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סיפור מפי אבנר זנה בנה של קונפיטה זנה ,באר שבע 24.1.2013
לגברת קונפיטה זנה לצערנו יש אלצהיימר ולכן לא יכלה לקחת חלק בראיון אך בנה שמח לשתף
מזיכרונותיו ולספר את סיפורה של אמו מתקופת השואה.
אימו התגוררה בטוניס ,הייתה קטנה ולאבא שלה הייתה חנות של זהב והגרמנים באו ולקחו להם את
הרכוש-את הזהב והכריחו אותם להסתובב עם טלאי צהוב והם היו בחרדה גדולה .את אביה לקחו
למחנה עבודה למשך חודש וחצי בערך והגרמנים והאמריקאים השתלטו על המקום והוא ניצל .הם
נשארו כמה שנים שם כדי למכור את כל הרכוש שלהם ועלו לארץ .היה לה הרבה סיוטים מהתקופה
הקשה הזו והיא הייתה נזכרת כל הזמן איך היו מרביצים לאבא שלה כדי לקחת לו את הזהב .היא
לא דיברה על זה הרבה שנים והייתה מופנמת מאוד רק אח שלה העלה את הנושא בהזדמנות ואז
הם ניסו לדלות ממנה מידע .הם היו בתקופה שהנאצים התחילו בפגיעה ברכוש אך כל המשפחה
ניצלה ברוך ה' .לפני השואה היא זוכרת שהייתה לה ילדות טובה והיו גרים מול הישיבה של הרב חיים
חורי והרב היה מבקש ממנה כל הזמן להביא לו כדים לשתיית מים והיו להם חיים טובים.
האם המשפחה התמודדה עם רעב? הם התמודדו עם רעב כי לקחו להם את הפרנסה ,אסרו עליהם
לעבוד.
יום שהיא זוכרת במיוחד לדעתך? היא הייתה הולכת ברחוב עם הטלאי הצהוב  ,ובאותה התקופה
גם הערבים ניצלו את המצב שהם ראו שהיהודים במצוקה ,וכשהיא הייתה הולכת ברחוב הערבים היו
מרביצים לה וכשהיא שאלה למה? הם אמרו לה כי את מקללת אותנו בתוך הלב שלך והיו מחפשים
תירוצים כדי להציק ליהודים.
האם המשפחה רצתה לעלות ארצה? תמיד היה להם כמיהה להגיע לארץ ישראל גם הרב חורי היה
קשור אליהם ,איך שארץ ישראל קמה ישר הם ברחו לארץ.
האמונה בקב"ה השתנתה בעקבות המאורעות שהם עברו ? הם לא העזו לדבר על חוסר אמונה,
הייתה להם אמונה חזקה שמה שצריך לקרות קורה והכל לטובה.
חלק מהאחים שלה עברו לצרפת ואימא שלו הייתה חודשיים בצרפת ,התחתנה אחרי השואה
בטוניס ,ואז עלתה לארץ בשנת  1964עם שני ילדים ובחודש התשיעי להריונה ,במטוס לארץ ישראל.
ישר הגיעה לדימונה ואח"כ עברה לבאר שבע.
האם היא הייתה במוזאונים הקשורים לשואה? היא הייתה איתם ביד ושם אך לא נכנסה כי לא רצתה
להיזכר בעבר וניסתה כל הזמן להדחיק .
איך היא הסתדרה כשהגיעה לארץ ,איך היא התחילה את הכול מחדש? כשהגיעו לארץ המצב
הכלכלי היה מאוד קשה ולמרות הכול הם אמרו אנחנו בבית שלנו פה אף אחד לא יפגע בנו.
מהי התמונה הכי רעה שהייתה לה ולא עזבה אותה? כשהיא ראתה שמכים את אבא שלה זה הוריד
לה את כל הביטחון ,אבא שלה היה איש עסקים מוצלח והתמונה הזאת הייתה קשה לה מאוד והייתה
חוזרת על זה המון פעמים ,בכל זאת זה מראה קשה מאוד כאשר מכים את אבא.
מהו המסר שהיא הייתה מעבירה לדורות הבאים לפי דעתך? כשילדיה רצו לנסוע לחו"ל היא תמיד
התנגדה ואמרה שהמקום הכי בטוח ליהודים זה רק ארץ ישראל.
הדר פיניאן.

