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 בתקופת VELKE-KAPUSHANY)(קאפושני - וגדלתי במקום שנקרא וולקה1920נולדתי בשנת 

החיים היו טובים . בכפר הולדתי, העולם שלי היה פה. מת העולם הראשונהמסריק שלאחר מלח

 נהגו בהגינות כלפי היהודים , שכבשו את חלק הארץ הזה מההונגרים,הסלובקים. ליהודים

  .אולם גם לעבוד בעבודת אדמה ולעסוק בכל מלאכה ואומנות, כמו תמיד, שהורשו לעסוק במסחר

-והסב, אביו היה רב ראשי של כל מחוז קאפיש והסביבה, נצר למשפחת רבנים מפוארתאבי היה 

היה רב מפורסם ובעל ניסים שנודע גם בין הנוצרים כמרפא חולים , יהושע העשל פריד, רבא שלי

וגידל ,  כפרים36קאפושני שכלל - נבחר לרב של מחוז וולקה -חיים צבי הכהן , אבי. וקורא עתידות

  .םשבעה ילדי ,יהודית- צלבה, יחד עם אשתו

, שנבחרו בקפידה,בקרב חבריהםגם מעמד ילדיה על שמרה על ייחוס המשפחה ו, אימי, הרבנית

גם . ובוודאי שלא יכולה הייתה לתרום להכנסה הכלכלית של המשפחה בשל מעמדה כאשת רב

  .סר בתעסוקה בעיירה בה גרנוווהן בשל הח, לא עבדנו הן מפאת הייחוס הרם, הילדים, אנחנו

השפה המדוברת בבית הייתה , יבלתי בבית הספר היסודי שהיה במקומותינוהשכלה יסודית ק

הייתי היחידה בין אחי ואחיותי שנשלחתי . אולם מחוץ לבית ובבית הספר דיברנו הונגרית, יידיש

ובנוסף חוייבתי ללמוד גם , הייתה סלובקיתבבית הספר השפה הרשמית . לבית ספר תיכון סלובקי

; סלובקיה; כיה' צ–כוסלובקיה הייתה מורכבת מחמישה לאומים 'גרמנית ורוסית משום שצ

  .סיליזיה וקרפטרוס; מוראבה

 מילה אחר מילה את הנלמד בשיעורי ושיננתי עם הגיעי לבית הספר לא ידעתי מילה בסלובקית 

  .פ מבלי שאבין כלל את דברי"כדי שאוכל לענות בשיעור בע' ספרות וכד, היסטוריה

 לא יכולתי –ה בשאלה ואחר כך ביקשה ממני להמשיך את תשובתה אם המורה פנתה לתלמיד

במתמטיקה קרא לי המורה ללוח .  אלא רק להתחיל את כל התשובה ששיננתי מתחילתה,להשיב

הייתי טובה מאוד במקצועות הריאליים ומייד פתרתי את . וביקש שאדגים את פתרון התרגיל

ך כאשר ביקש ממני המורה להסביר את מהלך א, התרגילים על הלוח עם כל הנוסחאות והמספרים

לאחר שנה רכשתי את השפה הסלובקית .  לא יכולתי להוציא ולו משפט אחד מפי–הפתרון 

  . ושלטתי בה ברהיטות

עבדתי במקצוע זה רק זמן קצר , למדתי את מקצוע הכובענות, בשנות העשרה שלי, עם התבגרותי

  . מבוקש יותר ומשתלם יותר מבחינה כספית מקצוע-  לעסוק בפרוונות  ולאחר מכן התחלתי

וכאנטישמים , כבשו ההונגרים בחזרה חלק מחבל הארץ הסלובקי, 1939בשנת , באותם ימים

שיונות העבודה מהיהודים וקבעו גזירות חדשות שאסרו על היהודים לעסוק יידועים אספו את ר

תשלום קבע עבור , המחוזרב , המצב הכלכלי הורע ותושבי המחוז שנהגו להעביר לאבי. במסחר

המצב בבית היה דחוק מבחינה כלכלית וחברה טובה ששהתה .  לא עמדו עוד בנטל,תפקידו

 -דפשט כתבה לי כי שני המקצועות המבוקשים ביותר בעיר הגדולה הם פרוונות ורצענותובב

, ה נסעתי לבודפשט למצוא עבוד1941בשנת החלטתי לעזור לרווחת המשפחה ו. עיצוב מוצרי עור

