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במקום הקדמה 

מזמן  שונים  נראים  העבר  ואירועי  עברי,  אל  היום  משקיפה  אני 

ורגשות  מחשבות  מעשים,  בקורותיי  לשחזר  ניסיתי  התרחשותם. 

שליוו אותי. כתבתי על עצמי בכנות גמורה וללא הסתרה. 

הצער  שנשכחים  אלא  הילדות,  מימי  מאושרים  אינם  הזקנה  ימי 

ועוגמת הנפש של אז. אינני נוטה לזכור עלבונות ופגיעות, אלא את 

רגעי האושר, כך שזמנים מסוימים הופכים לזיכרון קסום. ההתנסויות 

והערכים במציאות החיים המאוחרים, מקלקלים את הדמיון וגוזלים 

את זיכרונות עברנו היקרים ביותר והקשים ביותר.

מתיימר  אינו  ובוודאי  אוטוביוגרפיה,  ולא  ביוגרפיה  איננו  זה  ספר 

יש  אבותיי.  וחיי  חיי  תחנות  על  מעט  בו  יש  היסטוריה.  להיות 

והסיפורים יפים, ויש פחות. 

אלה זרקורים ממרום גילי על חיי.  

נדמה כאילו בחרתי בתחנות ובאירועים, אלא שבכל פעם כשמתרחשת 

בחירה חופשית, מיד נקבעת האמת, כי המציאות הפיזית, החברתית 

שהוסיפו  באלו  לבחור  ניסיתי  בה.  בוחרת  הווה  של  הרגשית  או 

דרך  המסופרים  אישיים,  חיים  פרקי  אלו  כן,  אם  לחיי.  משמעות 

ואשר  לתוכם,  שנולדתי  מה  אל  הסתגלות  מתוך  שלי,  העיניים 

המציאות קבעה עבורי. בכל בחירה ניצבתי בפני הצטלבות דרכים, 

ורמזורים בה אין.

כבר בנעוריי קלטתי שאני כמהגרת-עולה, נמצאת בארצם של יהודים 

אחרים ממני בתרבותם. ובכל זאת, בכל המובנים ארצם שלהם, שלי 

היא. בעתות של נחת, התודעה שלי הייתה מכוונת לעולם הטוב, מאיר 

הפנים ומדי פעם גם לשלילי שנגרם עכב כאב, אי נוחות ומחסור. 

אולי  עכשיו,  עצמי.  על  לספר  לי  היה  ניתן  לא  רבות  שנים  במשך 

ללמד,  איננה  אך מטרתי  בהם.  לאחרים שירצו  יגיעו  המסרים שלי 

להוכיח או להתנצל. אני פשוט מספרת.
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המוצא	שלי	מגיע	עד	למגורשי	ספרד,	שהשתייכו	לעדה	הספרדית	דוברת	

הלדינו	או	ֶאְבֶראֹו	)ספרדית	של	ימי	הביניים(,	ואשר	בניה	דיברו	גם	בשפת	

הקפידו	 תמיד	 וטורקית.	 יוונית	 בולגרית,	 כמו	 אותם,	 שאירחו	 המדינות	

התערבו	 ולא	 ביניהם	 נישאו	 בקנאות,	 כחמורה.	 קלה	 המצוות,	 כל	 על	

בגויים,	הנוצרים	או	המוסלמים,	ולא	בעדות	השונות	מקרב	היהודים,	כמו	

האשכנזים.	בפומבי,	הופיעו	כבני	המקום	בתלבושתם	ובמנהגיהם,	והשתלבו	

באוכלוסייה.	

משפחת אמי - רגינה ֵגירֹון	
	Girona	,)ג'ירונה	גירונה	מהעיר	קטלוניה,	–	בספרד	אמי	משפחת	של	מקורה

בקטלאנית,	Gerona	בספרדית(.	בראשית	המאה	ה-15	החל	גרוש	היהודים	

מספרד	בעקבות	הרקונקוויסטה,	היינו	הכיבוש	הנוצרי	המתחדש.	היהודים	

הראשונים	לגרוש	היו	מצפון	ספרד	-	קטלוניה.	

המגורשים	עשו	דרכם	מהעיר	גירונה	ופניהם	היו	אל	עבר	הרי	הפירנאים.	

אחרת	 בארץ	 חדש	 קבע	 מקום	 חיפשו	 ההרים,	 רכסי	 את	 שעברו	 לאחר	

דעת	 מבלי	 לשאת,	 שיכלו	 מה	 רק	 צרורות	שהכילו	 היו	 בידיהם	 באירופה.	

מה	צופן	להם	העתיד	והגורל.	בלב	כבד	הותירו	מאחוריהם	את	רכושם	ואת	

זיכרונות	חייהם,	במיוחד	בתי	הקברות	היהודיים.	בצער	נורא	היה	עליהם	

לנטוש	את	עולם	חיי	אבותיהם	בספרד	ולצאת	אל	הבלתי	נודע.	את	השפה	

הספרדית,	שהייתה	שגורה	בפיהם,	איש	לא	יכול	היה	ליטול	מהם,	ואיתה	

1

אבותיי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
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הגיעו	למקומות	בהם	יבנו	את	חייהם	החדשים.	הם	נקראו	אבראוס	)עברים(.	

אלה	היו	אבות	משפחתה	של	אמא,	שנכונו	להם	דרכי	ייסורים.	

שבני	 לי	 ידוע	 דרכם.	 במהלך	 שונים	 במקומות	 התיישבו	 המשפחה	 ענפי	

משפחת	 מבני	 חלק	 השפלה.	 לארצות	 אחרים	 לצרפת,	 הגיעו	 משפחה	

אחרים	 ברומניה,	 התיישבו	 משפחות	 מספר	 הבלקן.	 לאזור	 הגיעו	 גירון	

הגיעו	לבולגריה	ולסרביה,	במיוחד	לבלגרד,	אשר	היו	תחת	שלטון	המלכות	

העות'מנית	הגדולה,	ואחדים	התיישבו	בטורקיה	עצמה.			

)טורקיה	 העות'מנית	 שבאימפריה	 כך	 על	 מידע	 הגיע	 המשפחה	 לאוזני	

דהיום(	הגדולה	של	אותם	ימים,	ששלטה	על	שטחים	רבים	באירופה,	הייתה	

התועלת	 את	 הבין	 החכם	 הטורקי	 הסולטן	 המגורשים.	 את	 לקבל	 נכונות	

שיכולה	לצמוח	לו	מהיהודים	המגורשים	על-ידי	מלכי	ספרד,	שביקשו	ארץ	

ללא	יהודים	וללא	מוסלמים.	

בני	משפחתי,	משפחת	גירון,	התיישבו	לבסוף	בעיר	ְסִליֶבן	–	מקום	איחודן	

של	הנהרות	בדרום	בולגריה,	שהייתה	קרובה	למה	שמכונה	היום	טורקיה	

האירופית.	

מיוערים	 בהרים	 מוקפת	 העיר	

היו	 ממנה	 רחוק	 ולא	 ובנהרות,	

מרחצאות	חמים	)היום	כשהעיר	

הם	 המרחצאות	 התרחבה,	

ניצבו	 ברחובותיה	 ממנה(.	 חלק	

לבנייה	 בהתאם	 שונים,	 בתים	

הבלקנית,	 לארץ	 האופיינית	

צמחו	 הבתים	 בחצרות	 כאשר	

בכיכר	 פרי.	 עצי	 ביניהם	 עצים	

יש	לציין	את	 היו	חנויות	לממכר	מוצרים	שונים.	במיוחד	 העיר,	במרכזה,	

בית	העירייה,	הצבוע	צהוב	עד	היום,	השעון	המפורסם	והעץ	העתיק	בן	

מאות	השנים.	

גם	אחרי	שחרור	בולגריה	משלטון	הטורקי	ב-1878,	סליבן	הייתה	עיר	בעלת	

צבא,	 מחנות	 בה	 היו	 לרוב.	 אותה	 מלאו	 ומשטרה	 צבא	 אנשי	 צבאי.	 אופי	

מפקדות,	בית	כלא	רגיל	ובית	כלא	עם	עבודות	פרך.	אופייה	המיליטריסטי	

ידעה	 סליבן	 זאת,	 עם	 יחד	 במדינה.	 הטוב	 לשמה	 הוסיף	 לא	 העיר,	 של	

מאבקים	ומרידות	נגד	הכיבוש	הטורקי,	שהיו	מקור	גאווה	והעלו	את	קרנה	

רחל	ואני	בצל	העץ	העתיק	בן	500	השנים	בסליבן

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%9F
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בעיני	הבולגרים.

חשמל,	 ייצור	 מערכות	 בה	 הופעלו	 העיר,	 בקרבת	 הנהרות	 זרימת	 בשל	

שסיפקו	בשפע	את	האנרגיה	היקרה	לסליבן.	על-כן,	הוקמו	בה	בתי	חרושת,	

במיוחד	לעיבוד	צמר.	בעיר	הוקמה	המכללה	הגבוהה	לטקסטיל,	שלימים	בן	

דודי	מונצ'י	)שלמה(	בסן	למד	בה.	היו	בה	שתי	גימנסיות,	אחת	לבנים	ואחת	

רוב	 הספר.	 לבתי	 צמודים	 היו	 הילדים	 גני	 מקצועי.	 ספר	 בית	 וכן	 לבנות,	

הזמן	פעל	גם	בית-ספר	יהודי	של	ארבע	כתות	יסוד.	בית-הכנסת	בן	שתי	

קומות,	ממוקם	היה	במגרש	גדול.	לצדו	פעל	מבנה	טהרה,	ובחצר	המתחם	

היו	הרבה	עצי	פרי	ששימחו	את	הילדים.	בעיר	היו	כנסיות	רבות,	סמינר	

לכמרים,	כנסיה	ארמנית	וכן	מסגד	שהיה	מרוחק	מהמרכז.	

סבא	רבא,	הרב	משה	גירון,	ששם	משפחתו	מעיד	על	מוצאו	מהעיר	גירונה	

בספרד,	היה	בעל	ידע	נרחב	בעולם	היהדות.	הוא	היה	רב	הקהילה,	אולם	

לפרנסתו	עסק	באספקת	מזון	וציוד	לצבא	הבולגרי.	עיסוקו	הביא	שפע	של	

פרנסה.	משפחת	גירון	נודעה	כמשפחה	מכובדת,	בעלת	אמצעים	ואמידה.	

לסבא	רבא	הייתה	הכנסה	נוספת	ממתחם	מגורים	גדול,	בו	היו	מספר	בתים,	

בהם	דירות	רבות.	משפחות	השוכרים	היהודים,	שילמו	שכר	דירה	מלא.	

דּוָדה,	אשתו	של	משה	גירון,	נקראה	גם	רגינה	)מלכה(,	ילדה	ארבעה	ילדים:	

ירדה	 לא	 ויקטוריה,	 של	 לידתה	 לאחר	 וויקטוריה.	 רפאל,	שלמה	 אברהם,	

מנעה	מהדם	 )פלביטיס(	 הוורידים	 מותה.	מחלת	פקקת	 יום	 עד	 ממיטתה	

היא	 שהשחירו.	 רגליה	 על	 לעמוד	 יכלה	 שלא	 לכך	 וגרמה	 כראוי,	 לזרום	

הרווקה	של	 אחותו	 )לבנה(,	 לונצ'ה	 )דודה(	 טיה	 גדולים.	 בייסורים	 נפטרה	

משה,	התגייסה	לטיפול	בילדים	ובתינוקת	שרק	נולדה.	

מנעה	 לא	 אך	 רב,	 צער	 משה	 סבא	 את	 ציערה	 אשתו	 שמחלת	 מסתבר,	

ממנו	להתנחם	בזרועותיה	של	עלמה	צעירה,	סטריה	)כוכבה(,	כבת	17/18,	

בחשאי	 נפגשו	 השניים	 הדיירים.	 אחד	 אצל	 הדירות,	 במתחם	 שהתארחה	

והתאהבו.	לא	עבר	זמן	רב	והצעירה	סטריה	הודיעה	לסבא,	במלוא	הצניעות,	

שהיא...	בהיריון.	הדבר	נודע	לאשתו,	שהייתה	עדיין	בחיים,	ויתכן	שעובדה	

זו	הוסיפה	לצער	לסבל	בו	הייתה	נתונה.	

את	 הפרעה	 ללא	 לשאת	 סבא	 היה	 יכול	 וכעת	 ימיה,	 בדמי	 נפטרה	 דּוָדה	

האשה	שנפטרה,	 על	שם	 נקראה	 שנולדה	 התינוקת	 התאהב.	 בה	 סטריה,	

דּוָדה	)מלכה(.	

מסתבר	שסטריה	הייתה	בחורה	פקחית,	חכמה	ונבונה.	כאשה	טובת	בעלה	
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אמם	 הייתה	 כאילו	 אותם	 גידלה	 היא	 עיניה.	 לנגד	 היתומים	 ילדיו	 וטובת	

במלוא	מובן	המילה.	יחסה	אליהם	לא	היה	שונה	מיחסה	לבנותיה	ולבניה	

הילדים	 ונורקה.	 יצחק	 יהושע,	 )מלכה(,	 סולטנה	 נישואיה:	 לאחר	 שנולדו	

גדלו	ביחד.	

אנחנו	ילדי	המשפחה	לא	ידענו	בכלל	במשך	שנים	מי	הם	ילדי	כל	אם.	היא	

הייתה	אהובה	על	כולם,	וקיבלה	הרבה	כבוד	וחיבה	מכל	בני	המשפחה.

נפל	 אחד	 בנים.	 	2 להם	 ונולדו	 המלחמה	 לפני	 ארצה	 עלו	 ואשתו	 יצחק	

הקרדיאולוגית	 המחלקה	 מיסד	 גרון	 משה	 הוא	 והשני	 השחרור	 במלחמת	

ניתוחית	בבאר	שבע.	

סירובו	 לאביו,	לאחר	שנמלט	מבולגריה,	עקב	 הודיע	אברהם	 ביוון",	 "אני	

לשרת	בצבא	הבולגרי.	הוא	עשה	שם	עסקים	לא	רעים,	ואפילו	טובים	מאוד.	

בין	היתר	היו	בבעלותו	אדמות	ונכסים.	אברהם	התחתן,	אך	הזוג	היה	חשֹוך	

ילדים.	את	כל	הונו	הוריש	לקהילה	היהודית	ביוון.	

מדי	פעם,	משה	וטיה	לונצ'ה	נסעו	לבקר	את	אברהם	ביוון.	הַפייטֹון,	כרכרה	

מהודרת	רתומה	לסוסים,	הייתה	ממתינה	להם.	העגלון	דפק	בסוסים	והיו	

יוצאים	לדרך	הארוכה,	במסע	שנמשך	מספר	ימים.	ליוון	ולבולגריה	גבול	

משותף,	ולא	הייתה	בעיה	לעבור	אותו	מצד	אל	צד.	

המפגש	עם	הבן	היה	מרגש.	תמיד	שמחו	לחזור	ולהיפגש.	מאז	ומתמיד,	היו	

חתונתה של סולטנה. אמא רגינה כורעת משמאל, לידה משה הקרח, ברטה שלישית משמאל, 
סבתא בוקה יושבת שלישית מימין
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קשרים	חמים	וטובים	בין	ענפי	המשפחה	השונים,	ואיש	לא	חשב	שעקב	

הריחוק	הגיאוגרפי	הקשרים	יתרופפו.	לאחר	השהות	אצל	אברהם	ואשתו,	

היה	עליהם	לשים	פעמיהם	חזרה	לעירם	בבולגריה.	שוב,	חשו	את	טלטלת	

שונים	 לינה	 מקומות	 למצוא	 עליהם	 היה	 שבהמשכו	 במסעם,	 הכרכרה	

לאורך	הדרך,	לעצור	להפסקות,	לאכול	את	ארוחותיהם,	וגם	לאפשר	את	

מנוחת	הסוסים	והעגלון.	

סבי, רפאל גירון	

נאה,	 גבוה,	 ניתן	היה	להבחין	בחייל	 בין	החיילים	במשמר	המלך	הבולגרי	

לבוש	מדים.	היה	זה	רפאל,	סבא	שלי,	בנו	של	משה.	גאה	וזקוף	עמד	בשורת	

החיילים.	עיסוקו	היה	אהוב	עליו	מאוד.	הוא	היה	בחור	חכם	ואינטליגנטי,	

היה	לו	ידע	רב	בהלכה	וגם	דיבר	מספר	שפות.	

באחת	הפעמים,	בה	נערך	מפגש	משפחתי,	קרוב	לוודאי	חתונה,	בה	נאספו	

בחורה	 סבי	 הכיר	 ומשפחותיהם,	 והכלה	 החתן	 של	 מצדם	 רבים	 מוזמנים	

שקטה,	 עיירה	 זו	 הייתה	 לסליבן.	 הקרובה	 ַקרנֹוַבט,	 הכפרית	 מהעיירה	

וגם	 קומתיים,	 חד	 בתים	 הציצו	 לעצים	 ובינות	 ירק,	 במרחבי	 משופעת	

במושכות	 מושכים	 שהיו	 איכרים,	 בעגלות	 מלאו	 הרחובות	 קומתיים.	 דו	

ומזרזים	את	הסוסים	בקריאות	"הידה",	שנשמעו	מקצה	הרחוב	לקצהו.	קול	

פרסות	הסוסים	ומצהלותיהם	הדהדו	מעל	גבי	האדמה	הבוצית,	מתערבבים	

גדושות	 היו	 העגלות	 העגלונים.	 של	 השוט	 וצליפות	 הגלגלים	 בשקשוק	

בחיטה,	בשיבולת	שועל	ובחציר.	עגלות	אחרות	הובילו	דגנים	לטחינה	וצמר	

כבשים	לעיבוד	בסיסי.	את	הקמח	היו	עקרות	הבית,	האיכרות,	אופות	ללחם.	

מוצרי	המזון	נאפו	ובושלו	בבתים,	וגם	הבגדים	נתפרו	בידי	נשות	הבית,	או	

שניתנו	לתפירה	לתופרת	מקצועית,	שתפרה	לפי	מידותיהם	של	הלקוחות.	

היו	 פרנסתם,	 את	 היוו	 הזעירות	 והמלאכות	 שהחקלאות	 העיירה,	 תושבי	

משכימים	כדי	לשאוב	את	המים	מהבאר	שבחצר	הבית,	או	לשאוב	בדליים	

מהבאר	שבמרכז	הכפר.	לעתים	קרובות	נשאו	את	הדליים	על	גבי	אסל	על	

כתפיהם,	נזהרים	שלא	תישפך	אף	לא	טיפה,	עד	הגיעם	לבתיהם.	

בשעות	הערב	חשכה	נפלה	על	המקום.	רשת	חשמל,	המספקת	אור	לבתים	

ומשק	 החקלאות	 אחרות.	 לערים	 ביחס	 מאוחרת	 בתקופה	 לכפר	 הגיעה	

בעלי	החיים	היוו	את	פרנסת	תושבי	המקום.	כך,	למעשה,	היה	אורח	החיים	

בכל	הכפרים	באותה	עת.	חלק	גדול	מאוכלוסייתה	של	בולגריה	חי	בכפרים.	
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סבא רפאל

ָיה )חיל משמר( ַווְרְדּ בּגְ

המלכותית
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בשדות	שמסביב	לקרנובט	היו	גם	כרמים	עמוסי	ענבים.	היין	של	המקומיים,	

שנודע	בטעמו,	מבוקש	היה	באירופה	ומחוצה	לה,	וכך	עד	עצם	היום	הזה.	

הייתה,	 רפאל	 סבא	 של	 אשתו	

ּבֹוָקה	 שכונתה	 בכורה,	 הסבתא	

פנו,	על	שם	פנו		-	עיר	באיטליה.	

מכיוון	 בכורה,	 נקראה	 היא	

פנו,	 במשפחת	 הבכורה	 שהייתה	

כדי	 )רחל(,	 האמיתי	 בשמה	 ולא	

לרוב	 הרע.	 מעין	 עליה	 לשמור	

היה	 לא	 המשפחה	 בני	 של	 רובם	

ידוע	שמה	האמיתי.	אחריה	נולדו	

של	 אביה	 ויעקב.	 יהודה	 שבתאי,	

	- והאם	 פנו,	 מאיר	 נקרא	 סבתי	

יה.	 ּבֶ חיבה,	 בשם	 או	 ביאטריס	

הוריה	התפרנסו	ממסחר	זעיר.

לסבי,	 נישאה	 שבוקה	 לאחר	

גירון	 לגברת	 והפכה	 רפאל,	

ממש,	 של	 עיר	 שהייתה	 בסליבן,	

חל	שינוי	לטובה	בחייה.	חיי	העיר	

משמר	 	- )גברדאיץ	 צבא	 כאיש	 סבי	 של	 ופרנסתו	

המלך(,	היוו	שיפור	רב		ביחס	לכפר	נעוריה.	

של	 מדירותיו	 באחת	 התגוררו	 )רחל(	 ובוקה	 רפאל	

אחיה	 המושכרות.	 הדירות	 במתחם	 משה,	 סבא	

ממלחמות	 באחת	 נהרג	 שבתאי,	 בוקה,	 סבתא	 של	

הבלקן.	לא	ידוע	איך	נהרג	בדיוק,	אבל	בוודאות	היה	

זה	בקרב,	לפי	שסופר	על	ידי	השלטונות	למשפחה.	

כל	ימי	חייה	התאבלה	סבתא	בוקה	על	אחיה	שנהרג	

בדמי	ימיו.

את	 לשאת	 יכלה	 לא	 השכולה,	 ביאטריס	 האם	 ביה,	

צערה	ונפטרה.	נותר	סבא	רבא	מאיר,	שהלך	לעולמו	

בשיבה	טובה	בהיותו	בן	105.	אפילו	אני	עוד	הספקתי	

יעקב, אח של סבתילהכיר	אותו.		

הזמנה לבר מצווה של יום-טוב ומואיז )משה(, 
בניה של ויקטוריה, אחותו של רפאל גירון
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יהודה	התחתן	וחי	עם	אשתו	בשכנות	לאחיו	יעקב	שנישא	אף	הוא	והקים	

משפחה.	לימים	התברר	שאשתו	של	יהודה,	שלא	הייתה	בעלת	אופי	נוח	

הסכימה	 לא	 בעלה,	 של	 משפחתו	 את	 המעטה,	 בלשון	 אהבה,	 ולא	 וטוב,	

הגיעו	 כשהמשפחות	 הדודים.	 בני	 יעקב,	 של	 ילדיו	 עם	 יתרועעו	 שילדיה	

ארצה,	השפעתה	פחתה,	וכאן	בארץ	חודש	הקשר	בין	המשפחות.	הצעירים	

סבתי, בוקה גירון
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ִהדקו	את	הקשרים	ביניהם.																																																																																							

יעקב,	אחיה	הצעיר	של	סבתא,	נישא	לרחל	דודתנו	הטובה	והאהובה.	בני	

הזוג	היו	בעלי	אמצעים	והתפרנסו	יפה.	נולדו	להם:	יוסף,	משה	וביאטריצה.	

בכל	נסיעה	לקרנובט,	ביקרנו	אצלם,	והתקבלנו	תמיד	בשמחה.	

עם	עלייתם	ארצה	ב-1949,	הם	התגוררו	במושבה	הגרמנית	בירושלים,	בשל	

לימודי	הרפואה	של	בנם,	משה.	לימים,	יעקב	חלה	ונפטר.	לאחר	מכן,	משה	

ואמו	רחל	עברו	לתל-אביב	והתגוררו	ברחוב	קינג	ג'ורג'.																																																																																					

שנפל	 רחל,	 של	 אחיה	 שם	 על	 נקרא	 ורחל,	 יעקב	 של	 הבנים	 בכור	 יוסף,	

בקרב.	יוסף	סיים	את	לימודיו	בביה"ס	התיכון,	עלה	ארצה	ונישא	באהבה	

רבה	לאשתו.	לבני	הזוג	נולדו	ילדים,	והם	זכו	לנכדים,	שאותם	אהבו	מאוד.																														

האקדמיים,	 והלימודים	 המוסיקה	 בתחום	 מוכשר	 מאוד	 היה	 משה	

ובמשפחה	ראו	בו	מושא	להערצה.	הוא	היה	תלמיד	מצטיין	והספיק	ללמוד	

עלתה	 שהמשפחה	 לאחר	 בסופיה.	 באוניברסיטה	 שנתיים	 במשך	 רפואה	

ארצה	ב-1949,	המשיך	את	לימודי	הרפואה	בארץ,	באוניברסיטה	העברית	

הוא	 אביב.	 בתל	 חולים	 בבית	 כרופא	 עבודתו	 החל	 כשסיים,	 בירושלים.	

התחתן	עם	עליזה-ליסקה.	"היא	סופרת,	ממשפחה	עשירה	ומכובדת.	יש	

להוריה	חנות	ביפו",	דיברו	עליה	בהערכה	רבה	וביראת	כבוד.	

העיתונים	 כותרות	 בישרו	 אליעז",	 הגברת	 ברצח	 חשודה	 פאנו	 "עליזה	

באחד	הימים.	אז	משפחתי	קיבלה	תשובה	לשאלה	היכן	הייתה	ליסקה	ביום	

החתונה	שלי.	מדוע	לא	זכינו	אלי	ואני	לראותה	בין	המשתתפים.	

אליעז,	 רפאל	 הסופר	 הייתה	המאהבת	של	 עליזה	 שנים	 התברר	שבמשך	

מתרגם	ובמאי	ידוע.	הוריה	חשבו	שעל	ידי	נישואיה	למשה,	היא	תפסיק	את	

קשריה	עם	אליעז.	

שבוע	לאחר	סוכות,	בשנת	1960,	הגברת	פאנו	הגיעה	אמנם	לחיפה,	אבל	

התפוזים	 מיץ	 לכוס	 רעל	 טפטפה	 אהובה,	 של	 לביתו	 אלא	 לחתונתי,	 לא	

ממנה	שתתה	הגברת	אליעז,	כך	קראנו	בעיתונים.	אסון	ירד	על	משה.	אותה	

ליסקה	לא	הייתה,	מסתבר,	זכייה	כה	גדולה	כפי	שחשבו.	

צערנו	היה	רב	בעקבות	צערו	של	בן	משפחתנו	היקר,	משה.	ליסקה	ישבה	

הוא	 רב	עד	שמשה	התאושש.	 זמן	 חלף	 רבות.	 רצח	שנים	 בכלא	באשמת	

נישאו	 השניים	 במקצועה.	 שיניים	 לרופא	 סייעת	 שהייתה	 בחורה	 הכיר	

לניהולו	את	 בנים.	הזוג	עבר	לאשדוד,	כאשר	משה	קיבל	 ונולדו	להם	שני	

המחלקה	הפנימית	בבית	חולים	באשקלון.
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ביאטריצ'ה,	עם	עלייתה	ארצה,	נדרשה	על	ידי	הפקיד	שקיבל	את	העולים,	

להחליף	את	שמה	לחמדה,	באומרו,	"עלייך	להיקרא	חמדה.	שמך	הלועזי	לא	

מקובל	בארץ".	ביאטריצה-חמדה	הגיעה	במשך	הזמן	לקיבוץ	כפר	סאלד,	

נישא	מתוך	אהבה	 הזוג	 יצקן,	בחור	ממוצא	מזרחי.	 שם	הכירה	את	משה	

גדולה	ונולדו	להם	ילדים.	היא	למדה	בבית	הספר	לאחיות	וברבות	הימים	

ניהלה	תחנת	טיפת	חלב	בבני	ברק.		

את	סודה	לא	ספרה	לאיש.	במשך	זמן	רב	חייה	לא	התנהלו	על	מי	מנוחות.	

היא	חייתה	בפחד	מפני	בעלה	האלים,	שלא	היסס	להרים	עליה	יד.	הנשים	

חונכו	שמשפחה	היא	מעל	הכול	-	משפחה	לא	מפרקים,	גם	אם	על	האשה	

להיות	קורבן	כל	ימי	חייה.	אולם,	כאשר	ילדיה	גדלו,	החליטה	ביאטריצה	

החלטה	אמיצה	-	להיפרד	מבעלה,	ומאז	נשמה	לרווחה.	היום	היא	מתגוררת	

ביהוד	ויש	לה	קשר	הדוק	עם	אחותי.	לכל	השואלים	אותה	על	מעשיה	היא	

"אני	 בנכדים.	 בטיפול	 לילדיה	 מעניקה	 שהיא	 העזרה	 על	 לספר	 מזדרזת	

מגדלת	דור	חדש",	עונה	הסבתא	הגאה.	

משפחת גירון: סבי מחזיק את משה בנו בידיו, בכורה, סבתי, יושבת לפניו. אשת משה גירון יושבת לידה, 
לצדה לבנה )לונצ'ה( אחותו של משה, משה, בוליסו, אשתו של שלמה - האח של סבי, שעומד מאחוריה. 

למטה, רגינה )ִאמי(, בתלבושת עממית בולגרית )השאר אינם ידועים(
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סבי וסבתי – רפאל ובוקה גירון	

ניתן	לה	שמּה	 ולסבתי,	בוקה,	בתם	הראשונה,	 נולדה	לסבי,	רפאל	 כאשר	

רגינה,	על	שם	אמו	של	רפאל,	הסבתא	רבתא.	אחריה	נולד	משה	על	שם	

שם	 על	 	- ברטה-ביאטריס	 הבת	 הייתה	 והשלישית	 אביו,	 אבי	 גירון	 משה	

אמּה	של	בוקה.	

בקהילה,	מקובל	היה	לקרוא	לילד	בשם	קרובי	המשפחה,	במיוחד	בשמות	

הסבים	והסבתות,	ואם	היו	הם	עדיין	בחיים	-	היה	זה	כבוד	גדול.	השם	היה	

סבתא וסבא במדים עם אמא ומשה
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להיווכח	 שמחו	 ואנשים	 הנצחה,	 למעשה	

על	 שנקרא	 צאצא	 יש	 חיים	 בעודם	 שעוד	

וקשיי	 התנכלויות	 פוגרומים,	 בשל	 שמם.	

למקום,	 ממקום	 נדדו	 היהודים	 פרנסה,	

כדי	 אליו,	 לעלות	 קבר	 היה	 לא	 לעתים	

לפקוד	את	יקיריהם.	כך	שם	הילד,	סימל	את	

ההנצחה	למי	שאינו	עוד	בחיים.

ונפל	 מהצבא,	 לחופשה	 בא	 רפאל	 סבי	

ימים	 באותם	 ריאות.	 דלקת	 בשל	 למשכב	

היה	 הגוף	 ועל	 למחלה,	 תרופה	 הייתה	 לא	

להתגבר	בעזרת	המערכת	החיסונית.	

אז	 שהיו	 התרופות	 לא	 אף	 הועיל,	 לא	 דבר	

בפעם	 שכול	 חוותה	 סבתא	 נפטר.	 ורפאל	

השנייה.	לאחר	מות	אחיה	התאבלה	מאוד,	הוא	היה	קרוב	לה	והיא	אהבה	

אותו,	והנה	כעת	גם	בעלה	נלקח	ממנה.	במשך	ימי	האבל	בכתה	והתקשתה	

להתגבר	על	צערה.	

אך	תמו	ימי	השבעה,	היה	עליה	להתנער,	לטפל	ולפרנס	את	ילדיה.	

"מהצבא	אקבל	תמיכה	כאלמנה",	אמרה	לחמיה,	משה.	

היה	 קולו	 ילדייך".	 ואת	 אותך	 אפרנס	 אני	 דבר,	 מהצבא	 תיקחי	 אל	 "לא,	

פסקני	וחד	משמעי.	

כי	 זר,	 מגורם	 תמיכה	 לקבל	 גירון	 משפחת	 לבני	 יאה	 שלא	 שחשב	 יתכן	

הרי	ידועים	הם	בעושרם,	ואין	על	שום	אדם,	או	גוף	לפרנס	אותם.	חמיה	

היה	בעל	גאווה	ויתכן	שלא	הסכים	שכלתו	תקבל	גמלה,	שמא	הדבר	יפגע	

בעסקיו	עם	הצבא,	ופן	יגידו	שהוא	לוקח	כסף	נוסף	ממקור	פרנסתו.	הכול	

השערות,	איננו	יודעים	את	הסיבה	לאמיתה.	רפאל	היה	צעיר	במותו,	אהוב	

על	כל	ענפי	המשפחה,	ואין	ענף	במשפחת	גירון	שאין	בו	ילד	הנקרא	רפאל.	

משנוכחה	סבתי	לדעת	שאין	בדעתו	של	משה	גירון	לממש	את	הבטחתו,	

והבינה	 מרירות	 נתמלאה	 היתומים,	 שלושת	 ובפרנסת	 בפרנסתה	 ולסייע	

שכעת	עול	הפרנסה	מוטל	עליה	-	יש	להביא	אוכל	הביתה.	איש	לא	יעזור	

לה.	לא	היה	לה	רכוש	וגם	לא	מקצוע.	רבות	מהבנות	לא	למדו.	אף	אם	חלקן	

הלכו	לבית	הספר	היסודי,	לא	המשיכו	אחר	כך	לרכוש	השכלה	או	מקצוע.	

ללא	מוצא,	נאלצה	לקבל	החלטה.	היא	ביקשה	מכפרי	אחד	שיוליך	אותה	

רפאל גירון
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את	 איתה	 לקחת	 ולא	שכחה	 הסביבה,	 מכפרי	 לאחד	 בעגלה,	 ילדיה,	 ואת	

מכונת	התפירה	הידנית	מתוצרת	זינגר	שהביאה	מקרנובט.	

בהגיעה	לכפר	חיפשה	מקום	בו	תוכל	לגור.	למזלה	מצאה	איכר	שהיה	מוכן	

להשכיר	לה	ביתן	בחצרו.	אופיו	של	הכפר	אליו	הגיעה	דמה	לכלל	הכפרים	

בבולגריה	באותה	תקופה,	וגם	לקרנובט	מקום	הולדתה.

בואה	 מאז	 רב	 זמן	 עבר	 לא	 ואחרים.	 אותו	 יידעה	 לתפור",	 יודעת	 "אני	

לכפר,	ונשים	הגיעו	אליה	לקבל	את	שירותיה,	והיא	החלה	תופרת	להן	את	

בגדיהן.	כפי	שהיה	נהוג,	הבדים	היו	ניתנים	לתופרת,	הואיל	ולא	היו	חנויות	

לפי	 ומעילים	 –	שמלות	 הלקוחה	 של	 מידותיה	 לפי	 נתפר	 בגד	 כל	 בגדים.	

התפשטה	 במהרה	 בולגריה.	 של	 הלאומית,	 המיוחדת,	 התלבושת	 אופנת	

ידי	הזהב	של	סבתא	ועל	עבודתה	המצוינת.	"כבר	אין	צורך	 השמועה	על	

זו	 אמרו	 וטובה",	 מקצועית	 מישהי	 כאן	 לנו	 יש	 לתופרת,	 לסליבן,	 לנסוע	

לזו	וסבתא	החלה	להשתכר	לפרנסתה.	היא	עבדה	יומם	וליל,	ולא	השיבה	

לעזרתה.	 ילדיה	 את	 גם	 וגייסה	 עבודה	 כל	 קיבלה	 היא	 לקוחה.	 אף	 ריקם	

החיים	בכפר	הנידח	היו	קשים,	וסבתא	שהגיעה	מעיר	גדולה	בה	היו	תנאי	

חיים	מתקדמים,	נאלצה	לחזור	ולחיות	בתנאים	של	ימי	הביניים.	כל	פעולה	

הצריכה	עבודה	קשה,	החל	מסחיבת	דליי	מים	וכלה	בעשייה	עצמית	של	

ולהכינם	מחומרי	הגלם.	היא	עמדה	 צורך	להשיגם	 מוצרים	שונים,	שהיה	

בכך	בגבורה.	

