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ג'ורג' סלטון

המיזמור ה23-
סיפור חיים בשואה
מאנגלית :זהבה לרך ,יגאל סגל
תודתנו ,למחבר ג'ורג' סלטון ולאוניברסיטת
וויסקונסין בארה"ב ,שנתנו את ברכתם
לתרגום הספר לעברית.

הספר ראה אור בסיוע:

העמותה להנצחת מורשת יהדות טומשוב -
לובלסקי בפולין ,ולמשה ורטמן יו"ר העמותה.
מוקדש לזכרם של יהודי טומשוב שניספו בשואה,
שרובם נרצחו סמוך לעיירה  -במחנה ההשמדה
בלזץ'.

כל הזכויות לספר בשפה העברית שמורות.

אפריל 2008
הוצאת " הלל"
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תרגום הספר לעברית
בשנת  ,2002כששהיתי בשבתון מטעם רפא"ל ,בבולדר,
קולורדו שבארה"ב ,קיבלנו את הספר ,The 23rd Psalm
שנכתב ע"י ג'ורג' סלטון  -קרוב משפחה של אשתי ,פנינה
)לבית אייזן( .הספר יצא לאור ע"י אוניברסיטת
וויסקונסין ונמכר ברחבי ארה"ב.
פנינה החלה לקרוא בספר ומידי פעם היתה קוראת לי
קטעים מתוכו .אט אט נחשפנו לעובדות המצמררות
שנפרשו לעינינו .הספר מתאר חיים קשים ,אירועים
מצמררים ההולכים ונעשים קשים ,מיום ליום.
נשבינו מאופן כתיבתו הכנה והישירה ,למדנו על החיים
השלווים של משפחת זלצמן בעיירה קטנה בפולין ,טישין –
ואיך השתנו חייהם בספטמבר  1939עם פלישת הצבא
הגרמני לפולין .ההסתכלות הינה דרך עיניו של לוצק
זלצמן ,ילד יהודי בן  11שנה ,עדין ותמים שעולמו מתערער
עליו .התאורים הפשוטים על דרך חייהם ,על האנטישמיות
ההולכת וגוברת מצד שכניהם הפולנים ועל העריצות ,הרוע
והזוועות שביצעו הגרמנים ביהודי העיירה ועד העברתם
לגיטו היהודי בעיר המחוז הקרובה ,זעש'וב.
על הפרידה מהוריו ,שהיו כל עולמו ,שהועברו "ליישוב
מחדש" במזרח ,ועל האופן בו נודעו לו העבדות האמיתיות
– שהוריו נשלחו להשמדה בגז ,במחנה ההשמדה בלזעץ'.
על אהבתו לאחיו הבוגר ,מאנעק ,המלווה אותו כברת דרך
בים של תלאות ועד להיפרדם ,כשמאנעק בורח ליערות
ומצטרף לפרטיזנים .על כמיהתו וגעגועיו לאחיו ,שנתנו לו
את הרצון  -להתגבר על כל העינויים ,ההשפלות ,הרעב –
לשרוד ולהשאר בחיים על מנת לראותו שוב...
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על התלאות והזועות שעברו עליו ,בשבעה מחנות עבודה
והשמדה ,בהם שהה .על רגעי האימה ,בהן ראה את המוות
לנגד עיניו ואיך בשבריר של שניה  -בדרך בלתי מוסברת -
הצליח לחמוק ממנו...
ב 2 -למאי  ,1945לוצק זלצמן ,בן  ,17היה בין  500ניצולי
מחנה ההשמדה  -שיצאו משער מחנה וובעלין .שנה לאחר
מכן  -רק  50מהם ,נותרו בחיים  -שרדו את התופת...
הספר מרתק ,קראנו אותו בנשימה עצורה .הטרגדיה של
העם היהודי באירופה ,משתקפת מעיניו של ילד יהודי –
ממחישה בעוצמה רבה ,את הלך המחשבה של היהודים
בתקופת השואה.
תודתנו ,למחבר ג'ורג' סלטון ולאוניברסיטת וויסקונסין,
שנתנו את ברכתם לתרגום הספר לעברית.
תודה לבת המשפחה ,זהבה לרך ,מקיבוץ מעגן  -מיכאל
שנרתמה למשימת התרגום הראשונית.
עשינו ימים כלילות לתרגמו לעברית ,כדי להוציאו לאור
והכל בהתנדבות מלאה ושלא על מנת לקבל תמורה.
ולאשתי פנינה ,שבזכותה התוודענו לספר ועל הערותיה
הנבונות.
התמורה שלנו תהיה – שהספר יופץ לקהל הרחב.
שכל יהודי ,ישראלי – יוכל לקוראו ,להבין ולהפיק את
הלקח .שבני משפחתי ,ילדי ונכדי ,חברי וידידי – יוכלו
לקרוא את הספר בעברית.
יגאל סגל.
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המיזמור ה23-
תהילים פרק כ”ג:
ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד:
יְ הוָה ר ִֹעי ,לֹא ֶא ְח ָסר.
ַה ֵלנִ י
יצנִ י; ַעלֵ -מי ְמנֻחוֹת יְ נ ֲ
ַר ִבּ ֵ
ִבּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא ,י ְ
שׁוֹבב; יַנְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעגְּ ֵליֶ -צ ֶדקְ ,ל ַמ ַען ְשׁמוֹ
ַפ ִשׁי יְ ֵ
נְ
גַּם ִכּיֵ -א ֵל ְך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת
אַתּה ִע ָמּ ִדי;
ירא ָרעִ --כּיָ -
לֹאִ -א ָ
ַח ֻמנִ י
וּמ ְשׁ ַענְ ֶתּ ָךֵ ,ה ָמּה יְ נ ֲ
ִשׁ ְב ְט ָך ִ
ַתּ ֲער ְֹך ְל ָפנַיֻ ,שׁ ְל ָחןֶ --נגֶד צ ְֹר ָרי;
כּוֹסי ְר ָויָה.
ֹאשׁיִ ,
ִדּ ַשּׁנְ ָתּ ַב ֶשּׁ ֶמן ר ִ
ָח ֶסד יִ ְר ְדּפוּנִ יָ --כּל -יְ ֵמי ַחיָּי;
אַך ,טוֹב ו ֶ
ְ
ָמים.
וְ ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית-יְ הוָהְ ,לא ֶֹר ְך י ִ
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הקדמה
אחרי יותר מחמישים שנה חזרתי לפולין .אני יושב במושב האחורי
במונית החולפת על פני תשעת הקילומטרים ,המפרידים בין זעשוב
לטישין ובוחן דרך החלון את הכבישים השוממים המוכרים לי.
בהתקרבנו לעיירה אני מזהה את המקומות שהכרתי בילדותי.
היערות מפנים מקום לרחובות שלאורכם בתים ישנים ,מטים ליפול,
כפופים מזוקן .אני רואה בתים וחנויות שפעם היו שייכים לידידים
ושכנים שלנו .אני יורד מהמונית במרכז העיירה ,בכיכר השוק
שמסביבה אותם בתים ישנים ,שרחובות צרים שחנויות קטנות
חבויות בתוכן .היום אהיה סתם אדם זר ,תייר אלמוני המצלם
בתים מוזנחים וגינות עזובות .בפולנית שלא היתה שגורה בפי,
שזכרתי עוד מימי ילדותי ,ניסיתי לשוחח עם איש זקן שהלך
במדרכה .ברכתי אותו לשלום וסיפרתי לו שגרתי כאן פעם ,לפני
המלחמה ושחזרתי הנה אחרי הרבה שנים .האיש המשיך ללכת
לדרכו ,לפני שאני יכול אפילו ,להגיד לו את שמי .אני מתקרב
לחבורת אנשים זקנים מספר להם שגרתי כאן ,בתקווה שמישהו
מהם יזכור אולי את משפחתי .כולם מפנים לי עורף .אף אחד לא
מעוניין לטרוח או לדבר עם תייר זר .מילה לא נאמרת כאן על
המלחמה או על היהודים שגרו כאן פעם...
אני חוצה את כיכר השוק ,נחוש בדעתי למצוא את סמטת חלוקי
האבן הצרה שהובילה לבית הכנסת הישן הבנוי מאבנים מיוחדות.
אני עוצר לשאול את החנווני בחנות הסמוכה ,על מנת שידריך אותי
כיצד למצוא את בית הכנסת הישן של טישין .החנווי מניע כתפיים
ואומר לי ,שלעיירה טישין אף פעם לא היה בית כנסת...
אני מצליח לזהות את האיזור בו גרתי .אני
מחפש את הבית בקצה השביל המתפתל לראש הגבעה  -הולך לראות
את הבית בו גרתי עם הורי ואחי .אני עומד בראש הגבעה בשביל
המפותל ומרגיש את ליבי פועם בחוזקה ועיני מוצפות דמעות.
בעיקול האחרון בכביש – נגלה לפני הבית ...הבית ניראה מוזנח
אולם לא עזוב .הגינות דרוסות ועקורות והעץ הענק שעמד לפני
הבית נגדע .אלו הם שרידיו של בית שהיה פעם ,עם גג רעפים
אדומים וקירות טיח לבנים .אני רואה בדמיוני את דלתו המקורית
היפה ,המגולפת מעץ כהה ומבלי לגעת בה ,אני יכול לחוש את ידית
המתכת בכף בידי .אני זוכר את הבית כפי שהיה ונזכר בתמונות
ובקולות.
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המשפט בבוקר .נזכר בשעות של אחר הצהריים ,כיצד אני משחק
ברחובות עם חברי ושומע קולה של אמי הקורא לי לשוב הביתה
לארוחת ערב ורואה בעיני רוחי את אחי מאנעק ,המשאיר את אופניו
ומשעינם על קיר הבית הקדמי.
אישה פולניה זקנה ,כבדת גוף ,יוצאת למרפסת בקומה השניה
ומביטה עלי מלמעלה .היא לא יודעת שאני שיחקתי שם ,מחוץ
לחדר השינה של הורי כאשר הייתי ילד .אני מסביר לה בפולנית
שגרתי בבית זה כשהייתי צעיר ושואל אם אפשר להיכנס לרגע
ולהסתכל על הבית מבפנים" .לא ",היא אומרת לי" ,הבית בשיפוץ
ואינני יכולה לתת לאיש להיכנס" ,נעלמה פנימה במהירות וסגרה
את הדלת .לפני בואי ,לא העזתי לקוות שהבית עומד עדיין על תילו.
הופתעתי מעצם קיומו ,אולם ההזדמנות לראות את פנים הבית,
חלפה .עמדתי שם עוד שעה ארוכה ,צילמתי את הבית ,את הסביבה,
אולם הבנתי ,שזה איננו מקומי .אני כבר לא שייך למקום הזה.
אני הולך בחזרה לכיוון כיכר השוק ,פונה לאחור להביט על ביתי,
מנסה ללכוד אותו במוחי ,לשמר את הזכרון .בכיכר השוק נכנסתי
למונית ובקשתי מהנהג להחזיר אותי לזעשוב .המונית נוסעת במורד
הגבעה וחולפת ליד מחוזות ילדותי .אני רואה את הפארק שם
שיחקתי ,את הבריכה שם החלקתי כאשר העלים נשרו מן העצים
והמים קפאו לקרח ,את החנויות והבתים של אנשים שהכרתי פעם
והיו מכרים שלנו  -היום הם אינם כאן .אין כאן יותר יהודים .אני
נזכר איך גורשתי מהעיירה הזו ומבין שמקומי איננו כאן ,שתמיד
אהיה כאן זר .לעולם לא אוכל לברוח מהזכרונות שלי כאן ,לא ניתן
להשאיר אותם באיזה בית או כאן בעיירה .הזכרונות האלה ,לא ירפו
ממני לעולם ,הם חלק ממני .החומה שהקפדתי לבנות בין העבר
וההווה התפוררה ונפלה ופתאום הכל השתנה .חשבתי ,ששכחתי את
העבר אולם עתה ,הכל מתעורר מחדש וכאילו דבר לא השתנה.
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פרק 1
גדלתי בעיירה פולנית קטנה הנקראת טישין הקרובה לזעשוב ,העיר
הגדולה שהיתה מרכז האיזור .בטישין היה בית הספר היסודי בו
למדתי ובית המשפט המקומי בו אבי שימש כעורך דין .אולם ,בית
ספר תיכון ,בית משפט אזורי ,תחנת הרכבת ,מסעדות מהודרות
ובתי קולנוע  -כולם היו בעיר הגדולה ,בזעשוב ,מרחק של כתשעה
קילומטרים מהעיירה.
כשלושת אלפים איש חיו בטישין וכשליש מהם היו יהודים .רובם
היו די עניים או בעלי אמצעים צנועים .היהודים חיו חיים פשוטים,
שקטים ורבים מהם היו דתיים .כמה משפחות היו בעלי חנויות
קטנות או שהגברים עבדו כחייטים ,סנדלרים או במלאכות כפיים
אחרות .מעטים התפרנסו כרוכלים ומכרו את סחורותיהם בכפרים
שבסביבה .מעט יהודים בעיירה שלנו היו בעלי מקצועות חופשיים.
אבי היה עורך -דין ,חיינו היו נוחים והרגשנו חלק רצוי של הקהילה.
טישין היתה מקום ילדות אידיאלי .היות והיתה עיירה קטנה
הכרתי בה כל פינה ,כל בית וסימטה ,כל עיקול בנהר ,את משטחי
הדשא למשחקים והגבעות לגלוש עליהן בחורף וככל שגדלתי למדתי
להעריכה יותר .אהבתי את העיירה שלי.
אבי ,ד"ר הנרי זלצמן ,היה עורך דין בבית המשפט המקומי בטישין
ועבד גם בבית המשפט המחוזי בזעשוב .אבי נולד בעיירה השכנה
לאנצוט ,באחוזה החקלאית של סבי ,שעל שמו נקראתי .לאבי היו 3
אחים ו 5-אחיות.
שמה של אמי היה אנה .הוריה ,משפחת הוטרער ,היו בעלי מינסרה
לחיתוך ועבוד עצים ,בכפר מיוער כשמונים קילומטרים מזרחה
מטישין ,על גדות נהר הסאן .לאמי היתה אחות גדולה ושמה פאולין,
ושני אחים :הנרי ובאנעק .פאולין התחתנה עם רופא ועברה לווינה
עם שני ילדיהם .הנרי הפך לאיש עסקים ובאנעק למד רפואת שיניים
בצרפת .היינו משפחה מלוכדת והתאספנו כולנו בחגים ובארועים
משפחתיים .כאשר אבי פגש את אמי ,היא היתה אלמנה צעירה עם
תינוק ושמו מאנעק .בעלה הראשון נפטר לפני לידת הבן .אמא
טיפלה לבד בתינוק עד שהתחתנה עם אבי .אמי קראה לאבי בשם
החיבה  -הנריק ,והוא קרא לה -אנדזיה.
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בשם :לוציאן זלצמן והכינוי שלי ,לוצק .גדלתי במשפחה חמה
ואוהבת .את השאלות האין -סופיות שלי ובעיות נעורים פרשתי לפני
אבי החזק והחכם ואת הבעיות הכואבות ,הפצעים והסיוטים ,הייתי
מספר לאמי העדינה והאוהבת .מאנעק ,אחי הבוגר היה נער גבוה,
בלונדיני ויפה ,בעל נפש של אמן ,מוזיקאי מוכשר ומאד מקובל
בחברה .מאנעק ,היה המורה והמדריך שלי ,עזר לי בשעורי הבית,
לימד אותי לרכב על אופניים ולשחות בנהר.
שנות הילדות הראשונות שלי חלפו בתוך חוג משפחתי חם .השקעתי
הרבה בלימודים ,הייתי תלמיד טוב והגעתי להשגים טובים בבית
הספר .היו לי גם חברים רבים ,יהודים וגם קתולים .אהבתי מאד
ספרים ובמיוחד אלה על הצבא הפולני האמיץ שניצח את הרוסים
בקרב וורשה הגדול ועל האבירים הפולנים שהצילו את ווינה במצור
הטורקי .אבי היה גם קצין מילואים בצבא פולין והקסים אותי
תמיד בסיפורי המלחמה שהשתתף בה.
בשנים הראשונות בבית הספר ,התחלתי לחוש את משמעות היותי
יהודי .בבית הספר היו כמה מקרים כואבים ומצערים שהזכירו לי,
כל פעם מחדש ,שבעיני חברי הקתולים הייתי קודם כל יהודי ולא
פולני .דוגמאות לכך לא חסרו .כאשר חבורת ילדים היו רבים ביניהם
בחצר המשחקים ורצו להעליבם ,היו קוראים להם "טיפשים או
מכוערים" ולנו קראו "יהודי מלוכלך" .המורה שלנו ניהלה בכיתה
תפילות קתוליות ,בבוקר ואחר הצהריים .התלמידים הקתולים
עמדו בידיים צמודות ,מביטים כלפי שמיים בזמן שאנו התלמידים
היהודים ,נדרשנו לעמוד בזרועות שלובות ועיניים מושפלות .כל אלו
היו עבורינו תזכורות כואבות ,שאנו לא רק שונים ,אלא פחותים
בעיני הילדים האחרים ,הגויים הפולנים.
יום אחד המורה שלי סיפר לכיתה ,שלכל האנשים פרט ליהודים
וצוענים ,יש מוצא אתני" .מה עם היהודים?" שאל תלמיד קתולי.
"מאין הם באים?" "אף אחד לא יודע" ,ענה מורי" .הם באים משום
מקום ואין להם שורשים .הם בני תערובת" .בהפסקה הראשונה
לאחר השעור ,כמה בנים כבר קראו לי "בן תערובת ויהודי מלוכלך".
בערב שאלתי את אבי ,למה אין ליהודים שורשים .אבי הסביר לי
שזה לא נכון ושאנו ,היהודים ,הם בניו של עם התנ"ך ,עם עתיק,
מגזע שמי .סיפרתי לו כמובן מה שאמר המורה .אבי זעם והחליט
לדבר עם המנהל ,שהיה בן כיתתו בתיכון .כעבור מספר ימים המורה
שלי סיפר לכיתה בטון סרקסטי – תוך שהוא נועץ בי עינים זועמות -
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 - 11שהוא טעה כשאמר שהיהודים הם בני תערובת ,הם באמת מגזע
שמי!
ידידי הקרובים וחברי למשחק גרו בעיירה ,בסביבה הקרובה שלנו.
רוב הילדים היו קתולים ,פרט למאיר ראב שהיה יהודי .הפעילויות
שעסקנו בהם היו רבות ומגוונות :אירגנו קבוצת כדורגל ושיחקנו נגד
קבוצות אחרות בעיירה ,בחורף ניהלנו קרבות עם כדורי שלג
והחלקנו על הבריכה הקפואה ובקיץ שחינו ודגנו דגים בנהר .בסתיו
טיילנו ביערות שמסביב לעיירה ואהבנו לאתר את שיחי תותי הבר
ולאכול את פירות היער .שוטטנו ושיחקנו בשדות" ,גנבנו" תפוחים
מהבוסתן ובימי גשם ביקרנו זה את זה בבתינו ושיחקנו קלפים ושח-
מט .אני אהבתי מאד לקרוא ספרים והחלפתי ספרים בספריה
המקומית ,אודות טרזן וטום סוייר ,בוקרים ואינדיאנים וגיבורי
הכומר המקומי ,שהיה
פולין.
גם חבר כיתה של אבי בבית ספר תיכון ,ביקש ממני לתרגל את חברי
הקתולים בשורות הלטיניות שהיו חלק מהתפילה שדקלמו בכנסיה,
כנערי מזבח .הכומר התלוצץ תדיר עם אבי ואמר שאני אצטרך
לשרת כנער מזבח בכנסיה אם לא אצליח ללמד את חברי את שורות
התפילה.
כבר בילדותי המוקדמת ,בין חברי הקרובים ,התחלתי לחוש יותר
ויותר את הנימה האנטישמית .כשהייתי כבן  ,9אני זוכר אחר-
צהריים אביבי ,חמים ונעים ,ישבנו כמה חברים לכיתה על המרפסת
בביתו יורעק רוסקיעביץ ,אחד מידידיי הטובים ואמו של יורעק
שהיתה מורה בבית ספרנו סיפרה לנו על ילדותה.
לא הקשבתי לדבריה ,עד ששמעתי את המילה
"יהודים"" .תמיד תיזהרו מיהודים" ,אמרה" .הייתי בדרך חזרה
מסבתא שלי לילה אחד כשהייתי בת  .6עברתי ליד בית גדול וישן בו
גרו כמה יהודים ,כאשר שני יהודים זקנים בעלי זקנים ארוכים,
מעילים וכובעים שחורים קפצו מהשיחים והתחילו גוררים אותי
לביתם .צעקתי ובעטתי עד שהשתחררתי מהם ורצתי מהר בכל כוחי
לביתי .אמא שלי אמרה שהיה לי מזל גדול ,כי בתקופת האביב
היהודים הורגים ילדים נוצרים כדי לקחת מהם דם בשביל עשיית
מצות לחג".
חבריי ואנוכי ,הקשבנו לדבריה בפחד.רצתי מהר הביתה ,סיפרתי
לאבי את שנאמר והתעמתתי עם הוריי" .למה אנחנו הורגים ילדים
נוצרים בשביל המצות שלנו?"
אבי נענע את ראשו במיאוס ושאט נפש ואמר שהשקר הזה התחיל
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 - 12לפני מאות שנים על ידי אנשים רשעים ושונאי יהודים .זה שקר,
אשמה חסרת יסוד ,שאיננה אמת ,המוטחת ביהודים במשך הרבה
שנים ושללו אותה אפיפיורים וחשמנים ,מלכים ונשיאים ואנשים
ישרים בכל מדינה .למרות זאת ,הרבה נוצרים עדיין חוזרים על
הסיפור המכוער הזה ,ששמעו בילדותם והם מעבירים את "עלילת
הדם" הזו גם לילדיהם .לי אישית חרה מאד ,שחברים שלי מאמינים
לשקר מכוער כזה על היהודים.
קיץ של שנת  1939היה רצוף ימים יפים של שמש ושמיים כחולים.
ים של חיטה הפך למשטחי זהב שכיסו את השדות ובבוסתנים
הבשילו תפוחים ואגסים .הייתי בן  11לערך ,בתחילת חופשת הקיץ
שלי והחזרה לבית הספר בסתיו נראתה רחוקה מאד .סיימתי כבר
את כיתה ה' והשנה הבאה היתה אמורה להיות ,השנה האחרונה
לפני תחילת בית ספר תיכון .מידי יום יצאתי השכם בבוקר לשחק
עם חבריי בסביבה ומספר פעמים ,נסעתי לבדי לזעשוב ,העיר
הגדולה וביקרתי את דודי קלמן שהכיר לי בהתלהבות רבה את העיר
וסייר אתי באתריה המיוחדים .בזעשוב היה מועדון טניס והנערים
הבוגרים יותר ,באו למועדון לשחק טניס ולבלות .אהבתי ללכת
לאיזור המועדון ,להסתכל דרך הגדר בנערים המשחקים
והשתוקקתי להתבגר על מנת שאוכל להצטרף לעולמם המיוחד ,בצד
השני של הגדר.
בחודש יולי של אותה שנה ,הורי שכרו עבורי ,מורה לעברית על מנת
שיכין אותי לקריאת "ההפטרה" בטכס הבר -מצווה שלי בבית
הכנסת ,לכשאהיה בן  .13קיבלתי כמה שעורים ולמדתי אותיות
ומילים בעברית .המשפחה שלי לא היתה מאד דתית .אולם חגגנו את
החגים בביתנו ולעתים פקדנו גם את בית הכנסת .הבר-מצווה שלי,
היה אמור להיות ,ציון -דרך בחינוך היהודי שלי לקבלת האחריות
החדשה ,כבוגר יהודי בקהילה שלנו .מאנעק ,אחי הבוגר ,הגיש
בקשה להתקבל לפקולטה להנדסה אווירת ,במכללה הידועה בעיר
קטוביץ .ציוניו היו מצויינים והיו לו המלצות טובות גם ממוריו.
לתדהמתנו ,בקשתו נדחתה .כאשר שחקרנו לדעת מה הסיבה ,גילינו
שהמכללה איננה מקבלת יהודים .אבי ביקש מכמה ידידים ששרתו
אתו בצבא פולין ועבדו במשרות ממשלה בכירות ,לעזור למאנעק
להתקבל לאוניברסיטה .אלה ,כתבו מכתבים ,טלפנו וערכו ביקורים
למענו .יום אחד אחר הצהריים הגיע שליח מיוחד לביתנו עם מכתב
קבלה רשמי מאוניברסיטה .מאנעק היה נפעם מהקבלה למכללה
המפורסמת ומהמעבר לעיר קטוביץ ,שם גר הדוד האהוב באנעק,
רופא שיניים במקצועו .ההורים התלבטו על לימודיו של מאנעק
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 - 13במוסד שאינו מקבל יהודים ,אולם מאנעק היה מאושר ,רצה מאד
ללמוד שם ואנו כיבדנו את רצונו ושמחנו עבורו.
זה היה הקייץ בו גיליתי את אהבתי לבנות .ניסיתי לשמור בסוד את
אהבתי הראשונה .ראיתי את הבת המיוחדת והחמודה הזו ,פעמים
רבות ,אולם לא העזתי לדבר איתה .שמה אסתר והיא היתה בת 14
לערך .נערה יפהפיה שמשפחתה גרה בבית קטן בקרבת בית הכנסת.
אביה היה אדם דתי שעבד כסופר סת"ם והיה בעל חנות לחפצי דת
בשוק המקומי .רציתי מאד לפגוש את אסתר ולדבר איתה .תכופות
הייתי מסתרק ,מצחצח נעליים ,לובש בגדיי הטובים והולך דרך כיכר
השוק בתקווה לראותה ולגרום לה לשים לב אלי .יום אחד ראיתי
את אסתר עומדת לבד במדרכה ליד החנות של אביה .התקרבתי
בחשש ורציתי להגיד משהו להרשים אותה ,אולם הצלחתי רק
למלמל משהו סתמי ולהסמיק במבוכה ...אסתר הביטה בי וחייכה
חיוך יפיפה .לפני שהספקתי להתאושש ,יצאה אמה מהחנות וסימנה
לאסתר ללכת אתה .תוך כדי הליכה ,הסתובבה אסתר אלי ואמרה
בקול מתוק" ,שלום לוצק" ,ראיתי שאמה שלחה אלי מבט חד ובוחן
וכל מה שיכולתי לחשוב היה ,שאסתר הכירה את שמי ושמחתי
מאד .הייתי מאוהב בה...
תענוגות הקיץ ואהבתי לאסתר ,לא מנעו ממני לחוש את האי -שקט
בחיינו .שמעתי את הורי מדברים על יהודים מגורשים מגרמניה
וסיפורים על הגבלות ורדיפות .אחות אמי ,פאולין ,כתבה לנו
שמשפחתה חוותה אפלייה בווינה "הגרמנית" ושהם מנסים להגר
לארצות הברית.
הורי דיברו על עזיבת פולין .אבא הרגיש שכעורך דין ,הקשור לשפה
ולחוקים של פולין ,יהיה לו קשה למצוא עבודה בארצות אחרות
וחשב על האפשרות לעזוב את פולין אם המצב יהיה ממש רע ואף
רשם את משפחתנו בקונסוליה האמריקאית בקראקוב ומילא
עבורינו טפסים על מנת להגר לארצות הברית.
מאנעק דאג בקשר למצבו במכללה .אבא הסביר לו שהמכסה
הפולנית השנתית להגירה לארצות הברית ,הינה קטנה ונראה לו,
שמאנעק לא יוכל לסיים את האוניברסיטה לפני שיגיע תורנו להגר
מפולין" .נחוצים להם מהנדסי אווירונים באמריקה" אבא אמר
למאנעק" ,הרבה יותר מעורכי דין פולנים" .הורי וידידיהם התאספו
סביב הרדיו שלנו והקשיבו לנאומים גרמניים זועפים ומלאי שיטנה
ליהודים .החדשות ששמענו ,איימו על עתידנו .לקראת סוף הקיץ
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 - 14ארגון פולני ידוע "ענדסיה" החל לארגן פעילויות נגד יהודים .תלו
כרזות עם סיסמאות אנטישמיות וקריקטורות המציגות את
היהודים באופן מכוער .כעסנו ונעלבנו ,אולם רבים משכנינו
הקתולים חשבו שכל זה די משעשע .אנו הבנו את הסכנה שבדבר ורק
קיווינו שהמצב ישתנה ויחלוף מהר .באוגוסט ,הורי וידידיהם היו
מאד מודאגים מהחדשות שנשמעו ברדיו ומהכותרות שפורסמו
בעתונים .למדנו שהגרמנים דורשים קטע מפולין כמעבר מגרמניה
לפרוסיה המזרחית ולדנציג .שמענו את ההכרזות הפולניות ברדיו,
שאף סנטימטר אחד מאדמת פולין לא ייגרע ואם תפרוץ מלחמה,
צבא פולין ימחץ את הגרמנים בדרך לברלין .איום המלחמה היה
באוויר .חברי ואני חשנו את דאגת הורינו אבל גם התרגשנו מנצחון
אפשרי על צבא גרמניה.
מאנעק הזהיר אותנו שאבא עלול להיקרא חזרה לשירות צבאי
כקצין מילואים .אבא שוחח אתנו על המצב בארוחת ערב" .אני
מודאג מאד שעלולה לפרוץ מלחמה" אמר ,כאשר ישבנו סביב
השולחן .הוא הפסיק לפרוס את כיכר הלחם שאמא שמה לפניו.
"אני פוחד שהמלחמה תהיה קשה עבור פולין וקשה במיוחד לנו
היהודים" .חלומותי על חיילים פולנים אמיצים הרוכבים לתוך
ברלין ,נמוגו" .הסיכויים הם שיקראו לי מוקדם" ,המשיך אבא,
"יתכן וגם מאנעק יצטרך לשרת בצבא" .מאנעק השתתף בתיכון
בתכנית לפרחי -קצונה  -זוטרים .אבא פנה אלי בחיוך" ,אולי אתה
תצטרך לטפל באמא לזמן מה".
אני פחדתי מאד שמא אבא ומאנעק יישלחו מכאן לצבא .אמא כרכה
את זרועותיה סביב כתפיי ואמרה בביטחון" ,לוצק ואני נסתדר
מצויין" .אבא סיפר לנו שבמלחמת העולם הראשונה ,הגרמנים
התנהגו טוב יותר מצבאות אחרים שנעו על פני פולין" .היהודים
אפילו יכלו לתקשר אתם ביידיש" .הוא נענע את ראשו בספקנות
ואמר" :עכשיו ,כשאנו שומעים על מעלליו של היטלר ביהודים
בגרמניה ואוסטריה ,המצב יכול להיות שונה מאד והרבה יותר
מסוכן" .אמא נשמעה מוטרדת" ,אני זוכרת במלחמה הקודמת
כאשר הרוסים הגיעו ,הרבה אנשים לקחו את המשפחות ,העלו את
ההחפצים שלהם לתוך עגלות ורכבו לתוך הלילה .הם חיו בשדות
ויערות ונאלצו למצוא מקומות מקלט בתוך בתים ישנים או רפתות
עזובות ובאותו זמן ,גם בתיהם נשדדו .להישאר בבית זה הכי
בטוח" .גם אבא הרגיש כך" .יש לנו גג מעל לראשינו ומיטות לישון
בהן .אנו לא זרים .יש לנו ידידים כאן בטישין".
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 - 15בעתונים וברדיו הובאו סיפורים והערכות על הסבירות שתפרוץ
מלחמה .ממשלת פולין דחתה את איומי הגרמנים התמידיים .שמענו
על בריתות בין פולין ,צרפת ואנגליה .הורי נפגשו עם ידידים ושוחחו
על הסכנות עד מאוחר בלילה .עמדתי בפרוזדור ,מקשיב לדיבורים
ומנסה להבין את מה שקורה .הם דיברו על "קריסטלנאכט" ,ליל-
הבדולח ,לילה של אימה ואלימות נגד יהודים בגרמניה .אף אחד לא
ידע למה יש לצפות או איך וכיצד להתכונן .הורי החליטו לאגור
מזון.
בסוף אוגוסט הגיעו הודעות גיוס ,שנתלו על חלונות החנויות והופצו
ברחובות .אבא קיבל את הודעת הגיוס שלו ,בעבודה .אבי היה קצין
מפקדה ונדרש להתיצב חודש לאחר מכן בטרנוב ,עיירה כ65-
קילומטרים מערבה .גברים אחרים ,צעירים יותר ,היו חייבים
להתייצב מיד .רבים מהמגוייסים היו מורים והממשלה הודיעה
שבתי ספר ,שכרגיל היו נפתחים בספטמבר ,יישארו סגורים עד
להודעה חדשה .לי זה לא הפריע אבל כולנו הצטערנו בגלל מאנעק,
שתכניותיו להתחיל את המכללה נראו בלתי-אפשריות .הוא ניסה
להסתיר את אכזבתו מהורינו .למחרת יצאו הודעות חדשות,
שתלמידי תיכון מגיל  16ומעלה ,אשר השתתפו בתכניות לפרחי-
קצונה זוטרים ,חייבים להתכונן לשירות צבאי .עכשיו לאמא היתה
דאגה כפולה ,גם לאבא וגם למאנעק.
סבתא טלפנה לנו מקטוביץ ,שם שהתה עם דוד באנעק .היא אמרה
שאם תתחיל מלחמה ,היא תבוא לגור אתנו בעיירה .באנעק ,דוד
הנרי ואשתו נדזיה יבואו גם כן .אותו לילה אמי תכננה את קבלת
ארבעת בני המשפחה .מאנעק ,דוד באנעק ואני נחלוק חדר שינה
אחד ונעביר  2מיטות לחדר האוכל עבור סבתא ,הנרי ונדזיה .בזמנים
רגילים הביקור של סבתא היה אירוע משמח .הביקור הזה היה
שונה .הוא אישר את חששותינו מהעתיד הבלתי ידוע.
ב 1-בספטמבר  ,1939גרמיה פלשה לפולין .קולות בהולים במטבח
העירו אותי השכם בבוקר .יכולתי לשמוע את הרדיו ואת הורי
מדברים עם שכנים .נכנסתי למטבח ואבא אמר" ,גרמניה התקיפה
את פולין .אנחנו במלחמה" .אבא והאחרים נראו מאד רציניים
ומודאגים .שכן אחד אמר" ,יש שמועות שהגרמנים ישתמשו בגז
רעיל נגדנו ואין מספיק מסכות גז לכל האנשים בטישין .עלינו להשיג
מסכות גז מיד כשהחנויות ייפתחו" .אבא פנה למאנעק" .הגרמנים
עלולים להפיל פצצות .צא עם לוצק ,קחו מעדרים והתחילו לחחפור
מקלט בחצר" .קיבלנו דף מההגנה האזרחית עם הוראות כיצד להכין
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 - 16מקלט משפחתי קטן לכל בית .אבא ,שהיה החבר היהודי היחידי
במועצת העיר ,השתתף בישיבות חרום של המועצה.
מאנעק ואני לקחנו את ומעדרים והתחלנו לחפור .האדמה היתה
קשה ומלאת שורשים .התקדמנו מעט מאד .אחרי זמן קצר אמא
קראה לנו למטבח .היא שמעה מסבתא ,שהם עוזבים את קטוביץ
מיד ויגיעו עד למחרת בבוקר .אמא דאגה שיפציצו את הרכבות .יש
רהיטים להזיז ,מיטות להציע ומגרות לרוקן .לא היה לנו זמן
לדאגות שווא .המלחמה לא הביאה עמה גייסות ,תזמורות צבאיות
או דגלים מתנופפים אלא רק פחדים ,שמועות ואי -ודאות .סבתא,
דוד באנעק ,דוד הנרי ונדזיה הגיעו אחרי נסיעה ארוכה וקשה .הבית
היה צפוף ואחרי זמן מה כולנו היינו מתוחים וקצרי -רוח .בכיכר
השוק ובפינות הרחובות ,התגודדו אנשים וחשתי כיצד המתח ואי
הוודאות גואה מיום ליום .אנשים הצטופפו בקבוצות ,ועדכנו
אינפורמציה וחדשות מקרובים המשרתים בצבא או כאלה הגרים
קרוב למקומות שבהם מתנהלים קרבות .כמה יחידות קטנות של
חיילים פולנים עברו דרך העיירה .הם צעדו ברחובות ורכבו על עגלות
סוסים ובימים ללא עננים יכולנו לראות מטוסים הטסים
מעלינו.יחידה קטנה של הצבא פולני התמקמה בטישין בבנין
העיריה .החיילים ארגנו הרשמה של כל תלמידי תיכון עבור שיבוץ
לצבא .מאנעק נרשם והורו לו להמתין לפקודות .אבא היה עסוק
בישיבות המועצה .הוא עדיין ניסה להשיג לנו מסכות גז .יום
ההתיצבות הצבאית שלו אמור היה להיות ,בעוד כ 3 -שבועות.
מדיווחי החדשות ברדיו ובעתונים הבנו ,שגרמניה תקפה את פולין
מסלובקיה בדרום ,מגרמניה במערב ומפרוסיה המזרחית בצפון.
הגרמנים התקדמו בכל החזיתות והצבא הפולני נסוג .כולם נחרדו
והיהודים במיוחד היו נפחדים ,ביודעם את דעותיו הקיצוניות של
היטלר .ממשלת פולין פרסמה הודעה ,שכל הגברים בגיל שרות
צבאי ,יתכוננו להצטרף לצבא פולין.
קבוצות של חיילים פולנים עייפים נעו מזרחה דרך טישין .אחריהם
הצטרפו גם קבוצות אזרחים .זה היה הזמן להחליט אם להשאר או
לעזוב את בתינו וללכת בעקבות הצבא הפולני הנסוג .השיחות
והוויכוחים בבית ,התארכו לתוך הלילה .באנעק ומאנעק החליטו
לפנות מזרחה ,לפני הגרמנים .הם ינסו למצוא מקום בטוח ואז
יודיעו לנו לבוא אחריהם .אבא היה נחוש שיתר בני המשפחה ישארו
בטישין ולא יהפכו לפליטים .אותו ערב אמא עזרה למאנעק לארוז
מעט אוכל ובגדים בתרמיל -גב ואבא כתב מכתבים לקרובים בעיר
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 - 17לבוב ומסר אותם למאנעק יחד עם קצת זלוטים פולניים ודולרים
אמריקאים.
למחרת השכם בבוקר יצאו מאנעק ,באנעק וידידים של אבא ,עם
עורך הדין ווינר ואשתו .נפרדו מאתנו בדמעות ,עלו לאחת מעגלות
הסוסים והתחילו את דרכם מזרחה .עמדנו לפני הבית וצפינו בהם
עד שנעלמו בעיקול הדרך המובילה לבלאזואה .סבתא ואמא בכו.
אני עמדתי ליד אבא ועצרתי את דמעותיי.
כל אותו יום ובמשך הלילה ,נמשך מסע החיילים הפולנים הנסוגים
דרך העיירה .עמדנו ברחובות ונתנו להם אוכל ומים ,איחלנו להם
הצלחה ושלחנו להם את ברכת האל לנצחון על הגרמנים .למחרת
בבוקר הסתובבו עוד כמה מהם ברחוב ועד הצהריים ,החיילים
מהמיתחם הצבאי המקומי והשוטרים הפולנים ארזו חפציהם
ונשקם ,נסעו בעגלות ונעלמו מאתנו.
אנחנו האזרחים נשארנו עתה לבד בעיירה .באותו יום אחר
הצהריים ,פרצו שודדים לתוך חנות המשקאות בשוק והשתכרו
בפראות .הם פרצו לדירות ולקחו רהיטים ,כלים ובגדים .נשארנו
בבית בדלתות נעולות ווילונות סגורים .אבא ודוד הנרי היו מוכנים
להגן עלינו אם ינסו השודדים לפרוץ פנימה .הם הורידו כמה מקלות-
הליכה כבדים מעליית-הבית ,על מנת שיוכלו להשתמש בהם במקרה
הצורך .הם דחפו את ארון חדר האוכל הכבד ,לפני דלת הכניסה
ואבא טען את אקדחו הצבאי.
נשארנו ערים כל הלילה .השודדים לא הגיעו לבית שלנו ,אולם
שמענו אותם ברחובות ,שיכורים וצורחים .למחרת בבוקר הרחובות
היו ריקים .נשארנו בבית במשך כל היום ,מתרחקים מהדלתות
והחלונות.
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פרק 2
ביום העשירי למלחמה ,לפני שעת הצהריים ,חצה הצבא הגרמני את
העיירה טישין .החיילים רכבו על אופנועים ,טנקים ,רכב תותחים
ומשאיות ,כולם מסומנים בצלבים שחורים .הם נסעו דרך טישין
ברדיפה בלתי -נלאית אחרי צבא פולין הנסוג .צפיתי בהם דרך חלון
בקדמת הבית .הוריי וסבתא עמדו אתי .סבתא היתה מודאגת והלכה
להיות בחברתם של דוד הנרי ונדזיה ששהו בחדר אחר והיו חולים
מזה כמה שבועות.
כמה שכנים עמדו בחוץ וצפו בחיילים הגרמנים העוברים בעיירה .מר
לוסשאק ושתי בנותיו היו שם ,היו גם השופט המקומי ואשתו,
שותפים למשחקי הברידג' של הורי .ראיתי את מר קריגר ,שכן יהודי
ובמורד הרחוב ואת חברי בני זפאלה .אנשי טישין צפו בגרמנים
הרודפים אחר החיילים הפולנים .יצאתי החוצה ועמדתי כתף אל
כתף עם החברים והשכנים שלי .הסתכלנו בהם בפנים עצובות,
לסתות מתוחות ועיניים דומעות .הרגשנו כאב -לב ,כאב של תבוסה.
לרגע היינו עם אחד ,נוצרים -פולנים ויהודים .יחד התאבלנו על אבדן
חרותנו ,חרותה של פולין.
הגייסות הגרמניים עברו דרך טישין במשך יומיים .חיינו חזרו למצב
של אי-ודאות ודאגה .גברים רבים עזבו עם הצבא הפולני והיו
לפליטים במזרח .התנחמנו מעט בכך ,שהגרמנים לא התמקמו
בטישין .במשך השבועות הקרובים ,חיילים ושוטרים גרמנים
התמקמו בזעשוב השכנה .הגרמנים מזעשוב באו לטישין מדי פעם
אבל נשארו בה רק לכמה שעות .הם מינו תושב גרמני מטישין לראש
העיר החדש והעבירו שני קציני משטרה פולנים מזעשוב על מנת
לשמור על הסדר האזרחי .בית המשפט ובית הספר נשארו סגורים.
הגרמנים הכריזו שכל הפולנים חייבים למסור להם את מקלטי
הרדיו והנשק הנמצא בידיהם .הבאנו לאולם העיריה את הרדיו,
רובה האוויר של מאנעק ואחד מהאקדחים של אבא )מאנעק ואני
קברנו את יתר האקדחים של אבא בגינה ,בעת שחפרנו שם את
המקלט שלנו(.
הלחימה בפולין הסתיימה .הגרמנים כבשו את מערב ומרכז פולין
והרוסים כבשו את מזרח פולין .אנשים רבים שברחו מזרחה עם צבא
פולין הנסוג היו באיזור הרוסי .מאנעק ובאנעק ,היו גם הם בצד
הרוסי והמתינו בדאגה להתפתחויות .הם הגיעו לעיירה קטנה שם
היו לבאנעק ידידים .אמרו לנו שהגבול הגרמני-רוסי החדש פתוח
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 - 19ואנשים יכולים לעבור בשני הכיוונים .שמענו גם שהגרמנים
מכריחים יהודים הגרים ליד הגבול לעבור לאיזור הרוסי.
שמענו גם שחיילים גרמנים מתעללים פיזית ביהודים בעיירות
פולניות קטנות .שוב עמדנו לפני השאלה האם לעבור לצד הרוסי .זה
היה הנושא הקשה בו התלבטנו ,בין ידידינו ושכנינו היהודים.
משפחות רבות פחדו להישאר תחת שלטון גרמני ואחרות טענו
שהשמועות על התעללות ביהודים לא אומתו וגם אם הם נכונות,
יתכן והיו רק מקרים בודדים כאלה .אלה שרצו להשאר טענו
שהמשפחות שנשארו בביתם במלחמה ההיא ,הסתדרו טוב יותר
מאלה שהפכו לפליטים .אבא ציין שיתכן והרוסים לא יתנהגו אתנו
טוב יותר מהגרמנים .רבים האמינו שצרות אלו לא ימשכו זמן רב
ועד אז יגיעו בני בריתנו ,הצרפתים והאנגלים ויצילו אותנו .אחרי
זמן לא רב שמענו שעתה ,קשה לעבור את הגבול החדש .לאור כל
אלה ,החליט אבי שהמשפחה תישאר בבית.
יום אחד החיילים הגרמנים הגיעו גם לטישין .ראינו משאיות מלאות
בחיילים גרמנים בכיכר השוק שהחלו להתמקם במבנה בית המשפט
של טישין .ביתנו היה בטווח -עין מבית המשפט וראיתי את החיילים
הגרמנים מתמקמים בבנין .החיילים לבשו מדים מיוחדים עם
גולגולת על כובעיהם .אבא אמר שאלה הם חיילי  SSהידועים
לשימצה ,אלימים ,מסוכנים ואנטישמים .החיילים הגרמנים עצרו
כמה אנשים ברחוב והכריחו אותם לפרוק ארגזים כבדים
מהמשאיות ולהכניסם לתוך בית המשפט .ראיתי כמה בנים ,כולל
כמה מחברי הנוצרים ,עומדים ומתבוננים בהם מהמדרכה.
הורי החליטו שבטוח יותר ליהודים המבוגרים להישאר בתוך
הבתים .הגרמנים לא הטרידו את הילדים הצעירים ולכן הירשו לי
לצאת לרחוב .צפיתי בגרמנים מקרוב ,כשאני עומד מעבר לפינה או
מאחורי עץ .כמה חיילים הלכו במעלה הרחוב לכיכר השוק .חברי
הנוצרים הלכו בעקבותיהם ואני עקבתי אחריהם בזהירות מרחוק.
בכיכר השוק נכנסו הגרמנים לחנות של יהודים .לאחר כמה דקות
הם יצאו כשהם מקללים ,בועטים וגוררים החוצה שני יהודים
זקנים .החיילים הגרמנים היכו אותם באכזריות באלות והכריחו
אותם לזחול ברחוב כמו חיות .הם זרקו את הכובעים שלהם וקרעו
בגדיהם תוך דחיפת היהודים אנה ואנה .כמה נשים יהודיות ,בנות
משפחה ,התחננו בפני הגרמנים לחדול ממעשיהם .הגרמנים היכו גם
את הנשים עם האלות וגרשו אותן .הם הכריחו את הזקנים לעמוד
דום עם פנים פצועות ומדממות בזמן שקרעו וגזרו את הזקנים
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 - 20והפאות שלהם במספריים ומזמרות לחיתוך חוטי -תייל .לא יכולתי
לראות את המעמד הזה ,לשמוע צעקות הגרמנים ואת בכי הנשים
היהודיות .ואז שמעתי גם צחוק של קבוצת פולנים שעמדו בסמוך
וצפו במחזה ...הכרתי את הגברים והנשים היהודים שהיכו והתעללו
בהם .הכרתי אותם מהחנויות שלהם ,מעברי לידם ברחוב ,מבית
הכנסת שלנו .איש פולני עבר וראה אותי בקצה כיכר השוק" .אל
תלך לשם" הזהיר אותי" ,הם מכים יהודים".
הגרמנים פנו למעגל הפולנים ודיברו אתם .כמה מהחיילים ואנשי
 SSהתחילו ללכת לכיוון הסמטה עם הפולנים מאחוריהם .אני רצתי
במורד הסימטה מעבר לבית הכנסת והתחבאתי מאחורי בית קטן.
הם הגיעו לדלת הכניסה לבית הכנסת .כאשר ראו שהיא נעולה הם
ירו במנעול הדלת ופרצו אותה בבעיטות .כמה חיילים גרמנים ואנשי
SSהסתערו פנימה דרך הדלת השבורה .עמדתי שם בשקט ,קפוא
במקומי .אנשי ה SS -והחיילים יצאו מבית הכנסת כשהם מחזיקים
בידיהם ספרי תורה וזרועותיהם מלאים בספרי תפילה .הם זרקו
ארצה את הספרים וספרי התורה והדליקו מדורה גדולה .האש
הלכה והתעצמה ועשן שחור עלה לשמיים ...הגרמנים צעקו משמחה
והפולנים ,אנשי העיירה שלי ,שכנים וחברים ,שניים מהם בני כיתה
שלי ,רקדו והריעו מסביב למדורה.
רצתי משם הביתה ,כל עוד רוחי בי .רצתי בין בתים ישנים ,דרך
חצרות וגינות במורד הסימטאות .רצתי לתוך הבית שלי ,עצמתי את
עיניי אבל עדיין ראיתי את ספרי התורה הקדושים ואת ספרי
התפילה הבוערים ...ועדיין שמעתי את צעקותיהם של הנשים
והזקנים שהוכו בכיכר השוק...
סבתא ראתה אותי עולה במדרגות בריצה וקראה מיד לאמי.
סיפרתי לה שראיתי יהודים מוכים בכיכר השוק ושהגרמנים פורצים
לבית הכנסתושורפים ספרי קודש וספרי תורה שלנו" .הפולנים
צחקו ,אפילו בנים מבית הספר שלי" .אבא בא ואמא סיפרה לו מה
שקרה .הוא פנה אלי ואמר "אל תתייאש בני .אלה אינם ספרי
התורה היחידים שלנו .יש ספרי תורה באנגליה ,צרפת ,אמריקה,
פלסטינה ואפילו בטישין .את התורה  -תורתנו הקדושה אי -אפשר
להשמיד ,גם אם יעלו אותה באש".
אותו ערב הגיעו לביתנו כמה ידידים ולקוחות של אבא .הם היו
מזועזעים ממה שקרה היום בעיירה .השאלה של עזיבה לצד הרוסי
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 - 21שוב היתה נושא השיחה .לא היו לכך תשובות פשוטות .החליטו
לנסות לברר אם קיימת דרך ,לצאת בביטחה מטישין ולעבור את
הגבול .מאוחר בלילה ,הרבה אחר חצות ,עזבו ידידינו את ביתנו
בחושך ,לא יודעים מה טומן בחובו יום המחר.
למחרת בבוקר ישבנו במטבח .אמא היתה עדיין בנעלי בית ,עמדה
ליד התנור והרתיחה מים לתה .אבי ואני ישבנו ליד השולחן ,סבתא,
דוד הנרי ונדזיה היו עדיין בחדריהם .לפתע נשמעו דפיקות חזקות
בדלת הכניסה .אבא רץ לפתוח את הדלת וראה לפניו שני קצינים
גרמנים במדים שחורים .מאחוריהם היו גם שני קציני משטרה
פולנים" .אתה ד''ר סלצמן?" שאל אחד מהגרמנים" ,כן" ענה אבי,
"גסטפו .בוא אתנו! מיד!" הם צעקו בגרמנית .הוריי ניסו לברר למה
ולאן לוקחים אותו .הגרמנים התעלמו מהם ,הירשו לאבא לקחת
מעיל וכובע ,הורו לנו להישאר בבית וליוו את אבא למכונית
שחיכתה בחוץ .שמעתי את דלתות המכונית נטרקות והמכונית נסעה
משם .הכל נמשך דקות ספורות בלבד .סבתא ודודי נכנסו למטבח
ואמא סיפרה להם תוך כדי בכי את מה שאירע .סבתא חיבקה את
אמא בזרועותיה .הן עמדו כך ,דוממות ,עוד דקות ארוכות...
אמא התנתקה מסבתא" .שמרי על לוצק והבית .אני נוסעת לזעשוב
לעזור להנריק" .אמא ,אישה הדורה ועדינה שניגנה בפסנתר
ובציתרה )נבל אלפינית( ,שגאוותה היתה במוניטין של המאפים
הווינאים שלה ,הפכה פתאום ,לאשה רבת כוח ואומץ .היא תלך לכל
מקום ,תתחנן לפני כל מי שצריך ותעשה כל דבר על מנת לעזור
לאבא .אמא ארזה מייד ,תיק קטן עם חפצים אישיים ובגדים של
אבא ואמרה" :אני חייבת להגיע לזעשוב .אני בטוחה שהם לקחו
אותו לשם .אולי אצטרך להישאר כמה ימים .אתאכסן אצל דוד
קלמן ואנסה להודיע לכם מה קורה".
אימי החזיקה את פניי בידיה ונשקה לי" .תהיה ילד טוב .אני אוהבת
אותך .אני חייבת ללכת .בבקשה ,אל תפחד .אני מבטיחה שאחזור
ואביא את אבא" .היא הסתובבה ויצאה מהבית .הרגשתי שבור
ונפחד ,אך הייתי גאה באומץ לבה ונחישותה של אמי  -להחזיר את
אבא הביתה.
השעות לאחר שאבי נעצר ואמי עזבה את הבית  -היו ארוכות
וריקות .שכנים וידידים ,באו אלינו כאשר שמעו את מה שקרה.
ביליתי אחר הצהריים וכמעט כל היום שלמחרת בעמידה ליד הדלת
הקדמית ,מחכה לחדשות ומקווה לשובם של הורי .הרגשתי בודד
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 - 22וחסר אונים ,אבל לא יכולתי לעשות דבר אלא להמתין לבאות.
כעבור יומיים מישהו החליק מעטפה מתחת לדלת הבית .ובה הודעה
קצרה מאמא .אמי כתבה ,שאבא מוחזק על ידי הגסטפו בכלא
זעשוב ,שניסתה לבקר אותו ולהביא לו קצת אוכל וחפצים אישיים,
אבל לא הירשו לה לראותו .היא הצליחה לברר מדוע אבא נאסר
ומקווה שעם מזל וסיוע ,היא תוכל לשחרר אותו .המשכנו לחכות
לחדשות ולהמתין לשובם.
אמא חזרה כעבור יומיים ,עייפה ורצוצה מהנסיעה הקשה .היא
הגיעה בנסיעה קצרה בעגלה עם איכר והלכה ברגל את המשך הדרך.
אמי סיפרה שדרך ידידים בזעשוב ,יצרה קשר עם קצין משטרה
פולני שעבד בכלא .הוא סיפר לה את סיבת המעצר של אבא
שתחילתו היתה בספטמבר ,אחרי שההנהגה הפולנית עזבה ולפני
שהגרמנים הגיעו .כמה גנבים בזזו מספר דירות ריקות ,ביניהם
הדירה של עורך הדין ווינר ושכניו ,זוג פולני ששהו עם קרובים בכפר
סמוך .כאשר הזוג חזר לביתו ,הם דיווחו על הגניבה ומסרו שמות
אנשים בהם חשדו .אלה נעצרו ונכלאו בבית סוהר בזעשוב .תוך
החקירה ,אחד הגנבים ,איש בשם רוזמוס ,הציע למסור מידע חיוני
לגרמנים כדי להמתיק חומרת העונש .רוזמוס סיפר להם שבזמן
נסיגת הפולנים מטישין ,ניגש אליו קצין מילואים פולני ,וביקש ממנו
ומחבריו ,להצטרף ליחידת התנגדות מחתרתית .רוזמוס סיפר להם
שעורך הדין ד"ר זלצמן הוא מנהיג המחתרת.
אמא נסעה לזעשוב עוד פעמים רבות ,לחפש אנשים שיכלו לעזור לה.
דיברה עם ותיקי הצבא הפולני שכתבו הצהרות המכחישות שאבא
ניסה לגייס אותם .מסרה את ההצהרות לגסטפו והתחננה שישקלו
שוב .אולם ללא הצלחה .הלילות הארוכים בבית נעשו בלתי-נסבלים.
ראינו לנגדעינינו את דמותו של אבא מוחזק בתא חשוך ,מעונה ובודד
ואיננו יכולים להושיעו.
הזהירו אותנו שהגרמנים יחפשו בבתים ומסוכן שימצאו גברים
יהודים בבית ,למעט בני המשפחה .סידרנו שדוד הנרי ונדזיה יעברו
לגור עם משפחה אחרת .גם הכסף אזל לנו .מאז מאסרו ,ההכנסה
של אבי נפסקה ,הבנקים היו סגורים וסכום המזומנים שהיה בידנו,
איבד ערכו בגלל האינפלציה .אמא התחילה למכור הבגדים ,כלי כסף
ותכשיטים תמורת מעט זלוטים על מנת שנוכל לקנות אוכל .חשתי
בייאושה הכבד כאשר נאלצה למכור את חפצינו היקרים.
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 - 23אימי נעדרה מהבית ,רוב הזמן היתה בזעשוב .אני העברתי את
הימים בחברת חבריי בשכונה .לא הייתי היחיד שאביו נעדר.
הגרמנים עצרו את מר רוסקעביץ וגברים אחרים היו עדיין במזרח
עם הצבא הפולני .גם בית הספר היה סגור ואנו היינו בבית ,שוחחנו
הרבה על המלחמה וחיפשנו תעסוקה בבית או אצל השכנים )קטפנו
תפוחים ואגסים של סתיו ובתמורה קיבלנו חלק מהיבול( .חברים
סיפרו ,שבית הספר ייפתח בעוד ימים ספורים .אותו ערב אמא חזרה
מזעשוב וסיפרתי לה על פתיחת בית הספר .אמא ,שהעריכה מאד
חינוך ,ראתה בכך סימן של חזרה לחיים הרגילים ,מאד שמחה
לשמוע וראתה בכך חדשות טובות ,אות המבשר זמנים טובים יותר.
בבית ,עזרו לי להתכונן לבית הספר .כיבסתי וגיהצתי את בגדי,
צחצחתי בקפידה את נעלי ואספתי עפרונות ועטים .אמא הוציאה
כסף יקר כדי לקנות עבורי חמרי כתיבה ומחברות .ביום הראשון
ללמודים יצאתי לבית ספר עם כל הציוד בתרמיל הגב ,צעדתי
ברחובות המוכרים ובקיצורי הדרך ,מברך בדרכי חברים ובני כיתה.
בבית ספר היה הבילבול הרגיל של היום הראשון ללימודים .מצאתי
את כיתה ו' וראיתי את המורה הקודם שלי )זה שפיקפק במוצא
האתני של היהודים(.
המורה הביט בי בצורה מוזרה וביקש ממני לצאת החוצה לפרוזדור.
המורה עמד מולי במבוכה ,שם את ידיו ברכות על כתפי ואמר לי
שהוא מצטער ,אבל לא מרשים ליהודים ללמוד בבית הספר ...הוא
נשאר לעמוד במקומו כאשר עזבתי את הכיתה והמשיך לצפות בי עד
שיצאתי משער בית הספר .הרחובות עדיין היו מלאים בתלמידים
שהלכו לבית הספר ואילו אני ,הייתי היחיד שהלך בכיוון ההפוך...
בבית ,אמא היתה נסערת מאד אבל הבנו ,שאין בכוחנו לשנות דבר...
אמא יזמה תכנית לשחרר את אבא מבית הסוהר :תכננה לקבל
עדויות כתובות מגרמנים החיים בטישין שהכירו את אבא ואת
רזמוס .זו היתה משימה קשה ,להשיג תושבים ממוצא גרמני ,שיעידו
בגסטפו לטובת יהודי .היה גם סיכון שאחד הגרמנים יתמוך בעדותו
של רוזמוס .המשימה היתה קשה והזמן החולף רק הקטין את
הסיכויים של אבא לשרוד בבית הסוהר של הגסטפו .אמא התחננה,
הציעה גם כסף והצליחה לשכנע שלוש משפחות גרמניות בטישין.
)אחת מהן ,משפחת הגנברגר ,שהיתה בעלת עסק של ניקוי-ארובות
וגרה קרוב אלינו( .שהסכימו לחתום על הצהרת תמיכה באבא .אמא
הדפיסה את המכתבים בגרמנית במכונת כתיבה הישנה שלנו .אחרי
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 - 24שנחתמו ,נסעה לזעשוב למסור אותם לבית הסוהר .קצין הגסטפו לא
הסכים ללקבל את העדויות אלא אם שלושת המשפחות יבואו
בעצמן להעיד .לאחר כמה ימים שלושת הגרמנים נסעו לזעשוב עם
אמא והופיעו לפני הגסטפו .הגרמנים דיברו בהחלטיות והגנו על
אבא .הגסטפו המשיכו בחקירותיהם ואמרו שיחליטו בעוד מספר
ימים.
אחרי חדשים רבים של געגועים כואבים ודאגה ,סוף סוף הרגשנו
שיש תקווה ושהמאסר האיום של אבא ייגמר ונהיה שוב ביחד .אמא
היתה תשושה כאשר חזרה אותו ערב אבל קיוותה שאבא ישתחרר
בקרות וישוב אלינו .כל יום עמדנו ליד החלונות בציפיה ,מחכים
ומצפים לשובו של אבא .לא היה כל סימן ממנו ותקוותנו הפכה
לייאוש .אמא יצאה שוב לזעשוב אולם הפעם ,אסרו עליה לבקר את
אבא .הגסטפו הורה לה לחזור לטישין ולחכות להחלטה שלהם.
הימים נקפו והסתיו הפך לחורף והימים הקרים והאפורים רק
הוסיפו לעצבות שבלב.
שכנינו הפולנים ,ניצלו את חסותם של הגרמנים והיו נכנסים מידי
פעם לבית הכנסת שלנו ,שוברים ספסלים ,שולחנות ומשקופי-
החלונות והשתמשו בעץ להסקת בתיהם .הרוח שנשבה דרך הדלתות
והחלונות הפרוצים של בית הכנסת ,העיפה במשך ימים ,דפים
חרוכים מספרי תפילה שהתעופפו באוויר הקר והתגלגלו ברחובות...
כמה תלמידי תיכון יהודים ארגנו קבוצת לימוד .הם התכוונו לשוב
לבית הספר בתום הכיבוש ולא רצו לצבור פיגורים .היו נפגשו בבתים
שלהם ,ממשיכים ללמוד לפי הספרים ואף התחילו ללמד גם כיתות
של תלמידים צעירים יותר .אמא שיכנעה אותי ללכת לשעורים
האלה .היא ידעה שאבא היה רוצה שאמשיך ללמוד ויהיה מרוצה
כשישמע על כך ,לכשיחזור .אני מצאתי נחמה בלימודים וכולנו
קיבלנו עדוד ותמיכה גם ממשפחות התלמידים הבוגרים.
בבית ישבנו בדרך כלל במטבח ,כדי לנסות להתחמם .דיברנו הרבה
על אבא וניסינו לשכנע זה את זה שהדחיה בשחרורו נובעת מבעיות
של ניירת ואינה סימן לכך שנכשלנו .ניסינו לא לדבר על העוני שלנו
או על המגבלות והגזרות שהוטלו עלינו על ידי המנהלה האיזורית
הגרמנית .ערב אחד ישבתי ליד שולחן המטבח ,מכין את שעורי ,בזמן
שאמא וסבתא ניסו להפוך את שאריות התפודים לארוחה הבאה.
לפתע שמענו דפיקה קלה בדלת הקדמית ומיהרנו לפתוח אותה,
מצפים לראות את אבא .כשנפתחה הדלת ,ראינו לפנינו את -
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 - 25מאנעק ,אחי הבוגר! מאנעק עמד שם  -עייף ,רזה עם בגדים
מרופטים .לא האמנו למראה עינינו ,צעקנו משימחה ונפלנו זה
לזרועותיו של זה .אמא וסבתא הוצפו רגשות הקלה על שובו בשלום
של מאנעק .ההתרגשות והשמחה הפכו מהר לעצב שקט .מאנעק לא
ידע על המאסר והכליאה של אבא .הוא החזיק את ראשו בידיו ובכה
כאשר אמא סיפרה לו כל מה שאירע .אמא ניסתה להפיח גם בו את
התקווה ,שאבא ישוב הביתה בקרוב אבל דמעותיה בגדו בה...
סבתא רצתה לשמוע חדשות מבאנעק והאחרים שעברו מזרחה,
לחפש ביטחון ומקלט .מאנעק סיפר לנו שבאנעק מצא עבודה כרופא
שיניים בבית חולים בטורקה .הוא רצה שסבתא ,הנרי ונדזיה
יצטרפו אליו .אמא תמכה בתכנית וקוותה שעם שובו של אבא ,נוכל
שוב כולנו להיות ביחד.
הבאנו את מאנעק למיטתו בחדר השני .הוא היה תשוש וישן
ברציפות במשך כל הלילה ומרבית מיום המחרת .הסתובבנו בבית על
קצות האצבעות ודיברנו בלחש על מנת שלא להעירו .פניה של אמא
נראו אחרת .היה לה מרץ מחודש כשטרחה והכינה ארוחה ראויה
לבן שחזר .בסתר לבי ,התפללתי ששובו של אחי ,יהיה סימן טוב
שיחול השינוי ,שאבא ישתחרר בקרוב והמשפחה תהיה שוב ביחד.
כאשר מאנעק התעורר משנתו ,התאספנו סביב שולחן המטבח .אמא
הכינה מרק טעים וקנתה לחם לחגוג את שובו .מאנעק אכל ואנו
סיפרנו לו על השינויים שחלו בטישין :על הכיבוש הגרמני ,הריסת
בית הכנסת ,סגירת בית הספר לילדים יהודים ,המיגבלות החמורות
ועל המחסור במזון ודלק .מאנעק היה מוטרד מאד מהחדשות .עתה
כשאבא איננו ,הרגיש שהאחריות מוטלת עליו והוא זה שצריך להקל
מעט את מצבנו.
מאנעק סיפר איך יצא מזרחה עם באנעק .צעדו ברגל ,נסעו בעגלות-
סוסים ולבסוף הגיעו ברכבת צפופה לעיר לבוב ,בדיוק לפני הכיבוש
הרוסי .העיר היתה גדושה בפליטים .היה מאד קשה למצוא מקום
או לקנות אוכל .משפחות שלמות לנו ברחובות ,בחדרי מדרגות
ובפארק .מאנעק ובאנעק מצאו את הקרובים שלנו ,אבל בתיהם היו
כבר מלאים בידידים אחרים .אחרי כמה ימים ,מאנעק ובאנעק
החליטו לנסוע לטורקה ,עיירה מערבה מלבוב ,שם היו לבאנעק
ידידים מבי"ס תיכון .באנעק מצא עבודה במחלקת השניים של בית
החולים .מאנעק ניסה למצוא עבודה אך היו הרבה פליטים נואשים
ואחרי ימים של חיפושים ,הבין שאין כל סיכוי למצוא עבודה.
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 - 26מאנעק שהה בחדר שבאנעק השכיר ממשפחה פולנית אולם ,גם מעט
הכסף שהיה לו אזל במהירות.
פליטים רבים התחילו לחזור לעיירות ולכפרים שלהם .מאנעק שמע
שהגרמנים מתעללי ם ביהודים בכמה עיירות ומכריחים את אלה
החיים קרוב לגבול החדש לעבור לצד הרוסי .הוא דאג למשפחתנו
והחליט לחזור לטישין .באנעק ביקש ממנו שימסור לסבתא ולהנרי:
שהוא ממתין להם שיצטרפו אליו לטורקה ,שהוא קיבל העלאה
קטנה במשכורת ויחפש דירה כך שכל המשפחה תוכל לגור בה
ובנוסף ,הוא בטוח שיוכל למצוא להנרי עבודה בבית החולים בו הוא
עובד .לאחר מספר ימים ,בשעת לילה מאוחרת ,יצא מאנעק לדרכו
כדי לחזור לטישין .מאנעק חצה את הגבול דרך היערות האפלים
ובשארית כספו הצליח לחצות את הנהר בסירה קטנה וכשהגיע
בשלום ,מצא למזלו איכר שהסכים להובילו בעגלתו את המשך
הדרך .אחרי נסיעה של יומיים ללא מנוחה ושינה ,מאנעק חזר
הביתה.
סבתא והנרי שוחחו על האפשרות של חציית הגבול כדי לחיות עם
באנעק בטורקה .הנרי השתכנע שכדאי לצאת ,אולם סבתא לא
רצתה לעזוב אותנו בזמן שאבא הוחזק במעצר הגסטפו .לאחר כמה
ימים ,הנרי ונדזיה לקחו מעט חפצים ואוכל ויצאו לדרך  -לטורקה.
כמה שבועות מאוחר יותר סבתא הסכימה להצטרף אליהם .קיבלנו
מסרים מבאנעק שהתנאים השתפרו ואמא הבטיחה לסבתא שאנו
נצטרף אליהם מיד כשאבא יגיע .מאוחר בלילה סבתא עזבה,
בהדרכת איכר ששכרנו שילווה אותה אל מעבר לגבול ,שם באנעק
והנרי יפגשו אותה .בימים לאחר יציאתה של סבתא ,אמא היתה
עצובה ומודאגת  -הבית נעשה שקט ובודד בלי סבתא .הידיעה על
שובו של מאנעק לעיירה ,עברה מפה לאוזן ושכנים החלו לבוא
לביתנו על מנת לקבל פרטים על קרוביהם שנסעו מזרחה ולא חזרו
או כאלה שמשפחותיהם בטישין לא שמעו מהם .מאנעק ניסה לעודד
אותם ,סיפר להם שהיו הרבה פליטים בצד הרוסי ולמרות ששם זה
יחסית בטוח ,קשה לעבור את הגבול ולשלוח מסרים הביתה .היו
שמועות שמתוכנן שרות דואר סדיר בין האיזור הרוסי והגרמני ולכן
ישמעו בקרוב מיקיריהם .השכנים שלא שמעו מיקיריהם ,נתלו
בדבריו כבתקווה גדולה.
מאנעק פגש כמה מחבריו הותיקים וניסה להשיג בעזרתם יותר מידע
על מצבו של אבא כדי דרך לקדם את שחרורו .חברים סיפרו
למאנעק על התנהגות הגרמנים עם היהודים ועל ההגבלות והעונשים
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 - 27המוטלים על היהודים בטישין וזעשוב .הוא ידע שעליו להרוויח כסף
בכל מחיר על מנת שנוכל להתקיים טוב יותר .יחד עם חבר הם פתחו
חנות לתיקוני אופניים .האופניים הפכו לאמצעי תחבורה חשוב
)שניהם תיקנו בעצמם את אופניהם במשך שנים והיו בקיאים
בנושא(.
עתה כשמאנעק נמצא בבית ,אמא החליטה לסוע לזעשוב ולהישאר
שם עם ידידים ולהמשיך לנסות להחזיר את אבא .היא נקרעה בין
הרצון לעזור לאבא ורצונה להיות איתנו ,אבל שיכנענו אותה
שנסתדר בעצמנו היטב ופעילותה למען אבא הינה חשובה יותר.
למחרת השכם בבוקר ,אמא ארזה מזוודה ויצאה שוב לזעשוב.
מאנעק ואני נותרנו לבדינו .אחי הבוגר ,הפך להיות המגן שלי במשך
תקופת ההעדרות של אבי ואמי .מאנעק הלך לעבוד כל יום בחנות
לתיקוני אופניים ולעיתים הצטרפתי אליו והייתי מבצע עבורו
עבודות מזדמנות ,גם כדי לעזור וגם כדי להסיח דעתי מהדאגה
המתמדת להורי .קנינו לחם ומעט מזון משכנים ,שידעו שאנו לבד.
בערבים הכנו ארוחות פשוטות במטבח ובערבים ישבנו ליד התנור
במטבח כדי להתחמם .פקידים גרמנים ושוטרים מזעשוב באו
לטישין כל כמה ימים כדי להפגש עם ראש עיר שאותו מינו .במהלך
הביקורים הללו ,הגרמנים חיפשו ומצאו כמה יהודים ,בדרך כלל
גברים ונשים זקנים והיו משפילים אותם בפומבי .הכריחו אותם
לכרוע על ברכיהם כדי לצחצח את נעליהם ,לזחול על ארבע כחיות,
או להתנהג כמו ליצנים ,וכל אותו זמן ,הגרמנים מקללים ומכים
ביהודים הזקנים בשוטי רכיבה ואלות גומי .מאנעק ואני השתדלנו
לעבור בזהירות דרך רחובות וסימטאות צדדיות כדי לא להתקל
בגרמנים.
החורף הגיע בכל עוזו והרחובות כוסו בשלג .הרוח דחפה את השלג
לערימות שהצטברו לצדי הבתים והעצים הערומים .מאנעק ואני
העברנו את המיטות שלנו למטבח כדי לחסוך עצים ופחם לחימום
הבית.
בוקר אחד קמתי משנתי במטבח הקר והתישבתי במיטה .האור דלק
ומאנעק ישב ליד השולחן .הוא ראה אותי ולחש" ,אמא ואבא בבית".
רציתי לצעוק מרוב שמחה .קפצתי מהמיטה והסתכלתי לחדר
השינה החשוך של הורי .יכולתי לראות אותם ישנים מחובקים.
הייתי ממש מאושר .סגרתי בשקט את הדלת ,רצתי לקראת אחי,
חיבקתי אותו ונשארנו צמודים זה לזה ,עוד שעה ארוכה.
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פרק 3
אבא נח כמה ימים במיטה .ידידים הביאו תפודים ,ירקות ואפילו
קצת בשר כדי שאמא תוכל להכין לאבא ארוחות מזינות כדי לחזקו.
אמי הגישה לו צלחות מרק וכוסות תה ובילתה שעות לידו ,מחזיקה
את ידיו וצופה בו אפילו כשישן .אבא השתנה באופן קיצוני בתקופת
המאסר ,איבד הרבה ממשקלו ונראה חלש ועייף .ניסינו לשמח אותו
בסיפורים על סדנת האופניים של מאנעק וחדשות אופטימיות על
המלחמה ונמנענו ככל שניתן ,מלדבר על האירועים הקשים,
האיומים שקרו בזמן שנעדר .אבא הבין היטב את מה שקרה .היה
מקשיב בשקט למה שסיפרנו לו ולעתים הפנה את פניו מאתנו
להסתיר כאבו ודמעותיו.
מידי כמה ימים ,הגרמנים תלו והפיצו פקודות חדשות בעיירה
וקבעו ענשים חמורים לאי -ציות להוראותיהם .ההוראות הגבילו את
השימוש של היהודים בטלפון ,נסיעה באוטובוסים ורכבות.
בהוראות אחרות הכריזו על חנויות ורחובות שהינם מחוץ לתחום
ליהודים ותקנונים המפרטים איך יהודים צריכים להתנהג .כאשר
יהודי רואה גרמני ברחוב הוא חייב לרדת מהמדרכה ,להשפיל את
עיניו כלפי מטה ולהמנע מקשר עיניים ישיר עם הגרמני .כל
המישרות של היהודים במשרדי הממשלה – בוטלו ,כולל משרות
בבתי המשפט ובבתי החולים והיהודים פוטרו מכל המשרות
הממשלתיות .מאבק הקיום היום-יומי הבסיסי ,לדאוג למזון לבני
המשפחה ,להגן עליהם ולחמם את בית ,הלך והחמיר .אבא היה
חולה ,מידי פעם קיבל התקפות -כאבים מכיבי בטן חמורים
שהתפתחו אצלו בזמן שהותו בבית הסוהר של הגסטפו .אמא ניסתה
להכין לו ארוחות טעימות ,מבריאות מתפודים וחיטה גרוסה .הוא
היה מרותק למיטה תשוש גופנית ונפשית .אבא רצה לתמוך ולהגן על
משפחתנו אבל יכול היה לעשות אך מעט .מעולם לא דיבר על החוויה
שלו בבית המאסר של הגסטפו .מעולם לא גיליתי מה היו הדברים
האיומים שהרסו את בריאותו ושברו את רוחו.
אמא יצאה מהבית כל בוקר למכור
ולסחור במעט החפצים היקרים שנותרו לנו .יצרה קשרים טובים עם
הפולנים שרצו לנצל את מצבנו הנואש .יום אחד שמתי לב שהיא כבר
לא עונדת את השעון שלה ולאחר זמן קצר ,נעלמה גם טבעת
הנישואין שלה .לא שאלנו אותה דבר ועשינו עצמנו כלא רואים.
הימים נעשו קשים יותר וכל הרכוש שהיה בידינו ,כל מה שהשגנו
בעמל רב ובעבודה של שנים ,הלך ונמוג .קבוצה גדולה של פליטים
יהודים מקאליש ,עיירה במערב פולין ,הגיעה לטישין ,לאחר שגורשו