שהלכה בעקבותיי ולמדה ,אסתר, שנה אחרי הגיעה לבודפשט אחותי.  ולשלוח להורילהרוויח כסף

ואמנם המשכורת הראשונה שקיבלנו הייתה גדולה פי שלוש מהמשכורות שהיו , אף היא פרוונות

שני שותפים שאחד מהם שהיה של ) UNGVAR(עבדנו בבית מלאכה באונגבר . נהוגות בעיירתנו

גרנו אצל זוג יהודי . הודענו בבית המלאכה שאנו יהודיות ולפיכך לא נעבוד בשבת, היה יהודי

בחדר אחד התגורר הזוג ואת החדר האחר  , חדרים2חשוך ילדים שבבעלותו הייתה דירה בת 



 והיא , זור שלנו עסקה אף היא בפרוונותיחברה בשם רוזה שהייתה מהא. חותישכרנו אני וא

 ואני הסתפקתי בספה , והיא ישנו בצפיפות במיטה אחתחותיכך שאהתעקשה לעבור ולגור איתנו 

בעיקר , קאפושני-לוולקה, לפעמים היינו נוסעות הביתה. צרה וקצרה שם התכווצתי מידי לילה

  .בחגים

והובהל , מידבקת ומסוכנת,  פרצה מגיפת הטיפוס ונודע לנו שאבינו חלה במחלה קשה1942בשנת 

, אימי. נדבק במחלה ואושפז, בת ובן, יה הבן מצמד התאומים אחי הקטן שהגם. לבית החולים

מצבו . ולמרות זאת לא נדבקה בטיפוס, ישבה ליד מיטת אבי וסעדה אותו כל ימי חוליו, הרבנית

: סופר לי מאוחר יותר כי הרופא אמר לאבי. ולמרות הטיפול המסור לא החלים, של אבי החמיר

חזר ואמר , כך סיפרו לי, ואבי" ון שאין לך רצון לחיותואנו לא יכולים לעזור לך כי, כבוד הרב"

ואכן בשנת .  איננו רוצה להיות אפילו כלב חי בעולם1943ובשנת , לאימי ולאחי שאינו חפץ לחיות

ואנו נהגנו לשלוח מבודפשט מידי שבוע , המצב הכלכלי בבית החמיר.  נפטר אבי ממחלתו1943

 1935נסעה כבר בשנת , הציפור, י הגדולהאחות. עיריםסכומי כסף הביתה לאימי ולארבעת אחי הצ

 .לארץ ישראל
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ובכל שבוע שלחנו סכום כסף ,  שם עבדנו בפרוונותעם פרוץ המלחמה הייתי עם אחותי בבודפשט

  .הביתה על מנת לעזור לאימי שנשארה אלמנה עם ארבעה ילדים צעירים

 פלשו הגרמנים להונגריה והתחילו במהירות ובשיטתיות להעביר את היהודים 1944במרץ 

אולם , נערות יהודיות רבות בחרו להציג את עצמן כנוצריות וענדו שרשרות עם צלב. למשרפות

 חזרה ואמרה שהיא רוצה לחיות בכל מחיר אחותי . והן נלקחו למחנות, בדרך כלל זהותן נחשפה

לא ,  שראיתי כיצד זהותן של היהודיות האחרות נחשפה,אולם אני, ת כנוצרייהגם אם תאלץ לחיו

הגרמנים . לא היו לנו כל ידיעות מהבית ולא ידענו מה עלה בגורל משפחתנו. ראיתי טעם רב בכך

שטחים שהיו ובתקופה זו הרוסים כבר החלו להביס אותם ולשחרר , 1944הגיעו לבודפשט במרץ 

  .רבנה את הגרמנים לעבוד ביתר מהירות וביתר יעילותי זו רק דעובדה. בשליטת הגרמנים

יום לאחר בואם של הגרמנים לבודפשט יצאה פקודה שחייבה את כל היהודים לצאת ולהתייצב 

זכור לי . וקצין גרמני פקד עלינו בגרמנית פקודות, חותיהתייצבתי בחצר עם א .בחצרות הבתים

וכאשר נצטווינו לחזור , ם למקרה שיקראו לנו ללכת מבעוד מועד גרעינים ומעט ממתקיקנינוש

