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  .אותם זכרונות שכל כך רציתי והשתדלתי לשכוח .חרוטים בי -הזכרונות אותם חוויתי בתקופת השואה 

  
לי  לאחר המלחמה היובשנים הראשונות . סיתי לשכוחינ. היקורותיי ממלחמת העולם השני אינני זוכר את כל

  . מתוך חלום רצוף סיוטים, מפוחד לעיתים קרובות התעוררתי באמצע לילה. סיוטים קשים

לא פעם קיבלתי מכה בראש מהתקרה כאשר התעוררתי משינה  - יה יבאנ, תי בחיל היםשירהמלחמה כש אחרי
רועים ומצבים אותם חוויתי יאאני נזכר בכמה  -כשחלפו שנים רבות כל כך , היום. עמוקה רצופה חלומות בלהה
אותם אירועים ומצבים אותם חוויתי על בשרי ראויים להיות מסופרים בגוף . כרוןיאשר חקוקים לי במיוחד בז

  . ראשון
  

הדירה . דירה  שהורי שכרו כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה. 'גגרנו בדירה במרכז העיר לוד, בפרוץ המלחמה
ערב לפני שהצבא הגרמני . לקנות את כל הריהוט לא הספיקו הורי עוד .בדמרוהטת חלקית בל ,יתה מרווחתיה

ההודעות כללו המלצה שעל . היו הודעות רשמיות ששודרו ברדיו - ' גלוד, כנס ולכבוש את העיריהיה מתוכנן  לה
  . הגרמנים ינקמו ויהרגו את אלה שלא ברחו ונותרו בה, כל הגברים לעזוב  את העיר כי אם לא

נושאים חבילות על , ניקה גדולה בעיר ודרך החלון יכולנו לראות כיצד אלפים עוזביםאתה פיהי, בבשעות הער
. 18- סבינה בת ה, ואחותי 15-אני בן ה, אבל לקחת איתם את הילדיםצטרף לעוזבים הורי החליטו לה .גבם

  .ורשה -בלילה עזבנו את הדירה והגענו לכביש הראשי בדרך לעיר הבירה  11:00בשעה 
לפנות . הבלגן היה גדול. עשרות אלפי אנשים צעדו איתנו. קילומטר 120- התחלנו לצעוד לכיוון ורשה המרוחקת כ

גם . היהפילו פצצות וירו על ההמון במכונות ירי, מטוסי שטוקה של הגרמנים תקפו את ההמון שצעד, בוקר
נפגע   , שצעד במרחק מטרים ממניבאחת ההתקפות ראיתי קצין פולני . החיילים הפולנים נסוגו ביחד איתנו

עד שהצבא הגרמני השיג . וון ורשהייומיים צעדנו כך בכ. ה נפל ומתיכעבור שני. מכדור בראש וחצי מפניו נקרעו
רשה ולכן  החליטו והורי הבינו שלא היה טעם להמשיך בבריחה לו. בדרכו להתקפה ולכיבוש של העיר אותנו

  .'גלחזור ללוד

  
כוחות . הצבא הגרמני היה פרוס עשרות קילומטרים בצידי הכביש. חזרה לעיר היו קשים המראות שראיתי בדרך

בנוסף לחיילים . עוצמתו של הצבא הגרמני הייתה בולטת ואימתנית. תותחים וכוחות עזר, רבים שכללו טנקים
ו חוליות הי. במיוחד ביהודים שמצאו בין השבים לעיר" טיפלו"שSS-היו גם יחידות מיוחדות של ה, הרבים

הוציאו שערה אחרי שערה ויצרו צלבי קרס על . את פניהם של  של יהודים בעלי זקן בעזרת פינצטות" גילחו"ש
כנס לתוך צינור למעבר מים שמתחת לכביש יהיו יחידות שהכריחו את היהודים לה. ראשו או על פניו של הקורבן

ראיתי איך  מכריחים . רובם נחנקו. ל הצינורובמכות דחסו אותם פנימה מבלי לאפשר להם לצאת מצדו השני ש

