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 'בעליה ב ניק'ל"מח - ( Lenny Sklar ) לני שקלר שלסיפורו 

 צור-יהודה בן :ערך

הוא הגיע . והיה הצעיר מבין שלשה בנים אלני נולד בליט

הוא  1491 - 1491בין השנים  .ובעזרת דוד ,ב"לארהבגפו 

. כיה וגרמניה'צ, צרפת, לאנגליה נשלחב ו"שרת בצבא ארה

בא  1499בשנת : "הוא כתב ,העפלהבגיוסו לשרות על 

עליה ' וסיפר לנו על גיוס כוח אדם למפעל 'הגנה'אלינו איש 

כדי לעזור  תיהתגייס .לפלסטינה אירופהמ ההעפלה - 'ב

 ."העקורים ליהודים לצאת ממחנות

 אמשפחתו בליטש לדעת הוא למד לאחר המלחמה

לעשות למען הצלת יהודים  צורךהרגיש הוא  .הושמדה

. '94אקסודוס 'לים אונית המעפיוהתנדב לשרת ב אחרים

משך כל מלחמת ל ב"בצהשרת וכקצין תותחנים  ,צטרף לצבא שבדרךההוא  1494סוף ב

הוא . סיים כעובד סוציאליתם הוא ואב ללימודים "הוא חזר לארה 1411בשנת . העצמאות

שתקע ההוא חזר לארץ ו 1491-ב. 'פועלי ציון'פעיל בתנועת היה  עת העבד בבוסטון ובאות

 9-ולו בת נשואה ו 9114לני נפטר באוגוסט  .ל"ז הוא נשא את מאשה 1491-ב .בירושלים

שנכתב , סיפורו האישי הציג אתזכרונו יקר לנו ואנו גאים ל .המתגוררים בירושלים, נכדים

 (.היילי אלון, בתומ את הסיפור קיבלנו)ור בסיפור הקמת מדינת ישראל שקה ,במקור באידיש

 

 '74אקסודוס '

י שדרגהכנת את  כדי לסיים, הצינורות נו בהתקנתכל הלילה עבד – נמל סט, יוליב 4

עד זמן מה ונוח לנשכבתי ל. והאנשים צריכים כבר להגיע סיימנולא . מעפיליםשל ה נהיהש

בשעות האחרונות האכילו והשקו את הפקידים . ותמגיעבישרו לי שהמשאיות מהרה 

דה בסיפון כדי לקבל את פני הלכתי לעמ. האמורים לאשר את עליית האנשים הצרפתיים

עם תיקים גדולים על הכתפיים ובידיים  ,איך הם נכנסים משלושה כיוונים תיראי. המעפילים

עוד ועוד . ארוך, חיכו במשך זמן ארוך לו הם זהו רגע מרגש .פנימה מתקדמים בהדרגהו

מהנמל  כי יש לנו זמן נתון לצאת, אני ממשיך לזרז את האנשים. משאיות באות עם האנשים

על  מהסתכלות  פתיעייהת .ן ללכתנשים לאאהת כוונתי א. שהאנגלים לא יבחינו בנו בתקווה 

 . הם נראו יותר טוב ממה שדמיינתיואמהות עם ילדים קטנים , המוני הנודדים

 , מהנמל האיצימחכים ל אנחנו ,גם לסיפון של הצוות באו הרבה אנשים וכפי שנקבע

. אחרי יום מאד קשה, א החוצה ומסתכל עד מאוחר ונשכב לישוןאני יוצ.  לא קורה אבל כלום

מסר שהיה במשמרת   [David Lowenthal] ודייב לבנטלצעקות  נושמעבבוקר מוקדם מאד 
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אנחנו מסתובבים , כמעט שברנו את העוגן .הבנו שאנחנו בצרות. מישהו אחרל את הפיקוד