רוכסנים.	 אז	 היו	 לא	 שכן	 הכפתורים,	 את	 לתפור	 לה	 סייעה	 רגינה,	 אמי,	

כשגדלה	לא	הייתה	יכולה	לעשות	עבודה	זו,	שהייתה	מאוסה	עליה	והעלתה	

בה	זיכרונות	לא	נעימים	מימים	עגומים.	

חייה	של	סבתי	לא	קלים	היו,	משום	שהקפידה	על	הלכות	המסורת	היהודית	

באופן	מוחלט,	ובמיוחד	-	כשרות.	כשכבר	היה	די	כסף	בידה,	לקחה	בוקה	

את	ילדיה	ושבה	לסליבן.	חינוך	הילדים	ברוח	הדת	היה	חשוב	לה	ביותר,	ולא	

ניתן	היה	לממשם	בכפר.	סבתי	הייתה	מסורה	למשפחתה,	ולמרות	הכול	לא	

ויתרה	על	רצונה	להיות	חלק	ממשפחת	גירון.	היו	בידיה	אמצעים	לפתוח	

עסק	קטן	–	מתפרה,	ליד	השוק.	בשמחה	פגשה	את	נשות	האיכרים	שכבר	

הכירו	אותה,	שמרו	לה	אמונים	ובאו	אליה	לסליבן	להביא	לה	את	עבודותיהן.	

ירד	 לא	 ילדיה	 פרנסת	 עול	 לא	מחסור.	 גם	 אבל	 גדולה,	 רווחה	 הייתה	 לא	

מכתפיה	של	סבתא.	סיוע	לא	קיבלה	גם	אז.	אך	עם	זאת,	כאמור,	שמרה	על	

קשרי	משפחה.	
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אמי, רגינה

רגינה,	 הבכורה,	 הבת	 לעולם	 הגיעה	 צירים	שנמשכו	מספר	שעות	 לאחר	

שכמובן	נקראה	על	שמה	של	הסבתא	רבתא.	

כזכור,	השמות	ניתנו	על	שם	סבים,	סבתות	

רגינה,	 במשפחה.	 אחרים	 משפחה	 בני	 או	

השבועות.	 בחג	 	,1909 בשנת	 נולדה	 אמי,	

היום	איננו	זכור	במדויק.	

סבתא	וסבא	שמחו	מאוד	להולדת	הבת.	לא	

במשפחתנו.	 לבת	 או	 לבן	 העדפה	 הייתה	

ובינתיים,	 יפה.	 והתפתחה	 גדלה	 התינוקת	

והאחות	 משה	 האח	 גם	 לה	 נוספו	 בהמשך,	

היסודי	 הספר	 בבית	 לימודיה	 את	 ברטה.	

אמם	 עם	 הילדים	 נדדו	 אליו	 בכפר,	 עשתה	

לאחר	מות	האב.	

את	 למדוד	 כדי	 גברת	 תגיע	 מעט	 "עוד	

תזדרזי",	 הכפתורים,	 את	 תפרת	 לא	 עדיין	 ואת	 אחרונה	 מדידה	 השמלה,	

וכל	 לסיים	את	העבודה.	תפירת	כפתורים,	מכפלות,	 זרזה	סבתי	את	אמי	

קיצונית מימין: אמי, רגינה, חברה במקהלה הייצוגית של סליבן

אמא עם מחזרים
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עבודה	פשוטה	הקשורה	בגימור	הבגד,	מוטל	היה	עליה	לעשותה.	אין	ספור	

פעמים	ביצעה	פעולות	אלה,	עד	שנקעה	נפשה,	ובהמשך	חייה	קשה	היה	

לה	לעשות	את	העבודה	הזאת	לבני	ביתה.	

העירונית	 בגימנסיה	 ללמוד	 אמי	 החלה	 לסליבן,	 חזרה	 שסבתא	 לאחר	

וסיימה	כתלמידה	מצטיינת.	בין	היתר	למדה	צרפתית	ורוסית.	תמיד	חזרה	

באוזניי	עד	כמה	לא	אהבה	את	לימודי	ההנדסה.	

אמי	הייתה	בעלת	כישרון	מוסיקלי.	היה	לה	קול	נעים	וכששרה	במקהלה	

הבולגרית	בעיר,	בלטה	בקול	הזמיר	שלה.	גם	אחותה	ברטה	למדה	היטב.	

למוצרי	 עסק	 בעל	 בסן,	 לרפאל	 נישאה	 אמי	

חלב,	שהיה	גבן	)יצרן	גבינה(,	מקצועי	מעולה,	

-	בעל	תעודה	ממשלתית,	המעידה	שלמד	והוא	

בעל	הכשרה	בתחומו.	עבודת	

ייצור	הגבינות	הייתה	בעיקר	

של	 ההמלטות	 עם	 באביב	

לו	 היו	 הצאן.	 ושאר	 העיזים	

להפרדת	 צנטריפוגות	 כמובן	

החמאה	מהחלב,	ובתי	מלאכה	לעשיית	גבינות	

ויוגורט	שנקראו	מנדרות.		

ורפאל,	 רגינה	 הוריי,	 של	 הכלכלית	 הרווחה	

נהנתה	 גם	סבתא	 כל	המשפחה.	 השפיעה	על	

ממנה	ורמת	חייה	עלתה,	אף	יותר	מהצלחתה	

תפרה,	 לא	 כבר	 היא	 מהכפר.	 שחזרה	 לאחר	

לנהל	את	 אלא	עזרה	לחתן	שלה,	לאבא	שלי,	

והייתה	 להוריי	 תמיד	 נלוותה	 סבתי	 החנות.	

לחלק	בלתי	נפרד	מהמשפחה,	בה	היה	לה	מעמד	מכובד	ביותר.	גם	בתמונות	

המשפחתיות	נראים	ההורים	תמיד	בשלישיה	הם	והסבתא.		

משה גירון, האח של אמי	

בהתאם,	 וציוניו,	 לימודיו	 על	 שוקד	 לא	 "הוא	 בלימודיו.	 הצטיין	 לא	 משה	

נמוכים".	כך,	מאוכזבת,	שמעה	סבתי	מפי	המורים.	דווקא	הבן,	שכה	חשוב	

שילמד	וירכוש	מקצוע,	נכשל	בלימודיו.	ולא	זאת	בלבד,	אלא	שפעמים	רבות	

נקראה	אל	המורים	עקב	מעשי	קונדס	ושובבות	של	בנה,	שהיה	פרחח	לא	

אמי רגינה ואבי 
רפאל בסן ביום 

נישואיהם
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קטן.	למגינת	ליבה	של	סבתא	הוא	סולק	מהגימנסיה.	לבסוף	מצאה	לו	בית	

ספר	מקצועי,	שם	אמור	היה	ללמוד	את	מקצוע	הנגרות,	ולמרבה	הצער,	גם	

משם	סולק	כעבור	זמן.	

משה	היה	בחור	נבון.	בדיעבד,	אני	משערת	שהיה	לקוי	למידה	ויתכן	שגם	לא	

הצליח	להתרכז	ולהקשיב	)כמו	שהיום	מאבחנים	זאת	כבעיות	קשב	וריכוז	

והיפראקטיביות(.	באותם	ימים	לא	היו	מודעים	לליקויים	הללו	ולא	טיפלו	

בהם.	התלמידים	הללו	נחשבו	עצלים,	עם	התנהגות	מופרעת,	וגורלם	היה	

נשירה	מבית	הספר.	

הפתרון	שמצאה	סבתא	למשה	היה	לשלוח	אותו	לפלשתינה	)ארץ	ישראל(.	

היה	זה	בשנות	השלושים	של	המאה	הקודמת.	ההפלגה	באנייה	הייתה	יקרה	

וסבתי	אספה	אגורה	לאגורה	כדי	לקנות	לו	כרטיס.	היה	זה	לפני	נישואיה	

של	אמי.

כהן,	 לבית	 ביפו	את	שרה	 משה	הכיר	

בחורה	ממוצא	טורקי.	השניים	נישאו,	

משפחתו	 פרנסת	 בעול	 נשא	 והוא	

בעלי	 מאוד	 אהב	 משה	 הילדים.	 רבת	

אל	 דיברו	 הם	 סוסים.	 בעיקר	 חיים,	

ליבו.	שלא	כבני	האדם,	לא	שפטו	אותו	

ולא	ביקרו,	אלא	החזירו	לו	אהבה	על	

להם.	 שהעניק	 החיבה	 ועל	 הטיפול	

הוא	רכש	סוס	ועגלה	ועסק	בהובלות	

בעיר	תל	אביב,	שם	חייתה	המשפחה.		

העצמאות,	 מלחמת	 של	 בעיצומה	

שני	 הגיחו	 	,1948 ביולי	 	17 בשבת	

תל- שמי	 מעל	 מצריים	 מפציצים	

פצצות.	 מטען	 עליה	 והטילו	 אביב	

ושרה	 מסודרים,	 מקלטים	 אז	 היו	 לא	

מיהרה	להחביא	את	ילדיה	בחדר	מדרגות	שהיה	מוגן	בשקי	חול.	אך	היא	

לא	הספיקה	להביא	את	כולם	בשלום	למקום	המחסה.	אסתר,	רפאל	ויעקב	

לבית	חולים	הדסה	 הילדים	הפצועים	הועברו	 נהרגה.	 והיא	עצמה	 נפגעו	

בתל	אביב.	כתוצאה	מההפצצה	נהרס	ביתם.	

כיום,	קיים	על	שמה	לוח	זיכרון	בעירית	תל-אביב.

משה ושרה גירון עם בנותיהם
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רוזה	)שושנה(,	שהייתה	הבכורה,	הייתה	סך	הכול	בת	14,	ואחריה	כל	האחים	

חמש	 	- התינוק	 ויענקל'ה	 רפאל	 )סטריאה(,	 כוכבה	 אסתר,	 רחל,	 נעמי,	 	-

יתומים.	משה	 נותרו	 חודשים,	 בן	שלושה	 בנים,	כאשר	הצעיר	 ושני	 בנות	

הצער,	 אפוף	 האב	 לצדו.	 רעייתו	 ללא	 קטנים	 בילדים	 מטופל	 עצמו	 מצא	

התקשה	לטפל	בהם	לבדו,	ואף	חייב	היה	לפרנס	אותם.	

גיסו,	יוסף,	בעלה	של	ברטה,	דאג	להמציא	סרטיפיקט	מממשלת	המנדט	

נאלצה	 סבתי	 ביתומים.	 שתטפל	 כדי	 לפלשתינה,	 סבתא	 של	 לעלייתה	

להיעזר	בכספי	אבי	כדי	לקנות	כרטיס	לאנייה	המפליגה	מזרחה,	לעזוב	את	

ביתה,	לאחר	תקופה	טובה	בחייה,	בה	התגוררה	עם	הוריי	ועבדה	בחנות	של	

אבא,	להיפרד	מארצה	וממולדתה	ולעלות	לבדה	אל	הארץ	שבה	התחוללה	

מלחמה.	

בבני	 שוב	 ותפגוש	 תוסיף	 שעוד	 לה	 יבטיח	 מי	 קשה.	 הייתה	 הפרידה	

המשפחה?	לאחר	דמעות,	חיבוקים	ונשיקות	נסעה	לוורנה,	שם	עלתה	על	

אנייה	בדרכה	ארצה.	היה	זה	חורף,	הים	השחור	סער	מאוד,	גלים	גבוהים	

ים.	 הים,	לקה	במחלת	 פני	 אניות	על	 הורגל	בתנודות	 מי	שלא	 וירדו.	 עלו	

סבתי	עברה	סבל	רב	במשך	חמשת	ימי	ההפלגה	על	אניית	סוחר,	גם	משום	

היותה	בודדה	ומבוגרת	בגילה.	

סבתא	הגיעה	לחיפה	ומשם	נסעה	ליפו,	למקום	מגוריו	של	משה	במושבה	

הגרמנית.	היא	נוכחה	לדעת	שבנה	מתגורר	בבית	דל,	ופרנסתו	באה	בקושי.	

לה.	 חיכתה	 מרובה	 עבודה	 אכן,	 ולעבוד.	 שרוולים	 להפשיל	 עליה	 היה	

לחיי	 ואבי,	חזרה	שוב	 נישואיהם	של	אמי	 מרווחה	בסליבן,	בעיקר	לאחר	

ולא	 רוח,	 קצרת	 הייתה	 לעתים,	 לבירא	עמיקתא.	 רמא	 מאיגרא	 	- מחסור	

העברית	 השפה	 ידיעת	 חוסר	 הנכדים.	 כלפי	 סבלנית	 להיות	 יכלה	 תמיד	

הקשתה	על	התקשורת	שלה	עם	הילדים,	שידעו	רק	מעט	לדינו.	פעמים	

גערה	ולא	נרתעה	מלהרים	יד	עליהם	כשפקעה	סבלנותה.	

לאחר	זמן	משה	נישא	בשנית	לאשה	שאף	שמה	היה	שרה,	ואנחנו	כינינו	

אותה		דודה	שרה.	הייתה	זו	אשה	טובה	וחביבה,	שנהגה	ביחס	אוהב	לילדים	

וגם	לחמותה,	כאילו	זו	אמּה.	כעת	רוותה	סבתא	נחת	רוח	מרובה.	כך	היה	

בסבר	 מקבלת	 הייתה	 אותנו	 גם	 בני	המשפחה.	 ליתר	 אף	 יחסה	של	שרה	

פנים	יפות,	בשמחה	ובזרועות	פתוחות.	אהבנו	לבקר	ולהתארח	אצלם.	

לכפר	 פוזרו	 הם	 בקיבוצים.	 ולחיות	 להתחנך	 נשלחו	 הילדים	 זמן,	 לאחר	

סאלד,	לקיבוץ	החותרים	ולקיבוץ	גשר.	יש	לציין	את	יחסם	האוהב	והמכבד	
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למשה,	לשרה	וגם	לסבתם,	עד	יום	מותם.

יחסים	מיוחדים	היו	לי	ולסבתא.	היא	בטחה	בי	יותר	מאשר	בבניה,	וביקשה	

שרק	אני	אדאג	לענייני	בירוקרטיה	שונים,	אם	בבנק,	בביטוח	לאומי	ועוד.	

הייתי	 מפיה.	 רבות	 פעמים	 הזה	שמעתי	 המשפט	 את	 לי".	 תדאג	 "שמחה	

הלאומי,	 לביטוח	 לקחתה	 על-מנת	 בטרמפים	 ונסעתי	 בהדסים	 תלמידה	

ואפילו	התלוויתי	אליה	לפתיחת	חשבון	בנק.	לאחר	פטירתה	דאגתי	לקבורה	

מכובדת	ולמצבה	יקרה.	היא	נפטרה	עקב	גידול	במוח.	בת	75	הייתה	במותה.					

סבתי	הייתה	אשה	מיוחדת,	בעלת	כוחות	ותעצומות	נפש,	ועם	זאת	הייתה	

עמה.	 היטיבו	 שלא	 חייה,	 במציאות	 תנודות	 היו	 וממורמרת.	 קשה	 אשה	

היא	ידעה	ימים	קשים	של	מחסור	ועוני	לאחר	פטירת	סבי	)בעלה(,	כאשר	

משפחתו	סירבה	לסייע	לה,	כשנותרה	אלמנה	עם	יתומים.	נחת	הייתה	לה	

זו	התקופה	הטובה	בחייה.	 נישואיה	של	אמי	לאבי,	רפאל.	הייתה	 רק	עם	

אולם,	עם	עלייתה	ארצה,	חייה	לא	היו	חיים.	

כל	בני	דודיי,	ילדיו	של	משה,	בגרו,	רכשו	השכלה	ובנו	משפחות	לתפארת.	

מרצונם	החופשי	עברתו	את	שם	המשפחה	וכולם	נקראים	גורן.	

שושנה	למדה	להיות	אחות	בריאות	הנפש,	והקימה	משפחה	ברמת	גן.	

נעמי-לינדה	למדה	להיות	אחות	בבית	חולים,	והקימה	משפחה	בבאר-שבע.	

בבית-הספר	 יועצת	 רחל(	בעלת	תואר	שני,	שימשה	 )על	שם	סבתי,	 רחל	

הר-וגיא.	היא	וינו	הקימו	משפחה	בכפר	סאלד	ובמטולה.	

אתי	למדה	בבגרותה	להיות	מטפלת	ברפואה	אלטרנטיבית.	הקימה	משפחה,	

ומקום	מגוריה	בקיבוץ	גשר.	

סאלד.	 בכפר	 משפחה	 והקימה	 מיוחד	 חינוך	 למדה	 )סטריה(	 חווי-כוכבה	

לימים	גילינו	שהיא	ציירת	בעלת	שם.

וגר	 משפחה	 הקים	 בקיבוצו.	 הרפת	 את	 וניהל	 חקלאות	 למד	 רפי-רפאל	

בהחותרים.	

ואחרון,	יעקב-יענקל'ה	למד	באופן	בלתי	פורמאלי	ונעשה	מנהל	מפעלים	

ועסקים	גדולים.	הקים	משפחה	וגר	בכפר	סאלד.

			

אחותה	של	אמי,	ברטה	משיח,	הגיעה	לפלשתינה	בעזרתו	של	אבי	שמימן	את	

כרטיס	הנסיעה.	זאת	הייתה	עלייה	באמצעות	נישואים	פיקטיביים	לתושב	

הארץ,	שנועדו	באותם	ימים	לצורך	קבלת	סרטיפיקט	)רישיון	עלייה(.	בני	

זוג	נישאו	באופן	רשמי	וכשהגיעו	לארץ	נפרדו.	כך	עשתה	גם	ברטה.	לימים,	
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נישאה	ליוסף	משיח,	אף	הוא	עולה	מבולגריה,	שהיה	עמה	בקבוצת	השומר	

הצעיר,	וכל	חייהם	התגוררו	בחדרה.	כל	זמן	שהדבר	התאפשר,	אבא	שלי	

שלח	חבילות	וכסף	לברטה	וליוסף.

שפגעה	 הטיפוס,	 במחלת	 חלתה	 היא	 דליה,	 הבכורה,	 בתה	 לידת	 לאחר	

יעקב- ילדה	גם	את	 ימיה	במיטה.	ברטה	 רוב	 ובילתה	את	 בעמוד	השדרה	

יעקב'לה	בעצת	הרופאים,	מתוך	כוונה	שהיריון	וילד	נוסף	ישפרו	את	מצב	

עמוד	השדרה	-	אך	ללא	הועיל.	סבתא,	שעזבה	את	משפחתו	של	משה,	באה	

לטפל	ולגדל	את	התינוק	שנולד	ואותו	אהבה,	אהבה	עזה.	מכל	נכדיה	סבתא	

אהבה	את	אלו	שטיפלה	בהם:	אותי,	את	רחל	אחותי	ואת	יעקב'לה.																																																																	

ימיה	הייתה	 רוב	 דליה	למדה	למודים	אקדמיים.	תחילה	הייתה	מורה,	אך	

ספרנית	בתיכון	בחולון.	היא	הקימה	משפחה	והתגוררה	בחולון.	

יעקב-יעקב'לה	חזר	בתשובה	אחרי	השירות	הצבאי.	הוא	השתייך	לכיפות	

הסרוגות,	גר	בירושלים	והיה	לפקיד	גבוה	במשרד	התיירות.	

משפחתו של אבי
אברהם וגרציה בסן – שמחה ויוסף דה נבון 

שם	המשפחה	בסן	מקורו	בעיר	בסני	באיטליה.	ייתכן	שהמשפחות	הגיעו	

לבולגריה	לאחר	גרוש	ספרד,	דרך	ערי	איטליה	שהיו	מוכנות	לקלוט	אותן.	

אמא, אבא וברטה



28   -   סיפור	חייה	של	דר'	שמחה	שרף

שני	הילדים	אברהם	וגרציה	בסן	התייתמו	מהוריהם,	ועמלו	מצאת	החמה	

עד	עד	צאת	הנשמה,	בעבודות	הבית	בו	גדלו.	במשך	היום	היה	עליהם	למלא	

משימות	אין	סופיות,	שהיו	למעלה	מכוחותיהם,	ובערב	היו	צונחים	באפס	

כוחות,	נרדמים	כמעט	בעמידה.	הילדים	האומללים	היו	משרתים	בביתו	של	

יהודי	מעשירי	העיר	יאמבול,	עיר	גדולה,	קרובה	לסליבן.	

שהורי	 לשער	 אפשר	 הבנים	 שמות	 לפי	 ממחלה.	 נפטרו	 שהוריהם	 ידוע	

אברהם	וגרציה	היו	חיים	וסולוצ'ה	)שמש(.	באותם	ימים	לא	היה	בית	יתומים	

ולא	נהגו	לאמץ,	או	לשלוח	ילדים	יתומים	למשפחה	אומנת.	אחד	מעשירי	

העיר	פרש	עליהם	את	חסותו,	אבל	ניצל	את	מצבם	והפך	אותם	למשרתים	

מושפלים.	

גרציה	הצליחה	לצאת	מעבדות	זו	על	ידי	נישואיה	בגיל	צעיר	מאוד	ליוסף	

אביה,	 ולא	 היא	 לא	 ימים,	 האריכה	 שלא	 בת,	 לזוג	 נולדה	 זמן	 לאחר	 נבון.	

יוסף,	בעלה	של	גרציה.	גרציה	שהוכתה	גם	היא	במחלת	השחפת,	מצאה	

משפחתה	 על	 התאבלה	 רבים	 ימים	 צעירה.	 ואלמנה	 שכולה	 כאם	 עצמה	

הקטנה	שהייתה	ואיננה.	הפיצוי	על	חייה	המרים,	שעברה	מאז	ילדותה	-	

חרב.	מלבד	אחיה	אברהם	לא	היה	לה	קרוב	וגואל.	

סבא אברהם וסבתא שמחה לבית דה נבון
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)במלרע(.	 שמחה	 בשם	 נקראה	 גרציה,	 של	 גיסתה	 נבון,	 יוסף	 של	 אחותו	

ידע	בתחומים	שונים,	 וכתוב,	רכשה	 ידעה	קרוא	 היא	למדה	בבית	הספר,	

בולטת.	 דמות	 הייתה	 ילדותה	 משחר	 משכילה.	 לאשה	 הייתה	 וכשבגרה	

סקרנותה	ושאיפתה	לרכוש	דעת	הביאו	אותה	להרבות	ידע	והשכלה,	שהיו	

מעבר	למקובל	אצל	נשים	באותה	תקופה.		

חודר,	 עיניי	אשה	בעלת	מבט	 לנגד	 רואה	 אני	 כשאני	מתבוננת	בתמונתה	

המישירה	מבט	אל	הצלם,	ומקרינה	חוזק	ונחישות.	שיערה	הארוך,	אסוף		

כדרכן	 ולא	 בערים,	 שהתלבשו	 כדרך	 אירופאי,	 לבושּה	 לקודקודה,	 מעבר	

של	הכפריות	הלבושות	בתלבושת	לאומית.	לגופה	ספק	מעיל,	ספק	שמלה	

שמלות	 לבשו	 לא	 הימים	 באותם	 צווארה.	 עד	 המגיעה	 שרוולים	 ארוכת	

החושפות	לא	טפח	ולא	טפחיים.	

ככל	הנשים,	הייתה	שמחה	הצעירה	הולכת	לבית	הכנסת	לתפילות	בימים	

הנוראים,	ובהזדמנויות	שונות	אחרות.	שם	נתנה	עיניה	ברב	החדש,	שהיה	

בחור	צעיר	נאה	ומרשים.	הוא	שבה	את	ליבה,	היא	חשה	שהיא	נמשכת	אליו	

בחבלי	קסם.	לא	הייתה	כל	דרך	ליצור	קשר	עם	אותו	רב	באותם	ימים,	משום	

שהיכרות	נעשתה	באמצעות	שידוך	בלבד.	הרב	שלא	היה	מודע	לרגשותיה,	

נישא	לבחורה	אחרת,	ושמחה,	שבורת	הלב,	נישאה	לאברהם	בסן,	שהיה	

סבא אברהם וסבתא שמחה לבית דה נבון
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גיס	אחיה	שנפטר,	אף	שהמשיכה	לשאת	בליבה	את	דמותו	של	אותו	רב.	

שמחה	התנערה	מיגונה	והשקיעה	את	עצמה	בעשייה	בלתי	פוסקת.	היא	

הייתה	הדמות	הדומיננטית	בביתה,	מלאת	אנרגיות	ורבת	פעילות.	צפתה	

הליכות	ביתה	ובני	המשפחה	ביד	רמה.

השלושה	-	אברהם,	שמחה	וגרציה	החליטו	לעזוב	את	העיר.	לשם	כך	שכרו	

עגלה	ופניהם	לקרנובט,	הנמצאת	מזרחית	לימבול	בדרך	לסליבן	הגדולה.	

החיים	 בו	 כפרי,	 ליישוב	 מתקדמת,	 יחסית	 מעיר	 לעבור	 פשוט	 היה	 לא	

נעצרו	מלכת	בעידן	קדום.	אין	לדעת	אם	עשו	זאת	ללא	היסוס,	או	תוך	כדי	

התלבטויות,	אבל	יתכן	ושאפו	לעזוב	את	המקום	בו	לא	רוו	נחת,	בבחינת	

משנה	מקום	משנה	מזל.	

לא	עבר	זמן	רב	ושמה	של	שמחה	יצא	בקרב	בני	הקהילה	במקום	החדש.	

אותה	אשה	בעלת	אנרגיות	בלתי	נדלות,	דעתנית	וחרוצה	מאוד,	כה	ידועה	

הייתה,	עד	כי	נקראה	שמחה	דה	נבון,	ולא	בסן.	היה	זה	מקרה	יוצא	דופן.

היא	לא	ישבה	בביתה,	בדלת	אמותיה,	אלא	יצאה	לפעילות	בקרב	הקהילה.	

צדקה	 בפעולות	 הוטבעו	 ידיה	 ומעשי	 שונים,	 בתחומים	 בלטה	 פעילותה	

משפחתו של אבא לפני נישואיו. 
משמאל: מרקו )עמנואל( ומרים אשתו, סבתא שמחה, מאחוריה סולוצ'ה, רחל מחזיקה את אברהם 
- בנם של מרקו ומרים, קמיל עומד מאחור, אבא - מחזיק את שלמה, הבן השני של חיים, חיים - 

מחזיק את בנו אברהם, סבא אברהם מאחור, רבקה אחרונה מימין
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בקהילה	ועזרה	לנזקקים.	אף	בשיפוץ	בית	הכנסת	וחיזוקו	הייתה	מעורבת.	

תוך	זמן	קצר	הצליחה	לבסס	את	מעמדה	כדמות	מרכזית,	ואין	אדם	שלא	

העריך	אותה.	

אברהם	פרנס	את	המשפחה	ממסחר	זעיר.	הוא	הצליח	לקנות	חלקת	אדמה	

ובנה	עליה	את	ביתו.	מצבם	הכלכלי	השתפר	לעומת	המצב	ביאמבול,	שם	

היו	חסרי	כול.	

הצרכים	 את	 פשוטים.	 מאוד	 היו	 בו	 והחיים	 כפרי	 מרכז	 היה	 קרנובט	

גם	השלושה	 לעצמם.	 וסיפקו	 ידיהם	 במו	 יצרו	 המקום	 תושבי	 הבסיסיים	

נאלצו	לבנות	לעצמם	בית	עץ	כשאר	בתי	הכפר,	ולחפור	באר	ממנה	שאבו	

מהבאר	 בדליים	 מים	 לסחוב	 עליהם	 היה	 צלחה,	 לא	 השאיבה	 אם	 מים.	

לא	 אולם,	 לטייל,	 ולצאת	 בטבע	 לבלות	 אהבה	 הכפר.	המשפחה	 שבמרכז	

לעתים	קרובות,	כי	הארגון	היה	כרוך	ביגיעה	רבה.	היה	צורך	לשכור	עגלה	

וסוסים	וההוצאות	הכספיות	היו	לא	מעטות.

ובידיעה			 ובשלווה,	 ברוגע	 לידתי	 לאחר	 כשבועיים	 נפטרה	 סבתי,	 שמחה,	

במשפחה	 הייתה	 לא	 מלבדי	 שמה.	 על	 הקרויה	 נכדה	 אחריה	 שהותירה	

תינוקת	נוספת	שנקראה	בשם	שמחה.	סבי,	אברהם,	חי	אחריה	עוד	זמן	רב	

ונפטר	בשיבה	טובה	בקרבונט,	כאשר	שני	נכדים	נושאים	את	שמו.	

אבא	הקפיד	לערוך	את	האזכרות	לזכרה	של	שמחה.	זכור	לי	שהיו	הולכים	

אלינו	 מגיעים	 היו	 מכן	 ולאחר	 קדיש,	 אומרים	 הכנסת,	 בבית	 לתפילה	

מכינות	 היו	 ואמי	 סבתי	 בישלו.	 המשפחה	 שנשות	 מהמאכלים	 וטועמים	

מעדני	בצק	לא	מתוקים:	בורקסים	ובוריקיטס	מבצק	פילו,	שהיו	מרדדים	

או	 חצילים	 גבינה,	 כמו	 מילואים	 של	 שונים	 מינים	 לו	 ומוסיפים	 דק	 דק	

דגים.	הביצים	החומות	היו	הכרח.	חוצים	אותן	וזורים	פלפל	–	חמינדוס	הן	

נקראו.	נוסף	לכך	היו	לוגמים	משקה	חריף	בשם	רקיה	)ערק(,	ומערים	לתוך	

הגרון	בבת	אחת,	כדי	שלא	לחוש	את	טעם	חריפותו,	שהיה	שורף	את	הפה	

והלשון.	כה	חריף	היה.	והיו	תוך	כדי	אכילה	מספרים	על	מעשיה	ומעלליה	

של	הסבתא,	שגם	לאחר	מותה	נותרה	דמות	משמעותית	ודומיננטית	ביותר	

בקרב	ילדיה.

ואברהם	בסן:	הבת	הראשונה	שנולדה	היא	סול	 ילדיהם	של	שמחה	 להלן	

)סולוצה	-	שמש(	אולי	על	שם	אמם	של	אברהם	וגרציה,	אחריה	נולד	חיים,	

אחריו	מרקו-עמנואל	כנראה	על	שם	אביה	של	שמחה,	רפאל	)אבי(,	אחריו	

ליזה-עליזה	אולי	על	שם	אמּה	של	שמחה	והאחרון	קמיל-גבריאל.
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סולוצה	נישאה	לבחור	מבורגס,	עיר	נמל	לחוף	הים	השחור.	הבחור		ששם	

משפחתו	שּואה	היה	גגן	במקצועו	)גגן	-	בונה	גגות(.		סוליצ'ה	ילדה	תאומים,	

דורה.	בעלה	של	 ונותרה	רק	התאומה,	הבת	 אך	למרבה	הצער	הבן	נפטר	

סולוצ'ה	נפל	באחד	הימים	בעת	שעבד	על	אחד	הגגות	ונהרג	במקום.	האסון	

היה	כבד	ודודתי	התאבלה	עליו	ימים	רבים.	היא	נותרה	אלמנה	ואם	שכולה	

עם	ילדתה	הקטנה,	דורה.	לפרנסתה	נאלצה	לעבוד	בביתה	ועסקה	בסריגת	

סריגים	למיניהם.	כידוע,	לנשים	לא	היה	מקצוע	והן	לא	עבדו	באותה	עת	

מחוץ	לביתן.	יאמר	לזכותה	שהבת	זכתה	לחינוך	טוב,	וכשבגרה	הייתה	מורה	

למתמטיקה.	כשעלו	ארצה	בשנת	1949	התגוררו	השתיים,	בהתחלה,	בבית	

ערבי	נטוש	בעיר	התחתית	בחיפה	ולאחר	מכן	בתל-אביב.	

בהיותי	ילדה,	אני	זוכרת	שהיינו	נוסעים	לבקר	את	הדודה	שהתגוררה	בעיר	

הגדולה	שלחוף	הים	השחור	-	בורגס.	אז	זכיתי	לראשונה	לחזות	במו	עיניי	

בים	הכחול	ובספינות	שעגנו	בנמל.		

דורה	זכתה	להשכלה	גבוהה.	למרות	היותה	אלמנה	לא	חסכה	ממנה	סלוצ'ה,	

קפנשטוק.	 נחום	 בשם	 לאשכנזי	 נישאה	 היא	 ללמוד.	 לה	 ואפשרה	 אמה,	

אחד	הדברים	שאפיינו	את	יהודי	בולגריה,	היה	הרצון	שבני	ובנות	הקהילה	

יינשאו	לבני	זוג	ממוצא	ספרדי.	הייתה	התנגדות	עזה	לנישואים	עם	בן	עדה	

אחרת,	בעיקר	עם	אשכנזי.	למרות	שהנישואים	לא	היו	כל	כך	לרוחה	של	

סלוצה,	לא	היו	לדורה	סיכויים	רבים	להתחתן	עם	בן	הקהילה	הבולגרית,	

משום	היותה	יתומה	ומבוגרת,	וגם	בעלת	השכלה	גבוהה,	שבמקרה	זה	לא	

היה	יתרון	אלא	מכשול.	בחורים	ובני	משפחותיהם	נרתעו	מאשה	משכילה.	

זאת	הבינה	גם	אמּה,	שנאלצה	להסכים	לנישואים.	בעלה	של	דורה	היה	בעל	

מפעל	קטן,	מצויד	במכונות	לייצור	תיקים	וחגורות,	ובעלים	של	שתיים	או	

שלוש	חנויות.	לזוג	נולד	בן	בשם	ישראל.	

סולוצה	התגוררה	עם	בני	הזוג,	שאהבה	שרתה	ביניהם,	וגם	התפרנסו	יפה.		

לא	שמר	 הצער,	 למרבה	 חשבון.	 ראיית	 באוניברסיטה	 למד	 בנם,	 ישראל,	

איתנו	על	קשר,	וניתק	כל	מגע	עם	המשפחה.	

פתחו	 קמיל,	 הצעיר	 אחיו	 עם	 יחד	 האחים,	 גדול	 בסן,	 )במלרע(	 חיים	

בקרנובט	מפעל	לטיפול	בצמר	שנגזז	מכבשים	)בבולגרית	–	ַדָרק(,	והכנתו	

ריחן	 נערמות	עם	 היו	ערמות	הצמר	המאובקות	 עד	ערב	 לטוויה.	מבוקר	

העז	-	ריח	הכבשים,	וקול	משא	ומתן	עם	האיכרים	נשמע	במרבית	שעות	

היום.	האיכרים	הביאו	את	הצמר	לבית	החרושת,	שם	הפועלים	עיבדו	את	
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הצמר	כך	שיהיה	ראוי	לטוויה.	בהמשך,	הסחורה	הועברה	למפעל	לייצור	

חוטים.			

