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 פעמים, עשרות שקראתי ספרים

 תוכנם, את להבין שיכולתי עד
 הבנתי ולא ילד, הייתי בסד־הכל

מהכתוב. הרבה
 תמיד היה, שלא כמעט ״אוכל

 לח היה המקום רעבים. היינו
 בו התהלכו ומעופש. דחוס מאוד,
 שאותם ברחשים, ושאר כינים

 כחיילי ואני, בן־דודי אימצנו,
ה נוראי, במתח חיינו מישחק.
 אחת, לא אחרינו. חיפשו גרמנים

 היתה גרמנים חיילים כשקבוצת
 הנה שזהו, חשבנו לאיזור, מגיעת

 מתפללים היינו אותנו. גם תופשים
ו לשלום, בבכי נפרדים ביחד,

 עלינו פסחו הם אך לסוף, מחכים
ושוב• שוב

ה בקירבת בנוי היה ״המרתף
 את שמענו לילה כל הראשי, כביש
 שהוצאו היהודים אלפי קולות
ב הצעקות ואת ביערות להורג

גרמנית.
אזרחיס
צוהלים

א ^  אולם מאוד, חלה שלי כ
■  שעות־הלי- על ויתר לא הוא י
בחינו לעסוק והירבה איתנו, מוד
 כשנתגל־ מאוחר, יותר הרבה כנו•

 היה בארץ, החידונים לעסקי גלתי
הת מאותה שאוב שלי הידע רוב

ההדר לנסיגתם עדים היינו קופה•
ה ולהתקרבות הגרמנים של גתית

 והעיר קמנו אחד בוקר רוסים.
ו צוהלים אזרחים מוצפת היתה
 שהגיע וידענו רוסי, צבא מלאה
מה יצאנו לתקופת־ההסגר. הסוף

של כשמונה העולם לאוויר מרתף
ה אנשי מקבריהם. שהגיחו דים

 הביטו סביבנו שהתקבצו עיירה,
 וברכו והערצה, ברחמים עלינו
ב להישאר שהצלחנו על אותנו
חיים•

 לנו ושמנו חופשיים, ״היינו
 להגיע — עינינו לנגד אחת מטרה
 עם המתנו, רב זמן ישראל. לארץ
כשאנח לרשיונות, יהודים, המוני

 בתחנת־ חבילותנו על ישובים נו
לאוסט הועברנו לבסוף, הרכבת.

 ממיש־ שהופקע בבית ושוכנו ריה,
מו הרגשה זו היתה גרמנית. פחה
לגבי. מאוד זרה

 דרכי- נפרדו התקופה באותה
הצ ואני אחותי אחי, המישפחה.

הקיבו ההכשרה לשורות טרפנו
באוס נשארו הורי ואילו צית,

למ אבי. של מחלתו בשל טריה,
לאו השתייכנו ששלושתינו רות
 באותה היינו לא התנועה, תה

 גם נפרדתי מהרה ועד קבוצת־גיל,
התאח המישפחה ומאחיותי. מאחי

יו מאוחר שנים שבע רק שוב דה
הגי כשהורי בארץ־ישראל, תר,
סוף־סוף.״ ארצה עו

 שבח בפרופסור לראות קשה
יל לשני אב כיום שהוא וייס,
 ה־ בת ויפעת 14ה־ בן נועם דים׳

 סגנית־ לאשתו'אסתר, ובעל ,19
 בחיפה, אליאנס בית־ספר מנהל

 שהגיע הגלותי הילד אותו את
 עליית־ במיגסרת 1947ב־ לארץ

 שלו ההתאקלמות תקופת הנוער•
 קשה היתד. הדסים. בכפר־הנוער

להו נואש רצון בי ״היה מאוד•
 וייס, שבח מספר עצמי,״ את כיח
לי מבחינה בעיה לי היתד. ״לא

 גופנית. היתד. שלי הבעיה מודית,
 כל לעומת ורזה נמוו־קומה הייתי

ה הגוף בעלי הבריאים, הצברים
 נחות. גמד עצמי הרגשתי מפותח.

 שיטתית בצורה להצטרף התחלתי
 בכפר. ספורטיבית פעילות לכל

 מהרה ועד והתאמצתי, קש אכלתי
ב אלוף הפכתי תוצאות. ראיתי
 ישראל את יצגתי למרחק, קפיצה

ה בתחרויות השלישית במכביה
לה את והובלתי הקלה, אתלטיקה

 שוב הדסים. של ריקודי־העם קת
ניצחתי.״

פופו דמות הפך הכישרוני וייס
באותן כבר בחברת־הנוער. לארית
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