 .ואני נרדמתי שוב נו מהנמלים יצאקש סיונותינואחרי [ על שרטון נועלי] ווט נללא בנמל 

אנשים ן  הוארגבבהדרגה מסרו לאנשים את העבודה במטבח והם עובדים לבד – יוליב 19

בעבודה  . עם קונצרט קטן תי אותםמחילמטה וש ירדתי לאנשיםבלילה . על הסיפוןובחדרים 

או לי אני מרגיש טוב והמוני האנשים הר .הקשה האלמנט מעט עםעם המעפילים ל תינפגש

עוד ועוד סביבנו ולא עוזבים אותנו  ותמשחתות של האנגלים מתרבה. את עולם החיוניות

 נורגלת נוגעהכמה ימים לפני ש. כמה ימים סוערים אבל אנחנו מחזיקים מעמד היטב. לרגע

בראש ] תלינו דגל יהודי. [של הבריטים] התקפייםהאמצעים ל נגדלהתאיך ים שנאת הא

אנחנו . לחופי הארץ תנוגעה קראתל, עמדותבבוצות איך להתגונן קה והדרכנו את [התורן

הכנו כמה . כמה מאות אנשים צליח להוריד לחוףהיינו בטוחים שנפרוץ את המצור ושנ

 .עם אוכל ,באוניה [לאחר הקרב הצפוי] כדי להסתתר 'סליקים'

 

  74אקסודוס 'הקרב על 

. נו כדי לראות מה קורההאוניה של אתבלילה עברו המשחתות והאירו  – יולי 14

כל האנשים  .תוהמשחתאחת  לינואהתקרבה תה כשיאחת מהתמונות המרשימות ביותר הי

, כתי לישון בחדר סמוךערנ .של עם במצוקה התבטאות. שירים ועוד " התקווה"התקבצו ושרו 

נשכבתי על ורחצתי וארזתי את כל הדברים שלי . עזרה ראשונה תחנתכי החדר שלנו נהפך ל

 .התקרבו אלינוהאוניות הבריטיות כאשר , לפנות בוקר העירו אותי 3בשעה . הרצפה

על וכל האנשים היו , כבר היו מכוונים עלינו המשחתות וריזרק, התלבשתי ורצתי החוצה

קיטור הצינורות את  והכנו, עצים, ברזלים, בקבוקים, התכוננו עם תפוחי אדמה. סיפוןה

מן הצד שלהם . בהם בתפוחי אדמה ומה לא נוהכי ניהופן האולדו דהמשחתות נצמכש. והמים

משהו פגע בי . אני המשכתי להעיר ולארגן. הם זרקו פצצות גז והקהל התפזר עם דמעות

שתי משחתות באו משני . עזרה ראשונה וחבשו אותיהנכנסתי לחדר . בראש ויצא דם

רצו  האנשים. היהשניאחת אחרי , נזרקו עלינוהדמעות  גזיפ. הצדדים ודחפו את האוניה שלנו

כמה פעמים כמעט ועיניים ה לע חומצה ישמתעצמי ל. החוצה םתופנימה ואני סחבתי א

זרקנו על האנגלים מה  .הקרב" שדה"תוך כדי צעקות סחבתי את האנשים אל . נחנקתי

 . אותנו המים הפסיקו לזרום  והם המשיכו לדחוף. שיכולנו למצוא

האנגלים כבר ירו . חזקהתהקרב ו "ריםגש"שמענו שהאנגלים עלו על ה פתאום

האנגלים מתרוצצים לכאן ולשם על הסיפון ואנחנו תוקפים . בשלושה אנשים ואחד נפצע קשה

תקפתי אחד מהם עם מיכלי מים וזרקתי עליו גם . קפיםואיפה שרק רואים אותם ת. אותם

י בדם כשהבחנת. המשכתי בקרב. עד שהסתחררתי, הוא נתן לי בראש וביד במקל. גרזן

ששכב  [William Millman] מילמן בילפגשתי את . הלכתי לעזרה ראשונה ונחבשתי, בראש

ועצרתי , למיםמהבריטים זרקתי כמה . הוא ניסה לדבר אתוש, פצוע אנגלי לידעם פה ירוי 
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ו את ינרא. כבר הפסקנו להיאבק. במטבח ועל סיפונים אחרים, אבל הם היו על הגשר, אחרים

אני נשכבתי והראש כמעט . ל מקום וסחבנו אותם לבית החולים בסיפוןהפצועים שלנו בכ

כל . הובילו אותי לבית החולים שלמטה איליי וסטנלי, אחרי ששכבתי זמן מה. התפוצץ מכאב

הרופא אמר שזה יימשך זמן מה עד שכאב . כך הרבה אנשים נפצעו והאנגלים מסתובבים

אם אני חושב . אני מתחיל לבכות. שלנו" רההחב"וגם , אחיות סימפטיות באות. הראש יעבור

קפריסין ולראות את ב[ מחנות המעצרל] הייתי מעדיף לנסוע . ללכת לבית החולים בחיפה

 .החיים שם

על  צטערבכל מקרה אני מ. אין מספיק זמן, להגיעגם אם אני אגיד לאן אני רוצה 

אבל , ניה קצת ניזוקההאו. לא אכלתי כלום יום שלם ולא מתחשק לי כלום. ההליכה לחיפה

. מולי נפטר הילד שנורה. הוא נאנח נוראואיש שבקושי נושם שוכב לידי . לשייט היא ממשיכה