המזמור ה23 -

 - 29על ידי הגרמנים ויצאו לדרך ברגל כדי לחפש מקומות חדשים לחיות
בהם .הגיעו משפחות שלמות ,לבושי סחבות ,רעבים לפת לחם
ומחפשים מקלט .המשפחות היהודיות בעיירה ,שיכנו אותם
בבתיהם וחלקו עמם את הארוחות הדלות והאומללות ,שהיו מנת
חלקן ...הפליטים סיפורו על רדיפות היהודים ועל האכזריות
הגרמנית כפי שחוו בקאליש ובערים האחרות בסביבה .סיפורי
הזוועות עוררו פחד ואימה ונפרשו מעל העיירה כשמיים אפלים לפני
הסערה.
הגרמנים הכריזו על הקמת "יודנראט"  -מועצה יהודית ,בטישין.
ראש העיר בחר בקפידה חמישה אנשים שאושרו אחר כך גם על ידי
המשטרה הגרמנית .גולדמן ממשפחת סוחרי -חיטה התמנה ליושב
ראש היונדראט .כל אנשי היודנראט היו תושבים ותיקים ומנהיגים
יהודים של העיירה .הם החלו את עבודתם במשרד ,בבית של טוכמן
ליד כיכר השוק .תפקיד היודנראט  -להיות חולית הקשר בין ראש
העיר והקהילה היהודית לבין המפקדה הגרמנית בזעשוב .הגרמנים
הורו ליודנראט לארגן קבוצת סדרנים כדי להבטיח ציות מלא של
היהודים לכל הפקודות והתקנות שהגיעו מהמפקדה הגרמנית.
מאנעק נתבקש להתנדב .הוא הסכים בתקווה שיוכל לעזור לקהילה
היהודית שלנו להתארגן ביתר יעילות במגע היומיומי עם הגרמנים.
אחד התפקידים הראשונים שהוטלו על היודנראט  -לרשום את כל
הנערים והגברים היהודים מעל גיל  ,12הגרים בטישין ובכפרים
שמסביבה ,לרכזם ולהביאם למשרד היודנראט .זה היה היום
הראשון שאבא יצא מהבית מאז שובו מבית הסוהר .הלכתי ביחד
איתו לכיכר השוק .הוא היה עדיין חלש ,רגליו כאבו והוא פסע לידי
באיטיות .העמידה בתור ארכה זמן ממושך והכבידה מאד על אבא.
אחרי כמה שעות כשהגיע תורנו – מסרנו לפקיד הגרמני שישב
מאחורי מכתבה ,את כל כל פרטינו האישיים :שמות ,תאריכים
ומקומות לידה .הפקיד שאל אותנו שאלות ,בצעקות ובכעס רב
וכשלא הבנו את השאלות או לא ענינו מספיק מהר לטעמו ,היה
צורח ומאיים.
כאשר הגיע תורי ,עמדתי מול קצין המשטרה הגרמני ומסרתי לו
שמי הפרטי ושם משפחתי .הוא צעק עלי בגרמנית ולא היה לי מושג
מה הוא אומר .אבא ,שעמד בתור מאחורי ,הסביר לי מהר ,שהם
רוצים לדעת מהו ה"בירוף" שלי ,התעסוקה שלי .הגרמני ששמע את
אבא ,צעק וציווה עליו להתרחק ולא לדבר .אני השבתי שאני
סטודנט והגרמני צעק עלי שוב וסימן לי לעבור לתור אחר להצטלם.
חזרתי עם אבא וצעדנו באיטיות הביתה .תהליך ההרשמה הקשה
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 - 30הזה ,התיש את כוחותיו של אבי ובימים שלאחר מכן הוא נעשה יותר
חולה וחלש.
כעבור שבוע הנפיקו הגרמנים לכל תושבי טישין מסמך זיהוי חדש,
הנקרא "קנקארט" .המסמך כלל צילום ,שם ,תאריך ומקום לידה
ודת .הקנקרטן שהונפקו לנוצרים הודפסו על נייר תכלת ואלה של
יהודים הודפסו על גבי נייר צהוב .אחרי הנפקת הקנקרט היתה
הכרזה שכל היהודים מעל גיל  14חייבים ללבוש סרט על הזרוע
הימינית .ההוראה פירטה את גודל הסרט הלבן :רוחבו  9עד 10
סנטימטרים עם מגן דוד כחול גדול במרכזו ויש לענוד אותו מעל
למרפק על גבי הבגד .העונש על הפרת הפקודה יהיה מאסר ועונש
חמור .אמא גזרה סדין לבן לסרטים ותפרה מגן דוד גזור מבד כחול.
היינו חייבים לענוד את הסרטים כל הזמן ,אפילו בבית .מעתה היינו
גם מסומנים וניתנים לזיהוי כיהודים...
עוד לפני הפשרת השלגים ,הגרמנים פרסמו הוראה חדשה :תוך
שבוע ,כל הגברים והנערים היהודים מעל גיל  12חייבים להופיע
במישרד היודנראט כדי לרשום את משלח ידם ,המקצוע ומקום
העבודה הנוכחי .השמועה אמרה שגברים וילדים יהודים שיהיו ללא
עבודה ,יועברו לעבודות שונות או יישלחו למחנות עבודת -כפייה
ביער רחוק ,מפעל בנייה או מכרה .נראה היה שלכל אחד חייבת
להיות עבודה או סיבה קבילה מדוע איננו עובד .אבא קיבל אישור
רפואי מרופא שהוא נכה .מאנעק הראה שהוא עובד כסדרן
ביודנראט ובסדנה לתיקוני אופניים .ואכן ,אלה שלא יכלו להוכיח
שהם עובדים ,סודרו לעבודות פרך – סלילה ,תיקון כבישים או ייבוש
הביצות מחוץ לעיירה .אני הייתי צעיר מדי כדי להצהיר שאני בעל
מלאכה .הורי מצאו לי עבודה כשולייה אצל מר גורזלק ,מסגר ונפח
מומחה .התחלתי לעבוד שם ונרשמתי ביודנראט כמסגר-מתלמד.
היו לו עוד שלושה נערים קתולים שעבדו אצלו כשוליות ואני
הצטרפתי אליהם.
תפקידי הראשון היה לטאטא ולנקות את הסדנה ולאחר מכן הפכתי
לנושא הכלים של מר גורזלק בביקוריו בבתים על מנת לתקן
מנעולים וצירים או עבודות שרברבות אחרות .הוא לימד אותי להכין
מפתחות וצירים ממתכת לוהטת .העבודה היתה קשה ,חמה
ומלוכלכת .לא הייתי רגיל לעבודה מסוג זה.
מצבנו הלך ונעשה קשה יותר מיום ליום .עדיין ניתן היה למכור
ולסחור עם הפולנים בחפצינו ההולכים וכלים .משפחות עדיין נאבקו
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 - 31על מנת שיוכלו לשמור על אורח חיים אנושי ולתת את המינימום
ההכרחי לילדיהם  -להאכילם ,להלבישם ולהגן עליהם במצב הקשה
אליו נקלענו .בערבים ,הנערים הבוגרים לימדו את הצעירים
והמעטים שעוד היה בידם מעט אמצעים ,נתנו צדקה כדי לעזור
לזקנים ולניצרכים.
קיבלנו מכתב מהמשפחה בטורקה .סבתא ,דוד הנרי ונדזיה הגיעו
בשלום .באנעק והנרי עובדים בבית חולים .הבריאות של נדזיה
משתפרת וסבתא מנהלת להם את משק הבית .קיים אמנם מחסור,
אולם הם מסתדרים כפי יכולתם .אמא כתבה להם וסיפרה שאבא
חזר הביתה .ידענו שהגרמנים בודקים את מכתבינו ולכן לא יכולנו
לגלות פרטים אמיתיים על חיינו הקשים ונסיונותינו הדלים על מנת
לשרוד.
הגיע גם מכתב מאמריקה  -מפאולין ,אחותה של אמא .זה היה
המכתב הראשון שהגיע אלינו מאז פרוץ המלחמה .היא ובעלה
יוליוס וילדיהם ,הנרי ואריקה ,חיים בעיר ניו יורק .יוליוס לומד
לקראת בחינה שתאפשר לו לעסוק ברפואה .בני הדודים לומדים
בבית הספר .פאולין כתבה שניתן לשלוח חבילות מזון לפולין
הכבושה דרך פורטוגל וששלחה לנו חבילה .שמחנו מאד לקבל
פריסת שלום כתובה ממנה .אמא ענתה לאחותה וביקשה שתשלח
לה תרופה עבור אבא ומצרכים כגון תה וקפה שאותם ניתן יהיה
להחליף כאן תמורת מזון אחר .כעבור כמה שבועות אכן הגיעה
חבילה עבורנו בבית הדואר .החבילה הכילה מצרכים רבים :תה,
קקאו וקפה ,בשר בפחיות מתכתיות ,צנצנות ריבה וקופסאות קטנות
של פירות מיובשים .לאחר ימים רבים ,בארוחת הערב שלנו שכללה
תפודים וירקות ,נהנינו גם מטעמן של עוגיות שוקולד שהגיעו אלינו
מאמריקה...
את יתר המצרכים נחליף תמורת קמח ,לחם ,תפודים ועוד מזון
בסיסי .אמא מכרה והחליפה מידי פעם את המזון מאמריקה ,טיפין
טיפין וקיבלה תמורתו ביצה לכל אחד מאתנו או קצת חלב ושיבולת
שועל כדי להקל על כאבי-הבטן התמידים של אבא .הגעת החבילה
מארצות הברית הזכירה לנו שלמרות היותינו מרוחקים ובודדים,
המשפחה לא שכחה אותנו .יש מישהו שחושב עלינו...
בעיירה אנשים דיברו על תכנית התקפה הצפויה באביב ,על ידי
צבאות צרפת ואנגליה במערב שיביסו את הגרמנים .מר גורזלק אמר
לנו שהאנגלים והצרפתים ממתינים שהשדות והכבישים יתייבשו
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 - 32ואז הם יתקיפו וגרמניה תאלץ לבקש שלום ,בדיוק כפי שהיה
במלחמה הקודמת .אבא היה בטוח שהצרפתים ואנגלים ינצחו את
הגרמנים אך זה ימשך שנה או יותר" .עלינו לעשות כל שאנו יכולים
כדי לשרוד" אמר" ,כאשר המלחמה תגמר נלך כולנו לפלסטינה או
אמריקה .היינו צריכים לעשות זאת כבר קודם"...
האביב הגיע וחג הפסח של שנת  1940עמד בפתח .זהו חג הפסח
הראשון מאז תחילת המלחמה .חג הפסח היה תמיד זמן מיוחד
עבורינו .ואת סעודת "ליל הסדר" החגיגית ערכנו בדרך כלל ,בביתה
של הסבתא בלסקו-לוקביקה .בבית שלנו או אצל סבתא ,היו תמיד
מאכלים מיוחדים האהובים עלי :דג ממולא ומרק עוף עם קניידלך.
כל שנה אמא הזמינה את מצות הפסח ממאפיה מיוחדת בזעשוב.
המצות נשלחו אלינו הביתה ,כמה ימים לפני החג כשהן עטופות
בפשתן לבן ושמורות בסל גדול שהונח במזווה .בבית היתה תמיד
ציפיה ושמחה לקראת ליל הסדר ואמא אהבה מאד לנצח על
השירים כאשר כל המשפחה שרה את המנגינות הידועות מתוך
"ההגדה של פסח".
השנה ,לקראת חג הפסח ,מצבנו היה שונה .העוני ,המחסור במזון
והאיום התמידי של הגרמנים ,לא השאיר לנו הרבה זמן לחשוב על
החג המתקרב .היה עצוב לחשוב שהפעם לא נחוג את הפסח
כהרגלנו .למרות המצב ,אמא הודיעה לנו ,שנעשה כל מה שניתן
ונקיים את חג הפסח .לא נזניח את היהדות שלנו .אנו חווים עתה
בחיינו את השיעבוד וצריכים תמיד להאמין שהשיחרור נמצא
באופק.
"יהיה לנו ליל -סדר" אמרה אמא" ,לוצק ישאל את ארבע הקושיות
ואבא יענה .בלי סעודה גדולה ,בלי דגים ,בלי בקר ובלי קינוחים,
אולי אצליח להשיג עוף ואבשל קצת מרק .ויהיו לנו גם מצות .אולי
לא מספיק לכל ימי החג ,אבל יהיו לנו מצות לליל הסדר שנאפה
אותן בעצמנו" .אמא הזמינה שלושה קילוגרמים של קמח מצות
מהאופה לייבוביץ וקבעה תור לתנור האפיה המיוחד שלו.
מאנעק ואני הצטרפנו לעזרה .ביום ראשון ,אמא ,מאנעק ואני ירדנו
בסימטה המובילה לביתו של לייבוביץ ובידינו שק הקמח הקטן,
הסל והסדין הלבן המיועד לשמירת המצות .בחדר האחורי של הבית
הצטופפו גברים ,נשים וילדים יהודים ואפו את מצות בהדרכת מר
לייבוביץ .לשנו את הבצק בקערות עץ גדולות וגלגלנו אותו על גבי
שולחנות מקומחים .בפינת החדר ,היה תנור הבנוי מאבנים גדולות,
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 - 33המוסק בגזרי עץ ,שבתוכו נאפו המצות .החדר היה מלא וצפוף
באנשים ,שיחות ערניות וקולניות נשמעו מכל עבר ובאויר נישא ריחן
הנעים של המצות הנאפות בתנור .אמא לשה בצק עם נשים אחרות
ומאנעק עמד ליד התנור והשתמש במוט עץ ארוך שמשטח קטן
בקצהו ,היה מניח את פיסות הבצק השטוחות ומכניסן לתוך התנור
ובעזרתו היה גם מוציא מהתנור את המצות הזהובות
האפויות.תפקידי בפעילות היה להכין את "החורים" במצה ,על ידי
גלגל משונן קטן שהייתי מגלגל מעל הבצק השטוח לפני שהוכנס
לתנור האפיה .כאשר המצות שלנו היו מוכנות ,עטפנו אותן בפשתן
הלבן ושמנו אותן בסל.
המשכנו לעזור לאפות מצות למשפחות האחרות .כשהלכנו הביתה
אחר הצהריים ,הרגשתי מעודד מהעבודה המשותפת שלנו במאפיה.
למרות כל הצרות שהיו לנו בגלל היותינו יהודים ,שמחתי להיות
חלק מהעם היהודי וגאה שלא עזבנו את המסורת שלנו גם בימים
קשים כאלה .למרות הקשיים ,ערכנו את הסדר באותה שנה .האוכל
היה צנוע אבל הדלקנו נרות ושתינו מעט יין .אכלנו מעט מרק ועוף
ואת המצות שאפינו בעצמנו .אני שאלתי את 'ארבעת הקושיות'
ואבא ענה .קראנו את "ההגדה של פסח" וסיפרנו את הסיפור על
שעבוד בני ישראל ושחרורם ממצריים.
חיילים גרמנים מיחידת חיל הרגלים התמקמו שוב בטישין והטילו
הגבלות נוספות והשפלות יהודים היו מעשה של יום ביומו .כל יום
אספו החיילים קבוצת גברים ,לעבוד עבורם .הם עמסו ופרקו ציוד,
ניקו את מגורי החיילים ,שטפו את המשאיות וביצעו את כל עבודות
המחנה .כאשר יהודי עבר ליד חייל גרמני בעיירה היה עליו לרדת
מהמדרכה ,להסיר את כובעו ולהיות בגילוי ראש .כל ההגבלות על
היהודים ,נועדו כדי להשפיל את היהודי ולהראות את נחיתותו מול
הגרמני .ליהודים אסור היה להימצא מחוץ לביתם לאחר רדת
החשיכה ,או באיזור העיירה שם הקימו החיילים הגרמנים את
המאהל שלהם.
ערב אחד חזרתי מסדנת המסגר ומצאתי את הורי במצב רוח טוב.
אמא קיבלה עוד מכתב מאמריקה עם חדשות שחבילות מזון
נוספות ,בדרך אלינו .אבא ,שידע גרמנית על בוריה קיבל עבודה משני
עורכי דין גויים לתרגם מסמכים משפטיים ולכתוב ערעורים לבית
המשפט .כיהודי ,אבא לא היה מורשה לשמש כעורך דין ,אולם
עכשיו ,מצא דרך להרוויח מעט כסף .מאנעק יצא לאחר ארוחת
הערב לבקר את חבריו והורי ואני ישבנו בחדר אוכל .היה ערב חם
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 - 34ושקט החלון היה פתוח ואבא פנה לאמא ואמר" :אנדזיה ,אני
מרגיש שהערב הזה הוא מיוחד .בבקשה ,האם תנגני בפסנתר
בשבילי? כל כך הרבה זמן עבר מאז שנשמעה מוזיקה בבית .בבקשה,
נגני ה'פטטיק' )סונטה מס'  2של ביטהובן(" .אמא ליטפה בידה את
לחיו של אבי ,הביטה בו בעצב ובאהבה ,התיישבה ליד הפסנתר
והתחילה לנגן .אבא ואני ישבנו ביחד .מסתכלים על אמא ומאזינים
ברוב קשב למוסיקה הנפלאה ונזכרים בימים שעברו.
לפתע נשמעה דפיקה בדלת .אמא הפסיקה לנגן ואבא הלך לפתוח
את הדלת .שני קצינים גרמנים עמדו בפתח" .שמענו אותך מנגנת",
אחד מהם אמר" .זה בסדר .רק רצינו לבוא ולראות מי מנגן כל כך
יפה .בבקשה ,המשיכי לנגן .אנחנו פשוט נשאר זמן מה" .אבא הציע
לחיילים כסאות ואמא חזרה בחשש רב לפסנתר והתחילה לנגן.
הסרן שוחח בנימוס עם אבא .הוא אמר שהוא מווינה והחייל השני
הוא סגן מאזור הטירול באוסטריה .אבא והסגן דיברו על הכפרים
הטירולים השוכנים בהרי האלפים הגבוהים ,שהכיר אותם היטב
מהימים שהיה קצין במלחמה הקודמת
הקצין ביקש מאמא לנגן שיר אוסטרי ידוע והתחיל לשיר אתה:
הוא מזמין את כולנו פנימה,
כן ,כן ,יין הקיאנטי
עם יין קיאנטי הזהוב.
אז הבה נעלוזה
ישבתי והקשבתי למוזיקה ולשיחה ,מוקסם מהרגע השלו .הקשיחות
והרוע של הגרמנים ,שהיו מנת חלקינו מידי יום ,לא נראו הערב.
אחרי זמן מה קמו החיילים לעזוב והודו לאמא על שניגנה עבורם
קונצרט כל כך יפה" .תודה לכם" ענה אבא" ,גם אנחנו נהנינו
מהשיר ,למרות שאנו מפולין ואתם באים מאוסטריה  -כולנו בני
אדם"" .לא! לא!" הזדעק הסרן וניענע בראשו" ,אנחנו לא אותו דבר.
אנו גרמנים עליונים ואתם רק יהודים!"
דבריו פגעו בנו מאד ,אולם החזירו אותנו למצב האמיתי בו אנו חיים
היום .זו היתה רק אפיזודה אנושית קצרה בתוך מצב נואש ובלתי
אפשרי.
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פרק 4
עברו מספר שבועות בהם המשכנו במאבק היום -יומי למצוא אוכל
ולהתרחק מהחיילים הגרמנים ברחוב .יום אחד ,הופיעה ידיעה
בעתון הפולני שהגרמנים הוציאו לאור בקראקוב ,כותרת ענקית
בדיו אדומה :צרפת נכנעת לכוחות גרמניה! חיילים אנגלים לכודים
בדונקירק!
חדשות אלה היו איומות עבורינו .גרמניה כבשה את דניה ,נורווגיה,
הולנד ובלגיה .האנגלים נותקו בדונקירק ונסוגו .איטליה כרתה
ברית עם גרמניה ונכנסה למלחמה נגד צרפת ואנגליה .צבא גרמניה
נראה בלתי -מנוצח .אין כוחות אנגלים הנעים צפונה מהונגריה
להציל אותנו .עם הנצחון הגרמני ,אין כיום מדינה אחת באירופה עם
יכולת או רצון לבוא לעזרתנו .עתיד פולין ועתידנו נראו עגומים מאד.
התקוות להן ייחלנו ,לא יתממשו בקרוב...
במסגריה ,מר גורזלק נראה מבולבל .רכנו מעל עבודותינו וניסינו לא
לעורר את כעסו" .אינני רוצה לשמוע מילה על פריז או דונקירק
היום!" הדגיש" ,יש לנו עבודה לעשות! לא אתן לשום בנים עצלים
לעבוד בסדנה שלי!" .עבדנו מהר ובשקט למרות שבלב היתה מועקה.
אותו לילה מצאתי אטלס בין הספרים של מאנעק וחיפשתי את מפת
אירופה .מצאתי את גרמניה ,צרפת ואיטליה ,ארצות השפלה,
סקנדינוויה ורוסיה  -כולם היו תחת שלטון גרמני או בני ברית של
גרמניה .ואנחנו כאן בטישין ,נקודה קטנה ,שכלל לא נראית על
המפה .הרגשתי שאנו שטים בסירה קטנה בלב ים סוער ,ללא
משוטים ויבשה לא נראית באופק...
חיילים גרמנים עברו לטישין ושוכנו בבתים ודירות בכל העיירה.
החיילים נכנסו גם לביתנו ולקחו לעצמם שני חדרי שינה ,המשרד של
אבא וחדר המתנה 12 .עד  15חיילים גרו בבית שלנו .ניסינו לא
להיראות כשהם נמצאים .הם העליבו וקיללו אותנו וציוו עלינו
לעשות עבודות עבורם .ניקינו את חדריהם ,צחצחנו מגפיהם וכיבסנו
בגדיהם .לעתים בערב הם השתכרו ואז התרחקנו מהבית לשעות
רבות .הורי ,אחי ואני עברנו למטבח וחדר-אוכל .העלינו את רוב
הרהיטים והחפצים שלנו לעליית-הגג ודחפנו שתי מיטות קטנות
וארון בגדים לתוך חדר-האוכל .החלפנו הרהיטים הטובים יותר עם
שכנינו ואיכרים מהסביבה תמורת עצי הסקה ,תפודים וקמח .במשך
כמה ימים הגיעו האכרים לביתנו בעגלות שדה מלוכלכות ולקחו גם
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 - 36את הפסנתר וגם את הרהיטים המיוחדים שלנו מעץ מהוגני .חיילים
גרמנים קרביים נוספים התמקמו בטישין .כל בוקר דרשו
מהיודנראט לספק קבוצת גברים ונשים ,מסומנים בסרטי הזיהוי
היהודי והיה עליהם לבצע כל מיני עבודות בזויות ולעבור השפלות
לפי ראות עיניו של החייל הגרמני .הגדיל לעשות ,קצין גרמני אחד,
בשם פיטשקי ,שהשגיח על הפועלים היהודים והתנהג אליהם
בשנאה ואכזריות .החיילים הגרמנים קראו לו בצחוק "מלך
היהודים" .הוא נהנה להכות ולבעוט בפועלים היהודים ,הכריח
אותם ,יחד עם יהודים אחרים שעצר ברחוב ,לצעוד בקצב עד שנפלו
מרגליהם .לעתים הכריח אותם להתפשט עד לתחתונים ולבצע
תרגילי התעמלות מעייפים עד שנשארו באפיסת כוחות .חיילים
גרמנים ואחדים מהפולנים הלכו בעקבותיו והיו נהנים וצוחקים
מתעלוליו הפראיים.
אף יהודי לא היה פטור ממעלליו של פיטשקי .אני עברתי ברחובות
אחורים ודרך חצרות הבתים רק כדי להימנע מלהתקל בו .הייתי
צעיר מדי כדי לענוד את הסרט היהודי וקיוויתי שזה יציל אותי
מפגיעה .כמה פעמים הוא שם עלי עין ,אבל עשיתי עצמי כאילו
הצעקות והפקודות לא כוונו אלי והמשכתי ללכת הלאה .הייתי בר-
מזל שנתן לי ללכת ,אולם מישהו כנראה סיפר לו שאני יהודי .יום
אחד גילה אותי הולך ליד כיכר השוק .הוא צרח וכיוון אלי נשקו
וצעק לי להצטרף לקבוצת יהודים שאסף להטרדות שלו .הוא ציווה
עלינו לצעוד ולרוץ ושוב לצעוד עד שהייתי על סף התמוטטות.
התמלאתי אימה ופאניקה ורגלי היו נפוחות וצרבו משלפוחיות.
כשסוף סוף נתן לנו ללכת ,כיוון אלי את אקדחו והזהיר ,שיזכור
אותי...
פיטשקי רכב על אופנוע דרך העיירה כאשר גילה אותי חוזר הביתה
מהסדנה .עצר אותי ,משך אותי בגסות למושב האחורי של האופנוע
ולקח אותי לנסיעה פראית ומפחידה .הוא ירד מהכביש ועבר
לשבילים ודרכי עפר ,עלה על סלעים וחצה תעלות .החזקתי בצידי
האופנוע ,מפחד לגעת בו .פיטשקי צחק וצרח ורכב ברחובות הכי
משובשים בטישין עד שלבסוף נפלתי מהאופנוע .רצתי הביתה
מכוסה חתכים ופצעים ,שותת דם ומושפל .נדרתי בלבי ,להיות יותר
זהיר כדי לא להיתקל בו ואם ינסה שוב להשיג אותי ,ארוץ ואברח
מהר כדי להמלט.
בוקר אחד יצאתי בשעה מוקדמת מהבית לסדנה ,בתקווה שפיטשקי
לא יהיה בחוץ ברחובות בשעה כל כך מוקדמת בבוקר .הלכתי בדרך
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 - 37צדדית וראיתי אותו עם קבוצת חיילים גרמנים .הוא הבחין בי
והתחיל לצעוק" ,אתה ,ילד! יהודי מלוכלך! בוא הנה!" התחלתי
לרוץ מהר ככל שיכולתי ,אולם שני חיילים גרמנים רצו בעקבותי
ותפסו אותי .הם בעטו בי וגררו אותי על הארץ חזרה לפיטשקי .הם
משכו אותי למעלה ,השעינו אותי על ספסל עץ ופיטשקי התחיל
להצליף בי באלת הגומי שלו .מעולם לא הרגשתי כאב איום כל כך.
שמעתי את עצמי זועק כמו חיה פצועה .גם החיילים הגרמנים
הצליפו בי וצחקו לקול צריחותי .קבוצת פולנים עמדה מהצד,
הביטה איך מכים אותי ,אולם עמדו בשקט ולא עשו דבר גם
כשצעקתי מכאב .לבסוף פיטשקי שחרר אותי ונתן לי ללכת .בקושי
הצלחתי לזוז ממקומי ,התנדנדתי מצד לצד כשכל גופי כואב והלכתי
לכיוון הסדנה.
אותו לילה לא סיפרתי בבית את מה שפיטשקי עולל לי .אבא שוב
חלה והיה מרותק למיטה ואמא היתה טרודה בשאר הבעיות שלנו.
הייתי פצוע ,עצוב ומזועזע  -אבל לא יכולתי לספר זאת להורי .ידעתי
שהם יהיו הרוסים ושבורי לב אם יידעו על כך .מאוחר בערב כאשר
שכבנו במיטה ,סיפרתי למאנעק את מה שאירע לי .הוא הסתכל ובחן
את הסימנים שהשאירו בי המכות ,מרח קצת משחה על החתכים
והפצעים ,עטף אותי בזרועותיו והבטיח שישמור עלי ושדבר כזה לא
יקרה שוב .הסתובבתי בחושך לצד הקיר ובכיתי .למרות שהייתי רק
בן  12הבנתי ,שאפילו ילדים לא בטוחים בעיירה שלנו ,שאינני יכול
לחפש הגנה מאחרים ושאני הוא זה שאצטרך לשמור על עצמי.
הקיץ של שנת  1940חלף והגיעו הימים הראשונים של הסתיו .החיים
של היהודים נעשו קשים יותר ויותר ,ככל שהגרמנים הוסיפו הגבלות
וגזירות חדשות .יהודים כבר לא הורשו לנסוע מטישין לזעשוב ללא
מסמכים מיוחדים ואישורים בכתב מהמשטרה .אסור היה לנו לבקר
בכפרים השכנים ,שם יכולנו בעבר לקנות או להחליף חפצים שלנו
במזון .משפחות שגרו בעיירות שונות נותקו אלו מאלו .היה כמעט
בלתי-אפשרי ומסוכן לבקש אישורי -נסיעה מהמשטרה .כמה יהודים
נואשים הסירו את הסרטים שלהם ונסעו לעיירות אחרות ופולנים
שהכירו את שכניהם היהודים הלשינו עליהם במשטרה .היהודים
שנתפסו נעצרו ,הוכו ונשלחו למחנות של עבודת -פרך .עסקים
וחנויות של יהודים נמסרו למנהלים פולנים גויים והבעלים היהודים
הוצאו או נאלצו לעשות עבודות שחורות .הגרמנים ארגנו שיטה
לחלוקת מזון ואישרו ליהודים כמויות זעומות ,פחותות מאלה
שאושרו לשכנינו הפולנים .העוני והרעב פלשו לבתי היהודים.
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 - 38בריאותו של אבא התדרדרה וללא תרופות או אוכל מיוחד ,הורע
מצבו .הוא המשיך לעבוד כמתרגם מסמכים משפטיים ,אבל
הכנסתיו הגיעו עתה ,לכמה זלוטים בלבד .הגבלות הנסיעה צימצמו
את יכולתה של אמא למכור ולהחליף חפצים תמורת אוכל עם
הפולנים .היא ידעה שהיא חייבת להרוויח מעט כסף למשפחה .מרת
גרובר ,יהודיה אלמנת הרוקח ,היתה ידידה ותיקה של אמא .הן
הצטרפו לאיש פולני מקומי שהשיג סוכר וסלק-סוכר מהשוק השחור
והתחילו להכין סוכריות למכירה בעיירה .הסוכריות הוכנו בדירה
של מרת גרובר מעל בית המרקחת ואמא בילתה שם יומיים שלושה
בשבוע .אנו טיפלנו באבא וחיכינו בדאגה לשובה בשעות הערב
המאוחרות.
מזג האוויר הפך להיות קר .החורף עמד בפתח והשלג הראשון כבר
ירד .אנשים הפסיקו לרכב על אופניים ובסדנה של מאנעק לא היתה
כמעט עבודה .הוא ניצל את זמנו הפנוי לעזור לאמא להוביל ולמכור
את הסוכריות ואני המשכתי לעבוד בסדנת המסגר .לא שילמו לי,
אבל הודות לעבודה לא נשלחתי למחנה של עבודת-כפייה .מרת
גורזלק ,אשה טובת לב ,היתה מגישה לי גם צלחת מהמרק שבישלה
לבעלה .האוכל בעבודה איפשר לי לאכול פחות מהארוחות הדלות
שאמא הכינה בבית .הרגשתי שאני עוזר בכך להורי ואחי ,לשרוד עם
המעט שהיה לנו .היו ימים שלא היה כלל אוכל בבית והלכנו לישון
רעבים.
סופות השלג הלכו ותכפו ,רוחות קרות פיזרו את ערמות השלג
והדרכים נעשו בלתי -עבירות .האוויר המקפיא פלש לבית .התאספנו
במטבח בלילה לבושים שכבות של בגדים ,מצטופפים ליד תנור
החימום עד שנרדמנו והאש כבתה מחוסר עצים .כשקמנו בבוקר,
השלג קפא והחלונות היו מכוסים קרח .האיכרים הפסיקו לבוא
לעיירה למכור ולהחליף יבוליהם .מנות המזון היו מצומצמות
וזמינות רק לעיתים נדירות .יכולנו אמנם לקנות אוכל בשוק השחור,
אבל לא היה לנו הכסף לכך .יהודים עמדו ברחובות והתחננו לאוכל
עבור ילדיהם הגוועים ברעב .קיבלנו עוד חבילה מדודה פאולין
ומכרנו את המעדנים שבה ,תמורת כסף .פאולין כתבה לנו ,שהם
מצליחים יפה בארצות הברית .מצב הרוח שלנו השתפר .אנחנו היינו
כאן נואשים ,על סף הרעב ,אולם שמחנו לדעת שבמשפחתנו קיימים
גם כאלה ששפר עליהם גורלם ומנסים לעזור לנו .קיבלנו גם מכתב
מבן הדוד יולק בירמן שהרוסים היגלו אותו למחנה-עבודה מרוחק
בסיביר והוקל לנו כשידענו ,שהסבתא והדודים לא הוגלו ועדיין
מצליחים לשרוד בטורקה.
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 - 39בתחילת ינואר  ,1941לאחר ארוחת הערב הכינה עבורי המשפחה,
הפתעה ...אמא הוציאה מגש עם תופינים וכולם איחלו לי – "יום
הולדת שמח" .זו היתה הפתעה של ממש ,לא האמנתי למראה עיני,
לא הבנתי איך אמי הצליחה להכין כזו הפתעה ,בתקופה הקשה
הזאת ,עם הקצבות המזון הדלות .הגעתי לגיל  .13אבא הבטיח לי
שיום אחד ,כשהתקופה הרעה הזו תחלוף ,בית הכנסת ייפתח שוב
ויערכו לי טכס בר-מצווה אמיתי .הסביר לי ,שלפי ההלכה היהודית,
הפכתי להיות בוגר וחלים עלי כל החובות והזכויות כמו לבוגרים
בקהילה היהודית .לא רציתי לקלקל את הרגע ולספר לו שלא
חשבתי עצמי ילד ,מאז שהגרמנים באו לעיירה לפני יותר משנה.
גסטפו וחיילי  SSהתחילו לבוא לטישין כל כמה ימים ,כדי להפגש
עם ראש העיר של טישין והיודנראט .מזעשוב הגיעו שמועות,
שהגרמנים מתנהגים ליהודים באכזריות וברוע בלתי-מרוסן.
הגסטפו אסר והוציא להורג מספר חברי יודנראט בזעשוב ,על אי-
שיתוף פעולה עם המינהלה הגרמנית .הגרמנים הכריחו את יהודי
זעשוב לשלם קנס גדול כעונש ושילומים על התנהגותם של חברי
היודנראט שהוצאו להורג.
המשטרה הגרמנית חיפשה בבתים של חברי היודנראט ,כדי למצוא
דברי ערך ורכוש לא -חוקי .בעת החיפוש ,שברו והרסו את תכולת
הבית ולקחו גם את מעט המזון ופרטי לבוש שהיו בבית ,ללא כל
סיבה .יום אחד ,כשמאנעק ואני יצאנו ,המשטרה הגרמנית ערכה
חיפוש בביתנו .חזרתי הביתה בערב מהסדנה ומצאתי את הורי
נסערים .אמא בכתה והורי לא רצו לספר לנו ,מה אמרו או עשו
הגרמנים תוך החיפוש ,פרט לזה שלקחו את מכונת הכתיבה של
אבא ,המצלמה של מאנעק ,כמה ספרים וכמה כלי חרסינה .כאשר
הגסטפו ו SS -באו לעיירה ,היהודים הזהירו זה את זה ומשפחות
שלמות היו מתחבאות בעליות -הגג ,בבקתות עזובות וגם ברחו
לשדות וליערות שבסביבה .כשהגרמנים תפסו יהודים מתחבאים,
היכו ועצרו אותם .לעיתים ,התחבאנו במשך שעות ,בלילות קרים,
עד ששמענו את משאיות הגרמנים עוזבות את העיירה ,לזעשוב.
הורים שמרו על הילדים שיהיו בקרבת הבית והיו מוכנים לברוח
בכל התראה המבשרת סכנה .האביב הגיע לטישין .עצי הפרי פרחו,
באחו נישמעה שירת הציפורים ושמש חמימה בשמים ,שטפה את
הרחובות המרוצפים באבן ,שניצנצו באור השמש .בסדנת המסגר
סיימנו את מעט המרק שמרת גורזלק הגישה לשוליות .מר גורזלק
אכל את ארוחת הצהריים בדירתו שמעל הסדנה .שמרנו את האש
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 - 40בכור הבוער ונחנו בשקט עד שמר גורזלק יחזור .עבדתי בסדנה
כמעט שנה ולמדתי הרבה על כל סוגי המנעולים .מר גורזלק היה
מעביד קפדן אבל התנהג אלי בהגינות .התידדתי עם הנערים
האחרים בסדנה והרגשתי שם נוח ובטוח יחסית .הנערים האחרים
היו מבוגרים ממני ובעלי נסיון רב ממני .הם עזרו לי בתחילת הדרך
ואף פעם לא עשו עניין מהעובדה ,שאני יהודי .השוטרים הגרמנים
הגיעו לסדנה רק פעמים ספורות ,כדי לבצע תיקונים קלים.
בין היהודים שבאו לטישין אחרי שגורשו על ידי הגרמנים מקאליש,
חנקה ,שהיתה נשואה עם שתי בנות
היתה אישה בלונדינית יפה בשם ֶ
קטנות .המשפחה היתה עניה וחיה בביקתה ,בקצה העיירה .בעלה
של חנקה ניסה להרוויח כסף על ידי עבודות מזדמנות וחנקה עמדה
בפינת הרחוב ,מאחורי הכנסייה של טישין ומכרה חבילות קטנות של
גרעיני חמניות .היא היתה שם עם שתי בנותיה כל יום ,בכל מזג
אוויר ,מהבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות .שכן פולני שעבד כנגר
והתמחה בארונות קבורה נכנס לסדנה ,מאד נרגש" :הגרמנים ירו
והרגו את היהודיה מקאליש! זאת שמכרה גרעיני חמניות! הם ירו
בה והשארו אותה ליד הרפת של גולומב" ,הוא צעק.
הנגר פתח את הדלת וסימן לנו לבוא אחריו .הנערים ואני הלכנו
אחריו לרפת של גולומב .כמה אנשים עמדו סביב גופתה של חנקה.
היא שכבה בבוץ ,שמלתה משוכה מעל גרביים חומות ,פניה נטו
הצידה ועיניה פקוחות .אפה ופיה היו בתוך שלולית דם שהתפשטה
מתחת לראשה .מטפחת -הראש שלה נכרכה סביב צווארה ושערה
הזהוב נמרח בדם .משק הנייר החום ,נשפכו גרעיני החמניות
והתערבו בשלולית הדם .זקנה פולניה משכה מעט את שמלתה של
חנקה ,כיסתה את רגליה החשופות ולקחה את המטפחת הספוגה
בדם מצווארה של חנקה וכיסתה בה את פניה .נראה ,שאף אחד לא
ידע מה יש לעשות .אני פחדתי מאד .זאת היתה הפעם הראשונה
בחיי ,שראיתי אדם מת .אנשים לא הבינו מה קרה כאן ומישהו
הסביר ,שהשוטרים הגרמנים ראו את חנקה מוכרת את גרעיני
החמניות שלה וציוו עליה לבוא עימם .חנקה תפסה הבנות וניסתה
לרוץ .שני החיילים הגרמנים רדפו אחריה וירו בה בגב .היא נפלה
וניסתה לזחול לרפת של גולומב ,אבל הגרמנים בעטו בראשה ,אחד
מהם דרך על גבה עם מגפיו הכבדות וירה בראשה מאחור .הילדות
הקטנות שלה רצו מסביב בבכי קורע לב ,לאחר שראו את אמם
נרצחת ברחוב לנגד עיניהם...
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 - 41הגיע חבר היודנראט עם אנשי החברא -קדישא .הם נשאו אלונקת -עץ
וסדינים לבנים .יהודי אחד שהכיר אותי ,אמר לי בעדינות אבל
בהחלטיות ,ללכת משם .חזרתי לסדנה בזמן שיתר השוליות נשארו
לראות איך לוקחים את הגופה .בסדנה ,מר גורזלק היה נסער מאד.
הוא שמע על מותה של חנקה וסיפר לי שהגרמנים הרגו עוד יהודי
בטישין ,את וואקס הזקן .הם נכנסו לחנות הברזל שלו ,קרוב לעיריה
ומצאו אותו עובד עבור המנהל הפולני החדש .הגרמנים גררו את
וואקס למרכז כיכר השוק ,היכו אותו עד שנפל ואז ירו בו מאחורי
ראשו .השוטרים הגרמנים נכנסו לרכב ונסעו להם ,משאירים גופתו
של הזקן ,ברחוב .מר גורזלק ראה את מצוקתי ואיפשר לי לסיים את
העבודה .עזבתי את המקום ,לפני שהנערים האחרים חזרו מהרפת
של גולומב.
כאשר חזרתי הביתה ,ישבו הורי ומאנעק במטבח .השמועה על
הרציחות של חנקה ומר וואקס הזקן ,התפשטה בכל העיירה .אבא
אמר" ,אלה סכנות חדשות .אם שוטרים גרמנים הורגים יהודים לפי
רצונם וללא סיבה אז כולנו בצרה איומה .נצטרך להיות אפילו יותר
זהירים .נצטרך למצוא מקום להסתתר בו ולהיות מוכנים בכל פעם
שהגרמנים באים לעיירה".
כעבור כמה ימים הודיע מר גורזלק ,שהוא סוגר את הסדנה שלו.
הוא הודה לנו על עבודתינו ונתן לכל אחד מאתנו מכתב ,המאשר את
משך הזמן והאיכות של תקופת הלימוד שלנו והמלצה להעסקה
בעתיד .אנשים רבים הופתעו מהחלטתו .היו שחשבו שזה בגלל
בריאות לקויה ואחרים ,כולל אותי ,חשבו שהביקורת הגלויה שלו
נגד הגרמנים עלולה לגרום לו צרות והוא החליט שמוטב שיעזוב את
העיירה עתה – לפני שיהיה מאוחר מדי .עבודתי בסדנה הסתיימה,
אולם רכשתי משלח -יד ,מקצוע ,שיוכל לעזור לי בעתיד.