שם	 )על	 בבולגריה	 בגודלה	 השנייה	 לֹוְבִדיב,	 ּפְ מהעיר	 בחורה	 הכיר	 חיים	

אלכסנדר	 של	 אביו	 פיליפוס	

גדולה	 עיר	 זו	 הייתה	 מוקדון(.	

רבים	 שרידים	 ובה	 ומפוארת	

כגון:	 והרומית,	 היוונית	 מהתקופה	

היפודרום,	ואמפיתיאטרון.	

מלבד	זאת	היו	בה	מוסדות	תרבות,	

כשל	 תרבותית	 ואווירה	 מופעים	

מדינות	מערב	אירופה	המתקדמות.		

טג'ר	 ממשפחת	 באה	 קה	 ֶרּבֶ

המשכילה,	מהעיר	פלובדיב.	אחיה	

בית	מרקחת.	היא	 רוקח,	בעל	 היה	

היה	 קל	 לא	 אמיתית.	 ליידי	 הייתה	

לה	להסתגל	למקום	הקטן,	הכפרי	

כאילו	 נראו	 בו	 שהחיים	 והשקט,	

אהבנו	 כולנו	 הביניים.	 בימי	 נעצרו	

חיבה,	 מוקפת	 הייתה	 היא	 אותה.	

את	 עליה	 והקלה	 שיתכן	 עובדה	

ההסתגלות	למציאות	החיים	בכפר.	

אני	אהבתי	מאוד	את	הדודה	הזאת	שהייתה	חריגה	בנוף	המשפחתי.	היה	

בה	אור	מלכות	שהקרינה	מתוכה	על	כל	סביבותיה.	ביתם	של	חיים	ורבקה,	

שהיה	בית	גדול	בן	שתי	קומות,	הכיל	גם	את	שלושת	הבנים:	אברהם	)בטו(	

על	שמו	של	אביו	של	חיים,	שלמה-מוני	ושבתאי	)סבתו(.	

עדיין		 ימים	 באותם	 סרטן.	 והקשה,	 הארורה	 במחלה	 רבקה	 חלתה	 לימים	

הרפואה	לא	ידעה	להתמודד		עם	המחלה,	שלא	כמו	בימינו.	אבי	לקח	אותה	

מרפא		 לה	 למצוא	 כדי	 יכולתו	 ככל	 עשה	 הוא	 הרופאים.	 לטובי	 לסופיה	

ולהקל	על	כאביה.	דבר	לא	עזר.	במשך	ימים	שכבה	על	ערש	דווי.	סבלה	היה	

רב,	אף	לנו	-	הסובבים	אותה.	רבקה	נפטרה	בייסורים	רבים.	

סולוצה,	 האחות	 קטנים.	 ילדים	 בשלושה	 מטופל	 אלמן,	 נותר	 חיים	

שהתגוררה	בבורגס,	סייעה	לו	במציאת	אשה	שנייה.	לא	פשוט	היה	הדבר,	

חיים ורבקה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%91
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מי	תרצה	להינשא	לאלמן	המטופל		בילדים	קטנים?	

הייתה	זו	רוזה,	אשה	מלומדת,	שלימדה	צרפתית	בשיעורים	פרטיים,	דבר	

שהיה	נדיר	באותם	ימים.	האשה	הייתה	כבר	מבוגרת	כאשר	פגשה	בחיים,	

היתומים	 הילדים	 שלושת	 את	 וגידלה	 לקרנובט,	 המזל,	 למרבה	 והגיעה,	

ואהבה	אותם	כילדיה.	היא	כיבדה	את	זכרה	של	רבקה	ולא	השכיחה	אותה	

מלב	ילדיה.	

אברהם	ושבתאי	הסתדרו	עם	רוזה	וראו	בה	אמא	לכל	דבר.	לא	כן	שלמה	

)מוני(.	הוא	לא	אהב	אותה	ולא	היה	מוכן	לקבל	אותה	כאמו.																																																				

ללמוד	 לסליבן,	 רפאל	 הדוד	 אל	 נשלח	 הוא	 ובכן,	 עם	שלמה?	 עושים	 מה	

באקדמיה	לטקסטיל.	אבא	לקח	אותו	תחת	חסותו	ושימש	לו	כהורה.												

שלמה	התגורר	בביתנו	והפך	בן	בית	למספר	שנים.	במשפחתנו	קיבלו	אותו	

בזרועות	פתוחות	ובמאור	פנים,	והבהירו	לו	שהוא	חלק	מהמשפחה.	איש	

לא	העלה	בדעתו	להתנגד	לבואו,	חלילה.	נתנו	לו	את	התחושה	שהוא	רצוי	

מאוד	ויכול	לחיות	איתנו	ככל	שירצה.	

רבים	 חרושת	 בתי	 היו	 בסליבן	 טקסטיל.	 כמהנדס	 לימודיו	 את	 סיים	 הוא	

בתחום	 בה	 לעסוק	 היה	 יכול	 ולכן	 השונים,	 סוגיה	 על	 הבדים	 לתעשיית	

התמחותו.	כשעלה	ארצה,	שנים	לפני	משפחתו,	הוא	נישא	לנינה,	שעבדה	

בעליית	הנוער,	ופתח	מפעל	לאריגה.	בהמשך	הייתה	בבעלותו	רשת	חנויות	

אופנה	בשם	"נינה",	רשת	ידועה	ומפורסמת	שמנהלּה	כיום	הוא	חתנו.	עד	

היום	נינה	ושלמה	מתגוררים	ברחוב	דפנה	בתל	אביב.	להם	שני	ילדים:	חיים	

ורבקה.	

בצורה	 בגיטרה	 ניגן	 הפנאי	 ובעת	 במוסיקה,	 מאוד	 מוכשר	 היה	 שלמה	

מופלאה.	אהבנו	להאזין	לנגינתו	בהנאה	רבה,	עת	הפיק	מהכלי	הזה	צלילים	

יש	 בגיטרה.	 לנגן	 היטיב	 דודנו,	 בן	 יוסף-יוסי,	 גם	 לאוזן.	 וערבים	 מרגשים	

והיה	מצטרף	לשלמה	בנגינתו.	

כולנו	היינו	מוסיקליים.	גם	אחותי	ואני	ניגנו,	ואף	מצטרפות	היינו	לעתים	

במשפחתנו	 נשמעת	 שהייתה	 ערבה,	 מוסיקה	 המשפחתית.	 לתזמורת	

בהזדמנויות	שונות,	הייתה	חלק	בלתי	נפרד	מחיינו	כתחביב.	איש	במשפחתנו	

המוסיקלית	לא	חשב	להפוך	תחום	זה	לפרנסה.																																																															

אברהם	האח	הבכור	שירת	בצבא	הבולגרי	כקצין,	ולאחר	מכן	למד	בעיר	ורנה	

)בתקופה	הקומוניסטית	העיר	נקראה	סטלין(.	תמיד	התבדחנו	שלאברהם	

יש	תואר	בהנדסת	מים	מעיר	שאינה	קיימת.	השם	הקודם,	ורנה,	חזר	אחרי	
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התקופה	הקומוניסטית,	זמן	רב	לאחר	שסיים	את	לימודיו.	

לתה"ל	 התקבל	 אברהם	 	.1958 בשנת	 לארץ	 הגיעה	 חיים	 של	 משפחתו	

לגבולות	 מחוץ	 אל	 גם	 לנסוע	 אותו	 שחייב	 בכיר,	 תפקיד	 וקיבל	 כמהנדס	

-	לגאנה.	אשתו	לינה,	שבהשכלתה	הייתה	מורה,	עבדה	 הארץ,	לאפריקה	

מעט	זמן	בישראל,	משום	שנלוותה	אל	אברהם	לחו"ל.	כאשר	יצא	לפנסיה,	

בני	 כשחזרו	 בולגריה.	 לממשלת	 וסכרים	 מים	 לענייני	 יועץ	 נעשה	 הוא	

אהבנו	 הדודים,	 בני	 כל	 אנו,	 בתל-אביב.	 התגוררו	 הם	 ארצה,	 המשפחה	

אותו	ואת	אשתו.	הוא	היה	אחד	הפעילים	ביותר	בליכודם	של	בני	הדודים.	

בנותיהם:	רבקה-ריבי	ואורנית.

שבתאי	-	צעיר	הבנים,	אף	הוא	עלה	לארץ	עם	אביו	ורוזה.	הוא	למד	כימיה	

מהתעשייה	 לגמלאות	 יציאתו	 לאחר	 בירושלים.	 העברית	 באוניברסיטה	

לינה	 אשתו	 התיכוניים.	 הספר	 בבתי	 בבחינות	 למשגיח	 היה	 האווירית,	

לבורנטית	בקופת	חולים.	נולדו	להם	שני	בנים:	שי	ואמיר,	שניהם	מהנדסים.

מרקו-עמנואל	)האח	השלישי	של	אבי(,	אולי	קרוי	על	שמו	של	אביה	של	

מאוד	 היה	 מרקו	 מרי.	 )דודה(	 לטנטי	 נישא	 הוא	 נבון.	 דה	 שמחה	 סבתי,	

מוכשר,	ֶפלדֶשר	במקצועו	-	אדם	שהוכשר	לרפואה,	כמעט	רופא.	הוא	לא	

עבר	את	כל	מסלול	לימודי	הרפואה,	אלא		למד	באופן	חלקי.	לא	יכול	היה	

לשמש	כרופא,	אבל	היה	בעל	השכלה	רפואית,	כך	שיכול	היה	במקרים	אלו	

ואחרים	לטפל	בחולים.	

הוא	 ונפשו.	 בכל	מאודו	 ותמך	בהם	 לרעיונות	הקומוניסטיים	 נתפס	 מרקו	

חומר	 איש	 משהיה	 יותר	 לעולם.	 גאולה	 יביא	 שהקומוניזם	 באמת	 האמין	

במחלה	 בבולגריה	 חלה	 מרקו	 רוח.	 איש	 היה	 בקרקע,	 נטועות	 שרגליו	

ממארת,	ואבי,	כמובן,	מיהר	איתו	לסופיה	לטובי	הרופאים,	אך	לבסוף	נפטר	

בגיל	צעיר.	למרי	ולמרקו	נולד	בן	יחיד,	אברהם,	שבקושי	הצליח	בבחינות	

הבגרות.	לימודים	היו	קשים	לו.	

טנטי	מרי	עלתה	ארצה	עם	בנה	והצליחה	לקנות	בית	צמוד	קרקע	בכפר	

אתא,	בה	התיישבו	עולי	בולגריה	נוספים.	היא	התפרנסה	ופרנסה	את	בנה	

מדוכן	לדברי	סדקית	שפתחה	בעיר	התחתית	בחיפה.	

אברהם	נישא	לבחורה	ממוצא	בולגרי	ולמד	בבית	ספר	לאחים	ולאחיות.	הוא	

שאף	להמשיך	ללכת	בדרכי	אביו	בתחום	הרפואה.	כשתעודת	אח	מוסמך	

בידו	פנה	לעבודה	בבתי	חולים.	למרות	שאהבו	מאוד	זה	את	זאת,	נכנעה	

וטנטי	 אברהם	 ליבו	של	 ולמגינת	 הצער,	 למרבה	 הוריה,	 לעמדת	 הבחורה	
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מרי,	ובקשה	להתגרש.	

אך	לא	אלמן	ישראל	ואברהם	הכיר	בחורה	ממוצא	עירקי,	הדסה	שמה.	לזוג	

נולדו	שני	ילדים,	מרים	ועמנואל	על	שם	הוריו	של	אברהם.	

את	 פרנס	 וכך	 ציון(,	 בני	 היום	 )נקרא	 רוטשילד	 החולים	 בבית	 עבד	 הוא	

משפחתו.	בני	הזוג,	ילדיהם	וטנטי	מרי	שהצטרפה	אליהם,	התגוררו	בחיפה.	

הדסה	וחמותה	אהבו	זו	את	זו	והסתדרו	מצוין.	במקרה	של	אברהם	הנישואים	

לבחורה	ממוצא	עיראקי	התקבלו	בעין	יפה,	עקב	הנסיבות	ואישיותו.	אלה	

לא	היו	מתקבלים	כלל	אילו	מצבו	היה	אחר.	אברהם	נפטר	ממחלת	לב	בגיל	

המשיכה	 אלמנה	 שנותרה	 והדסה	 קטנים,	 עדיין	 היו	 ילדיו	 יחסית.	 צעיר	

לגדלם	בעזרת	אמו,	מרי,	כמובן.	הדסה,	שהייתה	בחורה	טובה	עם	לב	זהב,	

טיפלה	בחמותה	במסירות	עד	יומה	האחרון	של	החמות.											

מרים	הבת	נישאה	לקיבוצניק	מעין	גב.	בקיבוץ	על	שפת	הכינרת	ניצבו	כל	

מתחת	 העומדים	 והחתן,	 היפה	 הכלה	 למראה	 בהתרגשות	 המשפחה	 בני	

מכל	 הגיעו	 כולם	 נעדרו.	 לא	 נוספות	 וברכות	 טוב	 למזל	 איחולינו	 לחופה.	

קצות	הארץ.	נוכחות	משפחת	הכלה	בשמחה	הורגשה	היטב.	לפי	המסורת	

השמחים,	 את	 מקיפים	 צער,	 ובעתות	 בשמחות	 משתתפים	 כולם	 שלנו	

ולהבדיל,	את	הסובלים.	

עמנואל	הבן	למד	בבית	ספר	בסמ"ת	בחיפה.	בעת	השירות	הצבאי	הצליח	

מאוד,	אבל	בצבא	כנראה	שעבר	אירוע	טראומתי	כלשהו.	הוא	החל	להסתגר	

להיפרד	 נאלצנו	 בחתונתו,	 לחרדי.	 והפך	 בתשובה	 חזר	 השחרור,	 לאחר	

סבבו	 והגברים	 הכלה	 ישבה	 בו	 למקום	 נכנסנו	 הנשים	 אנחנו	 הגברים.	 מן	

לנו,	אבל	לא	הרתיעה	את	כל	ענפי	 זרה	 את	החתן.	חתונה	חרדית	הייתה	

המשפחה	מלהגיע	ולהשתתף	בשמחה.	אין	במשפחתנו	איפה	ואיפה.	אנחנו	

מקבלים	את	כולם	כמו	שהם	ומתייצבים	בשמחות	של	כל	אחד.	איני	יודעת	

את	שמות	ילדיו.	

ואברהם,	 ילדיהם	של	שמחה	 במניין	 והחמישית	 שנייה	 בתם	 ליזה-עליזה,	

הייתה	בחורה	יפה.	שיערה	הזהוב,	הבלונדיני,	וצבע	עיניה	הכחולות	שיוו	

לה	מראה	כשל	השחקנית	הידועה	מרילין	מונרו,	וכך	כינו	אותה.	הצבעים	

אלימלך,	 לניסים	 נישאה	 היא	 ולנכדיה.	 לילדיה	 גם	 בירושה	 עברו	 והיופי	

שהיה	פחח	וייצר	כלים	שונים	כמו,	מרזבים,	כסוי	לגגות	ועבודות	נוספות.	

היה	זה	מקצוע	מבוקש	מאוד.	בארץ	הצליח	ניסים	בעבודתו	כאזרח	עובד	

צה"ל.	הוא	תרם	הרבה	במלאכת	תיקוני	טנקים,	ואפילו	זכה	לפרס	על	כך.	



                                                                                 	קמטים	של	שמחה    -   37 
             

ילדיהם:		קלרה-קלרצ'י	סיימה	את	לימודיה	התיכוניים	בבולגריה,	וכשהגיעה	

הבולגרי	 בבנק	 הועסקה	 לימים,	 תינוקות.	 מטפלת	 להיות	 למדה	 לארץ	

שהתאחד	עם	בנק	פועלים.	נישואיה	של	קלרה	לז'אקי	)יעקב(	היו	מוצלחים	

ביותר,	אך	למרבה	צערם	של	בני	הזוג	לא	נולדו	להם	ילדים.	עד	היום	הם	

מתגוררים	בחולון	בדיור	מוגן,	ועדיין	חיים	כזוג	נאהבים.	קלרה	נראית	יפה	

ונאה	מאוד	לגילה.	

הבן	השני,	שלמה,	למד	בטכניון	הנדסת	חשמל	ועבד	בדואר.	בזמנו		נושא	

הטלפונים	וכל	אמצעי	התקשורת	היו	תחת	המשרד	הזה.	הוא	שירת	בחיל	

הקשר	ונפגש	עם	בעלי,	אלי,	בעת	שירות	מילואים.	שלמה	נישא	לרחל	)לה	

אחות	בשם	שמחה(,	והתפרנס	ממפעל	לייצור	תנורים,	שהקים	עם	משפחת	

אשתו.	

תנורי	האפייה	החשמליים	–	אפולו,	היו	ידועים	בארץ,	ובזמנו	כמעט	ולא	

היה	מטבח	בארץ	שלא	היה	בו	תנור	מתוצרת	המפעל.	כשאמי	עברה	דירה,	

היא	קיבלה	במתנה	תנור	מתוצרת	אפולו,	כמובן.																					

"יש	לך	סימנים	משונים	על	הגב",	הביאה	לידיעתו	רחל,	אשתו,	כשהבחינה	

באחד	ימים	בתופעות	מוזרות	על	פני	העור.	הייתה	זאת	מחלת	עור	קשה	

ונדירה.	הוא	סבל	לא	רק	מפצעים	חיצוניים,	אלא	גם	מהתפשטות	המחלה	

לאיברים	פנימיים.	באותם	הימים,	למרבה	ביש	המזל,	פרצה	שביתת	רופאים	

והוא	נשלח	למחלקת	עיניים,	שם	נפטר	מהתקף	לב.																																																																																		

ניצן,	בנו	הבכור	)הקרוי	על	שם	ניסים	סבו(,	נפצע	במלחמת	לבנון	הראשונה.	

הוא	אושפז	בבית	החולים	רמב"ם,	ואני	לא	משתי	ממיטתו	יומם	ולילה.	

ניצן	התחתן	עם	בחורה	שבבעלות	הוריה	מפעל	לרהיטים.	בנם	השני	של	

שלמה	ורחל,	שלום,	מטופל	לעתים	בית	חולים	עקב	מחלה.	הוא	גר	בתל	

אביב	בבית	הוריו.	

וניסים,	רפאל,	למד	בטכניון	הנדסה	אזרחית.	הוא	 בנם	השלישי	של	ליזה	

הכיר	את	אורה	בחיפה.	הם	נישאו	ונולדו	להם	עליזה	ואייל.		

ִהרבה	לנסוע	למפעלי	ישראל	באיראן,	בעת	שלטון	השאה,	כאשר	 רפאל	

יחסי	ישראל	והמשטר	היו	תקינים.	הוא	נסע	גם	לניגריה	ואתיופיה.	לימים	

ובמרכז	 בגאנה	 באתיופיה,	 והיה	מהנדס	מאוד	מבוקש	 באפריקה	 התגורר	

אפריקה.	רפאל,	אדם	מאוד	נחמד	וחביב	עלינו.

הזקונים	המפונק	 בן	 היה	 ושמחה,	 אברהם	 הצעיר	של	 הבן	 קמיל-גבריאל	

על	ידי	כולם.	הוא	לא	נמשך	ללימודים	ולא	מצא	בהם	עניין,	הצטיין	בידי	
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לא	 תקופה	 כאמור,	 מאוד.	 גבוהה	 אומנות	 לדרגת	 שהגיע	 לנגר	 והיה	 זהב	

קצרה	היה	שותף	עם	אחיו,	חיים,	במפעל	המוצלח	והמשגשג	לצמר.	אלא	

שבתקופת	השלטון	הקומוניסטי,	בשנות	החמישים,	המפעל	הולאם	ועבר	

לא	 הנאצים	 הסתיימה.	 פרטי	 רכוש	 על	 הבעלות	 תקופת	 הממשלה.	 לידי	

אבל,	 מבחינתם.	 חשוב	 ובלתי	 קטן	 מקום	 שהייתה	 לקרנובט,	 דעתם	 נתנו	

הקומוניסטים	היו	אנטישמים	של	ממש,	ואז	נאלץ	לחזור	לעבודת	הנגרות.	

לא	היה	זה	אסון	עבורו,	הוא	אהב	את	המלאכה.	

הוא	 בונה".	 "סולל	 הבנייה	 בחברת	 לעבודה	 והתקבל	 לארץ	 עלה	 קמיל	

והצליח	להפוך	עבודות	פגומות	 עסק	בעיקר	בתיקון	עבודות	שלא	צלחו,	

למוצלחות	ויפות.	קמיל	נפטר	זמן	קצר	לאחר	שיצא	לגמלאות.	

יוצא	לצוד	עם	 צייד.	עוד	בבולגריה	היה	 עליי	לציין	את	תחביבו	המיוחד,	

כלבתו	דיאנה	בכל	עונות	השנה.	הוא	הצליח	להביא	איתו	את	רובה	הצייד	

כשעלה	לישראל,	והיה	יוצא	לרחבי	הארץ	בצפון	-	בגליל	וברמת	הגולן	וגם	

במרכז,	וצד	להנאתו.	

קמיל	נישא	לרחל	שמוצאה	מבורגס,	לאחר	חיזור	אוהב	וממושך.	היא	דיברה	

לדינו,	וגם	יוונית	הייתה	שגורה	על	לשונה,	ממש	

כיתר	אנשי	העיר.	רובם	המוחלט	של	היהודים	

וגם	 כמובן,	 בולגרית	 	- אחת	 משפה	 יותר	 ידעו	

לדינו	וטורקית.	יש	שידעו	יוונית	ואפילו	רוסית.	

באחד	הטיולים	שלי	עמדתי	בבית	הכנסת	הגדול	

שבעו	 לא	 ועיניי	 שם,	 ביקורי	 בעת	 בבורגס,	

ממראה	עבודת	הנגרות	האומנותית	פרי	עמלו	

דודי,	קמיל,	בצעירותו.	העבודות,	שביטאו	 של	

דבר	 כל	 פינה.	 בכל	 נראו	 הגבוהה,	 יכולתו	 את	

הם	 אליי.	 דיברו	 וספסל	 כיסא	 כל	 עץ,	 העשוי	

נעשו	על	ידי	דודי	המוכשר.	

ותיקן	 מלאכתו	 בבית	 ישב	 הפעמים	 באחת	

משקופים,	דלתות	ואביזרי	עץ	יקרים,	מארמונו	

של	המלך	חוסיין	מירדן.	אלה	עברו	תיקון	שלא	

נעשה	היטב,	והיה	צורך	לחזור	ולתקן	אותם,	כך	

שיהיו	ראויים	לשימוש.	קמיל	עמל,	חתך,	ניסר,	וִישר	בצורה	כה	אומנותית	

ויפה,	שאיש	לא	יכול	היה	לחשוד	שהרהיטים	לא	היו	ראויים	לשימוש	קודם	

קמיל הצייד
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לכן.	

ושושנה-רוזה.																																																			 יוסף,	 גרטה-גרציה,	 ילדים	 שלושה	 נולדו	 ולרחל	 לקמיל	

נפטרה	 שבינתיים	 אברהם,	 אחות	 הדודה,	 שם	 על	 נקראה	 גרטה-גרציה	

)בארץ	נקראה	עליזה(.	גרציה	נישאה	לשלמה	)מימי(	והתגוררה	עם	בעלה	

ביפו.	לימים	עברו	לבת	ים.	שלמה	עבד	כצלם	בעירייה	והיא	עבדה	כעוזרת	

לגננת.	

קמיל	 	- והסבתא	 הסבא	 אצל	 גדל	 רוני,	 הבכור	 הבן	 בנים.	 שני	 נולדו	 לזוג	

ויאכטות	למכירה	בפלמה	דה-מיורקה	 בתי	מלון	 יש	בבעלותו	 כיום	 ורחל.	

ובגרמניה.	הוא	קנה	להוריו	דירה	בחיפה	וטיפל	באביו	כשהיה	בדיור	מוגן.	

הבן	השני,	גבי,	נסע	לגרמניה	ללא	אשתו,	שאיתה	ניתק	את	הקשר	וממנה	

לשני	 נהדר	 אבא	 ונעשה	 עסקים,	 פתח	 ארצה,	 חזר	 לימים,	 בת.	 לו	 נולדה	

בנים.	חברתו	לחיים	מורה	במקצועה	והוא	עקר	הבית	מגדל	את	הילדים.	

ללא	 ממשפחתנו	 אחד	 כל	 מקבלים	 אנחנו	 האחים.	 שני	 עם	 קשר	 לנו	 יש	

שיפוטיות	וביקורת.	איש,	איש	כפי	שרואה	לנכון	להתוות	את	חייו.	אין	זה	

מענייננו	ואנחנו	אוהבים	את	כולם.	

שמוצאה	 למשפחה	 בת	 לרחל,	 נישא	 קמיל	 של	 השני	 בנם	 )יוסי(	 יוסף	

מגרמניה,	ובאופן	מפתיע	משפחה	רבת	ילדים	-	עשרה	במספר.	היא	דוברת	

לעכל	 קשה	 קצת	 היה	 אצלנו	 כאמור,	 בארץ.	 שנולדה	 אף	 רהוטה	 גרמנית	

נישואים	שאינם	מקרב	בני	העדה.	אבל	לאחר	שרחל	וקמיל	הכירו	מקרוב	

את	רחל	העדינה	והנחמדה,	שהייתה	מורה	במקצועה,	היא	התחבבה	עליהם	

להם	 הבריאות.	 במשרד	 עבד	 יוסף	 מילדיהם.	 פחות	 לא	 אותה	 אהבו	 והם	

שלושה	ילדים	-	אורנה	מורה	במקצועה,	גליה	וגבריאל	)גבי(	הבן	השלישי.	

ההורים	יוסי	ורחל	סייעו	בגידול	נכדיהם.

שושנה,	סוזנה-שושנ'קה,	הבת	הצעירה	של	רחל	וקמיל,	נישאה	ונולדו	לה	

ולבעלה,	דניאל,		שלושה	ילדים.	הבעל,	בחור	נחמד,	עבד	עם	אחיו	במכירת	

ביצים.	הם	מכרו	לקונדיטוריות,	למסעדות	וכיוצא	באלה.	

המלח.	 ים	 ממלונות	 באחד	 לנופש	 ובעלה	 שושנ'קה	 נסעו	 הימים	 באחד	

במקום	הקרוב	 לבית	מרקחת	 "אסע	 ברע.	 וחשה	 בכאב	ראש	 נתקפה	 היא	

הרכב	 סטה	 בדרכו,	 חזר.	 ולא	 יצא	 אחזור".	 מיד	 כדורים.	 לך	 לקנות	 באזור	

ופגע	חזיתית	ברכב	אחר.	התברר	שלקה	בדום	לב.	הוא	נהרג	במקום	ונוסעי	

המכונית	בה	פגע	נפצעו	ונלקחו	לבית	החולים.		

שושנ'קה	נותרה	אלמנה	צעירה	המטופלת	בילדים	קטנים.	האסון	שאיש	לא	
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חזה	היה	כבד.	המוות	בא	בפתאומיות.	על	שושנקה,	שהייתה	חסרת	מקצוע,	

היה	למצוא	מקור	פרנסה	לה	ולילדיה	הקטנים.	כאשר	קמה	מאבלּה,	נאלצה	

לשנס	מתניה,	להשלים	לימודים	מקצועיים	כלשהם	ולמצוא	עבודה.		

זה	מכבר.	רשל	 והאב	לא	סייעו.	באותה	עת	קמיל	נפטר	 הוריו	של	הבעל	

)רחל(	האם	האלמנה	עברה	לגור	בביתה	של	הבת,	כדי	לסייע	לה	בטיפול	

בילדים.	

בכתבנות	 ידע	 לה	 היה	 לעבוד.	 כך	 ואחר	 ללמוד	 לצאת	 יכלה	שושנ'קה	 כך	

במגמות	 הספר	 בבתי	 הללו,	 המקצועות	 את	 ללמד	 וחשבה	 ומשרדאות	

המתאימות,	בחטיבות	הביניים	ובתיכון.	לשם	כך	הכשירה	את	עצמה	ולמדה	

לתעודת	הוראה.	היא	לימדה	בבית	ספר	אליאנס	וגם	בבית	ספר	של	רשת	

אורט.	שושנ'קה	גידלה	את	ילדיה	והצליחה	מאוד	בעבודתה.	

בתה	הבכורה,	רבקה	)ריבי(,	סיימה	את	לימודיה	במכללת	ילין	בבית	הכרם	

בירושלים	כמטפלת	מוסמכת	לתינוקות.	היא	עובדת	בגני	ילדים	עם	ילדים	

בעלי	צרכים	מיוחדים.	לריבי	בן	בשם	דניאל	שנקרא	על	שם	אביו.	

בנה	השני	של	שושנ'קה,	גבי,	בחור	מוצלח	ומוכשר	מאין	כמוהו.	הוא	סיים	

את	לימודיו	בבית	הספר	הריאלי	ולמד	בטכניון.	הוא	בן	גילו	של	רפי,	בני.	

שניהם	היו	יושבים	אצלנו	בבית	ולומדים	יחדיו	ומכינים	שיעורים,	עושים	

עבודות	ומתכוננים	למבחנים.	הוא	נשוי	ואב	לילדים.	

השלישי,	צחי,	למד	פסיכולוגיה	והוא	פסיכולוג	קליני.	גר	בכפר	סבא	עם	

חברתו	והוא	אב.	

שושנ'קה	עוזרת	לילדיה	בכל	עת	שהם	זקוקים	לה.	

וחם.	 רצוף	 בקשר	 נמצאים	 זוגם,	 ובני	 אמי	 ומצד	 אבי	 מצד	 דודיי	 בני	 כל	

רואים	אלה	את	אלה	בשמחות,	באבל	ובמפגשים	יזומים.	נסיעות	משותפות	

לבולגריה	התקיימו	מספר	פעמים.	

למרות	שנתקלתי	לא	פעם	ביחס	שלילי	מצד	אלי,	בעלי,	כלפי	משפחתי,	לא	

ויתרתי	על	המפגשים	עם	בני	הדודים.
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אבא - רפאל

המלחמה	הייתה	בעיצומה.	אחת	ממלחמות	הבלקן	הבלתי	נגמרות	בגבול	

סרביה.	אבא	שידר	במכשיר	הקשר	גדול	ומסורבל	על	מצבה	של	היחידה	

הגדולים,	 הקשר	 מכשירי	 לִמפקדה.	 המתרחש	 על	 ודיווח	 הלוחמת,	

המגושמים		והכבדים	היו	מונחים	על	עגלות,	אותן	גררו	שוורים,	שהונהגו	

על	ידי	חיילים	פשוטים	מבין	האיכרים	המגויסים.	ראשי	הצבא	לא	שלחו	

סוסים	לגרירת	העגלות,	הואיל	ונועדו	למטרות	אחרות.	החייל	רפאל	בסן	

היכן	 בחזית,	 השני	 בקו	 למפקדים,	 להודיע	 כדי	 המכשירים	 את	 הפעיל	

עם	 עצמו	 מצא	 לפתע	 מתקדמים.	 הם	 וכיצד	 הלוחמים	 הכוחות	 נמצאים	

חבריו,	מוקפים	בחיילי	האויב.	אחד	הלוחמים	זיהה	בין	החיילים	הסרבים	

מישהו	מוכר,	היה	זה	גיסו,	בעלה	של	אחותו.	המצב	היה	בלתי	נסבל,	הייתכן	

שיהיה	עליהם	להילחם	זה	בזה?		

או	 בשבי	 להילקח	 מאוד	 היו	 קרובים	 ויותר.	 יותר	 סביבם	 התהדק	 החבל	

חלילה	להיהרג.	הבהלה	הייתה	רבה.	"אנחנו	מוקפים,	יתכן	וזאת	ההודעה	

האחרונה	שאני	משדר...".	כך,	בקור	רוח,	שידר	אבא	אותות	מצוקה	וקריאה	

לעזרה.	הוא	שמע	את	קולות	חיילי	האויב,	הדוברים	טורקית	וגם	סרבית,	

והבין	את	דבריהם.	עד	כדי	כך	היו	קרובים.	הוא	היה	בטוח	שהם	גם	שומעים	

הוא	 הפעם	 אבל	 פחדן,	 היה	 לא	 אבא	 בחוזקה.	 הפועם	 ליבו	 פעימות	 את	

והאחרים	היו	אחוזי	חרדה.	הוא	היה	בסכנה	רבה	יותר	עקב	היותו	חייל	אויב	

וגם	יהודי.

2

הוריי,	רפאל	בסן	ורגינה	גירון
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ומרסיסים	 בידו	 נפגע	 אבא	 קצר.	 מטווח	 לעברם	 ירו	 הסרבים	 החיילים	

שחדרו	לחזה	קרוב	לליבו.	ברגע	האחרון	הצליחו	הוא	והאחרים	לנוס	בעור	

שיניהם.	פצוע	ושותת	דם	הגיע	אל	נקודת	האיסוף,	שם	קיבל	טיפול	ראשוני,	

ואחר	כך	הועבר	לבית	חולים	בסופיה.	זמן	רב	אושפז	וניתן	לו	הטיפול	הטוב	

ביותר	לאותה	תקופה.	את	רוב	הרסיסים	הוציאו,	אבל	זה	שחדר	קרוב	לליבו	

הותירו	הרופאים	בגופו.	הם	חששו	לנתח	שמא,	חלילה,	יפגעו	בלב	עצמו.	

לאחר	הניתוח	בידו	נותרה	זו	קצרה	מרעותה	והוא	הוכר	כנכה.																																							

נפצע	במלחמת	העולם	 נוספת	 פעם	

הפעם,	 גם	 לחם,	 כאשר	 הראשונה,	

היחידה	 הבולגרי.	 הצבא	 במסגרת	

אי	 גבוהים.	 בהרים	 שהתה	 שלו	

אפשר	היה	להעביר	לחיילים	אספקה	

האוכל	 קשה.	 היה	 והרעב	 ומזון,	

היחידי	שהיה	ברשותם	לא	היה	כשר.	

אם	 	- קשה	 הייתה	 שלו	 ההתלבטות	

ברעב,	 לגווע	 עלול	 הוא	 יאכל	 לא	

לאמונתו	 בניגוד	 זה	 יהיה	 יאכל	 ואם	

לפיו	 הכניס	 לבסוף	 יכופר.	 בל	 וחטא	

את	המאכל	ולעס	בחוסר	חשק	בולט,	

שהשקיט	את	הרעב	אמנם,	אך	גרם	לו	

זו מעין תעודת זהות עם זכויותיו של אבא כנכה מלחמה

אבא )הגבוה( מחלים מפציעתו עם פצועים 
נוספים. איתם אחות בית החולים
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לרגשי	אשמה	וחרטה	עד	סוף	ימיו.	היהודים	באותה	עת	ומשפחתנו,	על	כל	

ענפיה	בפרט,	הקפידו	על	שמירת	המצוות	קלה	כחמורה,	ללא	הנחות.																																							

באותה	 הלם-קרב.	 בו	 נותר	 חייו	 וכל	 באבא,	 נותרו	 המלחמה	 טראומות	

תקופה	כלל	לא	זיהו	את	הפגיעה	הזאת	ולכן	גם	לא	טיפלו	בה.	מי	שמע	אז	

על	טיפולים	פסיכולוגיים?	לעתים,	בילדותנו,		שמענו,	רחל	אחותי	ואני,	את	

צעקותיו	של	אבא	בלילות	מתוך	שנתו.	הוא	היה	מתעורר	שטוף	זיעה.	