לחיצת יד . נו לנמלגעהיה ארוכה יפאחרי צי. חופי חיפהמחכים לראות את . מצב רוח של אבל

 נעשה מהאיליי הבטיח לדאוג לדברים שלי ואני עולה כדי לראות , אחרונה עם החברה שלנו

 .סוחבים החוצה את הפצועים קשה ואת המתים .הרבה חיילים ניצבים ועושים סדר. חוץב

. סוחבים אותי החוצה ואני רואה רק אנשים עם מצלמות וחיילים, מגיע ומצביע עלי וסי'גר "ד 

כשסוחבים . הרופא האנגלי מסתכל וקורא לזה פציעה של הראש העליון. מביאים אותי לאוהל

כל . עומדים וסופקים כפיים[ רב החובל] ארן אייקאני רואה את איליי ולאוניה בחזרה אותי 

נתמך על , אני הולך כבר. חפציםהבדיקת  במסלולסוחבים אותי . האנשים עומדים ומסתכלים

אחת ] האוניל יתיעלהוכמה שומרים פ "שחלפתי עכיסים שלי ואחרי בבודקים . ידי חייל

אנחנו נוסעים , זאת אומרת. א פצועים מוכרים אחריםאני מוצו [גירושהמשלושת אוניות 

הרופא בודק ולא . נמצאים כאןואפרים  [Aronoff Murray]משה אהרונוב גם . לקפריסין

 אנשיםהצטרף ליתר הלמתחנת העזרה ראשונה אחרי כמה שעות שולחים אותי . עושה כלום

 .באוניה

 Baer (Be’ari)] שמואל: פגשתי את שאר החברהלסיפון כשיצאתי  – 11יולי 

Shmuel] ,קה'רוב [Margolis Reuven] ,מיירון ,[?]ע וועוו [Goldstein Myron] ,אבוט 

[Lutz Abbot] האנשים היו סימפטיים . עם ראש חבוש אותי באוויר הצחהניחו  .סטאריקו

 האזיןקהל לאמרתי להתרוממתי ו. שמעתי מישהו שר. אבל לא נורא, היה קשה לשכב. אלי

שרונות והקונצרט הראשון יוגייסתי כ לסיפון לצאתלי למחרת נתנו . ו הקונצרטיםוכך התחיל

. סתחררייתי מהראש השתפר אבל עדיין המצב . הקהל המשיך לבקש עוד. מאד היה טוב

האוכל היה . הייתי מוכר כצעיר עליז. התבדחתיביליתי עם כמה בנות ועם אחרים סתם 

ו לתהות לאן נאחרי שלושה ימים התחל. מורכב מהרבה עוגות ואטריות עם מרק בשר

הייתי מאד חזק אבל לא יכולתי לדמיין שאנגליה . צרפת: מובילים אותנו וקולות שונים הפיצו

הקהל הצטער . [גל השמועות] עם זה וזהמאד  כך עבר הזמן מהר . תעשה את זה עכשיו

. [בוק-פורט דה בחוף] ימים הגענו לצרפת ועגנו 11אחרי . הנסיעה מערבה ליותר ויותר ע
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ניתן ביחד לראות מה נאספו החברה שלנו . הצטרףארגנו שביתת רעב ואני הכרחתי אנשים ל

 .לעשות והחליטו לחכות

הצרפתיים עולים לאוניה ואנחנו הכנו את הקהל עם הודיעו לנו שהנציגים  – 91יולי 

ענה [ ?]עורך דין -הדוקטור. נכנסו אלינו ומסרו לנו את כוונתם להכניס אותנו לצרפת. הפגנות

ואני , שהצרפתים בכועד זה כל כך השפיע ". יזימרסל"וה" התקווה"שירת  תוך כדי ם הלכווה