. SS-היו צריכים לרקוד להנאתם של אנשי ה) עם ציציות בלבד(וערומים , יהודים מבוגרים לפשוט את בגדיהם
  .שהצליפו בעזרת שוט על ישבנם של אלה שכרעו על ארבעSS-היו גם חוליות של ה

  
, את עשרות הקילומטרים וכך עברנו,את זהותנולהסוויחה בגרמנית המצוינת שלה הצל, אימי שנולדה באוסטריה

לא היינו לבושים בבגדי , כמובן. המיוחדות שצורפו לארמיה הגרמניתSS - חומקים מההתעללות של יחידות ה

  .הפעם-עובדה שגם כן סייעה בידנו להינצל, החסידים ולאבי לא היה זקן
  

מייד בשעות  1939לנובמבר  10-ב. הלכתי לבית הספרכעבור יומיים . הגרמנים כבר היו בעיר. 'גחזרנו ללוד
אין לחגוג למחרת את ) א: הרקטור של בית הספר הכריז על מסדר ובו הודיע שלפי הוראות של הגרמנים, הבוקר

שבבית ספר ,  יש להבין. כל התלמידים היהודיים חייבים לעזוב מיד את בית הספר) ב; יום העצמאות של פולין
. רוב התלמידים לא ידעו שאני יהודי. תלמידים יהודים 10-תלמידים  מתוכם פחות מ 1200-למדו כ, תיכון זה

עד לרגע הזה הם לא ידעו . חברי הטובים שלי גידפו אותי. האנטישמיות התפרצה בזעף, כאשר צעדתי החוצה

  .שאני יהודי
  

הוא , 'גהגרמנים נכנסו ללודלאחר ש. אשר היה  נוהג לעתים להיעלם למספר ימים. להורים שלי היה מכר נוצרי

ומפעם לפעם , התברר לנו שהוא היה גרמני שהושתל בפולין. NSDAPנו בבית  לבוש במדי אצל, הופיע יום אחד
עם  זאתוהוא הגיע אלינו לדירה בשעות הצהרים המאוחרות , ערב אחד. נסע להשתלמות וכדי לקבל הוראות

הורה לנו לקחת מייד  ו, ה ליהודים להסתובב ברחובותאסור היש, 17:00שהתחיל בשעה , כניסתו של העוצר
הוא הכין עבורנו מרכבה . בימים הקרוביםלברוח לכיוון הגטו שעמד להיסגר  חפצים בעודו מפציר בנומספר 

 - תה קרובה לשעה חמש יאבל הפציר שנזדרז כי השעה הי, הוא לא הסביר לנו במה מדובר. שחיכתה לנו ברחוב
מכרם  - את האיש. 'גבאותו ערב הגענו לגטו לוד. נו מה שאמר וכך למעשה  הציל אותנועשי. כניסת שעת העוצר

 10-יותר מ. פרצו לבנין ועשו פוגרום בתושבים SSלא ראינו יותר אך התברר לנו שבאותו לילה יחידות , של הורי
  .אכן הוא הציל אותנו. תושבי הבית נהרגו ורבים נפצעו



 

  
אחר כך עבדתי . כזיית טלפון בבית חרושת לתפירת מדים לצבא הגרמניחודשים ליד מר בגטו עבדתי מספר

עבדתי גם . םינשים בקליעת הקש ותפירתם למגפי 600-במפעל  עבדו כ.כפקיד לילה בבית חרושת למגפי קש
. במשרד הכספים ובמשך ימים רבים ספרתי חבילות כספים של הגטו שהתקבל עבור מזון שנמכר פעם בשבוע

ככר לחם במשקל של שני  - שבוע לעבוד במאפיה בה אפו לחם שהוכן עבור החלוקה השבועית כפרס קיבלתי 
  .קילו לשבוע ימים לאדם

  

ולהכניס אותם , מספר יהודים ברחוב הם נהגו לתפוס. SS-מפעם לפעם הגיעה משאית לגטו עם אנשי ה
. ר הפליטה של המשאיתמצינואחר כך התברר לנו שהמיתו אותם בתוך המשאית בעזרת גז הפלט . למשאית