,  עמדנו בחוץ–כך היה במשך מספר ערבים .  אכלנו במהירות את הממתקים–באותו ערב לבתים 

בינתיים סומנו בכוכב צהוב מספר בתים שרק בהם . עד שפקדו עלינו להיכנס לבתים, בחצרות

בכל בית יהודי . וריהם בהתאם לסימוניםויהודי העיר נצטוו לשנות את מג, הותרה ישיבת יהודים

  .הוצב שוער גוי שפעל על פי הוראות הגרמנים

ערב אחד פקדו באמצעות הרדיו על כל יהודי הרובע בו גרנו להתאסף במקום מסויים שנהפך 

הצפיפות הייתה . אנחנוגם , כמובן, עשרות רבות של יהודים הגיעו למקום וביניהם. למחנה זמני

והודיע , עמד בעמידת פיסוק כשידיו על מותניו, והנה הופיע אייכמן, ה לתאראיומה באופן שקש

לנו שלמחרת תגיע רכבת לאסוף אותנו ולהביא אותנו למקום שם תסופק לנו עבודה ויינתן לנו 

, ביום בו הייתה אמורה להגיע הרכבת, למחרת. ובינתיים עלינו להישאר ולחכות במחנה, אוכל

. פקדו עלינו לעזוב את המחנה ולחזור לבתינו עד לקריאה הבאה. צצההודיעו ברדיו שהרכבת הופ

  .וכך עשינו, לשוערי הבתים ניתנה הוראה לאפשר ליהודים לחזור זמנית לבתים המסומנים



משם נאמר לנו שתצאנה שיירות אנשים , מייד למחרת ציוו עלינו להגיע שוב למקום האיסוף

היום נוהגים לכנות את שיירות .  היהודים שליהא תהליך מיוןשילכו עד למקום כינוס שם 

.  צעדה של קילומטרים רבים בתנאים של רוחות ושלגים וקור-"  צעדת המוות"ההולכים בשם 

 -נאמר נו כי יערך חיפוש דקדקני בבתים ואם יימצאו שם יהודים שלא הגיעו לנקודת האיסוף  

ושיירות , בקצה,  ושם עמדנו בסוף הטור, ואני לנקודת האיסוףחותישוב יצאנו א .יירו בהם מיידית

וקצין , החל לרדת גשם חזק מאוד, כשהגיע תורנו, והנה. האנשים שעמדו לפנינו יצאו זו אחר זו

  .אס שעמד לפנינו פקד עלינו לחזור לביתנו ולהתייצב שוב ביום שלמחרת.האס

הוא הוציא . ל"י זבאותו לילה הגיע לביתנו עורך דין נוצרי שהציג את עצמו כידיד טוב של אב

ויחד איתו שיננו את הפרטים הביוגרפיים של הזהויות , מתיקו שתי תעודות זהות נוצריות

 –הוא ביקש מאיתנו לעבור מייד למחרת למקום מגורים אחר שמצא לנו . הבדויות החדשות שלנו

. בגור בחדר היחיד בבית בשל המחסור והעוני הרל זוג עני ביותר שמסכים לתת לנו לביתם ש

והזהיר אותנו שוב לפני שעזב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת , עורך הדין צייד אותנו בכסף

זוג ני היצאנו לביתם של ב, בשעות המוקדמות, בבוקר שלמחרת. חשףי תאל שזהותנו היהודית

  .העני ושכרנו מהם את חדרם היחיד

חו מן העיירות אל העיר הגדולה צריות רבות ברבנות נו, והתקרבו בינתיים לבודפשטהרוסים הלכו 

מצב זה הקל עלינו להיבלע בין . שכן היו שמועות על מעשי אונס והתעללות של חיילים רוסיים

מרבית הזמן נשארנו במרתף הבית בשל . ענדנו צלבים והתנהגנו כנוצריות, ההמון שהתקבץ בעיר

העזנו יום אחד . ים מהבית ימים על ימכמעט שלא יצאנו. ההפצצות מהאוויר שהלכו והתרבו

. כל התושבים נמלטו למקלט ציבורי סמוך ואנחנו ביניהם, לפתע נשמעה אזעקה ולצאת

הונגרי פנה - ובאמצעות מילון גרמני, אס גרמני.התיישבתי על ספסל צדדי ולידי התיישב קצין אס

  .מצאתי דרך להיחלץ מזה. אלי והציע לי לחרדתי לצאת עימו לבילוי

כושר התפקוד , בשלב כלשהו זכור לי כי הפסקנו לפחד. וים בחרדה מתמדתחיי היומיום היו מלו