איש  שהיה ,המתורגמן [?] הרשל נקשר. היו הקריאות" ארץ ישראל או המוותל. "אתם

 הכנו פלקטים עם קבוצות. מאז התחילה העבודה הפעילה. קיבל הרבה מידע ,'ההגנה'

שרצו רדת לאנשים אפשר גם תוכנית לא ל הייתה. ת הצהרות כשנגיע לנמלקראהל אנשים

, אבי, והרשל, לרדת כוונתוהרשל כבר דיבר על . שירדוהרי כבר היו כמה אנשים . מהאוניה

 . 1כברירדו  [Lester Sol] סול לסטר, [Schulman Samuel] שמואל שולמן, מורי

. [שהיו במחסן השני באוניה]עם החברה  תצויעיהתב, לפני שירדו הרשל מסר לי את הניהול

 התרכזתי בעיקר בצד. הרגשתי חלש מדי לקבל עבודה כזו אבל בהדרגה לגמרי התרגלתי

נתנו פחות . בצד השני היה בלבול גדול. שלנו ומאוחר יותר שמתי עין על הצד השני [במחסן]

. [?] ת אבאכשמסרו את זה באמצעו, קונצרטים וקיימו מגע עם החברה שלנו בצד השני

, זה נעשה תוך רעש גדול. חוו בכנהתחיל קרב כדי למנוע מהאנשים לרדת ואת זה השג

 .  ו לשיר כדי שהאנגלים לא ישימו לבנוהתחל

שלא  מה גם, ואהבנואבל בהדרגה התרגלנו , ולגמרי לא חיבבנו אותו, החוףהגיע השליח מ

אני התחלתי להתעסק כמה ו וצד השני השתפרהעניינים ב. תה לנו כל כך הרבה אחריותיהי

הבנות ריחמו עלי והכניסו אותי . עבודה תרבותית ופוליטיתב והתרכזתישפחות עם האנשים 

והאוכל השאיר את , תה שביתת רעביכבר הי. רק אז נהניתי מהאוכל. למטבח הקולקטיבי

 לשתיה המים דודישנתי מתחת ל. סרים בחוץימתי. אותו הדבר עם השינה. כולנו רעבים

היה נורא מחניק  אבל, אחר כך כבר קיבלתי מיטה מהרשל. 1בשעה  שכיםייתי צריך להוה

 .בבוקר מרגישים מחנק. בפנים

יש לי יכולות טובות . באנגלית שלמדתי בעצמי, מכניקה-ורהתחלתי לתרגל בעברית אלקט

, הרשל, טלבנל ייבדדי להכניס את המצרכים וראיתי את יצאתי כמה פעמים כ. מאד בלימוד

היו , דיברתי אתם מעט [.Teddy Rosenfeld] רוזנטלו [Avi Lipshitz-Livni] בי ליפשיץא

. יש קונצרטים פעם או פעמיים בשבוע. יש סקנדלים. להם הרבה צרות עם אנשים שגונבים

עם האנגלים ועושה מעט [ ?מקשר ה]שהוא , [? שם פרטי]גם שומעים סיפורים על אבא 

אבל אני דוחה אותם ומתעסק , עץ על כל דבר קטןילי להתיהחברה שלי מנדנדים . בשבילנו

. כדי לעבור לצד השני ולשוחח עם הקהל, ו חור גדול יותר בדלתינעש. אתם כמה שפחות

 . הכרתי הרבה אנשים חדשים ובסביבה החדשה אני מתנהג בעליזות ומעורר את הקהל

                                                           
1
 ' המוסד לעליה ב'י הוראות "גה להמבורג עפל ירדו מהאוניה לפני ההפל"כמה מאנשי מח 
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  .מה להאמיןליודעים  ולא, קפריסין והמבורג, ברוקוט, שנוסעים לקניה ות שמועותנפוצ

יק מהשומר הצעיר הוא 'ישראל .מעט מאד עיתונים מגיעים. לא מחזיקה מהמבורג 'ההגנה'