המזמור ה23 -

- 42 -

פרק 5
בתחילת מאי  ,1941הגיעה יחידה גדולה של חיילים גרמנים לטישין.
הם שוכנו בבתים ,ברפתות וגרו באוהלים ,ביערות ובמטעים
שבסביבת העיירה .הם החנו משאיות ,טנקים ורכב תותחים -
בחצרות דשא ,לאורך גדות הנהר ובפארק .החיילים היו עסוקים
בנסיעות אימונים ברכביהם וכמעט לא היה לנו מגע אתם .חיילים
גרמנים אחדים ,עדיין חיפשו יהודים כדי להתעלל בהם בפומבי .אף
יהודי לא היה בטוח ברחוב או בבית .הגרמנים תפסו יהודים דתיים
בעלי -זקן ,תלשו וגזרו את הזקן מהפנים שלהם .גרמנים אחרים,
שהכירו המינהגים והלכות-היהודים ,הכריחו אותם לאכול חזיר
בפומבי ולהתהלך בגילוי ראש.
כשחזרתי באחד הימים הביתה ,נתקלתי בחייל גרמני גדול ממדים,
עומד מעל אבא ומכוון אקדח לראשו .אבא כרע על ברכיו וצחצח את
מגפי החייל .החייל ראה אותי ,נעץ בי מבט זועף ונופף באקדחו
כמסמן לי ,לנוע הלאה .אבא הרים אלי מבט ולחש לי שאלך .הלכתי
מרחק קצר ואז הסתכלתי אחורנית וצפיתי באבא המצחצח את מגפי
הגרמני .חיכיתי מאחורי פינת הבניין ,עד שאבא שוחרר .אבא בא
לקראתי ושנינו האצנו את צעדינו ומיהרנו הביתה .אבא אמר לי לא
להיות עצוב ממה שראיתי" ,עלינו להתעלם מארועים כאלה
ולהתרכז בעיקר  -להישאר בחיים" ,אמר לי" ,יום יבוא והצדק יגבר
והגרמנים יבואו על עונשם עבור כל מעלליהם".
היודנראט חייב היה לספק כל יום ,מספר מסוים של פועלים לצבא
הגרמני .כמעט כל אחד מאתנו ,במוקדם או במאוחר ,עבד באיזה
שהוא שלב ,עבור הגרמנים .אבא קיבל פטור מעבודה מסיבות
רפואיות וגם אמא היתה פטורה ,מאחר והיתה כמעט בת 40
)הגרמנים לקחו לעבודה ,רק נשים צעירות( .העבודה החלקית של
מאנעק בתיקון אופניים ,לא פטרה אותו משיבוץ לעבודה ,לפחות
פעם בשבועים .אני חטבתי עצים ,רחצתי משאיות ,העברתי ארגזים,
שטפתי רצפות ופרקתי מצרכים מארגזים .יום אחד צורפתי לקבוצת
יהודים שתפקידה היה ,לחבר תמרורי -כביש גדולים וכבדים לעמודי
טלפון ולעצים .השלטים היו בצבעים שונים ועליהם היו מסומנים
מספרים גדולים בשחור .לא היה לי מושג מה פירוש המספרים.
השלטים היו כבדים וקשה היה להעלותם בסולמות .החיילים היכו
אותנו באגרופים ובעטו בנו ,כדי לזרז את העבודה .עבדנו בכביש,
במשך כל היום ,ללא הפסקה וללא אוכל .אותו ערב אמרתי להורי
שעלי למצוא עבודה קבועה כדי למנוע השיבוץ בקבוצות העבודה של
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 - 43הגרמנים .כעבור יומיים אבא שמע על עבודה עם גנן ,באחוזה גדולה
בקצה העיירה ויתכן והיא תימשך רק עד אחרי קציר ,בסתיו .אקבל
משכורת קטנה ואהיה פטור מהשיבוצים לעבודת הכפיה .קיווינו
שאוכל להביא הביתה גם קצת ירקות כחלק משכרי .האחוזה
הגדולה העסיקה עשרות פועלים במשרות מלאות .בעל הבית הפולני
עזב בתחילת המלחמה ולא חזר .המינהל הגרמני השתלט על
האחוזה וכעת ניהל אותה מנהל גרמני .כבר ביום הראשון ,זיהיתי
את זביגניו זיארנקי ,בחור צעיר עם תואר אקדמי באגרונומיה
שהכיר את משפחתי ועזר לי לקבל העבודה באחוזה .לקח סיכון
גדול ,כי גם הוא הסתיר מהגרמנים שהוא חצי -יהודי )אביו התנצר
לפני המלחמה ,אבל זה לא השפיע על ההגדרה הגרמנית שדי בסבא
יהודי מצד אחד ההורים – על מנת שהאדם יסומן כיהודי(.
הייתי היהודי היחיד שעבד באחוזה .יתר הפועלים לא התענינו
בנוכחותי .עדרתי את האדמה במעדר ,גרפתי ,עישבתי וזרעתי את
חלקות הגינה .עבדתי שישה ימים בשבוע ובסוף כל שבוע ,קיבלתי
משכורת קטנה .לעתים נתנו לי לקחת כמה גזרים ,אפונים ותפודים.
בסוף יוני  ,1941גרמניה פתחה במתקפת -פתע גדולה על ברית
המועצות .בין -לילה כל החיילים הגרמנים עזבו את טישין ,עם רכבם
וציודם ונעו מזרחה .במשך החודשים לאחר מכן ,העתונים ,שהיו
בשליטה גרמנית ,פרטו את ההצלחות של הצבא הגרמני וניבאו את
קריסת הצבא הסובייטי בקרוב .הגרמנים כבשו עיירות רבות
והשתלטו על חלק מפולין שהרוסים כבשו ב .1939 -החדשות על
נצחונות גרמניה ,העציבו ודיכאו אותנו מאד .נפוצו שמועות רבות,
על אלימות הגרמנים נגד היהודים בשטחים שנכבשו מהרוסים.
שמענו דיווחים איומים על שחיטות של קבוצות גדולות של יהודים
על ידי הגרמנים והאוקראינים .למדנו על פוגרומים מדממים בלבוב,
ביאליסטוק ועיירות גדולות אחרות .היהודים נאלצו לעבור לתוך
אזורים של גטאות.
בעיירות הקטנות ובכפרים ,יחידות הרג גרמניות הצעידו את
היהודים לתוך יערות וירו בהם .יהודים רבים בטישין ,סרבו להאמין
שזה אכן קורה .הם האמינו שיהודים מועברים בכוח לגטאות ,שיש
פוגרומים .ראינו כבר יהודים נרצחים ללא סיבה .הגרמנים הרגו את
חנקה מקאליש והזקן וואקס  -אולם לא יכלנו להאמין לשמועות
שהגרמנים יירו בכל אוכלוסית היהודים בעיירה וקברו אותם בקבר-
אחים ענק...
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 - 44בזעשוב ,מונה ד"ר אהאוס מווינה ,לקצין ומנהל הגרמני האיזורי.
אהאוס ,היה ידוע כנאצי קיצוני ושונא יהודים .משפחות יהודיות
הוצאו מבתיהם ונצטוו לעבור לבנינים רעועים בחלק הישן בזעשוב.
אותו איזור הפך לגטו יהודי סגור ,שנשמר כמו בית סוהר .חששנו
שגם אנו נצטרך לעבור לגטו בזעשוב .פליטים פולנים התחילו לחזור
מהעיירות במזרח פולין שהיו בשליטה הרוסים ועתה היו תחת
כיבוש גרמני .עירית טישין ארגנה מגורים לפליטים שהגיעו ,בבתים
ובדירות שהחיילים הגרמנים פינו לא מזמן ,כשיצאו לגבול הרוסי.
הורי קיבלו הודעה לשלם את מיסי העיריה שהם חייבים ואזהרות,
שיוציאו אותנו מביתנו כדי לשכן בו פליטים פולנים .הורי הגיעו
להסכם עם אדם פולני שנתנו לו בעלות מלאה על ביתנו ,תמורת
הרשאה להישאר לגור בו .בעל הבית החדש ,מר וודזינסקי ,החליט
להשכיר חדרים בבית ואז גרנו עם שכנים חדשים :מורה ובתה
הצעירה ,אישה מבוגרת יותר שעבדה כמיילדת ומשפחה נוספת עם
שני ילדים.
הסתיו הגיע והגסטפו ו SS-מזעשוב הופיעו בטישין כל שבוע .הם
ערכו חיפושים בבתי היהודים ,החרימו דברי ערך ודרשו מהיודנראט,
מכסה גדולה יותר לעבודות -הכפייה והוסיפו הגבלות ואיסורים.
היונדראט ארגן ועדכן את רשימת היהודים מגיל  13עד  .60יהודים
רבים נעצרו והקהילה היהודית נקנסה על כל הפרה של ההגבלות.
יהודים נוספים ,נורו ונהרגו ע"י הגרמנים.
מאנעק בן  ,19התידד עם בחורה בשם רות
שהגיעה לטישין ,עם הפליטים מקאליש ,ביחד עם הוריה ושתי
אחיותיה .מאנעק היה יוצא לראותה מידי ערב .בימי ראשון ,כשמזג
אוויר היה מאפשר ,יצאו השניים לטיולים ארוכים לאורך הנהר,
מחוץ לעיר ורחוק מעיניהם של הגרמנים .הורי שמחו עבורו,
שלמרות הימים הקשים האלה ,מאנעק  -מצא אהבה.
החורף עמד בפתח ומצב רוחנו צנח ,ביחד עם הקור והשמיים
הגשומים .חיינו תחת כיבוש הגרמני כבר מעל שנתיים .עבודתי
באחוזה הסתיימה לאחר קציר ועם בוא הסתיו .גם סדנת האופניים
של מאנעק צפויה היתה להיסגר לחודשי החורף .החלטתי לפנות
לכמה חברים פולנים ולבקשם לעזור לי למצוא עבודה .באחד
הבקרים ,הלכתי לבית של יורק רוסקיעביץ ומצאתי אותו ,עם
האחים זפאלה ועוד שני חברים ,יושבים במרפסת האחורית של
הבית .הם דיברו על כדורגל ודייג והכנות לטיול .מאד הופתעו
לראותי .שאלו על מצב משפחתי ואיך הצלחנו להימנע ממאסר או
מירי של הגרמנים .הרגשתי את הריחוק בינינו .למרות שאנו חיים
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 - 45באותה עיירה ,אנו נמצאים בשני עולמות נפרדים .הוריהם עדיין
עובדים במפעלים ,בחנויות ובבתי המלאכה ,כמו לפני המלחמה.
הולכים לכנסיה ולקולנוע ,שוחים בנהר בקיץ ומחליקים על השלג
בחורף.
מקידמת הבית הגיע ,טאדק גליווה – חבר ,המבוגר ממני בכמה
שנים .הוא שמח לראותי אבל הבעת פניו השתנתה כאשר הבחין
בבגדי המרופטים ומראי המוזנח .סיפרתי לו שעבדתי כגנן ועבודתי
הסתיימה .הסברתי שאני חייב לעבוד כדי לעזור למשפחתי
להתקיים .הרגשתי באי-הנוחות שלו כשדיברתי על מצבנו העגום.
טאדק סיפר לי שלדודו ,יאן ,יש חלקת אדמה קטנה והוא זקוק
לפועלים לאסיף התפודים .טאדק ואחותו עובדים בשבילו .הוא
הבטיח לשאול את דודו ,עוד באותו ערב ,אם אוכל לעבוד אצלו
בתמורה לתפודים .קבענו להפגש למחרת ,השכם בבוקר .בערב
סיפרתי להורי שאבלה למחרת עם משפחת גליווה ,אבל לא הזכרתי
את נושא העבודה .לא הייתי בטוח שביום המחר ,תהיה לי הזדמנות
להרוויח מעט תפודים למשפחה.
למחרת ,קמתי לפני הזריחה ,עזבתי בשקט את הבית והלכתי לבית
גליווה .טאדק שמח לבשר לי שדודו נתן לי רשות לעבוד בשדה שלו
וכתמורה ,אקבל תפודים בסוף היום .עבורי ,היו אלה בשורות
טובות .הלכתי עם טאדק ואחותו לשדה התפודים בעיבורה של
העיירה .דודו חילק לנו הוראות והתחלנו בעבודה .שברתי את גבעולי
התפודים החומים ,המיובשים ואספתי אותם לערימה .חפרתי
באדמה הקשה ללא מעדר והשתמשתי בידיים למשוך את התפודים
מהאדמה .דודו של טאדק הגיע עם מריצה והעביר את התפודים
לעגלה.
עבדנו כך בשדה ,כל היום והפסקנו רק לארוחת הצהריים .דודה של
טאדק אפתה כמה תפודים בערימה שהבערנו מגבעולי התפודים
היבשים .כך עבדנו עד רדת החשיכה .יאן שיבח את עבודתי ונתן לי
שק גדול של תפודים .השק היה כבד מדי לשאתו ויאן ,בטוב לבו,
השאיל לי את המריצה שלו מהשדה ,עד למחרת בבוקר .מיהרתי
הביתה ,מצפה לתגובת הורי לכשיראו את הצלחתי .גלגלתי את שק
התפודים לאחורי הבית .נכנסתי בשקט הביתה וביקשתי ממאנעק
לבוא החוצה .הוא עזר לי לשאת השק הכבד לתוך המטבח .הורי
הסתכלו בהפתעה .אמא חיבקה אותי ודמעות בעיניה .היא תכננה
למחרת היום ,למכור טבעת מיוחדת שאבא נתן לה ,כדי לקנות אוכל
למשפחה .בינתיים ,תוכל לשמור את הטבעת אצלה...
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 - 46"לוצק" אמר אבא" ,מה שעשית היום מראה שאתה כבר לא ילד.
פעלת באופן עצמאי לעזור למשפחה .לא תאמין כמה אני גאה בך".
שמחתי מאד לעזור להורי ולהקל עליהם וכבר תכננתי דרכים נוספות
כדי להמשיך ולעזור למשפחתי .לאחר מכן ,מצאתי עוד עבודות:
באיסוף תפודים ,כרוב ,לפת וסלק אצל פולנים מקומיים שגידלו
ירקות בחלקות קטנות ליד העיירה .לא היה להם ציוד חקלאי,
השתמשו בפועלים ושלמו את שכרם ע"י מתן של חלק מהיבול.
באותו סתיו ,למשפחתי היתה תוספת מזון ואפילו יכולנו לאכסן
תפודים וירקות במרתף כדי להתכונן למחסור הצפוי בירקות בחורף
הקרב.
חורף  1941-42היה החורף השלישי של המלחמה .רוחות קרות ,שלג
וקרח מנעו מהאנשים מלצאת מבתיהם .מצב בריאותו של אבי הורע.
הוא רזה ,עורו האפיר ושערותיו הלבינו .התנהג כאילו הוא מרגיש
בטוב ,אולם ידענו שהוא סובל .גם אנו ,הסתרנו את דאגתינו
והתנהגנו כאילו שהוא מבריא .גם אמא ירדה במשקל אבל עדיין
הייתה יפהפיה .בעיניה היתה החלטיות עזה להעביר משפחתנו מעבר
לכל משבר .אמא ביקשה שנוריד מעליית הגג את מכונת-התפירה
הישנה שלה ,בעלת דוושת-הרגל .היא ניסתה להרוויח קצת כסף
בתפירת חולצות ושמלות עבור נשים פולניות בעיירה ,אולם לא יכלה
להתחרות עם התופרות הותיקות בעיירה ואחרי שהוציאה כסף עבור
בדים וחוטים ,נשאר רק רווח מועט .כעבור זמן קצר ,היא מכרה את
מכונת התפירה תמורת כמה שקי קמח.
בנובמבר  1941הבנו שהגרמנים ,תקועים בשלג הרוסי ,שנכשלו
בכיבוש מוסקווה .הגרמנים לא היו בלתי-מנוצחים .אבל הידיעות
החיוביות המעטות ששמענו על המלחמה ,לא השפיעו על מאבקנו
היום -יומי .בדצמבר שמענו חדשות שלא-יאמנו :יפן התקיפה את
ארצות הברית ואמריקה נמצאת עכשיו במלחמה נגד גרמניה .חגגנו
את הצטרפות האמריקאים למאבק נגד גרמניה .הבנו שכבר לא נקבל
חבילות או מכתבים מדודה פאולין מניו יורק ...ותיקי המלחמה
הקודמת זכרו כיצד אמריקה עזרה לנצח את הגרמנים תוך שנה.
היתה לנו תקווה לעתיד טוב יותר ,אבל מצבנו כאן בטישין הורע
מידי יום ,ושנה  -נראתה לנו כזמן אינסופי ,זמן ארוך מדי כדי
להצילנו...
יום הולדתי הגיע .ב 7 -לינואר  – 1942נכנסתי לשנתי ה .14 -לא
היתה כל אפשרות לערוך חגיגה אמיתית ,אבל חלמנו על מסיבה
מפוארת שנערוך ביום ההולדת הבא ...מאנעק ניגן במפוחית הפה
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 - 47שלו את השיר "סטו לט" ,שיר יום -הולדת פולני מסורתי ובו ברכה
להרבה שנות חיים ארוכות וטובות .אמא מסרה לי סרט לבן עם מגן
דוד כחול ואמרה לי בעדינות ,שמעכשיו אני חייב אהיה לענוד אותו.
לקחתי את הסרט ושמתי אותו בכיס .לא רציתי לענוד אותו כבר
היום ,ביום הולדתי .אבא הסביר לי שצריך להיות זהיר כי העונש,
אם איתפס בלי הסרט ,יכול לסכן אותנו.
השלג לא מנע מהגסטפו וה SS -לבוא לטישין .הם דרשו מהיודנראט
לספק פועלים יהודים לעבודת חובה  -במחנות העבודה באיזור
זעשוב .ערכו חיפושים בבתים והיכו יהודים ללא כל סיבה .ירו והרגו
 4יהודים זקנים ברחוב וזרקו את גופותיהם ביער .יום אחד הצעידו
הגרמנים  14גברים יהודים לבית הקברות היהודי והוציאו אותם
להורג .גופותיהם נמצאו זרוקות בין המצבות.
החלטתי לא לענוד הסרט היהודי כדי שאוכל לנוע ברחובות
בשליחויות .סבלתי מתת-תזונה ,לא גדלתי הרבה ולא נראיתי כבן
 .14הלכתי כאשר זה נראה בטוח ורצתי כשהיה נחוץ .השוטרים אף
פעם לא עצרו אותי כשהתהלכתי בלי הסרט וכשבריונים מקומיים
גילו אותי ,יכולתי לרוץ מהר מהם .מכיוון שהלכתי ורצתי בשלגים
וגם רגלי גדלו  -זוג הנעליים היחיד שהיה לי ,התפרק לגמרי .לא היה
לנו כסף לקנות לי נעליים .אמא חיפשה בעליית הגג ומצאה מחלקי-
קרח ישנים שלה ,בהם מקובעים נעליים .מדדתי אותם והנעליים
התאימו לי .נעזרנו בשכן יהודי שעבד פעם כסנדלר ,שהסיר את
הלהבים מתחתית המגפיים ואילתר בהם עקבים .נתנו לשכן את
נעלי העור הישנות על מנת שיכין מהם נעליים עבור ילדים אחרים,
נזקקים .ניצלנו עד תום ,כל פריט לבוש שהיה לנו ,זו היתה מלחמת
קיום תמידית ,כדי לשרוד...
את החורף הזה איפיינו בעיקר ,הרעב והקור ...מכרנו והחלפנו כבר
את רוב בגדינו החמים ,הטובים והתלבשנו בשכבות מהבגדים
המרופטים שנותרו לנו .אמי הכינה לנו מרק מתפודים ודייסה
דביקה שבישלה מגרעיני חיטה וקמח .אמא קיצבה את מנות האוכל
שלנו ,כדי שיספיק ליותר זמן .מאנעק ואני אכלנו את המנות
הקטנות שלנו בלי להתלונן או לבקש יותר .חלמתי והתגעגעתי ללחם
איכרים טעים ,שחור ופריך .פרוסת הלחם הפכה לקינוח שלנו...
בלילות ,כאבי הבטן הציקו ונשארנו ערים ,מסיחים את הדעת על ידי
המצאת תפריטי מאכלים טעימים .דפדפנו בספר ישן של מירשמי
עוגות ,שמצאנו בעליית -גג ,עצמנו עינים ודמיינו ,שאנו יכולים
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 - 48לטעום את הקינוחים הנהדרים האלה .היו לנו מעט עצים או נפט
לבישול וחימום חדרינו )את גדר הבית חטבנו להסקה ,עוד בבחורף
שעבר( .החלפנו את רוב רהיטי העץ שלנו או שהגרמנים והפולנים
החרימו אותם .אבא הצליח לקבל תנור לבנים קטן מתוצרת בית,
שהספיק לשני סירים קטנים והיה חסכוני בדלק .הנחנו אותו על
שולחן מתכת קטן ליד חלון המטבח והוצאנו את צנור הפליטה ,דרך
חור קטן שקדחנו באדן החלון .כולנו גרנו במטבח בשיתוף עם יתר
המשפחות שגרו בביתנו .התרחצנו במים קפואים וכיבסנו רק בגדינו
התחתונים ,שהיו תלויים לייבוש ליד התנור .הדלקנו את האש
הקטנה ,כמה פעמים ביום ושמרנו שתבער ,רק בזמן הנדרש כדי
לבשל את התפודים והדייסה.
מאנעק הלך לבקר את רות כל יום .לעיתים הצטרפתי אליו .המצב
בבית של רות לא היה טוב יותר ממצבנו .הוריה איבדו כל תקווה
והיו משוכנעים שהיהודים לא ישרדו את המלחמה הזאת .הפסקתי
ללכת לשם עם מאנעק ,כי לא רציתי לשמוע את תחזיותיהם
המפחידות.
נשארתי בבית לעזור לאמא עם עבודות הבית ולהיות בחברתו של
אבא ,כדי לנסות ולהסיח את דעתו ממחלתו .הרבה יהודים היו
חולים ,כי לא קיבלו את התרופות שנזקקו להם .שמרתי על אבא,
אולם הייתי חסר אונים וקיוויתי נואשות שיבריא .ידידים באו
וביקוריהם שימחו אותו ,למרות שקטעי החדשות שהביאו עמם ,לא
היו טובים .סיפרו ,שבזעשוב הגרמנים הכריחו את היהודים לבנות
חומות ,גדרות ושערים מסביב לחלק מהעיירה והאיזור נקרא עכשיו
"הגטו של היהודים" .החיילים נעלו את שערי הברזל הגדולים של
הגטו ורק יהודים עם עבודות מאושרות ,קיבלו רשיונות והורשו
לצאת מהגטו כדי לעבוד .כל שאר היהודים היו נעולים בתוך הגטו
הצפוף ,מופרדים מהאוכלוסיה הפולנית .יהודים רבים נאסרו
והוצאו להורג כאשר נתפסו מחוץ לחומות הגטו ,בניגוד לחוק.
שמענו דיווחים שגם יהודים שחיו בעיירות הגדולות במזרח פולין,
כמו לבוב וביאליסטוק  -נאלצו להיכנס לגטאות .בני דודים שלי,
משפחת טאלר ,היו בגטו לבוב .לא היו לנו חדשות מסבתא או
הדודים .הנחנו שהם הועברו לגטו ולא יכלו להשתמש בדואר או
לשלוח לנו מסרים .שמענו ,שיהודים בהרבה עיירות וכפרים קטנים,
פשוט נעלמו .קהילות יהודיות שלמות נעלמו והשאירו קרובים
אחוזי אימה מדאגה ופחד .הגרמנים החמירו בפקודות ובדרישות
שלהם .מעילי פרווה ופריטי פרווה קטנים היו צריכים להימסר מיד
באולם העיריה .הם יראו בסירוב ,כהפרעה למאמצי המלחמה של
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 - 49הגרמנים ויענישו בחומרה את אלו שאינם מצייתים להוראות .אמי
כבר מזמן מכרה את מעיל הפרווה וממעילון פרווה קצר שהיה לה,
תפרה פרווה לצווארונים של מעילי החורף שלנו .עתה ,הסירה גם
אותם מהמעילים ומאנעק הביא אותם לעיריה.
כעבור כשבוע ,בת השכן באה להזהיר אותנו ששוטרים גרמנים
מחפשים פרוות בבתי היהודים .הם היכו ועצרו פרוון יהודי .לא היו
לנו פרוות אבל בכל זאת פחדנו מהחיפוש הגרמני .היא בדיוק עזבה
כאשר הדלת הקידמית נפרצה ושני אנשי  SSעם נשק ושני קציני
משטרה פולנים עם רובים בידיהם ,עמדו מולנו בפינת המטבח .הורי
ואני קפצנו בבהלה .אחד מהגרמנים צעק" ,יהודים מלוכלכים! אנו
בטוחים שיש לכם פרוות! נירה בכם  -כלבים ,חזירים שכמותכם!"
אבא התחיל לדבר אבל גרמני היכה אותו עם האלה בפנים וצעק,
"שמור פיך סגור ,יהודי חרא! לא אמרתי לך לדבר!"
אבא התנדנד לאחור ודם נזל מפיו ואפו וטיפטף על חולצתו .אמא
זזה לכיוון אבא .איש ה SS-האחר הוציא אקדחו וצעק עליה" ,אל
תזוזי ,זונה יהודיה ,חזירה!" אני עמדתי קפוא ליד הקיר .אמא
לחשה לי בפולנית שלא לדבר .הגרמנים ציוו על השוטרים הפולנים
לחפש בבית .הפולנים עברו מהר דרך החדרים .יכולנו לשמוע אותם
פותחים דלתי ארונות ומוציאים את המגירות .איש  SSפתח את
ארון המטבח שם היו כמה כלים ומעט ספרים .הוא השתמש באלה
ודחף את הספרים לרצפה ,דרך על הספרים וקרע אותם עם עקב
מגפו .הסתכלנו בפחד ,בשקט ...אבא החזיק מטפחת וספג את פניו
המלאות הדם.
אחרי כמה דקות השוטרים חזרו למטבח ודיווחו שלא מצאו פרוות.
הם פנו לצאת כאשר אחד מהם הבחין בצילום התלוי על הקיר.
בצילום היתה משפחתו של אבא ,לפני מלחמת העולם הראשונה.
ארבע עשר אנשים ישבו ועמדו על רקע של עצים .הסבא ישב על
כיסא במרכז ,פניו נעימים ורציניים וזקנו הארוך והלבן ,נופל על
חזהו .הסבתא והבנות ,בשמלות גבוהות-צווארון ושיער אסוף
למעלה ,ישבו לצדי הגברים .מאחור עמדו הבנים והחתנים ,בחליפות
וחולצות מעומלנות צוואר .אבא ,הבן הצעיר ,היפה ,עם השער
השחור הסבוך עמד וחייך .הסבים מתו לפני שנולדתי והכרתי אותם
רק מהצילום הזה .הגרמני היכה במקלו על הצילום בקיר .הזכוכית
התרסקה והמסגרת השחורה נשברה ונפלה לריצפה .הגרמנים
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 - 50והשוטרים הפולנים הסתובבו ויצאו .אנחנו נשארנו המומים ,בוהים
במסגרת התמונה השבורה ובצילום הקרוע שנותרו על הרצפה...
אביב  1942הגיע והרוחות הקרות התחלפו במזג אוויר חם ונאה
שהביא הקלה לכולנו .מדפי המזון שלנו נשארו עדיין ריקים והרגשת
הרעב המשיכה להציק .האיכרים הפולנים ,חזרו עתה לעיירה ,לקנות
מציאות ולהמשיך לנצל את היהודים במצבם הנואש .אמא כבר
מכרה והחליפה את כל דברי הערך שלנו פרט לכמה כלי כסף קטנים,
שני פמוטי כסף וכמה תכשיטים שתפרה והחביאה בתוך בגדינו.
הגרמנים הכריזו נצחון ברוסיה ובצפון אפריקה .אנחנו נשארנו
איתנים באמונתנו ,שלבסוף ,גרמניה תפסיד את המלחמה הזאת.
אולם בשלב זה ,גאולתנו נראתה עוד רחוקה .הפולנים סיפרו
שהגרמנים שחטו יהודים בעיירות קטנות ובכפרים .שמענו ,שבגטו
זעשוב חיפשו ועצרו קומוניסטים יהודים והוציאו להורג עשרות
מהם.
אחת מהאחיות המבוגרות של אבא באה לטישין .היא הגיעה עם
בתה סטעפה ובעלה הצעיר .בעבר ,גרו בקראקוב ולפני המלחמה
ברחו מהגרמנים ועברו לטרנוב .כאשר יהודי טרנוב נאלצו להיכנס
לגטו ,הם ברחו לטישין .אני לא נפגשתי אתם קודם .הדודה ובני
הדודים רצו מאד להשיג שהייה חוקית בטישין ,בלי לעורר תשומת
לב של המשטרה .אבא עזר להם להיכנס לרשימה הרשמית של
תושבי טישין .הם נשארו בבית שלנו כמה ימים ,אולם התמזל מזלם
ומצאו חדר קטן להשכרה בבית של משפחת גרובר.
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פרק 6
זוגות של אנשי  SSושוטרים פולנים נכנסו לטישין והתחילו לסייר
ברחובות .היהודים היו מוטרדים .מנסיונם ,כל שינוי בהתנהגות
הגרמנים טמן בחובו אי וודאות ,הגבלות וגזירות חדשות .הפעם לא
קיבלנו כל מידע מהיודנראט ומהשוטרים הפולנים שהיכרנו .אבא
דרש שנישאר קרובים לבית .אמא הכינה חבילת מזון קטנה ,בגדים
נוספים ושמיכות ,במקרה שנצטרך לרוץ ליער ולהסתתר מפני
הגרמנים.
אחרי הרבה התלבטויות הסכימו הורי שאצא לשכנים לברר פרטים.
הרחובות היו נטושים .יהודים ופולנים נמנעו ממפגש עם החיילים
והשוטרים .רצתי דרך החצר האחורית ,טיפסתי מעל גדר נמוכה
ודפקתי בשקט בדלת האחורית של משפחת קרוגר ,השכנים
היהודים .לא היו בידיהם חדשות נוספות .הלכתי לעוד משפחה
יהודית ,משפחת ראב ,וגם להם לא היו חדשות .פגשתי שכן קתולי
שהיה בחצר והוא סיפר שאותו בוקר ,ראה הרבה חיילים גרמנים
מתאספים ליד תחנת המשטרה .ידעתי שהורי יכעסו עלי ,אבל
החלטתי להמשיך הלאה .התקדמתי דרך חצרות אחוריות לכיוון
תחנת המשטרה .התחבאתי מאחורי גדר הבית של המורה הפולני,
משם יכולתי לראות את בניין המשטרה .בקדמת הבניין חנו הרבה
משאיות ומכוניות צבאיות גרמניות ,מקושטות בדגלים נאצים.
קבוצת גרמנים במדים עמדה מסביב .אחד מהם ראה אותי וצעק
אלי לבוא קדימה .ענדתי את הסרט ,הסתובבתי ורצתי בלי להביט
אחורה  -הפעם לא יתפשו אותי .רצתי במהירות בכל כוחי ,עד
שנותרתי חסר-נשימה ולא יכולתי לרוץ יותר .נשכבתי על האדמה
מאחורי קבוצת שיחים כשליבי פועם בחוזקה והקשבתי לקולות.
הרמתי ראשי והצצתי דרך השיחים  -למזלי ,אף אחד לא רדף אחרי.
חזרתי בזהירות הביתה .לאמי הוקל כשראתה אותי .סיפרתי להורי
על הביקורים אצל השכנים ,אולם לא סיפרתי על ההתקלות עם
החיילים .למדתי שאני יכול להציל עצמי מגרמנים .ישבתי על
הספסל במטבח עם אמא ,נשענתי עליה והיא חיבקה אותי
בזרועותיה .כבר הרבה זמן חלף ,מאז שהייתי ילד צעיר ,שישבתי כך
בזרועותיה של אמי .הרגשתי נעים ובטוח...
אותו ערב ספר לנו שכן ,שמפקד יחידת ה ,SS-הורה ליודנראט -
להגיע למחרת בבוקר לאסיפה בבניין המשטרה .צפיתי באבא
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 - 52המתהלך באי שקט ואמא המודאגת לצידו .נדמה היה לי ,שהם
יודעים משהו ואינם משתפים אותי.
עם רדת החשיכה ,מאנעק יצא לבקר את רות אהובתו .לא יכולתי
להרדם וחיכיתי למאנעק שיחזור הביתה .הוא הגיע כעבור כמה
שעות ושכב לידי במיטה .ניסיתי להקשיב להורי ,ששכבו במיטה
והתלחשו ביניהם .עם שחר שמעתי דפיקה משונה מחוץ לביתנו.
הסתכלתי החוצה וראיתי שוטר ,ממסמר נייר לבן לעמוד הטלפון
לפני ביתנו .מאנעק בא ונעמד לידי .התלבשנו בשקט וחמקנו החוצה
דרך הדלת הקידמית .שני אנשים אחרים ,כבר עמדו ליד עמוד
הטלפון ,קוראים את ההודעה התלויה על העמוד .זה היה מיסמך
רשמי ,עם סמל של צלב קרס ,הכתוב בגרמנית ופולנית ,בחתימת ידו
של המנהל האיזורי הגרמני ובו נאמר" :תוך שבוע ,כל היהודים
הגרים בטישין והסביבה חייבים לעבור לגטו זעשוב .היודנראט של
טישין ינפיק הוראות מפורטות להעברת היהודים .כל יהודי או
משפחה יהודית שתפר פקודה זאת – עונשם מוות".
מאנעק קרא את הפקודה באי-אמון ופניו החווירו .החזקתי בידו
והוא לחץ את אצבעותי בחוזקה .עמדנו בדממה ממאנים לזוז,
חוששים להודיע להורים על הפקודה החדשה ,המחרידה .קהל
הצטופף סביבינו כדי לקרוא הפקודה .מישהו אמר ,שהודעות
הגירוש נתלו בכל מקום ,ממוסמרת לעצים ,עמודי טלפון ואפילו
לדלתות של הרבה בתי יהודים ברחבי טישין .מאנעק ואני חצינו את
הרחוב ונכנסנו הביתה לספר להורים .זה היה צו גירוש מהעיירה בה
גרו יהודים במשך דורות...
הורי היו כבר ערים .אמא החלה להדליק אש בתנור הקטן להרתיח
מים .ישבנו איתם ליד השולחן וקולותינו רעדו כאשר סיפרנו להם על
הגזירה החדשה .אמא אחזה את פניה בידיה ובכתה .אבא רצה לקבל
יותר מידע על הפקודה הגרמנית .מאנעק יצא עם אבא ואני נעלתי
את הדלת הקידמית אחריהם וחזרתי למטבח .אמא ישבה ליד
השולחן עם קופסה אפורה פתוחה ,הביטה בצילומי המשפחה
ומכתבים שהיא ואבא כתבו זה לזו לפני שהתחתנו .ישבתי איתה
ובכינו ביחד .מאנעק חזר הביתה וסיפר ,שכל היהודים בטישין ,פרט
לזקנים וחולים מאד ,יצטרכו להתאסף מחר במשרד היודנראט ,שם
נקבל הוראות נוספות על המעבר לגטו זעשוב .אבא חזר והצטרף
אלינו במטבח .הוא דיבר עם כמה יהודים בעיירה .אנשים היו
עצובים ,מפוחדים ומבולבלים ,הפחד הנורא שממנו חששו – הגירוש
מהבית – קם והיה ...אבא ביקש שנחשוב מה לקחת איתנו לגטו -
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 - 53נצטרך לשמור על ניקיון ,על חום גופנו ולדאוג לאוכל .אמא אמרה,
"זה הבית שלנו .אם נצטרך לעזוב ,מי יודע אם אי פעם נשוב? איך זה
יכול היה לקרות לנו?" אבא ניגש לאמא חיבק אותה בזרועותיו ואמר
לכולנו" ,נעבור את זה ביחד ויום אחד נחזור הביתה".
למחרת לפני השעה  10בבוקר ,החלו להתאסף יהודי טישין ,ליד
מדרגות האבן העולות לבניין של טוכמן לחכות להוראות היודנראט.
קהל הנאספים הלך וגדל .היו שם מאות בני אדם ,כל יהודי העיירה
טישין ,עמדו שם ביחד .הדלת של משרד היודנראט נפתחה וגרמני
כבד -גוף במדי  SSיצא ממנה .שני חברי יודנראט ,שנראו מדוכאים,
יצאו אחריו .הגרמני צעק בקול רם ,נאום קצר שלא הבנתי את
תוכנו .צעקותיו הצורמניות ,נשמעו באזני כנביחות כלב גדול ממדים.
אחי תרגם לי בלחש את צעקותיו הרמות :אתם עוברים לגטו ,זה
נעשה לטובתכם .יהיה קל יותר לשלוט על מחלות ,לחלק לכם מזון
ולשבץ אותכם לעבודה בגטו...
אחרי קצין ה ,SS-דיבר חבר היודנראט ותירגם לנו את הנאום -
לפולנית ויידיש ומסר פרטים על המקום החדש שלנו בגטו זעשוב.
בעוד  4ימים ,ב 8-בבוקר ,כל יהודי בטישין חייב להיות ארוז ומוכן
לעזוב .ירשו לנו לקחת דברי ערך ,כמה בגדים וכלי מיטה שנוכל
לשאת אתנו .איכרים יובילו אותנו לגטו זעשוב בעגלותיהם .אסור
לקחת או למכור את רהיטינו .עגלה אחת תוקצב לכל  3או 4
משפחות .כאשר נגיע לגטו ,היודנראט של זעשוב ,ינהל רשימה ויחלק
מגורים לכולנו .המעבר לזעשוב יהיה בליווי משטרתי .כל יהודי
שיימצא בטישין אחרי שנעזוב  -ייהרג בו במקום .נצטווינו לחזור
לבתינו ולהתכונן למעבר .הלכנו הביתה  -לבית הורי ,הבית בו נולדתי
ליד
ישבנו
וגדלתי .הבית לעוד  4ימים בלבד...
השולחן במטבח ואבא ניסה לחפש מוצא .נראה היה ,שאין לנו כל
ברירה אחרת ,אלא לקבל את הפקודה הגרמנית ,לעזוב הבית ולעבור
לגטו .אבא דיבר עם שני ידידים פולנים שהציעו להסתיר את
משפחתנו לכמה שבועות .שקלנו את ההצעה בהגיון .ידענו שאנו
רחוקים אלפי מילין מקווי החזית והצלה צבאית  -לא נראתה
באופק .ילד ,או אדם בודד ,יוכל אולי להטמע במשפחה פולנית,
אולם למשפחה שלמה – זה נראה בלתי אפשרי .אמא טענה שאין
היגיון לסכן את חיינו ,כדי להימנע מלעבור לגטו .היא ידעה שלא
ניתן להסתיר זהותינו היהודית .לדעתה ,הגרמנים לא יעבירו אותנו
לגטו כדי להרוג אותנו ,אלא כדי לקחת את בתינו ולהעביד אותנו.
היא קיוותה שהקירבה לבני משפחתנו בזעשוב :הדוד קלמן ובני
הדודים ,משפחות בירמן וכהנא  -יעזרו לנו למצוא מגורים ,מזון
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 - 54ועבודה .כל אחד מאיתנו פנה למשימתו האישית ,להחליט מה לקחת
אתו לגטו ומה להשאיר מאחור.
מאנעק ואני עלינו לעליית -הגג למצוא את המזוודות הישנות שלנו.
אמא תפרה כריות כתיקי -גב .אבא נשאר ער במשך הלילה והתלבט
מהם הדברים שיש לקחת לגטו .אמר לנו ,לבחור את הבגדים
העמידים ביותר ונעליים נוחות ,המתאימות לקיץ וחורף .שכל אחד
מאיתנו יישא שמיכה ,כרית ,כמה סדינים ,מגבות ,מברשת שיניים
וסבון .אמא אספה כמה כלי בישול ואוכל ואת מעט דברי-הערך
שעוד נשארו בידינו ,שאפשר להסתירם בבגדים .היא ארזה גם מעט
שעועית ושעורה שהיה לנו )אלה לא מתקלקלים מהר ולא תופשים
מקום רב( .אבא בקש שנלבש מערכת בגדים כפולה ,במקרה ויקחו
מאתנו את המזוודות .את כל השאר  -נצטרך להשאיר בבית ,בשביל
הבוזזים שבודאי יתנפלו על הבית ,הרהיטים ,הסירים ,כלי האוכל,
הספרים ותווי המוזיקה .הבגדים והצעצועים של ימי ילדותינו – כל
אלה ישארו מאחור ,כולל התמונות וכל החפצים בהם שזורים
את
פתחתי
זכרונות העבר...
מגירות הארון בחדר השינה שלי והוצאתי כמה חולצות ומכנסיים,
תחתונים ,סוודר ,מעילוני קיץ וחורף ,הכובע הירוק האהוב עלי,
הגרביים ,שאמא תיקנה לי שוב ושוב ,במשך החודשים האחרונים
ואת הנעליים "החדשות" שלי העשויות ממחלקי-הקרח הישנים של
אמא .הכל היה אמנם ,ישן ובלוי ,אולם זה מה שהיה לי .נגעתי
בספרים ובמחברות שמילאו המדפים ,באוסף הבולים והמטבעות
שלי ומיששתי את האולר הישן ו'מקלע האבנים' האהוב עלי ,שבניתי
במו ידי  -מענף מפוצל של עץ ערבה וגומיות מגלגל ישן של האופנים
שלי .העפתי מבט במזכרות מחופשות הקיץ ,צילומים מבית הספר
ומפגשי המשפחה .היו שם צילומים של הורי ומאנעק ,סבתא
ודודים ,של הקרובים בווינה וניו יורק ,החברים הפולנים בבית
הספר וצילומים שלי ,כשאני שוחה בנהר ומשחק בשלג .הסתכלתי
בדמויות וראיתי בהם את זכרונות נוף ילדותי .בחרתי שלושה
צילומים כדי לקחתם איתי :אחד של הורי לפני שנולדתי ,השני של
מאנעק יושב על אופניו ,צוחק בפה מלא והרוח פורעת את שערותיו
הבהירות והתצלום השלישי ,בו רואים את כל המשפחה עומדת ביחד
ברחוב ,בטישין .עטפתי את שלושת הצילומים בדף מחברת ושמתי
אותם בכיסי.
הראתי לאבא את החפצים שבחרתי כדי לקחת לגטו .אבי ביקש
שאביא עוד שתי חולצות וזוג מכנסיים ,שאולי אוכל להחליפם
תמורת אוכל .לקחתי מזוודה קטנה ואת אחד מתיקי -הגב שאמא
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 - 55תפרה .אבי הציע לארוז את החפצים הנחוצים ביותר בתיק ,במקרה
ויקחו לי את המזוודה ולהשאיר מקום לאוכל וכלים קטנים שאמא
תחלק בינינו .את כלי המיטה נארגן למחרת בבוקר ,לפני יציאתינו.
סיימתי לארוז ויצאתי החוצה ,הרגשתי שאני חייב לנשום מעט אויר
צח .יום שמש אביבי ויפיפה ,קיבל את פני .העצים יתחילו ללבלב
בקרוב והפרחים שאמא שתלה בדייקנות מרובה ,יפרחו בגינה .בעוד
יומיים נעזוב את ביתנו ונשאיר את הכל  -מאחורינו .נשאיר את
דלתות הבית ,לא נעולות וכל אחד יוכל להיכנס אליו .אנשים זרים
יכנסו לגור בבית שלנו...
למחרת בבוקר ,התעוררתי ליום האחרון שלי בבית ,בטישין .קיווינו
שנוכל אולי ,לנצל את הזמן המועט שנותר ,למכור עוד כמה
מחפצינו ,כדי לקנות אוכל לנסיעה .רצינו גם להיפרד משכנינו
הפולנים ,אנשים שהיכרנו כל חיינו.
מהר מאד התברר לנו ,שאי -אפשר למכור דבר מהחפצים .הקונים
ידעו היטב שעליהם להמתין רק עוד יום אחד עד שהיהודים יצטרכו
להשאיר הכל מאחריהם והרכוש יפול לידיהם ממילא .אמא עשתה
עסק עם האיש הפולני שהפך לבעל בית שלנו ,שיקח את תכולת הבית
לאחר שנעזוב .הוא ידע שאם יקח את כל שניתן ,עתה – לא יצטרך
להתמודד עליהם מחר ,עם שכניו הפולנים...
"בעל הבית החדש" ,הציע לאמא כמות קטנה של מזון בתנאי ,שיוכל
לקחת את הרהיטים שלנו ,עוד הלילה .אמא הסכימה ,כי במצבינו,
היינו זקוקים למזון ולא לרהיטים .הורי ניסו למצוא ידיד פולני על
מנת שישמור עבורם כמה מסמכים ,צילומים וכתבי ירושה
משפחתיים  -עד סוף המלחמה .מר גליווה ,אבא של טאדעק ,הסכים
לעשות עבורינו את הטובה הגדולה הזאת .הם סיכמו שאני אביא
המסמכים האלה בסתר לבית גליווה לאחר רדת החשיכה .אחר
הצהריים נפרדנו מהשכנים הפולנים .נפרדתי מכמה חברים פולנים
שגדלתי ולמדתי אתם במשך שנים .לחצנו ידיים כמו גברים והם
אמרו לי ,לשמור על עצמי .גם אני אחלתי להם הצלחה והבטחתי
שיום אחד אשוב .בליבי ידעתי  -שלא אשוב לכאן יותר .מאנעק בילה
את השעות האחרונות עם רות והם סיכמו שיחפשו זה את זו בגטו
זעשוב.
לאחר רדת החשיכה יצאתי מהבית עם הקופסה האפורה הקטנה,
ובה מסמכים ,צילומי משפחה ,מכתבים ותעודות סיום בית ספר.
נשאתי עמי גם שקית בד קטנה שהכילה פמוטי הכסף לשבת.
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 - 56התקדמתי במהירות ובשקט דרך חצרות אחוריות וגינות והגעתי
לבית גליווה .מר גליווה ישב במרפסת האחורית בחושך ,ממתין לי.
הוא לקח הקופסה ושקית הבד ואמר לי שישמור אותם עבורינו
בביטחה ,עד שובינו .הודיתי לו ורצתי חזרה הביתה .כאשר חזרתי,
ראיתי גברים פולנים שנשאו את רהיטינו החוצה והעמיסו אותם על
עגלה .הם זרקו לריצפה תוכן המגירות ,בארונות המטבח ובארונות
הבגדים .אמא מחתה דמעה מעיניה ,כאשר הפועלים הוציאו את
רהיטי חדר השינה שקיבלה מהוריה כאשר נישאה לאבי .בלילה
האחרון שלנו בטישין ,ישנו על הריצפה .המזוודות ותיקי-הגב היו
ארוזים ומוכנים ליציאתנו בבוקר .במשך כל הלילה הארוך הזה,
שמעתי את הורי משוחחים ביניהם ואת בכייה של אמי.
קמנו עם שחר ,התרחצנו ולבשנו את מערכת הבגדים הכפולה וקשרנו
את חבילת כלי מיטה .אמא הרתיחה קומקום אחרון והכינה לכולנו
כוסות שתייה ,משארית תחליף-הקפה ששמרה ליום הזה ,ביחד עם
פרוסת לחם קטנה  -הארוחה האחרונה לפני היציאה אל הבלתי
נודע ...שמעתי קולות מהרחוב ,ניגשתי לחלון וראיתי עגלות איכרים
חונות בחוץ .לפני כל עגלה היו רתומים זוג סוסים ואיכר פולני
היושב על ספסל צר ,נוהג בה .יהודי טישין נושאים חבילות וכלי-
מיטה ,עומדים בשורה ארוכה לאורך הרחוב ושוטרים פולנים נושאי
רובים השגיחו על תהליך היציאה .קצין משטרה עמד בפתח אחת
הדלתות וקרא לאנשים לצאת לרחוב .שכנינו הפולנים עמדו בפתחי
הבתים ובמדרכות וצפו בגירוש היהודים מהעיירה .עזרנו זה לזה
ללבוש את תיקי -הגב ,הרמנו את המזוודות והחבילות ,יצאנו מהבית
וירדנו במדרגות לרחוב .העפתי מבט אחרון בבית שלנו וראיתי פניה
של אמא רטובות מדמעות .הצטרפנו למשפחות היהודיות האחרות
שעמדו ברחוב .לא החלפנו בינינו מילות ברכה .כולם היה נרגשים
והעצב היה נסוך על פני האנשים .השוטרים הפולנים נכנסו לתוך
בתי היהודים לוודא שאף אחד לא נשאר בבית .איש  SSגרמני הגיע,
דיבר עם קצין המשטרה הפולני והחל להמטיר פקודות :להעמיס
הרכוש של ארבע משפחות על כל עגלה ושכל היהודים ,פרט לחולים
יצטרכו ללכת אחרי העגלות .העמסנו חפצינו על עגלה ועמדנו לידה
כמו אבלים אחרי הארון .ניתנה הפקודה לצאת  -העגלונים התירו
את רסן הסוסים והעגלות התחילו לנוע לאטן ואנו צועדים
בעקבותיהן .השכנים הפולנים שלנו צפו מהמדרכות ומפתחי הבתים,
בשיירת היהודים המגורשת מהעיירה .שיירת היהודים עברה את
בית הדואר ,פנתה שמאלה לפני מנזר הנשים של טישין ועצרה ליד
כיכר הדשא עם שלושה צלבי העץ הגדולים ,שהקתולים השתמשו
בהם בתפילות חג הפסחא .עמדנו שם אחרי העגלות כשעה .שיירה
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 - 57נוספת הגיעה מכיכר השוק והופיעו עוד ועוד עגלות עמוסות חבילות
ואחריהן משפחות יהודיות הצועדות בעייפות.
השיירה שלנו הצטרפה לעגלות היורדות מכיכר השוק לרחוב הראשי
של העיירה .כל יהודי טישין הוכנסו לשורה ארוכה ושוטרים גרמנים
ופולנים עם נשק ,ליוו אותה .עברנו את בית העניים של טישין ,מעל
גשר נחל הרמנוקה ועלינו לדרך הראשית המובילה לזעשוב .הפולנים
צפו בנו ,בגירוש היהודים מהעיירה  -עיירה בה חיינו יחד כל כך
הרבה שנים .חיפשתי בפניהם את המבט של השתתפות בצער או
רחמים ,אבל ראיתי רק מבטים סקרניים ועיניים מלאות בשנאה.
ידעתי שלא הפולנים אירגנו את הגירוש ולא היה בכוחם לעוצרו,
אפילו לו רצו בכך .אולם הם יכלו להראות קצת תמיכה ,הבעת
התנגדות או לפחות לנפנף לשלום – אולם הם לא אמרו ולא עשו
דבר...
היה יום קיץ חם ,השמש עמדה באמצע הרקיע והחום העיק .הלכנו
ולעיתים כמעט רצנו ,כדי לשמור על קצב ההתקדמות שקבעו
הסוסים .השוטרים הגרמנים נסעו כעת במשאיות צבאיות .משאית
אחת הובילה את השיירה ומשאית נוספת ליוותה את השיירה
מאחור .שוטרים נוספים ליוו את השיירה כשהם רכובים על
אופנועים בכביש ובנוסף ,שוטרים פולנים רכבו על אופניים וליוו את
השיירה בצידי הדרך .הורים אחזו בילדיהם והתאמצו לשאת
החבילות הכבדות עם המזון היקר ,מאחר ולא רצו להשאירו על
העגלות .כמה זקנים וילדים התחננו בפני השוטרים ,לעלות על
העגלות .לא רציתי לראות זאת והשפלתי את מבטי לארץ אולם
שמעתי את קולות תחנוניהם ,את המכות והצעקות .האוויר התמלא
בקולות בכי של אמהות וילדים.
הורים לשני ילדים עזרו לאמם הזקנה שפיגרה בדרך .מאנעק לקח
את היד של הילד ודיבר איתו בזמן שהלכו .כשהילד התעייף ,מאנעק
הרים אותו ונשא אותו בידיו .אני לקחתי ידה של הילדה ושמרתי
שלא תפגר בהליכתה או תתרחק מהקבוצה שלנו .הילדה הקטנה
הרזה ,מלוכלכת ועייפה ,החזיקה חזק בידי .עיניה חיפשו את הוריה
וכל כמה דקות קראה" :אבא ,אמא ,אל תעזבו אותי! אל תתנו לי
ללכת לאיבוד!" היא הוסיפה בקול מופחד" :אבא ,אמא ,אני
מפחדת ,אני מפחדת ,אני רוצה הביתה" .הוריה הביטו בילדיהם
ביאוש וכאב בזמן שנאבקו לעזור לאמם הזקנה .החזקתי בידה של
הילדה וניסיתי לנחם אותה ולחזור על דבריהם המרגיעים של
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 - 58הוריה .לא יכולתי לעשות יותר .המשכתי ללכת לכיוון הגטו ,יד ביד
עם עוד ילדה יהודיה ,הפוחדת כמוני...
חצינו הגשר מעל נהר סטרי .הדרך לזעשוב עברה דרך כפר ביאלה.
הרבה אוקראינים גרו שם וכעת עמדו לצד הדרך וצפו בנו .היו שם
בחורים שהצטרפו למפלגה הנאצית ,שלבשו מדים ירוקים עם
סרטים נאצים אדומים ועליהם צלבי קרס .האוקראינים צעקו
וקראו קריאות שינאה אלינו .כמה מהם התחילו לזרוק אבנים
ושאגו משמחה ,כאשר יהודי נפגע .השומרים והשוטרים צחקו ביחד
איתם והפסיקו את רגימת האבנים ,רק אחרי שכמה איכרים פולנים
 העגלונים ,התלוננו שסוסיהם נפגעים.הגענו לעיבורה של זעשוב .עברנו ליד בית הקברות היהודי של זעשוב,
פנינו שמאלה ברחוב לבובסקה ,חצינו הגשר מעל נהר וויסלוק והגענו
לכיכר החירות .טור העגלות והיהודים עצר לפני אולם הקולנוע
ברחוב גלזובסקייגו בעיר ,שביקרתי שם פעמים רבות .הגענו לכניסה,
לשער של גטו זעשוב .שוטרים גרמנים ופולנים עמדו שם עם רובים.
אני העברתי הילדה הקטנה לאמה ומאנעק הוביל את הילד לאביו.
השוטר הגרמני שליווה אותנו מטישין התחיל לצעוק" :יהודים
ארורים ,קחו החבילות שלכם מעל העגלות! מהר! רק מה שתוכלו
לשאת! רוצו לתוך הגטו! מהר! מהר!".
מיהרנו למצוא החבילות שלנו ,בתוך ההמולה ,מנסים להתחמק
מהמכות של אלות הגרמנים .אמא ,אבא ,מאנעק ואני מצאנו את
המזוודות וחבילות כלי -המיטה שלנו ורצנו לכיוון שער הגטו...