, יום אחד הופיע קצין הונגרי בבית בו גרנו וסיפר כי סוס שנהרג בהפצצה מצוי בסמוך לבית. ירד

באותו לילה . תולשים חתיכות מבשרו, כל השכנים בבית התקבצו שם ליד הפגר. מעל המרתף

ולפני השינה ביקש מאיתנו לומר את התפילה לאם , ף בו גרנונשאר הקצין הגרמני ללון במרת

למזלי תפילות חברי לכיתה בבית הספר נחרטו כנראה בזיכרוני שכן אמרתי את מילות . הקדושה

  . התפילה בשטף ובאורח כה משכנע שהורו לי לומר את התפילה בכל ערב בקול

 לנצל את ההפוגה בהפצצות שמענו שאחד מבתי הכלבו פתוח והחלטנו, יום אחד השתרר שקט

יחד איתנו יצאה מהחנות אשה בלתי מוכרת , ולצאת ולקנות מצרכים הכרחיים בחנות הסמוכה

 היא,  שנחזור לקנותחותיאחרי כמה פסיעות נזכרתי שלא קנינו משחת שיניים וביקשתי מא. לנו

גשנו והסתבר ני, בצאתנו חזרה ראינו התקהלות אנשים.  חזרנו לחנות–לא רצתה אבל בכל זאת 

לנו לזוועתנו שאותה אשה שיצאה יחד איתנו בפעם הראשונה מהחנות מוטלת על המדרכה בלא  

  .זה הגורל. טיל פגע בה. פצועה ומדממת, רגליים

והצבא הרוסי שולט  ) PESTH ( נתבשרנו שהגרמנים נסוגו ועזבו את רובע העיר פשט1945בינואר 

, יצאנו החוצה ושוטטנו. היה עדיין בידי הגרמנים, עיר השני של ההרובע (BUDA )  בודה . בעיר

 החוצה את העיר לשני חלקים הפכו אדומים מכמות דמם של דומההילכו שמועות שמימי נהר ה

, מחסור כבד בלחם ובעבודה, המצב בעיר היה קשה ביותר. היהודים שנורו והושלכו לתוכו

 גם המבנה בו גרנו בתחילת שהותנו ובו .מקומות רבים הופצצו מן האוויר והפכו לערימות אבנים



 אבדומזכרותינו כל , ת המזכרת מהבית הפך לאיי חרבותהסתרנו את חפצינו האישיים ותמונו

וזוג הנוצרים שבחדרם התגוררנו שיתף אותנו , שמועות נפוצו שהיהודים חוזרים מהמחנות.לנצח

  .בחששותיהם שמא היהודים יחזרו וייטלו את המגיע להם

 הבחורה שהתגוררה –יום אחד הלכנו לבקר את הבית שגרנו בו בזמן המלחמה ופגשנו את רוזה 

בפיהם היו טענות קשות נגדנו על .  ואת בעל הבית ואשתו שהיו עימה יחד בגטו -איתנו בגטו 

ניטש ויכוח , הכעסים היו גדולים. שלא דאגנו להם ללחם למרות שיכולנו להסתובב בעיר כנוצריות

, בכוחות עצמנולקאפושני אבל כאשר שככה המהומה הציעה חברתנו שננסה להגיע הביתה , סוער

 .בחזרה הביתה, מ דרומה"ק!!! 360וכך יצאנו לדרך למרחק של . ובליוויי אחד הבחורים מהסביבה
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בעיקר רכבים צבאיים של חיילים , רמפיםעצרנו ט, כנו מרחקים עצומיםהל, המסע היה קשה

סות למצוא את דרכינו בחזרה ומנ, לשאלותיהם ענינו שאנחנו יהודיות. רוסיים שנעו בשטח

לא יתכן שיהודיות , כך אמרו, אין כבר יהודים.  ברוב המקרים לא האמינו לנו כללאולם, הביתה

נת ביניים ה ימים הגענו לתחלאחר כמ. ובות לא עצרוולעיתים קר, לפעמים לקחו אותנו. ושרד

, גם כאן לא האמינו לנו בתחילה שאנחנו יהודיות השבות הביתה, נוושוב שאלו אותנו לזהות

רבים מהחיילים היו יהודים , כפי שהסתבר, אולם כאשר השתכנעו הייתה השמחה רבה שכן

סיס הצבאי נות יחידה זו הוזמנו לבזכור לי רק שבהזדמ. בעצמם שהתגייסו לשירות הצבא הרוסי