אני חושב לעצמי כמה . השותף הקרוב ביותר שלי ונשאר קרוב לחברה שלהם באופן כללי

, עם כאלה אנשים מהשוק השחור וסתם טיפוסים חשוכים, פעמים האם משתלם כל הסיפור

השנאה בין ההונגרים והפולנים . בייחוד ההונגרים, מנע כשאני רואה את הילדיםאבל אני נ

שמחזיק את הילדים , עזראהדמות הראשית מבין ההונגרים הוא   .היא גדולה מאד

בין הדמויות האחרות . והוא נותן לי את המקהלה שלו לקונצרטים. במשמעת הטובה ביותר

ק  הוא המארגן של 'ז. מהצרפתים והמרוקאים, דודוק 'ז; בתור שחקן ומנהלבולמן נמצא 

 [Harold Leidner ] ,הרולד; המארגן השקט אבל חזק, רלס'צ. השומרים והחבורה החזקה

 .שעות בשמירה וכסניטר ומתערב בכל דבר 99עובד ש

כמה עשרות ישנים . אנשים  911-מיטות ו 911שלנו יש  חסןבמ. החיים באוניה

המיטה שלי . היציאה סגורהושם יש גג ושתי מדרגות , עחוץ מאשר באמצ, חשוך. למעלה

אנשים מונחים  3התרופות וכל השמיכות של , (שורות של מיטות 9)נמצאת למטה בפינה 

      המים זה קת וחלמים בקופסה כדי להתרחץ כי  בושוא 1אני קם בבוקר בסביבות . לידי

ואולי , יסה לארוחת צהרייםיאז מגיעה ד. 11אני מסתובב עד ארוחת בוקר בשעה  .9-1-מ

ובלילה זה . כשיורד גשם נהיה בוץ באמצע". סטיו"אולי . 4וארוחת ערב בשעה , צימוקים

 .הישנים ליד הקצה בעיקר הילדים של עזרא אלו. משבש את השינה של אלה שבאמצע

,  להמבורגמחר בלילה ומבשרים שנוסעים , המנהיגים, ם קוראים לכמה מאתנוופתא

כנראה ] נפגשתי עם צבי. דחינו את זה בתור פרובוקציה. יורדים בצרפת אם אנחנו לא

, הבריטי]ור 'המייג. ולא האמנתי שאנחנו באמת נוסעים לשם, ומאיר [ם"מלווה הפלי, כצנלסון

הם זרקו פליירים על . הוא אישיות. ראה אותי בפעם הראשונה[ המפקד הצבאי של האוניה

זה  אבל ,לולא דמיינו את הכ. ומסרו את אותו הדברלמחרת באו הנציגים הצרפתים . הקהל

העמדנו . נו הפגנה עם שביתת רעברכע .אתמול היה הקונסול באותו עניין. היה אפשרי

, הגיעו המצרכים האחרונים עם החברה שלנו 9בשעה . תונים היו מלאים בכךיפלקטים והע

שבועות  3-עלה מלמאחרי להמבורג אנחנו נסענו . שהם נוסעים לאיטליהלנו שבישרו 

הגיע אלינו בסירה [ 'המוסד לעליה ב'נציג ] סנה משהש נזכרתי. בוק-דה-שעמדנו בפורט

 .וצעק שעוד נתראה בארץ

. חולפות –בוק וראינו את האוניות האחרות מפליגות -דה-נסענו מפורט – 31אוגוסט 

ו קצת אוכל מזל שנשאר לנ. מנת רעב, האוכל עכשיו מורכב מעוגות מחוממות עם קפה או תה

 9אחרי . למרות שידענו שנוסעים לגיברלטר. הרושם הראשון מהנסיעה היה טוב. מהסירות

והחיילים  [נגד בחילה] מיד לקחנו כדורים, בדרך ראינו את חופי ספרד וצרפת. ימים הגענו

לגבי החיילים אפשר לומר שרבים . הסקוטים נכנסו חמושים[ ובמקומם], שלנו יצאו לחופשה

בלילה . בגיברלטר היו מאד נוקשים מסביבנו. בייחוד הילדים ההונגרים. יידדו אתםמשלנו הת

עמדתי והסתכלתי על . שחיינים וסירות משמר י"פיגוע עשיחררו פצצות עומק כדי לא לאפשר 
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יש כאן . שוקולד ועוד דברים, כמה מן היהודים שלחו לנו סיגריות.  היבשה והמתנתי שעות

