בס"ד
אנה שוורץ
היא חולה וקצת קשה לה לדבר היא גם לא זוכרת
כל כך.
גרה כיום בבאר שבע .אז ברומניה בעיר קיוב ,
היא הייתה בת  12בזמן השואה ,קיבלה מכות
קשות לאורך כל התקופה.
שאלתי אותה אם היא זוכרת איך היו החיים לפני
השואה והיא לא כל כך זוכרת.
איזה יום זכור לך במיוחד מאותה התקופה?
במהלך השואה היה לה שני ילדים ובעל חולה
והיא יצאה להביא לחם לילדים והרביצו לה היא כל כך פחדה וחזרה הביתה ולא הספיקה להביא להם
לאכול.
האם כשהשואה פרצה נשארת לגור באותה העיר? אנה הייתה בבית כנסת במשך שנתיים עם שני
ילדים בכיסאות גדולים עד שנגמרה המלחמה ,לא היה להם אוכל ולא היה להם כלום ,והם סבלו
מרעב כבד.
האם הפרידו אתכם מהמשפחה? הפרידו אותה ממשפחתה ,מור אביה נפטר שם .היה במחנות
עבודה ,והרגו אותו שם .את אימא שלה לקחו למקום אחר ולאחר מכן עלתה לארץ ומתה .אחים שלה
גם כן שרדו את השואה.
האם היו מקומות שיכולתם להבריח אוכל? היו מקומות אך היה מאוד קשה להגיע אליהם ,מי שיצא
מבית הכנסת לחפש אוכל תפסו אותו והרביצו לו .גם אנה נפלה קורבן ,פעם אחת הרביצו לה עם מקל
והיא הייתה בבית החולים בעקבות המכות החזקות שהרביצו לה ,אחרי שהיה שקט הם חזרו לבית
וגם שם היו באים ומרביצים להם ומשם הם הסתתרו במקלט בו הם שהו  24שעות.
האם השתנתה האמונה שלך בקב"ה במהלך התקופה הקשה הזו? כן ,כשהם יצאו מהמקלט והלכו
לבית ,היה להם רעב כבד ,לא היה אוכל ולא היה ציוד ,ביגוד בסיסי הילדים היו בוכים ובעלה היה
חולה.
לאחר המלחמה הם נשארו ברומניה לקחו להם את כל הרכוש ואת כל התכשיטים שהם ענדו וב1957
הגיעה לארץ.
לאיזה עיר הגעת כאשר הגעת לארץ? הייתה שנה בקריית שמונה ועברה לבאר שבע עד היום.
איזה מסר תרצי להעביר לדורות הבאים? שיהיה שלום שיהיה לכל האנשים טוב.
האם היית במוזאונים הקשורים לשואה? לא ,היא כמעט ולא יוצאת מביתה.
גב' אנה נמצאת רוב הזמן לבד ואף אחד לא עוזר לה ,לא המדינה ולא הילדים ..יש פעמים שאין לה
מה לאכול .כיום היא חולה עם לחץ דם כבר כמעט לא יכולה ללכת היא נעזרת במקל ומטפלת צמודה.
כאשר ראיתי את המצב שלה כל כך בכיתי ,אדם עובר כל כך הרבה בחיים שלו והמדינה לא גומלת
אפילו מעט.
הדר פיניאן.