בהרגשה מעודדת של תקווה ואופטימיות המשכנו . ארוחה חמה ובאפשרות להתקלחוזכינו ל

  .בדרכינו הביתה

 שם כבר נודע לנו , העיר הגדולה שהייתה סמוכה למקום מגורינו,בדרך הגענו לעיר אונגוואר

לם בביתו והיחידים שחזרו לאחר המלחמה מתגוררים כו, שיהודי קאפושני נלקחו כולם למשרפות

  .של עורך דין יהודי שהיה מוכר בעיירתנו

.  ועמדנו מול ביתנו ההרוס שהופצץ במהלך המלחמה1945הגענו לקאפושני בסוף ינואר של שנת 

לא נותר לנו להיכן ללכת .  לא היו שם -  הבן והבת –  והתאומיםאחי, אחותי הצעירה, ימיא

 מנסים להתחיל בחיי שיגרה שבמרכזם הייתה והתכנסנו גם אנו בבית עורך הדין היהודי תוך שאנו

, יום יום הלכנו כולנו בחבורה לתחנת הרכבת לקבל את פני הבאים. הציפייה לחוזרים מן המחנות

 שירד מהרכבת סיפר לנו ופעם מישהו. את שיירי הקהילות המפוארות שהיו, את השורדים

  .החיכינו בציפייה מתוח. והיא בדרכה הבייתה,  ניצלהשאחותי רחל

 נשלחו – הבן והבת –והיא זו שסיפרה לנו שאימי ואחי התאומים ,  אכן הגיעה לשמחתנואחותי

.  לעבודה–בעוד היא ואחי הצעיר נשלחו ימינה , למשרפות ביום בו הגיעו ברכבת לאושוויץ

מי , וביניהם היה מיקי, כית והיו מהאיזור הגיעו אף הם'בחורים יהודיים שהתגייסו אז לבריגדה הצ

לא היו מקומות עבודה , המחסור היה עז.  אסתרשל אחותיפך זמן לא רב לאחר מכן לבעלה שה

חברים .  אולם המשכנו לחכות במקום לבני משפחה שעשויים להגיע,ולא כסף לקניית מצרכי יסוד

אבל הוזהרנו מראש שהוא רזה ומיקי פעל כדי להחזיר אותו , סיפרו שאחי יהושע נותר בחיים

ת אחת מחברותי וביקשתי זוג מכנסיים שיהיה ליהושע מה ללבוש כשיבוא אולם רצתי לבי. מאוד

. שכן הוא היה רזה באופן בלתי יאמן, היה צורך לקשור את המכנסיים בחבלמשהגיע לבסוף 

 אף אחד מבני המשפחה –הציפייה לבני משפחה נוספים שיחזרו מהמחנות הפכה לאכזבה 

  .המסועפת מצד שני ההורים לא חזר



השפה . כוסלובקית באיזור' תקופה קצרה יחסית התחלתי לעבוד בסניף המשטרה הצבתוך

יום אחד הגיע מכתב מישראל באמצעות הצלב . ת הייתה שגורה בפי ועזרה לי רבותכוסלובקי'הצ

 , אחותנו הגדולהמציפורה, מארץ ישראלהמכתב היה . האדום שהופנה למועצה המקומית

עד היום אני תוהה כיצד לא חשבנו . פחה חזר מהמחנותשביקשה לשאול אם מישהו מבני המש

והרי התכוונו לנסוע כולנו , ליידע את ציפורה באמצעות מכתב או דרישת שלום שחזרנו הביתה

  .לארץ ישראל

, סבא- קבר הרב–רצינו ללכת לבית הקברות לעלות לקברי אבותינו . הכל היה קפוא. 1946ינואר 

והכל , נאמר לנו שהאיזור הופצץ. הייתה גישה לבית הקברות אולם לא –ואבינו , הסבתא, הסבא

  .עלינו לקברי אבותינו, כאשר הפשירו השלגים,  בסוף מאי באותה שנה.כוסה בשכבת שלג עבה

בד שהייתה עיר מרפא בחבל לקרלסלנסות ולהגיע  הקשה עקב המחסור  החלטנו כולנו1946בסוף 

בית בן שלוש קומות ל פלשנו. סחר התנהלו במרץ אולם חיי המ, שם ישבו עדיין גרמניםהסודטים

ו באופן  קיבל לידי,בעלה של אחותי, מיקי. וכולנו התגוררנו בו, עית בקרלסבדעל הגבעה הרבי