 .לא מאמינים שנוסעים אמנם להמבורג, יילים שלנו חזרו ונסענוהח. הרבה יהודים עשירים

מזג האוויר היה לא רע והזמן עבר . בציפייה לסערה גדולה ונסיעה קשה ספרנו כל יום

וחשבנו מה , המורל של הקהל היה לא רע וכבר התרגלנו לרעיון של המבורג. מהר מאד

כשאני מתעייף . שלא ייצא איך, בעצמי שמחתי שהסוף של האקסודוס מגיע. לעשות שם

אני נפגש הרבה עם חיים . עם כל המכריםלהיפגש אני עובר לצד השני , מלעמוד בצד שלנו

 .בהמבורג בימים האחרונים חושבים על התנגדות בירידה. וצבי

רק אחרי ויכוחים ארוכים . קודם כל לא החזקתי משום התנגדות כדי למנוע קרבנות 

גם יצרו קבוצות ומוגבלת והתנגדות פסיבית לנו ם אישרו ולחץ מצד השומר הצעיר ואחרי

שעות  99ו על שביתת רעב של נלפני כן הכרז. מהאוניה חדשות עם מנהיגים וסדר היציאה

בלי , ברגע האחרון מסרתי את הדברים מתיק הגב. ולכתביםהבריטי ור 'ו הצהרה למיגנושלח

. יק עזר'ת הם הזדעזעו אבל ישראלכאשר נודע המעמד שלנו למנהיגי הקבוצו. יותר מדי רעש

. אבל הנשים קטעו אותו, בלילה אספנו את הקהל וישראל מסר את התוכנית באופן דרמטי

כל הדרך האוכל . כי האוכל כבר נגמר, הייתי מאד רעב. במחסן, באותו לילה כולם ישנו למטה

 .תה בבוקרעם קפה או , [גולש" ]סטיו"ו[ או עוגות ביצים]עוגות , היה מורכב מביצים

בכל . ועדיין כלום, 1-ב נוקמ .9בשעה  מבורגהלהיינו צריכים להגיע  – 1ספטמבר 

מיד . כולם עומדים ומסתכלים. ורואים יערות ודרכים כלשהו מקרה מסתכלים החוצה לסימן

זה . הקהל התעצבן על הגרמנים בגלל שהם מסתכלים ואולי גם צוחקים ונוקמים. רואים בתים

נוסעים זמן ממושך  . חיים המסודרים כביכול של הגרמנים והנדודים שלנוה, עשה רע לכולם

אני מצווה על כולם לרדת ולעבור לצד השני . בנמל האלבה ואנחנו תיכף כבר נמצאים[ נהרב]

כולם כבר . היום כעבור זמן מוסרים לנו שנרד למחרת. ורואים תחנה גדולה עם הרבה חיילים

רכבות : יותר מאוחר עמדנו והסתכלנו על החוף. ה לא נעיםהי .מיטות קרועותוההיו לבושים 

אני . הקהל כעס בגלל האוכל. זה נראה כמו משמר כבד. בתחנה ואין בכלל אנשים אזרחיים

. אבל בכל זאת אני מאד רעב ,קיבלתי קצת אוכל, בהיותי מאד חלש. ממשיך לשכב במיטה

ישנתי והעירו אותי . יתת הרעבאחרי שב 11:11דיברו על לקבל אוכל בשביל האנשים בשעה 

 .בשביל מרק עם חתיכות קטנות של בשר וחזרתי לישון

הערתי את  1:31בשעה . לירידה כדי להתכונן 1העירו אותי בשעה  – 4ספטמבר 

. כולם ישבו בהמתנה 4בשעה . פתחו את הדלת כדי שהאנשים ייצאו 9:11בשעה . הקהל

. רק הקיבוצים נשארו, שבצד השני הרוב יצאו גילינו. הסדרנים היו במקום. המתח היה גדול

, התחזית נראתה מאד רע. החיילים שלנו נכנסו ולקחו את החבילות והאנשים הלכו אחריהם

מיד התחלנו לשיר והם הסתובבו וסתם . הם נכנסו 4ובסביבות השעה , אבל כולנו חיכינו

עדיין אין תוצאות . אחד מאמריקה עבר וסתם הסתכל עיתון כתב. הסתכלו ואפילו שרו אתנו

זמן הם עמדו ליד  כמהאחרי . אני חושב שהם ינסו שוב ושוב. ואנחנו הרגשנו טוב מכך

פתאום ירדו כמה קצינים וחבורה משני . הדלתות של שתי המדרגות ועלו לנו על העצבים
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ו אותם נהדפ .[?] התחילו להכות בפולקותומשטרה צבאית והחיילים שלנו  -.פ.מ, הצדדים