בל את מה אבי שלא היה יכול להבין ולק. פעם היו משלוחים של תושבי גטו למחנות עבודה או לחיסולמידי 
הכשרת הגופה , היות שבגטו לא היה מוסד דומה לחברה קדישא. מצער ומרעב 1942נפטר בשנת , שקורה

ולאחר , במחזה איום שכזה של הכשרת הגופהלחזות , ואני אימי אחותי, נאלצנו, לצערי. נעשתה בדירה שלנו
  . ופה לבית הקברות ולקבור אותה בעצמנוגהנאלצנו לקחת עגלה ולהעביר את , תזא
  

הועלו על רכבות עם קרונות משא , אלפי יהודים הוצאו  בקבוצות. החל הגירוש מהגטו, 1944בחודש אוגוסט 
ביטויה הקשה ביותר היה הצטברות . בדלקת ריאותבתקופה זו כבר הייתי חולה קרוב לשנה .ונשלחו לאושוויץ

, כמובן. שהלב שלי נדחק לצדו הימני של הגוף, הצטברו כל כך הרבה מים, למעשה. מים בריאה השמאלית שלי

על . ח"ולכן אי אפשר היה לפנות לביה, פן הידיעה על המחלה תביא לחיסולי, דע שאני חולהויוישאסור היה ש
בדרך זו . ג כל יומיים במשך חודשיים"מ 100  –זריקות של קלציום , קיבלתי בבית, מנת  להתמודד עם המחלה

הקלציום קנינו בשוק -ואת זריקות ה, מיותר לציין שבגטו לא היה בית מרקחת. ייבשו לי את המים מהריאה
שהחובש הרתיח במים לפני , הקלציום הוזרק לי במזרק משומש בעל מחט שבורה. השחור תמורת לחם

  .השימוש

  
- כ –דחקו אותנו לקרונות משא . הגיע  התור שלנו לגירוש, 1944באוגוסט  22- ב,  יומיים לפני יום ההולדת שלי

אוכל , לא היו פתחי אוורור והיה קשה מאוד לנשום, למעט חלון קטן ומרושת. ונעלו את הדלת, איש בקרון 120
, כשהגענו לאושוויץ בירקנאו. יתה נעצרתלעיתים הרכבת הי. נסענו כך במשך שבעה או שמונה ימים. לא היה

, עם צאתנו מהקרון. אותנו הגרמנים בצעקות ובעזרת כלבים כדי לזרוע בנו פאניקה ולמנוע התנגדות הוציאו
ניצב דלי עם הצרכים שנעשו במשך שבוע , לידם. גופות שנותרו בערימה באמצע הקרון 50-אפשר היה לראות כ

  . הריח היה בלתי נסבל. ימים

  
מי לחיים ומי  –וביצעו בתוך הקבוצות סלקציה נוספת , הגרמנים הפרידו בין הגברים לנשים, ד עם הגיענומי

. אנשים יחדיו 50-60-כ, ציוו עלינו להתפשט ולהיכנס למקלחות. הופרדתי מאמי ומאחותי, בנקודה זו. למוות
אחיהם מוכה מכות מוות מידי  ארבעה אחים אולצו לראות כיצד: הייתי נוכח למראה קשה מאוד, בקבוצה שלי

האח הוכה ואחיו נאלצו  במשך חצי שעה. פואכנקמה על כך שהיה מוכר בגטו כמלשין של הגסט, אנשי קאפו

. הזקן גדל בו במקום, לאחד האחים השער הלבין תוך זמן קצר ולאחר. להביט על שאר בשרם מוכה למוות
  . ות שקיבלנפטר אחרי מספר ימים מהמכ, במחנה נודע שהאח המלשין

  
מיד אחר כך את . גילחו את כל שערות גופינו עם סכיני גלוח משומשים שגרמו לנו לפציעות, אחרי המקלחות

. בגד שמצא כל אחד לבש. הליזול שרף מאוד וגרם לעינוי. אזור השערות שגולח מרחו בסמרטוט טבול בליזול
. כל אחד קיבל שמיכה. שמעולם לא הופעל, ףעם תנור חימום ארוך במרכז הצרי, משם הובלנו לצריפים ארוכים