 רגלית היינו הולכים, בכל יום, וכך, ונותאני חזרתי למקצוע הפרו, כלשהו חנות לצרכי כתיבה

  .למרכז העיר

אולם הדרך , ארץ היהודים, כל אותה תקופה שלאחר המלחמה המטרה הייתה להגיע לארץ ישראל

הגיעו . שונותאולם רציתי לעלות ארצה וניסיתי דרכים , מחזרים לא חסרו לי אז. לא הייתה ברורה

לאוזני שמועות על קבוצה של פליטים יהודים המתקבצת בגרמניה ומתארגנת לעלות בדרך כלשהי 

ו לגנוב את הגבול ולהגיע  הצלחנ, בת עיירתנו,בעזרת בן דוד של אחת מחברותי. ראללארץ יש

  .היא ובעלה נשארו בקרלסבד, אחותי הנשואה הייתה כבר בהריון, לגרמניה

 החל מסע תלאות בו עברנו על פני ארצות וימים , גרמניה,  עם הגיענו ללנדסברג1.5.1945בתאריך 

 שהגיע לקבוצתנו הודיע לנו יום אחד שאנחנו עומדים לגנוב שליח מהארץ. בדרכנו לארץ ישראל

 דוד בן –באותה תקופה ביקר ראש ממשלת ישראל דאז . שוב את הגבול הגרמני ולעבור לאיטליה

הוא דיבר על ארץ ישראל והבטיח שיעשה ככל יכולתו על מנת אמרו לנו ש,  בלנדסברג–גוריון 

בעה חודשים בגרמניה החלטנו להמשיך במסענו  לאחר ש.אירופה לארץפליטים מלהעלות את ה

,  היה מחסור באוכל,התנאים היו קשים ביותר. ולצאת רגלית לכיוון איטליה בדרכנו לארץ ישראל

המצב . בסתר את הגבול הגרמני לכיוון איטליההצלחנו לחצות לילה אחד אולם , הקור היה עז

לשהי פיזר אותה על גושי השלג ואחד החברים שמצא אבקה כ, הקשה אילץ אותנו לאכול שלג

לאחר בואנו לאיטליה נלקחנו , בשלב מאוחר יותר. שאכלנו כדי ליצור אשליה של טעם כלשהו

הלחם חולק באותם ימים על פי תלושים . ליהבאיטCremona)  (במשאית למקום שנקרא קרמונה 

 לא שפשוט שים כך לא חולקו לנו כל תלו,אנחנו היינו בלתי לגאליים. שניתנו אך ורק לתושבים

 מבית לבית וביקשתי שימכרו לנו פרוסות עברתי, החלטתי ללכת בין בתי היהודים. היה מה לאכול

  .התעקשתי לשלם עבור הפרוסות בכדי שישתלם להם למכור לנו אוכל גם בימים הבאים, לחם

טו הם החלי. תסוכנות היהודיבקש עזרה בביוזמה פרטית אספתי עשרה חברים ונסענו לרומא ל

. עד שיסדירו לנו מקום שהייה קבוע) עיר סרטים=Cinecitta(יטה 'צ- ינה'צלשכן אותנו ברומא ב

ביניהם רבים , היה מלא בפליטים מאירופה כולהו, היה למעשה בעבר אולם הסרטה ענקהמקום 

הצטמצמנו לאחת הפינות וחיינו . סוחרים בכסף שחור ואנשים מעולם הפשע, שהיו גנבים

נו אחר מכירים ובני משפחה הגענו למחנה של יהודים יאחד השלבים של חיפושב. במחסור קשה

, מגולח למשעי, ולמולי התייצב בחור גבוה" שיע" "שיע"מישהו קרא שם . שהתעתדו לעלות ארצה



. אך ללא הזקן והפיאות לא היה סיכוי שאכיר אותו, ורק לימים נודע לי שהיה זה בן דודי יהושע

חזרנו . באותה עת בבית חוליםמאושפזות  שאותן הייתי מכירה לבטח היו ,בנות דודותי, אחיותיו

בא , במקום שהזכיר בית קפה, והנה יום אחד. יטה ולתנאי ההישרדות'צ-ינה'לרומא לאולם צ

. אחותימ, נו שם באמצעות מכתב שהגיע אליו מקרלסבדקראתי אותו שיע שנודע לו על היותל

ואילו הסוכנות העבירה , מעתה שיע דאג לנו והביא אוכל. לה בהתרגשות גדונפלנו זה לזרועות זה