המזמור ה23 -

- 59 -

פרק 7
עברנו את השער ונכנסנו לתוך הגטו .עליבות החיים נראתה בכל
פינה .המוני אנשים ,קבצנים נואשים ,ילדים מורעבים וחולים,
התחננו לאוכל .ההורים של יהודי טישין חיפשו בייאוש את ילדיהם
שנפרדו מהם בתוך המהומה של הכניסה לגטו .סדרנים יהודים
הופיעו ,בבגדים אזרחיים וכובעי משטרה כחולים ופינו אותנו מאזור
השער .מתנדבים מהיודנראט אמרו לנו שיש מעט מאד דיור זמין
בגיטו.
בתוך המהומה שמענו קול קורא" :הנריק! אנדזיה! ילדים! כאן!
כאן!" הסתכלנו מסביב לראות מי קורא לנו ולהפתעתינו הרבה,
גילינו את הדוד קלמן .לא ראיתי אותו כבר כשנתיים .הוא נראה
רזה מאד .דוד קלמן פילס את דרכו בתוך ההמון ונפל לזרועותיו של
אבא .קלמן שמע שיהודי טישין מובאים היום לגטו .הוא ואישתו גרו
בחדר -שינה קטן ,בדירה ,קרוב לרחוב זפיטאלנה ,שחלקו אותה עם
משפחת כהנא .בגטו אין דירות ריקות והם הציעו להצטרף אליהם
בחדרם .בדיעבד ,התברר לנו שהיינו ברי מזל ,כי בגטו אין כמעט
מקומות ריקים ורוב המשפחות האחרות שהגיעו מטישין ,נאלצו
למצוא מחסה במחסנים ,בפרוזדורים או מתחת לגרמי -מדרגות.
הורי היו אסירי תודה לקלמן .הוא עזר לנו לשאת החבילות
והמזוודות והלכנו אחריו דרך רחובות הגטו ,לבית החדש שלנו.
המצוקה נראתה בכל פינה .משפחות שלמות הסתובבו ברחובות
מחפשות מקום מחסה להתמקם בו .הורים התקבצו בפתחי דלתות
עם ילדים בוכים ,לא יודעים לאן ללכת או למי לפנות לעזרה .שום
עזרה או הכוונה ,לא היתה שם .דחסו את המשפחות לתוך כלוב
המלא עד אפס קצהו ...דוד קלמן סיפר לנו שבגטו קיימת צפיפות
נוראה .מאז השבועות האחרונים ,אוכלוסיית הגטו הוכפלה
והגרמנים דחסו לגטו בכוח ,אלפי יהודים מהעיירות והכפרים
שמסביב לעיר .אלפי היהודים החדשים ,חיפשו מקום לגור בו.
המשפחות גדשו את בתי היתומים ,בתי הספר המאולתרים ובתי
התמחוי שהיודנראט הקים בתחילה .כל מקום פנוי התמלא מיד
ומשפחות נדחסו לדירות הקיימות  -אולם כל אלה לא הספיקו
לאכסן את אלפי הפליטים הנואשים .הגענו לבניין המוזנח בו גר
הדוד קלמן מאז שהוכרח להיכנס לגטו ,לקראת סוף השנה שעברה.
נכנסנו לחדר שיהיה ביתנו ,ונחלוק אותו עם דוד קלמן ואישתו
בלימה .היינו עכשיו שישה אנשים בחדר ובקושי היה מקום שינה
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לשלום ובעיניהם ראינו מבט עצוב של חוסר-תקווה .ילדיהם היו
רזים וחולניים ,לבשו בגדים בלויים והיו שרועים על הרצפה
בערבוביה עם כל חפציהם .למרות המצב העגום הזה שאליו נקלענו,
הרגשנו ברי-מזל שהצלחנו ,תודות לדוד קלמן ,למצוא מקום מגורים
בגטו הדחוס .היה לנו מטבח משותף קטן ובית שימוש עם דלת וכל
אלה נראו לנו כמותרות ...הנחנו את המזוודות ותיקי-הגב בפינת
החדר והתישבנו על המזרונים שעל הרצפה .אבא וקלמן שוחחו על
הסיבות של הגרמנים ,להביא עוד ועוד יהודים לגטו הצפוף .דוד
קלמן הסביר שהגרמנים דורשים שכל היהודים יבצעו עבודה
ייצרנית או שישלחו למחנה של עבודת -כפייה .הסביר לנו ,שאבא,
מאנעק ואני חייבים למצוא עבודה מיד .לדעתו ,יוכל למצוא עבודה
לאבא ,באירגון השרותים הקהילתיים ,המקום בו עבד .הוא ינסה
לעזור לנו ,אבל כל אחד יצטרך להתחיל לחפש עבודה ומיד.
היודנראט של זעשוב יכין בימים הקרובים ,רשימה מעודכנת של כל
האנשים החדשים שהגיעו לגטו .קלמן יעץ למאנעק ולי להצהיר שיש
לנו כישורים ונסיון טכני .מאנעק עבד כמכונאי אופניים ואני בסדנת
מסגר כשולייה – אלו יהיו המקצועות שאותם נמסור לרשימה של
היונדראט.
אמא שאלה על הסכנות להסתובב ברחובות הגטו .קלמן הזהיר
אותנו להתרחק מגסטפו ואנשי  .SSבטוח יותר להיות בחוץ
ברחובות הגטו במשך היום ,מסוכן להסתובב בלילות .קלמן סיפר,
שהגרמנים באים לגטו מאוחר בלילה והורגים יהודים בפשיטות
הליליות הללו .דודה בלימה ,קטעה את הדיבורים ואמרה" :אני
יודעת שאתם מפחדים אבל נשרוד את זה .אתם וודאי תשושים
מהצעדה הקשה ,מטישין" .פנתה לאמא" :אנדזיה ,הבה נכין משהוא
לאכול ואחר כך אתם כולכם צריכים לנוח".
אכלנו מרק ופרוסת לחם והורי פרשו לחדר השני ,לדבר עם משפחת
כהנא .התפשטתי ושכבתי על המיזרון המשותף שלי עם מאנעק.
רציתי מאד לישון ורק לשכוח את המציאות האיומה שעברנו היום
ונזכרתי בחדר השינה האישי שלי בטישין ...חשבתי על הבית בו
נולדתי ,שעזבתי אותו הבוקר ועתה – הסתכלתי סביבי בעצב ,על
החדר הקטן והעלוב בו נדחסים שישה אנשים ועצוב במיוחד היה לי
לראות הורי ,הישנים על מזרון קרוע הפרוש על הרצפה המלוכלכת.
למרות זאת ,הייתי אסיר תודה לדודי קלמן שדאג לנו.
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הספר התיכון ,בזעשוב .כמובן ,שגם הם נמצאו בגטו .הם כבר היו
בעלי נסיון בגטו .סיפרו למאנעק על האפשרויות למצוא בגטו עבודה
בטוחה :העבודות בתוך או מחוץ לגטו עבור הצבא ,עסקים מחוץ
לגטו או עבודה ברכבת הגרמנית .החברים גם ציידו את מאנעק
ברשימה של בתי חרושת וסדנאות .עלינו גם לבדוק יום יום את
רשימת העבודות ,בלשכת העבודה הגרמנית .החברים של מאנעק
הבטיחו לנסות לעזור לנו למצוא עבודה .היינו נחושים למצוא עבודה
כדי למצוא דרך לעזור להורים .הלכנו למספר בתי חרושת וסדנאות
הפועלות בגטו וללשכת העבודה ,אולם ללא הצלחה – לא שכרו
עובדים חדשים ולא קיבלנו כל הצעת עבודה .למעשה ,היתה עבודה
אולם אף אחד לא רצה לשכור עובדים .בערבים ,ניסינו להישמע
אופטימים כשסיפרנו להורים על סיכויינו לקבל עבודה .לעומת זאת,
דוד קלמן ,הצליח למצוא עבודת פקידות לאבא.
למדתי להתמצא ברחובות הישנים ובסמטאות הגטו .הצפיפות בגטו
היתה בלתי אנושית .משפחות נאבקו עדיין למצוא מחסה ,פינה של
קורת גג לראשם .הרחובות היו צפופים באנשים המחפשים עבודה
או מנסים למכור או להחליף את מעט החפצים שנותרו להם.
משפחות עניות ,נואשות ורעבות הסתובבו ללא מטרה ,מחפשות
עזרה וקבצנים התחננו לפת לחם .ילדים קטנים ,נפוחים מרעב ,שכבו
על סמרטוטים במדרכות או על ברכי אמותיהם .לעיתים ,פשטו
ברחוב פחד וחרדה גדולה ,מאחר ונפוצה שמועה שסיור גרמני
מסתובב ברחובות .אנשים אחוזי אימה ,רצו לכל הכוונים ,וניסו
להסתתר במעברים ובחצרות הבתים והחולים או הגוססים ,נשארו
שרועים ברחובות ,ללא יכולת להמלט מכנופיית הגרמנים
המתקרבת.
יהודי בשם אוסרוביץ ,נהג בעגלת עץ רעועה הרתומה לסוס זקן ועבר
דרך רחובות הגטו .זו היתה "עגלת המתים" או "עגלת ההלוויות".
עבודתו של אוסרוביץ היתה לאסוף את המתים שנפלו ברחובות,
האנשים שמתו בבתים או מצאו את מותם בחצרות ובביבים ואת
הבודדים והנטושים בכל מקום בגטו כשהמוות היכה בהם .הוא
העמיס את הגוויות לתוך העגלה וכשזו התמלאה  -היה מסיע אותם
לקבורה בקברי אחים ,שנחפרו בבית קברות היהודי מחוץ לגטו.
פעמים רבות עברתי ליד עגלת ההלוויות כאשר היתה מלאה בגופות.
חלק מהן היו עטופות בסדינים ישנים או לבושות למחצה ורגליהן
היחפות מציצות מתוך ערימת המתים" .עגלת ההלוויות" כוסתה
בבד גס לפני שיצאה מתחומי הגטו .השוטרים ביציאה מהגטו,
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בזעשוב...
כשבוע אחרי שבאנו לגטו ,עדכן היודנראט את רשימת הגברים
היהודים בגטו ,מגיל  14עד  ,60שהגיעו לגטו לאחרונה .הלכתי עם
אבא ומאנעק .ההרשמה נערכה בבית הכנסת של זעשוב ,שהיה פעם
בניין מרשים ויפה אבל נותר עתה כחורבה עזובה .אלפי גברים
יהודים היו שם .עמדנו שעות ,בשורות ארוכות ממתינים לרישום.
בשולחן ההרשמה מסרנו את הפרטים האישיים שלנו :שם ,גיל,
כתובת בגטו ומשלח יד .מאנעק נרשם כמכונאי מקצועי ואני
כשוליית מסגר .פקיד היודנראט רשם את המידע ואיש  SSבדק
כרטיסי הקנקרט שלנו ואז הורשינו לחזור הביתה.
כולנו ניסינו לקבל עבודה כלשהיא .אבא עבד כפקיד באירגון
השירותים הקהילתיים ,מאנעק יצא עם חבריו לברר מידע על
עבודה כלשהי ואני הלכתי ללשכת העבודה לבדוק אם יש הודעות על
עבודה .בדרך עברתי ליד מועדון הטניס היהודי ,שם ביקרתי לפני
המלחמה .עצרתי והצצתי דרך הגדר הישנה .העצים והשיחים
שגידרו את המועדון ,נכרתו כנראה להסקה .משטחי הדשא הגדולים
שהיו שם ,נעלמו ואינם .הכל נראה מוזנח ,מגרשי הטניס היו מלאים
בביקתות רעועות ואנשים הצטופפו סביב מדורות קטנות להתחמם
ולבשל .זקנים וזקנות ישבו על ספסלים וכסאות שבורים ,קופסאות
וזוהמה היו מפוזרים בכל השטח.
בקצה המגרש ,צדה את עיני ,קבוצת ילדים ששיחקו בכדור .הילדים
היו רזים ,לבשו בלויי סחבות ושיחקו משחק שזכרתי מילדותי.
הילדים העבירו כדור גומי קטן ושרו" ,יש לי כדור כסף :למי אתן
אותו עכשיו?" הם רצו במעגלים ,צוחקים ומשחקים בחופשיות כמו
שרק ילדים תמימים יכולים לשחק ,אפילו במקום נורא שכזה.
מאנעק ואני לא מצאנו עדיין עבודה .מלאי המזון שלנו הלך
והצטמצם מידי יום ותמיד היינו רעבים .השינה ,היתה המפלט
היחידי מהרעב ומהאומללות היום-יומית שלנו .אמא בישלה שעועית
והתחלקנו בכיכר דל של לחם שחור גס .לילה אחד שכבתי על המזרן
ונרדמתי לקול השיחה הרגועה והשקטה שהורי ניהלו עם דוד קלמן
ודודה בלימה .קולות צעקה העירו אותי .מישהו בחוץ ,ברחוב צעק
באידיש" :יהודים! רחמו! פתחו השער! הם יהרגו אותי! יהודים!
רחמו על אשתי וילדי! פתחו השער!"" ,מה קורה?" שאלה אמא.
קלמן שם אצבע על שפתיו ולחש" ,ששש! אין שום דבר שיכולים
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בחוץ הצרחות והבכי התגברו .קלמן המשיך בלחש" ,הגרמנים
הארורים עושים את זה כל שבוע .הם באים לגטו להרוג יהודים כדי
להשתעשע .הם פורצים לדירות ויורים בכל מי שנמצא שם ,בעלים
לנוכח נשותיהם ואמהות לנוכח ילדיהן .הם בוחרים יהודי מאותו
בניין וסוחבים אותו לבניין סמוך ששערו נעול ומכריחים אותו
להתחנן על חייו" .נשמע רעש ,דפיקות חזקות ויריות אקדח .התחינה
האיומה ,קורעת-הלב נמשכה" :יהודים! רחמו! פיתחו!" קלמן
המשיך לספר לנו" ,אף אחד לא יכול להציל את היהודי המסכן הזה.
אם נפתח את השער ,הגרמנים יירו בו ,יכנסו ויתחילו לירות בכמה
מאיתנו ואז יגררו אחד מאיתנו לבניין אחר ,כדי שיצעק ויבקש שם
רחמים" .הוא המשיך" ,אף אחד לא פותח שער בלילה .הגרמנים
אולי יתפרצו בעצמם או אולי ,פשוט ישתעממו ויעזבו את הגטו .הם
תמיד הורגים את היהודי האחרון שבו התעללו ועינו .לא נוכל להציל
את היהודי המסכן זה הלילה .אנו יכולים רק להתפלל ,שלא יכנסו
לבניין שלנו ושאנו לא נהיה הבאים בתור"...
הצצתי בדמויות הכהות בחוץ .היהודי כרע על ברכיו לפני קבוצה של
גרמנים במדים .כמה גרמנים נענעו את השער הנעול של הבניין מעבר
לרחוב .אחרים בעטו ביהודי הכורע והמתחנן על חייו .שכבתי על
המזרן שלי ,רועד משנאה ופחד ,משכתי את השמיכה מעל הראש,
החזקתי ידיי מעל אזניי ועדיין שמעתי את הצעקות המחרידות של
היהודי .אחרי כמה דקות שמעתי ירייה ,ולאחר מכן השתררה
דממה.
ההגבלות והאלימות של הגרמנים התעצמו מיום ליום .הם דרשו
מהיהודים לשלם סכום כסף מופלג כקנס מיוחד .כאשר לא יכולנו
להשיג הסכום שנקבו ,הגרמנים הוציאו להורג כמה מנהיגים
יהודים ,כעונש .הגרמנים נכנסו לתוך הגטו באמתלה של חיפוש
יהודים שהפרו אחת מההגבלות הרבות שהוטלו עליהם .סיורי הSS -
אסרו ,היכו יהודים והרגו אותם ברחוב .הם לא חיפשו אפילו כל
אמתלה  -פשוט ירו והרגו יהודים סתם ,ללא סיבה .היינו לכודים
בסבך של אלימות ,עוני ורעב .עגלת ההלוויה הנהוגה כידי אוסרוביץ
עברה דרך רחובות הגטו פעמים מספר ביום כדי להוביל המתים
לקבורה ומספרם של המתים הלך וגדל.
מספר החיילים הגרמנים והאוקראינים ששמרו על חומות הגטו,
הוגדל בהרבה .חלק קטן של הגטו גודר בחוטי תיל והופרד משאר
הגטו .השטח המגודר נקרא "הגטו הקטן" .לשנויים מסוג זה נילוו
תמיד החששות ,פחדנו שהגרמנים מתכננים שינוי וידענו ,שכל שינוי
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היהודים הצעירים למחנות עבודת-כפייה ביערות או במכרות
ושהגרמנים מתכננים לעקר את הגברים היהודים .השמועה הנוראה
ביותר היתה שהגרמנים מתכוננים לטבוח כל יהודי בגטו .רצינו
נואשות להציל עצמנו אולם היינו ללא אמצעים או תוכניות סיוע
לשרוד מחוץ לחומות לגטו ,היינו לכודים.
שני סדרנים מהיודנראט באו לביתנו וביקשו לדבר עם מאנעק .סדרן
אחד אמר" ,אתה רשום ברשימת יהודי טישין  -כסדרן .אנו זקוקים
לסדרנים ובאנו להגיד לך להתייצב לשרות ,במשרד היודנראט עוד
הלילה" .מאנעק ענה" ,אף פעם לא עבדתי כסדרן ואינני רוצה בזה".
אחד מהם אמר" ,למה לא? זאת עבודה בטוחה עם תוספת מנות
אוכל ועוד זכויות .חוץ מזה ,אין לך ברירה .אתה מצווה להתייצב
בשעה  5לשירות .תזדקק לזיהוי שלך ולכובע סדרן" .הסדרנים עזבו
ומאנעק נותר מוטרד והורי ניסו להרגיע אותו .אמא הציעה שילך
לישון לפני יציאתו .הוא רצה להישאר ער ולדבר עם אבא .בשעה 4
אמא נתנה לו לאכול מעט שעועית מבושלת ואז יצא למשרד
היודנראט.
מאנעק חזר הביתה רק למחרת בבוקר .אבא חיכה לו ער כל הלילה.
מאנעק נראה תשוש ,מבולבל ואמר" ,זה היה הלילה הגרוע ביותר
בחיי".
מאנעק נשלח פעמיים אל מחוץ לגטו ,למפקדת הגסטפו ,לאסוף
גוויות של גברים ונשים יהודים .נשאר בבניין היודנראט עד שהמשרד
נפתח בבוקר ואז התווכח עם האחראים כדי שישחררו אותו
מהעבודה הזאת .מאנעק רצה לנוח כמה שעות ואז ללכת ללישכת
העבודה כדי לקבל עבודה אחרת .כשמאנעק ואני הלכנו ללישכת
העבודה ,סיפר לי את שעבר עליו אתמול :מאנעק וסדרן נוסף ,נשלחו
למפקדת הגסטפו ברחוב יגלונסקה בזעשוב .הם הביאו עגלת עץ
בעלת שני גלגלים ולאחר זמן מה ,הובילו אותם לחדר תת-קרקעי
מבטון ,להביא גופות עירומות ומגואלות בדם של כמה גברים ונשים
יהודים .הגרמנים התעללו בגוויות .הם דרכו עליהם וסחבו אותם על
הרצפה המלוכלכת של תא העינויים וההוצאה להורג .מאנעק ראה
גרמני ,שמשך בשיער הארוך של ילדה מתה כדי לנגב את הדם
ממגפיו .מאנעק והסדרן הנוסף העמיסו הגופות על עגלת היד ולקחו
אותן חזרה לגטו והעבירו אותם לאוסרוביץ ,לקבורה.
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לרשימות ולהודעות על מקומות העבודה .ראינו כמה יהודים
מטישין :מוזס וורסטנדר ,מוישה זימנט ,מולה טוכמן ,ליאון הורן
ומוטעק הופשטעטר ואחיו הצעיר .דרך החלונות יכולנו לראות את
המהומה הרבה שהיתה בתוך לשכת העבודה .ארבעה גרמנים במדי
ה SA -החומים שלהם )חיילי הסער ,הידועים יותר כ"חומי-
החולצות"( ,יצאו מלשכת העבודה ונעמדו לפנינו .הפסקנו לדבר
וחיכינו לדבריהם .הגרמני הצביע על כמה יהודים צעירים ודרש מהם
את הקנקרט .הגרמנים בדקו את תעודות הזיהוי ,כמה מהם החזירו
לצעירים ואת האחרים ,זרקו לקופסה שאחד הסדרנים החזיק .לחש
חלף בקהל היהודים" .מה פירוש הדבר? האם זה טוב או רע אם הם
שומרים את הקנקרט שלך?" אף אחד לא ידע .כמה יהודים נדחפו
קדימה כדי שהקנקרט שלהם ייבדק .אחרים נעו אחורה באי-
וודאות.
הגרמני דרש את הקנקרט מאחיו הצעיר של הופשטעטר .אנו יהודי
טישין ידענו שהוריו סידרו שהקנקרט שלו יכלול הצהרה כוזבת ,שיש
לו לב חולה .הם קיוו שזה יתן לו הגנת מה משיבוץ לעבודת פרך.
הגרמני בדק את הקנקרט של הופשטעטר ואמר כשזרק אותו חזרה
אליו בלעג" ,לא רצית לעבוד קודם ,אז לך לעזאזאל עכשיו" .האירוע
הזה ,זה נתן לנו את הרמז שדחיית הקנקרט ,לא טומנת בחובה
טובות...
הקהל נדחף קדימה ע"י היהודים שנאבקו כדי למסור הקנקרט
שלהם לגרמנים .הגרמנים שראו את המהומה ,התחילו לצעוק
ולבעוט באנשים כדי להודפם אחורנית .גרמנים אחרים יצאו לרחוב
כדי להדוף את היהודים אחורה .ראש הלשכה הגרמני יצא ועמד על
המדרגות מעל הקהל ,צעק וקילל את היהודים .מאנעק ואני היינו
בשורה הקדמית וניסינו לסגת מעט ולהתרחק מהבעיטות והדחיפות
של הגרמנים .המהומה היתה גדולה ,כולם נדחפו אני החזקתי
במאנעק חזק ,כדי שלא ניפרד .לפתע ,מאנעק קפא במקומו .הוא נעץ
עיניים בראש לשכת העבודה בחוסר-אמון ולחש לי" ,המנהל הגרמני
הזה היה המורה שלי למלאכה ,בתיכון".
ראש לשכת העבודה הכיר את מאנעק .הוא הצביע עליו וצעק,
"מאנעק ,תן לי הקנקרט שלך!" מאנעק מסר את הקנקרטים שלי
ושלו לגרמני .הגרמני לקח שני הכרטיסים וזרק אותם לקופסה וחזר
לתוך הבניין .נדחפנו בתוך ההמון הסוער והצלחנו לפלס את דרכינו
החוצה .מאנעק ואני חזרנו לדירה וסיפרנו להורים ,דוד קלמן ודודה
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מתכננים ומודאגים שמאנעק מסר הקנקרט שלי ביחד עם שלו.
הגברים היהודים שהקנקרטים שלהם התקבלו ,היו בשנות העשרים
ושלושים ואילו אני רק בן ארבע עשרה .מאנעק הלך לנוח ,המבוגרים
עברו למטבח הזעיר לדבר ואני ניסיתי לישון ללא הצלחה ,נשארתי
ער ומודאג מתוצאות האירועים של היום.
למחרת בבוקר הגיע סדרן מהיודנראט לביתנו ומסר לנו מעטפה
גדולה ובה היו שני הקנקרטים שלנו .על הקנקרט של כל אחד
מאתנו ,היתה חותמת עגולה בדיו אדומה ,שהוטבעה מתחת לצילום
שלנו ובה כתובה המילה" :גסטפו" וציור של ציפור פרושת כנפיים
העומדת על צלב -קרס.
שאלנו את הסדרן מה פירוש החותמת ,אולם הוא משך בכתפיו ועזב.
שמענו על כמה אנשים עם קנקרט חתום שקיבלו עבודה בטוחה
ואילו על אחרים שלא עבדו כלל ,כך שלא הבנו את הסיבה שבגללה
קיבלנו את הקונקרט החתום בחותמת של ה" -גסטפו" .דאגנו רק,
שלאחי ולי היו קונקרטים חתומים ולהורים שלנו אין...
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פרק 8
כעבור כמה ימים הגסטפו ומנהל האיזורי הגרמני פירסמו פקודה
חדשה ,שעיקרה" :יישוב מחדש" של יהודי זעשוב ,במזרח.
ההודעה היתה ארוכה ,מודפסת בגרמנית ופולנית והופצה בכל רחבי
הגטו .הפקודה הכריזה שבעוד שבוע ימים ,כל היהודים בגטו ,פרט
לאלה עם החותמת המיוחדת בקנקרט והמשפחות הקרובות שלהם,
ייושבו מחדש באוקראינה תחת שלטון גרמני .הם יחיו ויעבדו בחווה
שיתופית גדולה שהרוסים עזבו .הפקודה אמרה שלכל אחד תהיה
עבודה ,יהיה יותר שטח דיור ומזון שכולם חסרים בו ,בגטו .היתה
גם רשימה של בגדים שהאנשים יצטרכו לקחת לאקלים החדש.
הנסיעה תימשך שלושה ימים ועל כל משפחה לקחת אוכל לדרך.
הגטו היה מחולק לארבע רובעים .הגטו הקטן שבו גרנו ,הנקרא חלק
 .1ביום הראשון למיקום מחדש ,היהודים עם החותמות המיוחדות
והתלויים בהם ישירות יועברו לגטו הקטן ,וכל שאר יהודים ללא
החותמת ,חייבים לעבור מהגטו הקטן לאומשלגפלאץ )כיכר
המשלוחים(  -שטח ההתכנסות  ,הנמצא בגטו הגדול .ממשטח
ההתכנסות יקחו אותם לרכבות שיובילו את היהודים לאזור החדש.
היהודים ביתר שלושת חלקי הגטו ,יועברו תוך ששת הימים הבאים.
הפקודה הגדירה את המושג "תלויים -ישירים" כבני זוג חוקיים
וילדים קטינים .העונש על הפרת הפקודה הינו ,הוצאה מיידית
להורג.
היישוב מחדש נתן לנו את ההסבר לחותמת הגסטפו .להרבה מחברי
היודנראט ניתנו חותמות להישאר בגטו .היו יהודים שחשו שזה
אומר ,שהכי בטוח להישאר בגטו .אחרים לעומתם האמינו ,שהחווה
האוקראינית יכולה רק להיות טובה יותר מאשר להשאר בגטו.
לאחי ולי היו החותמת המיוחדת ואנו נשאר בגטו ,אך
הורינו יוגלו .אבא ודוד קלמן ניסו נואשות להשיג חותמות מיוחדות
לעצמם ,לאמא ודודה בלימה .הם הלכו לכל בעלי השפעה והתחננו
לעזרה .ימים עברו ,ללא כל הצלחה .לא יכולתי לדמיין פרדה מהם.
רציתי בכל מקרה ,להיות איתם או בגטו או באוקראינה .אמרתי
להורי שלא אישאר כאן בלעדיהם! אבא הבטיח שהוא ימשיך לנסות
להשיג החותמת כדי להישאר אתנו בגטו .ההעברה אמורה להתחיל
למחרת היום .אבא ודוד קלמן יצאו עם שחר לנסות לקבל את
חותמת הגסטפו המיוחדת .אמא ,מאנעק ואני חיכינו בדאגה בחדר
הקטן לשובם .התפללתי בלבי לבשורות טובות .אבא חזר מאוחר
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מה קרה? האם קיבלת החותמת?"" ,לא" הוא אמר בשקט" .קלמן
ואני דיברנו עם כל מי שאנו מכירים .ניסינו הכל ולא יכולנו להשיג
החותמת" .הסתכלתי באמא ,היא נשענה על הקיר ,מסתירה פניה
ובכתה" .אנדזיה ,עלינו להתכונן להעברה" אמר אבא ברוך" .גם אני
אתכונן" אמרתי " -אני לא נשאר כאן בלעדיכם"" .לא ,לוצק ,לא"
אמר אבא" ,אמא ואני דיברנו על זה והחלטנו שיותר טוב לך
להישאר כאן עם מאנעק" .התחננתי" ,אנא ,אל תשאירו אותי
מאחור .אני פוחד להישאר פה בלעדיכם".
פחדתי ובכיתי .אמא עטפה אותי בזרועותיה ונשקה לשערי" .אל
תבכה ,לוצק ,אנא אל תבכה .אנו רוצים שתישאר כי אנחנו אוהבים
אותך .כאן תהיה יותר בטוח .מאנעק ישמור עליך .יש פולנים מחוץ
לגטו שאולי יעזרו .היה אמיץ .אני מבטיחה לך שנמצא אותך מיד
אחרי המלחמה" .הפצרתי בהורי אולם הם לא שינו את דעתם.
מאנעק לא אמר דבר ,כשהתחננתי שיקחו אותי איתם .מאנעק הניח
את ידו על כתפי ואמר" ,עלינו לשמוע לאבא ואמא .אל תפחד .אני
מבטיח שאשמור עליך" .הוא פנה לאמא" .אני מבטיח לך בחיי,
שאשמור עליו" .אמא ,מאנעק ואני התחבקנו ובכינו .הבטתי באבא.
הוא נראה מיואש ועצוב ,זאת היתה הפעם הראשונה בחיי ,שראיתי
דמעות בפניו של אבי .ניגשתי אליו והוא חיבק אותי בזרועותיו .פני
היו רטובות מדמעות ולבי מלא צער" .אל תבכה ,אבא ,אנא אל
תבכה ,אני אשאר כאן ,אם כך אתה רוצה".
דוד קלמן ודודה בלימה נכנסו לחדר .גם הם לא קיבלו חותמות
לקנקרטים שלהם .אבא סיפר להם שהחלטנו שיהיה בטוח יותר
למאנעק ולי להישאר מאחור בגטו .דודתי ודודי אמרו לנו שהם
אוהבים אותנו .הם אמרו שהיינו חלק מחייהם מאז שהיינו קטנים
והם יתגעגעו ויחשבו עלינו בכל רגע של כל יום .הם הבטיחו שיום
אחד נהיה שוב ביחד .אמא והדודה עמדו יחד ובכו ואבא החל
לארוז...
אבא הוציא את תיקי -הגב שהבאנו מטישין והחל לארוז מעט
הבגדים וחפצים לנסיעה לאוקראינה והביט בנו במבט קפוא ואמא
עדיין בכתה כאשר שמה את התרופה של אבא בכיס מעילו וארזה
את מעט הצילומים והמכתבים שלקחה אתה מטישין.
מאנעק ואני עמדנו בפינת החדר וצפינו בהם אורזים את חפציהם.
רציתי לעצור אותם ,לעצור הזמן ,למנוע מהם לעזוב – אולם
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 - 69נשארתי מאובן ללא יכולת לעשות דבר...
בפקודת "היישוב מחדש" נאמר שיש להצטייד באוכל
לשלושת ימי נסיעה .היה לנו מעט מאד מזון ואמא ודודה בלימה,
רצו להשאיר את רובו בשביל מאנעק ועבורי .אנו התעקשנו שיקחו
כל מה שיוכלו להשתמש בו .מאנעק טען שאנחנו ,נוכל להשיג מזון
אחר בגטו .היה לנו רק חצי כיכר לחם .אמא והדודה חילקו אותו
ביניהן .בכל מקרה ,הלחם לא היה מספיק ליותר מיום אחד .הן
החליטו לבשל סיר קטן של שעורה ,תפודים ואת שעועית לקחת
אתם למסע .אמא ודודה בלימה חילקו את זמנן בין הבישול לאריזה.
אבא ,קלמן ,מאנעק ואנוכי ,בדקנו את האריזות וניסינו להחליט מה
עוד כדאי לקחת לדרך.
לפתע ,שמענו דפיקה הססנית בדלת .אמא ובלימה יצאו מהמטבח
ומאנעק פתח הדלת .בפתח עמדה :אסתר  -הילדה הביישנית
מהמשפחה שגרה ליד בית הכנסת בטישין .היא התבגרה יותר ,רזה
אבל עדיין יפהפיה .נכנסה לחדר שלנו ופנתה לאמא" :גב' זלצמן"
היא אמרה" ,את זוכרת אותי מטישין?"" ,כן אסתר ,בוודאי שאני
זוכרת אותך"" .גב' זלצמן" ,המשיכה אסתר" ,משפחתי מתכוננת
מחר לנסיעה ברכבת לאוקראינה .עלינו לקחת אוכל לשלושה ימים
ואין לנו אוכל כלל" .היא השפילה את עיניה ושאלה" ,האם תוכלו
לתת לנו מעט אוכל ,גב' זלצמן? אין לנו כלום" .הרגשנו ביאושה
הכבד ואת הבושה שהיא נאלצת לבקש מאתנו אוכל" ...אין לנו
הרבה לעצמנו ,אסתר" אמרה אמא" ,אבל אם יש לכם דרך לבשל,
אוכל לתת לך קצת שעורה ,שעועית וכמה תפודים .בשלו אותם
הערב וקחו אתכם לדרך" .אמא נכנסה למטבח ,חזרה עם שקית נייר
עם הירקות ונתנה אותה לאסתר" .תודה ,תודה רבה לך" אמרה
אסתר" ,לזה קיווינו .יברך אותך האל" .אסתר בכתה מהקלה
ויצאה .חשתי ,שאמי עשתה את הדבר הנכון והייתי גאה בה...
זה היה הלילה לפני נסיעת ההורים .נותרו לנו רק שעות ספורות לפני
שניפרד .רציתי להיות ביחד בזמן שנותר ,לאגור בלבי את קולותיהם,
את מגע ידיהם ,ללטף את פניהם ולחוש את אהבתם .נשארנו ערים
כל הלילה ,מתחבקים ,בוכים ומחזיקים זה את זה .הבטחנו לשלוח
מסרים מיד לכשיתאפשר והבטחנו ,למצוא זה את זה אחרי
המלחמה .נזכרנו ברגעים ובחוויות המיוחדות בחיינו .אבא העלה
זכרונות עם דוד קלמן על שנותיהם בלנקוט וכסטודנטים למשפטים
באוניברסיטת קראקוב .אבא הזכיר את היום שפגש את אמא והיא
זכרה את מכתב האהבה הראשון שכתב לה .מאנעק סיפר איך לימד
אותי לשחות ולרכב על אופניים .ניזכרנו בחופשה האחרונה שלנו
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 - 70לפני המלחמה ,כאשר בילינו חודש בפיבנוצה  -כפר נופש בהרי
הקרפטים .דיברנו על העבר ,כאלו הוא יכול איכשהו ,למחוק את
שברון הלב והיגון שחשנו כולנו בלילה הזה בשנת  .1942אחרי זמן,
כבר לא נותרו לנו יותר מילים .אמא החזיקה אותי בזרועותיה .אותו
לילה ,חשתי ,שליבי נשבר בקרבי מעצב וכאב .לעולם לא דמיינתי,
שלילה נורא כזה אפשרי.
היאוש שלנו גדל כשהאיר השחר .התלבשנו מהר כדי לעזור להורי
להתארגן לעזיבה ,להשאיר עוד מעט זמן לפרידה אחרונה .אבא נתן
למאנעק ולי פיסת נייר עם הכתובת של דוד יוליוס ודודה פאולה בניו
יורק" .שימרו ולימדו בעל -פה את הכתובת הזו" הוא אמר לנו,
"כאשר תיגמר המלחמה ,נמצא זה את זה על ידי כתיבה ליוליוס
ופאולין" .קולו הסגיר את התרגשותו הרבה" .בני ,היו אמיצים.
שימרו זה על זה .אני מברך אתכם ,שישמור אתכם האל .אני אוהב
את שניכם ואתגעגע אליכם" .אמא חיבקה את מאנעק ואמרה,
"אתה בני הגדול והיפה .אני אוהבת אותך .תבטיח לי שתדאג לעצמך
ותשמור על לוצק .אני מקווה ומתפללת שאראה את שניכם שוב,
בקרוב" .מאנעק חיבק את אמא ואמר" ,אני מבטיח ,אמא ,אני
מבטיח" .אל תדאגי לנו .שמרי על עצמך ועל אבא .אנחנו נחיה כדי
אמא פנתה
שנגיע ליום ,בו נתראה שוב".
אלי .היא החזיקה בי וכיסתה את פני בנשיקות .שנינו בכינו .היא
הרימה את סנטרי והביטה לתוך עיניי" .שלום ,ילדי יקירי .אתגעגע
אליך מאד .אנצור אותך בלבי ואחשוב עליך כל יום .שמור על עצמך
למען תחייה ואם יקרה שתצטרך לגדול בלעדינו ,זכור שאנו רוצים
שתגדל ותהיה לאדם טוב ,רוצים שתהיה מענטש".
אני בכיתי והחזקתי בהם" .אני מבטיח ,מבטיח" ,אמרתי שוב ושוב.
"אבא ואמא ,אני לא רוצה שתלכו! אנא אל תלכו!" .הגיע הזמן
ללכת .נפרדנו לשלום מדוד קלמן ודודה בלימה .הורי לבשו את
תיקי -הגב ויצאו ביחד לרחוב .סדרני היודנראט שעמדו בחוץ אמרו
לנו שרק אנשים ההולכים לשטח ההתאספות רשאים להימצא
ברחוב .הם הורו למאנעק ולי לחזור לתוך הבניין שלנו וסימנו
להורים להמשיך בדרך .חיבקתי את אמי ,אחזתי חזק בידה ,עד
שאבא ברוך אך בחוזקה ,משך אותה ממני ...מאנעק ואני עמדנו ליד
פתח הדלת וצפינו בהורים ההולכים ומתרחקים .הורי המשיכו
להביט אחורה ואנו הושטנו ידיים לקראתם ,מנסים כאילו לגעת
בהם עוד פעם אחת ואז ,נעלמו ואינם  -לא ראינו אותם עוד...
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 - 71מאות אנשים היו ברחוב ,נושאים חבילות והולכים לשטח
ההתכנסות .בדרכם פגשו את היהודים ,עם חותמת הגסטפו,
העוברים לתוך הגטו הקטן .באותו בוקר תמה החלפת האנשים בין
שני הגטאות והשערים נסגרו .לכמה יהודים שנכנסו לגטו היו נשים
וילדים .מאנעק הביט במשפחות העוברת לגטו הקטן ,וקיווה עדיין,
שתהיה דרך להשתמש בחותמות הקנקרטים שלנו ,כדי למנוע את
הגירוש של הורינו .פקודת "היישוב מחדש" קבעה ,שרק נשים
וילדים צעירים של הגברים עם החותמת המיוחדת ,יורשו להישאר
בגטו .הפקודה לא איפשרה להורים או קרובים אחרים להישאר
בגטו .מאנעק ואני יצאנו לחפש איזה ממונה או אחראי מהיודנראט,
שיוכל לעזור להורינו להישאר בגטו .יהודים בבניין שלנו ,שראו
אותנו יוצאים ,היזהירו אותנו שמסוכן לצאת ,מאחר ואנשי הSS -
נמצאים בכל מקום ומחפשים יהודים ללא חותמת הגסטפו,
המתחבאים בגטו הקטן.
מאנעק ואני יצאנו מהבניין ורצנו דרך הרחובות הריקים של הגטו
הקטן לכיוון השער שהפריד אותנו מהגטו הגדול .שני סדרני
יודנראט שמרו ליד השער ,בצד בגטו שלנו וכמה אנשי  SSעם נשק
שמרו מצידו השני .שני הסדרנים הופתעו לראות אותנו .מאמעק
הכיר את אחד מהם והתייעץ אתם .הסדרן אמר לנו שהגרמנים לא
ירשו להורים להישאר בגטו רק בגלל שלנו יש חותמות על
הקנקרטים שלנו .הסדרן סיפר לנו ,שגם לו ולסדרנים אחרים יש
חותמות על הקנקרטים שלהם ,אבל לא יכלו למנוע את גירוש
הוריהם .שנינו התווכחנו עם הסדרנים והתחננו לעזרתם .אנשי ה-
 SSמהעבר השני ,שמעו אותנו מתווכחים והתחילו לנוע אל השער.
הסדרנים ראו את אנשי ה SS -באים והתחילו לצעוק עלינו לחזור
לחדרינו .אחד מאנשי ה SS -שאל מי אנחנו ולמה אנו נמצאים
ברחוב .הסתבבנו ורצנו במהירות דרך הרחובות הריקים ,לכיוון
הבניין שלנו .כאשר עברנו את פינת הרחוב ,נפגשנו ,פנים אל פנים עם
שני חיילי  .SSהם צעקו" ,עצרו! עצרו ,חזירים יהודים ארורים!
הראו לנו הקנקרטן שלכם!" מאנעק ואני הפסקנו לרוץ .הוצאנו
הקנקרטן והחזקנו אותם כך ששני החיילים יוכלו לראות את
חותמות הגסטפו האדומות .הם הסתכלו בקנקרטן שלנו והתחילו
מכים אותנו באלות הגומי שלהם .הם היכו אותי על הראש ושמעתי
מאנעק צועק" ,רוץ! רוץ" מאנעק ואני רצנו ושני אנשי  SSדולקים
בעקבותינו ,מקללים ומניפים באלותיהם .הרגשתי את המכה
הכואבת של האלה על גבי .כשעברנו בריצה ליד אחד הבניינים ,שתי
נשים צעירות פתחו השער והוציאו את ראשיהן .ראיתי ההלם
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 - 72בפניהן כשראו את אנשי ה .SS-אנשי ה SS -נעצרו ופנו לנשים.
מאנעק ואני המשכנו לרוץ לבניין שלנו ,עלינו במדרגות ונכנסנו לחדר
הריק שלנו והחלפנו מיד את בגדינו ,כדי שלא יכירו אותנו במקרה
ויגיעו לחפש אותנו בבית.
מאנעק ואני ישבנו על המזרונים המונחים על הריצפה .יכולתי
לשמוע אנשים אחרים עוברים עם חפציהם לבניין שלנו .ישבנו שעות
בחדר ,עצובים ומדוכאים .אחר הצהריים שמענו צפירת רכבת...
"הם עוזבים עכשיו" ,אמר מאנעק בעצב .הוא היפנה את מבטו לקיר
וראיתי אותו רועד בבכי .ישבתי לידו ובכיתי גם אני .ברגע זה
הרגשנו את חוסר -האונים והבדידות ,היינו עצובים ומיואשים ולבינו
שבור.
אותו לילה ,אנשי ה SS-חיפשו בגטו הקטן יהודים שאין בידם את
החותמות המיוחדות .מאנעק ואני נשארנו בחדר ,לבושים וערים.
שמענו את הגרמנים בבניין שלנו ,צועקים ודופקים על הדלתות .הם
התפרצו גם לחדרנו מספר פעמים ובדקו את הקנקרטן .הכריחו
אותנו לעמוד עם הפנים לקיר וידיים מורמות למעלה .הם חיפשו
בחדר ובדירה ,יהודים המנסים להתחבא .מחוץ לבניין שמענו את
הגרמנים צועקים ויורים באקדחים .עד הבוקר ,הגרמנים עזבו את
הגטו הקטן .עדיין יכולנו לשמוע קריאות וירי מכוון הגטו הגדול.
הסתכלנו מהחלון וראינו שכמה יהודים יוצאים מהבניין שלהם ורק
אז העזנו לצאת לרחוב בזהירות .מאנעק רצה לחפש את רות בגטו
הקטן .הוא ראה אותה לפני הגירוש בזמן שקיוותה עדיין לקבל
החותמת המיוחדת .הוא שאל אותי אם הוא יכול להשאיר אותי לבד
לזמן קצר .אמרתי לו שילך לחפש את רות .נשארתי בחדר מעט ואז
יצאתי החוצה .התקדמתי בזהירות דרך הרחובות הריקים ,מחפש
מישהוא שיודע מה מתרחש בגטו הגדול .שאלתי מספר אנשים אבל
אף אחד לא ידע .רחובות הגטו הקטן היו זרועים בגדים ,מזוודות
שבורות ,כריות קרועות ושמיכות וגופות היהודים שנרצחו אמש על
ידי הגרמנים ,היו מוטלות ברחובות.
עד מהרה ,מצאתי את עצמי עומד במגרש ,של מה שהיה פעם ,מועדון
הטניס היהודי בעיר .הכל היה זרוק בעירבוביה גמורה .רהיטים ,כלי
מיטה ,ביגוד ,ספרים ,סירים ,וחפצים ,שרק כמה ימים קודם,
אנשים העריכו ושמרו עליהם .עתה ,הכל היה זרוק ברחובות .בין
הבניינים והביקתות העזובות ,נראו מדורות הבישול הכבויות ,שכלי
אוכל ריקים מפוזרים סביבם .כל השטח היה ריק מאדם ,נפש חיה
לא נראתה בכל השטח .דיממת מות שרתה במקום .גיליתי נעל של
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 - 73ילד .נעל קטנה משופשפת עם קישוטים עגולים ברצועה המכופתרת
מלמעלה .נעל שיכולה להיות של ילד או ילדה .חיפשתי הנעל
התואמת אבל לא מצאתי אותה – כנראה שיש לא רחוק מכאן ,ילד
קטן המסתובב עתה ,רק עם נעל אחת בלבד ...עזבתי את המקום
בריצה ,חזרה הביתה ,לחדר שלי .מאנעק היה שם ,מחכה לי .הוא לא
מצא את רות.
עברו עוד מספר ימים .חשבתי הרבה על הורי ודאגתי כל הזמן .בתוך
הגטו הקטן האטום והשמור היטב ,היינו מבודדים מהעולם החיצוני.
הגרמנים עזבו אותנו לנפשנו .ביליתי את רוב זמני עם אחי ,בתוך
החדר הקטן .מעט האוכל שהיה לנו כמעט ואזל .הצעדות ורעש הירי
שהגיעו אלינו מהגטו הגדול ,פסקו .סיפרו לי ,שאחרוני היהודים
בגטו הגדול ,גורשו יום קודם לכן.
יום אחד ,השכם בבוקר ,התעוררתי לקול ,פקודות גרמניות קולניות
וכעוסות שהגיעו מהרחוב .הגרמנים טרקו בדלתות וחלונות הבתים.
מאנעק ואני ,קפצנו מהמזרון והתלבשנו בזריזות .הגרמנים היו כבר
בתוך הבניין שלנו" .החוצה! החוצה! מהר! כולכם יהודים ארורים
החוצה לרחוב! מהר! מי שעדיין בפנים בעוד  5דקות יירה! החוצה!"
לא לקחת שום דבר ,רק הקנקרט!" הם צרחו וצעקו .יכולתי לשמוע
אנשים רצים בפרוזדור ויורדים במדרגות .מאנעק פתח הדלת.
הלכתי בעקבותיו במורד המדרגות ורצנו לתוך הרחוב .הרבה יהודים
מהבניין שלנו כבר היו שם .אחרים ,במיוחד אלה עם נשים וילדים,
עדיין רצו החוצה ,תחת מטר הקללות והמכות של הגרמנים .הSS-
והשומרים האוקראינים היו ברחוב עם כמה סדרני היודנראט.
הגרמנים והאוקראינים צעקו והורו לנו ,להסתדר בשורות וללכת
מהר לשטח ההתאספות – אתם מגורשים! לא האמנתי למשמע אזני,
קודם הייתי שבור והרוס כשהורי גורשו ,הלכו בלעדי וכעת גם אני
מגורש – מדוע לא נשארנו ביחד??? מה אם אני אגיע למקום אחר
והורי לעולם לא ימצאו אותי? אחזתי חזק בזרועו של מאנעק .תוך
כדי ריצה ,התפשטה שמועה שלא מגרשים אותנו אלה שזה עוד
חיפוש של ה SS-כדי ללכוד יהודים ללא החותמת המיוחדת ואחרים
אמרו שהאיסוף שלנו הינו " -סלקציה" ,לא הבנתי מה שהם
אומרים.
אנשי  SSושומרים אוקראינים חמושים ,הקיפו אותנו והכניסונו
לגטו הגדול .הרחובות היו זרועים מזוודות פתוחות ,סירים וצלחות,
ביגוד ,מזרונים קרועים כריות וכלי מיטה .חלונות הבניינים הישנים
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קטנות בערו ברחובות ומילאו האוויר בעשן וריחות לא נעימים.
האנשים רצו בשקט ,נשמעו רק נקישות הנעליים בכביש ומסביב
דממת אימה .הגענו לשטח ההתאספות .פעם היה כאן בית הקברות
היהודי אבל המצבות נעלמו .עכשיו זה היה סתם כיכר המרוצפת
מהמצבות של בית הקברות .בפינת הכיכר נמתח חבל והאזור נשמר
על ידי האוקראינים .אנשי גסטפו ו SS-קיללו והרביצו עם האלות
תוך הפרדת המשפחות היהודיות מהיחידים .הגרמנים המשיכו
להרביץ ולבעוט בנו עד הכניסה לכיכר .קצין גרמני עלה על כיסא
וירה באקדחו באוויר .המכות והבעיטות פסקו ושקט השתרר בכיכר.
ציווה עלינו לשכב על האדמה ,לא לזוז ולא לדבר .נשארתי קרוב
למאנעק ,עם יתר היהודים הבודדים ,מופרדים מקבוצת המשפחות.
הגרמנים התהלכו בינינו ובעטו במי שדיבר .הפניתי את עיני לקרקע
בתקווה לא לעורר תשומת לב .תהיתי ,האם כל זה נעשה גם להורים
שלי שהיו כאן לפנינו...
ציוו עלינו לעמוד ולהסתדר בשורות ולנוע לשולחנות של הגרמנים
שעמדו באמצע הכיכר .דחפו אותנו לתורים ואני נחרדתי ששמתי לב
שהופרדתי ממאנעק .ראיתי אותו עומד בתור אחר לפני .הוא לא העז
לסובב ראשו לחפש אותי ,שלא ידעו על הקשר בינינו .ליד השלחנות,
הגרמנים חקרו את היהודים ובדקו את הקנקרטן .כל משפחה
הובאה לשולחנות לחקירה .כשהתקרבתי ,ראיתי שהגרמנים צועקים
לכמה יהודים לקפוץ מעל מטה ואח"כ שלחו אותם להתיישב על
הקרקע .רוב האנשים נשלחו מעבר לשורת השולחנות להתיישב על
האדמה .לאחרים לקחו הקנקרט ,קרעו אותו והם נלקחו לשטח,
לפינה הרחוקה של כיכר ההתאספות ,אחרי החבל .רובם היו אנשים
מבוגרים שלא יכלו לקפוץ די מהר או גבוה .אחרים נלקחו לאותו
שטח ללא סיבה הנראית לעין .ראיתי אנשים מנסים להתחמק
מהגרמנים וללכת עם האחרים שנשלחו מעבר לשולחנות .הם הוכו
ונסחבו לשטח המסומן .כמה אנשים התחמקו מהגרמנים וניסו לרוץ
לקבוצה מעבר לשולחנות .הגרמנים תפסו אותם וסחבו אותם לקיר
של בית הקברות הישן ,זרקו אותם ארצה וירו בהם .התפללתי
בשקט באידיש המשובשת שלי" ,אלוהים ,אלוהים יקר ,אתה כל-
יכול ורחום .הציל אותנו" .בעת התפילה ,תהיתי אם במקום זה,
ביום הזה  -מישהו מאזין לתפילות ...הייתי בגיהינום .כעת למדתי
את פרוש המילה – "סלקציה".
הגיע תורו של מאנעק להיחקר על ידי הגרמנים .צפיתי בו בפחד.
נראה לי שהחקירה נמשכת עד אין סוף .כיוון שעמדתי מאחריו ,לא
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לקבוצת היהודים היושבים על הקרקע .ראיתי את עיניו המחפשות
אותי .מאנעק זיהה אותי בתור ,עיניו שהביטו בי היו מלאות פחד
הבנתי את דאגתו .הייתי בן  14וכנראה גם
ותקווה.
הצעיר בקבוצת היהודים .זקפתי את ראשי ככל שיכולתי ומשכתי
בכתפי כדי להראות גדול יותר .קצין ה SS -סימן לי להתקדם
לשולחן .לקח את הקנקרט ,העיף בו מבט ואז הרים אלי את מבטו
ובחן אותי .היכה בי קלות מאחורי ראשי באלת העץ שלו ,החזיר לי
הקנקרט וסימן לי לעבור .הלכתי ,מתוח מפחד והתישבתי מהר ליד
מאנעק .אצבעותינו נגעו זו בזו ולא אמרנו דבר .הייתי נרגש מאד
ולבי הלם בחוזקה.
התחלתי להבין את תהליך הסלקציה .הגרמנים המשיכו לסמן
ליהודים להתקדם ,בדקו קנקרטן ,שאלו שאלות והורו לכמה אנשים
לקפוץ מעל למכשול .כאשר היהודים נראו זקנים או חלשים מדי,
קמו הגרמנים ממקומם ,קללו והיכו בהם באלות ובמקלות .את רוב
הצעירים שלחו להצטרף לקבוצה שלנו .האחרים הוצעדו ,פצועים
וזבי דם ,לפינה הסגורה בחבל בשטח ההתאספות .אחרי שנגמרה
הסלקציה של היהודים הבודדים ,המשכתי לשבת על האדמה ,פוחד
לזוז ממקומי או להשמיע קול וצפיתי בגרמנים הממשיכים
בסלקציה של המשפחות היהודיות.
התהליך היה איטי ואלים באופן קיצוני .הגרמנים חקרו באכזריות
את כולם :גברים ,נשים ואפילו את הילדים הצעירים .בעזרת סדרני
היודנראט בדקו את הקנקרטן ועוד ניירות ומסמכים .נראה היה,
שהגרמנים מעלים ספק לגבי תעודת נשואין ולידה .כמה משפחות
הורשו לעבור את שורת השולחנות .כמה עוכבו ונאמר להם לעמוד
בצד .הגברים הסבירו והתחננו ,כשנשותיהם וילדיהם בוכים.
משפחות שלמות נשלחו לפינה הסגורה .כמה נשים וילדים הופרדו
באלימות מהגברים שלהם .אחרים התווכחו עם הגרמנים וסרבו
להיפרד ממשפחותיהם .הם הוכו בחייתיות פראית .צפיתי באיש
שהמשיך להתנגד וניסה לאחוז באשתו .הוא נזרק לארץ ונורה .שטח
ההתאספות החל להתמלא בגופות של הורים וילדים מתים...
סובבתי את ראשי כדי לא לראות את המחזה הנורא ,אולם לא
יכולתי לברוח מהצעקות ,מזעקות השבר והיריות שמילאו את
האוויר.
ראיתי איש ואישה יהודים ,שהיו מוכרים לי ,אוחזים זה בזו
ומתחננים בפני הגרמנים לתת להם להישאר ביחד .הגרמנים צרחו
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לפתע שזאת היא  -בת הדודה שלי ,סטעפה ובעלה .סטעפה בכתה
ונאבקה ,נאחזת בבעלה ומסרבת להשמע לפקודות הגרמנים .קצין
 SSניגש אליהם ,כיוון אליהם את אקדחו ,ירה פעמיים בראשיהם
והם נפלו ארצה ...השפלתי ראשי ועצמתי עיני .הייתי מוכה הלם...
תמה הסלקציה .כמה משאיות צבאיות גרמניות גדולות הגיעו
למקום .סדרני היודנראט אספו את כל הגופות והעמיסו אותן על
המשאית .היהודים בשטח הסגור נאלצו לטפס לתוך יתר המשאיות.
סדרני היודנראט ניסו לעזור לנשים לטפס למעלה ואחר כך הרימו
אליהן את הילדים הקטנים .כאשר כל היהודים הועמסו ,המשאיות
נסעו מהמקום .ישבנו בשקט על האדמה ,ביום קיץ חם תחת השמש
הלוהטת וחיכינו.
הייתי מוכה הלם ,תשוש וצמא ורגליי התכווצו משעות הישיבה
הרבות .אחר הצהריים ,סמל  SSסיפר לסדרני היודנראט ,שהחיפוש
בגטו הקטן הסתיים ועלינו לשוב לחדרים שלנו .הורו לכל היהודים
שפעם עבדו בשביל חברות גרמניות ,הצבא הגרמני או הרכבת -
להתייצב למחרת בשעה  7בבוקר ,בשער הגטו ברחוב באלדשובקה
להישלח לעבודה .יהודים שלא היתה להם עבודה לפני הגירוש -
חייבים להתיצב למחרת בלשכת העבודה לשיבוץ לעבודה .לאחר
מכן ,הוצעדנו בשורות חזרה לגטו הקטן.
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פרק 9
למחרת ,השכם בבוקר ,מאנעק ואני הלכנו ללשכת העבודה כדי
לקבל את שיבוצי העבודה שלנו .פחדתי שאשלח לעבוד ביער או
במכרה .שמעתי שהעבודה שם מאוד קשה והמשגיחים והשומרים
אכזריים .יותר מכל ,קיוויתי שמאנעק ואני נשתבץ לאותה קבוצת
עבודה ונשאר ביחד.
כאשר הגענו ,כבר עמדו כמה מאות יהודים לפני פתח לשכת העבודה.
חיכינו איתם כדי לקבל את רשימת השיבוצים לעבודה .עמדנו כך
במשך שעות מחוץ לדלתות הסגורות ,פוחדים לדפוק בדלת ,אולם גם
פוחדים לעזוב את המקום .בצהריים ,יצא קצין גרמני ואמר לנו
להישאר שם עד שלשכת העבודה תוציא את רשימות שיבוצי העבודה
וחזר פנימה לבנין .אחר הצהריים חזר הקצין ומסר כמה גליונות
מודפסים לסדרני היודנראט ,אשר תלו אותם על קיר הלשכה.
הצטופפנו סביב הרשימות ,מחפשים השמות שלנו.
מאנעק מצא את שמותינו באותה הרשימה ,הראה לי אותם ומעט
הוקל לי כאשר ראיתי שנעבוד ביחד .באותה רשימה היו עוד כמאה
איש ,ששובצו לעבוד בדיימלר-בענז פלוגמוטורנווערק  -מפעל למנועי
מטוסים של דיימלר -בענז ,הממוקם בעיבורה של זעשוב .הרשימה
היתה תחת הכותרת" :טכנאים ופועלי מתכת מומחים" והשמות
חולקו לשתי קבוצות .שמי נכלל בקבוצה של כ 60 -איש ,הרשומה
כ"בניין וייצור" ושמו של מאנעק נכלל בקבוצה קטנה יותר המכונה
"תיקונים" .רשימת דיימלר -בענז כללה הוראות שכל אחד חייב
להופיע בשער ברחוב בלדשובקה למחרת ב 7 -בבוקר .היתה אזהרה
שמי שלא יופיע ייענש בחומרה .זיהיתי ברשימה 8 ,יהודים מטישין,
שנכללו ברשימת "בניין וייצור".
מאנעק סיפר לי שדיימלר-בענז היא חברה גרמנית חשובה ביותר
המייצרת מכוניות מרצדס-בענז .הוא לא ידע מה פרוש
"פלוגמוטורנווערק" ומה תהיה העבודה שלנו .מאנעק שאל כמה
יהודים מזעשוב אם הם מכירים את העבודה במפעל .יהודי אחד
שעבד בבית חרושת דיימלר -בענז לפני הגירוש ,אמר לו שזה מפעל
גדול שנבנה לפני המלחמה על ידי ממשלת פולין .המיפעל עסק,
בעבודות בניין וחפירה – שהיא עבודה קשה ומלוכלכת ,אבל
המשגיחים הפולנים התנהגו כלפיהם טוב יותר מהגרמנים .בשעות
אחר הצהרים המאוחרות ,חזרנו לחדר שלנו .מאנעק ניסה לעודד
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ושאוכל לנצל את מה שלמדתי בסדנת המסגר .שמחתי מאד שאוכל
לעבוד באותו בית החרושת עם מאנעק .הרגשתי בטוח יותר להיות
בקרבתו של אחי הבוגר .מאז שהורינו נלקחו ,התקרבנו מאד זה לזה
וניסינו להמשיך ולהתנהג כמשפחה .כשחזרנו הביתה ,החלטנו לבשל
מרק ממעט הירקות שנותרו לנו .זו תהיה אמנם ארוחת ערב דלה
אבל לא היה לנו יותר מזה .מאנעק רצה להשיג מידע או מסר
כלשהו ,על המגורשים היהודים שהוגלו לאוקראינה .אני נשארתי
לשמור על סיר המרק הקטן שהתבשל על האש ומאנעק ייצא לחפש
מידע ופרטים .חוסר הידיעה על שקרה להורינו ,הציק לנו מאד.
ישבתי ליד סיר המרק וריח האוכל המתבשל ,הזכיר לי את ריח
בישוליה של אמי ואת הפתרונות שאילתרה לארוחות הערב ,ממעט
המזון שהיה ברשותה .התגעגעתי אליה מאד ,לכן שמחתי כל כך
להיות בקרבתו של שמאנעק להרגיש שאנו מטפלים ודואגים זה לזה
– שנשארנו עדיין משפחה .מאנעק חזר וסיפר לי שדיבר עם הרבה
אנשים .כולם מחכים בדאגה לאות חיים מהמגורשים ועדיין אין כל
מידע .מאנעק חשב ,שמוקדם מדי לקבל מכתבים ,אבל מקווה
שנשמע מהם בקרוב .מאנעק חיפש ושאל על רות ,אולם איש לא ראה
אותה מאז הגירוש.
למחרת לפני השעה  7בבוקר ,הצטרפנו לאנשים העומדים בפינת
רחוב בלדשובקה .פקידים יהודים מלישכת העבודה אספו את
הגברים ומעט הנשים לקבוצות העבודה .עובד הלישכה קרא
לפועלים המשובצים למפעל ,ללכת אחריו .הלכנו לשטח הנמצא לפני
שער הגטו והופרדנו לשתי קבוצות ,אחת עם המשובצים ל"-בניין
וייצור" והשניה ,עם אלה המשובצים ל" -תיקונים" .הופרדתי
ממאנעק ,היינו בשתי קבוצות עבודה נפרדות .שער הגטו נפתח
וקבוצות העבודה החלו צועדות החוצה עם חיילים חמושים ,ששמרו
עלינו .הקבוצה של מאנעק יצאה ראשונה ,מלווה על ידי חיילים
חמושים מהלופטוואפה ,חיל אוויר הגרמני .כעבור כמה דקות יצאה
גם הקבוצה שלי ,כ 60-איש ,שהורו לנו לצעוד החוצה דרך שער
הגטו .הוקפנו בחיילים גרמנים נושאי רובים ,במדים אפורים -כהים,
שהובילו אותנו דרך רחובות צדדיים של זעשוב .החיילים היו חלק
מדיימלר-בענז פלוגמוטורנווערק וורקשופ ,או יחידת משטרת בית
החרושת הגרמני והתעקשו שנצעד בסדר צבאי .הם צעקו ,בעטו
והיכו בנו ,כדי שניכנס לקצב ההליכה .לא התאמנו לצעוד ולקח זמן
מה של דילוגים והתאמות לפני שהגרמנים היו מרוצים .גרמני בעט
בי ונאבקתי להשיג את האחרים .הפולנים עמדו על המדרכות וצחקו
למראה של היהודים ,שהגרמנים מלמדים אותם לצעוד כמו חיילים.
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פלוגמוטורנוורק .קצין משטרת בית החרושת הגרמני ,יצא מבקתת
השומר ,פתח את שערי הברזל הגבוהים והרים את מחסום הכניסה.
הצעידו אותנו פנימה והובילונו לשטח סלול קטן ליד בניין לבנים
נמוך .השומר שאל ,מי מאיתנו מדבר גרמנית .כמה אנשים הרימו יד
בזהירות .השומר הצביע על איש יהודי צעיר העומד בשורה הקדמית
ואמר שהוא יהיה "היהודי הוותיק" של קבוצתנו .ידעתי ששמו
הפרטי  -פטר ,שהוגלה מגרמניה לזעשוב כמה שנים לפני המלחמה
ודיבר גרמנית ופולנית שוטפת .השומרים העבירו הפקודות בגרמנית
ופטר תרגם אותם לפולנית בשבילנו .הגרמנים סרבו להביט בנו
כאשר דיברו ,כאילו שלפנות אלינו היה דבר מגונה .ציוו עלינו לעמוד
ולהמתין למשגיח הבניין שישבץ אותנו לעבודה באותו יום.
עמדנו בשקט וניסינו לקלוט את סביבת המפעל .מסביב ניתן היה
לראות בנייני האבן ואולמות .הבניינים היו מוקפים במדשאות
ומחוברים על ידי רחובות ומדרכות צרות .משאיות וטרקטורים נסעו
בכל כיוון .מאות פועלים אזרחיים הגיעו למשמרת בוקר ברגל או
אופניים .קבוצות אחרות של פועלים אזרחיים יצאו דרך שער
הכניסה .השומרים הגרמנים בדקו תעודות הזיהוי של הפועלים
הנכנסים ויוצאים לשטח המפעל .זה היה בית חרושת עצום ואיבדתי
תקווה למצוא כאן את מאנעק .קצין גרמני גבוה במדי  SAואזרח
בחליפה חומה ,באו לבדוק אותנו .עמדנו בשקט עם עיניים מושפלות
לקרקע .הגרמני הביט בנו בבוז ודיבר גרמנית בטון חמור" :יהודים,
כאן אנו מייצרים מנועים לחיל האוויר הגרמני .אתם כאן ,כי
לכאורה יש לכם כישורים בעבודות מתכת ,נגלה אם זה נכון כאשר
ניתן לכם לעבוד .אם רימיתם אותנו ,תתצטערו על כך! היום תעבדו
בבניין" .הוא הצביע על האזרח ואמר" ,המהנדס יגיד לכם מה
לעשות".
המהנדס האזרחי דיבר אלינו בפולנית רהוטה" .אני מנהל המחלקה
האחראית לתחזוקת המפעל והבניין .אינני יודע מתי תישלחו למתקן
הייצור .לעת עתה ,אתם תחפרו תעלת ניקוז באתר הבנייה ,בצידו
המערבי של המפעל .תעבדו מבוקר עד ערב ואז יקחו אותכם בחזרה
לגטו .בצהריים תקבלו אוכל" .המהנדס גילה ביננו יהודי מזעשוב
שעבד שם לפני הגירוש" .אתה עבדת כאן קודם .איפה היהודים
האחרים שעבדו איתך פה? איפה שפירא? אונגר?" הוא היזכיר עוד
שמות" .הם יושבו מחדש בחווה אוקראינית עם כל השאר אנשי
הגטו" ענה היהודי מזעשוב" ,הם לא קבלו אישור להישאר כאן".
המהנדס נראה מופתע אך לא אמר דבר .הוא הלך לקצין הגרמני
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ואמר בפולנית" ,שטחי המפעל מוקפים חומות שמורות" .פנה לפטר:
"אתה אחראי להביא את קבוצת העבודה חזרה למקום זה לאחר
העבודה .משטרת המפעל יפגשו איתכם כאן ויקחו אתכם חזרה לגטו
ועכשיו ,אחריי!"
הלכנו אחריו מעבר לבניין המשרדים ,אולמות ייצור וכמה מחסנים
גדולים .הגענו לאתר בנייה בפינה מרוחקת של אזור המפעל הקרוב
לפסי רכבת .שם התחילה תעלת ניקוז ארוכה .המהנדס דיבר עם
אדם מבוגר ,בבגדי עבודה מלוכלכים ומגפי גומי מכוסים בבוץ,
כנראה מנהל העבודה שלו .הוא חילק אותנו בזריזות לעבודות
שונות ,נתן לנו אתי-חפירה ומקושים והורה לנו להיכנס לבור הבוצי,
לחפור בו ולמלא המריצות .עלי הוטל לדחוף את מריצת העץ.
הכנסתי את העגלה לתוך התעלה והגברים מילאו אותה בבוץ ואבנים
ואני דחפתי את המשא הכבד בעגלה ,לאורך קרש עץ צר ורוקנתי
אותה על תלולית במרחק של כ 100 -מטרים משם .המנהל הפולני
עמד בקצה התעלה ונפנף באלת עץ תוך צעקות" ,היי ,יהודי
ויהודונים! עיבדו קשה יותר ומהר יותר! אני אלמד אתכם איך
לעבוד! מהר יותר! מהר יותר!".
להביא את המריצה הריקה לתעלה היה קל אבל לדחוף אותה מלאה
וכבדה מחוץ לתעלה ולגלגל אותה על הקרשים הצרים  -היה קשה.
היום עבר באיטיות והעבודה היתה קשה מאד עבורי ,כמעט מעבר
לכוחותיי.
הגיע אדם עם סיר מרק וקופסה מלאה בקערות מתכת .הורו לנו
להסתדר בשורה ולכל אחד ניתנה קערה של מרק מימי .אמר לנו,
שממחר מישהוא מאיתנו יצטרך להביא את הסיר מהמטבח לאתר
העבודה ולהחזיר אותו אחר כך .הוא החזיר צלחות המתכת ואמר
לנו שעלינו להביא קערות משלנו מהגטו .אני חזרתי לדחוף את
המריצה הבוצית הכבדה .לחשתי לפועלים בבור להעמיס פחות
אבנים גדולות .בלי לענות ,הם החלו להעמיס פחות אדמה ואבנים
לתוך המריצה .לא עבר זמן רב עד שמנהל העבודה הבחין בשינוי.
הוא החל לצעוק שאנחנו טפילים עצלים ועלוקות וירד לתוך התעלה
כדי לוודא שהמריצות ימולאו מהר ומלא .שוב היתה לי בעיה לדחוף
אותה במעלה העלייה התלולה ולהמנע שהעגלה תחליק מהקרשים
הצרים והחלקלקים .בסוף היום ,כאשר מנהל העבודה הפסיק את
העבודה  -בקושי יכולתי לעמוד על רגליי.
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בוקר .כולם היו מכוסים בבוץ ותשושים לגמרי מיום העבודה הארוך
והקשה .הסתדרנו בשורה וניסינו לצעוד בקצב .פטר דיבר בקול רם
ומתריס" ,לכו כרגיל ,אל תצעדו .אנו עבדים ,לא חיילים .הישארו על
המדרכות ,על הזין עם הגרמנים" .הלכנו חזרה לכיוון השטח הסלול
ליד חניית האופניים .פועלים אזרחיים נעצו עיניים בקבוצה
המלוכלכת שלנו ובסרטי-היהודים שעל זרועותינו .הסתכלתי
נואשות לכל הכיוונים וחיפשתי את מאנעק .כאשר הלכנו בין שני
בניינים שמעתי את קולו של מאנעק קורא" ,לוצק! לוצק!"
הסתובבתי וראיתי אותו מנפנף לי לשלום ,מחלון בקומת הקרקע.
האטתי את צעדי וקראתי אליו חזרה" :מאנעק ,אנו חוזרים לגטו!
האם אתה בסדר?" הוא קרא חזרה אלי" ,אני בסדר גמור! הקבוצה
שלי תחזור עוד מעט .חכה לי בחדר!"
שוטר מבית החרושת הגרמני ,חייב אותנו לעמוד בסדר צבאי ונתן
פקודה לצעוד .השומר קרא" :לינקס ,צביי ,דריי ,פייר! )שמאל,
שתיים ,שלוש ,ארבע!(" ונכנסנו לקצב .הייתי שבור מרעב ותשישות.
רגליי כבדו מכאב אבל הכרחתי עצמי לנוע לפי הקצב של כולם .אחרי
צעדה ארוכה וקשה שבנו לשערי הגטו .השוטר אמר לנו ,להתייצב
לעבודה למחרת היום ,ליד השער בשעה  7בבוקר.
חזרתי לחדר וחיכיתי למאנעק .נפלתי על המזרון בבגדים מלאי בוץ,
מדוכא ומיואש .איך אעבור יום נוסף כזה? מאנעק הגיע תוך זמן
קצר ורצה לדעת כל שקרה אותו יום .סיפרתי לו על המהנדס ,על
פטר ועל התעלה שאנו חופרים .לא סיפרתי לו כמה העבודה קשה לי
וכמה אני תשוש ומיואש .הוא סיפר לי שהקבוצה שלו עובדת בסדנא
גדולה לשם מובאים מנועי מטוסים ,לבדיקה ותיקון .הוא לא עובד
עבור דיימלר -בענז אלא עבור יחידת תיקונים של חיל האוויר
הגרמני .משגיחי מטעם חיל האוויר הגרמני והמכונאים הפולנים,
התנהגו איתם בהגינות .אמר לי לא לדאוג בקשר אליו .הוא קיבל
פרוסת לחם מאחד מהפועלים הפולנים ושמר אותו עבורינו .אכלנו
את פרוסת הלחם עם מעט המרק הקר שנותר מאתמול .הייתי עייף
מדי לדבר או להישאר ער .התפשטתי ,נפלתי על המזרן ונרדמתי
מיד .למחרת מאנעק ואני הצלחנו בקושי לקום מהמזרונים.
התלבשנו בשקט ויצאנו לשער הגטו ברחוב בלדשובקה .לקחתי
מהמטבח ,סיר אמאיל לבן עם מכסה על ציר ,שישמש כצלחת
לארוחת הצהריים .הצטרפתי לקבוצת העבודה שלי בשער הגטו
וצעדנו בליווי השוטר לבית החרושת .נשלחנו שוב לתעלת הניקוז.
מנהל עבודה הפולני נתן לי את חפירה ושלח אותי לתוך התעלה