אבל גם , מאוד ףצפו זה היה. ישנו כמו בקופסת סרדינים אחד בתוך השני. איש 1200-בכל צריף הצטופפו כ

  . בצהריים מרק, "קפה" -קיבלנו פרוסת לחם ומים דלוחים, מדי בוקר וערב. חימם אותנו
הייתי אחד מהאנשים שנבחרו למפעלי . דה במפעליםבחלוף כמה ימים התקיים מסדר ובו בחרו אנשים לעבו

  לאחר כמה ימים נשלחו. הקבוצה הועברה לצריף מיוחד. ביססינג וורקה בבראנשווייג בגרמניה

  . יתה סלקציה נוספת במחנהימאוחר יותר ה מספר ימים. אנשים למפעל 300-כ
שעות ביממה והיה צורך   24המשרפות עבדו . נעשו סלקציות בשגרה, אציין כי באושוויץ בירקנאו, לפני שאמשיך

הגיעו קודם לכן יחידות , ר מנגלה"י ד"ובפרט לפני אלו שנעשו ע, לפני כל סלקציה. לספק קורבנות חדשים
הורו לנו לקפוץ . במסדרים עמדנו עירומים. שיצרו פאניקה מכוונת על מנת שלא נתנגד, מיוחדות של הגרמנים

היו אנשים שלא עמדו בכך . גלח המסדר שהיה בגודל של מגרש כדורבכל שט קפיצות צפרדע והריצו אותנו כך
 1000- עמדנו כ. הגיע מנגלה והוא אישית ביצע את הסלקציה, רועילאחר הא. וכמובן נפלו ומתו ממכות שקיבלו

. חשבתי שהוא מצביע עלי. הוא הצביע עם אצבע על אדם -ה בה עמדתי רביעי יכשהוא הגיע לחמישי. איש
  .אדם שעמד מאחורי הוא ענה לי וסימן לעבר - "כלב, תמשיך לעמוד" - ?"אתה מתכוון אלי" - ו בגרמנית שאלתי



 

  
בסופו של דבר הועברתי למחנה ליד בראונשוויג . סביב נובמבר או דצמבר, 1944נותרתי בבירקנאו עד סוף 

לעיתים בלילות התעוררנו . לרבים קפאו אצבעות הרגליים. הקור היה נוראי. שסיפק עובדים למפעלים בסביבה
כל עוד העכברוש נגס . מצעקה נוראה של אחד הקורבנות אשר התעורר מנגיסה של עכברוש באצבעות רגליו

הכאב היה נוראי  –אבל כשעכברוש הגיע לכרסם בבשר חיי , הקורבן לא הרגיש כלום –באזור הנפגע בכפור 
תי חלק משק מלט שהיה עשוי מכמה שכבות של נייר מצא, לי היה מזל. זה היה נורא -ואיתו הזעקות של האדם 

  .ומנעתי מהאצבעות לקפוא את כפות הרגליים וכך עטפתי

  
עסקתי בחריטת גלגלים . לבית חרושת שייצר חלקים לטנקים, לאחר כשבוע נשלחתי למפעל בעיירה פשלדה

זל היצוק מהרצפה להכניס התפקיד שלי היה  להרים את גוש הבר. קילו 45- כל גלגל שקל כ. לזחלים של הטנקים
, במיוחד בהתחשב בכך שאני בעצם עדיין הייתי חולה,זה היה עבורי קשה מאוד. אותו למחרטה ולעבד אותו

גלתי במחנות התייחסו אלינו בצורה סבירה יחסית למה שהור, בעת שהותי שם.ג"ק 40ומשקלי היה בסביבות 
אני . 7עד  7-עבדנו מ". לוקסוס"יוון שהיה בו קצת כ, לי רגשות מעורבים כלפי המקוםהיו . מבחינת התנאים