שם זכינו . בית ששימש בעבר מעין ארמון,  לבית שניצב על גבעה בגרוטופרטהאותנו מאוחר יותר

  ".א"אונר"וקיבלנו מנות אוכל באמצעות , לתנאים משופרים לראשונה מאז תחילת המלחמה

  . חיפשנו דרכים לעלות ארצה, בראש מעיינינובמוזיאון ובעתיקות לא עמדו ,  סיורים ברומא

, "פטרייה"בשם יפר כי אניית משא סהגיע שליח אלינו ו, לאחר ארבעה חודשים באיטליה, יום אחד

מובן , ולאסוף יהודים הרוצים לעלות ארצהעומדת להגיע למחרת לאירופה , בעברית" מולדת"או 

שעגנה רחוק " מולדת"ו את האנייה  למחרת הסיעו אותנו לשפת הים וראינ.שבחרנו להצטרף

מייד טיפסתי לסיפון ו ,ת הקטנות שהשיטו אותנו עד לאנייההייתי הראשונה לרדת לסירו. מהחוף

. הגבוה ביותר על האנייה והתמקמתי מתחת לארובה כדי שאוכל לשאוף אוויר ים ככל שניתן

נסעתי בים עשרה ימים ועד היום לאחר שנים כה רבות אני תוהה כיצד , הצפיפות הייתה איומה

בשלב . לא יכולת להתהלך  או אפילו לזוז בשל הצפיפות הנוראהלכשאני תקועה מתחת לארובה 

על מנת לייצב . כלשהו במסע חל קלקול באניית המשא והיא הטלטלה ימינה ושמאלה בין גלי הים

בכל פעם אותה ולמנוע הטייה מצד לצד שעלולה הייתה לשבור את האנייה נתבקשו כולם לנוע 

  .על פי ההוראות מצד אחד של האנייה לצידה האחר על מנת לייצב את המשקל

האנייה , בהתקרבנו לחופי ארץ ישראל גילתה אותנו אונייה בריטית של השלטון המנדטורי

ר חבל לאנייה הצוות האנגלי חיב, יה חשש שתתבקעהייתה במצב רעוע לחלוטין וה" מולדת"

המדריכים מישראל שהיו איתנו על האנייה הורו לנו שלא לרדת . ומשה אותה מהים לחוף חיפה

לחוף שכן המשמעות הייתה שילוח לקפריסין בהתאם למדיניות המנדטורית שהגבילה את מכסת 

הבריטים , סירבנו אם כך לרדת מהאנייה . נפשות בחודש750 –היהודים שהורשו לעלות ארצה ל 

הורדתי באלונקה את החוף ורחל . התעלפתי, ל מאבקשהייתי נכונה תמיד לכ, ואני, ירו גז מדמיע

בשלב מאוחר יותר נכנעו כל נוסעי האנייה  .ויהושע מיהרו לראות בשלומי וירדו אף הם לחוף

  .ונשלחנו כולנו לאי קפריסין ללא המטען האישי שנשאר על האנייה, וירדו

חסור ולמנות מזון מוקצבות על ידי שוב למחנות ושוב לחיי מ, 1947הגענו לקפריסין בתחילת 

ונאמר לנו שמשכנים אותנו , נו קיבלנו שתי חולצות ושני זוגות מכנסיים קצריםבבוא. א"אונר

עוד . ררו אחרים שכן שם כבר התגו,צריפיםה שם היו ,באוהלים במחנה קיץ ולא במחנה החורף

אופן חד משמעי שאנו נו הופיע בפנינו שליח מארץ ישראל שהודיע לנו בבערב הראשון לבוא

 הנוסעים 750צריכים להתארגן במקום לשהייה של שנה וחצי עד שיגיע תורנו להימנות על 

שקיבלנו האוהלים .  שהינו בקפריסין1948 ומחצית 1947ואמנם לאורך כל שנת , החדשים לארץ

 –  כחול ובשכבה הפנימית ביותר–באמצע ,  בחוץ הבד היה אפור בהיר–היו משלוש שכבות בד 

מהבד הכחול של האוהל תפרנו בגדים ומהבד הפנימי הלבן , פרמנו חבלים כדי לייצר חוטים. לבן

  . אלתרנו כלים הכרחיים לחיי היומיום ושוב חיכינו. תפרנו וילונות לפתחי האוהלים

  