וזו	 הקרב,	 ושדה	 המלחמה	 את	 ושוב	 שוב	 חולם	 אבא	 בלילה	 "בחלומות	

האירוע	 פשר	 את	 אמי	 לנו	 הסבירה	 ומתעורר",	 צועק	 שהוא	 לכך	 הסיבה	

שזעזע	אותנו.	לא	קל	היה	לנו	לשמוע	כך	את	אבינו.

שקיבל	 הזכויות	 אחת	 	.2 סוג	 לב	 ואומץ	 גבורה	 על	 מדליות	 קיבל	 אבא	

היה	 אבא	 הקרובה.	 ומשפחתו	 הוא	 ברכבת,	 בחינם	 נסיעה	 	– מהממשלה	

זכויותיו.	הוא	הוכר	 ניצל	את	 וכך	 מראה	למבקר	את	תעודת	הזכויות	שלו	

ללמוד	 יכולות	 היינו	 בבולגריה,	 נשארנו	 אילו	 הצבא.	 של	 )אינווליד(	 כנכה	

בריאות	 שירותי	 לקבל	 יכולנו	 הזכויות,	 במסגרת	 בחינם.	 באוניברסיטה	

לא	 והמדליות	 הללו	 הפריבילגיות	 מתשלום.	 פטורים	 וחיסונים	 ורפואה	

עמדו	לזכותנו,	לצערנו,	בתקופת	מלחמת	העולם	השנייה	וגם	לא	בתקופת	

השלטון	הקומוניסטי.	

תעודת הנכות של אבא
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שהפעם	 מהשנים,	 באחת	 אבא,	 החליט	 חובה,	 שירות	 שנות	 שבע	 לאחר	

יחגוג	את	הפסח	בחיק	משפחתו.	חבריו	מהיחידה	לא	האמינו	ואפילו	לעגו	

לו	שהוא	הוזה	ובעל	דמיון	מפותח,	כשאמר	בבטחה	שבפסח	הזה	הוא	יהיה	

בחופשה	בבית.	חופשות	מהצבא	היו	נדירות	וספורות,	במשך	שבע	שנות	

שירותו.	אבא	היה	נחוש	לחגוג	עם	משפחתו.	הגעגועים	להורים,	ליתר	בני	

המשפחה		ולמאכלי	הפסח,	ללביבות	המיוחדות,	למצות	ולחגיגת	ליל	הסדר	

גברו.	אינני	יודעת	מה	אכל	או	בלע,	אבל	חומו	עלה	מאוד	והוא	הובהל	לבית	

החולים	על	אלונקה.	שם	שיחררו	אותו	מיד	לאחר	טיפול	ואפשרו	לו	לנסוע	

הביתה...	כעת	כל	מי	שלא	האמין	לו	"אכל	את	כובעו".													

מאז	הפציעה	היה	אבא	חייב	לשתות	יין,	בעת	שאכל	כרוב	ומאכלים	עשויים	

כבוש,	 כרוב	 בקיבתו.	 השתנה	 מה	 דבר	 מקיא.	 היה	 כן	 לא	 זה,	שאם	 מירק	

שנשמר	מימי	הקיץ	והסתיו,	היה	אחד	המאכלים	שהרבו	לאכול	בימי	החורף.

	

חיסוני המשפחה שניתנו חינם, כחלק מזכויות נכותו של אבא
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להוריו.	 הילדים	 במניין	 הרביעי	 והיה	 קרנובט	 בעיירה	 נולד	 רפאל,	 אבי,	

ידועה	 לא	 הולדתו	 שנת	 המיילדת.	 בסיוע	 בשלום	 עברו	 והלידה	 ההיריון	

	.1897 אפילו	 או	 ב-1896	 הלידה	 שנת	 מצוינת	 בהם	 מסמכים	 יש	 במדויק.	

של	 גדולה	 תמותה	 הייתה	 ימים.	 באותם	 לידות	 רישומי	 של	 נוהל	 היה	 לא	

השנים	 את	 ששרד	 מי	 ארבע-חמש-שש.	 גילאי	 עד	 רכים	 וילדים	 תינוקות	

בטוח	 כשלא	 גבוהה,	 תמותה	 של	 זה	 במצב	 והתחשל.	 התחסן	 גופו	 הללו,	

יום	 שהילדים	יחזיקו	מעמד,	לא	ראו	צורך	ברישום	הלידה.	אצל	היהודים	

הלידה	היה	חסר	משמעות	ולא	ציינו	אותו.

פחות	 אך	 אבי,	 על	 שמעתי	 רבות	

על	ילדותו.	הוא	לא	אהב	לספר	על	

הספר	 בית	 בחייו.	 הזאת	 התקופה	

אהב	 מאוד	 קסמים,	 עליו	 הילך	

הוא	 המורים.	 את	 והעריך	 ללמוד	

היו	 והישגיו	 ושקדן	 סקרן	 ילד	 היה	

מוסד	 היה	 הספר	 בית	 מצוינים.	

כללי	של	המדינה.	לא	היה	בית	ספר	

עברי,	והילדים	היהודים	למדו	תורה	

בבית	הכנסת.	

מגיל	 החל	 הספר	 לבית	 הלך	 אבא	

שבע.	שפת	הלימוד	הייתה	בולגרית	

וגם	רוסית.	בבית	דיברו	לדינו	וכינו	

חובה	 חינוך	 )עברית(.	 אבראו	 זאת	

היה	עד	כיתה	ד',	אבל	למדו	הרבה	

דברים	בסיסיים	וגם	ילדים	שסיימו	את	לימודיהם	בשלב	זה,	יצאו	עם	ידיעת	

קרוא	וכתוב,	חשבון	וגם	גיאוגרפיה,	ספרות		והיסטוריה	מהאדם	הקדמון,	

ובמיוחד	את	תולדות	בולגריה.	

לקראת	 וההפטרה	 התורה	 שפת	 של	 עברית	 הכנסת	 בבית	 שלמדו	 ברור	

ביניים	 חטיבות	 כעין	 היו	 הלימודים	 ח'	 כיתה	 עד	 מכן	 לאחר	 המצווה.	 בר	

והכנה	לתיכון.	בהיות	אבי	בן	13	לאחר	בר-המצווה,	פנה	אליו	סבי,	אברהם,	

לנשיאה	 להצטרף	 ועליך	 גדול	 כבר	 כעת	אתה	 למדת.	 כה	 "עד	 לו,	 והודיע	

לגבי	 היה	 כך	 מפרנס".	 להיות	 מקצוע,	 ללמוד	 צריך	 אתה	 הפרנסה.	 בעול	

אבא	והאחים	האחרים.	כולם	למדו	עד	גיל	בר	המצווה.	איש	לא	חשב	באותם	

רפאל
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ימים	על	המשך	הלימודים	בתיכון,	ולימודים	באוניברסיטה	היו	בכלל	מעבר	

להשגה,	דבר	שלא	עלה	כלל	בדעת	אנשי	הקהילה	וגם	לא	אצל	הגויים.	

אבא	קיבל	את	הדין,	אף	כי	בהחלט	יכול	היה	להמשיך	וגם	שאף	לכך,	אך	

זה	לא	היה	מקובל	ואבא	לא	התמרד	ולא	התקומם	כנגד	הציווי	של	סבא.	זה	

נראה	טבעי	ומובן	מאליו	שעד	כה	כלכלו	אותו	וכעת	עליו	לסייע	בפרנסת	

המשפחה.	ובבוא	היום,	עת	יישא	אשה	ויקים	משפחה	יהיה	עליו	לפרנסּה.	

נשים	ילדו	והיו	עקרות	בית,	הגברים	פרנסו.	

עד	לסיום	לימודיו,	וגם	לאחר	מכן,	היה	אבא	בעל	ידע	רב	בתחומים	שונים.	

הייתה	לו	השכלה	רחבה	מתוך	התבוננות	סביבו	ולמידה	עצמאית.	בהיותו	

נער	מצא	את	עצמו	כעוזרו	של	אביו,	סובב	איתו	עם	העגלה	והסוס	וסייע	

במכירות.	כאשר	אביו,	אברהם,	הגיע	לגיל	50,	החליטו	אבא	ואחיו	שהגיע	

זמנו	לפרוש	לגמלאות.

קומה,	 גבה	 אדם	 היה	 אבא	

עיניים	 כחול	 רחב	כתפיים,	

וצבע	שערו	בהיר.	יפה	היה	

ונראה	חזק	ובריא.	פנימיותו	

חיצוניותו	 על	 הקרינה	

גם	 המרשימה	 והופעתו	

הייתה	ביטוי	לעוצמה	שבו.	

איש	צבא	הבחין	בו	והחליט	

אף	 לגיוס,	 ראוי	 שהבחור	

המתאים.	 לגיל	 הגיע	 שלא	

שבע	 שירת	 הוא	 כזכור,	

שנים	ונפצע	פעמיים.

את	אבי	אהבו	כולם.	כאמור	הייתה	לו	השכלה	רחבה	מאוד,	מלבד	כל	השפות	

שדיבר	–	בולגרית	על	בוריה,	לדינו,	יוונית,	רוסית	וטורקית.	הוא	ידע	לדקלם	

נודעים.	 סופרים	 של	 יצירות	 והכיר	 קרא	 ספרות,	 וקטעי	 שירים	 פה	 בעל	

בסביבתו	היו	ספרים	של	סופרים	בולגרים	ידועי	שם,	וגם	רוסים	-	טולסטוי	

ופושקין,	דוסטויבסקי	ואחרים.	

בעלי	 בבורגס.	 הגיע	 אליו	 עבודה	 מקום	 על	 סיפר	 מסיפוריו,	 באחד	 אבא,	

השפה	 את	 שדיבר	 הוא,	 דבריהם.	 את	 יבין	 שלא	 כדי	 יוונית	 דיברו	 הבית	

שדיברו	 על	 רב	 היה	 כעסו	 עוזב.	 שהוא	 הודיע	 שאמרו,	 כל	 והבין	 היוונית	

אבא עם חבריו
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בגנותו.	כמובן	שבעלי	הבית	לא	ידעו	שהוא	מבין	את	דבריהם.	

הסלאבים	 הבולגרים	 חובה.	 שפת	 הייתה	 הרוסית	 השפה	 בבולגריה,	

"מילה".	 המודרניות:	 הסלאביות	 בשפות	 	"slovo" המילה	 )משמעות	

שפה".	 "דוברי	 הם	 סלאבים	 משמע	 	– "שפה"	 היא	 הקדומה	 והמשמעות	

מהשפה	הסלאבית	ניתן	להבין	שהסלאבים	קראו	לעצמם	בשם	זה	משום	

שהם	יכלו	לדבר	אחד	עם	השני	-	ויקיפדיה(	אהבו	את	רוסיה	והרוסים,	עד	

שהגיעו	הקומוניסטים	והשלטון	הקומוניסטי	בחסות	רוסיה.	אז	התקררה	

היו	 ולמעשה	 הבלקן,	 לעמי	 חסות	 כנותני	 עצמם	 שמו	 הרוסים	 אהבתם.	

חבויים	שם	אינטרסים	ברורים	–	מאז	ומתמיד	שאפו	להיות	מעצמה.	דרך	

הים	השחור	ודרך	מדינות	הבלקן	יכלו	להטיל	את	השפעתם	באזור	הזה	וגם	

בים	התיכון.	כך	עד	עצם	היום	הזה.	תושבי	בולגריה	וגם	יוגוסלביה	לשעבר	

הם	סלבים	ומוצאם	ושורשיהם	כשל	הרוסים.	

הכתב	הקרילי	הגיע	לבולגריה	במאה	ה-8	לספירה	באמצעות	שני	כמרים	

הקרילי.	 הכתב	 את	 והפיצו	 יצרו	 הם	 מתודי.	 	- והשני	 קריל	 האחד	 יוונים,	

מותאמים	לשפה	 שינויים	 זה	עם	 כתב	 והנחילו	 לרוסיה	 הגיעו	 מכן	 לאחר	

חוגגים	 במאי	 ב-24	 בבולגריה.	 וגם	 ברוסיה	 הקרילי	 הכתב	 מכאן	 הרוסית.	

בבולגריה	את	יום	התרבות	לכבוד	ממציאי	השפה	הכתובה.	

לאחר	השחרור	מהצבא	עבד	אבי	בבית	דפוס	בבורגס,	מקום	שהיה	חביב	עליו	

ביותר.	היו	שם	ספרים	ועיתונים.	הוא	למד	את	מלאכת	הדפוס	והתעמק	יותר	

נוסף	עסקו	שניהם	כתחביב	 ובגלגוליהן.	עם	חבר	 בשפה,	במוצא	המילים	

פילוסוף	 )פוטוגרף,	 רפה	 ב-פ	 המתחילות	 המילים	 למשל	 השפה.	 בחקר	

פשיסט(,	מקורן	לא	בבולגרית.	הרבה	מילים	מיוונית	ומטורקית	חדרו	לשפה	

לא	 ובגיאוגרפיה.	 בהיסטוריה	 בקיא	 היה	 לכך	 בנוסף	 ממנה.	 לחלק	 והפכו	

היה	נושא	שאבא	לא	מצא	בו	עניין,	וכמובן	למד	ולימד	את	עצמו.	היה	כעין	

אוטודידקט.	

כתב	היד	שלו	בבולגרית	עברית	ולדינו	)כתב	רש"י(	היה	ברור	קריא	מאוד	

ולא	 ישרות	 צייר	את	האותיות.	הוא	הקפיד	לכתוב	בשורות	 כאילו	 וציורי,	

הייתה	אות	שיצאה	מתוך	השורה.	אבא	קרא	את	המכתב	ששלח	לו	ידידו	

הרב	ברוך	)שעלה	ארצה	עם	אשתו	סופי,	משם	שלח	את	המכתב	לסליבן(.	

לומר	 בו	מבקש	הרב	 בקלות	קרא	את	המילים	שהיו	כתובות	בכתב	רש"י,	

שבהזדמנות	זאת	שהוא	ואשתו	עלו	לארץ,	הם	מאחלים	לכל	בני	המשפחה	
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)לימים	מסרתי	את	המכתב	לתרגום	 כל	טוב	

מכתב	 המכתב	 את	 תרגמו	 	 שם	 אילן.	 בבר	

רש"י	לאותיות	לטיניות	בשפת	הלדינו(.		

הקהילה	 בחיי	 מאוד	 מעורה	 היה	 אבא	

לתנועה	 עזה	 זיקה	 עם	 במיוחד	 היהודית,	

הציונית.	בשנת	1932,	ביוזמתו	ובמימון	עצמי	

הוא	 הראשונה.	 למכבייה	 לפלשתינה	 נסע	

התחרה.	 ספורט	 ענף	 ובאיזה	 האם	 לי	 ידוע	 לא	 העברי.	 הדגל	 נושא	 היה	

ובבעלות	 ִמגרשים,	שנרשמו	בבעלותו	 לקראת	חזרתו	לבולגריה	הוא	קנה	

אחיו,	חיים.	לאחר	עלייתנו	ארצה	לא	רצו	להחזיר	לנו	את	השטחים,	ואפילו	

לא	לשלם	תמורתם.	הקרן	הקיימת	העבירה	אותם	לרשותה.	

בעצמו	 לבטוח	 היה	 יכול	 כך	 המקצוע.	 בלמידת	 החל	 כגבן,	 עיסוקו	 את	

שהוא	יכול	לעסוק	בו	בצורה	רצינית	ומקצועית.	בשנת	1934	קיבל	תעודה	

המאשרת	את	היותו	בעל	הכשרה	ויש	לו	את	הידע	הנדרש,	לאחר	שעבר	

את	הבחינות	בסיום	הלימודים.	הוא	החל	בעסקי	הגבינות	והתברר	שהיה	לו	

חוש	מסחרי	רב	ערך,	שהוביל	אותו	להצלחה	בכל	מעשי	ידיו	בעסק.	כעבור	

זמן	גם	שכר	פועלים	שעבדו	עמו.	

ברוך, 
סופי 

והמכתב 
מהארץ,
שכתוב 
בלדינו 
בכתב 
רש"י.

שם העיר 
סליבן 
מעל 

התאריך.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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משפחת אבי ואמי

ואחיותיו	 אחיו	 לאחר	שכל	 במשפחתו,	 הבנים	שהתחתן	 אחרון	 היה	 אבא	

נישאו	לפניו.	הוא	הכיר	את	רגינה	גרון,	אמי,	עזב	את	קרנובט	ועבר	לגור		

איתה	בסליבן	)1935(.	

החתונה	נחגגה	ברוב	הדר	בבית	הכנסת.	הרב	ברך	אותם	מתחת	לחופה	וגם	

חתמו	על	הכתובה.	חתימותיהם	מתנוססות	זה	בצד	זה	-	רגינה	גרון,	רפאל	

בסן.	הכתובה	בעברית	שמורה	אצלי.		

באותם	 האופנה	 כמיטב	 בבגדים	 היא	 	- המלון	 לבית	 הגיע	 ויפה	 צעיר	 זוג	

הימים	והוא	בחליפה	ועניבה,	חבוש	מגבעת	לראשו.	חיוך	נראה	על	שפתיהם,	

האושר	ניכר	בעיניהם	ועל	פניהם,	כי	הרי	לפני	ימים	אחדים	נישאו.	הם	יצאו	

לטיולים	במקומות	שונים.	בנסיעה	ברכבות	וגם	בעת	ששטו	בסירה	על	פני	

נהר	לא	הפסיקו	לחייך.	לעתים	נראו	מחובקים,	אוחזים	יד	ביד	-	אין	ספק	

הם	היו	מאוהבים.	כן,	אלו	היו	הוריי	בירח	הדבש	שלהם.	באותם	ימים,	בתי	

מלון,	נסיעות	ברכבת,	אכילה	מחוץ	לבית,	היו	מותרות,	אבל	אבא	הרוויח	

היטב	ואמצעים	לא	חסרו	לו.			

בסליבן	המשיך	העסק	לשגשג.	החנות	הגדולה,	מלאה	הייתה	גם	בסחורה	

גלויה שאבא שלח מהמכבייה הראשונה בתל-אביב, פלשתינה
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הכתובה של הוריי. אמי חתמה בבולגרית, אבי - בעברית
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לאבא	 סייעה	 היא	 כעת	 ונעלים.	 בגדים	 הסוגים,	 מכל	 בדים	 	- סבתא	 של	

לצביעת	 צבעונית	 אבקה	 גם	 לאיכרים	 שמכרו	 לציין	 יש	 בחנות.	 בעבודתו	

כותנה	וצמר.	

וידועות	בשמן	 ייצר,	במיוחד	באביב,	היו	בעלות	מליחות,	 הגבינות	שאבא	

קצ'קבל,	 מסוג	 צהובות	 גבינות	 גם	 מהירה.	 שהכנתן	 בולגריות,	 גבינות	 	-

היה	 החמאה	 את	 ייצר.	 אבי	 שנתיים,	 עד	 אפילו	 רב,	 זמן	 עורכת	 שהכנתן	

מכניס	למכלי	פח	וסוגר	הרמטית	את	המכסים,	כדי	שלא	תתקלקל.	המשלוח	

היה	מוכן	להישלח	בעיקר	לצרפת.	

באביב,	בתקופת	ההמלטות,	היה	שפע	של	חלב.	עטיני	העיזים	והכבשים	

מלאו	בנוזל	עד	להתפקע.	הגבינה	בבולגריה	היא	מאכל	חשוב	מאוד.	תושבי	

הארץ	אוהבים	לאכול	גבינה	עם	כל		מאכל	-	מרק,	כרוב	ופירות,	כמו	אבטיח	

עם	גבינה.	בארצנו	מייצרים	גבינה	בולגרית	וזו	ידועה	בטעמה.	אבא	נודע	

ביושרו	 וגם	 הלקוחות	 כלפי	 ובסבלנות	 באדיבות	 שלו,	 המצוינת	 בסחורה	

הרב.	כך	נהג	אבא	גם	כלפי	האיכרים,	מהם	היה	קונה	את	החלב.	תמיד	נהג	

בהגינות	ואמינות.	

מערימים	 לעתים	 שהיו	 הבולגרים,	 והסוחרים	 הגבינות	 עושי	 מבין	 היו	

הונה	 לא	 שמעולם	 ידעו	 כי	 עליו	 סמכו	 אבא	 של	 הלקוחות	 אבל	 ומרמים,	

חיבבו	את	האיש	 היו	מצוינים.	הם	 לו,	 יחסיו	עם	האיכרים	שמכרו	 אותם.	

הוריי בירח דבש



52   -   סיפור	חייה	של	דר'	שמחה	שרף

בכך	 לו	 גמלו	 הם	 ביותר.	 ישר	 וכאמור,	 האדם,	 אוהב	 האדיב,	 החביב,	

שבתקופת	מלחמת	העולם	השנייה,	בשלוט	המשטר	הפשיסטי,	כאשר	לא	

עבד	והפרנסה	לא	הייתה	מצויה,	היו	באים	אלינו	הביתה	ומביאים	לנו	מיני	

הדלת	 את	 פותחים	 איתם,	 נושאים	 שהיו	 הגבוהים	 בסלים	 ופירות	 ירקות	

שלא	הייתה	נעולה	ומניחים	בכניסת	החצר.	לא	בכדי	עשו	זאת.	נאמנותם	

ואהבתם	לאבא	הייתה	רבה	והוא	הרוויח	זאת	ביושר.	

לעולם	לא	נתפס	אבא	בלבוש	לא	הולם	ולא	מתאים	למעמדו.	באחד	הבקרים	

היה	בדרכו	ללשכת	המסחר	המקומית	בה	היה	חבר,	לבוש	בחליפה,	חולצה	

באיכות	טובה	וחפתי	כסף	עוטרים	את	השרוולים,	ענוב	בעניבה,	מגבעת	

לראשו,	שפמו	עשוי.	נועדה	לו	שם	פגישה.	לאחר	שהסתיימה	שם	פעמיו	

לעירייה,	שגם	שם	היה	חבר	בהנהלה.	לאבא	היה	מעמד	מכובד	ושמו	הלך	

לפניו.	הוא	היה	איש	נשוא	פנים,	אהוד	בקהילה	וגם	פעיל	ומעורב.	הוא	נטל	

חלק	גם	בהקמת	בית	הספר	היסודי	היהודי.	

סבתי	בוקה,	אם	אמי,	רגינה,	עבדה	בחנותו	הגדולה	וסייעה	במכירות.	היא	

היא	 לאין	ערוך.	 ומצבה	הכלכלי	השתפר	 הואיל	 כבר	לא	עסקה	בתפירה,	

התגוררה	איתנו	בבית	הגדול	בן	שלוש	הקומות.	אבא	כיבד	אותה	מאוד,	נתן	

לה	תחושת	חשיבות,	התחשב	בדעתה	ובעצותיה,	ויחסו	היה	מכבד	אפילו	

תעודה מקצועית של אבא כגבן
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יותר	מיחסה	של	אמי	אליה.	היא	אהבה	אותו	אהבת	נפש,	לא	פחות	מילדיה	

והתייחסה	אליו	בחרדת	קודש.	בעיניה	היה	במעמד	של	אלוהים,	לא	פחות.	

בן,	לא	פחות	מבנותיה	 בו	 -	רחל.	ראתה	 גילתה	את	שמה	האמיתי	 לו	 רק	

ובנה.	

בתמונות	אותה	תקופה,	תמיד	מצולמים	שלושתם	ביחד	-	אמי,	סבתא	ואבא.	

הם	היו	שלישייה	בלתי	נפרדת.	בבית	הגדול	בקומה	השנייה	בו	היו	חדרים	

רבים,	היה	לסבתא	חדר	משלה.	זאת	הייתה	תקופת	תור	הזהב	לסבתא,	עד	

שנאלצה	לנסוע	לארץ	כדי	לסייע	לבנה,	משה.	

אבא	הביא	רווחה	לסבתא.	בבית	הייתה	עוזרת	קבועה	וכובסת	הייתה	מגיעה	

אחת	לשבועיים.

"אני	יודע,	ברטה,	שאת	רוצה	לנסוע	לפלשתינה",	פנה	אבא	לברטה,	דודתי,	

אמא, אבא וסבתא
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אחות	אמי.	

"כן,	קבוצה	נוסעת	עם	השומר	הצעיר,	התנועה	בה	אני	חברה".	

מבלי	לשאול	יתר	על	המידה	הסכים	אבא	לממן	את	הנסיעה	היקרה.	"בסדר	

חביבתי,	תוכלי	לנסוע,	אני	אממן		לך	את	כרטיס	הנסיעה,	אל	דאגה".	

לא	נותר	לברטה,	אלא	להודות	לו.	האושר	והאור	בעיניה	היו	לו	תמורה	על	

נדיבותו.	הוא	גם	סייע,	כזכור,	לבני	משפחה	שחלו	להגיע	לטובי	הרופאים	

בסופיה.	הוא	סייע	לא	רק	לבני	משפחה	קרובים	ורחוקים,	אלא	לכל	יהודי	

ואפילו	לגוי.	כשהגיע	משלוח	של	בגדים	מארה"ב,	שאורגן	על	ידי	הג'וינט,	

אבא	שהיה	מראשי	הקהילה,	פעיל	בוועד,	קיבל	את	החבילות.	אמי	וסבתא	

סידרו	את	הבגדים	וחילקו	לנזקקים.	מעולם,	אבא,	או	כל	אדם	אחר	בבית,	

לא	חשב		להשאיר	לנו	אי	אילו	בגדים	מהחבילה.	אצלנו	דאגו	לאחרים.	רחל	

אחותי	ואני	גדלנו	בידיעה	שיש	לנו	די	והותר.	

הזכות של אבא לתחבורה ציבורית לכל חייו עקב היותו נכה מלחמה
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לא	 פעם	 אף	 מחסור.	 של	 בימים	 אותי	 ליוותה	 מהבית,	 כמסר	 זו,	 תחושה	

חשתי	בו,	תמיד	חשבתי	על	היש	ולא	על	האין,	גם	בזמנים	שלא	היה.	אין	בי	

חמדנות	וגם	אם	אני	רואה	חפץ,	בגד	או	נעל	בחנויות,	אני	נהנית	להתבונן	

ולא	קונה,	אלא	אם	כן	אני	באמת	זקוקה	לו.	

אבא	היה	חדור	אהבה	לארץ	ישראל,	או	כפי	שכינו	באותם	הימים	את	הארץ:	

פלשתינה.	הוא	היה	ציוני	בכל	רמ"ח	איבריו,	והיה	פעיל	בסניף	"פועלי	ציון"	

בעיר,	שהפכה,	בהמשך	בישראל,	ל"מפא"י"	)מפלגת	פועלי	ארץ	ישראל(.	

הוא	עצמו	לא	חשב	לעלות,	אבל	סייע	לכל	מי	שרצה	לעשות	כן.	את	העסק	

אך	 המורחבת,	 מהמשפחה	 להינתק	 לא	 וגם	 לעזוב	 חשב	 לא	 המשגשג	

הוא	 בארצו.	 חרות	עמנו	 להגשמת	 נפש	 הייתה	בשבילו	משאת	 פלשתינה	

סייע	למעפילים	רבים	מרומניה,	שיצאו	בספינות	מנמלי	בורגס	וורנה,	בזמן	

העפלה	הבלתי	לגאלית,	בתקופת	המלחמה	ולאחריה.

אמי, רגינה,	נולדה	ב-1909.	הבולגרים	קראו	לה	רינה.	כל	חייה	עזרה	לסבתא	

בחנות	ובבית.	היא	הייתה	נאה	ביותר	ולמדה	בבתי	הספר	הציבוריים,	לא	היו	

בתי	ספר	אחרים.	בתיכון	למדה	צרפתית	ואף	רוסית	שהייתה	שפת	לימוד	

חובה.	טורקית	ידעה	מהבית.	היא	הייתה	תלמידה	חרוצה	וטובה,	להוציא	

ארצה	 שעלתה	 לאחר	 רבה.	 בקלות	 זרות	 שפות	 למדה	 אמא	 גיאומטריה.	

היא	למדה	מהר	מאוד	לדבר	עברית	טובה,	אבל	קרוא	וכתוב	לא	ידעה,	עד	

שלימים,	הלכה	ללמוד	באולפן.	

תקופת	השואה,	הפשיזם	והקומוניזם	לא	היטיבו	עמה.	קשה	היה	לה	עם	

המצוקות.	כאשר	אבא	נאסר,	היא	לחמה	לשחרורו	ולעלייתנו	ארצה.	

בישראל	עבדה	כעוזרת	בית	ולא	התלוננה.	לימים,	סבלה	קשות	ממערכת	

השלד,	במיוחד	מכאבי	גב.	ב-11	השנים	האחרונות	לחייה,	הייתה	מאושפזת	

במחלקה	סעודית	מורכבת	בפרדס	חנה.																																																						

אמי	חיה	בישראל	עד	גיל	92	ונקברה	בקרית-מוצקין,	לפי	בקשתה.	שנותיה	

האחרונות	לא	היו	טובות	מבחינה	בריאותית,	אך	תודעתה	הייתה	עמה	עד	

לרגעיה	האחרונים.	
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ב-8	במרץ	1937	הגעתי	לאוויר	העולם.	אמא	הייתה	תשושה	וחלשה	והרופאה	

ד"ר	מירֶצ'ָבה	)פירוש	שמּה:	שלומית(	אף	היא	נשמה	לרווחה,	כאשר	יצאתי	

סוף	סוף	בריאה	ושלמה.	

ואמא	 ממושכת	 הייתה	 הלידה	

במשך	 בציריה	 התפתלה	

הטובה	 כשהרופאה	 שעות,	

שכר,	 שאבא	 בסליבן,	 ביותר	

עומדת	לידה	כל	העת,	משגיחה	

עליה	 כיצד	 עצות,	 ונותנת	

לנשום	ובאיזו	תנוחה	יהיה	טוב	

יותר	לשכב.	

לשלם,	 ידו	 לעיל	 שהיה	 מכיוון	

שמיילדת	 אבא	 הסכים	 לא	

היולדת,	 את	 תלווה	 פשוטה	

ביותר	 הטוב	 את	 שכר	 אלא	

גם	 מיילדת.	 רופאה	 האפשרי,	

באה	 לא	 חולים	 בבית	 לידה	

היה	 החולים	 בית	 בחשבון.	

לא	 בו	 שהגיינה	 כמקום	 ידוע	

להגיע	 כדאי	 ולא	 במיטבה,	

3

ילדותי

תעודת הלידה שלי
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אני בת מספר חודשים ואמי

לשם,	כי	זיהומים	היו	בבתי	החולים	גם	אז,	לא	רק	היום.		

קור	שרר	בחוץ,	אם	כי	היו	אלה	ימים	ראשונים	של	ניצני	אביב.	הנהר	היה	

עדיין	קפוא,	השלג	שנערם	רק	החל	להיעלם,	ופה	ושם	נראה	ירק	שהציץ	

בין	גלידי	הקרח,	אף	שירת	הציפורים	נשמעה.	יום	הולדתי	חל	במועד	יום	

האשה	הבינלאומי.	

ההורים	שמחו	בי	מאוד.	אמא	חיבקה	אותי	בזרועותיה	ואבא,	שנכנס	לחדר,	

הציץ	בי	ובחן	את	התינוקת	שהפכה	אותו	להורה	מאושר.	הוא	שמח	להיות	

אב	לבת	שיוכל	לקרוא	לה	על	שם	אמו,	שמחה.	

עד	לידתי	לא	הזדמן	לאיש	לקרוא	לבתו	על	שמה.	סבתא	רצתה	מאוד	לדעת	
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שיש	מישהי	הנושאת	את	השם,	וכך	יכלה	לעצום	את	עיניה	וללכת	לעולמה	

בשקט	ובשלווה	כשבועיים	לאחר	לידתי.

אמא	ניסתה	להניק	אותי	ואני	לא	חדלתי	מבכי.	התברר	שהייתי	רעבה,	לאמא	

לא	היה	חלב.	אבא	מיהר	לבית	מרקחת	בעיר	להביא	בקבוקי	זכוכית,	ואני	

ינקתי	חלב	עיזים	וכבשים	ואולי	גם	בקר.	כשקיבלתי	את	ארוחותיי	בצורה	

בכיתי.	התפתחתי	 ולא	 הייתי	שקטה	 ולא	סבלתי	ממחסור	באוכל,	 סדירה	

וכך	 מוקדם	 די	 בשלב	 והלכתי	 התיישבתי	 זחלתי,	 	- מהר	 והתקדמתי	 יפה	

עשוי	 וארוך,	 יפה	 שיער	 בעלת	 הייתי	 ימיי	 רוב	 רך.	 מגיל	 עצמאית	 הייתי	

צמות.	הייתי	נענית	בעונג	לליטופים	על	שיערי.

אחד	הזיכרונות	הראשונים	שלי	הוא	מביתנו,	שהיה	בית	גדול	סמוך	לרחוב	

הראשי,	רחוב	ַאסנובסָקה	38.	רחל	אחותי	ואני	עמדנו	והתבוננו	דרך	אחד	

כבר	 בואה	 קודם	 ברחוב.	 שעברה	 הנוצרית	 ההלוויה	 על	 הבית	 מחלונות	

שמענו	את	קולות	המתפללים	בתהלוכה.	במקום	ההצטלבות,	הניחו	המלווים	

את	הארון	ונשאו	תפילות.	עמדנו	בקוצר	רוח	וחיכינו	להמשך	המסע.	והנה	

התקרבו	אלינו	ראשונים,	הילדים,	שהלכו	בראש	ובידיהם	מוט	עליו	התנוססו	

פניו	של	אחד	הקדושים	שלהם.	הם	הלכו	ושרו	שירי	קודש	בקולות	ענוגים,	

כאשר	אחריהם	המבוגרים,	שנשאו	את	מכסה	הארון,	ואחריהם	המת	עצמו	

בארון,	לבוש	בבגדים	חגיגיים	ומאופר.	אנו	מלמעלה	יכולנו	לראותו	בבירור	

מוטל	לפנינו.	כמהופנטות	עמדנו	והסתכלנו	בסקרנות.	אחרי	הארון	הלכו	

ואחריהם	 הנפטר	 של	 המשפחה	 קרובי	 תחילה	 ובוכים.	 הולכים	 האבלים,	

המונים	נוספים,	כנראה	חברים,	שכנים	ואחרים.	אהבנו	להתבונן	בהלוויות	

הללו,	היה	זה	מחזה	מיוחד,	יפה	מאוד,	אסתטי,	בעיקר	כשהמתים	היו	ילדים.	