בקושי הגעתי לחבילות . כמה צעקות ובכי. אבל כלום לא עזר ,ני רציתי לעצור אותםא. חזרה

 .שלי ועמדנו בשורה כדי לרדת

היו הרבה אזרחים שהמתינו כמו  על הרציףלמעלה עמדו חיילים בשני הצדדים ו 

השאירו אותנו לחכות , הובילו אותנו לתוך התחנה ובדקו את הדברים שלנו. עיתונאים

רק . הקהל נראה מרוצה מכל הפעולה. המתינו בעצבנות וקצת חסרי מנוחה כולם. לרכבת

נכנסנו לרכבת ואחרי . צלמו אותנו והעיתונאים נדחפו כדי לדבר אתנו. פצוע קשה אחד

אחרי . נוףהסתכלתי דרך החלון וראיתי את ה, הייתי מאד עייף. שקיבלנו קצת אוכל נסענו

נסענו במשאית . עם אזרחים פה ושם, ל מקוםירדנו והיו חיילים בכ. שעה הגענו למקום

 .מחנהל  הגענוו

כבר נמצאים אנשים מסודרים ומסתכלים . הרבה עיתונאים עם מצלמות בכל מקום

ואחר , אפרים, דוד, אווה, קטיהאני נכנס לבלוק אחד עם . עלינו כשאנחנו הולכים להירשם

עובד עוד עם חיים במזכירות  אני. עם הקבוצה שלו יק'יוזשם נמצאים . כך אני נכנס לבלוק

הרבה סוכנים וסתם אנשים זרים מפתים את האנשים . וגיעהיה יעד שהחברה מהאוניה השנ

אני מרגיש כל כך טוב בגלל . האוכל מאד חלש ואני רעב. וניםשעם הבטחות וסיפורים 

 . באוניהשהייתה האחדות  צפה ועלהרהשינה על השחרור מן 

סדר בהנהגה של הארגון וה עלו סיפורים נשמע וגיעה יהיהשנ ת הגירושאוניאנשי כש

בכל  וזלזלהם לאוניה שלנו  אהוהשוב. הרבה אנשים עצורים ופצועיםהיו להם . [וזמןר] מרדכי

האנשים מהאוניה שלנו שמחו לראות אותי ברחוב וביקשו שאבוא . האוניה שלנות הנהג

אבל לא , קונצרטיםלערוך ממני  אנשים ביקשו. שומר הצעירוהאבל הלכתי לגורדוניה , אליהם

למרות שהיו מפגשים  ,קשה לגייס את הכישרונות. כמו באוניהלהופיע תה הזדמנות יהי

 . לגמרי רעבים נוהשינה מאד לא נוחה והאוכל משאיר אות. קטנים ברחוב

וארגונים  [' ?אונררא'] "אירא"את האנגלים משחקים אתנו בפוליטיקה וזורקים עלינו 

נכנסתי . הגיע בחג בפעם הראשונה 'וינט'הג'. נחנו לא מקבלים שום עזרהאבל א, אחרים

ובמקום ללא  וזר לראות אנשים באותו מצב חומרילבית הכנסת בראש השנה והרגשתי מ

כבר הרבה זמן . בהדרגה התרחקתי מהדרך האורתודוקסית. תפילה ראוי-רצפה וללא בעל

, האוכל היה מורכב מלחם. כמו תמיד ביום כיפור לא התפללתי כל כך חזק. שלא התפללתי

. 2בהמתנה ליציאה, היינו מאד חסרי מנוחה. הוסיף מעט 'וינט'הג'. מרמלאדה או חמאה ומרק

. אנחנו מחכים שהשערים ייפתחו ושיובילו אותנו החוצה. כל כך הרבה זמן עובר בלי כלום

הגיעו . פתיתכך גם למדתי קצת צר. התחלתי ללמוד אנגלית אבל מהר מאד עזבתי את זה

השערים . אני לא יודע איך הזמן עובר מיום ליום. עיתונים וכתבי עת ונהיה קצת יותר קל

בסוף תפסו את האדם . כל האנשים הגדולים כדי לצאת בפני ותנפתחו ואנחנו מקימים מהומ

                                                           
2
 .מסמכים מזויפים', עליה ד'עליה לארץ בתנאים מועדפים כמו ' אקסודוס'הבטיחה למעפילי ' ההגנה' 
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, והוא הבטיח את הנסיעה שלנו[ 'המוסד לעליה ב'ראש , הכוונה כנראה לשאול אביגור]הנכון 