המזמור ה23 -

 - 82לחפור ולהעמיס את המריצות .זו עבודה קשה עם הרבה בוץ ,אולם
קלה יותר מדחיפת המריצה .ריחמתי על הפועלים הנאבקים עם
העבודה הקשה של דחיפת העגלה ,שביצעתי אתמול.
חיכיתי לפקודה שמישהו מקבוצתנו יביא את הסיר מהמטבח .עבדנו
כבר שעות והשמש היתה במרכז הרקיע ,כשמנהל העבודה הכריז,
שהגיע הזמן לארוחת הצהריים .טיפסתי מהתעלה ואמרתי" ,
המנהל ,אני מוכן לעשות את זה .אנא ,אני רוצה להביא האוכל".
הוא הביט בי בבוז ואמר" :חזור לעבודה ,יהודון .אני אגיד לך מה
לעשות" .מנהל העבודה בחר שני בחורים צעירים אחרים ושלח
אותם למטבח ,שבמעלה הרחוב .אחרי ארוחת הצהריים הדלה
והפסקה קצרה ,חזרתי לתעלה ,לחפור ולהעמיס בוץ ואבנים לתוך
הימים נקפו ,ללא
המריצות.
שינוי .כל שחר עזבתי את הגטו וצעדתי עם הקבוצה למפעל .העבודה
בתעלה הפכה קשה יותר ככל שהתעלה העמיקה .ממונים גרמנים
במדים באו לבדוק עבודתנו .ביקורם דירבן את מנהל העבודה שלנו
והוא הפליא בנו את מכותיו עם המקל ,כדי שנאיץ את העבודה.
בכל פעם שהממונים הגרמנים הופיעו ,אילץ אותנו המנהל לעבוד
מהר יותר והכריח האנשים לרוץ עם המריצות .במשך העבודה,
הכרתי את אנשי הקבוצה :מוטעק הופשטטר ,מוישה זימנט ,מוזס
וורסטנדינג ומולה טוכמן ,כולם מטישין .היו שם שני בחורים
מזעשוב ,יולעק רייך ויולעק שיפר ,שניהם מבוגרים ממני והיינו
ידידים טובים .כל לילה חזרתי לגטו עייף ורצוץ וחיכיתי בחדר
לשובו של מאנעק .הרגשתי בודד ואומלל .בעבודה היתה לי
ההזדמנות לחשוב על ההורים .שמחתי כאשר מאנעק חזר כל ערב.
לא רציתי לחשוב איך אשרוד אם משהוא יקרה לו .אכלנו את המנות
הזעומות שלנו והיינו תמיד רעבים .נשארנו בחדר בערבים והיינו
מודאגים שאין עדיין כל ידיעה או חדשות מהיהודים המגורשים.
ניסינו למצוא לכך כל מיני הסברים והמשכנו לקוות שיגיע מכתב
מההורים ,בקרוב.
במפעל ,המשכתי לעבוד בתעלת הניקוז .סוף סוף ,הגיע היום שנראה
היה שהתעלה גמורה .המהנדס בא לבדוק ,דיבר עם מנהל העבודה
שאמר לנו שהעבודה כאן הסתיימה ויש עבודה אחרת בשבילנו.
למחרת בבוקר ,כאשר באנו למפעל ,המהנדס חיכה לנו ליד חניית
האופניים .אמר לנו ,שעשרים איש מקבוצתנו ,ישובצו לעבודה
במחסן המתכות .משגיח המחסן הגיע ובחר עשרים איש שנראו
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את יתר האנשים ,חזרה לאתר הבנייה.
היינו מוכנים לדרך והמהנדס הורה לי לבוא אליו" .ילד ,האם אתה
יודע להשתמש במטאטא? אני מתכוון ,לעבוד כמטאטא רחוב?" הוא
שאל .ידעתי די כדי להצהיר שאני מסוגל לעשות כל עבודה ,במיוחד
אחת שלא נראתה קשה מדי" .כן ,אדון מהנדס ,אני יודע איך
לטאטא רחובות" ,עניתי .נשארתי מאחור ואמרו לי לחכות למשגיח
שיבוא ויקח אותי .חיכיתי לבד הרבה זמן .במקום עבר קצין גרמני,
ממשטרת בית החרושת ונעצר לחקור אותי" .מה אתה עושה כאן,
יהודי?" ניסיתי להסביר שהמהנדס אמר לי לחכות שם .הקצין לא
האמין לי" .אני חושב שבאת לכאן לגנוב אופניים!" הוא צעק .ניסיתי
לשכנע את הגרמני שאני דובר אמת אבל הוא לא הקשיב" .בוא
איתי" הוא פקד ,פתח את נרתיק האקדח והוציא את אקדחו.
בדיוק אז התקרב אלינו איש צעיר בבגדי עבודה" .אה ,מר וואכמן",
אמר לקצין המשטרה בפולנית" ,לאן אתה לוקח היהודון שלי? הוא
יעבוד בשביל הפלאצמייסטריי ,מנקה הרחובות .המהנדס ביקש
ממני להראות לו מה לעשות" .הקצין ענה בפולנית" :לעזעזאל ,אתה
לא יכול להשאיר יהודים עומדים בשטח המפעל בלי להודיע
למשטרה" .הפולני אמר" ,המהנדס בדיוק עכשיו מטלפן להער גרוס,
ראש המשטרה" .הקצין החזיר את אקדחו לנרתיק ,ניענע ראשו
בסלידה והלך הלאה.
הפולני הצעיר קרץ לי .הוא נראה כבן כפר ודיבר פולנית במיבטא
כפרי .לקח זוג אופניים מהחנייה ,עלה ואמר לי לבוא אחריו .הוא
רכב לאט ואני הלכתי אחריו מעבר למחסן המתכות ,מעבר לבניין בו
עובד מאנעק ,לאורך פסי הרכבת ,כמעט עד לחומות החיצוניות של
המפעל .עצרנו ליד מבנה קטן עם שלוש דלתות וללא חלונות .הריח
היה נורא.
הפולני הצעיר הצביע על דלתות המבנה .הסביר לי ,שמאחורי אחת
מחזיקים פסולת נייר שאני אאסוף כל בוקר מהמשרדים .דלת
אחרת מובילה למחסן האשפה והזבל ,שאני אטאטא כל יום
מרחובות המפעל .ובחדר האחורי ,בדלת האחרונה ישנם
המטאטאים ,אתים ושני פחי אשפה לנייר ,ולזבל .אמר לי לקחת פח
לפסולת נייר .לקחתי את פח האשפה ודחפתי את גלגלי מתכת
החורקים שלו ,אחרי האופניים .הצעיר ,לקח אותי לבניינים שונים,
כולל מפקדת המפעל ותחנת המשטרה ,שם היו סלים מלאי פסולת
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הצביע על הרחובות הראשיים של המפעל ,שעלי לשמור מאוד שיהיו
נקיים ולטאטא אותם ,לפחות פעמיים ביום .את יתר הרחובות אני
יכול לנקות פחות ,אבל לפחות פעם ביומיים.
הוא אמר לי להיכנס למטבח ליד אתר הבנייה כדי לאוכל.
בגטו החיים נעשו קשים מיום ליום .הגרמנים פרסמו דרישות
חדשות וחמורות ,שוטטו ברחובות ובסימטאות של הגטו הקטן,
מכים ועוצרים יהודים .הקטינו את הקצבות המזון והיינו תמיד
רעבים .הגרמנים הקטינו גם את שטח הגטו והצפיפות גדלה .אנשים
נוספים נכנסו לבניין שלנו ולדירה .שני גברים יהודים צעירים,
שניהם עובדים ברכבת אוסטבאן ,חלקו החדר הקטן עם מאנעק
ואיתי.
עדיין לא היו שום ידיעות מהמגורשים .במפעל אספתי כל בוקר,
פסולת נייר ואשפת משרדים ואחר הצהריים ,הייתי מטאטא את
הרחובות ואוסף אשפה .רוב תחבורת המפעל היתה ברכב ממוכן אך
השתמשו גם בסוסים ,שהשאירו ערמות זבל ותפקידי היה לנקות גם
אחריהם .העבודה היתה מטונפת ומשפילה אבל היו בה כמה
יתרונות .עבדתי לבד ובלי השגחה .למרות שעלי לעבוד כל הזמן,
הייתי תמיד בתנועה ,יכולתי להפסיק למנוחה קצרה ,לשתות כוס
מים או ללכת לשירותים והחשוב מכל ,קיבלתי יותר מזון .התחבבתי
על שתי נשים פולניות צעירות שעבדו כעוזרות טבח .אם לא היו
גרמנים בסביבה ,הן הרשו לי לאכול ליד שולחן קטן מאחורי
המטבח .לעתים ,מילאו מחדש את הסיר שלי במרק כדי לשמרו
למאוחר יותר .פראנעק ,הטבח שלי ,ראה מה הן עושות אבל לא אמר
דבר .תכופות ,גילגלתי את פח האשפה שלי לבניין שמאנעק עבד בו
ועשיתי עצמי מטאטא השטח מתחת חלונו .אחרי זמן קצר מאנעק
הבחין בכך ובא לחלון .התחלקנו בתוספת המרק שלי ודיברנו בשקט
כמה דקות .משגיחי הלופטוואפה ושותפיו הפולנים לעבודה ,ידעו על
הפגישות שלנו אך לא הפסיקו אותם .מאנעק סיפר לי שהם
התלוצצו ,שהוא צריך לזרוק פסולת אל מחוץ לחלון ,אחרת
הממונים ישימו לב שזה האזור הכי נקי במפעל ויהיו חשדנים .בערב,
אחרי שאיכסנתי המטאטאים ,האתים ופחי האשפה ,הלכתי לחניית
האופניים לצעוד עם יתר הפועלים היהודים חזרה לגטו.
ערב אחד ליד חניית
האופניים ,כאשר חיכיתי לקבוצה ,שמתי לב שפטר איננו .שאלתי
היכן הוא .אנשי הקבוצה ,הסתכלו סביב כדי לוודא שאין גרמנים
בקרבת מקום ואז אחד מהם סיפר לי על מה שאירע .אותו בוקר
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במקל .פטר תפש המקל והחזיק אותו כדי להפסיק את המכות.
התווכח ,עם השוטר בגרמנית ואחר זמן מה הגרמני הלך .לאחר
ארוחת צהריים השוטר חזר עם מכונית ושני אנשי גסטפו .הם היכו
את פטר באלות גומי ,זרקו אותו למושב האחורי במכונית ונסעו.
באותו יום אחר הצהריים ,סיפרו לנו ,כמה בנאים פולנים,
שהגרמנים ירו בפטר ליד שער המפעל .היהודים שסיפרו לי את
שקרה ,דיברו על פטר בעצב עמוק ,אך גם בהערכה ושיבחו את אומץ
לבו .נזכרתי בשיחה עם מאנעק על המובן של אומץ .פטר היה חזק
ולא פחד מהגרמנים .עכשיו הוא מת .האם היה אמיץ או האם בזבז
את חייו? הוא מת ודבר לא השתנה .ידעתי שאני אוותר על כבודי,
שאני לא רוצה להיות קדוש אלא  -לחיות כדי לראות שוב את
משפחתי.
כעבור מספר ימים ,כשניקיתי בורות ביוב ,ליד מחסן המתכות -
שמתי לב לקבוצה חדשה של אזרחים העובדים בצד הרחוק של
המפעל .הסעתי את פח האשפה קרוב יותר וראיתי שוטרים,
ממשטרת בית החרושת ,שומרים עליהם .כולם היו גברים צעירים
העונדים את סרטי היהודים .התקרבתי יותר ,רציתי לדעת מי הם.
קצין המשטרה פקד עלי לסגת אחורה .זזתי מעט ונעצרתי ,עושה
עצמי מטאטא את קטע הרחוב .הפניתי את צדי הימיני כלפיהם ,כדי
שיראו את סרט היהודי שלי .כמה מהם הניעו אלי בראשם בזהירות.
הם נשאו בולי עץ גדולים של קרונות רכבת והכניסו אותם דרך שער
בחומת המפעל .קצין המשטרה שפקד עלי לעזוב ,הסתובב לאחור
והסתכל עלי .הנחתי את המטאטא והאת בפח האשפה וזזתי
מהמקום.
בארוחת הצהריים במטבח ,שאלתי את פראנעק אם ידועים לו
פרטים על הפועלים האלה .סיפר לי ,שאלה פועלים יהודים חדשים
שהובאו הנה מדביקה ופשעמישל לפני כשבוע כדי לבנות מחנות עבור
יהודים .בצהרים ,קיבלתי מרק והלכתי לחלון בבניין של מאנעק.
בזמן שאכל ,סיפרתי לו מה ראיתי ושמעתי מהפולנים במטבח .הוא
לא שמע שיהודים הובאו לתוך המפעל או שבונים מחנה ליהודים.
אותו ערב ,כאשר חיכינו לשוטרים שילוו אותנו בצעדה
לגטו ,סיפרתי לחברי את החדשות ששמעתי .גם הם הבחינו מרחוק
בקבוצת היהודים החדשה .הם חשבו שהיה יותר זול ופשוט
לדיימלר -בענז ,להמשיך להביא אותנו מהגטו .מוטעק הופשטטר
אמר ,שאם יעבירו אותנו למחנה במפעל  -לפחות המשטרה כאן,
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מאנעק לא סביר ,שיעבירו אותנו מהגטו.
במוצאי שבת בגמר העבודה ,התאספה הקבוצה ליד חניית
האופניים ,כדי לחזור לגטו .השוטרים סידרו אותנו כמקובל בשורות
לצעדה הרגילה ,אבל הפקודה לצעוד  -לא ניתנה עדיין .קצין SA
גבוה והגרמני השמן גרוס ,מפקד משטרת בית החרושת ,הגיעו
למקום .גרוס הודיע לנו שהיום לא נחזור לגטו  -מהיום אנו מועברים
למחנה היהודים במפעל.
איש ה SA-הודיע לנו ,שמעתה אנו דיירי מחנה העבודה היהודי –
רייכשוף .כל אחד שינסה לברוח ,יירה במקום .השוטרים נתנו לנו
את הפקודה – לנוע .במקום להוביל אותנו לכיוון השער הראשי,
הצעידו אותנו בכיוון הפוך ,לכל אורך המפעל ,לשער ברזל שחור
ושמור היטב ,הנמצא בחומה החיצונית של המפעל .חיפשתי נואשות
את מאנעק ואת קבוצת העבודה שלו מסדנת התיקונים ,אולם אלה
לא נראו באופק...
הגענו לשער הברזל השחור וצעדנו פנימה לתוך המחנה החדש .עכשיו
אני אסיר במחנה רייכשוף ,בודד ומופרד מאחי.
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בתוך המחנה ראינו ,שורות של צריפי עץ המוקפים בגדרות תיל
כפולות ושומרים חמושים שסיירו בשביל בין הגדרות .יהודים רבים
עמדו בשורות ארוכות בין הצריפים .הסתכלתי בכל הכיוונים
וחיפשתי את מאנעק אבל לא ראיתי אותו .ציוו עלינו לעצור וסדרן
יהודי גבוה ,העמיד אותנו בשלשות .שוטר גרמני ספר אותנו ועזב את
המחנה ביחד עם יתר שוטרי בית החרושת והסדרן היהודי הלך
לאורך השורות ,ושאל כל אחד לשמו ושם משפחתו ורשם אותם
במחברת .כשהגיע אלי ,רשם את פרטי ואמר" ,אתה נראה צעיר מדי
כדי להיות פה"" .לא ,אדוני" עניתי" ,אני מבוגר וחזק" .כאשר סיים,
הורה לנו לעמוד בתור ליד דלת חדר הציוד  -לקבל שמיכה ואחר כך
ללכת למחנה ,לצריף  #2ולמצוא מקום שינה .אנשים רצו לחדר
הציוד לקבל את השמיכות ולמהר לצריף על מנת למצוא מקום טוב
לישון.
ניגשתי לסדרן ואמרתי לו שאחי נמצא בקבוצת יהודים מגטו זעשוב
שעבדו בפלוגמוטורנווערק ,בסדנת תיקון מנועים .שאלתי אם קבוצה
זו תגיע למחנה .הסביר לי ,שאנחנו היהודים היחידים מזעשוב
המועברים למחנה .לא נעשו סידורים להביא יהודים נוספים
מזעשוב .עמדתי שם ,בודד ועצוב ולא יכולתי לזוז ממקומי .חבר
קבוצה מטישין ,ראה אותי עומד כך ,ניער אותי ממחשבותי ודחף
אותי לחדר קבלת הציוד ,לקחת שמיכה ולמצוא מקום בצריף .וניסה
לעודד את רוחי" ,שמעתי ,שמחלקים שם מרק" ,אמר .הלכתי לחדר
הציוד שם ניתנה לי שמיכה גסה קטנה .יצאתי עם השמיכה
המגולגלת תחת זרועי והלכתי לצריף .#2
בתוך הצריף היו במות-עץ ארוכות ,דרגשים דמויי-מדפים ,מקיר
לקיר .הבנתי שאלו הם המיטות שעליהם נישן ועליי למצוא לעצמי
מקום .הדרגש התחתון היה מלא בשמיכות מגולגלות ובגדים .הנחתי
רגל אחת בקצה הדרגש התחתון והתרוממתי .לא הצלחתי לראות
מקומות פנויים בכל הדרגש העליון...
עברתי לאורך המעברים הצרים ,בתוך הצריף החשוך וחסר-
החלונות ,שישבו בו גברים על הדרגשים ,עמדו במעברים הצרים,
מדברים ומחזיקים בקערות המתכת שלהם וממתינים למרק .גם
האנשים מקבוצת עבודה שלי מזעשוב היו כאן ,ביחד עם רבים
אחרים .הגעתי כמעט עד סוף הצריף כאשר איש בשנות הארבעים
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תלת -שלבי חיבר בין הדרגש העליון והתחתון .טיפסתי בסולם ,מעלה
איתי את השמיכה המגולגלת ומעט קש שהיה מפוזר על הריצפה.
אמר לי ,שבחור נוסף מדעביקה ,יישן אתנו בדרגש העליון .האיש
סיפר לי ששמו כצנפליגל ושאל לגילי .סיפרתי לו שאני בן  .14הוא
נאנח ואמר לי ,שאי -שם יש לו בן שגם הוא בן  .14הוא שאל על
משפחתי וסיפרתי שהגרמנים שלחו את הורי לעבוד בחווה
באוקראינה .סיפרתי על מאנעק ,שעובד איתי במפעל ושאני מקווה
שיגיע לכאן.
כצנפליגל שתק .הנחתי השמיכה לידי וישבתי על הדרגש .לא היה לי
מספיק קש כדי "לרפד" את הדרגש  -אבל לא היה איכפת לי .הייתי
עייף מאד והרגשתי אומלל ונפחד .הבגדים היחידים שנשארו לי ,היו
אלה שלבשתי הבוקר ,בצאתי לעבודה :מכנסי קיץ ,חולצה עם
שרוולים קצרים ,מעילון כחול דק ,נגד רוח וכובע בד .כל יתר הציוד
שהבאתי מטישין לגטו זעשוב ,הבגדים החמים יותר ,הלבנים ובעיקר
 צילומי המשפחה ,כולם נשארו בגטו .רציתי לשאול את כצנפליגלאם אוכל להשיג מגבת או מברשת שיניים ,לדעת איפה אפשר
להתרחץ כאן ,אולם הוא ישב עם עיניים עצומות ולא רציתי להפריע
לו .דאגתי שמא הסדרן ,או השוטרים ,יבחינו בגילי הצעיר והחלטתי
שמעתה ,אני צריך להעלים את גילי האמיתי .להגיד שאני בן  17וגם
אשתדל שלא להתבלט ,על ידי עמידה במסדרים בשורות אחוריות או
להישאר בשורות האמצעיות ,כשצועדים למפעל וחזרה .הייתי עייף
מאד ,אולם לא העזתי להרדם ,יתכן שיחלקו מרק בערב...
הסתכלתי מסביבי בצריף ובאנשים .ראיתי את מוטעק ,את שני
היולעקים ומספר יהודים מזעשוב ,מהקבוצה שלי .הבחנתי ,שכל
היהודים שלא חבשו כובעים ,היו ללא שיער ,ראשיהם גולחו .כולם
נראו לי ,כאסירי בית כלא...
פניתי לכצנפליגל ,כעת עיניו היו פקוחות ,הוא חבש כובע .שאלתי
אותו אם סיפרו גם אותו .אמר לי ,שגילחו את ראשו ומחר ,כנראה,
יגלחו גם את כל האחרים ,החדשים .חשבתי לעצמי ,אם יגלחו אותי
 איך יוכל מאנעק להכיר אותי ,ללא שיערי השחור והצפוף .המשיךכצנפליגל וסיפר ,שהגרמנים יצבעו "מגן-דוד" צהוב וגדול על בגדינו,
מלפנים ומאחור  -כדי שכל אחד במפעל יידע שאנחנו היהודים וגם
על מנת להקשות על בריחתינו .מאוחר יותר אותו ערב ,אחרי אכילת
קערת מרק ירקות דליל ,טיפסתי למקומי על מדף השינה וניסיתי
להרדם .דאגתי למאנעק ותהיתי ,אם הוא יודע מה קרה אתי.
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הסתובבו האנשים ,נאנחים ,מדברים בלחש ומתפללים .כיסיתי את
עצמי בשמיכה הגסה ,שמרתי את הקערה ליד רגליי וגלשתי לשינה
עמוקה על קרשי העץ הקשים ,בביתי החדש...
צעקות רמות העירונו עם שחר .רצנו החוצה לחצר ,שם הסתדרנו
בתור לקבל מנה קטנה של לחם כהה גס ומעט תחליף קפה בקערה.
אכלנו במהירות והורו לנו להסתדר בשורה לפני צריף  .#1ליד כסאות
נמוכים ,עמדו שלושה גברים עם מיספריים בידיהם .כשהגיע תורי,
גזזו את שערי במהירות וכל רעמת השיער הסבוך שלי ,נעלמה...
העברתי ידיי על הקרקפת והרגשתי מושפל .ידעתי שהם עושים זאת,
גם כדי להשפילינו ולמחוק מאיתנו ,כל זהות אישית .חבשתי את
כובעי מעל לראשי ,הסתכלתי סביבי והתנחמתי בכך שאני נראה כמו
כולם ,נראינו כמו אסירים .חזרתי לצריף וטיפסתי למקומי בדרגש
העליון .הרגשתי נאנס ,מושפל ומכוער .חשתי ,שכך לפחות אוכל
להתתמזג עם כל היהודים שמסביבי .כצנפליגל אמר ,שזה כלל לא
משנה אם יש לנו או אין לנו ,שיער .חשבתי על דבריו והגעתי
למסקנה שהוא צודק...
נשארנו לבד בצריף עד שעות אחר הצהריים ,אז ציוו עלינו לצאת
למסדר נוסף .אמרו לכולנו להסתדר בשורות בחצר מאחורי הצריף.
אנשים חיכו שם ,עם מברשות ודליים המכילים צבע צהוב .עמדתי
במרכז הקבוצה וראיתי מה קורה שם :כל אסיר עמד ללא נוע,
כששבלונה של "מגן דוויד" גדול הוצמדה למעילו מלפנים ומאחור.
איש שמן וגדול ,יושב על כיסא גבוה ,בידו מברשת וצבע.בצהוב
בוהק ,את ה"מגן -דוד" שנראה כמו כוכב זוהר על בגדי האסיר שלנו.
תוך כדי הצביעה והסימון ,צעק ,השמיע עלבונות וקילל אותנו .סדרן
המחנה כתב את שם האסיר במחברת ושלח אותו לתור אחר ,שם
עמדו ,שני צעירים שהשתמשו בשבלונה נוספת  -וצבעו בצבע שחור,
את המילה "יודה" ומספר בעל שלוש ספרות ,על הכוכב הצהוב.
האסירים נדחפו מכל צד והצבע הותז על בגדיהם .אסיר צעיר שעמד
לידי סיפר לי ששני הצבעים הצעירים ,הינם יהודים ,אחים ששמם -
צימרמן מכפר ליד פשעמישל .הם עבדו בנגרית המפעל בסדנת הצבע
והאיש המבוגר השמן ,הינו מנהל הסדנה הגרמני שלהם.
האסיר הצעיר הציג עצמו כאמיל רינגל .הוא נראה מבוגר בכמה
שנים ממני ,היה רזה וכחוש אבל דיברו היה רך .סיפר ,שגר
בפשעמישל ועכשיו נמצא בצריף  .#3אמרתי לו את שמי ,שאני
מזעשוב והועברתי למחנה רק אתמול .אמיל הושיט לי את ידו
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כשעניתי לו ,שאני בן  ,17הוא נראה מופתע אולם לא אמר דבר.
הגיע תורי לצבע .זימרמן הצעיר החזיק השבלונה בצד ימין של חזי
והוולקסדויטשר ,טבל את מברשתו בפח הקטן שהחזיק ,וצבע
ברישול את ה"מגן דויד" הצהוב על המעיל הכחול שלי .כשסיים,
דחף את הפח הקטן אלי והצביע על דלי גדול של צבע צהוב שהיה
מונח על השולחן .הוא פקד עלי למלא את הפח בעוד צבע .לקחתי
הפח מידו והלכתי כמה פסיעות לשולחן עם דלי הצבע .לא היה כלי
להוציא את הצבע ,לכן טבלתי הפח לתוך הדלי ,מילאתי אותו
והבאתי אותו חזרה לצבעי .הוא לקח את הפח ממני ופקד עלי להסיר
את הכובע .מיד שעשיתי זאת ,הוא שפך את פח הצבע הצהוב על
ראשי...
הצבע נזל על פניי ,לתוך עיניי ,אזניי וירד על מעילי מלפנים ומאחור.
עיניי צרבו מהצבע .ניסיתי לנגב אותו מהעיניים והפה בידיים
שהתמלאו גם הם בצבע .הגרמני ציווה עלי להסתובב והרגשתי
שמישהו לוחץ השבלונה לגבי והמברשת צובעת עלי את הכוכב
הצהוב השני .שמעתי שצועקים לי לזוז הלאה .מישהו החזיק אותי
בזרועי והוביל אותי החוצה .אדם אחר שאל לשמי ואז אמר לי
שהמספר שלי הוא .222
הרגשתי שמישהו צובע את המספר ,על חזי וגבי .היד תחת זרועי
הובילה אותי הלאה ונתנה לי פיסת נייר לנגב את הצבע מהעיניים
ומהפנים .הוא המשיך לדחוף פיסות נייר לידיי ואני ניסיתי לנקות
בעיקר את העיניים .כאשר יכולתי קצת לפקוח את עיני ,ראיתי
שאחד מהאחים צימרמן הוא זה שעוזר לי.
"למה? למה הוא עשה לי את זה?" שאלתי" .לדלי הצבע יש ברז קטן
בצד השני והוא רצה שתיקח הצבע מהברז ,לא לטבול אותו
מלמעלה" ,ענה לי" .ובגלל זה הוא הורג אותי?" קראתי .הייתי
מכוסה ומותז בצבע-שמן צהוב ,עיניי בערו ולא יכולתי להפסיק
לבכות" .מה אתה מצפה מהגרמנים הארורים האלה?" לחש
צימרמן" ,אתה יודע ,הצבע הזה לא יירד במים ,גם לא במים חמים,
אפילו אם היה לנו .אחרי שנסיים כאן היום והגרמני ילך הביתה,
אתה תעזור לנו להביא הדברים שלנו חזרה לסדנא .שם יש לנו
טרפנטין ונוריד מעליך ,קצת מהצבע הזה .זה אף פעם לא יירד
מהבגדים שלך ואולי לא יירד מהראש ,אבל נוציא אותו מהעיניים
שלך .אתה תיראה עדיין כמו שד צהוב אך לפחות תוכל לראות.
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החומר הזה" .הוא לקח אותי לחדר הרחצה של המחנה ואמר לי
לחכות לו כאן ,עד שיבוא לבוא לקחת אותי לאחר שהגרמני יעזוב.
בכיתי בדמעות בוערות של כאב ובושה כשהאחרים ראו אותי שם,
צבוע בצהוב .כמה אנשים הביאו לי סמרטוטים רטובים ועוד נייר
לנגב הצבע אך דבר לא ממש עזר .כמה ניסו לנחם ולהרגיע אותי אבל
אני לא האמנתי שאוכל להינצל .ניסיתי לשרוד על ידי הסתרת גילי.
עכשיו אני מסומן כדחליל מכוער המכוסה בצבע צהוב עבה .עמדתי
שם בעיניים עצומות ,מפוחד וחסר תקווה .התגעגעתי להורי ולאחי...
נשארתי בחדר הרחצה זמן רב ואז הגיעו שני האחים צימרמן .אמרו
לי לשאת קצת מהציוד שלהם כדי ששוטרי בית החרושת בשער
יאמינו שאני עובד בסדנת הצבע" .כמו שאתה נראה ,יהיה קל לשכנע
אותם שאתה צבעי" ,אמר צימרמן השני" .בוא ,תתעודד .נעזור לך".
הלכתי עם האחים ונשאתי דלי קטן עם מברשות ושבלונות
מגולגלות .דרך עיניי העצומות למחצה הסתכלתי על מעילי .היה שם
מגן דויד צהוב עם המילה "יודה" והמספר  222צבוע עליו בשחור.
הצימרמנים טרחו הרבה זמן לקרצף את הצבע מראשי .כאשר
סיימו ,עור הפנים וצוואר שלי היה אדומים ושרפו לי מהשיפשופים.
עדיין היה צבע צהוב על ראשי ,על הידיים ומאחורי האזניים .אבל
פני היו כמעט נקיות ויכולתי לפקוח עיניי ולראות...
כשחזרתי לצריף ,האחרים לא אמרו דבר על האירוע או על מראי.
לא רציתי לדבר על כך ולא רציתי שירחמו עלי .עמדנו בחוץ לארוחת
הערב וקיבלנו פרוסה זעומה של לחם וקצת מרק כרוב מימי .חזרנו
לצריף ,טיפסתי למדף השינה שלי והתכסיתי בשמכה .למרות
שהייתי תשוש ,לא יכולתי להירדם .מאורעות היום טילטלו את
רוחי ,הרגשתי נורא ובקשתי את נפשי למות .הסתובבתי מצד לצד,
על דרגש העץ הקשה והמחשבות טרפו את מוחי .הרגשתי שאני
מפריע לשכני שלידי ,שמילמלו מילים לא מובנות ,תוך כדי שנתם.
חיכיתי לבוקר והשתוקקתי לראות את מאנעק בחלון הסדנה שלו.
דאגתי שהוא יוטרד ממראי המגולח והצבוע .תהיתי מה אוכל להגיד
כדי להרגיעו .ידעתי שלא אספר לו את שעשו לי .אסירי המחנה
התאספו בשורות והוצעדו לעבודה .אחדים הלכו לאולם הייצור,
אחרים למחסן המתכת או לאתר הבנייה .האחים צימרמן הלכו ללא
ליווי לסדנת הצבע והנגריה .קצין משטרה עצר אותי ליד השער .הוא
היה אדם נבזה ומכוער בעל צדודית ואף נשרי שכונה " -הנץ" .הוא
הביט בבגדי ובידיי המוכתמות ושאל במיאוס" ,לאן אתה הולך,
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קצרות עם שומר אחר ואז סימן לי לעבור את השער .כל השומרים
צחקו כשחלפתי לידם .עברתי את השער במהירות כדי להמנע
מצרות.
רציתי לסיים עבודת הבוקר מהר כדי שאוכל לראות את מאנעק.
כמעט רצתי לבניין האיכסון לקחת פח האשפה ואחר כך למשרדים
השונים לאסוף האשפה ורצתי חזרה לבניין האיכסון לשפוך את פחי
האשפה המלאים .עם המטאטא ,ופח אשפה הלכתי לבניין של
מאנעק ,מתפלל שהוא יהיה ליד החלון .לא היה איכפת לי שהבגדים
שלי והריצה עם פח האשפה החורק עלולים למשוך תשומת לב.
הייתי מוכרח לראות את מאנעק ולספר לו שאני עדיין פה ולוודא
שדבר לא אירע לו.
כשהגעתי לפינת הרחוב ...ראיתי את מאנעק נשען על החלון ,מנפנף
בידיו וקורא לי .מיהרתי לחלון והשטתי את ידיי כלפיו .הוא התכופף
מחוץ לחלון כמה שהוא יכול ולרגע אצבעותינו נגעו" .לוצק ,לוצק!"
הוא צעק" ,דאגתי כל כך כאשר לא חזרת לגטו .רצתי לכל מקום
לחפש אותך ושאלתי כל אחד אם יודעים מה קרה לקבוצת העבודה
שלך .גיליתי שהחזיקו את קבוצתך במחנה ודאגתי לך כל הלילה".
"אני בסדר ,מאנעק" עניתי" ,הם החזיקו אותנו כאן במחנה בשטח
המפעל .אנו גרים בצריף בדיוק מחוץ לחומת המפעל .זה לא נורא כל
כך .הדבר הכי גרוע הוא ,שאנחנו מופרדים" .מאנעק שם לב לצבע
הצהוב על הבגדים ועל גופי" .אלוהים ,לוצק ,מה קרה לך?"" ,זה
שום דבר ,רק תאונה עם צבע" ניסיתי להרגיעו" ,אל תדאג ,לא
נפגעתי" .מאנעק לא האמין לי" .אני דואג לך .הבטחתי לאמא ואבא
לשמור עליך .אתה אחי הקטן ואני אוהב אותך"" .אני יודע ,גם אני
אוהב אותך" עניתי .הוא ביקש ממני להסיר את כובעי .יכולתי
לשמוע מישהו מבפנים קורא לו" .הו ,לוצק .הם גזזו לך את השיער,
לא כן? אני כל כך מצטער ",הוא אמר .כנראה שהוא הבחין בעצב
שבפניי" .זה לא חשוב ,זה לא חשוב" אמרתי ,מנסה לשכנע אותו.
הוא ביקש ממני לחזור אחר הצהריים .ביקשתי ממנו להביא
לעבודה ,כמה מהדברים שלי .נחוצים לי בגדים ,מברשת השיניים
שלי ומגבת וגם המעטפה עם הצילומים והכתובת בניו יורק .מישהו
שוב קרא בשמו" ,אני חייב ללכת" אמר ונעלם מהחלון .בצהריים
הלכתי למטבח לקבל מרק .פראנעק מהמטבח צחק למראה שלי אבל
הנשים הפולניות ריחמו עלי ונתנו לי מעת מרק נוסף ופרוסת לחם
פולני עם קרום פריך .מאוחר יותר לקחתי המרק והלחם לבניין של
מאנעק וכאשר הוא הופיע הצעתי להתחלק איתו באוכל .הוא נראה
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הדלה .הוא התעקש שאני עוד ילד שגדל וצריך לאכול הכל בעצמי.
מאנעק נענה להפצרותי ובצע חתיכה קטנה מפרוסת הלחם ושנינו
אכלנו יחד בשקט .הוא סיפר לי שהמצב בגטו לא השתנה ואני
סיפרתי לו על הצריף ועל האנשים במחנה .סיפרתי לו שרכשתי ידיד.
סיפרתי גם על יולעק רייך ,יולעק שיפר ואמיל רינגל .לא סיפרתי לו,
כמה שאני בודד ומתגעגע אליו יותר מאי פעם .מאנעק הבטיח,
שיביא מחר ,את הדברים שביקשתי .מאנעק היה חייב לחזור
לעבודתו ואני לטיאטוא הרחוב שלי .נפרדנו ,כשאצבעותינו נוגעות זו
בזו.
ראיתי את מאנעק למחרת .הוא הביא לי הצילומים וכמה בגדים
שהשארתי בגטו .ביקשתי ממנו שישאיר חלק מהם ,במקום עבודה
שלו ואני אגניב פריט ,פריט לתוך המחנה במשך הימים הבאים.
מאנעק נתן לי פחית קטנה של מסיר-צבע שמצא בסדנא שלו.
השתמשתי בה כמה ימים ולאט לאט ובכאב רב הסרתי את רוב
הצבע מעורי .ראיתי את מאנעק כמה דקות ,כמעט כל יום .היינו
זהירים ,קיצרנו במפגשים ואני המשכתי לנקות את השטח מתחת
לחלון ,במקרה ויעבור שומר .כמה פעמים הסתלקתי שלא להיתפס
בהפסקה ללא אישור .מאנעק תמיד היה מעודד ומלא חיבה .אבל
כשראיתי אותו כמה ימים מאוחר יותר ,הוא נראה מדוכדך ועצוב.
נחרדתי וביקשתי ממנו לספר לי מה קרה .חששתי שיש לו חדשות
נוראות אודות הורינו  -מאנעק ניענע ראשו בשלילה .סיפר לי בעצב,
שמשהו איום קרה בגטו לפני יומיים ,עם מאות המשפחות שנשארו
בגטו הקטן .ביום שישי האחרון ,בזמן שהגברים עבדו מחוץ לגטו,
אספו הגרמנים את כל האמהות והילדים וגירשו אותם .הגברים גילו
זאת ,כאשר חזרו לגטו אחרי העבודה .הבעלים והאבות צרחו ובכו
במשך שעות .אנשים רבים פיקפקו על כל הסיפור של ה"יישוב
מחדש" .למה שהגרמנים ישלחו אמהות וילדים קטנים לעבוד באיזה
חווה באוקראינה?
החיים שלי במחנה ,היו מלווים ברעב אין -סופי והתעללות מתמדת.
כל כמה ימים המהנדס או פועלים פולנים אחרים ,התלוננו על
העבודה שעשיתי ונתנו לי ,עבודות נוספות ,קשות ומלוכלכות .בגדיי
ונעליי הסריחו מזבל ואשפה רקובה .לא יכולתי לכבס את בגדי
והריח מבגדי ,משך תשומת לב וגרר העלבות משוטרי המפעל .הם
עצרו אותי ,שאלו שאלות ואז נפטרו ממני בבעיטה ממגפיהם
הכבדות .הבנתי ששומרים מסויימים נהנים להציק ,להפחיד ,לקלל
ולבעוט בי – באופן קבוע.
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זה את זה וכשראיתי אותו אפילו לרגע הרגשתי טוב יותר ופחות
בודד .לא דיברנו על כך ,אבל שנינו דאגנו ,שעדיין לא קיבלנו כל אות
חיים מההורים .לחצתי על מאנעק לספר לי ,מה אומרים על כך
האנשים בגטו .היתה שמועה ,שהיהודים מתים במזרח ומשתמשים
בגופותיהם לייצור סבון ...אחרים סיפרו שכמה יהודים בגטו קיבלו
גלויות מאוקראינה ,שהמשפחות שישבו שם ,מצבם סביר .ניסינו
להעלות סיבות מדוע הורינו לא יכלו לשלוח אלינו גלויות .מידי יום
כשנפרדנו ,הבטחנו להיפגש למחרת וקיווינו שיתקבלו חדשות
מההורים.
החיים שלי במחנה ,היו קשים .כל בוקר הקימו אותנו בצעקות
ודחקו בנו לצאת ולקבל את הנוזל הדלוח וחסר הטעם הנקרא,
תחליף -הקפה .לא היה לנו דבר לאכול בבוקר ,אלא אם שמרנו לנו
קצת לחם מארוחת ערב .בלילה אחרי ספירת האסירים ,נתנו לנו
קערת מרק כרוב או לפת מימי וגוש קטן של לחם גס .ישנתי על מדף
העץ הקשה ,במקום צר וצפוף בין אנשים אחרים .היה עלי לשמור
על הקערה שלי ,כי קשה יהיה לקבל אחרת אם זו תעלם לי .בגדיי
היו מלוכלכים ובלויים .הדרגשים שלנו הוצפו בכל סוגי הפישפשים.
במים הקרים שהיו במחנה ,שטפתי את הידיים והפנים ,אך לא
היתה דרך לנקות גופי .למזלי ,עוד לא הייתי צריך להתגלח .היהודים
האחרים ,הבוגרים ,היו חייבים להתגלח ונאבקו עם כמה תערים
חלודים משותפים ,שהיו מתחלקים בהם .אם נראו סימנים כלשהם
לזקן ,הם נחשפו להתעללות מצד הגרמנים ,שעינו אותם בגלל היותם
יהודים דתיים .שוטרי משטרת בית החרושת היו נבזים ומתעללים.
הם היכו אותנו באלות ובמקלות ,בעטו בנו אם לא צעדנו לפי קצב או
לא הסרנו כובעינו מספיק מהר בנוכחותם .השומר שקראנו לו "הנץ"
היה אלים במיוחד והיכה אותנו עם כת הרובה שלו  ,בכל פעם
שנכנסנו לתחומו .חרדתי לבוא למפעל כאשר "הנץ" או שומרים
סדיסטיים אחרים היו בתורנות .אלה ,נהנו במיוחד ,להכות ולבעוט
בי ,בעברי דרך השער.
אחווה מיוחדת שררה בין היהודים במחנה – שהפכה לחברות
ולתמיכה הדדית .הסבל שלנו ,געגועינו למשפחות ,שאת גורלן
ומקומן לא ידענו ,גרמו לנו להושיט יד זה לזה .היו גם כמה יהודים
שניסו ,לא להיות שותפים לגורלנו .אלפרד ,צעיר יהודי מגרמניה,
מונה כאסיר וותיק בצריף שלנו .הוא היה שחצן והתנהג איתנו
בנבזות הגובלת באכזריות .ערב אחד ,אחרי השבוע הראשון במחנה,
נכנס לצריף .האסירים קיבלו אותו בשמו ,וכך גם אני .הוא פנה אלי
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סטר לי שוב וצעק עלי – להסיר את כובעי כשאני מדבר איתו.
הסרתי כובעי והוא הלך לו.
עם בוא הסתיו ,הימים נעשו קרים וירדו הרבה גשמים .עדיין
טאטאתי את הרחובות והרמתי את הזבל והאשפה הרטובה .רוב
הזמן ,היה לי קר והייתי רטוב לגמרי .כאב לי הגרון והשתעלתי ללא
הרף .מאנעק דאג לי בגלל מצב בריאותי .הגשם לא פסק ובמחנה לא
היה רופא או תרופות .מאנעק הביא לי חתיכת בד -שעווה מהגטו,
ממנו יצרתי שיכמייה להגן מעט על גבי מהגשם .חליתי והיה לי חום
גבוה .האחרים בצריף ראו שאני חולה וניסו לעזור .כצנפליגל
התעקש שאשתמש בשמיכה שלו בלילה להתחמם .צעיר אחר בצריף,
יהודי שומר מצוות ,שכינויו "יוסל" ,השיג לי חפיסה קטנה עם
אבקה לבנה ,תרופה שעזרה לי להרגיש קצת יותר טוב.
כעבור מספר ימים ,אספו את כולנו למסדר במחנה ושוטרי בית
החרושת ,ספרו אותנו .אלפרד הודיע ,שמיום שני הבא ,כל היהודים
העובדים עבור פלאצמייסטראי במפעל ,יתחילו לעבוד בתוך אולם
הייצור הגדול ,שם מייצרים מנועי מטוסים .אני אעבוד בפנים ,לא
חשוף לגשם ,מרוחק מהאשפה והזבל .ידעתי מאנשים שעבדו באולם
הייצור ששם יבש ,חם ומסודר .העבודה תהיה קשה אך לא מתישה.
חרדתי ,שאולי לא אוכל לראות את מאנעק ואצטרך להסתכן על מנת
שאוכל לראות את אחי...
במשך הערב ביליתי שעות בחדר הרחצה של המחנה מנסה לכבס את
הסרחון מהבגדים והנעליים .לא היה לכך סיכוי .לא היו לי נעליים
אחרות והייתי חייב ללבוש המעיל הכחול הסמרטוטי עם הכוכב
הצהוב ,שסימן אותי כאסיר יהודי ,אולם זרקתי את המכנסיים
והחולצה הישנים והחלפתי לבגדים שמאנעק הביא לי מהגטו.
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פרק 11
מוקדם מאוד באותו בוקר ,בסתיו  ,1942נכנסתי לתור עם הגברים
העובדים באולם הייצור .השומר הצעיד אותנו לכניסה האחורית של
הבניין הגדול .התרגשתי לראות שהכניסה קרובה לבניין בו עובד
מאנעק ומעבר דשא צר מפריד בין הבנין והחלון של מאנעק .בתוך
הבניין ,פגש אותנו מנהל עבודה הפולני ,שהוביל אותנו לפינה מלאה
בשורות של שולחנות עבודה ושרפרפים גבוהים .זו היתה הסדנה ל-
"גימור חלקים".
נתנו לנו סמרטוטים ושופינים מפלדה ופקדו עלינו לנקות ,לשייף
ולהבריק  -חלקי מתכת מוכנים של מנועי מטוסים .מנהל העבודה
חילק לנו את הוראות העבודה ובדק העבודה הסופית שלנו .הוא היה
קפדן ופסל הרבה יחידות ,שלא קיבלו את אישורו ודרש שנעבוד מהר
חלקי המתכת היו מלוכלכים ,שמנוניים עם
יותר.
קצוות חדים .הידיים שלי היו שחורות משמן ,מלוכלכות ומלאות
סריטות וחתכים קטנים מדממים .צעקות המנהל על חוסר
המיומנות שלנו ,שיעשעו את הפועלים הפולנים .העבודה היתה
מוכרת לי ,מהימים שעבדתי בטישין ,בסדנת המסגר של מר.
גורזעלק .המנהל צעק והתלונן אבל לא היכה אותנו ואף לא איים
עלינו פיזית .אחרי כמה שעות הוא איבד בנו עניין ודיבר עם נשים
פולניות שעבדו במכונות ההברקה .משגיח גרמני ,לבוש חלוק עבודה
לבן ,נכנס לשטח שלנו ,בדק בשקט את עבודותינו ועזב .חלפו שעה או
שעתיים .שמחתי שאני עובד פה ,במקום המוגן מגשם ורוחות
החורף .העבודה היתה קלה ונוחה וקיוויתי שההצטננות שלי
תשתפר .זה הרבה יותר טוב מטיאטוא רחובות ואיסוף אשפה.
קיוויתי ,שיהיה אפשר למצוא דרך לצאת מהבניין לכמה דקות
ולראות את מאנעק .חלונו הקרוב כל כך לכניסה האחורית של אולם
הייצור נתן לי הביטחון שאמצא את הדרך.
היה עלינו לבקש רשות ממנהל עבודה ללכת לבית השימוש .בדרך
כלל ענה" ,כן ,כדאי שתלך .אינני רוצה שתחרבן כאן! אבל חזור
מיד!" הוא אמר לנו שבית השימוש היחיד בבניין ,שמותר לשימוש
היהודים ושאף אחד אחר לא רשאי להשתמש בו ,נמצא בדיוק ליד
הדלת דרכה אנו נכנסים לבניין .שמתי לב שכמה גברים חוזרים
מבית השימוש מיד ,אבל אחרים נעדרים ל  15או  20דקות .נראה
היה ,שלמנהל לא איכפת ,הוא היה עסוק עם הפולניות הצעירות.
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מאנעק .ביקשתי רשות מהמנהל ללכת לבית השימוש והוא סימן לי
את הסכמתו .הלכתי מהר דרך הבניין הענק ,עברתי ליד שורות,
שורות של מחרטות ,מקדחות ועוד מכונות רועשות .אנשים רבים היו
עסוקים בעבודה ליד המכונות ,דוחפים עגלות ,נושאים תיבות
גדולות והולכים בכל הכיוונים .אף אחד לא שם לבו אלי .תוך זמן
קצר ,הגעתי ליציאה האחורית .היציאה לא היתה שמורה .יכולתי
לראות דרך חלון הזכוכית בדלת ,שבחוץ מטפטף הגשם .בדיוק מעבר
לפס הדשא הרטוב ,הבחנתי בחלון חדרו של מאנעק.
על הדלת ליד היציאה האחורית היה שלט גדול בגרמנית ופולנית:
"בית שימוש יהודי" .נכנסתי פנימה .כמה גברים יהודים עמדו
ודיברו ליד הכיורים .לא נראו מודאגים בקשר לזמן .הסתכלתי סביב
וכמו שציפיתי ,ראיתי בפינה ,דלי ובתוכו מגב ומטאטא ,בדיוק למה
שאני זקוק .לקחתי את המטאטא ויצאתי ,הגברים לא שמו לב אלי.
כשהמטאטא בידי ,יצאתי מהדלת האחורית .הרגשתי שלבי פועם
בחזי בחוזקה .חציתי את הדשא והגעתי עד לחלון של מאנעק .החלון
היה סגור .דפקתי בעדינות על הזכוכית עם מקל המטאטא ,מאחורי
הזכוכית הרטובה מהגשם הופיעה דמות לא מוכרת ומיד נעלמה.
חלף זמן קצר ,שנראה לי כנצח ,כשהחלון נפתח וראיתי את אחי
מאנעק נשען על אדן החלון...
מאנעק שמח מאד לראותי .סיפרתי לו בקצרה ,על עבודתי החדשה
בתוך אולם הייצור .מאנעק סיפר ,שעדיין לא קיבל כל ידיעה
מההורים ,למרות שעברו כבר יותר מחדשיים מאז הגירוש .ידעתי
שעלי למהר לחזור ,לפני שאתגלה .נופפתי לו לשלום ורצתי חזרה
לכוון אולם הייצור .בדרך ,החזרתי את המטאטא לשירותים
היהודים ,ניערתי את כובעי מהגשם ותוך זמן קצר ,הייתי ליד ספסל
העבודה שלי .אף אחד לא שאל שאלות .הייתי מאד גאה בעצמי,
שאזרתי אומץ ומצאתי את הדרך לראות את אחי.
המשכתי לנקות ,לשייף ולהבריק את חלקי הברזל והאלומיניום
השמנוניים שנערמו על הספסל .בצהריים ,העבודה בסדנא נעצרה.
הפועלים הפולנים האזרחיים התאספו בפינה ,לאכול מזון שהביאו
עמם בקופסאות -אוכל .אסיר יהודי ,מלווה על ידי סדרן יהודי ,דחף
עגלה לתוך הסדנא שלנו וחילקו לכל אחד מאיתנו פרוסת לחם שחור
וספל תחליף -קפה פושר .פרוסת הלחם הקטנה לא השביעה את
רעבוני הנורא .רציתי לשמור חלק ממנה על מנת להביאה אחר כך
למאנעק ,אך לא יכולתי להתאפק מלאכול אותה בשלמותה ,זללתי
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 - 98אותה תוך שניות .לאחר מכן ,נשארתי עדיין רעב ובנוסף הרגשתי
אשם ,כי לא שמרתי חלק למאנעק .ההפסקה נגמרה הורו לנו לחזור
לעבודה .אחרי משמרת של  12שעות ,התאספנו ליד הדלת האחורית
של האולם וצעדנו חזרה למחנה .ה"נץ" היה בשמירה בשער אולם
אני הייתי באמצע קבוצה גדולה של אסירים ומישהו אחר חטף את
מכותיו.
עבודתי באולם הייצור נכנסה לשיגרה .עבדתי  12שעות בסדנת גימור
חלקים והצלחתי לראות את מאנעק לכמה דקות כמעט מידי יום.
קבוצת פועלים יהודים הובאה כל יום מהגטו ,לבצע את עבודות
הבנייה ,של קבוצתי הקודמת .לכמה יהודים בסדנת המתכת ,היה
קשר עם היהודים בקבוצת הבניה והם הפכו לחוליה בינינו לגטו
ולעולם שבחוץ .הסדרנים היהודים הודיעו ,שנתחיל לעבוד
במשמרות יום ולילה לסירוגין .חילקו אותנו לשתי קבוצות .משמרת
יום עובדת מ 6-בבוקר עד 6-בערב ומשמרת לילה עובדת מ 6 -בערב
עד 6-בבוקר .שובצתי להתחיל במשמרת היום .כך שאוכל לראות את
מאנעק רק כל שבוע שני .באותו שבוע ראיתי את מאנעק  4פעמים.
סיפרתי לו שאעבוד משמרת יום כל שבוע שני ומתחיל משמרת לילה
ביום שני .יהיה לנו קשה ,לעבור שבוע בלי לראות זה את זה ,אבל לא
היתה לנו ברירה.
ביום שני התחלתי את משמרת הלילה .השומרים השאירו אותנו
בצריף עד הצהריים ואחר כך ציוו עלינו לשפשף ריצפת הצריף,
לבנות מחראה ,לחפור תעלות ולבנות מדפים בחדר ציוד של המחנה.
אני עבדתי בחדר הציוד ,נושא קרשים גדולים ודופק מסמרים .אחר
הצהריים הפסקנו את העבודה ועמדנו בתור לארוחת ערב שכללה
מרק מיימי ופרוסת לחם .הייתי כבר עייף וגופי כואב מעבודת היום
והמחשבה שעלי להתחיל משמרת לילה של  12שעות נוספות  -היתה
עגומה .השעה היתה כמעט  6בערב ,כשהצעידו אותנו לתחילת יום
העבודה ,באולם הייצור.
במחנה ,דלקו האורות והחלפת המשמרת גרמה לבלבול גדול .פקדו
עלינו ללכת לעבודותינו והזהירו אותנו שנהיה שם לפני שריקת
השעה שש .הבנתי שמאנעק צועד עתה בחזרה לגטו וחרדתי מהלילה
הארוך שלפני .איש גבוה בחלוק מעבדה לבן הלך במהירות לפניי.
ראיתי מעטפה נופלת לריצפה מכיס מעילו .הרמתי אותה ורצתי
אחריו" .אדוני .אדוני! זה נפל מהכיס שלך" קראתי לאיש תוך ריצה
אחריו .הוא נעצר ,הסתובב וראה אותי עם המעטפה ומישש את כיס
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לרוץ לספסל העבודה שלי לפני שתשמע שריקת השעה שש.
עבדתי בספסל שלי כשעה ואז אחד היהודים העובד לידי לחש חזק
די שכולם ישמעו" :לוצק טמבל ,זו היתה מעטפת -משכורת שהחזרת
למשגיח הגרמני .היה בה כסף .היית צריך להחזיק בו ולהשתמש בו
לקנות דברים מהפולנים" .לחם ,גרביים ,משהו" .האחרים בספסל
הצטרפו ,הנידו ראש ולחשו" ,החזרת כסף לגרמני .מטומטם ,יש לך
הרבה מה ללמוד" ...הקשבתי להם ,מודאג שעשיתי אולי משהו
טיפשי .החזרתי המעטפה באופן אוטומטי .בכלל לא נתתי דעתי למה
שנמצא בתוכה ולא עלה על דעתי להחזיק בה .אחד פועלים אמר,
"המשגיח אולי איבד חלק מכספו כשהפיל אותה .אם חסר כסף ,הוא
יאשים אותך" .הייתי מודאג .האחרים ניסו לעודד אותי" .אל תדאג,
גם אם הוא איבד קצת כסף ,הוא לא יזהה אותך" .עוד שעה עברה
ולא קרה דבר והמקרה עם המעטפה נשכח.
לפני חצות שני שוטרי מפעל גרמנים נכנסו לסדנת גימור חלקים .הם
הסתכלו מסביב וקראו" :אנו מחפשים את היהודי הצעיר שמצא
מעטפת המשכורת של המשגיח .הגידו לנו מי הוא ,אחרת יהיו
צרות!" נחרדתי ושתקתי .הגרמנים המשיכו לצעוק ולדרוש שהנאשם
יצעד קדימה .מפינת הסדנא הצביעה זרוע עם אצבע המושטת
לכווני .קצין משטרה טפח לי על הכתף ופקד עלי ללכת אחריו .קמתי
והלכתי כשהשוטרים מלווים אותי משני צדדי .ראשים הסתובבו
וצפו בשני הגרמנים המובילים אותי מחוץ לסדנא .הם הצעידו אותי
לאורך האולם לשורת משרדים מצופי זכוכית .יכולתי לראות
המשגיח הגרמני הגבוה מחכה לי...
השוטרים פתחו הדלת למשרד המשגיח ,הכניסו אותי והודיעו שאני
היהודי שהרים המעטפה שלו .המשגיח הודה לשוטרים וביקש ממני
להיכנס .השוטרים סגרו הדלת ויצאו .המשגיח פנה אלי וחייך .הוא
הודה לי על החזרת מעטפת המשכורת שלו .הוא אמר שעשיתי דבר
טוב והגון ושהוא הופתע לקבל אותו חזרה .רציתי להגיד משהו
מתאים אך יכולתי רק למלמל תודה .המשגיח התישב מאחורי
המכתבה שלו וסימן לי לשבת בכיסא .הוא שאל אותי באיזה
מחלקה אני עובד ובמה עבדתי לפני בואי למחנה .הוא שאל לגילי
ואמרתי לו שאני בן  17ושעבדתי כשולייה למסגר .הוא שאל על אבי.
הייתי עצבני שעניתי לשאלותיו .ידעתי די כדי לא לספר שאבא עורך
דין יהודי אז שיקרתי ללא היסוס ועניתי שאבי מסגר.
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 - 100הוא פתח את מגירת מכתבה והוציא כמה כריכים עטופים נייר לבן.
גבינה צהובה על לחם כהה המרוח בחמאה .הוא מסר לי אחד
הכריכים ,הסיר הנייר מהשני והתחיל לאכול .אני הסרתי הנייר
מהכריך שלי ונגסתי נגיסה קטנה .לא יאומן כמה זה היה נפלא.
הייתי עצבני מדי כדי לאכול .עטפתי הכריך בחזרה ושאלתי אם
מותר לי לשמור אותו לאחר כך .הוא לא אמר דבר והמשיך לאכול.
ישבתי שם בשקט ,לא בטוח אם לצאת או לחכות עד שישלח אותי.
הוא סיים לאכול ואמר לי לשוב לעבודה .הודיתי לו על הכריך
ויצאתי תוך פסיעה אחורה.
כעבור כמה דקות הייתי שוב בסדנת גימור חלקים .כולם הופתעו
לראותי חוזר .הם רצו לדעת מה קרה לי" .שום דבר" אמרתי,
הסרתי הנייר מהכריך והתחלתי לאכול את כריך הגבינה הצהובה
וטעמה הזכיר לי טעמים של האוכל בבית ...אף אחד לא הפריע לי
בזמן שאכלתי אותו .האסירים האחרים ידעו שהתקוטטות בינינו
תחת עיני השומרים ,עלולה להיגמר בעונש חמור.
נשארתי קרוב לאנשי זעשוב האחרים הגרים במחנה המפעל .פגשתי
באסירים אחרים מעיירות השכנות ,דעביקה ופשעמישל .רבים היו
עדיין מבולבלים מהנתוק ממשפחותיהם .המחנה הצפוף ,הרעב,
אכזריות השומרים ,תשישות מתמדת ומחלות תכופות – השאירו
את כולנו מדוכאים וקצרי רוח .כאשר התווכחנו" ,עושי השלום"
שבינינו ,הזכירו לנו שאנו זקוקים זה לזה כדי לשרוד.
ראש השנה הגיע .עבדתי באותו שבוע במשמרת לילה .במשך היום
עבדנו בעבודות הנוספות שלנו לפני שקיבלנו את מנת הערב ומיהרנו
למפעל לפני שריקת השעה שש .לא היתה לנו דרך לחגוג את החג.
במפעל בערב ראש השנה ,היינו עצובים ומדוכאים .חשבתי על
החגים הנפלאים שחגגתי עם משפחתי ותהיתי היכן נמצאים עכשיו
הורי ואחי .בערב החג .למחרת בבוקר ,התאספו בפינת הצריף כמה
גברים להתפלל .לא היו לנו מחזורים .הם שרו את התפילות
מהזיכרון .אני היכרתי חלק מהניגונים והמילים .נעמדתי בין
הגברים המתפללים ,מקווה שהמילים שלהם יעבירו גם את תחנוני
שלי ,לשמיים .התפילות הסתיימו ואני טיפסתי למקומי על הדרגש
העליון .הייתי עייף מהלילה הארוך אבל הייתי נרגש מדי ,כדי לישון.
בעוד כמה שעות סדרני המחנה יעירו אותנו.
בלילה בו חל יום כיפור ,עבדתי במשמרת יום .צעדנו חזרה למחנה
בדממה מתוחה .אכלנו מהר את ארוחת הערב הדלה וחזרנו לצריף.
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לשמור ולהזהיר ,אם יגיעו גרמנים .עמדתי עם הגברים בפינה .בחוץ
שקעה השמש וצללים שחורים ירדו על המחנה .איש צעיר מדעביקה
פנה למזרח והתחיל לשיר את תפילת "כל נידרי" ,התפילה העתיקה
והיפה שבה מבקשים סליחה מהאל .זכרתי איך ישבתי לצידו של
אבי ,בבית הכנסת הישן בטישין והאזנתי לנגון המיוחד ...האנשים
התחילו בקריאת שמע ,הכרזת אמונתנו לאל אחד ,כשסביבי -
אסירים בוכים ומחזיקים זה בזה בידיהם .שני סדרנים יהודים,
וואלטר ויורעק ,התפללו ,בוכים ומבקשים סליחה .זכרתי שאבא
אמר לי ,שבתפילות יום הכיפורים" :ביום הזה ייכתב – מי בחניקה
ומי בסקילה ,מי יחיה ומי ימות ,מי במים ומי באש ,מי ברעב ומי
בצמא ,מי ישפל ומי ירום - .זה היום להודות בעבירות שלנו ולבקש
סליחה".
אני התפללתי גם בשביל הורי ואחי .הצריף התמלא בבכי גדול
והקינות פרצו את הצריף אל תוך הלילה האפל .באויר היתה
ההרגשה שזהו המניין האחרון ,התפילה האחרונה שלנו בעולם.
למחרת ,אחרי שעבדתי פחות משעה בסדנת גימור החלקים ,ביקשתי
רשות ללכת לשירותים ,כדי לנסות לראות את מאנעק .לקחתי
מטאטא מהשירותים והלכתי לתומי אל מחוץ לדלת האחורית של
אולם הייצור .החזקתי במטאטא כאילו אני מטאטא והמשכתי לאט
אל מעבר לדשא המפריד בין שני הבניינים שלנו .הגעתי לבנין של
מאנעק וטיאטאתי את השטח מתחת לחלון שלו ,כשאנו מחליפים
ברכות ואיחולים לשנה טובה יותר .לא דיברתי על העצב הגדול שלי
ולא שאלתי אם הוא שמע מההורים .כאב לי לשאול אותו באותה
מידה שכאב לו לספר לי ,שעוד אין כל חדשות .הסתכלתי למעלה,
לפנים של מאנעק וראיתי שהם השתנו .הוא איבד הרבה משקל
ועיניו היו עצובות ורציניות .רציתי להתמתח כלפי מעלה ולחבק
אותו ...אבל החזקתי את ידי על המטאטא .זכרתי הדמעות והיגון
של ליל אמש והרגשתי שכוחותי מתחדשים ,כאשר אני עומד ומביט
בו .מאנעק התכופף מעבר לחלון והחזיק בידו ביצה .אמר לי ,שהוא
קנה עבורינו שתי ביצים מפועל פולני .הוא הציע לי את הביצה אבל
לא רציתי לקחת אותה .הסברתי לו שיום כיפור היום ושהיום אני
צם .מאנעק הביט בי כלא מאמין והפציר בי לאכול את הביצה כדי
שלא אגווע ברעב .מאנעק אמר לי ,שכדי להישאר בריאים אנו
צריכים לאכול גם ביום כיפור .הוא הבטיח לי שלאחר המלחמה,
נוכל לצום בכל יום כיפור...
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 - 102לקחתי הביצה ושמתי אותה בכיס .שכחתי כבר את הטעם ,של
אכילת ביצה .אמרנו שלום והבטחנו להיפגש שוב בקרוב .מאנעק עזב
את החלון ואני חזרתי לאולם הייצור .מאוחר יותר ,כשאף אחד לא
ראה ,קילפתי ואכלתי את הביצה .הטעם היה נהדר והזכיר לי,
זכרונות מהבית .כשהמבוגרים צמו ולמרות שהייתי ילד ומותר היה
לי לאכול ,צמתי עם הורי ואחי עד לשקיעה .נזכרתי איך בסיום החג,
שברנו את הצום במטבח ,כשאמא הכינה כריכי ביצים מלחמניות
טריות .כאשר סיימתי את הביצה ,הבטחתי לאל שאם אשרוד את
המלחמה ,אצום בכל יום כיפור ואזכור יום כיפור הראשון שלי,
אחרי יום כיפור,
כאסיר במחנה הגרמני.
שובצתי להפעיל מחרטה באיזור התעשייה של אולם הייצור .אחרי
אימון קצר על ידי מנהל עבודה הפולני ,הורו לי להדגים לגרמני
מבוגר ומקריח ,שאני מיומן לעבודה כמפעיל מחרטה .הגרמני אישר
את עבודתי ונשארתי ליד המכונה לחרוט טבעות פליז רחבות,
המיועדות לשימוש במנוע של מטוס .היה עלי לייצר מספר מסויים,
מיכסה של טבעות בשעה ומשגיחים פולנים וגרמנים באו מידי פעם
לבדוק את תוצרי עבודתי .התחלתי לעבוד בעצמי ואחרי כמה
שגיאות יכולתי לחרוט מספיק טבעות על מנת למלא את המיכסה
הנדרשת.
הייתי בר מזל שהעבירו אותי למקום בו עבדתי לבד ,מוטרד פחות
ממנהל עבודה פולני או משומרים גרמנים .הפכתי להיות "מפעיל
מחרטה" ,המועיל לגרמנים יותר ,משוליית מסגר...
כאשר עבדתי במשמרת יום ,יכולתי לראות את מאנעק בחלונו פעם
או אפילו פעמיים באותו יום .עדיין לא שמענו מההורים או
מהיהודים שנשלחו לחווה באוקראינה .בגטו  -הגרמנים עדיין הציקו
ליהודים  -היכו והוציאו אנשים להורג .למאנעק ולי ,לא היה עודף
אוכל להתחלק בו .הביקורים שלנו היו מרגשים במיוחד ,בשבתות
לפני שעברתי למשמרת לילה ,כשידענו שלא נתראה למשך שבוע
ימים.
יום שישי אחד בתחילת נובמבר  ,1942הטמפרטורה צנחה ורוחות
עזות בישרו את תחילתו של חורף פולני .ראיתי את מאנעק בחלונו
אחר הצהריים .הוא דאג שאין לי בגדים חמים והבטיח למצוא
עבורי ,סוודר או מעיל בגטו .הוא ניסה להגיד לי בשקט ,שכמה
פועלים יהודים בקבוצתו ,שמעו שהמפעל לתיקוני מנועי-מטוסים
יועבר אולי ,קרוב יותר לחזית הגרמנית -רוסית .מאנעק לא חשב
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יועבר ,זה עלול להפריד בינינו עד סוף המלחמה.
הבטחנו להיפגש שוב בשבת לפני שאתחיל לעבוד במשמרת הלילה.
התחלתי לחזור לאולם הייצור אבל אחרי כמה פסיעות הסתובבתי
חזרה לחלון של מאנעק .הוא היה עדיין ליד החלון" .אני אוהב
אותך ,מאנעק .נתראה מחר" ,אמרתי" .גם אני אוהב אותך ,אחי
הקטן .הייה בריא" ,הוא ענה לי.
בשבת הלכתי פעמיים לראות מאנעק אך הוא לא בא לחלון .זה קרה
כמה פעמים בעבר כאשר הוא עבד בחלק אחר של הבניין .התאכזבתי
אולם לא נחרדתי .למחרת מזג האוויר היה קר וגשום .אחר
הצהריים שובצתי לקבוצה שהיתה צריכה לפרוק פחם מקרונות
רכבת .היה לי קר ,הייתי עייף ורעב ורציתי נואשות להיות בפנים,
מחוץ לגשם ורחוק מהשומרים.
ביום ראשון לקחו אותנו חזרה לפסי הרכבת לפרוק פחם .צעדנו
חזרה לצריף מאוחר אחר הצהריים ,בדיוק בזמן כדי לרחוץ את אבק
הפחם מהפנים ולאכול מהר את המנות שלנו ,לפני שיקחו אותנו
לאולם הייצור למשמרת הלילה .באולם הייצור פגשתי כמה יהודים
ממשמרת היום שהתכוננו לצעוד חזרה למחנה .שני אנשים מטישין
התקרבו אלי ,הם שמעו מהיהודים שבאו מהגטו  -שהגרמנים ביצעו
גירוש בשבת בבוקר .מאות יהודים גורשו ,ביניהם הקבוצה של
מאנעק!!!
"אוי ,אלי! אוי אלי! כולם נשלחו מכאן? גם מאנעק"? זעקתי" .כן,
מצטערים אבל גם מאנעק" הם ענו" ,אספו אותם בשער הגטו ממש
כאילו הם הולכים לעבודה .הם הוקפו על ידי ה SS-והוצעדו לתחנת
הרכבת ,כולם אינם".
אחי נלקח ממני ,נעלם אל הלא נודע  -בדיוק כמו ההורים...
סביבי במפעל אנשים צעקו פקודות .פועלי משמרת היום עמדו בטור
לצעדה חזרה למחנה .פועלי משמרת הלילה תפסו את מקומותיהם
ליד המכונות .עמדתי ליד הדלת האחורית ,משותק ,ללא יכולת לנוע
לכיוון המכונה שלי .שומר גרמני צעק עלי ולא הבנתי מה הוא אומר.
הוא דחף אותי בגסות לשטח המכונות .הלכתי מטושטש למכונה
ונשענתי עליה ,לא הייתי מסוגל להתחיל לעבוד .חשבתי על פניו של
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הפולני בא ושאל אם אני חולה .הנהנתי בראשי .הוא ראה שמשהו
לא בסדר איתי ...הוא אמר לי בלחש  -לפתוח את המכונה ולהתחיל
לעשות טבעות .אמר ,שאם הגרמנים יראו אותי עומד סתם כך ליד
המכונה ולא עובד ,הם יאשימו אותי בחבלה ואז שנינו נהיה בצרות.
לא עניתי לו ולא הפעלתי את המכונה ואז החל לצעוק עלי לפתוח את
המכונה ולהתחיל לעבוד.
לאט ,לאט ...התאוששתי והמשכתי לחרוט טבעות פליז שיהיו לחלק
ממנוע מטוס גרמני .חרטתי טבעת אחת ועוד אחת ,עבדתי באופן
מכני ,רכון מעל המכונה – כשמוחי מתפוצץ ומחשבות על הסוף
הקרב ,מחשבות של אובדן ,של סוף הדרך ,מתרוצצות במוחי...
עבדתי באופן אוטומטי ,חרד מהשחר ,כשהמשמרת שלי תסתיים
ואצטרך לעמוד מול אובדני  -ללא הסחת הדעת של העבודה .חלפו
שעות ,השעה היתה כנראה אחרי  5בבוקר ,כבר יום שלישי וכמה
פועלים פולנים ממשמרת היום ,כבר החלו להיכנס .אני המשכתי
לעבוד.
"זלצמן?" ,שמעתי קול זר מאחורי .הפניתי את ראשי וראיתי אזרח
פולני עומד קרוב אלי ,הוא נראה לי מוכר ,אך בכל זאת זר" .כן"
עניתי ,הזר מסר לי פיסת נייר קטנה מקופלת ,אמר לי להיזהר והלך
הלאה.
עמדתי מחזיק עם הנייר בידי .סרקתי את שורות המחרטות
והמכונות אחרות וראיתי שאף אחד לא מסתכל עלי .הבטתי בנייר
המקופל שבידי .זה היה ריבוע קטן של נייר לבן עם פסים כחולים
דקים ,כמו נייר ממחברת .כולם עובדים ונראה שאף אחד אינו צופה
בי .פתחתי את הנייר בתוך כף ידי וקראתי הפתק הקצר הכתוב
בעפרון:
אחי היקר ,ברחתי מהרכבת .שלום לי.
לא בטוח לכתוב יותר.
אנסה להתקשר איתך בקרוב.
באהבה ,מאנעק
השמד פתק זה.