כעבור	זמן	שוב	חזרנו	אל	החלון,	כי	נשמעו	קולות	מרחוק.	הפעם	היו	אלה	

קולות	שמחה	ומוסיקה.	סקרנו	במבטינו	את	ההורים	השמחים,	ואחריהם	

החתן	והכלה	-	הוא	לבוש	בחליפה	יפה,	ענוב	בעניבה,	והיא	בשמלה	לבנה	

עגלה	 נעה	 מאחור	 עליזות.	 מנגינות	 מנגנת	 תזמורת	 ולצדם	 ויפה,	 ארוכה	

עמוסה	בנדוניה	של	הכלה	-	שמיכות	פוך	ומצעים,	מיני	מפות	רקומות,	ואנו	

עברה	 מכן	 לאחר	 עינינו.	 לנגד	 למטה,	 פרוש	 הכול	 את	 ורואות	 מתבוננות	

עגלה	מלאה	בכיבוד.	וכך	הייתה	התהלוכה	מתנהלת:	מדי	פעם	היו	עוצרים	

לאחר	 רב	 זמן	 עוד	 נדמו.	 לא	 הצהלה	 וקולות	 התזמורת	 עם	 יחד	 ושרים	

שתהלוכת	החתונה	עברה,	שמענו	את	הקולות.	תהלוכות	אלו	של	חתונות,	

ולהבדיל,	של	לוויות,	היו	מאוד	חגיגיות	-	זו	בעצב	וזו	בשמחה,	ואנחנו	היינו	
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יכולות	לעמוד	במשך	שעות	ליד	החלון	ולהתבונן.	מאוד	אהבנו	את	המחזות	

הללו.

אחד	המראות	הנוספים	הזכורים	לי	-	מראה	אסירים	שהוצאו	מבית	הסוהר,	

ואסירים	 סוהר,	 בתי	 מספר	 היו	 בסליבן	 לביתנו.	 קרוב	 די	 במרחק	 שהיה	

כבולים,	 צועדים	 היו	 בעירנו.	הם	 עונשם	 לרצות	את	 נשלחו	 מכל	המדינה	

על	 הקשו	 והאזיקים	 השלשלאות	 איטיים.	 כבדים,	 בצעדים	 מתקדמים	

גבם	כפוף,	מיצרים	 גוחנים	על	ברכיהם,	 היו	 צעדיהם.	במשך	שעות	היום	

קוביות	גרנית	מסלעים	ענקיים	ואחר	כך	מרצפים	בהם	את	הכביש.	לבסוף,	

היו	מובלים	בשיירה	בראש	חוצות,	כדי	לבייש	ולהלבין	את	פניהם.	

היו	 פניהם	 מוכר.	 אסיר	 פני	 מזהים	 היו	 ברחוב	 ושבים	 העוברים	 לעתים,	

המחזות	 את	 זוכרת	 אני	 רחמים.	 מעורר	 שלהם	 והמראה	 כשק	 אפורים	

הללו	של	הנידונים	למאסר	עם	עבודת	פרך,	ומעליהם	הסוהרים,	משגיחים	

קולות	 את	 ואפילו	 הגערות	 את	 שמענו	 פעם	 לא	 עליהם.	 עין	 ופוקחים	

ההצלפה	בהם.				

																																																																																					

הצד האחורי של בית המשפחה בסליבן, בולגריה, 2003
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מהזיכרונות	 אחד	 ומילדותי.	 ממשפחתנו	 נפרד	 בלתי	 חלק	 הייתה	 סבתא	

שנותרו		טבועים	בי	היה	כאשר	חלתה.	היא	קיבלה	ארוע	מוחי	וחלק	מגופה	

הדבר	 קרב.	 שקיצה	 בטוחה	 והייתה	 במיטתה	 שכבה	 סבתא	 משותק.	 היה	

השאיר	בי	חותם	בל	ימחה.	כילדה	סברתי	שהנה	עוד	מעט	היא	לא	תהיה	

איתנו.	הפֵרידה	ממנה	נראתה	לי	בלתי	אפשרית,	מאוד	אהבתי	אותה.	כיצד	

ייראו	חיי	בלעדיה,	לא	יכולתי	אף	לדמיין.	הייתי	עולה	אל	מחסן	המזונות	

שלא	 עולם	 לבורא	 ומתפללת	 בוכה	 הייתי	 שם	 בביתנו,	 השלישית	 בקומה	

ייקח	אותה	מאיתנו.	רק	שלא	תמות.	זו	הייתה	ההתמודדות	הראשונה	שלי	

עם	אפשרות	של	מוות	ופרידה	במשפחה.	למרבה	השמחה	סבתא	הצליחה	

באחת	 כאב	 	- מהמחלה	 שריד	 לה	 נותר	 עוד	 אך	 עצמה,	 בכוחות	 להירפא	

ואף	נסעה	לפלשתינה	לעזור	לבנה,	משה,	לטפל	 מידיה.	היא	התאוששה	

בילדיו	לאחר	שהתאלמן.																																												

	- גדר	 סבבה	 ביתנו	 את	

וחלקה	 עץ	 עשוי	 חלקה	

מלבנים.	הגדר	הייתה	גבוהה		

חצר	 השתרעה	 ומאחוריה	

היה,	 ביתנו	 מאוד.	 גדולה	

קומות.	 שלוש	 בן	 כאמור,	

ומעליה	 מרתף	 קומת	

אותה	 הראשונה,	 הקומה	

לדיירים.	 משכירים	 היינו	

גם	 היה	 הזאת	 בקומה	

הדיירים	 פעם	 המטבח.	

היו	ממשפחה	נוצרית,	אך	לאחר	שזאת	עזבה	השכרנו	את	הקומה	למלמד	

)במלרע(	שהיה	זגג	ולמשפחתו.

בתיהן	 את	 ביניהן	 שהחליפו	 משפחות,	 אירוח	 בארגון	 פעילותי	 במסגרת	

לבית	 נכנסתי	 כאשר	 אנשים.	 זוג	 עם	 לפגישה	 ליובלים,	 הגעתי	 לנופש,	

הביטו	אליי	דמויות	מתוך	תמונות	ישנות	ממוסגרות	על	הקיר,	ממש	כאילו	

היו	משפחתי.	לתדהמתי	מיהר	בעל	הבית	להסביר	שאלה	הוריו	בחתונתם,	

וקרובי	משפחתו	בבולגריה.	

"הם	נראים	כמו	המשפחה	שלי",	הגבתי.	

"מניין	משפחתך"?		

ביתנו בסגנון הבנייה האופייני לסליבן



                                                                                 	קמטים	של	שמחה    -   61 
             

"מסליבן".	

לאחר	שיחה	קצרה	התברר	שגיסתו	בת	למשפחת	מלמד,	שבניה	היו	דיירים	

שלנו.	התקשרתי	לחולון	לשוחח	שיחה	מלבבת	עם	הגיסה.

רשימת	 את	 קראתי	 באורנים,	 מנהלים	 קבוצת	 לימדתי	 עת	 אחרת,	 פעם	

התלמידים	והנה	הופיע	שם	משפחתה	של	אחת	התלמידות	-	מלמד.	לאחר	

השיעור	ניגשה	אליי:	"כולם	קוראים	לי	מלמד	במלעיל	ואת	קראת	במלרע	

)הדגשה	על	ההברה	האחרונה(	וזה	הנכון".										

"משפחתי	מסליבן,	בולגריה,	ואני	יודעת	שכך	צריך	להגות	את	השם.	מה	

עוד	שבביתנו	התגוררה	משפחת	מלמד	-	רג'ינה	ולאון".

"זה	הדוד	של	בעלי,	אריה,	שנקרא	על	שמו",	סיפרה	התלמידה	-	ששמה	

תלמה.	

שזיכרונותיי	 שִאשרר	 האירוע	 ובעיקר,	 נסגרים.	 מעגלים	 איך	 קטן,	 עולם	

נכונים.	

אל	ביתנו	נכנסנו	דרך	מרפסת	הכניסה,	משם	עלינו	במדרגות	אל	הקומה	

השנייה,	שם	גרנו.	בקומה	הזאת	היו	חדרים	רבים	–	חדר	השינה	של	ההורים,	

בית המשפחה בסליבן, בולגריה
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חדרה	של	סבתא,	החדר	של	מרייקה	העוזרת,	חדר	אורחים.	וכן	מטבח	גדול	

ורחב	ידיים,	בו	עמד	תנור	שהוזן	בפחמים.	ממול,	בקיר,	שתי	דלתות	ברזל	

ָלה	גדולה	לסטייקים,	וממנה	נמשכה	ארובה	לאורך	קיר	הבית,	 סגרו	על	ַאְסּכָ

שהובילה	את	העשן	והריחות	למעלה	והחוצה.	

השירותים	היו	אף	הם	בקומה	השנייה,	אך	ללא	אסלה,	שלא	הכירוה	בימים	

ההם.	באותה	קומה	היה	סלון	גדול	ביותר,	שבכניסה	אליו	הציצו	תמונותיהם	

של	ההורים.	דוממים	צפו	הם	מהתמונות	על	הנעשה	בסלון.	ריצפת	החדרים	

השונים,	הייתה	רצפת	עץ	פרקט,	אבל	רצפת	הסלון	)שכונתה	ָסָלה(,	הייתה	

כורסאות	 ואיכותיים.	עמדו	שם	ספות,	 יקרים	 ורהיטים	 לינוליאום	 מכוסה	

ווילונות	שכיסו	את	החלונות.																									

במכוון,	 טיח	 ללא	 הייתה	 זו	 קומה	 השלישית.	 לקומה	 הובילו	 עץ	 מדרגות	

שמן	 קמח,	 שקי	 חביות,	 )שימורים(,	 קונסרבים	 לאחסון	 ששמשה	 משום	

פיקניק של המשפחה שלי ושל כמיל, עם עוזרת ומנגנים, 1941
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ומלח	שמלאו	את	המקום.	נקניקים	תוצרת	הבית,	שאמי	וסבתא	הכינו,	היו	

תלויים	שם.	הכול	הכינו	בבית,	לא	קנו	כמעט	כלום.	חלק	לא	קטן	מהבית	היה	

מוקדש	למצרכים	השונים	שאוחסנו	גם	בקומה	השלישית.	אפילו	המרפסת	

בכניסה	לא	שמשה	לישיבה,	מנוחה	ושיחת	רעים,	אלא	ליבוש	פירות.	

בקיץ	ובסתיו	אגרו	מזון	לשימוש	יום	יומי,	ובעיקר	לחורף.	אז	השלג	כיסה	

כורעות	 היו	 וסבתא	 אמא	 מה.	 דבר	 לגדל	 אפשרי	 בלתי	 והיה	 האדמה	 את	

בחצר,	חופרות	גומות	באדמה	ומטמינות	ירקות	שונים:	כרובית,	גזר,	בצל,	

כרוב	וצנון.	מכסות	בעפר	שהודק	היטב	וכך	השתמרו.	השלג	והמים	לא	חדרו	

אליהם.	בעת	הצורך,	חפרו	והוציאו	אותם.	מי	שלא	אגר	מצרכים	בקיץ,	גווע	

ברעב	בחורף,	פשוטו	כמשמעו.	ראיתי,	במו	עיניי	אנשים,	שנפחו	נשמתם	

מרעב.	

אצלנו	היו	כמויות	מזון	גדולות	שאמי	וסבתי	בישלו,	לא	רק	לבני	המשפחה,	

אלא	גם	לאורחים	הרבים	שפקדו	את	ביתנו,	שדלתו	הייתה	פתוחה	בפניהם.	

ביקרו	אותנו	קרובי	משפחה,	חברים	ושכנים.	רבים	מהם	סעדו	בביתנו,	לא	

רק	בשבתות	ובחגים.	

וגם	 הרחוב	 אל	 פנו	 גדולים	 חלונות	 ומבחוץ.	 מבפנים	 מרשים	 היה	 הבית	

לגובה,	 קיר	קטן,	שעלה	מהקומה	האחרונה	 לאגפים	הצדדיים.	קצהו	של	

והיוו	 לזו,	 זו	 קושט	במעין	חצאי	טבעות	קמורות	עשויות	בטון,	מחוברות	

פתח	 היה	 הקיר	 של	 אמצעו	 קצותיו.	 בשני	 הקיר	 את	 התוחמת	 מסגרת	

מקומר	ושני	חלונות	לאורכו.	הגג,	העשוי	מלבנים	אדומות,	כיסה	את	אגפיו	

מטבח	 	- המטבחים	 שני	 ארובת	 הזדקרה	 האגפים	 בין	 הבית.	 של	 השונים	

הקומה	הראשונה,	קומת	הדיירים,	והקומה	השנייה	-	שלנו.	

בחצר	היה	לול	תרנגולות,	עצי	פרי	רבים	-	עץ	משמש		גדול	ורחב	צמרת	ועץ	

זריזה	כמו	שד,	 -	עליהם	הייתה	רחל,	אחותי,	מטפסת.	היא	הייתה	 חבוש	

שובבה	עם	אופי	נמרץ.	היו	עצים	נוספים:	שזיף	ואפרסק	-	כולם	עמוסי	פרי	

יפה,	תאווה	לעיניים.		

ושימשו	 הגויים,	 של	 בגינותיהם	 כלל	 בדרך	 אלא	 בחצרנו,	 היו	 לא	 פרחים	

לנוי,	ולמתת	לכנסיה,	שהייתה	תמיד	מקושטת	יפה.	אף	נועדו	להניחם	על	

הקברים	בבית	הקברות.	על	מצבות	היהודים	הניחו	אבנים.	

הבוקר	ניעורו	החיים	לקול	קריאתו	של	התרנגול	בלול	הגדול,	שם	נשמעו	

יוסום,	 בבה	 	- הכובסת	 נכנסה	 יתן	שבחצר,	 לּבִ התרנגולות.	 של	 קרקוריהן	

להעמיד	את	 כדי	 בעצים,	 במלאכת	העלאת	האש	 וכבר	החלה	 הטורקייה,	
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הדוד	הענק	להרתחת	מים,	והכנסת	הכבסים	המלוכלכים	לאחר	מכן.	כפופת	

גב	הייתה	הכובסת	גוהרת	מעל	הכביסה,	ואני	תוהה	כיום	איך	יכלה	לעשות	

את	העבודה	הקשה	הזאת	יום	אחר	יום,	אצלנו	ובבתים	אחרים.	אני	זוכרת	

את	גבה	הכפוף	וידיה	היבשות	והמיובלות	שעשו	את	המלאכה.

בימי	הקיץ,	אמי	וסבתא	השכימו	קום	ונכנסו	לחלק	אחר	של	הבית,	וראשית	

נאכל	 בפריו,	שחלקו	 גדוש	 היה	 הפרי	 עץ	 ריבות.	 הכנת	 על	 עמלו	 מעשה	

כשהוא	טרי	וחלקו	האחר	התאים	לעשיית	המרקחת.	

נאחזה	 כחתול	 בזריזות.	 מטפסת	 רחל	 הייתה	 המידות,	 רב	 זה,	 העץ	 על	

צמרתו,	 אל	 הגיעה	 שניות	 ותוך	 הגזע,	 את	 לופתת	 ואצבעותיה	 ברגליה,	

מתחבאת	בין	ענפיו.	

סבתא,	לעתים	מזומנות,	הצטרפה	לאמי.	היו	ימים	שלא	הלכה	לחנותו	של	

אבא,	אלא	נשארה,	לפי	בקשתה	של	אמי,	לסייע	לה	בהכנת	ריבה	או	בהכנת	

סבון.	גם	לאחר	שסיימו	השתיים	את	הכנת	הפרי	והרתחתו,	עדיין	המשיכה	

הכובסת,	והנה	כבר	הספיקה	להוציא	את	הכבסים	והחלה	במלאכת	השפשוף	

והסרת	הכתמים	שעוד	נותרו.	

הסבון	נעשה	על	ידי	אמא	וסבתא,	בדרך	כלל	ביום	בו	לא	הוכנה	ריבה,	אף	

לא	נעשתה	מלאכת	הכביסה.	כאמור,	רוב	מוצרי	הצריכה	נעשו	בבית.	

מספר	ימים	לפני	יום	הכביסה,	היה	צורך	בהכנת	מלאי	חדש	של	סבון.	אמא	

ערבבה	סודה	קאוסטית	בשמן,	הרתיחה	את	העיסה	והמשיכה	לערבב	עד	

שנהייתה	סמיכה	מאוד.	

"זהו",	אמרה	סבתא,	"את	יכולה	לשפוך	את	העיסה".

הסבון	 את	 ומזגה	 הריקות	 המגירות	 גבי	 על	 פרסה	 הבד,	 את	 אמא	 לקחה	

הנוזלי	לכל	מגירה	בנפרד.	לאחר	מספר	ימי	ייבוש,	חתכה	את	הסבון	לקוביות	

ופיזרה	אותן	על	הבד	לייבוש	נוסף.	

אפילו	 כמתנה.	 סבונים	 מחלקות	 היינו	 מציאות,	 יקר	 היה	 ששמן	 מכיוון	

אני	הבאתי	ונתתי	לילדה	הצוענייה	שישבה	על-ידי	בכיתה,	ואשר	לא	היה	

לעיל	ידם	של	הוריה	לקנות.	ומי	שלא	יכול	היה	לא	לייצר	ולא	לקנות,	נאלץ	

להתרחץ	ללא	סבון.

ריח	לא	היה	לסבון	שלנו.	חלקו	יועד	לכביסה,	וניתן	גם	לכובסת	לשימושה	

האישי.	אז,	באותם	ימים,	איש	לא	חשב	שצריך	לבשם	את	הכביסה.	

קזנליק,	השתרע	עמק	 בו	שכנה	סליבן,	על-יד	העיר	 בהמשכו	של	העמק	

משכר.	 ניחוח	 ריח	 להם	 היה	 ובבוקר	 העלים,	 נקטפו	 הקיץ	 בימות	 ורדים.	
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מעלי	הוורדים	ייצרו	בשמים,	קרמים	לגוף,	לידיים	ועוד.	עיקר	הייצור	היה	

ליצוא.	הבושם	היה	יקר	מכדי	להוסיפו	לסבונים.	

הכובסת	סיימה	את	יומה	והחלה	תולה	את	הכבסים.	חום	השמש	המייבש,	

יכול	 לא	 כביסה	 מייבש	 אף	 כמוהו.	 אין	 הבגדים.	 ליבוש	 ביותר	 הטוב	 הוא	

שהוכנסה	 הריבה,	 הכנת	 את	 סיימו	 וסבתא	 אמא	 גם	 בו.	 להתחרות	

לקונסרבים,	שיילקחו	לפחח	אשר	יסגור	אותם	הרמטית,	וכך	תחזיק	מעמד	

במשך	חודשים	רבים.	את	אריזות	הפח	יעמידו	במרתף	הבית.	

אך	 הביתה,	 נכנסו	 וסבתא	 אמא	 מעמלן.	 עייפות	 היו	 הנשים	 היום	 בערוב	

עבודתן	לא	הסתיימה	עדיין.	

בקומה	העליונה,	הייתה	חבית	מונחת	על	לבנים,	אותה	מלאו	בראשי	כרוב,	

א מ א
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מלח	ומים.	בתחתית	החבית	היה	ברז	ותפקידו	של	אבא	היה	לפתוח	אותו,	

בו	אחז.	לאחר	 כלי	 לזרום	ממנו	אל	 ומלוחים	 לבנים	 ולהניח	לקילוחי	מים	

מספר	דקות	היה	סוגר	את	הברז	ושופך	את	המים	בחזרה	לחבית.	אם	לא	

טעמתם	את	המים	הללו	אינכם	יודעים	מהו	טעם	גן	עדן.	בחורף,	לעתים,	

קופאים	המים	והכרוב.	

חבית	אחרת	הייתה	בין	עץ	התאנה	לעץ	המישמש,	וברז	מכוון	אליה.	אמא	

קודם	הכניסה	לתוכה	מלון	 ימים	 כי	 גם	אל	החבית	הזאת,	 הציצה	בדרכה	

בידיה	 והוציאה	 התכופפה	 היא	 צוננים.	 מים	 פנימה	 והזרימה	 ואבטיח,	

ונאכל	ממנו	לאחר	ארוחת	הערב,	 אותו	 נפתח	 "הערב	 את	האבטיח	הקר,	

בתוספת	חתיכות	גבינה	)בולגרית(",	אמרה	לסבתא.	

לאחר	שֶמַרייָקה,	עוזרת	הבית,	שהתגוררה	בביתנו,	באחד	מחדרי	הקומה	

וסבתא	 הבית,	אמא	 וסידור	 הניקיון	 לסיים	את	מלאכת	 השנייה,	הספיקה	

עלו	במדרגות	אל	הקומה	השנייה	ונכנסו	למטבח.	המשימה	שעמדה	בפניהן	

הכרובים	 ראשי	 את	 שהפרידו	 לאחר	 כרוב.	 מעלי	 ממולאים	 הכנת	 הייתה	

מעליהם,	וניקו	אותם,	החלו	למלאם	באורז	ובבשר	טחון	שכבר	הוכן	קודם	

לכן.	גם	הוסיפו	רסק	עגבניות,	אף	הוא	מתוצרת	הבית.	במיומנות	ובזריזות	

קיפלו	השתיים	כל	עלה,	והכניסו	לסיר,	בו	בעבעו	זה	מכבר	המים	והרוטב.	

יבייש	את	 ריח	התבשיל	שהתפשט	במטבח,	בישר	שגם	הפעם	טעמו	לא	

קודמיו.	טעמם	של	הממולאים	היה	כטעם	גן	עדן	-	כמוהם	הפלפלים,	תפוחי	

האדמה		וירקות	ממולאים	אחרים.	

עוד	 נקטוף	 מחר	 וקטנה.	 הולכת	 היבשים	 הפירות	 שכמות	 חושבת	 "אני	

מהמשמשים	שעל	העץ,	נוציא	את	הגלעינים	ונניח	על	הקרש	שבמרפסת,		

לייבוש.	אנחנו	חייבות	להכין	מלאי	מספיק	שיהיה	לנו	בבוא	החורף".	אמרה	

אמא,	כשהיא	מתכננת	את	תוכניותיה	ליום	המחרת.	

לקראת	החגים	היה	מגיע	שוחט	לשחיטה	כשרה	של	כבש	ותרנגולות.	הייתה	

הקפדה	יתרה	על	דיני	הכשרות.	אמא	חרכה	את	שארית	נוצות	התרנגולת,	

והמליחה	את	בשרה	לפני	הבישול.	העוף	המתבשל	בסיר	היה	רך	ובעל	טעם	

מהבשר	 חלק	 הטעם.	 בלוטות	 את	 ומענג	 בפה	 נימוח	 ממש	 ועסיסי,	 עדין	

וגם	 לו,	 וגומי	סביב	 נשמר	לחודשים	הקרובים	בצנצנות	עם	מכסה	ואקום	

בפחיות	אותן	אטם	הפחח	בבית	המלאכה.	כך	נשמר	הבשר	כשימורים.	את	

בבשר	 ולמלא	 לנקות	 אמא	 נהגה	 גדי,	 או	 כבש	 החיים,	 בעלי	 של	 המעיים	

שטחנה	במטחנת	הבשר	הידנית,	בתוספת	תבלינים	ומלח.	הייתה	זו	מלאכה	
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לא	קלה	שאמא	התייגעה	בה	וסבתא	הייתה	מצטרפת	ומסייעת,	כפי	שנהגה	

בכל	עבודות	הבישול	והשימור.	גם	אבא	היה	נותן	יד	לעתים.	כשהנקניקים	

הוכנו,	תלו	אותם	לייבוש	בחדר	הגדול	בקומה	השלישית.	

לקראת	הארוחות	של	ערב	שבת	ושבת	הייתה	אמא	מכינה	סלטים	שונים.	

מאפה	מסוג	הבורקס	והבוריקיטס	הוכנו	לארוחת	הבוקר.

על	השולחן	הנמוך	במטבח	היה	מונח	הבצק,	כאשר	לידו,	על	כריות,	ישבה	

את	 רידדה	 היא	 ִאטריות.	 להכנת	 האלבנית	 המומחית	 יופקה,	 הָמֵאסטָרה,	

הבצק	במערוך	עד	שנהיה	דק	דק	)פילו(,	כעלה	גדול	המכסה	את	השולחן.	

חתכה	ממנו,	במיומנת	רבה,	אטריות	ארוכות	ודקות,	מותירה	אותן	לייבוש.	

הכנת	 תהליך	 בחורף.	 המשפחה	 של	 לשימושה	 בקיץ	 האטריות	 הוכנו	 כך	

האטריות,	השאיר	אחריו	עננה	של	קמח	בחלל	הבית,	ופיסות	בצק	שהתגוללו	

במטבח	ומשם	לחדרים.			

באותם	 הבית,	 עקרת	

מעל	 עסוקה	 הייתה	 ימים,	

העסיקה	 אם	 גם	 ומעבר,	

הייתה	 אמא	 עוזרת.	

ובהכנת	 עסוקה	בבישולים	

שהיו	 שונים,	 מאכלים	

חשיבות	 ובעלי	 מרכזיים	

שלא	 עד	 ימים,	 באותם	

לעזור	 פנוי	 זמן	 לה	 נותר	

לאבא	בחנות.	

היה	 השנה	 ראש	 לקראת	

יין	כשר	 אבא	מכין	בעצמו	

בקומה	 הוא	 אף	 שאוחסן	

נשמר	 וחלקו	 השלישית,	

בקפדנות	לחג	הפסח.	

בפסח	אפינו	מצות	בבית.	היה	לנו	ממש	כעין	מפעל	בו	אפינו	לצורכי	הבית	

וגם	לאחרים.

בהכנת	 מתחילים	 היו	 ושוב	 התרוקן.	 שהשתמר,	 המזון	 כל	 הקיץ	 בוא	 עת	

בתקופת	 והן	 השואה	 בשנות	 הן	 בשפע,	 לנו	 היה	 אוכל	 ושימורו.	 המזון	

השלטון	הקומוניסטי.	לא	רעבנו.	

ילדּות בסליבן. יציאה לפיקניק בטבע 
עם יעקב, האח של סבא



68   -   סיפור	חייה	של	דר'	שמחה	שרף

ואקלים	 בשפע	 מים	 טובות,	 אדמות	 בה	 יש	 חקלאית.	 ארץ	 היא	 בולגריה	

אדמה,	 תפוחי	 צנון,	 בצל,	 גזר,	 	- הגידולים	 סוגי	 לכל	 כמעט	 המתאים	

אגסים,	 כמו	פטרוזיליה,	שמיר,	תפוחים,	 למאכל	 ירק	 עגבניות,	שעועית,	

אפרסקים,	דובדבנים,	אבטיחים,	מלונים	ועוד.	כל	הירקות	והפירות	היו	יפים	

במומחיותם	 נודעו	 בולגריה	 איכרי	 בשפע.	 ודגים	 בשר	 כמובן,	 ועסיסיים.	

בענפי	החקלאות,	לעתים	יצאו	קבוצות	איכרים	לאזורים	אחרים	בבלקן	ואף	

טובה	 תוצרת	 ולהפיק	 לגדל	 כיצד	 למקומיים	 ולהדגים	 לסייע	 לאוסטריה,	

ומוצלחת	יותר.	

תפארת.	 רב	 ארמון	 ממש	 ממדים,	 גדול	 בית	 לו	 שכן	 ביתנו,	 מול	 ברחוב,	

וכשהגיע	 ממנו,	 נישא	 אחרים	 ופרחים	 ורדים	 שריח	 יפה,	 גן	 לו	 מסביב	

ילדים.	 ללא	 עשיר	 	 לזוג	 שייך	 היה	 הבית	 בהנאה.	 ממנו	 שאפנו	 לאפנו,	

התגוררו	 בולגריה	 עשירי	

אותו	 עקר	 ולשם	 בסופיה	

לידי	 הבית	העבירו	 הזוג.	את	

במקום	 שהקימה	 העירייה	

בית	ילדים.	יתומים	לא	חסרו	

באותה	עת	-	תינוקות	וילדים	

ילדים	 וגם	 נפטרו	 שהוריהם	

שעות	 עבדו	 שִאמהותיהם	

רבות	במשך	היום,	וטופלו	על	

ידי	מטפלות	-	אחיות	לבושות	לבן.	

רחל	)אחותי(	ואני	נהגנו	לחצות	את	הרחוב	ולשחק	עם	הילדים.	

משמאלנו	גרה	השכנה	בובקה.	משפחה	בולגרית	נוספת	בשכנות	לנו,	היו	

אמא	טטיאנה	ובנותיה	שדיברו	רוסית,	ואנחנו,	שידענו	את	השפה,	יכולנו	

לשוחח	איתן.	

הבית	עם	 גם	לשכנה	אחרת	שהתגוררה	מאחורי	 בגדר	 רצה	 ּפִ דרך	 עברנו	

האשה	 לפעמים	 ישבה	 פנימה,	 הבית	 סף	 את	 עוברות	 שהיינו	 בעת	 בתה.	

וסרגה,	לא	הרימה	את	ראשה	לראות	מי	הנכנסות.	זאת	מהסיבה	הפשוטה	

יכלה	לשוחח	איתנו	 וגם	לא	 ולא	שמעה	את	קול	צעדינו,	 שהייתה	חרשת	

"לשוחח"	 יכולנו	 וראש	 פנים	 גוף,	 בתנועות	 רק	 אילמת.	 שהייתה	 משום	

איתה.	הייתה	תמיד	שמחה	לקראתנו	וקיבלה	אותנו	בחיוך	רחב	כשהבחינה	

אחותי ואני משחקות עם ילדי בית היתומים
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בנו.	למזלה,	היא	סרגה	במכונה	סריגים	יפים	שהיה	להם	ביקוש,	וכך	יכלה	

לפרנס	את	עצמה	ואת	בתה.	היו	לנו	יחסי	שכנות	טובים.	

היו	 עמוקה	 בצלחת	 המתים.	 נשמות	 לכבוד	 הנוצרים	 חוגגים	 מאי	 בחודש	

והן	היו	 מביאים	לנו	לטעום	מעוגיות	מיוחדות,	עשויות	מחיטה	עם	סוכר	

טעימות	מאוד.	אנחנו	לא	הכנו	מאכלים	אופייניים	לכריסטיאנים	)נוצרים(,	

משום	היותנו	אבראים	)עברים(.	ֶאֶסָטה	אס	ֶדל	לֹוס	קּוָאטרוסּפונטּוס	–	)אלה	

של	4	הנקודות	–	ההצטלבות(,	כינינו	את	הנוצרים	בלדינו,	בשל	צורת	הצלב	

שהם	עושים	בשעה	שהם	מצטלבים.	אנחנו	נמנענו	מלהכין	את	מאכליהם.	

כך,	בין	השאר,	בידלנו	את	עצמנו	ממנהגי	הגויים.														
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רחל	אחותי	מוסיפה:	"שמחה	הייתה	תמיד	הילדה	הטובה	בבית.	ממושמעת	

הייתי	 ברחוב.	 הילדים	 משחקי	 עניינו	 אותי	 שובבה.	 הייתי	 אני	 וצייתנית,	

מעין	טום	בוי,	ובכך	מילאתי	במשהו	את	מקומו	של	הבן,	שאולי	ציפו	לו.	

הייתי	ספורטאית,	הרביתי	לטפס	על	העצים	ולהשתובב.	לא	יכולתי	לשבת	

במנוחה	רגעים	מספר.	המשחקים	בחוץ	עם	ילדי	השכונה	הובילו	לעתים	

ידיים.	"אמא",	הייתי	בוכה	בדמעות,	"הרביצו	לי".	אמא	 להצקות	ולהרמת	

הייתה	סופקת	כפיים	ומציעה	לי	שלא	לשחק	איתם.	אבל	אני	חזרתי	לסורי,	

לא	יכולתי	אחרת.	הייתי	סקרנית	מאוד	וכל	דבר	עניין	אותי.	אני	מודה	שגם	

הצקתי	לא	פעם	לאחותי.	

לא	אהבתי	לאכול	וסבתא	הייתה	מאיימת	ומזהירה,	"אם	לא	תסיימי	הכול	

מהצלחת,	לא	תרדי	מהשולחן".	הרבה	פעמים	היה	החתול	נהנה	מהאוכל	

שלי.

אבא	היה	אדם	מיוחד	ונדיר	באופיו	המיוחד.	פעם	אחת	בחייו	ובחיי	היכה	

השנייה,	 העולם	 מלחמת	 בזמן	 זה	 היה	 חמתו.	 את	 שהעליתי	 משום	 אותי	

כאשר	ביקש	לבקר	את	אחיו.	לשם	כך	היה	עליו	להשיג	אישור	המתיר	לו	

לנסוע	לעיר	אחרת,	מחוץ	לסליבן.	הוא	דרש	שלא	אשחק	מתחת	לשולחן	

זאת,	 למרות	 הדיו.	 קסת	 ולידו	 האישור	 מונח	 היה	 עליו	 שלו,	 העבודה	

השתחלתי	מתחת	לשולחן	ומעט	דיו	נשפך	על	הטופס.	כעסו	של	אבא	היה	

רב,	ובצדק".

אני	ממשיכה:	אהבתי	את	השעות	שאבא	היה	מקדיש	לנו,	מספר	סיפורים		

גדולי	הסופרים.	היה	 וסיפורים	מספריהם	של	 וקורא	לנו	שירים	 בעל	פה	

זה	זמן	קסום.	אהבתי	לשמוע	את	הקול	הבוקע	מגרונו	באינטונציה	נכונה	

ובהתאמה.	הקשבתי	בקשב	רב	שלא	לאבד	אף	מילה.	לא	שבעתי	מלשמוע	

את	קולו	ולהאזין	לדבריו.	אהבתי	לאבא	הייתה	גדולה.	

ביתנו	 לבולגריה,	 טיול	 במסגרת	 במקום,	 ביקרתי	 עת	 אחדות,	 שנים	 לפני	

עדיין	עמד	על	תילו,	אך	חלק	מקירותיו	נעלמו.	גם	החצר	הגדולה,	קטנה	

יותר.	ממש	חתכו	את	הבית.	הקירות	החיצוניים,	הטיח	בהם	התקלף	בכמה	

ניכר	היה	שאיש	לא	 ואינם.	 נגדעו	 ביניהם	עצי	פרי	 מקומות.	עצים	רבים,	

טורח	לתחזק	את	הבית.
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שבת

את	החנות	בשבת,	אחרי	התפילה,	אבא	היה	פותח	ממש	כמו	ביום	חול,	כדי	

להימנע	מבעיות	עם	המשטרה.	הוא	לא	יכול	היה	לסגור	ביום	בו	הנוצרים	

לאחר	 בשבת	 עבד	 ברירה,	 בלית	 ראשון.	 יום	 לקראת	 קניותיהם	 את	 ערכו	

וגם	 ההורים	 רבה.	 באדיקות	 נעשו	 המצוות	 יתר	 בבית-הכנסת.	 התפילה	

קיימו	 בשבת,	 אבא	 של	 עבודתו	 ומלבד	 כחמורה,	 קלה	 על	 הקפידו	 סבתא	

בהקפדה	את	כל	המצוות	הקשורות	ליום	הקדוש.	

ביום	שישי,	ערב	שבת,	היה	אבא	הולך	לבית	הכנסת	והטלית	תחת	זרועו.	

"שבת	שלום",	היו	מברכים	באי	המקום	איש	את	רעהו	ומתכנסים	לתפילה.	

