
  החיים טרום המלחמה

. אימי ואחי גרנו בשכירות בסוף העיר פרישטינה בבית נוצרי, אני  

את כל היהודים  כשהאיטלקים עזבו את הברית עם הגרמנים לקחו הגרמנים 

מה משום . אותנו לא לקחו. ש"זה היה במוצ -מחנה צבאי שלהםלאותם הכניסו ו

  .עלינולא ידעו הם 

אמי הלבישה אותי ואת אחי כדי  -יום השבתון של הנוצרים  –ביום ראשון   

והעיר  ,שהגרמנים בוזזים בתים של יהודים ראינובדרך . לבקר את סבא וסבתא

כשעברנו ליד בית כנסת ראינו איך שהגרמנים בוזזים את . כמעט ריקה הייתה

כשהלכנו ברחוב הצביעו עלינו הגרמנים  .ספרי התורה ועיטורי הזהב שעליהם

ידענו שקורה משהו איום גם בלי . 'הנה עוד יהודים הנה עוד יהודים'אמרו ו

הגענו לבית סבא וסבתא ברחוב  ,לבסוף .שידענו להגדיר מה בדיוק קורה

אך סבא וסבתא לא  ,מצאנו את הדלת פתוחה .מרכז העירבש 13קרליהפטרה 

   .ואמרתי לאחי שאני רוצה ללכת לאימא ,התחלתי לפחד מאוד .היו שם

אחי הוציא את הכסף מהמחבוא ששם היה מונח כחיסכון מהעבודה שעבד 

אנקדוטה זו . למגדנייהובדרך החזיר חוב קטן שהיה חייב  ,כמנהל חנות

וכל  ,אותי להתנהג אך ורק ביושר כל החיים הבי רושם חזק ולימד ההשאיר

  .במשך חיי החזרתי את האבידה לבעליה' אתי ארנק וכדואימת שמצ

אימא הניחה שמיכה  .תה ומצאנו את אימא שלי ושני גרמניםהגענו הבי  

לוקחים אותנו למחנה ריכוז קח את אברם 'על הרצפה ובגדים ואמרה לאחי 

אחי ענה לה שבטוב . והחבא אותו אצל השכנה הטורקייה שהייתה לנו) אני(

שלי שמשפחה היא לתודעה  ה עמוקנכנסתשובה זו של אחי . וברע נהיה ביחד

  .ה ביותרהערך הגבו

  בזמן המלחמה

כסף וזהב שיש דברי והיהודים שם אמרו לאימי שכל  לקחו אותנו למחנה  

אך לא היו  ,כי הגרמנים יהרגו אותה אם ימצאו אצלה תכשיטים תזרוקש ,לה

  . לנו



 אחרי עינויים שהמבוגרים עברו שם לקחו אותנו במשאית למחנה זמון

-50כ(קיבלנו פיסת לחם קטנה . הבוגרים קיבלו בלילה מכות באלות. י בלגרד"ע

זאת  .ושניים שלושה כוסות מים ליום ,עשויה מקמח תירס שהייתה) גרם 70

אך אסור היה לנו לגשת לנהר  ,י המחנה"למרות שהיה נהר עם מי שתייה ע

שהיו  תוך כדי השהייה במחנה אנשים נהרגו מרסיסי ההפצצות. לקחת מים

  .מעלינו במלחמה בין בנות הברית לבין גרמניה

 .יוהיה דוחק נורא ,לאחר חודש הכניסו אותנו לרכבת של הובלת בהמות 

 .במשך כמה ימים ושתייהולא נתנו לנו אוכל  ,איש לקרון אחד 100-200דחסו 

מהעוברים ושבים קצת  -  דרך חלון הרכבת בתחנה -סבי שהיה גבוה ביקש 

אך כל האחרים התנפלו על זה כחתולים רעבים  ,לנו מעט לחםוהם זרקו  ,אוכל

  .בלזן-אותנו לגרמניה למחנה ברגן ההובילהרכבת . ולנו לא נשאר

ונתנו  ,בתחילה הכניסו אותנו למחנה קטן למשך שבוע עד עשרה ימים  

כ הכניסו אותנו למחנה סמוך למחנה "אך אח .לנו אוכל כך שלא סבלנו רעב

מטר  60שיכנו אותנו בצריף שאורכו  .אדמותעלי  נוםגיהיושם היה  ,הקודם

איש  600). זה אני יודע אחרי ביקור שערכתי אחרי המלחמה(מטר  43ורוחבו 

בכל מיטה ישנה משפחה ללא  .קומות 3המיטות היו של  .אחד הכניסו בצריף

 מאודסבלנו  .מי שמת תפסו את מיטתו .תלות במספר הנפשות במשפחה

  .התמלאו בדם מהריגת הכינים שהיינו עסוקים בכך יום ולילהידינו  .מכינים

כ יכולתי "אני לא כ .המבוגרים לימדו את הילדים מעט עברית וקצת שירה  

 ".על האח: "אך שיר אחד אני זוכר ,לי דלקת קרום המוח הייתהללמוד כי 

 יָדיוָהַרִּבי ְלַתְלמִ ָׁשם ; ְוַעל ַהִּכיָרה ֵאׁש, ַצר ְוָחִמים, ֶחֶדר ָקטֹן) אברם מתחיל לשיר(

  . יותר אינני זוכר...ַהּטּו אֶֹזן, ִׂשימּו ַעיִן .ֵּבית-מֹוֶרה 7ֶלף

בבוקר קיבלנו מים פושרים . גרם לחם בלבד 700קיבלנו לשבוע שלם 

פעם בשבוע קיבלנו . ובצהריים כף מרק מקליפות של ירקות ,שקראנו לו תה

  .מ"ס 4מרגרינה באורך של כ

והיו לי פצעי  ,כ נדבקתי בטיפוס"ולאחמ ,בדלקת קרום המוחאני נדבקתי   

  . לחץ בגב שעד היום אני סובל מכך ואני מקבל צמרמורות מדי פעם מזה



כי  ,שאני מת - ר לאופר"ד -תוך כדי שהותי שם חשב רופא יהודי שהיה איתנו 

וכל המשפחה שלי בכו  ,וזרקו אותי בין המתים ,הייתי ללא הכרה וללא נשימה

אך כשזרקו את הגופות למשרפות שמו לב  .בן משפחהכמי שנפטר להם עלי 

ואז החזירו אותי לאולם שהיו בו חולים אסירים מטופלים  ,שאני מפיח רוח חיים

אחת דמות מופת שקראו לה שוועסטער  הייתהבין האחיות  .י רופאים ואחיות"ע

  .ואני רציתי שרק היא תטפל בי ,היא טיפלה בי וליטפה אותי. בטי

  במדינת ישראל

אבל לא , חיפשתי הרבה את שוועסטער בטי כשעליתי למדינת ישראל  

כשהזמינו אותי לנסוע לגרמניה ישבתי במטוס  ,לבסוף. הצלחתי למצוא אותה

היא הייתה (ושאלתי אולי אתם מכירים את שוועסטער בטי  ,ליד הולנדים

התברר לי  .'בוודאי שוועסטער בטי המהוללה'והם ענו בהתרגשות , )מהולנד

 ,שהיא כתבה והוציאה ספר על החיים שלה ובתוכם על המאורעות בגטו שלנו

בשכונת  שוועסטער בטי גרה בירושלים ,כיום .והיא אף כתבה כמה שורות עלי

והפגישה , בביתה בירושלים ואשתינפגשנו אני לפני כמה שנים . משה קריית

  .משישים שנהוכך נסגר לו מעגל של למעלה , מאוד מרגשת הייתה
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