בלילות אני יוצא . הוסיף דברים נוספים 'וינט'הג'האוכל השתפר תודות לכך ש. בקרובממש 

שבת אחרי יום כפור ציינתי ב. )כדי לתת קונצרט בבלוק או סתם כדי לעורר רקוד הורה

אל "ללא נר וללא , מאד בחרדה ובחוסר בטחון, "קדיש"ואמרתי , למשפחה שלי" יארצייט"

  .("מלא רחמים

באותו היום . מהמחנה ליציאה הגיעו החדשות שנתכונן, וכה להצלהאחרי המתנה אר

רצתי . תיקיםארוז את ההכל היה לא צפוי ומיד ניגשתי ל. בן ופנינהתה גם החתונה של יהי

כולם התחילו להיפרד . יתוישר למכונ, "לחיים"כולם שתו . לחתונה והבלוק היה מלא באנשים

חופשיים בפעם הראשונה , גדול ומיד היינו בחוץעמד המון  יתליד המכונ. והיה מאד מרשים

, ושם ישבנו כמו בני אדם ליד שולחן עם צלחות, הובילו אותנו לבית בלינבק. חדשים 9מזה 

הגענו . והרגשתי מה שהיה חסר לי במשך כל התקופה, תה מצוינתיהאווירה הי. ומוסיקה

וישנתי רק , היה קר נורא .ךלדר נולאחר זמן מה חזר. לברגן בלזן מאוחר בלילה ושוב אכלנו

עזבנו את ליפהיים . בכמה מחנות כדי לנוח נודרך עצרב .עם ניירות מזויפים נוכול. מעט

חשבנו שאנחנו . ושאלו שאלות נוהוציאו את כול, [? משטרה צבאית] M.P-ה ונעצרנו על ידי

 .שיכנו אותנו לבית ילדים וכאןמיד במינכן לקחו אותנו . נגמר בטוב הכולאבל , "קבורים"כבר 

יתה מאד מוגבלת והיו מעט יבימים הראשונים התנועה שלנו ה – 11אוקטובר 

החברה ניהלו שיחות על הכל והיו מספיק . קיבלנו כסף ודברים. מקומות אליהם יכולנו ללכת

הילדים בבית היו מלאי מרץ  ומאד . הרבה פעמים שיחקתי את תפקיד המפשר. ויכוחים

הלכתי לקולנוע בפעם הראשונה . 'ה ביעל'בשוב  המשיךי אולי לבגללם חשבת. חיים-מלאי

המקום  ,וראינו את האלפיםלטייל בסביבה לקחו חלק מאתנו  .עירב בלותובהדרגה יצאתי ל

 . לא יכולתי לשבוע מהיופי. היפה ביותר בעולם

, רובינשטיין. לכנס האבל ליהודי ליטא [?הולנד ] נסעתי עם ליטאי אחד מהרלנד

דיברו על החורבן ועל הפרטים . היה יושב הראש" אידישע שטימע"עבר של העורך לש

והוא מסר לי קצת  אפגשתי מישהו מליט. זה השפיע עלי קשות. הנוראים בעיירות ובערים

ואחרי , ניסיתי לראות את סלוצקי ואותה. בייחוד סומוניסקי איטקה, מידע על כמה ליטאים

מיד . אני לא זיהיתי אותה, היא זיהתה אותי. להחיפוש ממושך מצאתי את איטקה בכתובת ש

גיליתי שכמה חברים שלי עדיין . לא זכרתי אף אחד. סיפרנו סיפורים והתרחשויות של העיירה

הם  .באותו זמן הרגשתי נורא בגלל אחי וגיסתי. וקבוצה יפה גדולה ניצלה מן הגיהינום, בחיים

גם שמחה שמספר גדול מאידך ו –ה אבל לא עשו את ז, יכלו לצאת אם היו קצת מתאמצים

אבל אני לא , אני בא לעיר לעתים קרובות ואיך שהזמן עובר. של אנשים אחרים נשארו בחיים

 .ההמתנה הישנה והמוכרת. מרוצה מלעמוד כאן בלא כלום
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 :דף מקורי מיומנו של לני שקלר שנכתב באידיש           

 