ישבנו	 מסביב	 השבת.	 לסעודת	 ערוך	 כבר	 והשולחן	 שב	 היה	 מכן	 לאחר	

וכל	 והארץ	 השמים	 "ויכלו	 מקדש,	 ואבא	 חגיגיים	 בבגדים	 לבושים	 כולנו,	

צבאם...",	ומוזג	לכולם	מהיין,	שהוא	הכין	בעצמו	והיה	מונח	במרתף.	ואז	

היו	המטעמים,	שאמא	וסבתא	טרחו	עליהם,	עולים	על	השולחן.	היו	בהם	

וגם	 ואורז,	 בבשר	 ממולאים	 קישוא	 חציל,	 פלפל,	 כרוב,	 כמו	 ירקות,	 מיני	

סלטים	ממני	ירקות	שבולגריה	החקלאית	התברכה	בהם.	בשר,	קינוח	ודברי	

מאפה	-	לא	חסרו.	אכלנו,	שבענו	והותרנו.	זמרת	שירי	קודש	בלדינו	נשמעה	

אף	היא	בעת	הארוחה.	

בשבת		בצהריים	היה	כלי	חרס	ענק	עומד	על	השולחן,	וכל	אחד	קיבל	מנה	

גדושה	מהגבץ',	שריחו	שיגע	את	בלוטות	הטעם.	היה	זה	תבשיל	של	ירקות	

שונים	-	חציל,	בצל,	פלפלים,	עגבניות,	תפוחי	אדמה,	בתוספת	של	ִנתחי	

4

שבתות	וחגים
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בשר	כבש.	סיר	החרס	הגדול	היה	מתבשל	במאפייה	של	בולגרים,	הסמוכה	

היה	 ובשבת	 על	אש	קטנה	 נאפים	 היו	הסירים	 מיום	שישי	 הכנסת.	 לבית	

הסיר	שלנו	מובא	אחר	כבוד	הביתה,	לארוחה.	היינו	אוכלים	בהנאה	ואחר	

כך	פונים	לעיסוקינו.

ראש השנה	

חודש	לפני	ראש	השנה	היו	מתחילות	"הסליחות".	אבא	היה	משכים	קום	

ארוחת	 סועד	 היה	 שובו	 עם	 לביתנו.	 קרוב	 די	 הכנסת,	שהיה	 לבית	 והולך	

בוקר	והולך	עם	סבתא	לחנות.	

הסנדלר	שירטט	את	כפות	רגלינו	הקטנות,	של	רחל	ושלי,	כדי	שיוכל	להכין	

ובא.	 הממשמש	 החג	 לקראת	 להתחדש	 נוכל	 בהן	 מתאימות,	 נעליים	 לנו	

לשם	 מידותינו	 את	 שלקח	 החייט,	 אצל	 גם	 בסבלנות	 להתאזר	 עלינו	 היה	

תפירת	מעילים	חדשים.	כך	היה	פעמיים	בשנה.	בראש	השנה	ובפסח	היינו	

היה	 הסנדלר	 היו.	 לא	 ולנעליים	 לבגדים	 חנויות	 החג.	 לקראת	 מתחדשים	

מכין	לפי	מידתו	של	כל	לקוח.	החייטים	והתופרות	עשו	את	מלאכת	תפירת	

הבגדים.	אצלנו,	סבתא	ואמא	תפרו	לבני	המשפחה.	

לארוחת	ראש	השנה.	 ואמא	טרחו	במטבח	על	ההכנות	האחרונות	 סבתא	

אבא	כבר	הלך	לבית	הכנסת	והשתיים	ערכו	את	השולחן	הגדול	בסלון.	בעת	

בברכת	 רעהו	 את	 איש	 ברכו	 והם	 הקהילה,	 אנשי	 את	 אבא	 פגש	 התפילה	

"חג	שמח",	ונענו:	"חגים	וזמנים	לששון".	התפילה	התארכה	ונשמעה	בחלל	

בתרועה	 השופר	 קול	 נשמע	 ואז	 רבה,	 בתאורה	 המואר	 המפואר,	 המקום	

גדולה.	כשהסתיימה	התפילה	החלו	הגברים	לשוב	בנחת	לבתיהם.	שמענו	

את	קול	צעדיו	של	אבא	כשנכנס	הביתה.	

על	השולחן	כבר	עמדה	צלחת	גדולה	ובה	תבשיל	הַאגֶרסָטָדה.	הייתה	זו		מין	

דייסה	)איני	יודעת	את	מרכיביה,	אולי	גם	ביצים	היו	בה(	ובה	חתיכות	דגים.	

למען	האמת	לא	חיבבנו	במיוחד	את	מאכלי	הדגים,	מהסיבה	הפשוטה	שהיה	

תבשיל	 גם	 אחת.	 אחת	 ולהוציאן	 מהעצמות	 האכילה	 בעת	 להיזהר	 צורך	

הַאפיו	היה	מצוי	על	השולחן	-	סלרי	שראשו	נחתך	לפרוסות,	מבושל	בשמן,	

מים	ולימון,	שהיה	מוגש	בין	המנות	הראשונות.	זה	היה	מעדן	אמיתי.	

כשאני	נזכרת	בטעם,	מתעוררים	בי	הזיכרונות	הנעימים	מבית	הוריי.	בטרם	

הספקנו	לסיים	את	המנות	הראשונות	-	המזטים,	כבר	החלה	אמא	להגיש	

את	בשר	העוף	והתוספות	לידו.	
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יכול	היה	לאכול	מהכרוב	בלעדיו.	 כזכור	לא	 כי	 אבא,	כמובן,	שתה	מהיין,	

מלבד	יין	היה	גם	קנקן	מים	על	השולחן	ומשקה	חריף	-	רקיע	)ערק(.	בניגוד	

למקובל	בעדות	אחרות,	אצלנו	לא	נהגו	לאכול	תפוח	בדבש	ולא	אפו	עוגות	

דבש,	אלא	אפו	עוגת	סולת	רוויה	במיץ	מתוק	-	טורטה	דה	סמולה.

יום הכיפורים	

וסבתא	 ההורים	 היהודי.	 העולם	 בכל	 כמו	 והנורא	 הקדוש	 היום	 זה	 היה	

התכנסו	בבית	הכנסת	עם	יהודי	הקהילה	לתפילות	יום	הכיפורים,	לבושים	

בביתנו	 הכנסת,	 בבית	 שררה	 קודש	 חרדת	 של	 אווירה	 היפים.	 בבגדיהם	

ובבתי	יהודי	העיר.	

שגם	 נשבעים	 היינו	 שעות.	 למספר	 לפחות	 לצום,	 ניסינו	 הילדים,	 אנחנו	

את	 "תראה/י	 לאכול.	 הזכות	 לנו	 עמדה	 שכילדים	 למרות	 צמים,	 אנחנו	

הלשון",	ביקשנו	זה	את	זה	וילדה	את	רעותה.	אם	הלשון	איננה	לבנה	סימן	

שאכלת	והשקר	התגלה.

רחל	אחותי:	"שמחה	הקפידה	לצום.	ופעם,	אני	וילדים	נוספים	השתעשענו	

בחצר	בית	הכנסת	וטיפסנו	על	עץ	האגסים	שצמח	בו.	הייתי	ילדה	והתפילות	

לא	עניינו	אותי.	קטפתי	מפרי	העץ	והראיתי	לשמחה.	"למה	את	צמה?	תראי	

איזה	פרי	יפה	קטפתי",	ניסיתי	לפתות	אותה	לשבור	את	הצום.	התנגדותה	

רפתה	לאחר	מספר	מילות	שכנוע,	עד	שלבסוף	טעמה.	לא	עמדה	בפיתוי".

סוכות

בחג	הסוכות	הקימו	היהודים	סוכות	יפות.	זכור	לי	מנהג	של	הנחת	זר	צמחי	

ערבה	מאחורי	דלת	הכניסה	הראשית.	כל	שנה	התחדש	המנהג	בסוכות.	

"מדוע	ערבות?	ולמה	הן	תלויות	כל	השנה	עד	לסוכות	בשנה	הבאה"?	שאלתי	

את	אבא	לפשר	המנהג.		

"הערבות	מביאות	ברכה",	ענה	אבי,	כהרגלו,	באורך	רוח.

חג	שמחת	תורה	היה	חג	גדול	בשבילי.	חג	בו	שמחים,	והרי	מכאן	גזור	שמי.	

הנולד	 ילד	 אחר.	 קדוש	 של	 יום	 הוא	 השנה	 מימות	 יום	 כל	 הנוצרים	 אצל	

בתאריך	מסוים	הקדוש	של	אותו	היום	היה	הקדוש	שלו.	

חג	שמחת	תורה	היה	היום	של	האימן	דן	שלי	-	יום	השם	שלי.		
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חנוכה	

אבא	הדליק	את	החנוכייה	התלויה	על	הקיר,	שצורתה	צורת	משולש,	עשויה	

זכוכית	 כוסות	 היו	 התחתון	 בחלקה	 לאורכה.	 שונים	 עיטורים	 בעלת	 פח,	

מלאות	מים,	ומעליהן	שכבת	שמן	ובתוכן	פתילות.		

הוא	ברך	את	ברכת	החג,	לאחר	שלהבה	עלתה	בפתילה	בכל	אחת	מכוסות	

המכבים	 על	 	- חנוכה	 סיפורי	 את	 לנו	 לספר	 התפנה	 לכשסיים,	 הזכוכית.	

והיוונים		ועל	הניסים.	ואנחנו	ישבנו	והקשבנו	קשב	רב	לקולו	הרך	והנעים,	

מתוך	 המטבח	 את	 המאירות	 המרצדות,	 בלהבות	 נעוצות	 עינינו	 כאשר	

החשכה.	ראינו	בדמיוננו	את	ירושלים	של	אותם	הימים	ואת	בית	המקדש.	

גם	סבתא	ברכה,	וממנה	למדתי	בעל-פה,	ללא	כל	הבנה,	את	הברכות	על	

נרות	חנוכה.				

המיוחדת	 והריחנית,	 הטעימה	 הסולת	 עוגת	 את	 הגישה	 אמי	 בינתיים,	

חתכה	 אותם	 לפרוסות,	 פרוסה	 העוגה	 הייתה	 גדולה	 בתבנית	 לחנוכה.	

בצורת	מעוינים.	בין	יתר	החומרים	בעוגה,	אני	זוכרת	בעיקר	את	השקדים.	

כך,	חשנו	את	החג	במירב	החושים	-	ראייה,	שמיעה	וטעם.	השמן	היה	מצרך	

יקר	ולא	כל	היהודים	היה	לעיל	ידם	להדליק	את	החנוכייה.	על-כן,	לעתים,	

היום	 נרות,	כמקובל	 היה	מנהג	של	הדלקת	 לא	 איתנו.	 לחגוג	 אלינו	 אלינו	

בארץ,	הואיל	והיה	זה	מנהג	נוצרי	בכנסיה.	נהגנו	להדליק	את	החנוכייה	בכל	

אספר	 חנוכה	 על	 נוסף	 סיפור	 והקומוניסטית.	 הפשיסטית	 גם	 התקופות,	

בפרק	על	השלטון	הקומוניסטי.

ט"ו בשבט ופורים

וכללו	 בקהילה	 שנחגגו	 לאירועים	 מצטרפות	 היינו	 ובפורים	 בשבט	 בט"ו	

ושירה.	בט"ו	בשבט	היו	אוכלים	מיני	פירות.	הדוד	משה	 מופעים,	הצגות	

והדודה	ברטה	-	אחיה	של	אמי,	שלחו	לנו,	במעטפות	אטומות	וחומות,	מיני	

ותמרים	 היו	אלה	דבלים,	צימוקים,	פיסות	שוקולד	 ישראל.	 פירות	מארץ	

יבשים.	כל	אלה	היו	לנו	בבולגריה,	אך	לפירות	ארץ	ישראל	היה	טעם	אחר,	

מיוחד,	רווי	געגועים.	

פורים	עבורנו	ועבור	הילדים	האחרים,	היה	חג	התחפושות.	לבשתי	שמלה	

רחבה	וגדולה	של	אמא,	כאשר	תכשיטים	שונים,	אותם	יכולתי	לקחת	ממנה,	

נחו	על	צווארי	וידיי.	איפרתי	את	עיניי	ושפתיי,	ובידי	אחזתי	כעין	שרביט	

שהכנתי	וגם	כתר	נח	על	ראשי.	כך	יצאתי	למסיבת	פורים	שנערכה	בבית	
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הספר	היהודי,	שלימים	נהפך	למועדון	הקהילה	היהודית.	רחל	לבשה	את	

שמלת	הכלולות	של	אמי,	שמלה	רחבה	ולבנה.	הינומה	נחה	על	ראשה	והנה	

הילדים	 ככל	 הזה.	 החג	 את	 חגגנו	 פורצת	 שמחה	 של	 באווירה	 כלה.	 היא	

יכולנו	להשתטות	 בקהילות	היהודים	גם	אנחנו	אהבנו	את	חג	הפורים,	בו	

קצת	ולהתחפש.	ובקיצור,	עליזות	ועליצות	הייתה	משתלטת	עלינו.		

אמא	הייתה	מזרזת	אותנו	להביא	משלוח	מנות	לנזקקים,	לאלמנות,	ליתומים	

מאפים.	 ומיני	 עוגיות	 מתיקה,	 דברי	 אלה	 היו	 ולאחרים.	 באבל	 לאנשים	

מסיבות	נערכו	בספרייה	היהודית	והסיפורים	מהמגילה,	שהיו	ידועים	לנו,	

-	אסתר,	 כל	הדמויות	 לא	שבענו	מלשמוע.	הכרנו	את	 ושוב.	 נשמעו	שוב	

מרדכי	וכמובן	שגם	המן.	אצלנו	היה	נהוג	הביטוי,	"המן,	המן"	כשרצו	לציין	

אסון	גדול.	

	

פסח		

ניקיונות	הבית,	צחצוח	הכלים	והסרת	כל	פירור	של	חמץ	הסתיימו.	בימים	

האחרונים	התרכזו	אמא	וסבתא	בהכנת	האוכל	לליל	הסדר,	ליום	המחרת	

ולכל	שבוע	הפסח.	גם	אפיית	המצות,	שהייתה	מלאכה	חשובה	ורבת	עמל,	

הסתיימה.	נתפרו	בגדים	חדשים	ונקנו	נעליים,	אלא	שהפעם	הם	התאימו	

רחל ואני בפורים
רחל באמצע בשמלת הכלה ואני מימין
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לתקופות	האביב	והקיץ.	

היה	זה	אחד	החגים	החשובים,	וההכנות	לקראתו	היו	מרובות.	שולחן	ליל	

הסדר	היה	ערוך	ומסודר	בסלון.	מפה	חגיגית	כיסתה	אותו	ואנחנו	מסובים	

סביבו,	רחוצים,	נקיים	במיטב	הבגדים	החדשים.	צלחת	הפסח	עמדה	במרכז	

מראש	 עוד	 הכין	 שאבא	 היין	 בקבוקי	 היתר.	 וכל	 החרוסת	 המרור,	 ועליה	

השנה,	ולידם	צלחת	מצות	מכוסה	במפית	רקומה.	הגדה	של	פסח	הונחה	

ליד	כל	צלחת.

אבא	היה	קורא	בעברית	ומתרגם,	קורא	ומתרגם	ללדינו	ולבולגרית,	עבור	

האורחים	שלא	ידעו	לדינו.	עוד	הוסיף	אבא	וסיפר	בעל	פה	על	סבלם	של	

בני	ישראל	במצרים,	כיצד	הציל	אותם	הקדוש	ברוך	הוא	מיד	פרעה	ועשה	

להם	ניסים,	כולל	קריעת	ים	סוף.	

בדמיוני	ראיתי	את	בני	ישראל	היוצאים	והולכים	ומתקרבים	אל	הים	ומשה	

המנהיג	הולך	בראשם,	והנה	הם	מגיעים	הישר	לפלשתינה	–	משאת	נפשנו.	

אבא	היה	מכין	מין	שקית	ממפית	אוכל,	בתוכה	מצה,	ונותן	לכל	ילד	לאחוז	

מגיע	 שכשהיה	 זוכרת	 אני	 מסוימים.	 פסוקים	 של	 קריאתם	 בשעת	 בה,	

חושבת	 אני	 ראשי.	 את	 מלטף	 היה	 ועריה",	 ערום	 ואת	 "תגדלי	 למילים,	

שאבא	העריץ	את	בנותיו.	

משום	העובדה	שאבא	ידע	לקרוא	בעברית	ולתרגם	את	ההגדה,	תמיד	היו	

בבית	אורחים	רבים	-	מבוגרים	וילדים.	סבתא	אסרה	להביא	אוכל	הביתה	

בכל	ימי	הפסח,	כי	הכשרות	בחג	נשמרה	בקפדנות.	

ליל	 את	 ולצלוח	 ההגדה,	 קריאת	 את	 לעבור	 לי	 סייעו	 ודמיוני,	 מחשבותיי	

הסדר	שנמשך	כאורך	הגלות.	לפעמים	העיניים	היו	נעצמות,	אך	נפקחות	

שוב	עת	עלה	האוכל	על	השולחן,	כשאמא	הייתה	נעלמת	במטבח	וחוזרת	

ובידיה	המאכלים	שאהבנו	על	ריחותיהם	הנעימים,	שמלאו	את	חלל	החדר.	

במשך	שבעת	ימי	החג	אכלנו	את	המצות,	שלא	היו	אהובות	עלינו	ולא	ערבו	

לחכינו.	אך	ברצון	אכלנו	את	הבורמוליקוס,	שנעשו	מקמח	מצה	ולהם	היו	

מוסיפים	חמאה,	דבש	או	ריבה,	או	שניים	מהם.	וגם,	כמובן,	כמו	עם	כל	דבר	

-	גבינה	מלוחה.	

הטקס	היה	חוזר	על	עצמו	גם	בלילה	השני	של	פסח,	הואיל	וגם	אנו	נהגנו	

לפי	מנהגי	הגולה	–	לחגוג	פעמיים	את	ימי	החג.
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שבועות	

אהבנו	את	החג	הקיצי	הזה.	לבשנו	את	בגדינו	היפים	וחגגנו	את	מתן	תורה	

בבית	הכנסת.	לא	היה	אופי	חקלאי	לחג	וגם	לא	אכלנו	מאכלי	חלב.	

בדרך	כלל	אמא	רחל	ואני,	ערב	חג,	אך	גם	בימי	חול,	נהגנו	ללכת	ל"בניו".	

זו	הייתה	מקלחת	ציבורית,	מעין	חמם,	ושוהות	שם	זמן	ממושך.	היו	שם	

כיורים	גדולים	מלאי	מים	חמים	ואישה	בלנית	הייתה	מקלחת	אותנו	באופן	

עם	 קרים	 מים	 כוס	 אחת	 לכל	 מכינה	 הייתה	 סבתא	 חזרנו,	 כאשר	 מיוחד.	

קונפיטורה.

תשעה באב

את	כל	הצומות	קיימו	אצלנו	כהלכתם	-	תענית	אסתר,	י"ז	בתמוז	)הבקעת	

חומות	ירושלים	על	ידי	נבוכדנאצר,	שהחריב	אחר	כך	את	העיר	וגרם	לחורבן	

הבית	הראשון(,	ט'	באב,	י'	בטבת	)היום	בו	החל	המצור	על	ירושלים	על	ידי	

מלך	בבל(,	צום	גדליה	)היום	בו	נרצח	גדליהו	בן	אחיקם,	שהיה	ממונה	על	

השרידים,	שנותרו	בארץ	לאחר	חורבן	הבית	הראשון(.

היה	 באב	 תשעה	 אבל	 הכיפורים,	 יום	 כמובן	 היה	 ביותר	 הקדוש	 מכולם,	

העצוב	מכולם.	סבתי	הקפידה	לדבר	רק	על	דברים	עצובים.	ממנה	כנראה	

הורגלתי	לקיים	את	כל	הצומות	והתעניות.
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האפרוח	שלנו,	קטן	ומכוסה	פלומה,	בקע	בחצר	מתוך	ביצה,	אותה	הטילה	

אחת	מתרנגולות	ההודו.	רחל	אחותי	ואני	אספנו	אותו	בזהירות	ובחמלה.	

הצלנו	אותו	מגורלם	של	התרנגולות	הרגילות	ותרנגולי	ההודו	שהיו	בלול	

שבחצר,	שנשחטו	בקיץ,	ובשרם	-	לאחר	בישול	-	נשמר	בצנצנות	אטומות	

לחורף.	

ראו	אמא	וסבתא	שאנו	אוהבות	את	האפרוח	הזה,	והניחו	לנו	להשתעשע	

איתו	ולגדלו.	השקינו	והאכלנו	את	הגוזל	שגדל	וצמח	-	תרנגול	הודו	לתפארת.	

או	 תולעת	שמצא,	 איזו	 במקורו	 ניקר	 כאשר	 יותר	 האדים	 האדום	 צווארו	

כשאנו	הילדות	הגשנו	לו	דבר	מה	לאכול.	בחצר	היה	מהלך	בגאווה,	מנפח	

את	חזהו,	ואנחנו	אהבנו	אותו	כל	כך.	לא	היה	הבדל	בינו	לבין	חיית	מחמד	

אחרת	-	כלב,	חתול,	תוכי	או	דג.		

5

מלחמת	העולם	השנייה,
הפאשיזם	הבולגרי,

והחיים	בתקופת	השואה

ודבר	 בזיכרון,	 הנקבעים	 והעבר	 הילדות	 מן	 ותמונות	 זיכרונות	 ישנם	

לא	יכול	לטשטש	ולהשכיח	אותם.	הם	פשוט	הוטבעו	-	דבר	לא	נשכח,	

כאילו	אירעו		אתמול,	כאילו	עכשיו.	חלקם	מתקופת	הפשיזם,	אך	גם	

מודעת	 הייתי	 לא	 בחיי	 ההוא	 בשלב	 הקומוניסטי.	 השלטון	 מתקופת	

לחוויות	השנאה	העולמית	כלפינו,	היהודים.	

איך	חש	ילד	שנאה?	איך	הוא	זוכר	את	הרגש	האיום	הזה?	

יש	חוויות	המכות	בילד,	שיכולות	להיראות	קלות	לעומת	חוויות	רגשיות	

אצל	 יותר	 קשים	 מאירועים	 פחות	 לא	 נוראיות	 הן	 אחרות.	 קשות	

המבוגרים.	



                                                                                 	קמטים	של	שמחה    -   79 
             

בתקופת	המלחמה	ישבנו	כל	הזמן	בבית,	בעוצר.	הליטוף	והחיבה	שהרעפנו	

שיחקנו	 ושמחה.	 הנאה	 הרגשנו	 בהם	 הבודדים	 הרגעים	 היו	 התרנגול	 על	

איתו,	ניקינו	את	נוצותיו	וגופו,	טיפחנו	אותו	ואהבנוהו	אהבת	נפש.	הוא	היה	

יצור	כל	כך	אנושי,	שהחזיר	לנו	חיבה,	קפץ	על	המרפסת	וניתר	בחצר.

בבית	היפה	והמפואר	מול	ביתנו,	סולקו	התינוקות	והילדים	היתומים	על	ידי	

הנאצים,	שהפכוהו	למפקדתם	בעיר.	ממש	מול	האף	שלנו.	השכנות	הזאת	

לא	נעמה	לנו,	בלשון	המעטה.	באחד	הימים	לא	מצאנו	את	תרנגול	ההודו	

שלנו.	

מחמל	נפשנו	נשחט.	מצאנו	את	נוצותיו	מתבוססות	בדמו,	מפוזרות	ברחוב.	

דוממות	עמדנו	והבטנו	במחזה	הנורא.	חברנו	האהוב	איננו,	נאכל	להנאתם	

של	הגרמנים	הנאצים.	הדמעות	זלגו	ללא	מילים,	עולמנו	התמוטט.	אחותי,	

גזלת	 והסבל,	 הקשיים	 המלחמה,	 מוראות	 מכל	 מהאובדן.	 סבלה	 במיוחד,	

התרנגול	שלנו	ושחיטתו	על	ידי	הנאצים,	הייתה	הטראומה	הקשה	ביותר.	

כך	היה	זה	בעיניים	שלנו,	עיני	ילדות	קטנות	-	רחל	בת	ה-3	ואני	בת	ה-5.

לאחר	מכן,	אף	פעם	לא	הייתה	לי	חיית	מחמד	בחיי	הבוגרים.	רחל	אחותי	

חובבת	החתולים,	לא	יכולה	הייתה	לחיות	ללא	חתול	או	כלב	בקרבתה.	

החיילים	 	- יאמן	 בלתי	 מחזה	 מולנו	 ראינו	 בגרמנים,	 כשהתבוננו	 לעתים,	

במפקדה	יצאו	אל	שלג	והתקלחו	בחוץ,	במים	קרים.	אנחנו	ישבנו	בביתנו	

ובוודאי	 חסונים	 היו	 הם	 מקור.	 "מתים"	 לא	 הם	 איך	 הבנו	 ולא	 המחומם	

מחוסנים	וחזקים.																																																																																				

מביתנו	ראינו	איכרים	בולגרים	מגיעים	לעיר	עם	מרכולתם	למכירה	בשוק,	

החיילים	 ראשי.	 רחוב	 שהיה	 שלנו,	 ברחוב	 לעבור	 מוכרחים	 היו	 ובדרכם	

וגוזלים	 היו	מגיחים	משער	הברזל	השחור	של	המפקדה,	מעכבים	אותם,	

מידיהם	את	מרכולתם.	בעיקר,	גוזלים	מהם	ביצים,	שוברים	אותן	ובולעים	

העזו	 לא	 אונים,	 חסרי	 היו	 האומללים	 האיכרים	 בישול.	 ללא	 תוכנן	 את	

להתנגד	לחיילים,	שגזלו	את	פרנסתם.

בולגריה	הייתה	בעלת	ברית	של	גרמניה	היא	לא	נכבשה	דה	יורה.	דה	פקטו,	

כן.	מצבה	היה	טוב	יותר,	ממדינות	שנכבשו	על	ידי	גרמניה	והשלטון	הנאצי	

את	 לכלכל	 נאלצו	 הבולגרים	 גם	 אבל	 פולין.	 כמו	 ישיר,	 באופן	 בהן	 שלט	

הגרמנים	לספק	להם	תוצרת	חקלאית.	

במדינה	היו	מיעוטים	רבים	-	טורקים,	צוענים,	אלבנים	ויהודים	שצעדיהם	

הוגבלו.	החוק	להגנת	המולדת	היה	מופנה	בעיקר	נגד	היהודים.	
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לא	חסרה	אנטישמיות	בסליבן.	לא	פעם	קראו	אחרינו	בשמות	גנאי,	ביניהם		

צ'יפוט	-	יהודון	בטורקית.	היה	זה	כינוי	פוגע	ומעליב	ביותר.	

השלטונות	נהגו	לקבוע		מכסה	-	נומרוס	קלאוזוס	-	של	יהודים	שיכלו	ללמוד	

באוניברסיטאות.	ככלל,	הנוצרים	לא	אהבו	אותנו.	אך	היהודים	היו	אזרחי	

המדינה,	שתרמו	להתפתחותה	וגם	השתתפו	במלחמות	הבלקן	ובמלחמת	

העולם	הראשונה	כחיילי	הצבא	הבולגרי.	

גם	 ייפגעו	 בולגריה,	 אזרחי	 ביהודים,	 פגיעה	 תהיה	 שאם	 ידעו	 כולם	

ידעו	שלנאצים	יש	התנגדות	 המיעוטים	האחרים	במדינה.	אנשי	הכנסייה	

לדת,	ולבסוף	יבוא	תורם	של	יתר	האזרחים	הלא	רצויים	למשטר.	

המדינה,	 באזרחי	 פגיעה	 למניעת	 הלאומית,	שפעלו	 באסיפה	 נציגים	 היו	

והיהודים	בתוכם.	תחילה,	המלך	שהיה	ממוצא	אוסטרי,	הסכים	כי	כל	יהודי	

	- לאושוויץ	 ישירות	 יוגוסלביה	 דרך	 יועברו	 בדרום,	 המסופחים	 השטחים	

12	אלף	מתרקיה	וממקדוניה.	המלך	בוריס	מנע	את	גירוש	אזרחי	בולגריה	

היהודים	בטענה	שהם	נחוצים	לו:	"אלה	ידיים	זולות,	לבניית	הארץ".	ואכן,	

לערי	 גורשו	 סופיה	 ויהודי	 עבודה,	 למחנות	 נלקחו	 עשרים	 מגיל	 גברים	

השדה.		

סגן	יו"ר	הפרלמנט,	דימיטר	ּפשב	Peshev	Dimitar,	שהיה	פשיסט	בעצמו,	

בכל	זאת	מנע	את	מסירת	היהודים	להשמדה	בידי	הנאצים.	

המלך	בפגישתו	עם	היטלר	דחה	את	בקשתם	של	הנאצים	לשלוח	חיילים	

	- אחים	 ממש	 עם,	 אותו	 בני	 "אנחנו	 באומרו,	 ברוסיה	 להילחם	 בולגרים	

התרבות	שלנו,	השפה,	הדת	שלנו	ושל	הרוסים	זהות.	חיילים	בולגרים	לא	

יכולים	להילחם	ברוסים".	

מאוהבי	 היה	 לא	 ההבסבורגית,	 השושלת	 ממוצא	 שהיה	 בעצמו,	 המלך	

הבולגרית	 האזרחות	 בעלי	 היהודים	 כל	 מסירת	 על	 חתם	 הוא	 היהודים.	

וגירושם	בחודש	מרץ.	עוד	קודם	לכן	הממשלה	הבולגרית	העבירה	הרשאה	

לגרמנים	לאסור	יהודים	בעלי	אזרחות	בולגרית	בכל	מקום	שהוא.	יש	לזכור	

הבולגרית,	 ובעזרת	המשטרה	 בעידוד	 הושמדו,	 ותרקיה	 שיהודי	מקדוניה	

שבזזה	את	רכושם	עבור	הממשלה.	רכוש	זה	לא	הוחזר	מעולם.

בתקופת	השלטון	הקומוניסטי	הואשם	פשב	בהצלת	יהודים.	הקומוניסטים	

רדפו	את	היהודים,	ומי	שעזר	להם	הואשם	במעשה	חמור	ונושל	מכל	תפקידיו	

ונותר	ללא	מקור	פרנסה.	עולי	בולגריה,	בארץ,	התגייסו	לעזרתו.	 ונכסיו,	

למרות,	שבסוף	שנות	ה-50,	לא	היו	בעלי	נכסים	ואמצעים	כלכליים,	סייעו	

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8_%D7%A4%D7%A9%D7%91


                                                                                 	קמטים	של	שמחה    -   81 
             

לו	ככל	שיכלו,	וכך	יכול	היה	להתקיים.	הם	עזרו	גם	להקמה	ולתחזוקה	של	

מוזיאון	על	שמו	של	פשב	בקיוסטנדיל,	ודגל	ישראל	מתנוסס	בגאון		מעל	

הבניין.	ב-1975	הוכרז	פשב	כחסיד	אומות	העולם.

וחקרתי	 במיוחד,	 אותי	 עניין	 בולגריה	 יהודי	 אי	השמדתם	של	 הנושא	של	

אותו	בסמינריון	באוניברסיטת	חיפה.

בגבולה	 וממקדוניה	 מיוון	 חלקים	 לבולגריה	 העניקה	 הנאצית	 גרמניה	

יהודים,	 המוני	 ישבו	 אלה	 באזורים	 הפעולה.	 שיתוף	 על	 כתודה	 הדרומי,	

שנשלחו	להשמדה	ללא	שהיות,	משום	שלא	היו	אזרחי	בולגריה,	ולא	היו	

להם	זכויות	הגנה	מידי	הממשל	הבולגרי.	

כאמור,	גם	למשפחה	שלנו	היו	קרובי	משפחה	ביוון.	שריד	לא	נותר	מהם.	

וכל	 הבולגרית,	 המשטרה	 היא	 הלא	 	- הז'נדרמריה	 על-ידי	 נעשה	 הגרוש	

הביזה	נלקחה	למחסנים	של	ממשלת	בולגריה.																																									

לאחר	שבולגריה	הפכה	בת	ברית	של	גרמניה	הנאצית,	וחוקקה	את	החוק	

אסרו	 הגברים	 את	 היהודים.	 על	 והגבלות	 איסורים	 החלו	 הלאום,	 להגנת	

ונאלצנו	 עוצר	 הוטל	 עלינו	 ביניהם.	 היה	 אבא	 כפייה.	 לעבודות	 ושלחו	

אמא	 סגורה.	 נותרה	 אבא	 של	 חנותו	 בא.	 ואין	 יוצא	 אין	 בבתים,	 להסתגר	

ומשחקות	 פעם,	 מדי	 החוצה,	 מתגנבות	 היינו	 ואנחנו	 בבית	 ישבו	 וסבתא	

מעט	בחצר.	

התהלכה	שמועה	שיהודי	נרצח	וגופתו	נזרקה	מתחת	לגשר.	בכיכר	העיר	

רצחו	יהודים.	חיינו	באווירת	פחד	ואימה.	

יום	אחד	הוחרם	הרדיו	שלנו	על	ידי	שוטרים.	אנחנו	חשנו	צער	על	המכשיר	

שאיננו,	ולא	יספק	לנו	חדשות	ועדכונים	מהמתרחש	בעולם.	בלעדיו	ובלי	

עיתונים	היינו	מנותקים	ומבודדים,	זאת	הייתה	מטרת	הפשיסטים.			

החלו	 היטלר,	 בפקודת	 ארה"ב,	 על	 מלחמה	 הכריזה	 שבולגריה	 לאחר	

ההפצצות	מהאוויר.	מדי	פעם,	בלילות,	נשמעה	אזעקה	שהקפיצה	אותנו	

מתוך	המיטות.	מיד	הושטנו	ידנו	אל	התרמיל,	שהיה	מונח	לידנו	ונמלטנו	

יהודים,	נמלטו	 במהירות	מן	הבית	אל	ההר	הסמוך.	תושבי	העיר,	שאינם	

גם	הם,	אלא	שהם	מצאו	מחסה	במנהרות	שנחפרו	כמקלטים,	ועלינו	נאסר	

להיכנס	אליהן.	היינו	אזרחי	המדינה,	לכאורה,	שווים	לכולם,	אך	לא	למעשה.	

שמענו	את	הפיצוצים	וראינו	את	הפצצות	הנופלות	על	העיר.	השמים	היו	

מוארים	ובכל	האזור	התרחשה	מהומת	אלוהים.	

לפתע,	נתנו	דעתנו	שרחל	אחותי	איננה	איתנו.	התחלנו	לקרוא	בשמה	בקולי	
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וסבתא.	 אמא	 זעקו	 נעלמה"?	 לאן	 הילדה?	 "היכן	 ענתה.	 לא	 והיא	 קולות	

קוראות	 ולשם,	 לפה	 רצות	 כשאנו	 בחיפושים,	 התחלנו	 וחרדות	 מבוהלות	

בשם	הילדה,	וזו	איננה.	דלקה	גדולה	פרצה	בקרבת	מקום	בו	שהינו,	וחרדנו	

שמא	רחל	נקלעה	לתוך	האש.	לאחר	זמן	היא	הגיעה	הביתה	בכוחות	עצמה	

נשמנו	 בעיקר,	 אך	 שאלות.	 ולמטר	 לחיבוקים	 זכתה	 היא	 ושלמה.	 בריאה	

לרווחה,	הצבע	חזר	ללחיינו.	פעמים	רבות	ברחנו	כך	להרים,	או	ליער	בעת	

האזעקות.