שהיו מנהלי , במפעל עבדו גם כמה אזרחים מקומיים. והעבודה הפיזית הייתה קשה, עבדתי במשמרת לילה
הוא . היות שידעתי גרמנית הצלחנו לתקשר. שלי ושמו היה פרנץ היילר" מייסטר"שהיה ה, אחד מהם. העבודה

, יום אחד הוא הביא לי פרוסת לחם קשה כמו אבן.י ותיארתי לו מה שעברתי עד אזשאל אותי שאלות ואני סיפרת
הקולגות הגרמניים שלו הזדעזעו מהאופן בו התייחס . ובהזדמנות אחרת אף הביא לי מעט תחליף קקאו שקיבל

הנאצית חבר פעיל במפלגה  וגיליתי  שהוא למעשה, אזרתי אומץ לשאול אותו לקורותיו, אחרי שהכרנו מעט. אלי
אפילו  - ית התנאים היו נוחים יחס, מעבר לכך. מה שהסביר למה אחרים פחדו ממנו, ואף מבין חבריה הראשונים

תה יהשהות שלי שם הי, אולם. שילמתי על כך בחמש מלקות, כששברתי אחת מהן, אכלנו מצלחות חרסינה
  .זורזאת כיוון  שבעלות הברית התקרבו לא, קצרה ולא ארכה יותר מחודש וחצי

  

אני כן . אני לא כל כך זוכר מה קרה אחרי. לכיוון וטנשטאט" צעדת מוות"הוצאנו ל 1945סביב  חודש פברואר 
זכור לי שבאחד המחנות בהם . אבל אין לי פרטים נוספים, זוכר שהייתי בכמה מחנות ועוד  נסיעות ברכבות

בהם  בפצצות זרחן שהבעירו את המקומותראינו המוני מטוסים אמריקניים באוויר שהפציצו את המחנה ,היינו
, ושם התחברתי לפולניים ולרוסיים שאינם יהודים, מעברים הגענו למחנה אורנינבורג גם בגרמניהבאחד ה. פגעו

ומי שהיו , עשיתי זאת. היה לנו מסדר שבו הורו ליהודים לצעוד קדימה, כעבור כמה ימים. ושלא ידעו שאני יהודי
, ראיתי מישהו עומד בצד, בעת המסדר. ו מקללים אותי מרגע שנודע להם שאני יהודיהחל, חבריי עד לפני רגע

. התקרב אלינו והחל לדבר יידיש, בשלב מסוים כאשר כל היהודים היו מרוכזים. לבוש היטב במגפיים ומעיל עור

בתוך היער . צעדנו כשעה עד שהגענו ליער, אחרי הנאום. הוא הודיע לנו שאנחנו מוחלפים ושנקבל יחס אחר
, ומצידיו, השער נפתח ונכנסנו למגרש שממולו ניצבה גדר גבוהה, וכשהגענו. ראינו חומות גבוהות עם שער

בשעות אחר הצהריים דלתות אחד  –אבל הופתענו , חשבנו שיחסלו אותנו שם. צריפים עם דלתות הזזה
היו . מהצלב האדום, ג"ק 3של  הייוהשנ, ג"ק 5אחת של , חבילות 2- הצריפים נפתחו וקיבלנו כל אחד שמיכה ו

אנשים התנפלו  –ג"ק 3מאוחר יותר קיבלנו חבילה נוספת של . סיגריות ושלל דברים טובים, אוכל, שם שימורים

מאוחר יותר הבנו כי החבילות האלה גרמו בעצם  למותם של רבים  אשר אכלו בבת אחת כמות מזון . על המזון
  .ותדיזנטריה התפשטה במהיר. גדולה מידי

  
שם עלינו פעם נוספת , בשעות הערב נפתחו פעם נוספת דלתות הכניסה והתחלנו צועדים לעבר פסי הרכבת

ליד הדלת של הקרון שלנו . הדלתות לא היו נעולות. איש בקרון 50-60- כ" רק"אלא שהפעם היו  –לרכבת משא 
לאורך . סיגריות אמריקאיות במיוחד לאחר שקיבל מאיתנו, שהיה חביב יחסית, ישב חייל מבוגר מהורמאכט