זה

הרגשת הקלה עצומה שטפה את כולי .האושר  -החליף את הייאוש
והפחד שקרעו את נשמתי .רציתי לצעוק ולרקוד ,להתחלק עם
הבשורה שלי אבל ידעתי שאני צריך לשתוק .קראתי הפתק שוב
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לא רק שהוא אמיץ אלא אהבתו אלי כל כך עזה שמצא גם את הדרך
להודיע לי ,ששלום לו.
הייתי המום ודמעות אושר זלגו מעיני .תוכנו של הפתק חייב
להישמר בסוד .רכנתי מעל המחרטה ועשיתי עצמי מצונן כאשר
ניגבתי את הדמעות מעיניי .משמרת הלילה התקרבה לסיומה
ואסירים יהודים של משמרת הבוקר ,הגיעו .האסיר היהודי שעבד
במחרטה שלי ביום בא לקראתי .הוא וודאי שמע על הגירוש האחרון
מהגטו ושאחי נלקח .הוא אמר לי לשמור על האמונה שהמגורשים
יחיו וישובו למצוא אותנו .הודיתי לו והחזקתי הפתק באגרופי
ורצתי לשירותים.
בתוך התא קראתי שוב ושוב את הפתק של מאנעק .הוא ביקש
שאשמיד אותו והבנתי שמסוכן לשנינו אם הגרמנים יגלו אותו.
נשקתי לפתק שיד אחי החזיקה ,קרעתי אותו לפיסות זעירות
והורדתי אותן באסלה .שמרתי לעצמי את הפינה הקטנטנה בה
כתוב" ,באהבה ,מאנעק ".ושמתי אותה בכיסי.חזרתי והצטרפתי
למיסדר של פועלי הלילה וצעדתי חזרה למחנה ,בבוקרהקר והאפור.
הרגשתי מאושר.

המזמור ה23 -

- 106 -

פרק 12
כל זמן שמאנעק היה קרוב ויכולתי לראותו ,אפילו לכמה דקות ,לא
הייתי לבד .הוא עזר לי להתמודד עם אימת המחנה והיה שותף
לדאגה ולייאוש בקשר להורים .תמכנו זה בזה בתקוות שלנו וחלקנו
את הדממה כאשר נגמרו לנו המילים.
עבדתי ליד המחרטה ,מקווה שהזר שהביא את הפתק מאחי ,יחזור.
לילה אחד ,כמה חודשים אחרי שקיבלתי את הפתק ממאנעק ,הגיע
איש זר אחר ,אזרח פולני בגיל הביניים ,נעצר ליד המחרטה שלי
ושאל אם אני לוצק זלצמן .הינהנתי ראשי בשקט ,מנסה לא למשוך
תשומת לב .הוא מסר לי פיסת נייר קטנה מקופלת ונעלם במהירות.
ידעתי שזה פתק ממאנעק .הסתכלתי מסביב לראות אם מישהו
צופה בי .המתנתי עד שחלפו מספר דקות ,בלתי נסבלות ואז פתחתי
בזהירות את הנייר שבכף ידי .בפנים היו שתי שטרות מקופלים של
 20זלוטים והודעה קצרה הכתובה בעיפרון:
אחי הקטן והאהוב ,שלום לי ואני חושב עליך.
אני ביער עם ידידים .תשמור טוב על עצמך.
מקווה שהכסף יעזור.
אתקשר אליך שוב בקרוב
באהבה ,מאנעק.
מאנעק עדיין חי ויכול להתקשר איתי! הוא לא שכח אותי ולמרות
שהוא רחוק ,עדיין יש לי אח .רכון מעל המחרטה הרועשת ,קראתי
הפתק פעמים רבות .שמתי את השטרות בחולצתי וקרעתי את הפתק
לפיסות קטנטנות .במשך כמה ימים השתמשתי בכסף שמאנעק שלח
לי .קניתי ,באמצעות אסיר יהודי ,שהיה בקשר עם פועל פולני  -חצי
כיכר לחם פריך ושני זוגות גרביים משומשות .הייתי זקוק לגרביים,
כי היינו כבר בסוף דצמבר והחורף הגיע בכל עוזו .משמרות הלילה
היו ארוכות ומתישות .נשארתי לבד ליד המחרטה להשלים את
מכסת הייצור שלי .באולם הייצור הייתי מוגן מקור ,שלג וקרח.
ידעתי שאני בר מזל .הרבה יהודים מתו בחוץ בקור ,חולים
מהתנאים הקשים ומהרעב ,מוכים על ידי השומרים והשוטרים
האכזריים.
מידי כמה שבועות  ,הגיעו אלי אנשים שלא הכרתי והביאו איתם
פתקים ממאנעק .הפתקים כללו כמויות קטנות של כסף והודעות,
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אלי ומקווה שגם שלומי טוב .בקריאה בין השורות הנחתי שמאנעק
הצטרף ל" -התנגדות הפולנית" ונלחם ביערות שליד זעשוב .המשכתי
את עבודתי במפעל ,רכון מעל המחרטה ,בוחן בזהירות את השטח,
וממתין בתקווה שהשליח יופיע שוב ,עם פתק נוסף מאחי.
מנהלי העבודה הגרמנים הקפידו על כך שנהיה נקיים במידה סבירה.
לעיתים ,בימי ראשון ,משטרת המפעל היתה מצעידה אותנו דרך
הרחובות הצדדיים של זעשוב ,לקסרקטין עזוב של צבא פולין מלפני
המלחמה ,כדי להתקלח .התפשטנו והבגדים שלנו טוהרו באדים
חמים .בתוך המקלחות ,פתחו לסירוגין  -מים קפואים או רותחים...
אנחנו מאד שמחנו להזדמנות להתרחץ ולנקות את הגוף ,גם שידענו,
שבעוד יום יומיים ,נהיה שוב מטונפים ....ימי ראשון הנדירים
האלה ,היו עבורינו ימי חסד – לא עבדנו ,התקלחנו ובנוסף ,יצאנו
לכמה שעות מהמחנה .ידענו שאנו זוכים לכך ,רק בגלל שאנחנו
עובדים במיפעל.
בצעדות יום ראשון שלנו למקלחות ,צעדנו דרך רחובות זעשוב.
הרבה פולנים היו בבית או בדרך לכנסיה .שוטרי בית החרושת
הגרמנים הצעידו אותנו בקצב צבאי עם בעיטות ואגרופים .הם פקדו
עלינו לשיר תוך כדי צעידה .כמה אסירים שהיו בצבא פולין לפני
המלחמה ,התחילו לשיר שירי צעדה פולנים ישנים והשאר העמידו
פנים ,כאילו גם הם שרים .לפולנים שעברו ברחובות ,המראה של
יהודים הצועדים בקצב ומנסים לשיר שירי צבא פולנים ישנים ,היה
מצחיק .היו כאלה שעמדו במדרכה וצעקו כלפינו עלבונות וקללות.
הילדים הפולנים צעקו" ,יהודים מטונפים! לכו לעזאזאל! יהודים
מלוכלכים לכו לפלסטינה!" הפולנים צעקו כשאנו שרנו בקולי קולות
והגרמנים היו משועשעים שהפולנים לועגים ומקללים אותנו.
חליתי בהצטננות עם שיעול מתמיד .הכרחתי את עצמי להמשיך
לעבוד במפעל ובעבודות נוספות אליהן שובצתי .חייתי ללא תרופות,
ללא זמן לנוח ומצבי הורע .פיתחתי חום גבוה וכאבים חדים בחזה.
הרגשתי כל כך חולה ששקלתי להישאר בדרגשי ולהגיד לסדרנים
שלא אוכל לצאת לעבודה .אסירים אחרים שכבו על דרגשי העץ,
קודחים מחום וחולים ולא יכלו לעבוד .ידעתי ,שהגרמנים לא יסבלו
מצב של יהודים חולים ,שאינם יכולים לעבוד .ביום ראשון הגרמנים
ערכו סלקציה במחנה .ממונה מדיימלר -בענז ,קצין ה SS -לפרענז,
פיקח על הסלקציה .כל האסירים נעמדו בחוץ בשורות בשטח
ההתכנסות ,נבדקו פיזית ונחקרו על ידי שוטרים גרמנים .חיקיתי
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 - 108את האנשים ששיפשפו את פניהם בשלג כדי להאדים את הלחיים
ולהסוות את צבע עורם החיוור .גרמני בדק אותי ,לא אמר מילה
והמשיך לבדוק את האחרים .כאשר תמה הסלקציה ,האסירים
שנראו חולים או חלשים וכל האנשים ששכבו חולים בצריף ,הועלו
על משאית ונסעו .חששנו שהגרמנים יוציאו אותם להורג .מכונת
הייצור הגרמנית לא זקוקה לאנשים חולים...
עד לסלקציה ,רבים מאיתנו האמינו ,שהעבודה שלנו במפעל ,עושה
אותנו ל"בעלי ערך" בעיני הגרמנים ונותנת לנו מידה מסויימת של
ביטחון .הסלקציה לימדה אותנו שכל יהודי שלא מסוגל לעבוד,
ייעלם .שמעתי שמועות שמתוכננת בריחה מהמחנה .דיברתי עם
ידידי :שיפר ,רייך ,רינגל ,וואקס והפרפלוק ,על האפשרות של
בריחה .לא היה לנו כסף ,נשק או חברים בחוץ ,לא ידענו לאן אפשר
לברוח ובגדינו הצבועים מלפנים ומאחור בכוכבים צהובים גדולים -
יסגירו אותנו לגרמנים .במצב זה ,אין לנו כל סיכוי לברוח.
לילה אחד שני בחורים מהמחנה ,חפרו מנהרה מתחת לגדר התייל,
ברחו ורצו לתוך היער .השומרים גילו את המנהרה שלהם ,הפעילו
אזעקה ושוטרים נכנסו לעובי היער עם כלבי צייד לחפש אחר
בתוך המחנה ,חייבו אותנו לעמוד
הבורחים.
בשורות וספרו אותנו פעם אחרי פעם ובאותו זמן ,השומרים צועקים
ומכים בנו .עמדנו בחוץ במשך שעות ,בלילה הקר ,כשהשומרים
מכים בנו  -עד ששוטרים פולנים החזירו את האסירים הבורחים.
בגדיהם היו קרועים והם כמעט
עירומים ,ידיהם קשורות מאחור בחבלים וכל גופם ופניהם ,נפוחים
ומדממים.
נעלו אותם בביקתה קטנה ,מעין מחסן קטן ,בקצה המחנה.
השומרים לא מנעו מאיתנו מלדבר איתם דרך חלון קטן .אחד דימם
מהפה ופניו היו נפוחים כל כך שלא הצליח לדבר .הבחור השני אמר
לנו ,שהם לא הצליחו להתרחק מהמחנה כאשר כמה איכרים פולנים
גילו אותם .הפולנים רדפו אחריהם דרך השדות ,קשרו אותם והיכו
אותם באכזריות ,עד שהגיעו שוטרים פולנים ולקחו אותם חזרה
למחנה .אחרי זמן מה ,הגרמנים פקדו עלינו להתרחק מהביקתה.
הגסטטפו בא ולקח אותם .למחרת ,סיפר לנו פועל פולני במפעל,
ותוצאותיה
הבריחה
שהשניים נורו ממש מחוץ לשער המפעל.
המחישו לנו את מצבנו :בתנאים האלה ,אין כל סיכוי לבריחה.
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 - 109הגענו לשנת  .1943יום ההולדת שלי הגיע וחלף כמו כל יום רגיל.
הייתי עכשיו בן  .15בעיצומו של החורף ,קבוצת הפועלים היהודים,
הפסיקה להגיע כל יום מהגטו .ערוץ הקשר שלנו עם העולם החיצוני
– נחסם .לא שמעתי יותר כל ידיעה על הורי או על הקבוצות שגורשו.
עקב הניתוק מכל הסובב אותנו ,האסירים במחנה חשו קירבה רבה
ביניהם .ראינו את עצמנו כמשפחה גדולה ,אחים לצרה...
אני התחברתי לכמה צעירים במחנה :יולעק רייך ,יולעק שיפר
ואמיל רינגל .יולק רייך  -היה חבר תומך ,מלא מרץ וביטחון עצמי,
שלא פחד מהגרמנים ותמיד מוכן לשמח אותנו בסיפור או בשיר.
יולק שיפר  -היה רציני ,מתחשב ונאמן כפי שיכולים לבקש מחבר.
היה מוטרד מהיותו לבד ,ללא הוריו ואחיותיו ,נושא שהיה משותף
לשנינו .אמיל רינגל ,מפשעמישל  -היה הגון וטוב לב ,חייכן ואופטימי
גם במצבים הקשים ביותר .היו לי עוד חברים טובים –הפרפלוק,
ואקס ורייף  -כולם חברים ובחורים טובים.
מנהל חדש הגיע למחנה רייכסשוף דיימלר -בענז פלוגמוטורנווערק.
שמו וורנר רומשטעט .ראיתי אותו חוצה את אולם הייצור ,מסתכל
ושואל שאלות .ביום ראשון אחר הצהריים ,בא לבדוק את המחנה.
משטרת המפעל וסדרני המחנה היהודים ,היו עצבניים כשהראו לו
את המקום .לאחר ש"הר רומשטעט" הגיע ,הפועלים היהודים
חוייבו למכסות ייצור גבוהות יותר .המכסות החדשות השפיעו הפוך,
על כמות המזון שדיימלר-בענז הקציב למטבח המחנה .לא חשוב
כמה קשה עבדנו ,תמיד בסוף קיבלנו פחות אוכל...
קבוצה ג דולה של אסירים יהודים הובאה למחנה רייכשוף מראווה-
רוסקה ,עיירה הנמצאת כ 100 -קילומטרים מזרחה מזעשוב .רוב
האסירים היו בשנות העשרים והשלושים שלהם .הם שובצו בצריף
עם אסירים יהודים מפשעמישל .ראיתי אותם נעמדים למסדר
ולארוחה הראשונה שלהם במחנה .הם נראו שונים .למרות מראם
הרזה ,נראו חזקים ,קשוחים ולבשו מדי צבא רוסיים קרועים .רציתי
לדבר איתם .שמעתי שהם נשלחו למחנה שלנו מהמזרח וקיוויתי
שיש להם ידיעות על היהודים שגורשו לאוקראינה.
בלילה לאחר בואם של יהודיו ראווה -רוסקה ,חברי כצנפליגל אמר
לי ,שהוא הולך לראות את האסירים החדשים ולשאול אותם אם
יודעים פרטים על המשפחות היהודיות מהגטאות של זעשוב,
פשעמישל ודעביקה שיושבו מחדש באוקראינה .אסור היה לאסירים
לעבור מצריף לצריף אחרי רדת החשכה .ביקשתי מכצנפליגל ,להזהר
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 - 110והוא יצא בשקט מהצריף .כעבור כמה דקות כצנפליגל הגיע בריצה.
"מה קרה?" שאלתי ,כצנפליגל היה נסער ולא יכול היה לדבר.
אחרים התאספו סביבו והפצירו בו לספר לנו את החדשות .לבסוף
הוא החל לדבר...
"יהודי ראווה -רוסקה הם שוטים ושקרנים! כן! כן ,הם שקרנים!"
האסירים העומדים מסביבו שאלו" ,למה? ,מה הם אמרו?"
כצנפליגל ענה בקול חנוק" ,הם אומרים שאנחנו טיפשים שאנו
מאמינים לגרמנים .הם אומרים ,שהגרמנים רימו את כולנו ...שאף
פעם לא היתה שום חווה כזאת באוקראינה ...שכל המשפחות,
נשלחו למחנה בעלזץ' ) (Belzecליד ראווה-רוסקה ,שם הרגו את
כולם בגז רעיל".
דיממת מות השתררה בצריף ,עמדנו מוכי הלם .כצנפליגל המשיך
בניגון אבל מוזר" ,הם אומרים שכל אהובינו מתו כבר בחודש יולי
האחרון .הם אומרים שנפסיק לשאול שאלות טיפשיות ושנתחיל
להגיד קדיש" .פניו היו רטובים מדמעות והוא התייפח כשהשמיע את
ניגון המיוסר" ,יהודי ראווה-רוסקה וודאי שוטים ושקרנים .מה
שהם אומרים לא יכול להיות אמת! אוי ,אלי .אלי! מה קרה
למשפחתי ,אישתי והבנים היפים שלי? למשפחתי ,לשרה שלי,
לתינוקות שלי!"...
הקשבתי לו באיימה .שמעתי משהו צועק" ,לא! לא! לא יכול להיות!
הם משקרים! הוא משוגע!" .אף אחד לא רצה להאמין לדברים
המחרידים שהוא מספר לנו .כצנפליגל טיפס לדרגש השינה שלו
ומשך את שמיכתו מעל לראשו .יכולתי לשמוע אותו בוכה .כמה
אנשים רצו לרוץ לצריף של היהודים החדשים שהגיעו ולשמוע זאת
מפיהם .הלכתי אחריהם לדלת .מוטעק הופשטטר עצר אותנו .אמר,
שרק  3אנשים צריכים ללכת פן יתפסו אותנו .מוטעק בחר עוד שני
גברים והם יצאו מהצריף .בזמן שחיכינו ,חשבתי על הדברים
הנוראים שכצנפליגל סיפר לנו .חרדה איומה אחזה בי .הצטופפנו
סביב דלת הצריף והמתנו.
מוטעק היה הראשון לשוב לצריף .הוא נראה רציני ועצוב .שני
האחרים מהצריף שלנו ושני גברים נוספים ,מראווה -רוסקה ,היו
איתם" .חברים ,אני מאד מצטער ,אבל החדשות הן רעות .הבאתי
שניים מידידינו החדשים לספר לכם ,את מה שסיפרו לנו".
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 - 111מוטעק פנה לשני הזרים ואחד מהם אמר" :חברים ,זה גרוע יותר
מכל דבר שמישהו יכול לדמיין .עלי להגיד לכם ,מה שאני מוכרח.
אין דרך אחרת ,יסלח לי האל ...כל המשפחות שלכם ,כל המשפחות
שלנו ,כל מי שגורש מהאיזור הזה נלקח ישר לבעלזץ' .הגברים,
הנשים והילדים היהודים הופשטו עירומים ,הוכו והומתו בגז רעיל".
זעקה נוראה נשמעה בצריף .היהודי מראווה -רוסקה המשיך" ,הם
מתים כולם ,כולם אינם" .הוא השתתק לרגע ,הוא בכה ,עיניו זלגו
דמעות וכתפיו רעדו" .ידעתי בלב שהדברים הנוראיים שהוא מספר
לנו ,הם אמת .הוא המשיך" ,גם אני לא יכולתי לקבל את זה ...אני
שונא אפילו להגיד המילים האלה ,ההורים שלי ,האחים והאחיות,
אישתי וילדיי היפהפיים "...קולו נשבר ,הוא כיסה את פניו בידיו
ובכה.
הזר השני שם זרועו סביב לכתפו ופנה אלינו" .מה שחברי סיפר לכם
הוא אמת" אמר" ,שמענו זאת מפועלי רכבת פולנים ,שדיברו עם
השומרים האוקראינים שעבדו בבעלזץ' ומהיהודי היחיד שברח
מבעלזץ' .אי אפשר להכחיש את האמת .אין מה לעשות אלא להגיד
קדיש" ...בקול נוגה קרא לנו לתפילת "קדיש" .עמדתי שם ,עם
היהודים האחרים בצריף ,וחזרנו אחריו על התפילה:
"יתגדל ויתקדש שמי רבה"...
ההורים שלי מתו .הם נרצחו למוות ואני לא הייתי שם איתם,
להושיעם או להצילם .הרגשתי אשם ולבי נשבר בקרבי .עזבתי את
קבוצת האנשים הבוכים והמתפללים וטיפסתי לדרגש השינה שלי.
שכבתי שם ,ליד כצנפליגל השקט .דחפתי פניי לתוך הקש ועצמתי
את עיניי בחוזקה .לא יכולתי להסיר מנגד עיניי את תמונות הזוועה
של הורי – אבי ,עירום ,מוכה ,מדמם ואמא ,שגופה חשוף ללעג
ולמכות של הגרמנים .ראיתי לפני את עיניה ,ברגע כשהבינה מה
עומדים לעשות להם .הו ,אלי ...ראיתי איך קורעים את אבא מאמא,
איך מפרידים ביניהם וכל אחד מהם נשאר בסוף בודד ,כשנחנק
מהגז הרעיל - .ליבי נקרע ...דודי קלמן ודודה בלימה כל יהודי טישין
שהובלו אל מותם – משפחות טוכמן ,גודמן ,קרוגר ,ראב ,ואסתר,
היפהפיה והביישנית שבאה אלינו לקבל מעט אוכל ,לפני יציאתה אל
מותה הנורא.
ראיתי ,את כל הילדים היהודים הקטנים נדחפים לחדר הקטל,
צועקים וקוראים להוריהם בנשימתם האחרונה...
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 - 112וההורים שלי! הו ,אלי ,ההורים שלי! ידעתי שברגעים האחרונים
שלהם הם קראו למאנעק ולי – אבל אנחנו לא היינו שם...
איפה מאנעק הלילה!!! כאשר אני זקוק לו יותר מאי פעם??? האם
מאנעק יודע את סופם של הורינו??? אני זקוק לו עכשיו ...הלילה...
לדעת שהוא עדיין בחיים...
את הלילה הזה לא אשכח לעולם .לילה מלא כאב ויגון .הלילה בו
נודע לי על מות הוריי .לילה השמור עימי ,לכאב ולסבל שהורי עברו
עד למותם ,לילה שצרב את לבי ונישמתי .לחשתי לתוך החשכה,
"אבא יקר ,אמא יפהפיה ,אני מתגעגע אליכם ,אני אוהב אתכם ואני
כל כך מצטער על מה שעשו לכם" .פניתי לאל ,האל שתמיד ידעתי
"אלי ,איפה היית? איפה היית ,כשצריך
שהוא רחום וחנון.
היה להציל את ההורים שלי???"
החדשות הנוראות התפשטו ליתר הצריפים .בכי וקינה הידהדו בכל
רחבי המחנה ,כל אותו לילה .שריקת מסדר הבוקר נשמעה.
התלבשנו ונעמדנו לפני הצריף ,לקראת הצעדה לעבודה .אותו בוקר,
לא נשמעו ברכות שלום ואף אחד לא דיבר .כולם במחנה ,כולל
הסדרנים ,היו אדומי-עיניים וכל אחד שקוע באבלו .באולם הייצור
לא יכולתי להתרכז בעבודת החריטה .מנהל העבודה הפולני שם לב
שמשהו אינו ככל הימים .כנראה שראה את הכאב בעיניים שלי מפני,
שעזב אותי לנפשי כל אותו יום .התפללתי לעוד מכתב מאחי ,אולם
דבר לא הגיע .עמדתי ליד המחרטה ללא ניע ,חושב על ההורים ,זוכר
הפרידה שלנו בגטו ,את התעקשותי ללכת איתם והם חייבו אותי
להישאר בגטו .האם ידעו מה מחכה להם? איך התווכחתי איתם...
כנראה שחשו שזו הדרך הטובה ,כדי להציל אותי...
אותו ערב במחנה ,רק מעט אנשים הלכו לקבל את ארוחת הערב
שלהם .בצריף שלי כולם שתקו .חברי יולעק שיפר ויולעק רייך ישבו
לידי על דרגש העץ .ישבנו בדממה ועצב זמן רב ואז יולעק רייך נעמד
והתחיל לשיר שיר עצוב אידיש:
שטיין ,טיירע שטיין
דו ביסט איין מול גווען מיין מאמעניו.
דוס גאנץ לייבען ווט איך געגיבען ,מיין מאמעניו
נוך איין מול צו זייען
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 - 113אבן ,מצבה יקרה
פעם היית אמי היקרה.
הייתי נותן את שארית חיי ,אמא שלי
עוד פעם אחת לראותך.
מעולם לא שמעתי את השיר הזה .הוא נגע ללבי והצטרפתי ליולעק
בשירה .האחרים הצטרפו ושרנו אותו כולנו ,שוב ושוב ,בכינו
והתחבקנו ,הרגשנו יתומים .סיפור האימים שזה עתה שמענו  -היה
אמת .עד עתה ,נלחמנו כל יום להישאר בחיים  -עכשיו תהינו בשביל
מה ועבור מי ,נשאר לנו לחיות.
המשכתי את עבדתי ,באולם הייצור במפעל ,במשמרות יום ולילה.
ניסיתי להימנע מלחשוב על מראות הזוועה שהיו במחנה בעלזץ' .לא
יכולתי להשתחרר מהתאורים של מראות הזוועה שהגיעו אלינו.
המראות הללו ליוו אותי במשך שעות היום ,בלילה ובחלומות
הביעותים שלי בלילות .אחרי מספר שבועות ,ירדה עלי קהות-חושים
וכל מחשבותי נסבו על מראות הזוועה ,על הסוף הנורא של הורי.
הזוועה של בעלזץ' סימלה את הטרגדיה של חיי ,זו שהגדירה את חיי
וגורלי .הרגשתי שאין כבר חשיבות לשום דבר בחיי ,וכל הדברים
האיומים שעברתי כנראה שהגיעו לי .רק המחשבות על מאנעק נתנו
לי תקווה .הייתי זקוק נואשות ,לשמוע ממנו .במפעל ,הסתכלתי לכל
עבר בתקווה לראות את האיש ,שיביא לי את המסר אליו
השתוקקתי – ידיעה מאחי.
לילה אחד עצר לידי פועל פולני ,שראיתי כבר קודם באולם הייצור.
הוא עצר ליד המחרטה שלי ולחש לי – ששמע עלי מהאחרים והוא
מאמין שיוכל לבטוח בי .התאכזבתי ,שזה לא האיש שהביא לי את
הפתק ממאנעק .האיש המשיך וסיפר לי ,שהוא חבר בקבוצת
"התנגדות" במפעל ושאל אם אני מוכן לעזור .אמרתי שאני מוכן.
הוא סיפר לי שהטבעות שאני עושה חיוניות לזרימת השמן התקינה
במנוע המטוס .אם אחרוט במהירות גבוהה יותר ,לטבעות יהיו
חריצים זעירים על פני השטח ,השמן ייצטבר וייסתום את הזרימה
והמנוע יתחמם חימום יתר .כלל לא העליתי בדעתי שיש סכנה
בקבלת אינפורמציה כזאת מאדם זר ואמרתי לו שאעשה זאת.
במשך חודשים עשיתי טבעות שמן פגומות .יכולתי לראות החריצים
הקטנים בטבעת ,אבל אף אחד אחר לא שם לב לכך והטבעות שלי
עברו את הבדיקה .הרגשתי שיש לי מטרה – להלחם בגרמנים ,בכל
דרך שאוכל .חשתי שזה עוזר לי להחלים מעט מהייאוש הכבד
ששקעתי בו.
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 - 114כעבור כמה ימים ניגש אלי למחרטה איש פולני אחר .ציפיתי לעוד
הוראות מקבוצת ההתנגדות .לאחר ששאל לשמי ,הוא מסר לי פיסת
נייר לבן מקופל ,מוכר .אבן נגולה מליבי ,מאנעק חושב עלי ומתגעגע
אלי .ביקש שאשמור על עצמי והבטיח לכתוב בקרוב והוסיף שלוש
שטרות של  20זלוטים .התמלאתי הקלה .יש לי אח .הוא חי .יבוא
יום ונהיה שוב יחד .הוריי מתים אבל עדיין היה לי בשביל מי לשרוד,
מישהו שזקוק לי ואני זקוק לו .הייתי בודד במחנה אך לא בעולם.
כנראה שכבר הגענו לחודש מרץ .על העצים מחוץ לגדר התייל הופיעו
הניצנים החדשים המסמנים את האביב .שלושה אחים צעירים
מצריף  #1הוצאו להורג .היכרתי אותם טוב .הם מאוד גוננו זה על זה
והיו ידידותיים עם אחרים .הם היו האחים היחידים במחנה פרט
לצימרמנים וכולנו הכרנו אותם והתקנאנו בהם .שמעתי שאח אחד
התווכח עם אלפרד ,הסדרן הוותיק .שני האחים האחרים הצטרפו
לוויכוח ואלפרד קרא למשטרת המפעל .הביאו אותם לפני לאפרענז,
קצין ה SS-ושמענו שהוא ירה בכולם.
באביב ,1943שמענו מהפולנים במפעל ,שהגרמנים סבלו מפלות
כבדות בנהר הוולגה ברוסיה ובצפון אפריקה .אפילו לא ידעתי
שהגרמנים הגיעו לאפריקה .רבים מאתנו היו מלאי שמחה
מהחדשות והרגשנו ששרשרת הניצחונות הגרמנית נשברת והתבוסה
תגיע ,אולי עוד שנה ...לא הרגשתי שימחה .הייתי רעב ומפוחד.
הוולגה וצפון אפריקה נראו רחוקים ממני ושנה – זה כמו נצח .אינני
יודע אם אצליח לשרוד עד אז ...השומרים התנהגו כמו חיות
אכזריות ,הסלקציות נמשכו ומספר היהודים במחנה ,הלך וקטן .כל
יום נשא בחובו אי -וודאות וסכנות חדשות...
יום אחד ,לאיציק רייף ,מוטעק הופשטטר ולי נאמר שמעתה נצטרך
לעבוד בכל יום ראשון ,עבור משטרת המפעל .ידענו שנהיה ברציפות
תחת עינם הפקוחה והשגחתם ונחשף ליותר השפלות ומכות.
העבודה שלי היתה לנקות את מגורי השוטרים ולעזור בתחזוקת
מקלטים נגד הפצצות בכל שטח המפעל .היה עלי לפרוק חול
ממשאיות ולשאת את השקים הכבדים למקלטים ,שם ישמשו להגנה
וכיבוי שרפות .יום אחד ,פרקנו חול ממשאית ,כאשר לאפרענז ,איש
ה SS-הגרמני ,עבר והחליט שאנו לא עובדים מספיק קשה .הוא החל
להצליף בנו בשוט עור .לבי היה מלא שינאה וזעם .התחלתי שר
בלהט נשימתי ,כשהרגשתי השוט על גבי והפניתי את השיר לחבריי:
"יום נקם עוד יבוא ,אנו נהיה אז השופטים"...
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 - 115"השתגעת? שתוק! שתוק!" לחש לי בכעס ,מוטעק הופשטטר שהיה
לידי "הוא יכיר את המנגינה!" הפסקתי לשיר ,כועס על טיפשותי.
המנגינה היתה " -האיטרנציונל הקומוניסטי" .אינני יודע היכן
למדתי את השיר או מה עלה בדעתי לשיר דווקא אותו בזמן הזה...
קבוצה של  60אסירים יהודים הגיעו למחנה רייכשוף ממחנה עבודה
אחר בעיירה נובי סאקז .האסירים נראו במצב גופני הרבה יותר טוב
מאיתנו .הקבוצה המקורית שלנו ,היתה במחנה כבר מעל לשנה.
בגדינו היו קרועים ומטונפים .אני כבר ביליתי את כל הבגדים
שמאנעק הבריח עבורי למחנה מהגטו .לבשתי מכנסיים שנקרעו
מאחור ומשופשפים בברכיים .ניסיתי לתפור אותם כמה פעמים אבל
הבד היה כל כך דק שהוא התפורר .לבשתי המעילון הכחול הישן,
שלא חימם אותי ולא הגן עלי מרטיבות .המעילון עבר גם ניקוי
באדים ,לטיהור מכינים והתפרים שבו ,נפרמו .כוכבי הזיהוי
היהודיים ,שפעם נצבעו בצבע צהוב נראו בקושי ועדיין נעלתי את
מגפי ההחלקה של אמא וניסיתי לתקן את הסוליות בחתיכות קרטון
שקשרתי מעל המגפיים עם שרוך .כאשר ירד גשם הגרביים נרטבו
לגמרי ובחורף רגליי קפאו .הרגשתי מלוכלך כל הזמן והשתוקקתי
לאמבטיה חמה ובגדים נקיים.
יום אחד ,משאית  SSהביאה למחנה ארגזים עם בגדים משומשים
ונעליים .הסדרנים הודיעו שכל אחד יקבל מעילון ,חולצה ,זוג
מכנסיים ונעליים .ביום ראשון מיהרתי לתפוס מקום בראש התור
כדי לקחת בגדים ונעליים .פחדתי שאם לא אעמוד בראש התור,
אולי ייגמר הציוד לפני שיגיע תורי ,כמו שקורה לעיתים עם מנות
האוכל שלנו.
נכנסתי לחדר הציוד ואמרו לי למהר ולבחור בגדים לפי מידתי.
ההבגדים היו משומשים אבל רובם נראו במצב טוב .לקחתי מעיל
קצר חם ,חולצה עם שרוולים ארוכים וזוג מכנסיים חומים .עברתי
לחדר אחר שם ראיתי מאות נעליים ומגפיים שנשפכו משני ארגזי
עץ .הנעליים היו מעורבבים כולן יחד .הן לא נקשרו או נשמרו
בזוגות .ידעתי שנעליים אלה וודאי נלקחו מיהודים שנהרגו על ידי
הגרמנים באחד המחנות .האחרים בחדר עמדו איתי .אף אחד לא
רצה להתחיל לחפור בערימות הנעליים ...אסיר יהודי צעיר הרים נעל
שחורה והתחיל חופר בערימה כדי לחפש את הנעל התואמת .הצעיר
פנה אלינו ואמר "כולנו יודעים מהיכן הגיעו הנעליים האלו .הנעליים
והבגדים האלה יהיו הצלתינו .אחינו היהודים שמתו ,יעזרו לנו
לחיות על ידי מתנת נעליהם" .התחלתי לחפור בערימה .מצאתי מגף
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 - 116שמאל שחור ומגף ימין דומה שנראו לי באותה מידה וצבע ,אבל
בסיגנון שונה .נעלתי אותם במהירות ,השארתי מגפיי הישנים
בערימה וברחתי החוצה...
הגיע חודש ספטמבר .ידעתי זאת ,כי למנהל עבודה שלי היה לוח שנה
תלוי על קיר משרדו .ניסינו לעקוב אחרי הימים ,כל יום היה קשה
כשאול ,כל יום היה גרוע ועלוב כמו היום שלפניו והיום שיגיע
אחריו.
בעבודתי ליד המחרטה ,חשבתי הרבה על מאנעק והתפללתי לעוד
מסר .חודשיים עברו מאז שקיבלתי ממנו פתק .פועל פולני ניגש אלי
ושאל לשמי .הוא נתן לי פתק קטן מקופל מאחי .רכנתי מעל
המחרטה וקראתי:
לוצק היקר ,מקווה שאתה בטוב.
אני מצטער שאני נכנס לפעולה
ולא אוכל יותר לכתוב לך.
אוהב אותך ואתגעגע אליך תמיד.
אל תתן לחדשות רעות להביס אותך.
כאשר כל זה ייגמר ,זכור לכתוב לאמריקה.
נמצא זה את זה ונהיה יחד.
שמור על עצמך .השמד פתק זה.
אוהב אותך ,מאנעק.
חשתי ,ידעתי בתוך תוכי  -שלא אשמע ממאנעק עד אחרי המלחמה.
ניסיתי לזכור בעל פה את המילים וההבטחות שלו .אם לא נתראה
לעולם ,זה יהיה הרגע האחרון שלי איתו ,מחזיק הנייר שהוא החזיק
בידיו .נשקתי לפתק ,קרעתי אותו וזרקתי אותו לערימת שבבי הפליז
מתחת למחרטה שלי.
הבטתי לעבר לוח שנה על הקיר .התאריך היה 3 :בספטמבר.1943 ,
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פרק 13
בספטמבר  ,1943הפיקוד והפעלת המחנה ,עברו לידי אנשי ה.SS -
אוברשרפיירר אוסטר ,מונה למפקד המחנה ופלוגת אוקראינים
הובאה לשמש כשומרים .בתפקידו הקודם שימש אסטר ,כסגנו של
שופקה ,המפקד הגרמני של גטו זעשוב .אוסטר בדק באקראי את
האסירים ,הצריפים והשירותים .נשא אלה כבדה והיכה כל יהודי
שהיה בטווח מגעו .נהג להעניש צריף שלם ,בגלל סיבה הקלה ביותר,
מנע מאיתנו ארוחות ,חייב אותנו לעמוד שעות במסדר במזג אוויר
הגרוע ביותר ,אהב לכוון אקדחו לראשינו ולאיים שיהרוג אותנו.
אוסטר הורה לסדרנים להתעלל בנו ,אחרת איים להחליפם .לאוסטר
היתה משיכה חולנית לחיות ,היה לו כלב מרושע וגדול שטיפל בו
במסירות וחיבה.
אוסטר הביא שישה אווזים גדולים לתוך המחנה והכניסם לביקתה
קטנה שבנו האסירים ליד חדר הרחצה .כל יום אחר הצהריים,
נשלחו כמה גברים יהודים ,לנקות את ביקתת האווזים ולהאכיל את
האווזים על ידי דחיפת גושי בצק לגרונם .אווזי הבר נאבקו בכוח נגד
ההאכלה .הם נשכו את האסירים בידיים ,בזמן שאוסטר והשומרים
 צופים בהאכלת האווזים .במיוחד אהבו לראות את האווזיםנושכים ומנקרים בנו .אוסטר חייב אסירים לשתול גן-ירק גדול ליד
שער הכניסה למפעל .גידלנו עגבניות ועוד ירקות למטבח ,עבור
הארוחות של הגרמנים .לאסירים נגרם עינוי רב לטפל בשתילי
העגבניות והירקות ,תוך איסור אכילה ואיום של הוצאה להורג למי
שיפר ההוראה.
באחד הימים ,אחר הצהריים נבחרתי עם עוד שני אסירים לנקות את
הביקתה ולהאכיל את האווזים .אוסטר בא לבדוק כיצד אנו מנקים
ולצפות בנו מאכילים את העופות שלו .הוא עזב לאחר כמה דקות
ולנו נחסכה מסכת התעלולים שלו .זמן קצר לאחר שעזב ,שמעתי
שתי יריות .הסתכלתי לכיוון היריות שבאו מהכניסה למחנה .ראיתי,
ארבע אסירים נושאים גוף רפוי לחדר הרחצה .לתדהמתי ,ראיתי
שהאיש המת הוא כצנפליגל ,שכני לדרגש .סיפרו ,שאוסטר הרג אותו
בגן הירק .אוסטר טען שראה את קצנפליגל משתין שם וכצנפליגל
הכחיש שעשה דבר כזה .אוסטר פסע סביבו וירה בו פעמיים מאחורי
ראשו...
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 - 118האוקראינים שמחו להיות השומרים שלנו .תכופות היו משתכרים
וזה גרם להם להתלהב ולירות באסירים היהודים .מסוכן היה להיות
בחוץ אחרי החשיכה ,למרות שמותר היה לנו ללכת למחראה .לילה
אחד יצאתי לכוון המחראה ,שהיתה בין הצריף וגדר התייל הכפול.
רצתי לכיוון המחראה כאשר קול של שיכור קרא לי לעצור .השומר
צעק לי ליפול ארצה .ירדתי למטה ,מקווה שהוא לא יכול לראותי
בחושך" .שכב! קום! שכב! הישאר שם ,אמא שלך זונה ,חזיר יהודי!
אבל תפסתי אותך!" שמעתי את נקישת הרובה ,קפצתי ורצתי לתוך
הלילה השחור לכיוון הצריף .נשמעו מספר יריות רובה .המשכתי
לרוץ תוך כדי הצעקות והיריות והגעתי לצריף שלי .אורות המחנה
כבר דלקו והשומרים צעקו וירו ברוביהם .אני טיפסתי למדף שלי
והתכסיתי בשמיכה .המהומה העירה את שאר האסירים ,אולם אף
שומר לא ניכנס לצריף שלנו ואחרי זמן מה ,הצעקות פסקו והלכתי
לישון .למחרת במיסדר ,אוסטר הודיע שהשומרים מנעו ניסיון
בריחה .אמר לנו ,שמעכשיו הוא יירה באסירים גם אם מישהו רק
ינסה לברוח.
בצריף שלנו אוסטר הנהיג שיטה חדשה למנוע ניסיונות בריחה .שני
אסירים שובצו למשמרת של שעתיים ,בה עליהם לעמוד ליד הדלת
ולוודא שכל האסירים ישארו בצריף .בסוף כל שעתיים ,המשמרת
הבאה סופרת את כל האסירים בצריף ,לוודא שהם כולם שם לפני
שהם מתחילים את המשמרת .אם יחסרו אסירים בצריף ,המשמרת
ששמרה עליהם – תוצא להורג .האסירים שכבו על דרגשיהם וישנו
ואנשי המשמרת הבאה היו עוברים במעברים הצרים לאורך הצריף
ומטפסים לדרגשים העליונים כדי לספור את האסירים.
באחד הלילות ברח אסיר מהמחנה .הוא חפר מחילה מתחת לגדרות
ורץ לתוך היער .שומר ראה אותו ורדף אחריו עם שאר השומרים.
הם תפסו אותו מהר מאד והרגו אותו .למחרת בבוקר קראו לנו
למיסדר ושם השכיבו גופתו .אוסטר משך אסיר יהודי צעיר
מהשורות וציווה עליו לשכב ליד האיש המת .הצעיר התחנן לחייו.
אוסטר היכה אותו באלה ובעט בו עד שנשכב על הארץ ליד הגופה.
הצעיר ניסה לקום על ברכיו .אוסטר הוציא את אקדחו ,ירה בו
מאחורי הראש והצעיר נפל לאדמה .אוסטר החזיר אקדחו לנרתיקו,
חייך והלך .יום רדף יום ,הימים התמזגו זה בזה ,רעב ,לילות ללא
שינה ,עבודת פרך ,איום מתמיד של מכות ,השפלות ,סלקציות
והוצאות להורג.
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 - 119באחד מימי ראשון אחר הצהריים ,שובצתי לקבוצת עבודה ,כדי
לנקות את הכניסה לבניין משרד המפעל .כמה אסירים גרפו את
הדשא ואספו עלים ,אחדים רחצו את מדרגות האבן ואחרים הבריקו
את דלתות העץ הגדולות .מנהל העבודה הפולני אמר לי לרחוץ את
חלון הזכוכית הגדול מעל דלתות הכניסה .הוא נתן לי דלי מים וכמה
סחבות ועזר לי להרים סולם .העמדנו את הסולם מעל רשת ברזל
המשובצת בתוך המדרגה העליונה .טיפסתי למעלה ורחצתי את
החלון ,כאשר קצין גרמני ממשטרת המפעל ,יצא מהדלת הקידמית,
הסולם חסם את דרכו והיה עליו להתכופף קמעה כדי לעבור סביבו.
הקצין הביט למעלה ,ראה אותי ונתן בעיטה חזקה בסולם .הסולם
התהפך ואני נפלתי על מדרגות האבן ונחתתי על רשת הברזל.
הרגשתי כאב חד וראיתי שמכנסיי קרועים והברכיים שלי מדממות
חזק .הגרמני בעט בדלי השפוך ובסמרטוטים וצעק לי לחזור
לעבודה.
היהודים האחרים עזרו לי להתישב על המדרגות .אפילו מנהל
העבודה הפולני נראה מודאג .הוא אמר לי שהחלון נקי דיו ואני לא
צריך לעלות שוב על הסולם .איש יהודי קרע סחבת נקיון לפסים
ועטף בהם את ברכיי .הוא הביט אחרי השוטר שהלך הלאה ברחוב
ואמר באידיש" ,שיישרף הממזר הזה בגיהינום" .הוא פנה לעזור לי
לעמוד ואמר לי שהחתכים לא נראים כל כך גרועים .האחרים חזרו
לעבודה .עמדתי שם ,לא בטוח מה אני יכול או צריך לעשות .מנהל
העבודה פשוט התעלם ממני .שוטר מפעל אחר הגיע ברכיבה על
אופניים .היה עליו לקחת אותנו לפסי הרכבת לפרוק קרונות פחם.
הלכנו אחריו עד לפסי הרכבת .היה לי קשה להשיג את האחרים .הם
ראו שאני פצוע וניסו ללכת לאט ואפילו התעלמו מצעקות השוטרים.
בפסי הרכבת נתנו לנו אתי חפירה ומריצות כדי לפרוק את הקרון
השלישי .כמה מהאחרים עזרו לי לטפס לתוך הקרון ,שם גרפתי פחם
לתוך המריצות .הברכיים שלי כאבו מאוד ואז הפכו ללא תחושה
ודם נזל דרך הסמרטוטים המלוכלכים .עבדנו שעות עד שסיימנו את
העבודה והיינו תשושים ושחורים מאפר פחם .כבר החשיך
כשהצעידו אותנו חזרה למחנה .הלכנו לחדר הרחצה לרחוץ הפיח
מהידיים והפנים .מהחתכים זרם דם והם היו מלאים בפיח שחור.
לא יכולתי להרים רגליי לתוך הכיור המשותף וניסיתי לרחוץ האפר
השחור מהחתכים .הפחם נשטף מהעור מסביב אך הפצעים
הפתוחים נשארו מלאי דם ופיח שחור.
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בברכיים שלי ואמר לי שאני חייב לגשת לרופא המחנה .התווכחתי
איתו שאהיה בסדר והחתכים לא כואבים מדי .שיפר אמר לי ,שאם
לא אטפל בפצעים הם יזדהמו ואז תהיה לי בעיה רצינית .הרמתי את
מכנסיי הקרועים וצלעתי אחריו" .רופא המחנה" לא היה ממש רופא
בהכשרתו .שמו היה קליין והוא היה סטודנט לרפואה באיטליה,
לפני שנאסרנו .היה מאד אדיב ולא שמר בסוד את הכשרתו הרפואית
המוגבלת .לא היה לו ציוד רפואי ולא תרופות ,אולם ניסה לטפל כפי
יכולתו וליעץ לאלה שחלו .הוא בדק את החתכים שלי ואמר
שמוכרחים לנקות אותם .ביקש משיפר ואדם נוסף להחזיק בי בזמן
שהוא מנקה את החתכים במים ופיסות צמר-גפן .חיטא אותם בנוזל
חום ששרף וגרם לי לצעוק .כאשר סיים ,עטף את ברכיי ברצועות בד
לבן.
שיפר עזר לי לעמוד בתור למרק וללחם ואחר כך עזר לי לחזור
לצריף .לא יכולתי לאכול הרבה .רציתי לשכב אבל לא יכולתי לטפס
לדרגש השינה שלי .שיפר שיכנע את האיש ,בדרגש שמתחתי,
להחליף מקומות ללילה .התעוררתי במשך הלילה בכאב נורא .הברך
הימנית כאבה אך ברך שמאל היתה חמה ונפוחה .בבוקר לא יכולתי
לכופף ברך שמאל .מישהו הלך לדבר עם הרופא .הרופא מסר
שירשום אותי כחולה לאותו יום ויראה אותי אחרי שמשמרת היום
תצא למפעל .כמה שעות מאוחר יותר התיישבתי וגילגלתי עצמי
מהדרגש .הצריף היה שקט ,משמרת היום כבר עזבה ומשמרת
הלילה ישנה .נשענתי על הקירות והדרגשים וניסיתי לקפוץ על רגל
ימין .בחוץ החלקתי על האדמה הרטובה ונאלצתי לזחול .בחצי
הדרך בשטח המיסדרים ,ראיתי בחור מנובי סאקז שהציע לעזור לי,
התכופף ,הרים אותי והביא אותי לחדר הרופא.
הרופא בדק את הברך הנפוחה ,שם מד -חום תחת בית השחי ומדד לי
את החום .אמר,שהרגל שלי בוודאי הזדהמה .פיזר קצת אבקה על
החתכים ואמר לי לחזור לצריף שלי ולשכב .האסיר מנובי סאקז
נשא אותי חזרה לצריף והניח אותי על הדרגש התחתון .הוא עבד
במשמרת הלילה והבטיח לשוב מחר להביא אותי לרופא.
למחרת ,הרופא היה מודאג שאני עדיין סובל מכאבים וחום גבוה.
החתך בברך ימין החל להירפא .גם בברך שמאל חל שיפור ,אך
הנפיחות מעל הפצע גדלה וכאבה יותר .הרופא פחד שאפר הפחם יצר
זיהום והאיזור כנראה מלא במוגלה .הרופא הציע לחתוך ולנקז את
המוגלה ,אולם הזהיר אותי שאם יעשה חתך שגוי ,ייתכן שלא אוכל
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 - 121שוב לכופף את הברך .הרופא החליט לנקז הפצע ולנסות למנוע
מהזיהום להתפשט .אני ישבתי ,בזמן שכמה אסירים החזיקו אותי.
הרופא ישב מולי עם רגלי הנפוחה מתוחה עד לחיקו ,לקח מסרגה
ארוכה ודחף אותה לתוך החתך ומתחת לעור עד שהגיעה לאיזור
הזיהום .צרחתי מכאבים ,ניסיתי לקפוץ ולבעוט אבל האסירים
החזיקו בי בחוזקה .הרופא משך את המסרגה מרגלי וזרם של מוגלה
דמית פרץ החוצה .זעקתי בזמן שהוא לחץ וסחט את הזיהום מרגלי
והשתמש במסריגה לדחוף קצת גזה עמוק לתוך הפצע .השאיר פיסה
קטנה של הגזה לבצבץ מהחתך ,כדי להחליפה למחרת .נותרתי חלש,
תשוש ובעיקר  -כואב.
חברי נשא אותי חזרה לצריף ,לדרגש השינה שלי .מאוחר יותר ,פועל
ממשמרת הלילה ,הביא לי מים ופרוסת לחם קטנה ,ששמר מארוחת
הערב .הרופא טיפל בי ,כל יום במשך השבוע הבא .כל יום נמשך
אותו הטיפול ובכל יום חל רק שיפור מועט .עדיין היה לי חום גבוה
וסבלתי מכאב נורא שהוקל רק כששכבתי ולא זזתי כלל .רוב הזמן
עבר עלי בשכיבה על הדרגש בצריף .ידעתי שבכל יום נתון ,הנהלת
המפעל מרשה רק לשלושה יהודים חולים מתוך כ 400 -איש שהיו
במחנה ,לקבל פטור מעבודה .אם אני חולה ולא יכול לעבוד ,רק עוד
שני אנשים חולים יכולים להישאר במחנה ואחרים שגם הם חולים,
חייבים לצאת לעבודה .הרופא אמר שינסה להשאיר אותי במחנה
לעוד זמן מה .הסכנה הגדולה ביותר היתה שהגרמנים שמרו רשימות
של היהודים החולים ,שלא יכולים לעבוד לזמן ממושך ואסירים
אלה לעיתים תכופות – פשוט נעלמו ...הגרמנים לא רצו להשאיר
במחנה יהודים שאינם יכולים לעבוד .ידעתי שהמחלה ,מסכנת אותי.
הייתי חולה כבר כשלושה שבועות ,כאשר שומר אוקראיני וסדרן
ניכנסו לצריף .הם קראו את שמי .לא היה לי זמן להתחבא .הסדרן
ראה אותי והם באו וציוו עלי להתלבש וללכת איתם .הסדרן עזר לי
למשוך את מכנסיי מעל רגל שמאל הנוקשה ולנעול את נעליי.
האסירים האחרים צפו בעצב כאשר לקחו אותי .הובלתי לשער
המחנה ,שם ראיתי משאית צבאית גרמנית וכמה גרמנים משוטרי
בית חרושת ,שהעלו אותי למשאית ,שם הצטרפתי לעוד ארבעה
יהודים שנראו מאוד חולים .עוד שני אסירים הובאו מהמחנה והועלו
למשאית .שני שוטרים טיפסו למעלה והמשאית החלה לנוע לאט
דרך רחובות המפעל .עצרנו ליד הכניסה הקידמית של אולם הייצור.
קצין המשטרה נכנס לתוך הבניין בזמן שאנו מחכים במשאית.
ידעתי שאני בסכנה גדולה אך לא יכולתי לעשות דבר .כמה פועלים
פולנים וגרמנים ,עברו ליד המשאית והביטו בנו .פתאום ראיתי את
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משנה .הוא זיהה אותי והלך לקצין משטרת המפעל וציווה עליו
לשחרר אותי .הוא צעק שאני אחד הפועלים הטובים ביותר שלו
והוא צריך אותי חזרה בעבודה .קצין המשטרה הבכיר הביט בי
ואמר למשגיח שיוכל לקבל את היהודי ופקד עלי לקפוץ מהמשאית.
הקצין שאל לשמי ,מחק אותו מהרשימה והלך .פניתי להודות
למשגיח והוא סימן לי לבוא אחריו .צעדתי כמה פסיעות והוא שם
לב שאני צולע .המשגיח אמר לי לשוב למחנה ,ושהוא ישיג לי מחר,
שיבוץ לעבודה חדשה .המשגיח הגרמני הגבוה הלך הלאה ואני
המשכתי לכיוון המחנה .שמעתי את התנעת מנוע המשאית ואת
המשאית נוסעת ומתרחקת .לא הייתי מסוגל להסתובב ולצפות
במשאית הנוסעת ולראות את היהודים שבתוכה ,היודעים היטב,
שהיום  -נגזר דינם למוות .צלעתי חזרה למחנה.
הרגשתי שמחה שניצלתי ,אסיר תודה למשגיח הגרמני ,אבל
הרגשתי עצוב בגלל היהודים שנשארו על המשאית...
השומר האוקראיני שעמד בשער ,צפה בי צולע לתוך המחנה .עצר
אותי ושאל מדוע חזרתי .עניתי ,שהמשגיח הגבוה במפעל ,ביקש
שיחזירו אותי לעבודה כדי לסיים מבצע מיוחד .הסדרן התקרב
והקשיב לתשובה שלי" .האם הורידו את שמך מרשימת ההובלה?"
שאל" ,כן ,ראיתי אותם מוחקים את שמי מהרשימה" ,עניתי.
השומר מלמל" ,במוקדם או במאוחר" ונתן לי לעבור .האסירים
בצריף היו המומים לראות אותי .הייתי הראשון שאי פעם חזר אחרי
סלקציה .הם לא האמינו שלאסיר יש מזל כזה ,שאחרי שנה המשגיח
יזהה אותי מבין שאר האסירים הרזים ,מגולחי הראש .שיפר אמר
שזה סימן טוב ושלא אבדה כל תקווה ,שאולי נשרוד את המחנה
הזה.
מישהו התחיל לשיר ,שיר ישן ביידיש" :מאיפה לוקחים טיפת מזל?"
הייתי קרוב מאד למוות  -והצלחתי להינצל! כולם חייכו ושרנו ביחד.
הרגשתי טוב ושמחתי מאד ששובי שיפר את מצב רוחם ,אבל עדיין
זכרתי את האחרים ,שלהם לא האיר המזל.
בבוקר ניגש סדרן יהודי לדרגש שלי ומסר לי ,שאחרי מיסדר הבוקר
עלי להתייצב ב"בניין ייצור מדוייק" ,שם שובצתי לעבודת ניקיון.
הנחתי שהמשגיח סידר זאת .חשבתי על עבודתי הקודמת בניקוי
רחובות וגם על הנפילה מהסולם וקיוויתי שאוכל לבצע העבודה עם
הברכיים הפגועות .אף פעם לא הייתי בפנים בניין ייצור מדוייק.
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 SSמאחורי מכתבה ,שאל לשמי ואז פנה לפועל פולני ,שסימן לי
ללכת אחריו .הפולני הסביר לי תוך כדי הליכה ,שהוא הממונה שלי
ועבודתי תהיה לנקות את האסלות וחדרי הארונות .הוא שם לב
לצליעה שלי וסיפרתי לו איך הגרמני בעט בסולם שמתחתיי ועל
הפציעה שלי והוספתי ,שאעשה כל עבודה שידרוש ממני .הוא פנה
אלי במבט מבין-דבר.ואמר" :אל תדאג .העבודה שלך תהיה קלה
והרגליים שלך יבריאו" .העבודה כפועל נקיון בבנין ,התבררה
כמשימה קלה יחסית :לטאטא ולשטוף את הרצפות ולנקות
הכיורים והאסלות.
במשך היום ,היו פעמים שמשטרת המפעל או השומרים ,כלל לא
שמרו עלי כלל ויכולתי לעבוד בקצב נוח ואפילו לעמוד ולנוח מעט
בשירותים .הבעיה היחידה היתה ,שעלי לחזור למחנה בשעת
הצהריים ,כדי לקבל את ארוחתי הדלה .בתחילה ,ההליכה למחנה
היתה קשה לי ,מפני שרגליי היו עדיין דלוקות וכואבות והיו ימים
שנשארתי בבניין וויתרתי על קערת המרק המיימי .לפעמים ,פועלים
פולנים ,שאכלו בחדר הארונות נתנו לי שאריות אוכל מארוחתם.
כעבור זמן מה ,מצב רגליי השתפר והלכתי יום יום למחנה לקבל את
מנת האוכל שלי.
יום אחד הלכתי למחנה לקבל את ארוחתי .היה יום קיץ נהדר,
שמיים כחולים ושמש חמה ונעימה שיזפה את פני .שמחתי להיות
בחוץ ,רחוק מחדרי הארונות והאסלות לזמן מה .פניתי לרחוב
הראשי והלכתי לכיוון שער המחנה .הופתעתי לראות ברחוב ,מרכבה
הרתומה לשני סוסים וקצין גרמני יושב בתוכה עם אנשים אחדים.
הסתתרתי מאחורי עמוד הבניין כדי להמנע מלהתקל בהם .נדחקתי
אחורנית לקיר וצפיתי במרכבה העוברת .במושב הקידמי ,ישב
אוסטר מפקד המחנה ,מחזיק במושכות ונוהג בשני הסוסים .הוא
חייך ודיבר מעל כתפו לאישה צעירה ושני ילדים בלונדיניים שיישבו
במושב האחורי .אוסטר משך את הסוסים לאחור ועצר את
המרכבה .ירד ,קשר את הסוסים לעץ גדול ועזר לאישה ולילדים
לרדת מהמרכבה .אוסטר הוביל אותם למישטח דשא קטן ,חיבק
הילדים ופנה לשער המחנה .האישה פרשה שמיכה על הדשא
והתיישבה עם שני הילדים .צפיתי בהם מרחוק ,צוחקים ומשחקים.
נשארתי חבוי ,מפחד לצאת ,שמא מישהו יראה שאני מתחבא שם.
ידעתי שאם אשאר כאן ,אצטרך לחזור לעבודה ולא לקבל את
הארוחה במחנה.
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והרים אותם לתוך המרכבה ,האישה קיפלה את השמיכה ועלתה
למרכבה ,חבשה את כובע הקש לראשה ואוסטר טיפס למושב
הקידמי ,הניף את המושכות ,סיבב את המרכבה במיומנות ויצא
לדרך .חיכיתי בנשימה עצורה עד שהמרכבה עברה ורק אחרי שרעש
הסוסים נמוג ,העזתי להציץ ולוודא שהמרכבה אכן איננה –
ומיהרתי ללכת לכיוון המחנה .הייתי רעב מדי לשוב לעבודה בלי
לקבל קצת אוכל .השומרים בשער ידעו שאני בא למחנה לבד כל יום
בשעה זו ונתנו לי לעבור.
במחנה ראיתי את קבוצת פועלי משמרת הלילה ,שבדרך כלל ישנו
בצריף בשעה זו ,עומדים בשטח המיסדרים .ניגשתי לקבוצת אנשים
שהיכרתי ושאלתי" ,מה קרה? למה אוסטר היה כאן?" אסיר אחד
סיפר לי בלחש ,ששני בנים צעירים מנובי סאקז ברחו היום באור
היום .הם זרקו שמיכות מעל הגדרות ,טפסו מעל גדר התייל ורצו
לתוך היער .השומרים ראו אותם והתחילו רודפים אחריהם ויורים.
הם הביאו אחד חזרה .הוא היה מת .הצעיר השני היה חבול ומוכה
מאוד אבל עדיין בחיים .אוסטר הופיע .הם משכו אותנו מהצריף
וחייבו אותנו להסתדר בשורה ולצפות .אוסטר בעט בגופה והתחיל
להצליף בצעיר הפצוע עד שהיה כמעט מת .השומרים קשרו אותו
לחבילה עם גופת חברו והרביצו בו באת-חפירה .הם שברו השוקיים
והרגליים שלו ,הלמו בפניו עד שהיה כדור דם .הצעיר צרח מכאבים
והתעלף .אוסטר אמר לשומרים לשפוך עליו דליי מיים קרים וכאשר
חזר להכרה ,המשיכו לענותו ...ואז אוסטר ירה בו בראש .השומרים
זרקו את גופותיהם ליד המחראה" .מי היו שני הבנים?" שאלתי ,לא
הכרתי שמותיהם ,כנראה שראיתי אותם במחנה לא היכרתי
השמות .קבוצות אסירים התחילו ללכת לכוון המחראה .הלכתי
אחריהם והגענו לגופות הנרצחים .שני הבנים שכבו עם פניהם למטה
בבוץ ,עירומים ומכוסים פצעים וחתכים .הם נראו רזים ולבנים,
שוכבים דומם באדמת הבוץ .האם יותר טוב להם עכשיו ,תהיתי?
האם נסבול חיים כאלה ולעולם לא נראה החופש? האם גם סופי
יהיה כזה או שאעלה על משאית המוות ואשלח לחדרי הגז?
לא הייתי מסוגל ,לשוב למפעל .צעדתי לאטי ,לצד הרחוק של צריף
 ,#5מרחק של מטרים ספורים מגדר התייל ,כאן אוכל להיות מעט
לבדי .המוות של שני הצעירים גרם לי לדיכאון וייאוש .בעיני רוחי,
דמיינתי איך אני גורם סבל לאוסטר ,הקצין הגרמני המתועב הזה.
התמונות של אוסטר בצהריים ,עם אישתו וילדיו ,רוכב במרכבה
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ממני .נדרתי בלבי ,שיום יבוא ואנקום בו.
בשביל העפר החיצוני ,מחוץ לגדר התייל ,הופיעה אישה .היא
הסתכלה סביבה בחשש והביטה בי כאילו רצתה לומר משהו .עמדתי
קרוב לגדר והיא אזרה עוז ושאלה מהר" ,האם אתה מכיר האנשים
מנובי סאקז?" היא אמרה השמות של השניים שניסו לברוח .היא
כנראה חיכתה להם מחוץ למחנה" .כן" ,עניתי .האם הם במחנה?"
שאלה ,היססתי מעט ואז אמרתי" .,כן ,הם נתפסו" .היא התקרבה
לגדר" .מה קרה להם?" הסתכלתי בעיניה ואמרתי" ,הם מתים"...
היא החלה לבכות ,הסתובבה ורצה לתוך היער .חזרתי לעבודה ,עצוב
ושבור .הידיעה על הבריחה שנכשלה התפשטה במחנה .האסירים היו
עצובים ואילו השומרים ,צחקו ולעגו לניסיון האווילי של היהודים
הצעירים.
למצב הרוח העגום ששרר במחנה ,נוספה גם הידיעה ששמענו מכמה
פועלים פולנים במפעל ,שכל היהודים גורשו מהגטו .נשארו רק
עשרה יהודים ,מתוך יהודי הגטו שנשלחו למחנה שלנו .ביניהם היה
ד"ר הלר ,הרופא מזעשוב .הלכתי לראותו ,לשאול בעצתו על מצב
רגלי השמאלית ,שלא הצלחתי לכופפה כלל .אמרתי לו את שמי והוא
אמר לי שאבא ודוד קלמן היו ידידיו .הרופא בדק את הרגל ולחץ את
הגוש הנפוח מעל הברך .המקום היה עדיין היה מזוהם .שאלתי ,אם
אי פעם אוכל לכופף את ברך שמאל .אמר לי ,שאני חייב לנסות
לכופף מעט את הברך ,מידי יום .הוא ינסה להשיג קצת ציוד וישתדל
לנקז את הזיהום מהברך.
נתתי בו אמון וידעתי שאני חייב לפעול כעצתו .במחנה ,עדיין היו
סלקציות ודי בצליעה שלי על מנת שיסמנו אותי להוצאה להורג .כל
יום ניסיתי ,תוך כאב איום לכופף את ברך שמאל .בלילה הרמתי את
הרגל הנוקשה ,בתקווה שמשקל רגלי יגרום לברך להתכופף מעת.
אחרי זמן ,הרגל המורמת איבדה כל תחושה ,אולם הברך עדיין לא
התכופפה .לאחר כמה דקות של מנוחה ,ניסיתי שנית.
תרגלתי וניסיתי להפעיל את הרגל ,אולם לא היתה כל התקדמות.
הייתי נואש ,אולם התעקשתי לא לוותר.
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פרק 14
ה SS-תיכנן עוד סלקציה .מספר גדול של שומרים ניכנסו למחנה
ביום ראשון אחר הצהריים ,כאשר משמרות היום והלילה היו עדיין
בצריפים ,צופפו אותנו לצד אחד של מגרש המיסדרים וציוו עלינו
לרוץ בקבוצות לצד השני של המיגרש ,מהר ככל האפשר .אוסטר
וכמה אנשי  SSצפו בנו והצביעו על אלה שהגיעו אחרונים או אלה,
שריצתם לא היתה לשביעות רצונם .אני פחדתי שהם יבחרו בי בגלל
רגלי הפגועה .ניסיתי להתחבא באמצע הקבוצה ולהתחיל לרוץ מיד
שהם צועקים לנו לצאת לדרך .מישהו בקבוצה שלי לחש" :הם
בוחרים אנשים בשביל הקבר".
פתאום השומרים צעקו לקבוצה שלי לצאת לדרך .רצתי ליד
הגרמנים כאילו אני הולך על קביים .התאמצתי שרגליי תהיינה
מתוחות ונוקשות ,שלא ירגישו בברך הפגועה שלי .רצתי במהירות,
כשמבטי נעוץ ישר קדימה ,מתעלם מהכאב הבוער ברגלי .הגרמנים
לא הוציאו איש מהקבוצה שלי .עמדתי עם האסירים שעברו את
הסלקציה .רגליי בערו והרגשתי שאני עומד להתעלף .לחבריי -
שדאגו פן לא אעמוד במבחן הריצה  -הוקל לראות שאני בתוכם.
פקדו עלינו לחזור לצריף והסדרן סגר אחרינו את דלת הצריף .עדיין
יכולנו לשמוע את האסירים שלא עברו את הסלקציה כמונו,
מתחננים להזדמנות נוספת לרוץ ,הזדמנות נוספת להישאר בחיים...
שמענו את השומרים צועקים ומכים את האסירים ולאחר זמן קצר,
השתרר שקט.
אנו היינו בטוחים בתוך הצריף ,אולם הרגשנו עצובים וכואבים.
ידענו כי כמה מחברינו ,שותפים לעבודה ושכנים לצריף ,יוצאים אל
מותם .בפעם הבאה ,זה יכול להיות כל אחד מאתנו ,שעדיין נמצא
אתנו כאן הלילה .ידענו ,שאנו חיים על זמן שאול...
רוב הלילה שכבתי ער .עברתי את הסלקציה הזו ,אך הייתי עצוב.
חשתי ,שחיי הפכו למאבק הישרדות מתמיד וברוב המיקרים הייתי
חסר אונים לשלוט בגורלי .מעידה אחת ואהיה עם האחרים ,שלא
עברו את הסלקציה ,מחכה למוות המשפיל שיקבע עבורי ע"י
הגרמנים.
רגלי השמאלית היתה נוקשה וכואבת מהריצה הקשה .ניסיתי
להרים אותה כדי להוריד מעט מהנפיחות .היום בסלקציה ,רגלי
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הסתכלתי על רגלי הפגועה ,וראיתי שהצלחתי מעט לכופפה.
בנוסף לעבודת הניקיון ,שובצתי לעבודה נוספת :כל בוקר הייתי
צריך להגיע למיטבח ,הנמצא ליד פסי הרכבת ,להדליק את האש
בארבעה תנורים ענקיים .פועלי המטבח בישלו והגישו את הארוחות
לפועלים מבנייני התחזוקה והאחסנה .תפקידי היה להדליק את
התנורים מוקדם מאוד בבוקר ,כדי לחמם את המיטבח לפני
שהטבחים יגיעו .כשהלכתי למטבח ,בחוץ עדיין שרר חושך .נקיתי
את התנורים מהאפר של הלילה הקודם ,הוספתי עצי הסקה
לארבעת התנורים ,הדלקתי את האש ושמרתי עליה שלא תכבה ,עד
שיגיעו עוזרי הטבח הפולנים.
העבודה היתה קשה .תכופות ,העצים היו רטובים ולא נדלקו,
ולעיתים הרוח הקרה שנשבה מתוך צינורות הארובה של תנור
הברזל ,כיבתה את האש .כשהגיע הטבח הראשי והצלחתי להבעיר
את האש בתנורים והמיטבח היה חם ונעים ,היה נותן לי ספל קפה
ופרוסת לחם יבשה ,אולם בימים שהאש כבתה היה מפליא בי את
מכותיו ,מקלל ומטיח בי מבול של עלבונות.
הקסרקטין הצבאי בו גרו השומרים האוקראינים היה קרוב למטבח.
האוקראינים ניכנסו למטבח בכל שעות היום ,לשתות קפה ,לאכול
ולפלרטט עם פועלות המטבח הפולניות .שמעתי אותם מתרברבים
על ההשפעתם על הגרמנים והתגמולים שציפו לקבל מהם .לעיתים
התפארו על הדרכים בהם תפסו ,עינו ורצחו יהודים וסיפרו על
הגטאות בהם שמרו ואיך חיסלו והכריחו את היהודים לעלות
לקרונות בקר שיובילו אותם למחנות השמדה מיוחדים .הם התחרו
זה בזה בסיפוריהם ,וסיפרו איך השפילו את הגברים היהודים
והתעללו ביהודיות העירומות .כאשר שמו לב שיש נער יהודי
במיטבח ,הכריחו אותי להתקרב אליהם ולהקשיב לסיפורי הרצח
והזוועה שביצעו.
שומר אחד ,אהב במיוחד לספר לי ,בגאווה גדולה על היהודים
שחיסל .הוא דיבר פולנית והירבה להזכיר את "מריה הקדושה ,אם
האל".
במחנה ,כינינו אותו "מריה הקדושה" .הוא ראה אותי מטפל בתנורי
המטבח כמעט כל בוקר .תמיד היה קורא לי" :מריה הקדושה ,אם
האל ,אתה עדיין כאן ,יהודון מסריח?" בתחילה ניסיתי להתעלם,
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והייתי צריך אחר כך להסיר את כובעי ולהגיד ,שאני עדיין כאן .הוא
אהב לשאול" ,מריה הקדושה ,אם האל ,האם היתה לך משפחה
ביסלו?" או בסאנוק או טרנוב או עיירה כלשהי בדרום פולין .אם
עניתי בשלילה ,הוא אמר" ,אם האל ,יש לך מזל .מריה הקדושה,
איך נפטרנו מהיהודים המסריחים בעיירה זו .הרבנים עם הזקנים
והפיאות ,הנשים היהודיות עם הישבנים העגולים .אם האל ,הנשים
פשוט רצו לזיין אותנו .אבל טיפלנו בכולם .מריה הקדושה ,טיפלנו
בהם .הם כולם נרקבים עכשיו באותה תעלה" .אם אמרתי לו" ,כן,
היתה לי משפחה באותה עיירה" ,היה אומר",אם האל ,כבר לא,
יהודון "...והיה ממשיך בסיפוריו על רבנים ויהודיות ,בדיוק באותה
הצורה .סיפוריו היו נוראים ,סדיסטים ,לגלגנים ,ששברו את ליבי.
אולם לא שכח אף פעם להזכיר את "מריה הקדושה ,אם האל"...
יום אחד מישהו עשה חור גדול בקיר המיטבח .הטבח זעם והאשים
את הפועלים .חשבתי לעצמי שסביר שאחד השומרים ,גרם לכך תוך
קטטות השיכורים שלהם .פחדתי שהם יטילו עלי את האשמה
והעונש על הנזק .אמרתי למנהל המטבח שאם ישיג לי נייר גדול
וקצת צבע ,אצייר תמונה שיוכל לכסות בה את החור שבקיר .הטבח
הביט בי בספקנות ,אבל הביא גליון נייר גדול ועיפרון נגרים .ציירתי
במהירות ,דמות של איכר פולני מאיזור ההרים ,חבוש בכובע עגול
עם נוצה ולבוש בגד עממי וציירתי את קו הרכס ואת ההרים
והצוקים הגבוהים שמאחוריו .התמונה מצאה חן בעיני הטבח והוא
הצמיד אותה לקיר מעל החור וסיפר לכולם שיש לו יהודון מוכשר,
צייר ,במטבח שלו.
"מריה הקדושה" ,התרשם מאד מהציור שלי .למחרת בשעת בוקר
מוקדמת ,הגיע למטבח וקרא לי לשולחן פינתי .הוציא מכיסו
מחברת קטנה ועיפרון ,מסר לי אותם ואמר" :מריה הקדושה ,אם
האל ,אתה יודע לצייר טוב ,יהודון" .הצביע על המחברת ואמר" ,פה,
אני רוצה שתצייר לי תמונה של שני אנשים מזדיינים ועשה את זה
טוב .אחרת ,אם האל ,אהרוג אותך!" נבהלתי והייתי נבוך .היתה לי
רק הבנה מעורפלת על מין ,מהלחשים של הבנים הבוגרים ,אז
בטישין .מעולם לא נגעתי בבת ולא ראיתי בחורה עירומה .מעולם לא
ראיתי תמונות או ציורים של אנשים מזדווגים .אמרתי לו בשקט:
"בבקשה ,אני לא יודע לצייר את זה .תן לי לצייר לך משהו אחר"
הוא נזעם" ,מריה הקדושה ,אם האל ,אל תשקר לי!" צעק" ,אני
רואה מהתמונה שלך שאתה יודע לצייר ואתם בני זונות יהודים