בין	העצים	 אני	מדלגת	 בעוד	 להר.	 כולם	 "ברחתי	עם	 נזכרת:	 רחל	אחותי	

והשיחים	מצאתי	את	עצמי	-	ילדה	בת	4-3	-	לבדי	תחת	הפצצות.	המשכתי	

ללכת	שמא	אפגוש	את	בני	משפחתי.	לא	בכיתי,	אבל	חשתי	אבודה.	הבנתי	

שעליי	לחזור	הביתה.	

זלגו	 הלכתי	לאט	בפסיעותיי	הקטנות,	ואחר	הצהריים	הגעתי.	אז	כנראה	

פניי,	 על	 נמרח	 הפחם	 השריפה.	 מפיח	 שחורות	 שהיו	 לחיי	 על	 דמעות	

והדבר	הראשון	שאמא	עשתה	לאחר	החיבוקים,	כשהמהומה	סביבי	שככה	

מעט,	היה	לרחוץ	אותי	כהוגן.	האירוע	הטראומטי	נותר	בזיכרוני".	

בגן הילדים	

ֶדצָקה	ֶגרדיָנה,	כך	נקרא	גן	הילדים.	הגננת	הבלונדינית	הצעירה,	החמודה,	

החביבה	והטובה	שלנו,	תמיד	קיבלה	את	פנינו	בפנים	מאירות,	בחום	ואהבה,	

כשהגענו	בבוקר	לגן.	

הגיעו,	 שכולם	 לאחר	

והתחלנו	 התיישבנו	

לשלומו	 תפילה	 למלמל	

סמיון	 המלך,	 בן	 של	

האלה	 השניים	 ואחותו.	

הביטו	אלינו	מתוך	תמונות	

הקיר.	 על	 תלויות	 שהיו	

הצטלבו	 שסיימו,	 לאחר	

הילדים	יחד	עם	הגננת.	אני	

נמנעתי,	ידעתי	שכיהודייה	

אסור	לי	לעשות	את	סימן	

אני קיצונית משמאל בגן הילדים
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הצלב.	הילדים	התיישבו	סביב	השולחנות,	וגם	אני	תפסתי	את	מקומי	ליד	

אחד	מהם,	ביחד	עם	עוד	שלושה	ילדים.	

הגננת	החלה	ללמד	ולהורות	לנו	לעשות	יצירות	מחומרים	שהיו	על	השולחן,	

ולשחק	במשחקים.	תמיד	אהבתי	ליצור	ויצירות	יפות	יצאו	תחת	ידיי.	לאחר	

מכן	לימדה	אותנו	שיר	חדש	וגם	שרנו	שירים	אחרים.	

"ילדים,	רחצו	ידיים",	ביקשה	מאיתנו.	היה	זה	האות	לארוחת	עשר.	ילדי	הגן	

הביאו	עמם	כריכים	מלחם	שקנו	ההורים	בכרטיסים	במאפייה,	לחם	שהכיל	

הרבה	תירס	וטעמו	היה	תפל.	

לחם	 היה	 בבית	 אצלנו	

בעזרת	 שנקנה	 הלחם	 לבן.	

מאכל	 היה	 הכרטיסים	

רצו	 לא	 הוריי	 לתרנגולות.	

הגן	 ילדי	 מיתר	 שונה	 שאהיה	

כריך	 הבאתי	 אני	 גם	 ולכן	

יתר	 כמו	 ממש	 לחם,	 מאותו	

הילדים.	

עת	 הגיעה	 הארוחה	 לאחר	

לגננת.	 כולנו	 הקשבנו	 סיפור.	

אני	מאוד	אהבתי	את	הסיפורים,	אותם	סיפרה	בקולה	הנעים	והרך.	כך	עבר	

הבוקר	בנעימים	עד	שהגיעה	שעת	הצהריים	וכל	הילדים	הלכו	לביתם.	

עד	שיום	אחד...	גורשתי	מגן	הילדים.	

"קחי	את	התיק	והמעיל	ולכי	הביתה",		הורתה	הגננת.

"עוד	לא	צהריים	ורק	אני	צריכה	ללכת"?	

עשיתי	כדבריה.

"מה	עשית?	למה	שלחו	אותך	הביתה"?	שאלו	ההורים.

"הגננת	אמרה	לי	ללכת.	שאלתי	מה	עשיתי	והיא	אמרה	שלא	עשיתי	שום	

דבר	רע".

יתכן	והוריי	כבר	שערו	את	סיבת	הסילוק.	הם	קיבלו	אישור	לחששותיהם,	

כאשר	הגננת	הגיעה	אלינו	בשעות	אחר	הצהריים.																		

לי	 כל	הילדים	היהודים.	לא	הייתה	 "קיבלתי	הוראה	מהמנהלת	לסלק	את	

ברירה,	אני	ממש	מתביישת",	התנצלה	כשדמעות	בעיניה.	היא	הייתה	אשה	

טובה	שאהבה	את	הילדים	וגם	אותי,	אבל	לא	יכלה	להתנגד	להוראות	שירדו	

אני קיצונית מימין בגן הילדים
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מלמעלה,	מהממונים.																								

בחורה	 הייתה	 הגננת	 שבעתיים.	 קשה	 הייתה	 שלה	 הנעימות	 אי	 תחושת	

צעירה	מבית	עני,	שעמדה	להתחתן	ללא	נדוניה.	אבא	הבטיח	לה	שתקבל	

נדוניה	כאחת	האמידות.	אכן,	סבתא	הכינה	לה	שמיכות	ומלאה	אותן	בצמר	

ידיה.	סבתא	 והוסיפה	להם	רקמה	יפה	מעשי	 וציפות	 גפן,	הכינה	סדינים	

ידעה	לעשות	את	מלאכת	היד	בכישרון	ובמקצועיות.	

אני	לא	הלכתי	יותר	לגן	והדבר	ציער	אותי	מאוד.	באותה	עת	ידעתי	וחשתי	

שגורשתי	מגן	עדן.	תמונת	הגירוש	ותחושות	הצער	והכאב	שבאו	בעקבות	

זאת	הוטבעו	בי,	לא	נשכחו	ממני	עד	עצם	היום	הזה.	הייתי	ילדה	קטנה	בת	

חמש,	מגורשת	רק	בגלל	מוצאי,	לא	מבינה	מדוע	רע	להיות	יהודי.		

הילדים	האחרים	הטיחו	בי	את	הכינוי	"צ'יפוט".	לראשונה	הרגשתי	שאני	

המקרים	 אחד	 זה	 היה	 ומוערך.	 אהוב	 למקום	 שייכת	 ולא	 נחותה	 שונה,	

המכוננים	בחיי.	

ברבות	הימים	כאשר	בגרתי	והפכתי	למורה,	לא	סילקתי	אף	פעם	תלמיד	

או	 באוניברסיטה	 ולא	 יסודי	 ספר	 בבית	 כשלימדתי	 לא	 מהכיתה.	 כלשהו	

את	 ולדעת	 ללמוד	 שלהם	 האחריות	 שזאת	 אמרתי	 לסטודנטים	 במכללה.	

כך	במשך	שישים	 בידי	להכריח	אותו.	 אין	 רוצה	ללמוד	 ומי	שלא	 החומר,	

שנות	עבודתי	בהוראה.

לצאת	 עלינו	 נאסר	 בחצר,	 לשחק	 שתינו	 יוצאות	 היינו	 ואני	 רחל	 כאמור,	

מעשה	 היה	 זה	 סקרנות.	 מתוך	 יצאנו	 לפעמים	 אבל	 העוצר,	 עקב	 לרחוב	

יהודית.	 ידעו	שאנחנו	בנות	משפחה	 נועז,	החיילים	הגרמנים	שגרו	מולנו	

פחדנו	פחד	מוות.	

באחד	הימים	הבחנו	בכומר	שעבר	בסמוך	לבית.	השתדלנו	תמיד	להתרחק		

זה	סימן	 ונציגי	הדת,	ואם	עבר	כומר	בקרבת	מקום,	היה	 מסמלי	הנצרות	

רע	והיה	עלינו	לומר	משפט	כדי	להסיר	את	הרוע	הזה:		"פרדבם	טי	פופה".	

נגעה	 מאיתנו	 ואחת	 אמרנו	 כך	 הכומר".	 את	 לך	 מוסרת	 "אני	 	- בבולגרית	

בשנייה.	זה	היה	המנהג.	

לרוע	מזלנו,	הכומר	הבחין	בנו	ושמע	את	דברינו.	הוא	החל	ללכת	אחרינו.	

	אחרינו.	 והוא...	עדיין	 נכנסנו	הביתה	בפחד	 והוא	אחרינו.	 ברחנו	בבהלה	

כשהבחין	בו	אבא,	הוא	קם	לקראתו,	ברך	אותו	במאור	פנים	והזמין	אותו	

לשבת.	השניים	החלו	לדבר	בחביבות	ובנעימות.	

"אתן	מכירות	את	הבניין	הגדול	של	הסמינר	לכמרים,	שיש	בו	בריכה	ובה	
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מסביב?	 פרחים	 וגם	 דגים	

אתן	מוזמנות	להגיע	לבקר,	

הדגים	 עם	 ולשחק	 להיכנס	

הזמין	 שתרצו",	 פעם	 כל	

שמסתבר	 הכומר,	 אותנו	

הסמינר	 מנהל	 שהיה	

מכל	 הגיעו	 אליו	 לכמרים,	

הכומר	 המדינה.	 רחבי	

צחוק	 בבת	 דבריו	 סיים	את	

חביבה,	ולפתע	חלף	הפחד	

ומבגדיו	 מפניו	 והחשש	

השחורים.	

הסמינר,	שכן	בבניין	מפואר	ויפה,	ובחצרו	בריכת	דגים	ופרחים	יפים	בשלל	

צבעים.	החצר	הייתה	מטופחת	להפליא.	

רחל	אחותי:	"אני	הייתי	מגיעה	לסמינר	עוד	לפני	המלחמה.	אהבתי	לראות	

את	הדגים	ולשבת	על	שפת	הבריכה.	שם	גם	נוצר	קשר	עם	הכומר	שקשר	

איתי	שיחה	והזמין	אותי	להאזין	למוסיקה	בכנסיה.	אבל	אני,	כיהודייה,	לא	

יכולתי	לשמוע	מוסיקה	נוצרית.	

דווקא	 לאו	 אחד	 לכל	 מתאימה	 "המוסיקה	 היסוסיי:	 את	 הבין	 הכומר	

לנוצרים.	את	יכולה	לבוא	ולהאזין".	מאז	אותה	פעם	ששמעתי	את	המנגינות	

הנפלאות,	אני	אוהבת	מוסיקה	קלסית	עד	עצם	היום	הזה.		

האסיר היהודי

ההורים	וסבתא	היו	עסוקים	באחד	הבקרים	בהכנת	חבילה.	בערימה	שהכינו,	

המלחמה.	 בזמן	 לייצרו	 קושי	 שהיה	 	- סבון	 תחתונים,	 בגדים	 מגבות,	 היו	

חום.	 בנייר	 ונעטף	 נארז	 הכול	 בחבילה.	 נכללה	 זאת,	חתיכה	ממנו	 למרות	

אבא	לקח	את	החבילה	בידו	ויצא	אל	בית	הסוהר,	לבקר	ולהביא	אותה	לאחד	

האסירים,	שהובא	מיוון	ונכלא	בכלא	שבעיר.		

המשטרה	 ידי	 על	 שנתפס	 וקומוניסט,	 פרטיזן	 	- יווני	 יהודי	 היה	 האסיר	

מגיעים	 היו	 אליהם	 כלא,	 בתי	 בה	 היו	 שכזכור	 בעיר,	 ונכלא	 הבולגרית	

אסירים	מכל	רחבי	המדינה,	ועתה	-	גם	מחוצה	לה.	היהודי	נכלא	באשמת		

ילדּות בסליבן
אבי, אחותי ואני
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היותו	קומוניסט.	

כידוע	לא	משנה	מה	הן	דעותיו	של	יהודי,	יהיו	אשר	יהיו,	יהודים	מחויבים	

עם	 להיפגש	 זכה	 האסיר	 מקום.	 ובכל	 מצב	 בכל	 כמעט	 לאחיהם	 לעזור	

מבקרו	ושמח	מאוד	לקבל	ממנו	את	החבילה.	השניים	דברו	בספניולית	שפה	

שהייתה	ידועה	לשניהם.	בכל	חודש	חבילה	כזאת,	הכוללת	גם	מיני	מזונות,	

הייתה	נשלחת	לאסיר	היהודי,	שכל	משפחתו	הושמדה	באושוויץ.

ניתוח להסרת השקדים

ההורים	חששו	שאחלה	באנגינה,	אם	ישלחו	אותנו	בטרנספורט	לאושוויץ	

)היו	שמועות	שזה	ייתכן(.	מתוך	דאגה	לבריאותי,	ובנסיבות	הזמן,	מצאתי	

את	עצמי	יושבת	על	ברכיו	של	אבא	במרפאה	פרטית.		

"פתחי	את	הפה",	הורה	לי	הרופא.	"תפתחי	את	הפה,	בבקשה",	חזר	אבא	

על	ההוראה	בקול	רך.	פתחתי	את	פי,	חשתי	בכלי	מתכתי	שהרופא	החדיר	

לגרוני,	והרגשתי	בכאב	חד,	ומיד	לאחר	מכן	פרץ	דם	רב	מפי.	צעקה	נפלטה	

עם	עקירת	השקדים.		

אבא	אחז	בי	ודיבר	על	ליבי	שהכאב	יעבור	תוך	מספר	ימים	והסבל	הנוכחי	

הוא	שיבח	 גיבורה"	 "את	 בעתיד.	 ממני	מחלות	 יחסוך	 הניתוח	 כי	 ישתלם,	

והלל	אותי	על	התנהגותי.	היה	זה	בחורף,	באחד	החודשים,	דצמבר	או	ינואר.	

לאחר	שהדם	חדל	לזרום,	התפנה	הרופא	להדריך	את	אבא	כיצד	עליי	לאכול	

בימים	הקרובים:	"רק	מאכלים	רכים.	תוך	כמה	ימים	הכאב	יפחת",	הבטיח.	

ההורים	דאגו	לבריאותנו	גם	בעת	הקשה	ההיא.	ניתוח	השקדים	נעשה	לשם	

מניעת	מחלת	דלקת	הגרון	)אנגינה(,	והיה	דבר	של	שגרה,	שאגב,	רק	בעלי	

אמצעים	יכלו	לעשותו.	הניתוח	נעשה	במרפאה	פרטית	ועלה	כסף	רב.		

הרופאים	לא	ידעו	באותם	ימים	שיש	לשקדים	תפקיד	בהגנת	הגוף,	ושאינם	

סרח	עודף	שאין	בו	צורך	ותועלת.	מי	יודע	אם	כל	המחלות	שעברתי	בחיים	

אינם	תוצאה	של	הניתוח	המיותר	הזה.	רחל	לא	הספיקה	לעבור	את	הניתוח	

והיא	באמת	חלתה	פעמים	רבות	באנגינה,	עד	שבגיל	11	נותחה	אף	היא.		

צו לגירוש היהודים

באמצע	חודש	מרץ	1943	קיבלנו	את	הודעת	הגירוש	-	הודעה	די	צפויה,	בזו	

הלשון:	עליכם		להגיע		במועד...	עם	הצרורות	שלכם	...	הנשים	למקום...	

הגברים	ל...	הילדים	לבית-הכנסת.
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של	 גורלם	 על	 שמועות	 התהלכו	 מכבר	 לא	 זה	 הזימון.	 מטרת	 מה	 ידענו	

ולא	 יהודים	במקומות	וארצות	אחרות.	לא	למסע	תענוגות	הזמינו	אותנו,	

לנופש.																																			

לפני	הגרוש	הלכנו,	כל	המשפחה,	להצטלם,	אצל	הצלם	המקצועי	והנהדר	

שצילם	עד	כה	את	בני	המשפחה	באופן	מוצלח	ביותר.	לבשנו	בגדים	יפים	

וסמל	המגן	דוד	הצהוב,	ֶז'לָטה-ְז'בזדה,	בצורת	כוכב	התנוסס	על	דש	בגדנו.	

רצו	 הם	 שלנו.	 האחרונות	 התמונות	 תהיינה	 שאלה	 היו	 סבורים	 ההורים	

להותיר	בידי	הצלם	תמונות	להנצחה,	שמא	יהיה	מישהו	שינצל	וירצה	לראות	

את	תמונותינו.	מבטינו	העצובים	הסגירו	את	המצב	הקשה	והחששות	שלנו	

לגורל	הצפוי	לנו.	

טרם	צאתנו	מהבית	הגיעה	השכנה	בובקה,	להיפרד.	כזכור,	יחסינו	איתה	

ועם	השכנים	הנוצרים	האחרים,	היו	טובים.	

האם	בובקה	חרדה	הייתה	לגורלנו?	האם	ליבה	נכמר	עלינו?	

"אני	 בפיה:	 הייתה	 בקשה	 ניחומים.	 דברי	 לומר	 לנכון	 מצאה	 לא	 היא	 לא,	

רוצה	שתתני	לי	את	השיער	היפה	של	שמחה,	חבל	שיאבד.	ממילא	יעשו	

מכם	סבון".	

אמא	התבוננה	בה	ולא	אמרה	דבר.	ההפתעה	והאלם	היו	גדולים.	

אנו, שמחה ורחל, עם ההורים רגינה ורפאל  לפני הגירוש, שלא יצא לפועל
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"אני	לא	רוצה	לתת	את	השיער.	אני	רוצה	להיות	סבון	עם	שיער",	אמרתי	

בקולי,	הילדותי.	

כשכבר	הייתי	בארץ,	לעתים	הוותיקים,	בעיקר	הילדים,	היו	מכנים	בלעג,	

אותנו,	ניצולי	השואה,	"סבונים".	דבריהם	היכו	בי.	ליבי	היה	מחסיר	פעימה.	

למען	האמת,	ביום	שהיה	עלינו	לצאת	מביתנו,	הייתי	כבת	שש	שנים.	לא	

הבנתי	בדיוק	את	משמעות	בקשתה	של	השכנה,	אך	ברור	היה	לי	שיש	בה	

משהו	רע.	

מהגברים.	 הופרדו	 הנשים	 קטן.	 תרמיל	 היה	 אחד	 כל	 בידי	 מהבית.	 יצאנו	

הורינו	החליפו	מבטים	לפרידה,	וגם	אנחנו	נפרדנו	במבטינו	מההורים.	לא	

ידענו	מה	צפוי	לנו.	

לנו	לשבת	 הניחה	 לא	 בבית	הכנסת.	המורה	אסתר	 הילדים,	אספו	 אותנו,	

באווירת	נכאים.	מיד	ארגנה	ריקודים,	החלה	לשיר	וכולנו	אחריה.	

יום	של	חודש	מרס,	זרחה	שמש	נעימה	וחמימה.	מזג	האוויר	היה	 באותו	

נעים,	 לנו	לפחות	מזג	אוויר	 וזימנו	 יוצא	דופן.	אולי	השמים	ריחמו	עלינו	

שהיה	ניגוד	משווע	למצבנו.	

בשעות	אחר	הצהריים,	בערך	בשעה	ארבע,	הגיעה	בשורה	שהגירוש	שלנו	

למחנה	ההשמדה	נדחה.	יכולנו	לחזור	הביתה.	אמנם	הפעם	ניצלנו,	אך	איש	

לא	הבטיח	לנו	שלא	תהיה	הפעם	הבאה.	לכן,	לא	חזרנו	עליזים	ושמחים.	

היה	זה	כמו	נידון	למוות,	העומד	בפני	כיתת	יורים,	וברגע	האחרון	הגיעה	

הוראה	שלא	להוציאו	להורג,	לעת	עתה.	אבל	את	הטראומה	של	העמידה	

בפני	כיתת	יורים	הוא	כבר	חווה.	

היו	כמה	מהחפצים	שלנו.	נתקלנו	במבטי	 נכנסנו	לחצר	הבית.	בחוץ	כבר	

השכנים	המאוכזבים	שכעת	לא	יוכלו	להמשיך	לבזוז	בשקט	את	רכושנו.	

נימת	 את	 להסתיר	 טרחו	 ולא	 שאלו,	 בחיים"?	 נשארתם	 חזרתם?	 "מה,	

האכזבה	בקולם.		

להישמע	 היה	 יכול	 לא	 להפסיד	במלחמה,	המלך	 גרמניה	התחילה	 כאשר	

לדרישת	היטלר	ולמסור	לו	חיילים	שילחמו	כנגד	רוסיה.	מצד	שני,	למרות	

בולגרים	 אזרחים	 	- בממשלה	 אייכמן	 ולנציג	 בלב	 לשר	 למסור	 רצה	 שלא	

ברכבות	 היהודים	 את	 יעבירו	 בו	 טרנספורט	 על	 חתם	 להשמדה,	 יהודים	

לאושוויץ.	המלך	הופתע	מהתנגדותו	של	פשב	ושל	הממסד	הדתי	העליון	

והשהה	את	הטרנספורט	-	כל	הרכבות	למשלוח	יהודים	למחנות	ההשמדה,	

חזרו	ריקות.	
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אף	 לב.	 מהתקף	 נפטר	 בוריס	 המלך	 אלו,	 לאירועים	 שסמוך	 ידוע	 היום	

כתוצאה	 נגרם	 שהמוות	 שמועה	 פשטה	 לרבים,	 ידועה	 הייתה	 שמחלתו	

מהרעלה	מכוונת	מצד	הנאצים.	

אנחנו	ניצלנו.	עד	היום	הזה	אין	ביטול	לטרנספורט,	אלא	רק	השהיה.																

																																																									

העוצר	החל	להיות	פחות	חמור,	כדי	כך	שסבתא	יכלה	לנסוע	לביקור	בכפר	

הימים	כאשר	שיחקה	בחצר,	בעת	הביקור	 ולקחה	איתה	את	רחל.	באחד	

בכפר,	סוס,	שהיה	בסמוך	אליה,	הניף	את	רגלו	ובעיטה	זעזעה	את	בטנה	

הראתה	 ולא	 בכתה	 מכאבים,	 התפתלה	 היא	 ה-4.	 בת	 הקטנה,	 הילדה	 של	

סימני	התאוששות.		

סבתא	חזרה	איתה	הביתה.	אבא	מצא	רופא	שסבר	שיש	צורך	בניתוח,	"צריך	

לפתוח	את	הבטן	ולראות	מה	קורה	שם".	

לא	 טהור(	 זהב	 )מטבעות	 נפוליאונים	 של	 כמות	 המנתח	 ביקש	 כתמורה,	

מועטה	ובקבוק	קוניאק.	כסף	עוד	היה	בידי	אבא	ויכול	היה	לתת,	אבל	מנין	

ייקח	קוניאק?	כנראה	שמצא	דרך,	ואינני	יודעת		מהי,	לקנות	את	המשקה	

שהייתה	 אחותי	 את	 להציל	 כדי	 דרך,	 לא	 בדרך	 זאת	 עשה	 הוא	 המבוקש.	

במצב	קשה	וסבלה	כאבים	איומים,	כמעט	עברה	לעולם	הבא.		

דלקת	 בבטנה	 שהתפתחה	 התברר	 ונותחה.	 החולים	 בבית	 אושפזה	 רחל	

באשפוז	 נותרה	 והיא	 הזיהום	 את	 ניקה	 המנתח	 התוספתן,	 של	 מוגלתית	

למשך	ימים	לא	מעטים.	

במבנה	בית	החולים	היה	חדר	ענק	בו	אושפזו	חולים	ופצועים	מהמלחמה.	

ליד	דלת	הכניסה	הייתה	מיטתה	של	האחות	שטיפלה	במאושפזים,	ובמיטה	

וליל.	 יום	 עין	עליה	 ולפקוח	 הניחו	את	רחל.	סבתא	התנדבה	לשבת	 לידה	

שיהודייה	 להם	 נודע	 היה	 ואם	 במקום,	 מאושפזים	 היו	 פשיסטים	 חיילים	

תופסת	מקום	ומיטה,	וגם	את	זמנה	של	האחות	שאמורה	לטפל	בה,	היה	

חשש	שיתנכלו	לה	ואפילו	יגיע	הדבר	לידי	רצח.	יום	יום	היה	על	אמא	להביא	

לרחל	מיץ	ענבים.	היא	הייתה	צריכה	גלוקוזה	כדי	להירפא.	אני	הצטרפתי	

לאמא	בביקוריה.	

רחל	מוסיפה:	"	כאבי	הבטן	היו	עזים	כתוצאה	מבעיטת	הסוס,	שהתעקש	

שלא	ארכב	עליו	פעמיים.	ניסיתי	לעלות	ולרכוב	עליו	ואז	השליך	אותי	מעל	

גבו	ובעט	בי.	הכאבים	נמשכו	זמן	רב,	גם	כשאושפזתי	בבית	החולים.	עדיין	
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יש	לי	עד	היום	צלקת	גדולה	על	הבטן.	

בזמן	ִאשפוזי	הגיע	אחד	מהדודים	לבקר	אותי.	הכניסה	נאסרה	עליו.	שכבתי	

דרך	 לי	 לקרוא	 ומשם	 החצר,	 אל	 להגיע	 יכול	 היה	 ולכן	 הראשונה	 בקומה	

החלון	הפתוח.	שמחנו	לשמוע	האחד	את	השנייה.	

על	 ויתר	 לא	 הדוד	 וחום.	 ִקרבה	 יחסי	 שררו	 ענפיה,	 כל	 על	 במשפחתנו,	

האפשרות	לראות	אותי,	ולו	לרגע".	

אי השמדתם של יהודי בולגריה 

לי	 יש	 מהשמדה	 שניצלו	 והעובדה	 השואה	 בתקופת	 ליהודים	 היחס	 על	

מסקנות	והשגות	משלי	בעקבות	מחקר	שערכתי.	

ולתושביה	 למלך	 הודות	 ניצלו	 שהיהודים	 חוקרים,	 בקרב	 הרווחת	 הדעה	

הלא	יהודים	של	בולגריה,	שמנעו	מהנאצים	לשלוח	אותם	לאושוויץ,	ולכן	

הרכבות	שנשלחו	לקחת	אותם	חזרו	ריקות,	איננה	מדויקת.	

אין	להכחיש	את	העובדה	שיהדות	בולגריה	ניצלה	בניגוד	ליהודי	מקדוניה	

אף	 להשמדה,	 לשלוח	 הבולגרי	 והשלטון	 המלך	 היסס	 לא	 אותם	 ותרקיה,	

שהיו	אמורים	להיות	אזרחיה,	כשאר	תושבי	חבלי	הארץ	שסופחו	אליה	על	

ידי	גרמניה,	מאחר	והייתה	לבעלת	בריתה.	

כפי	שספרתי,	עברו	עלינו	ימי	סבל	והשפלה,	ויש	לזכור	שיהודי	סופיה	גורשו	

הזכרתי	 אבי.	 כולל	 כפייה	 לעבודת	 נשלחו	 אחרים	 ויהודים	 ספר,	 ליישובי	

מקרים	אלו	ואחרים	המעידים	על	היחס	הלא	ידידותי,	בלשון	המעטה,	בו	

נתקלנו	בעירי	מצד	השלטונות	וגם	השכנים,	שלמעשה	כולם	היו	פשיסטים	

בנשמתם.	

המציאות	כפי	שהכרתי	לא	התחברה	לי	למיתוס	הצלת	היהודים.	החלטתי	

להתמודד	עם	הנושא,	ולהוכיח	שנסיבות	כאלה	ואחרות	הצילו	אותנו,	ולא	

פעילות	ומעורבות	של	העם,	או	השלטון,	כפי	שהיה	בדנמרק	למשל.	

ספרי	 תמונות,	 במפות,	 נעזרתי	 השמדה".	 "אי	 שחקרתי	 לנושא	 קראתי	

"יד	 של	 במוזיאונים	 מצאתי	 אותם	 מסמכים	 היסטוריה,	 ספרי	 זיכרונות,	

ושם"	ו"לוחמי	הגטאות".	

יתכן	שהולדת	המיתוס	המפואר,	אינו	אלא	רציונליזציה	של	הקורבן.	אנחנו,	

וגם	להרים	תרומה	למדינה	 ולהצדיק	את	הסבל	 בנסותנו	להבין	 היהודים,	

ולעם	הבולגרי,	יצרנו	במו	ידנו	את	אגדת	ההצלה.	

דרש	 האס.אס.	 נציג	 נפש.	 כ-48,565	 בולגריה	 יהדות	 מנתה	 	1943 בשנת	
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העם	 בקרב	 התנגדות	 עורר	 הדבר	 להשמדה.	 בולגריה	 יהודי	 את	 להגלות	

הבולגרי,	המלך,	הפרלמנט	והאינטלקטואלים.	הארכימנדריט	קיריל	ושליח	

האפיפיור	בטורקיה	מחו	כנגד	הגירוש.	

היהודים	לא	נשלחו	וכך	נחשב	העם	הבולגרי	למציל	וגואל	היהודים.	גם	בן	

גוריון	ציטט	בדצמבר	1960	בישיבת	הקונגרס	הציוני	ִאמרה	המיוחסת	למלך	

בוריס:	"רק	דרך	גופי	תוכלו	להשמיד	את	היהודים	שלי".	

השאלה	אם	הדברים	נאמרו?	מתי?	למי?	על	ידי	מי?	אין	לכך	כל	תיעוד.	

אפילו	בן	גוריון	הּולך	שולל	על	ידי	אגדה.	

הטענה	שלי	היא	שאי	השמדתם	של	יהודי	בולגריה	לא	הייתה	תלויה	בגורם	

אחד,	אלא	בגורמים	רבים,	שפעלו	בנפרד	והשפיעו	זה	על	זה	בעיתוי	מתאים,	

כך	שהתוצאה	נתפסה	כפעולה	אקטיבית,	ונתקבלה	מציאות	שקרית.	

בוגדן	פילוב	מונה	לראשות	הממשלה	על	ידי	המלך	בוריס	השלישי,	שייצג	

ממשלה	אנטישמית	קיצונית	לאורך	כהונתו.	

ב-21.1.1941	אושר	החוק	להגנת	הלאום	ומיד	התחילו	לבצעו	בצורה	קפדנית.	

מתוך	 אלא	 הגרמנים,	 בלחץ	 רק	 חוקקו	 שלא	 אנטישמים,	 חוקים	 נחקקו	

יוזמה	של	הממשלה	עצמה.	

ב-16.10.1942	הורתה	גרמניה	לממשלת	בולגריה	לנהל	שיחות	בדבר	מסירת	

	20.000 לגירוש	 הסכם	 על	 חתם	 אייכמן,	 של	 נציגו	 ּבֶלב,	 לידיה.	 היהודים	

יהודים,	בשלב	הראשון.	

רוב	המגורשים	היו	יהודי	תרקיה	ומקדוניה	שנשלחו	להשמדה	מידית.	

ביטלה	את	 ב-9.3.1943	 סגן	ראש	הפרלמנט,	 ּפֶשב,	 דמיטר	 התערבותו	של	

הסינוד	 האופוזיציה,	 אנשי	 פעלו	 כך	 לשם	 באושוויץ.	 להשמדה	 הגירוש	

הקדוש	ואנשי	קיוסטנדיל,	אשר	ממנה	עמד	לצאת	המשלוח	הראשון.	

בסופו	של	דבר,	המלך	אישר	את	גירוש	היהודים	מסופיה,	עיר	הבירה,	לערי	

שדה.	ביחס	להשהיית	הגירוש	היה	לחץ	כבד	מחוץ	ובתוך	הפרלמנט	)קבוצת	

פשב(.	

מאורעות	המלחמה,	שלא	היו	לטובת	גרמניה,	ולא	נסתרו	מעיני	הבולגרים,	

השפיעו	על	הממשלה.	לכן,	נאמר	לשגריר	גרמניה	שאין	בכוונת	בולגריה	

לגרש	את	היהודים	אל	מחוץ	למדינה.	הגרמנים	נכנעו	וקיבלו	את	ההחלטה.	

הלחץ	של	גרמניה	על	בולגריה	פעל,	כאשר	בולגריה	רצתה	לחזק	את	קרבתה	

ניצחונותיה	בחזית	המלחמה.	אך	לאור	התפנית	בחזיתות	 לגרמניה,	לאור	

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%2C_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%92%D7%93%D7%90%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91
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השונות,	ביטלה	הממשלה	החדשה,	ביוני	1944,	את	ההגבלות	על	היהודים.	

כאשר	האמונה	בניצחון	הרייך	התערער,	רק	אז	חזרה	בה	ממשלת	בולגריה	

מכוונתה	המקורית	כלפי	היהודים,	והעזה	לענות	בשלילה	ללחץ	הגרמני.	

את	 להפציץ	 בדרכם	 בולגריה,	 את	 הפרעה	 ללא	 חצו	 הברית	 בנות	 מטוסי	

פעלה	 בבולגריה	 הפרטיזנית	 התנועה	 שברומניה;	 בפלוישט	 הנפט	 שדות	

כנגד	הנאצים	והשלטון	הבולגרי	שתמך	בהם,	והתקדמות	הצבא	האדום	-	כל	

אלה	השפיעו	על	המלך,	על	יועציו	ואפילו	על	ראש	הממשלה	הפשיסטי	-	

פילוב,	שנמנע	לבסוף	מלבצע	את	הגירוש.	

חיובי	 קלף	 היה	 בארצם	 בולגריה	 יהודי	 של	 הישארותם	 דבר,	 של	 בסופו	

משמעותי	בידי	בולגריה	בסיום	המלחמה,	שלאחריה	יכלו	הבולגרים	להציג	

כלפי	המערב	והמדינות	המנצחות,	חזות	של	מדינה	שלא	פגעה	ביהודים	-	

הצגה	שנועדה,	כנראה,	לשמש	את	האינטרסים	שלהם.	

לא	 אמנם	 העם.	 על	 וחביב	 הזדהות	 מוקד	 לאומי,	 סמל	 היה	 בוריס	 המלך	

היה	לו	דבר	נגד	היהודים,	אך	הוא	הסכים	לדרישות	הגרמניות	וכל	שעשה	

נמנע	מלעורר	את	חמתם	של	הגרמנים.	הוא	חתם	על	גירוש	יהודי	תרקיה	

ומקדוניה	מחוץ	לבולגריה,	ועל	הגליה	הפנימית		של	יהודי	סופיה.	אין	ליחס	

לו	את	הישרדותם	של	היהודים	ודחיית	ההגליה	מחוץ	למדינה.	

מיתוס	נוסף	הוא	הצלת	יהודים	על	ידי	העם	הבולגרי.	לאחר	בדיקה	הסתבר	

לי	שאין	סימוכין	למחאות,	הצלות	המוניות	של	יהודים,	או	התנגדות	עממית	

לרדיפת	היהודים.	אלו	כלל	לא	היו.	