, שהזכרתי קודם לכן ובאחת העצירות עלה אותו בחור לבוש היטב, הרכבת עצרה מפעם לפעם, הנסיעה שלנו

עכשיו כאשר  –דקות ובסוף אמר  10-הוא נאם כ. לתוך הקרון שלנו ,ושהודיע לנו במחנה שאנחנו יוצאים לדרך
זו הייתה . שמע ולא הגיב. החייל הגרמני היה כמובן נוכח. רנוכולנו ש. קומו ושירו את התקווה, אתם משוחררים

  . תחושה שלא אוכל לשכוח לעולם

  
שוב חששנו . אחרי כמה ימי נסיעה עם הפסקות נכנסנו שוב ליער. הבנו שכיוון הנסיעה הכללי שלנו הוא שוויץ

ענו ליד מחנה שחלקו היה לבסוף הג. יה מסתתרות בין העציםיחשבנו שמכונות יר. שמובילים אותנו אל סופנו
תיק של המחנה היו גם אסירים רוסיים ובחלק הו. שנקרא לודוויקלוסט, שבנייתו טרם הסתיימה, "חדש"

 SS-במחנה זה היה מסדר כללי  ואנשי ה 8:000כל בוקר בשעה . ואוקראיניים  שהתגלו  כאנטישמיים מאוד
בעת המסדר , כל בוקר. דעו שהסוף שלהם קרבהגרמנים כבר י, מצד שני. ליםששמרו עלינו היו מאוד ברוט

הגרמנים נעלמו ומסדר הבוקר , בוקר אחד. הופיע מטוס אמריקאי שחג מעלינו וסקר את המסדר גם כן, במחנה
  . לא התקיים



 

  
דרך פתח החלון ראיתי את גדר התיל של המחנה ולידה דרך , ישבתי על הרצפה - את השחרור אני זוכר היטב

מיד אחר כך ראיתי שני טנקים וחיילים אמריקניים עוברים !". האמריקניים מגיעים"אדם שזעק פתאום נכנס . עפר
במקומות שאסור היה לנו להסתובב , הסתובבתי במחנה  במשך כמה שעות. דרך העפר לכוון שער המחנה

חד בשטח א. ערימות של גופות  היו במספר מקומות –בעת השוטטות במחנה נתקלתי במחזה מחריד .  בהם
לפתע הבנתי מה היה מקור הבשר שקיבלו חבריי בתמורה לסיגריות . חלקן ללא ישבנים, יתה ערימת גופותיה

  .שסיפקו לעצורים האוקראינים והרוסים

  
ובמסע , משם לקחתי עם עוד חברים סוס ועגלה, נותרתי מעט זמן בעיירה לודוויקלוסט, עם השחרור מהמחנה

. קניתי גלידה –ובכסף שקיבלתי , הלכתי למשרדי הקהילה היהודית, לשם כשהגעתי. 'גללוד מלא תלאות חזרנו
  .על הרצפה ישנו. ושנותר ללא חלונות, וגרנו בבית שהופצץ, התחברתי לכמה אנשים שם

  
, או כפי שקראו לו הגרמנים', שבגטו לודז, הזכרתי קודם לכן. ממשפחתי הקרובה לא שרד את השואה איש

  . במפעל לנעלי קש עבור הצבא הגרמני, פה שעבדתי כעוזרו של מנהל הלילהתה תקויהי -שטאדט  - ליצמן
כי , יתה ריקהיהדירה ה. בבית שבו גרנו לפני הגירוש, ביקרתי בגטו', לודז –בתום המלחמה כאשר חזרתי לעירי 

מצאתי צילומים , אבל כשנכנסתי למחסן שהיה ליד החדר. הפולנים לקחו כמובן כל חפץ שהשארנו בדירה
לאחר . כאשר הופיע איש אחד וצילם אנשים במפעל, הצילומים צולמו ערב אחד לאחר שעת העוצר.פעל זהממ