המזמור ה23 -

 - 129מלמדים אותכם לזיין בגיל חמש .צייר לי אנשים מזדיינים או שאני
הורג אותך על המקום!"
לקחתי העיפרון ,רכנתי מעל המחברת הפתוחה וציירתי ,כמו
שחשבתי שנראים ,אנשים מזדווגים .ניסיתי לצייר האיש מגבו ,כורע
על ברכיו ,נמתח לקראת אישה שוכבת .כתפיו חסמו את גופה ורק
ידייה המושטות ,כתפייה ורגלייה נראו .החזרתי המחברת
לאוקראיני .הוא הסתכל ונראה מאוד מרוצה" .מריה הקדושה ,אם
האל! זה טוב .צייר לי עוד אחד" .ציירתי עוד הרבה ציורים ,דומים
לציור הראשון ואז דרש ממני לצייר ציורים מפורטים יותר ,דברים
גסים ומגעילים .הייתי נבוך ועיני דמעו .האוקראיני ראה את
מצוקתי ,אולם דרש עוד ועוד תמונות זימה .לבסוף ,שם המחברת
והעיפרון בכיסו" ,אתה תשתפר ,יהודון" אמר לי ועזב את המטבח.
ווידאתי שהאש דולקת בכל התנורים והמשכתי לבניין הייצור
להתחיל בעבודתי השנייה ,בשטיפת רצפות ,ניקוי כיורים וקירצוף
האסלות.
יום אחד זיהיתי את טונעק רוזקביץ מטישין ,בין הפועלים שרחצו
את ידיהם בחדר ההלבשה של בניין הייצור .היכרנו זה את זה במשך
שנים .טונעק היה שכן שלנו ואחיו הצעיר יורעק ,היה אחד מחבריי
הפולנים הקרובים ביותר ,הייתי בביתם פעמים רבות.
ראיתי שהוא זיהה אותי וניגשתי לדבר איתו .טונעק
הביט בי באדישות .תחילה הוא שתק ואז שאל אותי את השאלה
האיומה שפולנים שואלים יהודים שהכירו בעבר" :לוצק ,איך זה
שאתה עדיין חי?" דבריו גרמו לי עלבון צורב והתרגשותי מהפגישה
אתו ,נעלמה מיד .הכל השתנה ,אני יהודי ולקשרי העבר שלנו אין
חשיבות .הוא לא דיבר איתי ולא שאל שאלות על משפחתי .זהו אותו
טונעק ,שיותר מפעם אחת ,השתתף בארוחות על שולחננו" .כן,
טונעק ,אני עדיין חי" עניתי .הוא הניע בכתפיו ,סיים לרחוץ את ידיו
ועזב את חדר הרחצה בלי להביט אחורה.
שומר  SSהיה תמיד בעמדה שבתא הזכוכית ליד הכניסה לבניין
הייצור וארבעה צעירי ,SS -וולקסדויטשר מרומניה ,התחלפו ביניהם
בשמירה .תפקידי היה לנקות ולוודא שהאיזור נקי .אחרי מספר
שבועות אנשי ה SS-הכירו אותי ודיברו איתי מדי פעם .אחד מהם
היה ידידותי וכשלא היה מישהו אחר בסביבה ,בירך אותי בבוקר
ודיבר אתי על מזג האוויר ,על עבודתי או על המשפחה שלו שם
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יהודי ואסיר במחנה .דאגתי שמא ,הוא חושב שאני פועל פולני
וחששתי כיצד יגיב אם יגלה שאני יהודי ויחשוב שניסיתי להעלים
ממנו את זהותי האמיתית .יום אחד ,סיפר לי על תערוכה אנטישמית
שהגרמנים הציגו בזעשוב .שאל ,אם ראיתי אותה .הנעתי את ראשי
בשלילה והוא עודד אותי לראותה מהר ,כי היא מוכיחה שהיהודים
התחילו את המלחמה ,שליהודים יש כינים והם מפיצים את מחלת
הטיפוס ושכל הנוצרים צריכים להילחם במגיפה היהודית.
ידעתי שאהיה בסכנה גדולה אם יגלה שאני יהודי ויחשוב שהערמתי
עליו ,כדי שידבר איתי כאילו שאני נוצרי .חשתי ,שאהיה יותר בטוח,
אם לא אהיה לנגד עיניו והחלטתי שעליי לצאת מעבודתי בבניין
הייצור בהקדם האפשרי .למחרת בצהריים ,במקום ללכת למחנה
לארוחה ,התגנבתי לאולם הייצור וחיפשתי את מנהל העבודה הפולני
הוותיק שעבדתי אתו .מנהל העבודה הופתע לראותי והתעניין
בשלומי .סיפרתי לו ,שהבראתי מהפציעה ואני מוכן לחזור לעבוד
במחרטה" .מישהו אחר עובד במחרטה הישנה שלך" אמר" ,אבל אנו
צריכים עובד מתכת מיומן להפעיל מקדחה מורכבת ,אדבר עם
המשגיח הגרמני ,שישבץ אותך חזרה לעבוד באולם הייצור".
הודיתי לו ואישרתי שאני בעל ניסיון בהפעלת מקדחה וזה כמובן
היה שקר ,אך כבר למדתי שכדי לשרוד ,האמת היא לוקסוס עבורי
ואני לא אחמיץ אף הזדמנות הניתנת לי על מנת לחיות .אותו לילה
ירדתי מהדרגש והלכתי לדבר עם וואלטר ,סדרן מחנה יהודי ,שעסק
בשבוצי העבודה .ביקשתי ממנו לעזור לי לשוב לעבודתי הקודמת
באולם הייצור .סיפרתי לו שמנהל העבודה הפולני אמר לי שהם
צריכים אותי והיותי יהודי יחידי בעבודתי הנוכחית מהווה סכנה
עבורי .וואלטר הבטיח שיעשה ככל יכולתו על מנת שאחזור למקום
העבודה בייצור .כעבור מספר לילות ,וואלטר שלח אסיר כדי לקרוא
לי ואמר ,שהתקבל האישור לעבודתי באולם הייצור .הייתי אסיר
תודה והודיתי לו על עזרתו .ביום שני התיצבתי באולם הייצור
והייתי מוכן ללמוד כיצד להפעיל את המקדחה המורכבת.
לא הצטערתי לרגע להיפך ,שמחתי להשאיר מאחור את האסלות
והכיורים המטונפים ,להסיר דאגה מלבי בקשר לשומר הSS-
בכניסה לבנין ,ומעל הכל ,להפטר מהבושה של ציור תמונות "זיונים"
למופרע האוקראיני" ,מריה הקדושה".
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רייכשוף ממחנה הנקרא בודזין .רוב האסירים היו יהודים גרמנים
צעירים שגורשו לגטו מינסק מגרמניה לפני מספר שנים ושהו בכמה
מחנות לפני שהועברו לרייכשוף וסיפרו סיפורי אימים על רעב,
מכות ,יריות ורצח המונים  -להם היו עדים .האסירים היו במצב
פיזי נורא ותהיתי ,כמה זמן ישרדו במחנה שלנו ,שעתה שהו בו,
כמעט  500אסירים יהודים מכל רחבי אירופה .החיים במחנה נעשו
קשים יותר .הצפיצות ,החולי ,עבודת הפרך הממושכת ,עם מנות
אוכל דלות והזיהומים התמידיים  -צימצמו את מספרנו .למרות
כישוריו הרפואיים והכוונות הטובות של ד"ר הלה ,רבים מהאסירים
מתו במחנה.
צפיתי אל מחוץ לגדר התייל כשעצים ופרחים פרחו במלוא הדרם
האביבי .מאחורי הגדר ראיתי קבוצת ילדים פולנים משחקים ביער.
הייתי עכשיו בן  16והבנתי ,שאבדתי את ילדותי ונעוריי ,את ביתי,
חיי וחירותי .אולם היה לי האומץ לעמוד כל יום מחדש ,בתנאים
העלובים הלא-אנושיים האלה ,לקוות ולדמיין שאולי יגיעו גם ימים
אחרים עבורי.
במפעל שמענו מהפועלים הפולנים ,שמהלך המלחמה השתנה
והגרמנים נוחלים הפסדים .הברית המערבית  -אמריקאים ואנגלים
 מתקדמת באיטליה וצבא הרוסים הודף את הגרמנים מחוץלרוסיה ומתקרב לגבול פולין .שמעתי את הסיפורים האלה וניסיתי
לשמור על אמונה ,על תקווה ,אך הלחישות באוויר נמחקו ידי הסבל
המתמיד ,היומיומי המיידי .אוסטר במדי ה ,SS-המשיך לשעוט דרך
המחנה ולהפיל חללים והשומרים האוקראינים המשיכו באופן קנאי
את התנהגותם החייתית והאכזרית כלפי האסירים – כאילו דבר לא
השתנה.
בפלוגמוטור-נווערק נעשיתי מיומן בעבודתי במקדחה הגדולה.
עבדתי משמרות יום ולילה לסירוגין ולאחר מכן בצוותים ,לנקות
ולטאטא את בנייני המפעל והרחובות הסמוכים וכן ,להעמיס ולפרוק
קרונות רכבת .הסיפורים על הפסדים ומפלות של הגרמנים המשיכו
להגיע ועם בוא האביב ,חשנו שהעניינים במפעל החלו להשתנות .היו
הפסקות חשמל ,ששמענו שנגרמו על ידי התקפות המחתרת הפולנית
ובכל יום פחות פועלים פולנים הופיעו לעבודה במפעל .הקצינים,
המשגיחים ,הפועלים והשוטרים הגרמנים  -נעשו עצבנים וקצרי-
רוח .היו שמועות שהרוסים לא רחוקים מהגבול.
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ובילבול .הגרמנים ציוו עלינו לפרק את המכונות הכבדות ולהעבירן
אל מחוץ למפעל .שום פועל פולני כבר לא הגיע למפעל והגרמנים
הכריחו את האסירים היהודים לפרק את המכונות הגדולות
והמורכבות ולהעבירן בחשמליות ומשאיות עד לפסי הרכבת ,שם
העמסנו אותם לקרונות משא .לא היו לנו עגורנים או משאיות
גדולות והתהליך היה קשה ואיטי .שוטרי בית החרושת והמשגיחים
נגשו בנו ללא רחם ,מאיצים ,דורשים ,צורחים ,מכים ובועטים בנו.
הם מיהרו מאוד והתנהגו כפי שלא נהגו בעבר וניראו מפוחדים
ועצבנים.
עבדנו ללא הפסקה כל היום ונשלחנו חזרה למחנה מאוחר בלילה,
רק לכמה שעות מנוחה .התקוות שלנו התערבבו בייאוש .שיערנו
שהרוסים קרובים ופחדנו שהגרמנים יהרגו אותנו לפני שימסרו את
המפעל לרוסים .אותו לילה ,קבוצות של אסירים יהודים מכל
הצריפים התאספו לדון ולהתווכח על מה שעלינו לעשות .הגברים
הצעירים והבריאים יותר ,טענו שהגרמנים יירו בכולנו לפני
שהרוסים יגיעו ורצו לתכנן התקפה על השומרים האוקראינים
ולברוח ליערות .אסירים זקנים וחלשים יותר טענו שאם אסירים
אחדים יברחו ,כל אלה שישארו במחנה ,זקנים וחלשים מדי לרוץ,
ייהרגו .אחרים טענו שהפולנים ימסרו אותנו או יהרגו אותנו בעצמם
אם בדרך נס נצליח לצאת מהמחנה ורצו לחכות לרוסים שיגיעו.
הוויכוחים נמשכו לתוך הלילה.
אסיר אחר ניער אותי משנתי" .לוצק ,מה אתה אומר? האם נרוץ או
נחכה?" לא היה מושג מה לעשות" .אעשה מה שמוסכם על כולם".
"לעזאזל ,לא!" הוא צעק עלי" ,זאת לא תשובה! תגיד מה אתה רוצה
לעשות!" חשבתי על סכנות הבריחה ועל הסיכוי לשרוד אם אשאר.
חשבתי על מאנעק שהסתכן וברח וידעתי את התשובה! "בריחה ,אני
בעד בריחה" ,התעקשתי" ואעשה כל מה שיבקשו ממני" ,אולם
תשובתי לא קבעה בוויכוח .לבסוף החלטנו לדחות כל החלטה
ופעולה עד הלילה הבא.
למחרת ,השכם בבוקר ,עמדנו בחוץ בשורה ארוכה וצעדנו למפעל,
כדי לפרק ולהעמיס את שאר המכונות הכבדות על קרונות הרכבת.
העבודה היתה קשה .פועלים פולנים כבר לא היו במפעל .בכל
קבוצות העבודה היו רק אסירים חלשים הסובלים מתת -תזונה
והגרמנים היו חסרי-סבלנות מההתקדמות האיטית שלנו והיו
נדיבים במכות .עד הערב ,כל קרונות המשא הזמינים היו מלאים,
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המתוכננות להגיע למחרת.
השעה היתה כמעט חצות ועדיין עבדנו ,כאשר התפשטה הידיעה
ששער הברזל בחומת המפעל  -פתוח וכמה אסירים בורחים .קבוצות
של אסירים יהודים התחמקו מצוותי העבודה ורצו אל החושך,
לכיוון השער הפתוח .עקבתי אחרי כמה גברים שעבדתי אתם ורצנו
אול תוך החשיכה .פתאום פגשנו בקבוצת אסירים .הם עמדו והניעו
ידיים אלינו" .מאוחר מדי" ,הם אמרו לנו" .השער סגור ושמור".
ראיתי ,לאור המנורות העמומות שליד השער ,ששוטרי המפעל
עומדים שם ,מעשנים סיגרות ומדברים .סבבנו על עקבותינו
ובחשיכה המוחלטת שמסביב ,מיהרנו חזרה לפסי הרכבת.
עבדנו עוד כמה שעות וסוף סוף ציוו עלינו לעמוד בשורה לצעדה
חזרה לצריף .במחנה שמנו לב שהרבה גרמנים עם נשק תיגברו את
השומרים האוקראינים בשערים ובגדרות המחנה .היינו תשושים
ורעבים ואבדן ההזדמנות לבריחה הציק מאד .מנות הערב הרגילות
של לחם חולקו ואמרו לנו שבעוד כמה שעות נחזור לעבודה .שמתי
לב שאף אחד לא אוכל או מטפס לתוך הדרגשים .כולם רצו לדעת מי
ברח והאם הם הצליחו? הידיעה בצריף היתה שבערך  17גברים ברחו
לפני שהשער הפתוח התגלה .בין הבורחים היו כמה אסירים מזעשוב
וטישין .התאספנו ואסיר אחד התפלל תפילה לשלומם .דאגנו מה
יהיה במיסדר הבוקר כאשר אוסטר יבין שאסירים ברחו.
באור ראשון של בוקר נצטווינו לצאת למיסדר בוקר .לשומרים
החדשים במדים גרמנים היה מראה שחרחר של מונגולים או
טטרים .האסירים היהודים מבודזין אמרו שהשומרים החדשים הם
בוגדים ,חיילים סובייטים לשעבר שנישבו על ידי הגרמנים והתנדבו
לשרת בצבא הגרמני .עמדנו בשורות בזמן שהשומרים ספרו אותנו.
אחרי זמן מה הבנו שלא מצעידים אותנו למפעל לעבוד .כמה
אסירים לחשו בדאגה על העונש שיוטל עלינו ואחרים עמדו רועדים
בדממה .אוסטר הגיע לאחר כשעה .הוא דיבר עם הסדרנים היהודים
זמן רב .בא לשטח המיסדר ועלה על כיסא לשאת את דבריו.
אוסטר אמר לנו שהמפעל של דיימלר-בענז פלוגמוטורנווערק
ברייכשוף נסגר ואנו נישלח למחנה אחר .הוא לא אמר דבר על
האסירים החסרים והבריחה .חששתי שמרמים אותנו ושאנו נגורש
כמו היהודים האחרים מהגטו .התאכזבתי מרה כשהבנתי
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אלינו והתפללתי שרק יגיעו לפני שלוקחים אותנו מכאן!
ניתנה לנו המנה הרגילה של לחם חום יבש ומעופש .חלק מאיתנו
אכלו מהר למלא בטנם הריקה ואחרים החליטו שיהיה נבון לשמור
קצת לחם לנסיעה הלא -ברורה שלנו .דיונים ארוכים ורציניים נערכו
על גוש לחם בגודל כף היד .הירשו לנו לשוב לצריף לאסוף השמיכות
המטונפות וכמה חפצים שלנו ואז הצעידונו לפסי הרכבת .כמה
קרונות משא ריקים עמדו שם .ציוו עלינו להערים השמיכות
והחפצים בערימה גדולה על שביל העפר .היה עלינו להעמיס את
מכונות הייצור שנותרו מליל אמש .כעבור כמה שעות אמרו לנו
להפסיק לעבוד ,למרות ששישה קרונות עדיין נותרו ריקים .הרבה
מכונות נישארו מאחור ,כדי לפנות מקום לאסירים .בתוך המלחמה
ועם הצבא הרוסי המתקרב ,אנחנו ,האסירים היהודים  -היינו
כנראה ,חשובים יותר ל SS -ממכונות הייצור!
ציוו עלינו למהר לאסוף השמיכות שלנו ולטפס לתוך הקרונות.
ניסינו לעזור זה לזה לטפס למעלה בזמן שהשומרים צעקו והיכו כל
מי שנע לאט מדי .צופפו ודחסו אותנו לתוך הקרונות עד אפס מקום.
הגרמנים הסיטו את דלתות הקרון ונעלו אותנו .עמדנו בקרון האפל
והקשבנו עד ששאר האסירים נאספו ויתר דלתות הקרונות נטרקו
ונסגרו .אני זזתי לקיר הצדדי של הקרון ומצאתי מקום זעיר על
הרצפה שם הפלתי את השמיכה שלי והתישבתי .היתה לי חולצה
מרופטת נוספת ושני זוגות תחתונים מטולאים ,שהאסירים שברחו
השאירו .נותרה לי קערת המרק הישנה מאמאיל סדוק וכף הבדיל
החיונית .בכיס חולצתי המטולאה היו אוצרותי החשובים ביותר:
כמה צילומים ישנים של הוריי ומאנעק ופיסת הנייר עם הכתובת של
הדוד יוליוס ודודה פאולין בניו יורק.
הרכבת החלה לנוע .הוצפתי תחושה נוראית שאנו נלקחים למוות
וודאי .חשבתי על הורי שעזבו את זעשוב ברכבת ,בדיוק כמו זו
וסופם שנרצחו .חשבתי על אחי שברח מרכבת ואותו אני משאיר
מאחור .נדרתי לשרוד ולמצוא את אחי.
השעות חלפו לאיטן ואנו דחוסים בקרון הצפוף .שני חלונות גבוהים
היו בצידי הקרון .מדי פעם אסיר טיפס על גבו של אחר ,להציץ
החוצה לנוף הכפרי בו אנו חולפים .אף אחד לא ידע לאן מסיעים
אותנו .יחידות צבאיות רבות ,ניראו נוסעות לאורך הדרך .נסענו יום
שלם ונכנסנו לתוך הלילה .לא היה מקום לשכב ונשענו זה על זה תוך
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כמחראה ובקרון בו היינו לכודים ,האוויר היה דחוס והסירחון בלתי
נסבל.
למחרת ,במשך היום הרכבת נעצרה .פאניקה נוראה התפשטה
בקרון .ישבנו שם כמה שעות עד שהדלתות הוסטו ברעש צורמני
ואור יום מסנוור שבר את החשיכה בה שהינו בקרון .הגרמנים ציוו
עלינו לרוקן את הדלי ונתנו לנו מעט מים בקערות שלנו .דלתות
הקרון נטרקו שוב ,הרכבת החלה להגביר את מהירותה והמסע
נמשך .חלפו עוד מספר שעות ואני שקעתי בשינה עמוקה .התעוררתי
חסר חושים ומבולבל .לא הרגשתי רעב ,לא חשתי בסירחון הנורא
ששרר בקרון ,לא הרגשתי את לחץ האנשים הנשענים עליי ,לא
שמעתי את הקולות שנשמעו מסביבי ולא ידעתי כמה זמן אנו
נוסעים ,הזמן עמד מלכת ,ללא התחלה וללא סוף ,תהיתי אם אני
עדיין חי או גוסס .הרגשתי רק תשוקה אחת נוראה ,כואבת שבערה
בקרבי ללא הפוגה  -למים .שמעתי גם אחרים בקרון שנאנחו וזעקו
למים.
הקרון שלנו כבר נסע יותר מיומיים ולא עצרנו יותר למים ולא נתנו
לנו שום מזון .מישהו הציץ מהחלון הקטן וקרא שם התחנה שאנו
עוברים" ,קראקוב" .הייתי שם לפני המלחמה .קראקוב היתה רק כ-
 140קילומטרים מערבה מזעשוב ,ונסיעת רכבת רגילה היתה נמשכת
רק כשעתיים .הייתי מבולבל ,הרגשתי מחנק וצורך נואש למים
ולאויר...
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פרק 15
הרכבת נעצרה ויכולנו לשמוע את צעקות הגרמנים ואת נביחות
כלבי השמירה .אחד האסירים טיפס והביט דרך פתחי החלון וסיפר
לנו ,שבחוץ ישנם אנשי ה SS-ב והם חמושים במכונות ירייה .הייתי
בקהות חושים מוחלטת וכל גופי היה מאובן .כל מה שרציתי היה,
לצאת מהקרון ,לשתות מעט מים ולמלא את ריאותיי באוויר .נעלתי
לרגליי את מגפיי הבלויים ואספתי את מעט החפצים שלי .דלתות
הקרונות נפתחו ברעש מחריש אוזניים .אנשי ה SS -עמדו בחוץ סביב
הפתח ,כיוונו את נשקם אלינו וצעקו" :החוצה! החוצה! מהר! מהר!
החוצה ,יהודים ארורים!" כלביהם נבחו באיום ומתחו את
רצועותיהם .נתקלנו זה בזה ברגלינו הנוקשות וקפצנו מהקרון.
קפצתי החוצה ופילסתי את דרכי למרכז קבוצת האסירים
שהתאספו מהקרונות הסמוכים .צווינו להתאסף מהר ולהסתדר
בטור של חמישיות והצעידו אותנו אל מחוץ לתחנה .הלכנו לאורך
רחוב צר ועברנו שדה שומר .ואז נגלה לפנינו שטח גדול של גבעות
חול ,מוקף בגדרות תייל גבוהים סביב שטח גבעות גדול .על הגדרות
היו תלויות אזהרות באותיות שחורות ואדומות שאמרו לא להתקרב
לגדר או לצלם את המחנה ונעצרנו לפני שערי הברזל המאיימים.
קצין  SSבכיר ואסירים בבגדי פסים של בית סוהר ,ניגשו אלינו.
בתוך המחנה עצרו וספרו אותנו שוב .השומרים הצעידו אותנו
למיגרש חולי פתוח בטבורו של ההמחנה .כמה שולחנות ישנים
וכיסאות ריקים עמדו בשורה בקצה המגרש .אדם במדי פסים ענד
סרט שחור על זרועו עם המילה "קאפו" כתובה עליו באותיות
שחורות .הוא דיבר איתנו בפולנית" .אתם נמצאים במחנה ריכוז
פלאשוב .לפני כל דבר אחר ,תרשמו ויקחו אתכם להדברת כינים".
כמה אנשים התחננו לקאפו למים והוא אמר לנו שנקבל מים ,רק
לאחר שנרשם .עמדנו זמן ממושך בשורות ודבר לא קרה .פיזרנו
השורות והלכנו לעמוד עם אסירים אחרים שהכרנו .עמדתי קרוב
לשני היולעקים ,מוטעק ואמיל.
המחנה היה גדול ועצום ממדים .האדמה היתה חולית ללא כל
צמחיה .הצריפים והביקתות היו כמעט צמודים זה לזה .סביב
הצריפים ,היו מונחים לוחות אבן שנערמו בערימות גבוהות .בכל
כיוון אסירים רצו וצעדו ,חפרו באדמה הסלעית ,סחבו לוחות אבן
כבדים ,משכו ודוחפו עגלות כבדות עמוסות אבנים ותיבות .אף אחד
לא עמד ,או אפילו לא זז לאט – כולם היו בריצה מתמדת .הרבה
אסירים לבשו את מדי הפסים ,אחרים לבשו בגדים אזרחיים
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הרבה שומרי  , SSגברים ונשים במדים ירוקים-אפורים צעקו,
קיללו והיכו את האסירים בשוטי עור ארוכים ואלות עץ .בנוסף
לצעקות והקללות של שומרי ה SS -נשמעו קולות ירי ונראה כאילו
נורו מכל הכיוונים ,אולם רוב היריות הגיעו מגבעה ,בקצה הרחוק
של המחנה .גופות של אסירים שכבו מפוזרות על האדמה .אסיר
בקבוצה שלנו לחש" ,זה היה בית הקברות של יהודי קראקוב".
אסיר אחר אמר" ,אלי ,אלי היקר ,הם חופרים בקברים" .קבוצת
נשים דחפו עגלות כבדות .ראשיהן היו מגולחים והן לבשו שמלות
בית סוהר שחוקות ומלוכלכות עם אותם הפסים כמו הגברים ואנשי
ה SS -קיללו ודחפו גם אותן באלות ובשוטים .אלו היו הנשים
היהודיות הראשונות שראיתי מאז שהגענו לכאן והיה מאד קשה
לראות באיזו אכזריות נהגו בהן .לפתע ,מהגבעה בקצה הרחוק של
המחנה ,נורתה סידרה ארוכה של יריות.
עמדנו כך שעות ,ממתינים להוראות .סמל  SSנבזי וחסר סבלנות
והקאפו באו להשגיח על התהליך .הם ציוו עלינו לעמוד בטור ארוך
ולגשת לשולחנות שלפנינו .ליד השולחנות ישבו שלושה פקידים.
הקאפו אמר לנו קודם ,שנקבל מים לאחר שנירשם ואני ניסיתי
להגיע לראש התור אולם ,כארבעים אסירים כבר היו שם לפניי.
בשולחן רשמו את שמי והמיספר שניתן לי במחנה רייכסשוף .הפקיד
בדק את המידע שלי מול רשימת שמות מודפסת .בשולחן השני ,מסר
לי הפקיד פס קטן של בד לבן עם מיספר מודפס ומגן דוויד שבמרכזו
 משולש אדום וסביבו שלושה משולשים צהובים קטנים .נתנו לימחט וקטע קצר של חוט והורו לי לתפור את הבד במהירות ,לצד
שמאל של מעילי ,על החזה .פשטתי את המעיל ,התיישבתי על
האדמה החולית ותפרתי את פס הבד ,מהר ככל יכולתי ,מקווה עדיין
לקבל את מי השתייה שהובטחו לנו .כשסיימתי לתפור ,החזרתי את
המחט לפקיד השלישי ,שבדק את התפירה שלי וכתב את שמי
ומיספרי החדש ברשימת פלאשוב .לוצק זלצמן ,נרשם במחנה
הריכוז פלאשוב כאסיר מספר .25113
אמרו לי להצטרף לקבוצה שסיימה את הרישום .רצתי לקבוצה
בתקווה לקבל מים .הרגשתי שגופי מתייבש מצמא .יולעק רייך ניגש
אלי ולחש ששמע ,שאסירי פלאשוב לא רשאים לנעול מגפיים .לשנינו
היו זוגות מגפיים ישנים ,מרייכסשוף .יולעק השיג איכשהו תער
גילוח כהה וישן ,חלץ את מגפיו וחתך את חלקן העליון .הוא מסר לי
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טמנו באדמה והעברנו את התער לאסיר נוסף.
ישבנו שעות מכורבלים בתוך עצמנו ,עד שאחרון האסירים נרשם.
אמרו לנו להסתדר בתור והוצעדנו על ידי הקאפו למקבץ הבניינים
הקרוב .אסירי פלאשוב אחרים עמדו שם וחיכו לנו .הקאפו אמר
לנו" :כאן יספרו לכם את השיער ,ישטפו אותכם במים ,יתיזו עליכם
ועל בגדיכם ,אבקת חיטוי נגד כינים ואז תלכו לצריף שלכם".
הקאפו דיבר איתנו בפולנית וגרמנית .והוסיף בשקט באידיש" ,לכו
מהר לבניין הרחצה ,שתו מיים כרצונכם ,עימדו בשורה ומהרו .אל
תתנו לממזרים הגרמנים תירוץ להשתמש בשוטים ובאקדחים
שלהם".
רצנו לדלתות של בניין הרחצה ונדחפנו פנימה .מים זרמו מצינורות
ארוכים לתוך הכיורים .עמדתי תחת הצינורות ונתתי למים לזרום
לתוך פי ועל גופי .עזבתי את בניין הרחצה להתמודד עם תהליך
קטל-הכינים .שוב נעמדנו בשורה ארוכה וסיפרו את ראשינו לפי
הסדר .פשטנו את בגדינו והשארנו אותם בחבילות קטנות על
האדמה .חזרנו לחדר רחצה ועמדנו תחת הברזים לשטוף את
הזוהמה והלכלוך .רצנו חזרה החוצה ולבשנו מהר את אותם בגדים
מלוכלכים ועמדנו ללא ניע בזמן שהתיזו עלינו אבקה לבנה.
חיילי  SSחמושים באקדחים ,שוטים ואלות עמדו וצפו בכל
התהליך .השעה היתה כבר מאוחרת והייתי תשוש ורעב .ימים כבר
לא בא אוכל לפינו והרגשתי חלש ובקושי יכולתי לעמוד .עוד פעם
הועמדנו בשורה ואסיר קיעקע לנו בזרוע הימינית ,דקירה בודדת
במכשיר עם מחט מכנית .המחט השאירה סימן כחול קטן על הזרוע.
הוא השתמש רק במחט אחת כדי לקעקע את כל הקבוצה.
כשסוף סוף נגמר התהליך ,היה כבר חושך מוחלט מסביב .הקאפו
הסביר לנו שיורים באסירים הנעים במחנה אחרי רדת החושיכה
ולכן ...נבלה את הלילה במקום בו נמצאנו ,בשטח הפתוח ליד בניין
הרחצה .הייתי עייף ורעב .נשכבתי על האדמה החולית ,התגלגלתי
לתוך שמיכתי הישנה ונרדמתי.
למחרת ,שמש מסנוורת העירה אותי השכם בבוקר .אסירים יהודים
אחרים התחילו להתעורר והבטנו סביבינו .המחנה החל להתעורר.
קבוצות אסירים החלו צועדים לקול צעקותיהם הפראיות של
הגרמנים וכלביהם הנובחים .היריות הראשונות של היום הידהדו
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היהודים ממחנה רייכסשוף :אלפרד ,וואלטר ,גרישפאן ורעב  -באו
אלינו ואמרו לנו להסתדר בתור .נשאנו את החבילות והשמיכות
שלנו וצעדנו לשני צריפים גדולים .הקאפו אמר לנו" ,לכו פנימה
ותמצאו מקום להשאיר חפציכם .צאו בעוד  5דקות .תקבלו אוכל
ואז אקח אתכם לעבודה .עיבדו קשה כי אנשי ה SS -יהיו אחראים
עליכם!".
מצאתי את חבריי ורצנו לתוך אותו צריף .זה היה חדר גדול ,ארוך
מלא מקצה לקצה בדרגשי שינה של שלוש קומות ,הבנויות מעץ
בנייה גס .חבריי ואני מצאנו מקומות שינה בקומה העליונה וסימנו
אותם עם השמיכות והחבילות שלנו .שמענו את הקאפו והסדרנים
היהודים בחוץ צועקים לנו לצאת מהר .בחוץ הוצב שולחן ועמדנו
בתור לארוחה ראשונה שלנו בפלאשוב .החזקתי קערת המרק הישנה
והכף שלי .נתנו לנו תרווד של תחליף קפה חמים ופרוסת לחם כהה
גס .אמרו לנו לאכול מהר ,מכיון שבעוד זמן קצר נתחיל לעבוד.
רציתי לשמור מעט מהלחם האיום ,אבל הרעב היה חזק מכוח הרצון
שלי .אכלתי מהר ,בכמה נגיסות ולגימות .עדיין הייתי רעב ,צמא
ומלא חרטה על שלא שמרתי מעט מהלחם.
קבוצה של אסירות יצאה מהצריף הקרוב .ראשיהן גולחו והן נראו
כבנים צעירים מורעבים .הביך אותי לראות שכמה נשים לבשו
גלימות בית סוהר קצרות ורפויות שהשאירו הרבה מגופן חשוף .הן
נעמדו בשורה לקבל את מנת האוכל שלהן ודחפו את גופן הרזה כדי
להגיע לגושים הדלים של הלחם.
שריקה חזקה נשמעה בכל המחנה .העמידו אותנו בשורה וצעדנו דרך
המחנה לאיזור שבו עבדה כבר קבוצת אסירים ,שחפרו בשטח בית
הקברות .חילקו אותנו לקבוצות ושובצנו לעבודות השונות .קבוצה
אחת הפילה את המצבות .המצבות היו גדולות וכבדות ויש לצרפן
לערימות הגדולות ואסירים אחרים שברו אותן בעזרת קורנסים
גדולים .אסירים אחרים חפרו את הקברים ומילאו עגלות ומריצות
בגושי אדמה ושאריות אדם .גולגולות ועצמות ביצבצו מהאדמה...
אנשי ה SS-צעקו ,קיללו והיכו כל אסיר שנעצר לשנייה כדי לנגב
הזיעה ממצחו .שני שומרי  SSבעטו בגולגולת שהיתה על הקרקע,
כאילו היה זה כדורגל...
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שהיתה לאסיר שהות להסתובב ,שלף איש ה SS-את אקדחו וירה בו
מאחורי ראשו .האסירים האחרים המשיכו לעבוד ,פוסעים בזהירות
סביב גופתו .נראה שחפירה בקברים העמוקים ,היה המקום הבטוח
ביותר כדי להימנע ממגע עם השומרים הפראיים .זזתי לכיוון קבוצת
פועלים שלקחו אתי-חפירה וקפצו לתוך הקברים .לקחתי את
וקפצתי לתוך קבר עם עוד שני אסירים .חפרתי גושי אדמה ועצמות.
חיקיתי את האסירים האחרים שהרימו את העצמות הגדולות
והגולגלות בידיהם וזרקו אותם למעלה מתוך הקברים .ניסיתי לא
להביט בגולגולות שבידיי ,לחלקן היו עוד שערות .לאחר כמה שעות
עבודה ,נעשיתי אדיש לזוועה וייחסתי את אשמת חילול הקברים
לגרמנים ,לחיות הטרף ,העומדים מעליי.
עבדנו עד מאוחר ביום ,ללא הפסקה .בערב נצטווינו להסתדר
בשורות של  5אנשים וכך הוצעדנו על ידי הקאפו חזרה לצריף שלנו.
כשצעדנו חזרה ,סיפר לי אסיר וותיק בפלאשוב ,שבמחנה היו כ-
 10,000אסירים .רובם ,יהודים מקראקוב ,העיר הסמוכה .כמה בתי
חרושת גרמניים בסביבה ,השתמשו באסירים ככח עבודה .עבור
האסירים ,היו אלה העבודות הטובות ביותר ואי אפשר היה להשיגן.
מפקד המחנה נתן דוגמה אישית לשומרים להרג יהודים רבים ככל
האפשר ,כל יום .שאלתי על הירי שבא מכוון הגבעה שבקצה המחנה.
הוא אמר לי ,שזאת גבעת הויובה ,המקום של הוצאות להורג
היומיות" .את מי מוציאים להורג שם?" שאלתי ,האסיר הצועד לידי
ענה בלי להפסיק" ,יהודים ,אלא מי?"" ,למה מוציאים להורג ,הלא
הם צריכים אותנו לעבודה?" שאלתי" .אל תשאל שאלות טיפשיות
בני" ענה" ,הגרמנים לא צריכים סיבה להרוג יהודים .כל יהודי ,אתה
ואני ,כולנו באותה רשימה" .השאלות שלי הרגיזו אותו .כעסתי על
עצמי .השאלות שלי היו באמת טיפשיות ועמוק בלבי ,הרי ידעתי את
התשובות...
הצריף הקרוב אלינו ,היה צריף הנשים .הן היו צעירות ,בשנות
העשרים המוקדמות שלהן ודיברו בשפה שלא יכולנו לזהותה .פניהן
וגופן לא נראו רזות או מורעבות כמו יתר האסירים ,אולם משהו
מוזר היה בעיניהן ,נראו כאילו הן מטושטשות או הוזות .הבגדים
שלבשו ,כיסו בקושי את גופן ,ירכיהן וחזיהן היו לעיתים חשופות.
ניסיתי להסיט את מבטי מהן ,כי לא נעם לי לראותן במצבן המביך,
אך נראה כאילו שאינן חשות במצבן המשפיל.
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ארוך ולאורכו חורי ישיבה .הגברים היו נבוכים כשהנשים היו שם,
אבל נראה שהנשים לא שמו לב אלינו .ביקשנו מהקאפו שיכינו
מחיצה כדי להפריד אותנו מהנשים .הקאפו צחק לבקשתנו ואמר,
"קבוצה של אסירים מטונפים מנסים לשמור על כבוד הנשים
היהודיות".
החלטנו שצריך לגשת לנשים הללו ,לדעת מי הן ,מהיכן הגיעו ובאיזו
שפה הן מדברות .ארבע נשים עברו ליד הצריף שלנו ושני אסירים
ואני נגשנו אליהן .הנשים עצרו והביטו בנו בעיניים עצובות .פניהן
הביעו פחד" .מאין אתן? מי אתן?" שאלנו אותן ,בפולנית ואחר כך
בגרמנית ,אולם הן לא הבינו אותנו .ואז שאלנו אותן באידיש" :האם
אתן מדברות אידיש ,האם אתן מדברות יהודית?" נראה שהן הבינו
ונערה צעירה מאד ,הצביעה על עצמה ,הנהנה לחיוב ואמרה:
"אידיש .אידיש .אידיש" .הנערה אמרה" ,רגע" ,נעלמה במהירות
ואנו המתנו עם הנשים האחרות לשובה.
הנערה חזרה עם אישה מבוגרת יותר ,שנראתה כבת שלושים .היא
דיברה איתנו באידיש שנשמעה דומה יותר לגרמנית ,שונה מהאידיש
שלנו" .אנו יהודים מהונגריה .האם אתם יהודים? יהודים פולנים?"
היא שאלה" .כן ,אנו יהודים פולנים .ואתן ,כמה זמן אתן במחנה?"
שאלנו" .לפני שלושה שבועות היינו בהונגריה עם משפחותינו .קודם
נשלחנו לאושוויץ" ,היא ענתה בגרון חנוק" .אושוויץ?" שאלנו,
"איפה זה אושוויץ?"
עינייה התמלאו דמעות .היא דיברה בעצב ,וסיפרה בקול עגום :על
הגירוש מהעיירה הקטנה שלהן בהונגריה ,על ימים של נסיעה
בקרונות משא ,עד הגיען לאושוויץ ,שם הורדו מהרכבות .חיילי ה-
SSהפרידו את הגברים מהנשים והילדים .הנשים הצעירות החזקות
הופרדו מהנשים המבוגרות והאמהות עם הילדים והתינוקות -
ונלקחו חזרה למחנה .הקבוצה שלה הוצעדה לצריף שם הצטרכו
להתפשט וראשיהן גולחו .מספרים קועקעו על זרועותיהן .הן נשארו
יומיים עירומות לגמרי לפני החיילים הגרמנים .הן התחננו מהקאפו
שיגיד להן לאן נלקחו משפחותיהן .הקאפו סיפר ,שמלבד קבוצה
קטנה של גברים צעירים ,כל יתר היהודים הומתו בחנק ,בגז רעיל
וגופותיהם נשרפו .הקאפו הצביע לכוון העשן הלוהט השמנוני העולה
מהארובות הגבוהות במחנה וסיפר להן שהריח הנורא ,הינו ריח
הבשר הנשרף של משפחותיהן .כעבור יומיים ניתנו להן מעט בגדי
בית סוהר ונעלי עץ והן הועלו לרכבת לפלאשוב .היינו המומים,