מסתבר	שהפעולה	של	הקבוצה	מקיוסטנדיל	הייתה	בעיקר	של	אישי	ציבור	

יהודים,	אשר	פעלו	לשגר	משלחת	בולגרית	לסופיה.	

איש	 השדה.	 לערי	 הגירוש	 נגד	 יהודים	 של	 הפגנה	 הייתה	 ב-24.5.1943	

הגירוש	 שלאחר	 עדויות	 יש	 ואפילו	 הצטרף,	 לא	 יהודים	 הלא	 מהשכנים	

מסופיה	מיהרו	השכנים	לבזוז	את	בתי	היהודים	שנותרו	ריקים	מיושביהם.		

על	העם	הבולגרי	ניתן	לומר	שהיה	פסיבי,	ואם	היו	מקרי	הצלה	וגם	מאידך	

שיתופי	פעולה	עם	הפעילות	נגד	היהודים,	היו	אלה	מקרים	פרטיים.	

תחנת	הרדיו	המחתרתית	של	הפרטיזנים	ביקשה	מדי	פעם	את	עזרת	העם	

בהצלת	היהודים,	אך	לא	הייתה	היענות.	

יש	לציין	את	הכנסייה	הבולגרית,	כמוסד	שהתנגד	לפוליטיקה	האנטישמית	

של	הממשלה.	בראשה	עמד	המטרופוליט	סטפן	ועמו	כל	הסינוד	הקדוש.	

ההתנגדות	הייתה	עקב	עקרונות	מוסריים-דתיים.	
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העזרה	 מלוא	 את	 קיבלו	 גירושם,	 עם	 השדה	 לערי	 שהגיעו	 סופיה	 יהודי	

מהקהילות	היהודיות	במקומות	השונים.	

אנשי	הוועד	המרכזי	היהודי	הצליחו	לגייס	את	דעת	הקהל	ואישים	בולטים	

וליצירת	 וההגליה	 הגירוש	 נגד	 למאבק	 הבולגרית,	 האינטליגנציה	 מקרב	

קשר	משמעותי	עם	גורמים	בעלי	השפעה	מחוץ	לגבולות	בולגריה.	

היהודים	בבולגריה	נמנו	עם	המעמד	הבינוני	הנמוך.	בחלקם,	אף	עניים	ללא	

מעמד	חברתי	בולט,	שיכול	היה	לעורר	קנאה.	העם	הבולגרי	היה	מעוניין	

בביזת	היהודים	ולאו	דווקא	ברציחות.	

המדינאים	והמלך	קראו	נכון	את	ההתרחשויות	הבינלאומיות	ואת	מצבה	של	

גרמניה	בשדה	הקרב	ופעלו	בהתאם	לאינטרסים	שלהם.	הצלת	היהודים	לא	

נעשתה	מתוך	דאגה	ורצון	רב	להציל	אותם.	היווצרות	קונסטלציה	מעולה	

גרמה	לאי	השמדתם	של	יהודי	בולגריה.	

הערה:	המחקר	כתוב	בחוברת	בת	מספר	עמודים,	ואי	אפשר	להביאו	כאן	

כתובים	 נסמכתי,	 עליהם	 החוקרים	 ושמות	 ביבליוגרפית	 רשימה	 במלואו.	

בחוברת.	מי	שיהיה	מעוניין	ויפנה	אליי,	יוכל	לעיין	בה.		

לימודים בבית בתקופת השואה

גילי	 לא	למדתי	בבית-ספר	פורמאלי	בתקופת	השואה,	למרות	שמבחינת	

היה	עליי	להתחיל	את	חוק	לימודיי.	בתי-הספר	כולם	נסגרו	בפני	יהודים.	

לא	למדתי	בכיתות	גן,	א'	וב'.		

"זאת	היא	האות	א',	וזאת	ב'	וכך	כותבים	אותן".	כך	לימד	אותי	אבא,	שרצה	

קיריליות	 אותיות	 לקרוא	 שאלמד	 רצו	 הוריי	 וכתוב.	 קרוא	 שאלמד	 מאוד	

בדפוס	וכן	בכתב.	מצד	שני	רצו	שאכתוב	היטב	מיד	באותיות	כתב.	

שוב	ושוב	ניסו	אבא	ואמא	להסביר	לי	איך	קוראים	בדפוס	וכותבים	בכתב,	

ואני	לא	קלטתי.	הם	נואשו	ממני	לבסוף,	כי	הגיעו	למסקנה	שאני	פשוט	לא	

-	אידיוטית	 רגל	אידיוט"	 "ּכְ מסוגלת,	לא	קולטת,	לא	תופסת.	אמרו	שאני	

מושלמת.	השורות	הצרות	והרחבות	במחברת	נראו	לי	אין	סופיות	והאותיות	

והמילים	לא	חדרו	לתודעתי.																					

למדי	חשבון.	כאשה,	תתחתני	ותלדי	ילדים.	תוכלי	להסתדר	גם	 "לפחות	ּתִ

שהתעקשה	 סבתי	 אמרה	 שתדעי",	 חשוב	 חשבון	 אבל	 וכתוב,	 קרוא	 בלי	

ללמד	אותי	והתחילה	עם...	לוח	הכפל.	

"חיבור	וחיסור	כבר	תתפסי	איכשהו,	וכפל	פשוט	תלמדי	בעל	פה.	כמה	הם	
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חמש	כפול	חמש".

"עשרים	וחמש".	את	זה	זכרתי	במקרה.

"כמה	יוצא	משבע	כפול	שמונה"?	

את	זה	לא	זכרתי.	

סבתא	לא	היססה,	הרימה	את	ידה	וכיבדה	אותי	במכות	הגונות.	

"לכי	תעמדי	מאחורי	הדלת,	אולי	העמידה	בחושך	תכניס	לך	את	החשבון	

לראש	ותתחילי	ללמוד".	בנוסף	לסטירה	זכיתי	גם	בנזיפה	ובעונש.	

סבתא	הייתה	בטוחה	שזאת	הדרך	הטובה	ביותר	להחדיר	לראשי	את	חומר	

עלבון	 הרגשתי	 מעיניי.	 זלגו	 דמעות	 חשוך.	 לחדר	 אותי	 ושלחה	 הלימוד	

צורב.	סבתי	לא	הייתה	אשה	רעה,	אבל	לא	הייתה	לה	הכשרה	פדגוגית.	כך	

האמינה	שיש	ללמד.	

לא	יאומן	אבל	הפחד	מנחת	זרועה	גרמו	לי	ללמוד	ולדעת	בעל	פה,	אפילו	

לדקלם	 וידעתי	 לוח	הכפל	 אותי	מתוך	שינה.	למדתי	את	 היו	מעירים	 אם	

הכול	מבלי	שאבין	דבר	מהמספרים	האלה.	עמדתי	על	כיסא	ודקלמתי	את	

שהגיעו	 המשפחה	 קרובי	 האורחים,	 סבתא.	 של	 ההוראה	 לפי	 הכפל	 לוח	

הייתה	 וסבתא	 וִשבחו,	 חייכו	 שעות,	 למספר	 העוצר	 הסרת	 עקב	 לביקור	

מרוצה.																																																																										

עד	היום	אני	מחשבת	כפל	בבולגרית.	כך	זה	נשאר	טבוע	במוחי.	אף	בלימודי	

הדוקטורט	עשיתי	את	החישובים	בבולגרית.	

"זאת	לא	עברית",	העירו	לי	המאזינים	מסביב.	

בכל	 מצטיינת	 תלמידה	 הייתי	 לימודיי,	 שנות	 כל	 במשך	 מכן,	 לאחר	

כביכול,	 הטראומה,	 למרות	 ובמתמטיקה.	 בחשבון	 בעיקר	 המקצועות,	

שסבתי	הנחילה	לי,	לא	הרגשתי	התנגדות	או	דחייה	למקצוע,	נהפוך	הוא.	

בכל	שנות	לימודיי	הצטיינתי	בתחום,	עד	לתואר	הדוקטור.	

ההורים	נואשו	ממני	וחשבו	שאינני	מסוגלת	בכלל	ללמוד.	בכל	זאת	החליטו	

המורה	 אצל	 פרטיים	 לשיעורים	 אותי	 ושלחו	 נוספת	 הזדמנות	 לי	 לתת	

אסתר,	שהייתה	נשואה	לאיש	גבוה	ורזה,	ולהם	בן	בגיל	הנעורים.	

היינו	חבורה	של	ילדים,	והמורה	אסתר	ידעה	כיצד	ללמד,	לחבב	עלינו	את	

הלימודים,	להגיע	לכל	אחד	ואחת	בדרך	המתאימה	והנכונה	לו.	

היא	הצליחה	ללמד	גם	אותי.	התחלתי	לקרוא	ולכתוב	ועיניי	נפקחו.	הקריאה	

הפכה	להיות	אהבת	חיי.	הייתי	יושבת	שעות	בקומה	השלישית,	שלא	הייתה	

מטויחת,	וקוראת	ספרים	שהיו	בבית.	



                                                                                 	קמטים	של	שמחה    -   95 
             

נפש	 נדיבה,	 נעימה,	 חביבה,	 במינה,	 מיוחדת	 אישיות	 גם	 הייתה	 אסתר	

אצילית,	בעלת	ערכים,	והייתה	לי	השראה	ממנה	כל	ימי	חיי	המקצועיים	

ובכלל.	למדנו	גם	חשבון,	אז	התחלתי	להבין	את	מה	שסבתא	ִלמדה	אותי	

בעל	פה.	

"בתכם	חכמה	ונבונה",	ציינה	באוזני	הוריי.	למותר	לציין	עד	כמה	תחושת	

הביטחון	ודימוי	שלי	התחזקו.	הייתי	מלאה	בתחושת	גאווה.	

מעת	לימודיי	אצל	אסתר	ואילך,	בכל	מקום	בו	למדתי	-	הצטיינתי.	בערה	

בי	התשוקה	להיות	הטובה	ביותר,	ולהוכיח	עד	כמה	אני	מסוגלת	להצליח	

בלימודים.	התחרות	עם	האחרים	לא	הייתה	חשובה	לי,	חשוב	היה	לי	לנצח	

את	עצמי.	

עם	 שהגיעה	 יתומה	 יהודייה	 קטנה,	 ילדה	 הסתובבה	 אסתר	 של	 בביתה	

חבורת	ילדים	מיוגוסלביה.	חבורת	הילדים	שוכנו	באזור	המרחצאות	סמוך	

לעיר,	אבל	אסתר	החליטה	שאת	ּבֹוסלָקה	היא	תאמץ	ותגדל	בביתה.	

אל	יהיה	הדבר	קל	בעיניכם.	באותם	ימים	קשה	היה	להאכיל,	להלביש	ולדאוג	

לצרכיה	של	נפש	נוספת.	הקטנה,	החמודה,	גדלה	אצל	המורה	שטיפלה	בה	

כאילו	הייתה	ילדתה,	והעניקה	לה	כל	מה	שהייתה	זקוקה	לו.	דמותה	של	

אסתר,	שאמצה	את	הילדה,	הביאה	לידי	ביטוי,	גדלות	נפש	ורוחב	לב	שאין	

ראשונה.	 מהמדרגה	 מוסרי	 אדם	 של	 מודל	 עבורי	 היוותה	 היא	 כדוגמתו.	

הילדה	הוחזרה	עם	יתר	הילדים	ליוגוסלביה.	

מדוע	החליטו	להחזירה	לשם,	כאשר	איש	לא	חיכה	לה	ואילו	אצל	אסתר	

הקטנה	 סוף.	 ים	 כקריעת	 קשה	 הייתה	 הפרידה	 יודעת.	 איני	 בית,	 מצאה	

נצמדה	למורה	והיה	צורך	לקרוע	אותה	מעליה.	הדמעות	היו	רבות	מספור.					

לאחר	המלחמה,	בלחצו	הרב	של	אבא,	נוסד	בית-ספר	יהודי,	שפעל	שנים	

מועטות.	כבר	הייתי	גדולה	ועל	כן	התחלתי	את	לימודיי	בכיתה	ג'.	למדתי	

היו	אהובים	עליי,	אך	 כל	המקצועות	 והעשרתי	מאוד	את	השכלתי.	 המון	

שוב,	בעיקר,	החשבון.	ידיעותיי	והישגיי	היו	מצוינים.	

ולכן	 הבולגרי,	 הממלכתי	 החינוך	 משרד	 ידי	 על	 מפוקח	 היה	 בית-הספר	

נשלחה	מפקחת	לבדוק	את	התלמידים	ולקבוע	את	רמת	ההוראה.	הבחינות	

המפקחת	 מול	 ישבתי	 הקהילה.	 ולאנשי	 להורים	 ופתוחות	 פומביות	 היו	

חמורת	הסבר	שהפנתה	לעברי	שאלה	אחר	שאלה	בקול	מאיים,	והיה	עליי	

לענות	לה	בעל	פה.	לאחר	מספר	שאלות	שמתי	לב	שפניה	מתרככים,	קמטי	
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מרוצה	 הייתה	 היא	 שפתיה.	 על	 עלה	 חיוך	 ואפילו	 כמעט	 נעלמו	 המצח	

מתשובותיי,	ונהנתה	לשמוע	את	הידע	המושלם	שלי	בכל	הנושאים.	

היה	זה	סוף	כיתה	ד'	סיום	בית	הספר	היסודי.	

הבאתי	את	התעודה	שלי	הביתה	בגאווה	גדולה	והושטתי	להוריי.	הספרה	6		

נרשמה	מההתחלה	ועד	הסוף.	היה	זה	הציון	הגבוה	ביותר	בכל	המקצועות,	

ליכולות	 ביחסם	 לגמרי	 טעו	 שהם	 נוספת	 הוכחה	 להם	 ששימש	 דבר	

הלימודיות	שלי.	תעודה	"משעממת"	כדברי	הילדים	בימינו.				

עברתי	ללמוד	בכיתה	ה'	בבית	ספר	אזרחי	-	חטיבת	ביניים.	גם	שם	הייתי	

תשוקה	 בי	 הייתה	 תמיד	 כאמור,	 והצלחותיי.	 בידיעותיי	 בולטת	 תלמידה	

זאת	 תכונה	 ולכאן.	 לכאן	 צדדים	 לכך	 היו	 ביותר.	 הטובה	 להיות	 בוערת	

קידמה	אותי	והצעידה	קדימה,	אבל		גם	גרמה	לא	אחת	לכך	שלא	אוכל	לנוח	

ולהרפות.	לאחר	שסיימתי	את	לימודי	בכיתה	ה'	עזבנו	את	בולגריה,	עלינו	

לארץ,	ואני	המשכתי	את	לימודיי	בישראל.
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ואני	הולכות	בדרך	לבית	החולים	לראות	 ב-9	בספטמבר	1944,	בעוד	אמי	

חיילי	 לעיר.	 שנכנסו	 טנקים	 הנדהמות	 לעינינו	 נגלו	 וסבתא,	 רחל	 את	

הצבא	האדום	של	ברית	המועצות	התכוננו	לקרב,	אך	לתדהמתם	התקבלו	

בהתלהבות,	בשמחה.	הבולגרים,	שראו	תמיד	ברוסים	אחים,	קיבלו	אותם	

כמשחררים	ובזרועות	פתוחות.	

קריאות	 עלו	 טוב"?	 יותר	 עכשיו	 לכן	 שיהיה	 חושבות	 אתן	 תשמחו,	 "אל	

צי'פוט",	 "ציפוט,	 כיהודיות.	 אותנו	 שזיהו	 אנשים	 של	 מפיהם	 סביבנו	

החלה	 כך	 לעברנו.	 נזרקו	 נוספות	 ואחרות	 הידועה,	 הקללה	 את	 שמענו	

ו"זכינו"	 מהפשיסטים	 נפטרנו	 לשמצה.	 הידועה	 הקומוניסטית	 התקופה	

בקומוניסטים.	גם	הבולגרים	אהבו	פחות	ופחות	את	הרוסים	לאחר	שנות	

שלטון	ארוכות.	את	מקום	השמחה	וההתלהבות,	תפסו	דחייה	ואפילו	שנאה,	

לאחר	שהבולגרים	התפכחו	ונוכחו	לדעת	עד	כמה	השלטון	הזה	גרוע	ומזיק.

כאשר	הרוסים	כבשו	את	בולגריה,	המתחם	מול	ביתנו	נתפס	על-ידי	הצבא	

הרוסי.	הקצינים	שוכנו	בבתי	התושבים,	ושניים	מהם	הלאימו	לעצמם	שני	

חדרים	בביתנו.	אלה	קיבלו,	כל	אחד,	חדר	נפרד	מחדרי	הבית.	

החיילים	 מבין	 ונהג	 "סירה"	 עם	 וספה	 הייתה	 מהם	 אחד	 כל	 של	 ברשותו	

הפשוטים,	שהסיעו	אותם	ממקום	למקום.	יש	והנהגים	היו	נכנסים	למטבח	

שלנו	כדי	להתחמם.	

על	אמא	הוטל	לדאוג	לכל	מחסורם,	כולל	הכנת	ארוחות	ואפילו	לבשל	להם	

בשר	חזיר...	דבר	שהיה	בלתי	נסבל.	אך	לא	נותרה	ברירה,	מי	ירצה	להסתבך	

6

החיים	האומללים	
ברפובליקה	העממית	הבולגרית
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עם	השלטון	הקומוניסטי	ולסכן	את	כולנו?	אמא	וסבתא	)עד	שנסעה	לארץ(	

הכינו	להם	את	מאכליהם	במטבח.	אמא	הקפידה	לבשל	להם	ולהגיש	בכלים	

נפרדים.	

גופם.	 ניקיון	 על	 הקפידו	 לפחות	 אבל	 נוראיים,	 היו	 הנאצים	 החיילים	

לעומתם,	הרוסים	לא	שמעו	על	היגיינה	ורחצה.	קשה	היה	לנשום	בקרבתם.	

גופם	העלה	צחנה	ובגדיהם	הסריחו.		

	

באחד	מימי	החנוכה	התכנסנו	במטבח	להדליק	את	החנוכייה.	אבא	הקפיד	

על	 לוותר	 מוכנים	 היינו	 לא	 קולנו.	 את	 שננמיך	 וביקש	 הדלת	 את	 לסגור	

הדלקת	החנוכייה	ולברך	את	ברכת	החג,	על	אף	הסיכון.	השלטונות	אסרו	

נחת	 שבעו	 לא	 המאמינים	 הנוצרים	 גם	 המצוות.	 את	 לקיים	 היהודים	 על	

מהשלטון	הקומוניסטי,	שהתנגד	לקיום	פולחני	כל	הדתות.	

החנוכייה	דלקה	ואבא	ברך.	לפתע	נפתחה	הדלת,	בפתח	עמד	אחד	הקצינים	

מונחות	 המדליות	 וכל	 במדיו	 לבוש	 היה	 הוא	 בבית.	 שהתגוררו	 הרוסים	

ראיתי	 שנייה	 של	 שבריר	 באותו	 בכולם.	 אחזה	 בהלה	 בגאווה.	 חזהו	 על	

היה	 יכול	 זה	 גילוי	 במבטה	של	סבתא.	 והחרדה	 ההורים	 בעיני	 את	הפחד	

להסתיים	באסון.	החלפנו	מבטים,	קפאנו	במקומנו.	אך,	הקצין	עמד	במדיו	

ודרגותיו	עליהם	ו...	הזיל	דמעות.	"כבר	שנים	רבות	לא	הדלקתי	ולא	הייתי	

נוכח	בהדלקת	חנוכייה",	מלמל.	הוא	ישב	איתנו,	פתח	את	ליבו	וסיפר	על	

משפחתו	ברוסיה	וחייהם	שם.	הקצין	ביקש	שלא	נגלה	לנהגים	כי	הוא	יהודי.	

גם	בצבא	הרוסי	הייתה	אנטישמיות.

אחד	הקצינים,	יהודי	בשם	גרשון,	פנה	לסבתא	והביע	את	רצונו,	כששמע	

שהיא	עומדת	לנסוע	לארץ	ישראל,	"קחי	אותי	איתך".	הוא	אהב	את	סבתי.	

למרות	שהיה	ידוע	שבארץ	מתרחשת	מלחמה,	הביע	משאלת	לב,	שלא	יכול	

היה	לקיימה.		

הגדולה	 החנות	 השלטונות.	 ידי	 על	 מאוד	 הצטמצמה	 בחנות	 הפעילות	

השלטון	 על	 מקובלים	 היו	 לא	 הנאים	 ורווחיו	 אבא	 של	 והמפוארת	

הקומוניסטי,	שפעל	כאילו	למען	העניים,	וביקש	לחסל	את	הרכוש	הפרטי.

לא	יכולנו	להעסיק	עוד	את	מרייקה,	העוזרת.	סבתא	ואמא	נאלצו	לעשות	

את	עבודות	הבית	במו	ידיהן.	אבל,	על	הכובסת	אמא	לא	ויתרה	לגמרי.	זו	

הגיעה	לעתים	רחוקות	יותר.	
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מפעל	הצמר	של	כמיל,	דודי,	בקרנובט,	הולאם	בפקודת	השלטונות,	והוא	

חזר	לעבודתו	כנגר.	

לאחר	שהחיילים	הרוסיים	עזבו,	הוכנסה	משפחה	נוצרית	לחדרים	שהתפנו.	

לחיות	 שנאלצנו	 וילדים	 מבוגרים	 של	 קולות	 בביתנו,	 נשמעו	 זרים	 קולות	

איתם.	המשפחה	קיבלה	את	המגורים	אצלנו	בהוראת	השלטונות.	

חפצינו	 את	 ולפנות	 רהיטים	 לגרור	 חוייבנו	 הולאם.	 והגדול	 היפה	 ביתנו	

לחלק	הבית	שהועד	לנו.	ניתנה	הוראה	מאוד	ברורה	כיצד	לחלק	את	הקומה	

והחדרים	בהם	הצטופפנו.		

לקנות	 היה	 אפשר	 באמצעותם	 ורק	 מזון,	 פנקסי	 קיבלה	 האוכלוסייה	 כל	

מצרכים	וסחורה	אחרת.

הימים,	פשטה	 באחד	 הקומוניסטי,	 זוכרת	שבתקופת	השלטון	 "אני	 רחל:	

להיתלות	 נחרץ	 ודינם	 פשיסטים	 שהיו	 הואשמו	 אנשים	 שכמה	 שמועה,	

בכיכר.	ההורים	אסרו	עלינו,	באופן	חד	משמעי,	ללכת	לשם	כי	זה	לא	מחזה	

לילדים.	אבל	אני,	דווקא	כשאוסרים	עליי	סקרנותי	מתגברת.	הלכתי	עם	בת	

דודתי	ועד	היום	המחזה	הנורא	הזה	עומד	לנגד	עיניי.	שמחה	לא	הלכה,	היא	

תמיד	הייתה	צייתנית	ונשמעה	להוראות".	

אני	ממשיכה:	באחד	הימים	הגיעו	שוטרים	ואסרו	את	אבא.	כזכור,	להוריי	

בעירנו.	 ונכלא	 קומוניסט	 היותו	 עקב	 שנאסר,	 מיוון	 יהודי	 עם	 קשר	 היה	

ישיבתו	 את	 עליו	 להקל	 כדי	 רבות	 ועשו	 למחסורו	 דאגו	 שלי	 ההורים	

במאסר.	אותו	אחד	הלך,	כעת,	מחיל	אל	חיל	ותוגמל	היטב	כפעיל	במפלגה	

הקומוניסטית.	הוא	זכה	לעלות	בדרגות	עד	שנעשה	לראש	המשטרה	בעיר,	

ואף	נשא	לאשה	את	אחת	מיהודיות	הקהילה.	אבא	עזר	לו,	ולא	חסך	מכספו	

כדי	שהזוג	יחגוג	את	נישואיו	כדת	וכדין	בחגיגה	גדולה	וראויה.	

אותו	כפוי	טובה	לא	נרתע	מלהביא	למאסרו	של	אבי.	

אבא	עסק	בפעילות	ציונית	וסייע	רבות	לספינות	המעפילים	שיצאו	מנמלי	

בורגס	וורנה	ופניהם	לארץ	ישראל.	הפעילות	הזאת	הייתה	אסורה,	על	כן	

היו	 לא	 אבל	 לרבים,	 ידוע	 היה	 אבא	 של	 עיסוקו	 בסתר.	 בחשאי,	 נעשתה	

זו.	לבסוף,	נמצאה	 הוכחות	לכך.	גם	לא	היה	חוק	גלוי	שאסר	על	פעילות	

לכאורה	הוכחה	שאבא	מרמה	באי	תשלום	מלוא	המס.	היה	עליו	לדווח	על	

הכנסות	והוצאות	וכך	אמנם	עשה.	אבא	היה	מדווח	לפי	הסחורה	שקיבל	נטו.	
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הוא	דיווח	כנדרש,	אך	כשהגיעו	החוקרים	לחנות,	הם	היו	נחושים	להוכיח	

שאבא	מרמה.	על	כן	שקלו	את	הסחורות	בחנות	עם	האריזות	והתוספות,	

כלומר	חישבו	לפי	הברוטו.	הם	הביטו	באבא	ובעיניהם	שמחה	לאיד.	"החבר	

יותר,	 מרוויח	 אתה	 שלך.	 להצהרות	 תואם	 לא	 מצאנו	 שאנחנו	 מה	 רפאל,	

משום	שאתה	מעלים	מס".	

החנות	נסגרה,	חשבונות	הבנק	נחסמו	ואבא	ישב	במעצר	עד	למשפט.	יום	

יום	הבאנו	לו	אוכל	לבית	המעצר.	אך	השוטרים	היו	אלה	שנהנו	מהאוכל,	

ביניהם	אנשי	העיר	שנהנו	בעבר	מחסדיהם	של	הוריי.	במשך	שבוע	ימים	

חקרו	אותו	יומם	וליל	כדי	שיודה	באשמה;	הכו	אותו	נמרצות;	צעקו	וקיללו;	

לא	הרפו	ממנו	כל	אותו	השבוע.	

"מוטב	שתתאבד,	ולא	נירה	בך",	איימו	עליו	החוקרים.	

זה	 אתאבד,	 "לא	 יכול.	 שהיה	 כמה	 עד	 מעמד	 והחזיק	 בגבורה	 עמד	 אבא	

בניגוד	לאמונתי.	תירו	בי	אם	אתם	מצפים	שלא	אהיה	בחיים".	לאחר	שבוע	

הוא	הועבר	לבית	הסוהר	עד	למשפט.	

מועד	המשפט	התקרב.	אמא	התרוצצה	בכל	רחבי	העיר	ומחוצה	לה	כדי	

למצוא	עורך	דין	שישמש	סנגור,	ולא	מצאה	אחד	כזה.	לבסוף,	ניאות	אחד	

בסופיה	הבירה.	

התובע	פרט	את	"חטאיו"	של	רפאל	בסן	באוזני	השופט.	

הסנגור,	עורך	הדין	מטעמנו,	קרא	לעד	אופי	שהגיע	לפי	הזמנתנו	להעיד	

לפשע	 ידו	 נתן	 לא	 מעולם	 בסן	 שרפאל	 אמר	 אמנם	 אבא.	 של	 אופיו	 על	

כלשהו,	נהפוך	הוא,	היה	ישר	כסרגל.	היה	ידוע	כסוחר	הגון	ופעל	תמיד	לפי	

החוק,	ואפילו	סטה	משורת	הדין	ונתן	ברוחב	לב	גם	למי	שלא	היה	לעיל	ידו	

לשלם.	"והוא	גם	ציוני	בלב	ונפש",	הוסיף	העד	שרצה	אולי	להלל	ולשבח	

מעל	ומעבר,	והרס	את	הכול.	

רק	לזה	חיכו	נציגי	השלטון.	כעת	הייתה	להם	עדות	חד	משמעית	והוכחה	

היו	 יזוכה	 שאבא	 הסיכויים	 כך	 גם	 הציונים.	 למען	 פועל	 שאבא	 ניצחת	

קלושים	ביותר.	היה	ברור	מראש	שהשופט	ירשיע	אותו.	"הנאשם	יקום	על	

רגליו",	הכריז	השופט.	"אני	מוצא	אותך	אשם...	גזר	הדין	חמש	שנות	מאסר	

והחרמת	כל	הרכוש",	פסק.	

בית	המשפט,	לפגוש	את	 כדי	לעלות	לפתח	 גרם	המדרגות	 עמדנו	בקצה	

פועם.	 בלב	 וחיכינו	 מהרחוב	 המדרגות	 שמונה	 את	 עלינו	 כשיצא.	 אבא	

חששנו	מגזר	הדין.	
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עיגולים	 חיוורות,	 היו	 פניו	 סביבו.	 ושוטרים	 ורגליו	 בידיו	 אזוק	 יצא	 אבא	

שחורים	מתחת	לעיניו,	הוא	רזה	מאוד,	מבטו	היה	כבוי	ופניו	הביעו	סבל	רב.	

נחמץ	ליבי	בקרבי	ודמעות	עלו	בעיניי	ובעיניה	של	אמא.		

לא	ניתן	לנו	לגשת	אליו,	לומר	כמה	ממילות	העידוד	שהכנו	למענו.	

לעולם	לא	אשכח	את	התמונה	של	אבא	המבקש	משומריו	לעצור	לרגע.	

כשראה	את	אותו	יהודי,	ראש	המשטרה,	כפוי	הטובה,	שהשיב	לו	רעה	תחת	

טובה,	הרים	את	ראשו	לשמים,	"אלוהים,	כמו	שהרסת	את	משפחתי	הרוס	

את	משפחתו	של	אויבי",	אמר	אבא	בקול	רם	וצלול	בלדינו,	כשהוא	פונה	אל	

אלוהים	ולא	ישירות	אל	ראש	המשטרה,	שהחוויר	כסיד.	

אנשים	מסביב	שתקו	ובעיניהם	נקוו	דמעות.	הם	לא	הבינו	את	השפה	אבל	

ומכובדת	 ידועה	 דמות	 היה	 אבא	 מרשים.	 היה	 נאמרו	 שהדברים	 הפתוס	

ואהובה	על	כולם.	

כעבור	שבוע,	נרצח	אותו	יהודי.	רוצחים	נכנסו	למשרדו	של	מפקד	המשטרה	

וירו	בו	מטווח	קצר.	היו	מבין	אנשי	העיר	שהיו	בטוחים	שקללתו	של	אבא	

שהאמינו	 אנשים	 היו	 בעירנו	 התקיימה".	 והקללה	 קילל	 "בסן	 התקיימה:	

צירוף	מקרים	 זה	 היה	 פיסית.	 לפגוע	 מילים	 בכוחן	של	 באמונות	תפלות,	

שלא	פעל	לטובתנו,	אנחנו	חששנו	לצאת	מהבית.	בחוץ	קראו	אנשים	לעבר	

רחל	ולעברי:	"אבא	שלכם	הרג	אותו".		

תפקיד	 את	 קיבל	 והוא	 אבא	 של	 יכולותיו	 את	 לנצל	 ידעו	 הסוהר	 בבית	

נוספים	על	עגלה	רתומה	לסוס,	לקניית	 יוצא	עם	אסירים	 האקונום.	היה	

המוצרים	הנדרשים	לבית	הסוהר.	הסוהרים,	ברובם	הכירו	אותו,	ובדרך	כלל	

נטו	לו	חסד.	היה	ידוע	לכל	שהוא	אדם	טוב	וישר,	וברור	שטפלו	עליו	דבר	

שקר	והוא	חף	מפשע.

ידענו	שהוא	מגיע	לחנות	זו	ואחרת,	והיינו	מזדרזות,	רצות	עם	סיר	התבשיל	

בידינו,	ובו	המאכל	שאמא	בישלה	למענו,	מחבקות	אותו	בחופזה	והוא	היה	

ספק	עומד	ספק	יושב,	ואוכל	מן	התבשיל	שהבאנו	לו.	כך	יכולנו	לפגוש	את	

אבא,	וגם	להביא	לו	מהמאכלים	שאהב.	

לאחר	המשפט	בסליבן	גם	התאפשר	לנו	לבקרו	בבית	הסוהר.

בית	המשפט	העליון	לערעורים	בסופיה	זיכה	את	אבא,	הוא	שוחרר.	חצי	

שנה	ישב	בבית	הסוהר	והנה	זוכה	מכל	אשמה.	

אבא	חזר	הביתה	וכבר	לא	היה	אותו	האדם	שהכרנו	לפני	כן.	פניו	לא	היו	

כתמול	שלשום,	עננה	של	עצב	כיסתה	אותם,	מבטו	היה	כבוי	ורוחו	נכאה.	
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שמחת	החיים	ִנטלה	ממנו	כליל.	מהאירועים	הקשים	שחווה,	לא	התאושש	

עוד	לעולם.	

הוא	היה	שבר	כלי.	פצעים	הקיפו	את	צווארו,	מלאי	זיהום	ומוגלה.	תרופת	

האנטיביוטיקה	טרם	התגלתה	ותרופות	טובות	לא	היו	בנמצא.	זמן	רב	סבל	

מפצעים	אלה.	

החלו	גם	מחלות	נוספות	כמו	סוכרת	ובעיות	בלב.	כבר	לא	היה	נלהב	לראות	

אנשים,	או	לפעול	למענם.	הוא	ביקש	לעזוב	את	סליבן	ואת	בולגריה	בכלל.	

הרגשנו	שאין	לנו	יותר	מה	לחפש	שם.	

נשארנו	בלי	רכוש	וללא	כסף.		

בסביבות	ספטמבר-אוקטובר	1948	שוחרר	מבית	הסהר,	ובינואר	1949	כבר	

היינו	בדרכנו	לארץ	ישראל.	יצאנו	מבולגריה	במהירות.	השארנו	בה	הכול.	

אפשר	לומר	שברחנו,	נקעה	נפשנו	מהמקום	הזה.	

תוך	שלושה	חודשים	עזבו	כמעט	כל	בני	הקהילה	היהודית	את	בולגריה	ושמו	

פעמיהם	למדינת	ישראל,	שאך	זה	קמה,	כאשר	עדיין	מלחמת	העצמאות	

לא	הסתיימה	לגמרי.	

הסוכנות	היהודית	ארגנה	את	העלייה.	יהדות	בולגריה	הייתה	ציונית.	עוד	

הבולגרים	 למלך.	 כמו	 לו	 והריעו	 היהודים	 יצאו	 לסופיה,	 הגיע	 כשהרצל	

אמרו	כי	"מלך	היהודים	הגיע".	

היה	ברור	שפנינו	יהיו	מועדות	רק	לארץ	ישראל.	

יותר	 רע	 אך	 האוכלוסייה,	 לכל	 וקשה	 רע	 היה	 הקומוניסטית	 בתקופה	

יותר	 ואולי	 לא	פחות	 והאנטישמיות	של	השלטון,	 ליהודים,	עקב	השנאה	

מאשר	בתקופת	הפשיזם.	חמש	שנים	חיינו	תחת	המשטר	הזה.	תחילה	היה	

בבולגריה,	 קומוניסטית	 ממשלה	 קמה	 מכן	 ולאחר	 ישיר	 הרוסי	 השלטון	

ששלטה	בחסות	ברית	המועצות.	כמדינות	אחרות	במזרח	אירופה	ובבלקן,	

הייתה	בולגריה	גרורה	של	ברית	המועצות,	עד	להתמוטטות	הקומוניזם.	