אני מצרף . לומיםיצ 3-4אני קניתי . וכל אחד היה יכול לקנות למזכרת ,הצילומים כמה ימים הוא הביא לנו את
שמות . ופקידה נוספת בצילום אחד רואים אותי במשרד המפעל ביחד עם מנהל הלילה. עודיאותם כאן לת

בין הנשים נמצאת גם את אחותי . רואים פועלות שעבדו בקליעת הקש, בצילום אחר. האנשים לא זכורים לי
לפני . חלק של הפועלות הגיעו מהולנד לאחר שהגרמנים חיסלו את נוכחות היהודים בהולנד. סבינה שעבדה שם

  .שםם מסרתי העתקים מהצילומים האלה למוזיאון יד ויכשנתי

  

  
  



 

  
  
  

עברתי . חששתי מהקומוניזם ומכך שאדרש להתגייס לצבא הפולני - ברחתי ממנה, אחרי שלושה חודשים בעיר
ס איטלקי לימאות "ולאחר מכן למדתי בבי, הייתי במחנה עולים ליד העיר בארי. לגרמניה ומשם הגעתי לאיטליה

  .משם עליתי לארץ .נה על הים האדריאטישליד אנקו, בעיר פנו
  

קיבלנו פספורטים זרים ". 'עליה ד"  - קראו לעליה הזו. הגעתי ארצה בעת אחת ההפוגות של מלחמת השחרור

ארוחת בוקר . אני קיבלתי פספורט הולנדי על שם ואן דר שפיר. של תושבים שחיו בישראל וכאילו חזרו ארצה
בוס לכיוון ונסענו באוט. פה חיפהנחתנו בשדה התעו. במחנה עולים בקריות, איטליה וארוחת ערב, אכלתי ברומא

למרות שהבריטים רשמית עזבו שלושה שבעות , קיבלו אותנו חיילים בריטיים, במעבר. מחנה עולים בקריות
השתתפתי . ל ולאחר כמה ימים הצטרפתי לחיל הים"בבוקר התגייסתי לצה 05:00- למחרת ב. קודם להן

אשר קודם לכן הגיעה ארצה ועל סיפונה מאות   "הגנה" 20- במלחמת השחרור כשאני משרת על הקורבטה ק

  .שנים 17ל "תי בצהשיר. ס חובלים שנמשך שנתיים ימיםשל קור 'אני בוגר מחזור ג.עולים שרידי השואה
  

, "סבונים"לא פעם שמעתי כינויי גנאי מוכרים כמו . אל ניצולי השואה" יפה"עלי לציין שהצברים לא התייחסו 
, אכן קשה להבין איך גרמניה. הם להבין איך אפשרנו לגרמנים לעשות את מה שעשוקשה היה ל.ועוד" מוזולמן"

 - ובמיוחד , בתחכום כזה השואה מסוגלת לבצע מעשה כמו, "מתקדמת"ובעלת  התרבות ה" נאורה"האומה ה
  .אוש ושל חוסר אכפתיות כלפי החייםילהביא את הקורבנות למצב של י

  

  .כרונות היו קשיםיבשנים הראשונות הז,עם זאת. מהשואה מאחוריי יניסיתי להשאיר את מרבית חוויות
ובחלום עברתי עוד פעם סלקציה או רדיפות של הגרמנים במחנות הריכוז , לא פעם התעוררתי בלילה מפחד

ומהסובבים , והצלחתי להדחיק  ולהסתיר מה שעברתי מעצמי, לא דיברתי על מה שעברתי, עם זמן. השונים
אנשים  -לא השתתפתי באגודות אלה ומכרי היו בדרך כלל , השואה" יוצאי"בכנסים  של לא השתתפתי . אותי

  ".רגילים"

  
ביתר קלות אני יכול לספר על עברי ומפעם לפעם אני יכול לדבר ולספר על מה . בשנים האחרונות נפתחתי

התקופה –י מהתקופה היא יזוהי הסיבה שאני מספר כעת את חלקי וחוויות.שעברתי כנער בתקופת השואה 
  . השחורה של האנושות

  .בטוחני שהעבר השפיע עלי בכך. אני מסתכל על החיים בצורה שונה מאלה שלא עברו את השואה
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