בשורה שמשמעותה עבורנו הייתה בעיקר פתיחת ,  נתבשרנו על הקמת מדינת ישראל1948במאי 

, וכאן החל סיפור אחר. הגעתי ארצה 1948תשעה ביוני ו את מטלטלנו המעטים ובנטלנ. הגבולות



  דור המשך תוך מאבק יומיומי לקיוםסיפור של הקמת משפחה והולדת, סיפור של מאבק ותקומה

  .אורח חיים נורמלי
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ביב בשותפות עם אחותי שכרתי חדר בשכונת שפירא בתל א,  הגעתי ארצה1948בתשעה ביוני 

ומאוחר , ו בתור מלצרית"והשגתי עבודה במסעדה של ויצ, הגדולה שהגיעה  ארצה לפני המלחמה

אחרי כמה חדשים בארץ הכרתי את בעלי . יותר מינו אותי למשגיחת כשרות בשל הרקע הדתי שלי

, ימות רבהשאימצה אותי בחמ,  יעקב לקח אותי למשפחתו–לבית משפחת אברך ,   יעקב-לעתיד 

ומשהתפנתה שם דירה , הבית בו התגוררו הורי בעלי היה בית משפחתי.  נישאנו23.7.49ובתאריך 

בבית היו תמיד כל דלתות בני המשפחה . נכנסנו לגור שם בקומה בה התגוררו גם גיסי ובעלה

  . וזכיתי למסגרת ביתית חמה ותומכת ממנה שאבתי כוח ובטחון להמשך הדרך, פתוחות

התקופה הייתה . ושנתיים לאחר מכן נולדה ביתי הצעירה, נה נולדה ביתי הבכורהלאחר כש

כשהבנות , לאחר זמן מה. והשגנו את מצרכי המזון הבסיסיים באמצעות תלושים, תקופת הצנע

א כקופאית "בסניף דיזנגוף בת" אתא"למדתי הנהלת חשבונות והתקבלתי לעבודה ב, קצת גדלו

במקביל לעבודתי תמיד למדתי   . 1985בשנת " אתא"' ה של חבעבדתי שם עד לפירוק. ראשית

עד היום אני מעורית . הסטוריה וספרות בכל מיני מסגרות; ך"תנ; והשתתפתי בשיעורי אנגלית

, מאוד בנעשה בארץ ומנסה ללמוד דברים חדשים ולשמוע הרצאות בתחומי אקטואליה

 5נישאו והביאו לעולם את , גדלו בינתייםבנותי . גיאוגרפיה של ארצות שונות ועוד, פסיכולוגיה

ואני מתגוררת כיום בבית מוגן , לפני כשלוש שנים נפטר בעלי. נכדי מהם יש לי כבר שני נינים

  .בתל אביב

. קפושאני עדיין עומד על תילו- בית הקברות בוולקה–הקשר עם העבר לא נותק מעולם , עם זאת

 הרב – שם קבורים אבי – מבנה אבן בעל כיפה מעוגלת –" אוהל"בכניסה לבית הקברות ניצב 

-  הרב המפורסם יהושע–ואבי סבי ,  הרבנית צירל–אשתו , מאיר- הרב יעקב–סבי , צבי-חיים

אולם בבית הקברות היהודי הניצב באמצע , הנוצרים הרסו את בתי הקברות הישנים. העשל

.  על גדולת הרבנים הקבורים שםהעיירה הם חוששים לגעת שכן מדור לדור עוברים הסיפורים

אחי ואני על , לפני כחמש שנים התארגנו אחיותי, מידי שנה אני משתדלת להגיע לקבר אבות

ילדינו ונכדינו לעלייה משותפת לקבר אבות והקמת מצבת זיכרון ליהודי העיירה שניספו בשואה 

ווה עדות חיה עצם היותינו שם עם משפחותינו מה. בנוכחות ראש העיר ומכובדים אחרים

בכל אירוע משפחתי אצלי או אצל , עד היום. לתקומה ולכוח של העם היהודי לשרוד ולהמשיך

, אחי ואחיותי אנו חוזרים ומספרים את קורות המשפחה השזורים בסיפור מוראות השואה

  .ומנחילים את הזכרון ומורשת האבות לדורות הבאים

 



 

  בתה של שושנה אברך, יהודית גלוזמן: ראיון וכתיבה
  2009יוני , תל אביב
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