המזמור ה23 -

 - 142כואבים ואבלים .עולמנו חשך עלינו .חזרנו לצריף שלנו בשעת הערב
והחשיכה ירדה על מחנה פלאשוב.
הייתי תשוש מחפירת הקברים .שכבתי על דרגש העץ הקשה ועצמתי
את עיניי .הסיפור על אושוויץ ,הגברים ההונגרים המופרדים
באכזריות מנשותיהם והאמהות מילדיהן  -הזכירו לי את הפרידה
הטראגית שלי מהוריי .דמיינתי את הצעדה הנוראית שלהם לתאי
הגזים ואת הזוועה כשהבינו שהורגים אותם .במוחי ,אושוויץ היתה
לבלזעץ' והיו אלה ההורים שלי – המסכנים ,המרומים ,המושפלים
שנרצחו בגז .בכיתי על המוות האכזרי שלהם ועל עצמי ,שנשארתי
נטוש.
מחשבותי נמשכו לתוך הלילה .מהדרגש הקשה בפלאשוב ,זעקתי
לאחי שיציל אותי ...הוא היחיד שנותר לי מהעבר ,הוא ההווה שלי
והוא הסיבה היחידה שלמענה אני חייב לשרוד .זכרתי את פניו
האוהבים ודבריו האחרונים ,לפני זמן רב כל כך .ניסיתי לחוש
ולהרגיש את נוכחותו .האמנתי שהוא חי ,אי שם ביערות  -אבל אותו
לילה נותרתי לבדי בגיהינום של פלאשוב.
כל יום עבדתי בחפירת בית הקברות היהודי .רוב הזמן הייתי בר מזל
לעבוד בתוך הקברים ,אבל במקרים מועטים עבדתי גם בדחיפת
מריצות או סחיבת המצבות הכבדות .העבודה היתה קשה יותר
פיזית אך גם סבלתי ממכות השוטים והאלות של ה . SS -בסוף היום
הייתי מכוסה בפצעים וחבורות .תכופות היו אנשי ה SS-נכנסים
לטירוף זעם ומכים אסיר ,בשוטים ובאלות עד שמת .אסיר שהוכה
ולא יכול היה לעמוד על רגליו ולחזור לעבודה ,איש ה SS-פשוט ירה
בו למוות .היה מפחיד וכואב להיות עד למכות האלה ,בלי יכולת
לפעול .היינו חייבים להמשיך לעבוד .אפילו מבט של שאט נפש על
פניו של אסיר היה מרגיז את אנשי ה . SS -האסירים המתים הובלו
במריצות עם הגולגולות והשלדים שהוצאו מהקברים.
בערב ,חזרנו לצריף ונפלנו באפיסת כוחות על הדרגשים .בדרך כלל
הייתי מחפש את חבריי מרייכשוף ,לוודא שכולם נמצאים בצריף.
לילה אחד יולעק שיפר ,אמיל רינגל ופפרפלוק נראו לי במצוקה.
למרות העייפות הרבה ,רציתי לדעת מה גרם לנפילת רוחם .פפרפלוק
היה הכי קרוב אלי .נגעתי בזרועו" .מה קרה? למה כולכם עומדים
יחד ככה?" שאלתי ,הוא פנה אלי ופניו היו מאד עצובות" .הגרמנים
הרגו את יוסל היום .הם היכו אותו עד מוות.
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 - 143הם חפרו ונתקלו בגופה ,שרובה היתה רקובה אבל
עדיין נותרו בה יותר מעצמות .יוסל ניגש לגרמני להגיד משהו.
הגרמני התחיל להרביץ ביוסל עם אלת העץ שלו .גרמני נוסף הצטרף,
לקח את חפירה ושניהם המשיכו להכות את יוסל עד שמת...
למרות שהייתי עד לרציחות כאלה ,זה היה החבר הראשון בקבוצה
שלי שנרצח במחנה .יוסל היה אדם כל כך ישר והגון ומאד דתי" .אם
חייו לא ניצלו ,איזו תקווה יש לנו?"
אחרי שחילקו לנו את מנת המרק ,ניפגשנו בצריף .פפרפלוק התפלל
ואמר "קדיש" ואני עניתי אחריו .החלטתי ...לא להצטרף לתפילה.
עכשיו ,במקום הזה ,התפילה לא נראית לי כדבר נכון .אין צורך
להתפלל אם אלוהים הרשה את הרצח של יוסל .המעשים
המחרידים המבוצעים כאן דיים היו כדי לעורר את רחמי
האלוהים ...ומה יועילו התפילות שלי עכשיו?
כעבור מספר ימים ,שמענו מהקאפו שלנו ,שיעבירו אותנו למחנה
ריכוז אחר .היינו מאד מוטרדים ודואגים ,שמא נישלח לאושוויץ,
מחנה המוות הנורא עליו שמענו .הקאפו סיפר לנו מאוחר יותר,
שמעבירים אותנו למחנה וויעלישקה ,עיירה קטנה ליד קראקוב.
האסירים עובדים שם במכרות המלח .כולנו היינו אופטימים
וחשבנו ,ששום מחנה לא יכול להיות גרוע יותר מפלאשוב.
אחר הצהריים הוצעדנו לשטח המיסדר ליד השער הראשי .שיירת
משאיות כבר המתינה שם .פקדו עלינו להשאיר בצריף את השמיכות
והחבילות ולקחת רק את קערת המרק האישית .הסתרתי בכיס
חולצתי ,את החפיסה הדקה ובה ,צילומים והכתובת בניו יורק.
עלינו למשאיות והתיישבנו ,מחזיקים את קערות המרק שלנו בידינו.
כמה חיילים חמושים במכונות ירייה ,טיפסו למשאיות לשמור
וללוות אותנו .הסתכלתי דרך השלבים בצידי המשאית וראיתי את
ד"ר הלר הרופא ואת רעב ,הסדרן היהודי מפשעמישל ,שלא הועלו
על המשאיות .הם עמדו בשקט בצד הדרך ליד המשאית .לא היה לי
מושג מהי הסיבה שהופרדו מאתנו .המשאיות החלו לסוע באיטיות
ברחוב הראשי של המחנה ,חלפנו את השער – ויצאנו ממחנה
פלאשוב.
נסענו את כל הדרך ,בדממה מעיקה ,תחת עיניהם הבוחנות של
השומרים הגרמנים שלנו והגענו לאחרי כמה שעות לוויעלישקה.
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 - 144המשאיות נסענו לתוך המחנה ועצרנו .שומרי ה SS -ציוו לרדת
מהמשאיות ודירבנו אותנו תוך כדי צעקות" :רדו! מהר! מהר!
לרדת!"
ירדנו מהמשאית בקפיצה ,מהר ככל שיכולנו .השומרים טיפסו חזרה
למשאיות ונסעו החוצה דרך שער המחנה .סמל ה SS -שצפה בנו
קופצים מהמשאיות ציווה עלינו להסתדר בטורים של חמישה
אנשים בכל שורה .הקאפו ספר אותנו וסמל ה SS -ספר אותנו שנית.
הקאפו העביר אותנו כעדר כבשים ,דרך שער צר בגדר התייל
והובילנו לתוך איזור סגור ובו שני צריפים שנראו מופרדים משאר
המחנה ,על ידי גדרות תייל .כמה מאות אסירים הצטופפו בשטח
הקטן ,מנסים להתרחק מהגדר שנשמרה על ידי אנשי  ,SSשהיכו
ובעטו בכל אסיר שהיה בטווח ידיהם .מדי פעם ירו באוויר
באקדחיהם ואז החלו לירות לתוך הקבוצות הצפופות של האסירים.
גופות המתים והפצועים שכבו בשלוליות דם...
האסירים דחפו והדפו זה את זה בנסיון לברוח מהכדורים .הצלחתי
להידחף פנימה דרך האסירים עד שהרגשתי את קיר הצריף .דלתות
הצריף ננעלו וההגנה היחידה שלנו היתה ,אותם האסירים
האומללים שעמדו בתווך בין אנשי ה SS -היורים ואלה שהצליחו
להסתתר מאחור .זעקות שבר וצעקות נשמעו מכל עבר ,כשאנשי ה-
SSממשיכים לירות ועוד ועוד פצועים וגופות הרוגים נופלות ארצה.
ראיתי אסיר זקן שהתכופף לידי ,עיניו היו עצומות והוא נראה
כממתין למותו...
הירי תם בפתאומיות .כמה אנשי קאפו באו לשטח ,כדי להחזיר את
הסדר על כנו ...הם צעקו והיכו אסירים אחדים ,בניסיון שקוף
להרשים את אנשי ה .SS -ציוו על כמה אסירים לשאת את הגופות
ולרכז את הפצועים המדממים.
היינו המומים מאירוע הרצח בדם קר ,שביצעו בנו אנשי ה. SS -
אולם תוך זמו קצר ,כבר עמדנו בשורה בחצר הקטנה ואחרי המתנה
ארוכה ניתן לכל אלה ששרדו את אירוע הירי המטורף  -קצת מרק
וחתיכת לחם גס .הקאפו פתחו את הצריפים ואמרו לנו להכנס
ולמצוא מקום לישון בו .אסירים אחדים אמרו שהגיעו לוויעלישקה
בימים האחרונים ,ממחנות בראדום וסטאלובה-וולה .אחד
האסירים אמר" ,שמעתי ,שמעבירים אותנו למחנה אחר .לא צריך
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 - 145להצטער ,כי אסירי וויעלישקה העובדים במכרות המלח ,ממילא לא
חיים זמן רב" .טיפסנו על דרגשי העץ הקשים ,פה ושם עוד נשמעו
קולות בכי ואנחות ולאחר זמן קצר הצריף דמם ,לכמה שעות של
שקט...
עם עלות השחר ,נכנסו הקאפו לתוך הצריף וציוו עלינו לצאת .צעדנו
כושלים לחצר ,שם פגשו אותנו אנשי ה SS -באלות ושוטים .שוב
ניסינו להצטופף כדי להמנע מהמכות ,אך הם הכריחו אותנו לעמוד
בשורות והפילו אסירים באקראי .קבוצת  SSשמרה והקיפה אותנו.
השער נפתח ושומרי ה SS-הצעידו אותנו דרך המחנה מעבר לגדר,
במורד דרך כפרית .צעדנו לפי הקצב המהיר שכפו עלינו ,תוך שהם
ממשיכים להכות בנו .לאורך הדרך יצאו אזרחים פולנים מבתיהם
לצפות בחיזיון של היהודים המוכים והמושפלים .רובם צחקו ולעגו
לנו ועודדו את ה .SS -הרחוב נשטף בדם ודמעות של יהודים...
השמיים הכחולים ,השמש שזרחה בכל הדרה ,לא הסתירו דבר מעיני
האל הצופה בנו במרומים...
הגענו לתחנת רכבת .צופפו אותנו לתוך כמה קרונות משא ונתנו לנו,
שני דליי מתכת ,אחד מלא מים ודלי ריק שישמש כמחראה .דלתות
הקרון הוסטו ונסגרו ברעש צורמני .בתוך הקרון היה חושך מוחלט.
נפלנו זה על זה בחושך עד שכל אחד מצא את מקומו .חלפו מספר
שעות והרכבת עדיין עמדה במקומה .היה מאד חם וקשה לנשום .לא
היה מקום לשבת ובקושי יכולתי לעמוד .ידעתי שאם אתמוטט,
ידרסו אותי בחושך .דחפתי ולחצתי את האנשים שמסביבי ,מחפש
את קיר הקרון .לאחר הרבה דחיפות והדיפות לאחור ,הרגשתי
שכתפי נוגעת בקיר הקרון .נשענתי עליו ,כדי להפחית את המשקל
מעל רגליי העייפות .יכולתי לשמוע את אנחות האסירים שלידי,
הסובלים כמוני .הרגשתי רעב נורא וצמא הבוער בקרבי .חשתי שאני
עומד להתעלף וגלשתי במורד קיר הקרון ,עד שהתישבתי .לא היה
מקום מסביבי כדי למתוח את רגליי וישבתי כשברכיי לחוצות לחזה.
לפתע נשמעה חבטה חזקה שלוותה ברעש כבד .הקרון הטלטל מצד
לצד וחשתי שהרכבת מתחילה לנוע .האסירים מסביבי ,שחלקם
עמדו ,נפלו זה על זה כשהקרון נע מצד לצד .רק לאחר שהתגברה
מהירותו ,פסקו הטלטולים העזים וכל הקרון הצפוף והדחוס ,נע
כגוש אחד בהתאם לטלטולי הרכבת.
כך נסענו במשך שעות רבות ...הקרון הדחוס בבני אדם ,הסירחון
מדלי המחראה ,החום ,הרעב והצימאון שלנו  -ייצרו תופת בלתי
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בהזיות ולא ידענו אם כולם עדיין בחיים ...שניים או שלושה אסירים
בקרון ,היו עדיין חזקים דיים כדי לעמוד ולהציץ מהחלון הקטן
שהיה בחלקו העליון של הקרון ,על מנת לנסות לראות באיזה כיוון
הרכבת נעה .הם קראו את שמות התחנות וידענו שאנו עדיין בפולין,
נעים מערבה מקראקוב .יתכן ונסענו יומיים כשפתאום ,בחשיכה של
קרון המשא ,נשמע קולו של האסיר שליד החלון" :אלי ,אלי יקר!
אנו מתקדמים לאושוויץ!" אחרים ניסו לטפס ולהביט החוצה
לראות" .כן ",קולות אחרים קראו" ,זאת הדרך לאושווינצים,
לאושוויץ" וקול אחר ,חזק קרא" :יש רק דבר אחד שנותר לעשות
עתה – קריאת שמע" .האסירים תמכו זה בזה עד שכולם עמדו,
נשענים אחד על השני .עמדתי בין האסירים היהודים ,אחיי המוכים,
המושפלים המיותמים ,המורעבים ,הנשכחים והנעזבים והכרזנו את
אמונתנו באלוהים .הנעתי את שפתיי המיובשות וחזרתי על
המילים:
"שמע ישראל ,ה' אלוהינו ,ה' אחד!"
דווקא כאן ,בקרון הצפוף והמצחין – הרגשתי ,שהאל נמצא איתנו.
בתפילותינו ובאמונה האיתנה שלנו ,האל היה כאן .לא יכול להיות
אחרת .עמדתי בקרון הרכבת החשוך ,כשפני אל המוות ,קורא "שמע
ישראל" .התפללתי בשקט ,מהלב וביקשתי לחיות.
האסיר ליד החלון צעק" ,ברוך השם! עברנו את הסיבוב
לאושווינצים .אנו לא נוסעים לאושוויץ!".
גלשתי במורד הקיר והתיישבתי .הרכבת המשיכה במסעה ,התנהלה
בכבדות במשך הלילה ונעה מערבה אל הלא נודע .בתוך הגוש הגדול
של האסירים ,ישבתי בודד .האזנתי לקול הגלגלים הדופקים בקצב
קבוע על הפסים ונרדמתי.
הנסיעה שלנו נמשכה שלושה ימים.
פעם ,תוך עצירה ,נפתחו הדלתות ושומר  SSנתן לנו לרוקן את דלי
המחראה הגדוש ומילא לנו את דלי המים .הדלתות נטרקו ושוב
היינו בתוך הקרון הלוהט .נעמדתי על רגלי ודחפתי עצמי נואשות
לכיוון דלי המים ,אולם ...אחרתי .המיים היקרים כבר נגמרו.
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 - 147היו לי הזיות שאני שותה זרמים של מים קרים וצלולים ולעיתים,
שאני שותה את השתן שלי או מוצץ דם מהוורידים .שייטתי בין
עילפון לחוסר הכרה .אסירים אחרים מחו ונאבקו באלה שנשענו
ונפלו עליהם .אני שכבתי בתוך כל הזוהמה ,נוטף זיעה ,דמעות
וטינופת של הקבוצה  -נכנעתי לשינה טרופה שהייתי בטוח כי תביא
למותי.
התעוררתי כשאחד האסירים ניער את כתפי ואמר לי ,שהרכבת
עצרה שוב .מבחוץ נשמעו קולות של גרמנים כעוסים ונביחות
פראיות של כלביהם...
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פרק 16
הדלתות של קרון המשא הוסטו ונפתחו .רגליי היו נוקשות וללא
תחושה ,מהימים והלילות ששכבתי על הריצפה .ניסיתי להתרומם,
למשוך עצמי למעלה כדי לעמוד ,כשהגרמנים התחילו לצעוק ולמשוך
את האסירים באלימות מהקרון" .החוצה! מהר ,חזירים! כלבים
מחורבנים! החוצה! להסתדר בשורה לספירה!" .יצאתי מתנדנד
מהקרון ונפלתי ארצה .נאבקתי כדי לעמוד על רגליי הלא-יציבות.
כמה אסירים עדיין שכבו על ריצפת הקרון ,הם מתו בדרך.
שומרי  SSחמושים עם כלביהם הפראיים הנובחים עלינו ,הקיפו
אותנו מכל עבר .כמה אסירים עם סרטי זרוע של קאפו וכומתות
שחורות ,עמדו לידינו .על הטלאים הלבנים התפורים למעיליהם ,היו
מודפסים מיספרים ומשולשים ירוקים .אנשי הקאפו ציוו עלינו
להסתדר מהר בשורה כדי לספור אותנו .נדחפתי עמוק לתוך
הקבוצה ,מנסה למצוא מקום במרכז השורה .חשתי סחרחורת
והרגשתי שמחשבותי אינן צלולות .הסתכלתי מסביבי כדי להבין
היכן אנו נמצאים .הבחנתי שאנו בתחנת רכבת כפרית קטנה
המוקפת הרים .על אחד הבניינים היה שלט עם השם הגרמני של
העיירה כנראה ,אולם לא הצלחתי לקוראו .על גבעה הסמוכה
לתחנה היו שרידים של ארמון אבן ישן וגדול .הארמון היה חרב
והרוס אך עדיין נראה מפחיד ומאיים.
התחננו לקאפו למעט מים .אמרו לנו שאנו בדרך למחנה ריכוז
פלוסנבורג ושם נקבל הרבה מים .הקאפו דיבר אתנו בגרמנית
והבנתי ,שאנו נמצאים כנראה על אדמת גרמניה ,מאורת החיה
הנאצית...
אחרי שמנו אותנו ,הצעידו אותנו אנשי ה SS-אל מחוץ לתחנה.
עברנו דרך כפר קטן עם בתי אבן גדולים .כמה כפריים יצאו מבתיהם
לצפות בנו .הם היו ברובם זקנים נשים וילדים אחדים ,עמדו בשקט
והסתכלו עלינו בעיניים כועסות וקרות .שומרי ה SS -קיללו וצעקו
שנצעד בקצב ,וכאשר לא הצלחנו ,בעטו בקרסולינו .איש  SSצעק,
"יהודים .כן ,יהודים ארורים .לעולם לא היו לנו יהודים בפלוסנבורג.
יהיה לנו כיף עכשיו ,הא!" צעדנו בדרך צרה במעלה הר ואז יכולנו
לראות את המחנה .המחנה שכן למרגלות ההר הסלעי ,ששרידי
חורבות הארמון ,מתנשאות מעליו .עברנו דרך השער הראשי ונעצרנו
ברחבה פתוחה גדולה לפני בניין דו-קומתי אפור וגדול .בכל כיוון
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בגדות תייל ומגדלי שמירה גבוהים ,ומאיימים .כמה אסירים נפלו
ארצה מרוב תשישות ונאבקו לשווא לקום על רגליהם .הקאפו צעקו
שעלינו להישאר לעמוד בשורות .אחר זמן מה נכנעו ונתנו לנו
להישאר ישובים על האדמה .אסירים אחרים במדי פסים הביאו לנו
דליים גדולים מלאים מים .קפצתי על רגלי ,עמדתי בתור והושטתי
את הקערה שלי ,שמולאה במים .הרמתי את הקערה לשפתיי
ושתיתי את המים בלגימות גדולות...
סמל  SSעמד על מדרגות בניין האבן והסביר לנו שפלוסנבורג הינו
מחנה ריכוז מסודר וקפדני בו כל אחד צריך לעבוד קשה .על כל אי-
ציות נענש מהר ובחומרה וניקיון האנשים ,הבניינים והמחנה הוא
בעל חשיבות עליונה .כל מי שייתפס ,עם כינה אחת בלבד ,ייענש
בחומרה .כל אחד מאיתנו יתקלח לפני שיישלח לצריף והצביע על
הקאפו שיהיה אחראי עלינו.
לקאפו היה מספר של ארבע ספרות ומשולש ירוק על מדיו" .אתם
חזירים ,כלבים ,צריכים להתקלח לפני שאתן לכם ללכת לצריף"
והצביע על הדלת בבניין" .חדר המקלחת נמצא בפנים .אשלח כל
פעם מאה מכם למקלחות ואני רוצה שתמהרו! עכשיו ,כל אחד עומד
ומסתדר בתורים של חמישיות! מהר!"
נכנסתי לטור עם יתר האסירים .שמעתי לא פעם ,שהגרמנים רימו
אסירים להיכנס לתאי גזים וסיפרו להם שהם הולכים להתקלח.
אלי ,חשבתי .אל תתן לזה לקרות .הסתכלתי סביבי וראיתי את
הפחד בעיני האסירים האחרים .מוטעק הופשטטר עמד לידי.
"מקלחות? אתה מאמין לזה?" לחשתי לו .מוטעק הנהן בראשו" ,הם
לא היו צריכים לסחוב אותנו עד לגרמניה כדי להרוג אותנו".
כשהוא משתמש באלה שלו ,ספר הקאפו את עשרים השורות
הראשונות של הטור שלנו ,ציווה על מאה האנשים לפסוע קדימה
וצעק" ,להתפשט לגמרי! השאירו את כל הדברים שלכם על האדמה,
הבגדים ,נעליים ,קערות ,הכל! ואז רוצו דרך דלת זו! מהר! רוצו!".
בקבוצה הראשונה ,פשטו האסירים את בגדיהם המטונפים
והקרועים ,זרקו אותם ואת חפציהם לערימות על האדמה ורצו לתוך
המקלחות .כמה אסירים ניסו להחביא את חפציהם האישיים מתחת
לזרועות או באגרופים .הקאפו בדקו את האסירים הערומים ליד
דלת חדר המקלחת ולקחו כל חפץ .לא רציתי להשאיר את
הצילומים שלי ועדיין לא למדתי בעל פה את הכתובת בניו יורק.
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האפשר ושמתי אותה בפי ,אולם החפיסה היתה גדולה מדי .ניסיתי
להחביא את החפיסה בידי .נותרו לי עוד כמה דקות עד שאכנס
למקלחת והתאמנתי להחזיק את החפיסה באגודל כף ידי כשיתר
האצבעות מתוחות כדי לכסות אותה .ידעתי שעלי לשמור את
הצילומים מרטיבות במקלחת אך לעת עתה לא יכולתי להיפרד
מהם.
ציוו על הקבוצה שלי להתפשט ולרוץ למקלחות .התפשטתי מהר
וזרקתי את בגדיי ,מגפיי הגזורים וקערת האמאיל הישנה ,בערימה
שעל האדמה .לקחתי את החפיסה בכף ידי הימנית והחזקתי אותה
באגודל .רצתי עם האחרים למקלחות .הקאפו עצר אותי ליד הדלת.
הוא הצביע במקל העץ שלו על היד שלי" .מה יש לך שם? זהב?" צעק
עלי" .שום דבר" אמרתי ,אבל ידעתי שהוא ראה שאני מחזיק משהו
בידי .ניסיתי להתחנן בפניו" ,זה לא זהב ,אלו רק כמה צילומים של
משפחתי .אנא ,אנא ,אל תיקח אותם ,אין להם שום ערך למישהו
חוץ ממני"" ,השאר את זה פה! הפל אותו!" צעק הקאפו .ניסיתי
שוב להתחנן בפניו" .אנא ,אנא .אלה הצילומים היחידים שלי".
הקאפו היכה אותי ומחץ את ידי הימנית באלה שלו .הכאב היה
נוראי .הרגשתי שאצבעות ידי נשברו .צרחתי מכאב ,כף ידי נפתחה
והחפיסה המקופלת נפלה ארצה.
הקאפו בעט בחפיסה הצידה .התכופפתי ,הרמתי אותה והחזקתי
אותה ליד החזה שלי והמשכתי להתחנן .אמרתי שוב ושוב" ,אנא,
אנא" .הקאפו הפסיק להכות אתי" .אם זה כל כך חשוב לך ,השאר
אותם עם החפצים שלך" .הוא הצביע על החפיסה באלה שלו.
"תקבל את חפציך אחרי המקלחת .רוץ לשם ושוב מיד חזרה.
הזהרתי אותך ,אני שם עליך עין!" רצתי לערימת הבגדים שעל
האדמה ,דחפתי החפיסה עמוק לתוך כיס חולצתי ורצתי חזרה לדלת
חדר המקלחת .הקאפו חיכה לי" .תקבל אותו אחר כך" ,אמר לי.
הודיתי לו והוא דחף אותי לכוון דלת המקלחת .לחץ האסירים
האחרים נשא אותי לתוך חדר המקלחת .החדר היה מלא אדים
ומים  -זה לא היה תא גזים...
אחרי המקלחת הריצו אותנו החוצה דרך הדלת הנגדית של הבניין.
תמכתי ביד ימין המרוסקת שלי ורצתי החוצה מבוהל ,כדי למצוא
החפיסה שלי .יצאנו בצידו השני של הבניין ,רחוקים מערמות
חפצינו .עמדתי רטוב וערום בין האסירים האחרים ,מוקפים אנשי
קאפו ושומרי  . SSניסיתי להתגנב מעבר לאנשי הקאפו .אחד מהם
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מערימת הבגדים .הוא צעק עלי" ,סגור את פיך! שום דבר שהגיע
מחוץ לפלוסנבורג ,אסור כאן .כל דבר יישרף!" הוא דחף אותי
אחורה באלת עץ הכבדה שלו ושומר ה SS -התקרב אלינו .הקאפו
ראה את ה SS-ניגש והחל להכות אותי באלתו .רצתי חזרה לתוך
קבוצת האסירים הערומים .ניגשתי נואש ,לקאפו אחר ,לקבל את
הצילומים בחזרה .הוא צרח עלי" ,אחורה! אחורה! אסור לך לדבר
איתי!" קבוצות אסירים נוספת כבר סיימה את המקלחת ,לא היתה
כל דרך חזרה...
הריצו אותנו ערומים ורטובים לאיזור מופרד מהמחנה על ידי גדר
תייל .על שלט בגרמנית הכתוב באותיות גותיות ,היתה הכתובת:
"איזור הסגר" .היו שם שלושה צריפים ומגדל שמירה גבוה .הריצו
אותנו פנימה דרך הכניסה והשער נסגר מאחורינו .הצילומים
היקרים שנצרתי ושמרתי במשך שנתיים אבדו לי לעולמים .ניסיתי
להיזכר בפניהם של הוריי ואחי .ביגוני הנואש ,לא יכולתי לזכור את
פניהם...
ידעתי ששם דודי הוא יוליוס תמר והוא רופא .אבא כתב האותיות
 MDאחרי שמו .זכרתי שהוא גר בעיר ניו יורק ,במדינת ניו יורק,
אבל לא יכולתי לזכור את הרחוב ומספר הבית.
היינו בהסגר מספר ימים .היה עלינו לשהות מחוץ לצריף ממיסדר
הבוקר עד אחרי מיסדר הערב .נשארנו בחוץ כל היום ,גם בגשם
השוטף .הקאפו חייבו אותנו לצעוד קדימה ואחורה ,לעמוד דום זמן
רב ולעשות התעמלות במשך שעות .לא הורשינו לדבר בינינו .אכלנו
פרוסת לחם וקצת תחליף קפה בבוקר וקערת מרק מיימי אחר
הצהריים .השאירו אותנו ערומים במשך כל ימי ההסגר ,כמו חיות
בכלוב.
לאחר מספר ימים ,ניכנס רופא  SSמלווה בכמה אסירים לאיזור
ההסגר ,כדי לערוך לנו בדיקות רפואיות .זו היתה עוד סלקציה .היינו
צריכים לעמוד דום זמן רב בזמן שהרופא מתבונן בנו .הוא בחר
אסירים עם פגיעות או פציעות פתוחות וכל מי שנראה חולה.
אסירים אלה נשלחו לעמוד לבד ,בצד החצר .פחדתי שהרופא יבחר
בי בגלל הפצעים והחבלות ממכות הקאפו .רופא ה SS -ניגש אלי
והתבונן בי בעניין .מילאתי את ריאותי באוויר והבלטתי החזה הרזה
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הבא...
הוא בחר באסיר הזקן ביותר מקבוצתנו ,שהיה לו שבר נורא .בליטה
גדולה בלטה מהבטן שלו והוא ניסה לכסות אותה בידיו .שמו היה
צימרמן והוא היה אבא של שני האחים שעזרו לי לנקות הצבע
הצהוב מעיניי בימים הראשונים שלי במחנה רייכשוף .הרגשתי איום
בשביל צימרמן הזקן ובניו שהיו צריכים להישאר בשקט בזמן שאבא
שלהם נלקח .רופא ה SS-סיים את הבדיקות ועזב את שטח ההסגר
עם כשלושים עד ארבעים אסירים .צימרמן הזקן היה ביניהם.
אחר צהריים אחד ,סוף סוף ניתנו לנו מדי בית סוהר מפוספסים
בכחול לבן ונעליים עם סוליות עץ ,קערות מרק אדומות מאמאיל
וכפות בדיל .שמותינו נכתבו ברשימה וניתנו לנו מיספרי אסיר של
מחנה פלוסנבורג .ניתנו לנו טלאים עם מיספרים ומשולשים אדומים
וצהובים לתפור למדים :אחד חייב להיות תפור בצד שמאל קידמי
של המעיל והשני לצד ימין של המכנסיים ,מעל הברך .הייתי אסיר
מחנה ריכוז פלוסנבורג ,אסיר מס' .16019
למחרת בבוקר אחרי המיסדר ,הגיע קאפו לצריף שלנו ,מנה כ100 -
אסירים ,ציווה עלינו לבוא אחריו והוביל אותנו למחצבת אבן בקצה
המחנה .ראינו אסירים שהיו עמוק בבור המחצבה ,שוברים וחוצבים
חתיכות גדולות של אבן מגושים של סלעי שחם .אחרים נשאו את
האבנים לקצה המחצבה .האבנים הגדולות נערמו והועלו על
משאיות והאבנים הקטנות נאספו לתוך עגלות ברזל הנעות על פסי
מתכת צרים .קבוצות קטנות של אסירים דחפו את העגלות הכבדות
במעלה הדרך ואז פורקו האבנים לערימות גדולות .שומרי SS
חמושים וקאפו ,צעקו ,רצו בכל הכיוונים ,משגיחים ומכים
באסירים כדי לאלץ אותם לעבוד מהר יותר.
הקאפו היה זה ששיבץ אותנו לעבודות במחצבה .נשלחתי לעבוד עם
קבוצה קטנה של גברים ,לדחוף עגלה כבדה במעלה הדרך .הלכתי
אחרי האסירים ,שם כתפי אל מול צד העגלה ודוחף בכל כוחי .זו
היתה עבודה קשה ומתישה ,חשתי שגבי עומד להישבר .העגלה נעה
באיטיות במעלה ההר לכיוון ערימת האבנים .הקאפו הגרמני אסר
כל דיבור .הוא צעק וקילל וכשאיש  SSהיה מתקרב ,הקאפו הרביץ
בנו באלה ארוכה העשויה מכבל חשמלי.
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הולנד ופולין .רובם שהו זמן רב במחנה והיו במצב גופני ירוד,
כחושים וחבולים והיו צמאים לשמוע חדשות מהמלחמה .יכולנו
לדבר אתם בלחש רק ברגעים ספורים ,כאשר הקאפו שלנו היה מחוץ
לטווח השמיעה .הם שאלו אותי מאיין באתי ואם יש לי חדשות
מהמלחמה .סיפרתי מעט על עצמי אולם עדכנתי אותם במידע,
שהחזית המזרחית נמצאת כעת בגבול פולין והם היו מעודדים
ומופתעים מכך .שאלתי אותם פרטים על פלוסנבורג .אמרו לי,
שהמשטר במחנה הינו מאד נוקשה ,עם הרבה חוקים ואיסורים
ואפילו העבירה הקלה ביותר ,נענשת באופן חמור ע"י הצלפות
ועינויים .הקאפו הם ברובם פושעים גרמנים אלימים שהועברו
למחנה מבתי הסוהר .הם עונדים משולשים ירוקים ליד מיספר בית
הסוהר שלהם .האסיר הרזה שלידי ,הצביע בגאווה על חזהו והסביר,
שהמשולשים האדומים על חזם מזהים אותם כאסירים פוליטיים.
הצצתי לאחור וראיתי שלקאפו שלנו יש משולש ירוק.
מחנה פלוסנבורג היה מלא באלימות ואכזריות .שלא כמו במחנה
פלאשוב ,רוב האסירים כאן ,היו גויים מארצות אירופה שהגרמנים
כבשו .אנחנו ,היינו האסירים היהודים הראשונים שהגיעו
לפלוסנבורג .העבודה עם אסירים גויים שמרה עלינו בחיים.
הגרמנים לא ירו והרגו כאן אסירים באקראי ,או ללא הבחנה ,כפי
שנהגו במחנות אחרים ,בהם שהו אסירים יהודים בלבד.
עבדתי במחצבת האבן מאור ראשון בבוקר ,עד רדת הלילה במשך
ימים רבים .בצהריים היתה הפסקה קצרה בה עמדנו בתור כדי
לקבל קערת מרק מיימי .התישבנו מהר על האדמה ,כדי לתת מנוחה
קצרה לרגליים ולהתכונן לזמן הארוך שעוד נותר לנו לעבוד ,עד
שעות הערב .לאחר הפסקה קצרה ,הקאפו היה מקים אותנו
בצעקות ,כדי להמשיך לדחוף ולמשוך את עגלת האבנים .העבודה
הקשה ,הרעב וחוסר השינה – נתנו בי את אותותם .הייתי באפיסת
כוחות מתמדת שגרמה לכך שלא יכלתי לעמוד בקצב הנדרש .לא
יכולתי לזוז מספיק מהר והקאפו היה מכה אותי לעיתים תכופות.
כתפיי הכחושות נחבלו מדחיפת עגלת הברזל ,אצבעותיי נחתכו
מקצוות האבנים החדות וגבי היה מוצלק ממכות האלה שניחתו עלי.
הייתי תמיד רעב והרגשתי חלש וכל חלקי גופי כאבו .החוסר במזון
בסיסי ,במשך זמן כה ממושך ,של שנים – נתן בי את אותותיו.
החניכיים שלי היו נפוחות והתחילו לדמם והרגשתי שהשיניים שלי
מתפוררות ונושרות מפי.
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כשהייתי ילד צעיר בטישין .עתה ,שנים לאחר מכן ,השתניתי .המכות
היו עדיין כואבות ,אולם עתה ,הבנתי שהשוט והאלה הם חלק בלתי
נפרד מחיי ואלו הם דרכי ה SS -כדי להשפילנו ולשלוט בחיינו.
כל לילה בצריף ,לאחר מיסדר הערב ,שתיתי במהירות את המרק
המיימי וטיפסתי לדרגש העץ שלי כדי לישון .בבוקר ,הצלחתי בקושי
רב להתרומם מהדרגש ולגרור את עצמי החוצה למיסדר .אנשים
אחדים יכלו בקושי להתיישב והקאפו היכו אותם בתוך הדרגשים.
כבר לא חיפשתי את חבריי .דאגתי רק איך אוכל להמשיך לעבוד
בוקר אחד לאחר המיסדר ,הגיע קאפו
במחצבה.
אחר לאיזור שלנו וביקש פועלים מנוסים בסלילת כבישי חצץ .כמה
מאסירים פסעו קדימה ומבלי לחשוב הלכתי לעמוד איתם .לא
ידעתי דבר על סלילת כבישי חצץ .אולם הייתי נואש לצאת
מהמחצבה .חשתי שלא אוכל להחזיק מעמד בעבודה הזו זמן רב
וקיוויתי שסלילת כבישים לא תהיה גרועה יותר .הקאפו הביט
במתנדבים וחקר אותם .הוא פנה אלי ושאל" ,האם אתה מספיק
חזק לסוג העבודה הזו?"" ,אני חזק .אני עובד במחצבת האבן",
עניתי .האם אתה מכיר סלילת כבישים?" שאל" ,זו היתה עבודת
המשפחה שלי בבית" ,שיקרתי לו .הוא הנהן בראשו וסימן לי לעמוד
עם האחרים שנבחרו לעבודה.
צעדנו לאיזור במחנה ,בו אסירים ריסקו אבנים גדולות לחצץ .הם
שטחו את החצץ על כביש ישן ויצקו מעליו מלט .אסירים אחרים
דחפו את עגלת המלט הגדולה .בבוקר הראשון לעבודתי ,קבלתי
פטיש והייתי אמור לשבור את האבנים הגדולות ולרסקן לחצץ.
כעשרים איש עשו את העבודה הזו .ישבתי על האדמה והחזקתי אבן
גדולה והכיתי בה בפטיש כדי לפוררה לאבני חצץ .האבן נשברה
ונתזים ממנה ,פגעו בי ויצרו חתכים בידי .אסיר אחד ,נתן לי
סמרטוט קרוע ומאובק לחבוש סביב ידי .העבודה בהכנת החצץ,
היתה טובה יותר עבורי ,מאשר העבודה במחצבה .עבדתי בישיבה,
בקצב שלי וכל זמן שנראיתי עסוק ,השומרים עזבו אותי לנפשי.
בצהריים ,דודי מרק הובאו לאיזור העבודה והועמדו על שולחנות.
ציוו עלינו להסתדר בזוגות .קערת המרק שלי ,האדומה היתה
מוכנה .לידי היה אסיר מבוגר ממני שידעתי שהוא מבלגיה .התור
למרק התקדם במהירות לקראת הקאפו המחזיק בתרווד ומחלק
את המרק .כאשר הגענו אליו ,שנינו הושטנו לו את קערות המרק
שלנו .הקאפו אמר" :אנו נותנים רק קערת מרק אחת לשניים" .הוא
מזג תרווד מרק לתוך הקערה של הבלגי ונבח" :לכו! הלאה!" מעולם
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לשני אנשים מורעבים? איך אכריח את הבלגי לתת לי חצי מהמרק?
הבלגי זז בזריזות לצד הדרך .הלכתי צמוד אחריו ,מנסה להחזיק
בשרוולו .הוא פנה אלי ושאל" ,אף פעם לא התחלקת בקערת מרק?"
הנעתי את ראשי לשלילה" .כאן עושים זאת כל הזמן" ,אמר.
הוא הושיב אותי על הדשא מולו ,עם הקערה בינינו .טבל את כפו
לתוך המרק ,הרים אותה לשפתיי והאכיל אותי .לגמתי בשקיקה ,לא
בטוח מה עלי לעשות .הוא אמר לי" ,קח את הכף שלך והאכל אותי.
אם תתן לי חצי כף ,אתן לך חצי כף גם כן .אם תאכיל אותי מהחלק
המימי או תטבול את הכף מתחתית הקערה ,אעשה אותו דבר
בשבילך" .עשיתי כפי שאמר לי .הסתכלתי סביבי ובכל מקום ראיתי
זוגות של אסירים מורעבים ,לרוב לא מכירים האחד את השני,
שהאכילו זה את זה .לאט ,בזהירות ובהחלטיות ,הבלגי ואני האכלנו
זה את זה .קודם את החלק המיימי העליון ואז ,את מעט הלפתות
מלמטה שנראו לעיין ,התחלקנו בהן שווה בשווה .עבדתי בעבודה
הזאת כמה ימים .כל יום בצהריים ,התחלקתי בקערת מרק עם
אסיר אחר .תמיד האכלנו זה את זה בזהירות כדי שלא לשפוך טיפה
מהמרק ועשינו זאת בהגינות ,כאילו הרעב של הזולת הוא הרעב
שלנו.
העבודה בכיש החצץ הסתיימה .ציפיתי להישלח חזרה למחצבת
האבן .ביום האחרון שלנו באו ה SS -לבדוק את העבודה הגמורה.
חייל  SSבחר שלושה אסירים ואותי ואמר שאנו משובצים ליחידה
מיוחדת .הוא הוביל אותנו מאתר עבודות הכביש ,לבית החולים של
המחנה ,שם הוביל אותנו לחדר בו נערמו גופות על הריצפה .העבודה
שלנו היתה לשאת הגופות למשרפה של המחנה .אחר כך לקח אותנו
גם למיתחם בית הסוהר הפלילי ,בו היינו צריכים לאסוף עוד גופות.
רוב המתים נראו כמו שלדים וכנראה שמתו מרעב ומחלות .לאחרים
היו פצעים קשים ממכות אכזריות .למתים בבית הסוהר היו כמעט
תמיד חורים מכדורים .כיסינו הגופות בסדיני ברזנט מלוכלכים
ונשאנו אותם על לוחות עץ למשרפה .זאת היתה בין גדרות תייל
מחושמלים פנימיים וחיצוניים ,לא רחוק מחלקת ההסגר שם עדיין
גרנו .עד שעות אחר הצהריים המאוחרות ,הבאנו את כל המתים
למשרפה והמתנו על הספסל מחוץ לבית חולים ,לעוד גופות...
במרכז המחנה היה בניין קטן המוקף גדר עץ .ראיתי שנשים גרות
שם .הן היו צעירות ונראו כנשים בריאות .הן עמדו בחוץ בבטלה
ולבשו גלימות בית סוהר דקיקות .כשעברנו ליד הבניין ,אחת הנשים
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קצרות .אלו היו נשים פולניות ורוסיות שהועברו לא מזמן
לפלוסנבורג ממחנה אחר .שומרי ה SS -והקאפוס הגרמנים סידרו
לעצמם בית בושת בתוך המחנה.
דבר מפתיע קרה .צימרמן הזקן ,שסבל משבר ונלקח זמן קצר אחרי
שהגענו לפלוסנבורג  -הוחזר לצריף בריא ונראה היה שעבר ניתוח.
בניו עלזו לראותו חי וכל היתר היו בהלם ושמחנו לראותו חי בינינו.
אף לא אחד מאיתנו לא הבין מדוע החליטו הגרמנים לנתח ולהציל
יהודי זקן אחד.
שמועות חדשות הופצו בין האסירים .מנסיוני כבר למדתי ששמועות,
מתאמתות ורצוי להתכונן לקראתן ,אם ניתן .שמענו ,שכל אלו שאין
להם מקום עבודה קבוע במפעלי המחנה ,יועברו למחנה עבודה אחר
בעוד מספר ימים.
עוד באותו בוקר ,הגיעו אנשי SS -ובדקו אותנו .היה עלינו להתפשט
ולעמוד ערומים במהלך הבדיקה והחקירה .הקאפו ליוו את אנשי ה-
 SSוסימנו על מצחינו בדיו צבעוני ,את המיספרים  3 ,2 ,1או X
ורשמו את המספרים במחברת .קצין SS -בחן את האסירים בזה
אחר זה .כשעמדתי לפניו ,התבונן בגופי הכחוש ושאל אותי
למקצועי .עניתי לו ,שאני מפעיל מחרטה מנוסה .איש ה SS -דיבר עם
הקאפו והמשיך לבדוק את האסיר הבא בתור .הקאפו צבע סימן על
מיצחי .לא ידעתי כיצד סומנתי .קאפו אחר הסתכל במצחי ושאל
למיספר מחנה פלוסנבורג שלי ,רשם את הפרטים במחברתו והמשיך
הלאה .הסתכלתי על האסיר שעמד לפני וראיתי את הספרה "2" :על
מיצחו .מה כתוב עלי ,שאלתי "יש לך  Xשחור" ענה לי .הסתכלתי
סביבי וראיתי שלרוב הגברים היו מיספרים על מצחיהם ורק
מעטים ,האסירים הצעירים בקבוצה ,היו מסומנים ב "X"-על
מצחיהם .כשהבדיקה הסתיימה והורו לנו להתלבש ולמחוק את
המספרים ממצחינו .אף אחד מאתנו לא ידע את משמעות הסימנים.
למחרת היום ,כל האסירים פרט לאלה מקבוצת הרייכשוף נשלחו
מהמחנה .אנחנו נשארנו שם ,תוהים לאן הם נשלחו ולא יודעים מה
מצפה לנו .כעבור יומיים ,הודיעו לנו שאנו מועברים מיידית ,למחנה
אחר.
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בכניסה למחנה ,נתנו לנו מדים נקיים ונעליים בעלי סוליות עץ.
שומרי ה SS-העמידו אותנו בתורים והצעידו אותנו לתחנת הרכבת
שבתחתית הגיבעה .ספרו ורשמו אותנו בקפדנות במחברותיהם
והעמיסו אותנו על קרונות משא .בכל קרון הניחו דלי מים ודלי ריק
למחראה.
אחרוני האסירים נדחפו ע"י הקאפו לקרונות ,לחלקם עזרנו ומשכנו
אותם פנימה ,הדלתות הוסטו וננעלו והרכבת החלה לנוע.

המזמור ה23 -

- 158 -

פרק 17
נסענו בקרון משא במשך  5או  6ימים .הרבה אסירים היו חולים
ושכבו גוססים .הרכבת עצרה תכופות וישבנו מקווים למים או
הזדמנות לרוקן את דלי המחראה .שעות הפכו לימים ואיבדתי את
החוש לזמן החולף .לבסוף ,אחרי חנייה ארוכה במיוחד ,דלתות
הקרון נעו ונפתחו .בפתח הקרון עמדו שומרי  ,SSחמושים
באקדחים ושוטים ,מאיימים ,צועקים ומצווים לקפוץ החוצה .נפלנו
וכשלנו ארצה ונפלנו זה על זה .היינו בתחנת רכבת קטנה ונטושה .על
קירות התחנה היו שלטים לבנים עם אותיות שחורות שעליהם
השם" :קולמר" .השם לא אמר לי כלום – אולם כמה אנשים
בקבוצה שלנו ידעו היכן נמצאת קולמר והלחישה "צרפת" ,התפשטה
בינינו.
שומרינו ,השתמשו בשוטים ובבעיטות ,וסידרו אותנו למבנה של
חמישיות .לפי פקודה שלהם ,צעדנו מתחנת הרכבת לתוך רחובותיה
השקטים של העיירה .כולם היו שבורים וחלשים והשומרים צעקו
ואיימו ללא הרף על מנת שנצעד לפי הקצב שלהם והאנשים
התשושים ניסו לבצע זאת ולו רק כדי להמנע מהבעיטות והאגרופים
של השומרים.
ניכנסנו לחלק הישן יותר של העיירה .הנעלים עם סוליות -העץ שלנו,
נקשו ברעש ברחובות המרוצפות בחלוקי אבן .פה ושם נפתח חלון
ואנשים נשענו החוצה והביטו בנו בסקרנות .איזה חיזיון היינו ,ארבע
או חמש מאות גברים דמויי שלדים ,עם ראשים מגולחים ,לבושים
במדי מחנה ריכוז מפוספסים קרועים – הולכים ,נכשלים ונתקלים
זה בזה ,ומנסים לצעוד בקצב – לקול הצעקות והמכות של השומרים
החמושים.
טור החמישיות צעד באיטיות הלאה .עברנו מהרחובות הצדדיים
מרוצפי האבן והגענו למרכז העיירה .זו היתה ממש עיר ,עם רחובות
גדולים ,חנויות ,בתי דירות ובניינים ציבוריים ,כולם מקושטים
בדגלים נאצים וצלבי קרס .אנשים התהלכו וטיילו ברחובות ,רכבו
על אופניים ונסעו בחשמליות .טור האסירים הצועד שלנו ,שלדי
אדם מושפלים ,גרם למהומה גדולה בכיכר העיר .האנשים ברחובות
ובמדרכות פסקו מלכת ,ירדו מעל האופניים שלהם וקבוצות אנשים
עמדו כתף -אל-כתף לאורך הרחובות וצפו בנו .החשמליות נעצרו
והנוסעים ירדו כדי לראותינו .חלונות ודלתות נפתחו ומאות אנשים
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כשצעדנו דרך העיירות והכפרים שלהם .השנאה נשקפה מעיניהם
ותמיד לעגו וצחקו מאיתנו .בעבר ,העוינות והשנאה – צרבו וכאבו
לי ,אבל כיום אני כבר אדיש ,כבר לא איכפת לי.
הטור שלנו התקרב לבניין מוסדי עטור בדגל הנאצי" .להסיר
כובעים!" צעקו השומרים .הסרנו בחטף את כומתות בית הסוהר
מראשינו .כשחלפנו את הבניין והשומרים ציוו" ,לחבוש כובעים!"
חבשנו הכומתות חזרה לראשינו תוך ניסיון לשמור על קצב הצעידה.
קולות מוזרים ולחישות עלו מהאנשים הצופים בנו .התור שלנו
התקרב לעוד בניין מוסדי .שוב באה הפקודה" :להסיר כובעים!"
שוב צייתנו .הקולות מהקהל הפכו יותר חזקים וכועסים .שמענו
צעקות זועמות בצרפתית וגרמנית .אני הבנתי את הגרמנית ושמעתי
ברור את האנשים קוראים" :בושה! בושה!" הצצתי בקהל וניסיתי
לקלוט קריאותיהם .האנשים על המדרכות ,ברחוב ,בחשמליות,
בחלונות ,האנשים בכל מקום החלו למחוא כפיים .מחיאות הכפיים
התעצמו לשאון מתריס ומתמשך .הבנתי שהדבר הכי לא יאומן
קורה .אנשי קולמר מרימים קולם נגד הכובש הנאצי .הם לצידנו!
צעקותיהם" ,בושה ,בושה!" כוונו כלפי הגרמנים! בזעם גובר והולך
הם מתריסים את מחאתם נגד הכובש...
עבורינו ,זה היה נס ,זו היתה ממש מתנה מאנשי קולמר ,שראו את
מה שעוללו לנו הגרמנים .ראינו את התרסתם מול הכובש והרגשנו
שהם תומכים בנו .אנשי קולמר ,הפיחו בנו רוח של תקווה.
השומרים שלנו הגיבו בעצבנות .הם הורידו אקדחיהם והאיצו בנו
במורד הרחוב .הם כבר לא פקדו להסיר כובעים להצדיע לדגלי
הנאצים .האנשים המשיכו במחיאת כפיים וצעקות וכאשר עברנו,
אחדים התחילו זורקים לנו לחם ופירות וחפיסות סיגריות לתוך
קבוצת הצועדים .לא העזנו להרים דבר תחת עיניהם הפקוחות
ואקדחיהם של ה , SS -אולם התמיכה וההשתתפות בסבלנו ,היו
יקרים ממזון .הפניתי את ראשי ואת פניי החבולים והדומעים לעבר
קהל הצופים וחייכתי אליהם עם שיניי השבורות ...צעדנו אל מחוץ
לעיירה ,אך קריאות העדוד של האנשים וזכרון טוב-ליבם של אנשי
קולמר  -נשארו איתנו.
הגענו לקצה העיירה קולמר ,למחנה קטן וריק עם מעט צריפים על
משטח דשא המוקף גדרות תייל .עברנו דרך שער הברזל ושומרי ה-
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הסמל עמד בצד כשספרו אותנו ושיבצו אותנו בצריפים .הסמל אמר
לנו ,שיש מים לרחצה ושתייה ,במבנה המחראה ושנקבל אוכל
מאוחר יותר או מחר בבוקר .חיילי הלופטוואף שמרו עלינו בחצר
המוקפת ונשארו מחוץ לגדר התייל.
לא היו גרמנים או קאפו בתוך מחנה קולמר ,נשארנו לגמרי לבד.
רצתי עם האסירים האחרים למחראה למצוא מים .עמדנו שם
ושתינו ללא הפסק ...שפכנו את המים הקרירים על ראשינו
הלוהטים וגופינו המטונפים .חשתי רעב עצום ,הייתי תשוש וכמעט
נפלתי מעייפות .הלכתי לצריף ומצאתי דרגש ריק .נרדמתי מיד
וישנתי עד שהרעב הנוראי העיר אותי .הרבה אסירים ישנו.
יצאתי החוצה אל תוך הלילה האפל והצטרפתי לאסירים היושבים
ומדברים זה עם זה בשקט .כמה אנשים מטישין ישבו קרוב לגדר
התייל והצטרפתי אליהם" .לא ,זה לא נראה שנקבל משהו לאכול
הערב" ,אמר קול מלא אכזבה" .אינני יודע אם אחיה עד מחר",
"תחיה ,תחיה" ענה אסיר אחר" .הגרמני הבטיח שאם לא נותנים
אוכל היום ,יתנו אוכל בבוקר"" .ממתי נוכל להאמין לגרמנים?"
שאל אסיר אחר" ,ואיזו ברירה אחרת יש לנו?"
ישבנו בשקט בחושך ושתקנו .הייתי רעב ומודאג מהמחר ,אולם פעם
ראשונה מזה זמן רב ,שיכולתי סתם לשבת כך ולנוח .ואז אסיר
שאל" ,למה הביאו אותנו לכאן? שום דבר אינו מוכן ואין כאן איש.
האם יש להם עבודה בשבילנו?" השאלה הזאת הטרידה גם אותי.
קול מוכר ענה" ,שמעתי מישהו אומר שזה מקום זמני ושישאירו
אותנו כאן עד שמחנה עבודה גרמני אחר ,יהיה מוכן עבורינו" .ישבנו
בדממה ,כל איש שקוע במחשבותיו ובדאגותיו .הלילה היה חם ואיש
לא עזב את הקבוצה כדי להיכנס לצריף .פתאום ,שמענו חבטה
עמומה" .מה זה? מה זה היה?" שאלנו זה את זה .זחלנו על האדמה
ומיששנו משהו בחושך ואז אסיר אחד קרא" ,אלי ,אלי ,זה כיכר
לחם" ,הוא החזיק בו ועוד כיכר לחם נפל לידינו .מישהו זורק לנו
אוכל מעבר לגדרות התייל! היו לנו את כפות המתכת מפלוסנבורג,
רובן עם צד אחד משויף כדי ליצור סכין גס .השתמשנו בכפות
וחתכנו את הלחם לחתיכות וחילקנו בינינו .אני קרעתי את הלחם
לגושים קטנים ואכלתי אותם באיטיות .זה לא היה הלחם העבש של
המחנה ,אלא כיכר לחם טרי ,עם קרום פריך של לחם אמיתי!
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עבש .שוב נשארנו לבדנו להסתובב בחצר הסגורה הקטנה .אחר
הצהריים השומרים חזרו עם סיר גדול וחלוד ,מלא מרק מיימי
מבצל וקצת ירק .הייתי רעב עד כאב .כמה אסירים התחילו עוקרים
שורשי דשא ועשבים ואוכלים אותם .בלי לחשוב ,התחלתי גם אני,
לעקור עשבים ולאכול .השורשים היו דקים וקטנים וטעמם היה מר,
אבל הם היו אכילים וזה מה שהיה לנו ...הגרמנים עמדו וצפו בנו,
מחוץ לגדר ,ולא עשו דבר ,גם כשראו אותנו אוכלים את העשב .תוך
ימים ספורים שטח הדשא הקטן ,נשאר חשוף .כשנגמר העשב ,לא
היה לנו מה לאכול פרט למנות הזעומות ששומרי הלופטוואף הביאו
לנו .פעמיים ביום נעמדנו למיסדר .ניקינו את הצריפים ,השירותים
והמחראה אולם לא היתה לנו עבודה .שמחתי שיש הזדמנות לנוח
אבל דאגתי שללא עבודה ,הגרמנים עלולים להחליט שחיינו לא
מביאים להם כל תועלת.
לילה אחר אחרי מיסדר ערב ,סמל הלופטוואף אמר לנו ,שבאור
ראשון למחרת יעבירו אותנו למחנה עבודה ליד קולמר בשם אורביס.
היו לנו רק כמה שעות להתכונן לעזוב .המדים היו על גבי ,נעלי
סוליות -העץ וקערת מרק וכף – היו מוכנים ,יכולתי לצאת בהתראה
של רגע .לפני ששכבנו לישון ,בלילה האחרון בקולמר ,חבריי ואני
דאגנו לאיזה סוג מחנה עבודה נישלח .קיווינו שאורביס אינו מחנה
חיסול עם הוצאות המוניות להורג ותאי גזים .שיכנענו את עצמינו
שכך הדבר כי כבר לא היינו תחת שומרי  SSאלא חיילי לופטוואף.
צעדנו ממחנה קולמר עם שחר .הפעם צעדנו לתחנת רכבת של קולמר
דרך רחובות צדדיים ולא דרך מרכז העיירה .בשעה מוקדמת זו ,איש
לא היה עדיין ברחובות .נקישות נעלי -עץ שלנו הביאו אנשים
לחלונות ,משם קראו לנו בצרפתית שלא הבנתי .בתחנת הרכבת ציוו
עלינו לטפס מהר לקרונות המשא .הדלתות נסגרו וננעלו והרכבת
החלה נוסעת מיד .תוך כמה שעות הרכבת נעצרה .הדלתות נפתחו
ושומרי הלופוואף ציוו עלינו לצאת .הפעם נתנו לנו לטפס החוצה
ולעזור זה את זה לרדת ללא קללות או בעיטות .היינו בתחנת רכבת
קטנה מאד באיזור כפרי .הסתדרנו במבנה של חמישיות והסמל ספר
אותנו .אף אחד לא היה חסר ואף אחד לא מת .ניתנה הפקודה
לצעוד .עזבנו את התחנה הקטנה מלווים בחיילי לופטוואף וצעדנו
לאורך דרך כפרית מתפתלת ,בין יערות ,שדות מעובדים ומטעים
עמוסי תפוחים .הגבעות שמסביב היו מכוסות יערות וכרי דשא עם
כבשים ועיזים שרעו בשדה לאור השמש .היה זה מראה של יופי
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אנו המשכנו לצעוד קדימה בקצב ובמבנה מסודר של חמישיות.
אחרי כשעה הגענו לכפר קטן עם בתי עץ ישנים ,שחוות חקלאיות
לידן .כמה איכרים כפריים עמדו לצדי הדרך וצפו בנו בשקט בזמן
שצעדנו דרך הכפר .חצינו את הכפר והגענו למחנה הריכוז .היה זה
מחנה קטן ,מוקף גדר תייל וסביבו מגדלי שמירה גבוהים מעץ .ראינו
רק צריפים רעועים .במחנה לא נראו בניינים ,בתי חרושת ,אתרי
בניין או איזורי עבודה .עברנו דרך שער המחנה .שני אזרחים גרמנים
וכמה אנשים במדי  SSולופטוואף חיכו לנו .אזרח אחד נראה מוכר
לי .זכרתי שראיתי אותו אז ברייכשוף פלוגמוטורנווערק ,שם היה
ממונה מטעם דיימלר -בענז .האיש נעמד לפני קבוצתנו ואמר לנו
שנעבוד במפעל דיימלר -בענז הנמצא בקרבת המחנה .עבודנו תהיה
דומה לזו שעשינו במפעל דיימלר -בענז שבפולין .עבודה בדיימל -בענז
היתה טובה יותר ,מעבודה במכרה או מחצבה .חילקו אותנו לשתי
קבוצות כדי לעבוד במשמרות יום ולילה של  12שעות .היינו אמורים
להתחיל בעבודה ,למחרת בבוקר .הלכנו לצריפים שיועדו עבורינו
ואחרי שניתנה לנו חתיכת לחם לארוחת ערב ,זחלנו למדפי השינה
והלכנו לישון.
השכם בבוקר למחרת ,לאחר מסדר וארוחת בוקר זעומה ,נאספה
קבוצת משמרת הבוקר ,למבנה של חמישיות וצעדה אל מחוץ לגדר
המחנה .חיילי הלופטוואף שמרו בשער המחנה וה SS -ליוו את
הקבוצה שלנו .הלכנו כ 3 -קילומטרים לאורך דרך חצץ צרה .נראה לי
שאנשי ה SS-מובילים אותנו היישר לקראת הקיר התלול בהר
הגבוה שלפנינו .נבהלתי מאד ,ידעתי שתכופות ,הוצאו להורג יהודים
מול קיר או הר .היינו במרחק של מטרים ספורים מההר ,כאשר
הבחנתי בפתח צר ,דמוי -מנהרה החצוב בצד ההר .חיילים חמושים
עמדו בשמירה בזמן שה SS-הובילו אותנו לתוך המנהרה החשוכה.
כמה נורות חשמל היו תלויות על קירות המנהרה והאירו באור
קלוש .קירות המנהרה היו רטובים והאוויר במנהרה היה דחוס
ועבש ונעשה גרוע יותר ככל שהתקדמנו אל תוך המנהרה .לאחר
הליכה של כקילומטר ,התאורה נעשתה בהירה יותר והבחנתי
בקבוצת אזרחים שעמדה ליד שורת מחרטות ומקדחות .זה היה
מפעל קטן ,שהוסתר בתוך מנהרת רכבת בלתי גמורה.
מנהל העבודה הגרמני האזרחי והמשגיחים שאלו אותנו על סוג
העבודה אותה עשינו במפעל ברייכשוף .אמרתי למשגיח ,שעבדתי
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נכנסנו עמוק יותר לתוך המנהרה ,עוברים שורות ארוכות של מכונות
מופעלות על ידי פועלים אזרחים ואנשים במדים שלא זיהיתי .בתוך
המנהרה ,האוויר היה הרבה יותר גרוע מאשר בכניסה למנהרה.
אחרי הליכה של כחצי קילומטר ,עצר אותנו הגרמני ליד שתי
מקדחות גדולות מורכבות ואמר" :כאן אנו עושים עבודה מאד
חשובה .אנו קודחים ,מנקבים ומלטשים את גושי המנוע של המטוס.
מנהל העבודה שלכם יאמר לכם מה לעשות ואיך להפעיל את
המכונות .אנו מצפים שכל העבודה תעשה בפחות מתשע שעות .אם
תיכשלו ,נמצא מישהו אחר ונעביר אתכם החוצה .אם תתרשלו
ותגרמו נזק לגוש המנוע ,נאשים אותכם בסבוטג'!" האסיר השני
שהיה אתי ,היה שען יהודי מפשעמישל שפגשתי בשבוע הראשון שלי
במחנה זעשוב.
מנהל עבודה הגיע והראה לנו במהירות ,כיצד להשתמש בעגורן קטן
כדי להרים את גוש המנוע מעל שולחן המקדחה ואיך להפעיל
המכונות .הוא נתן לנו את רשימת הפעולות שיש לבצע על כל גוש
מנוע ואמר לנו בקיצור כיצד לבדוק ולרשום את התוצאות .אמר,
שאנו יכולים לבקש עזרה במשך השעות הקרובות אולם הוא מצפה
שנעבוד בכוחות עצמנו וכי הוא ממתין לקבלת העבודה המוגמרת על
גוש המנוע ,לפני סוף היום .לפני שהלך אמר" ,ממחר אתם שניכם
עצמאיים .נראה אם אתם יהודים מטונפים ,חכמים כפי שאתם
חושבים" .הפעלתי את המכונה והתחלתי לעבוד .ביחד עם האסירים
האחרים ,פענחתי את הוראות העבודה ,ולא עבר זמן רב וקדחנו
חורים ,פתחנו פתחים במנוע ,העבודה התקדמה וסיימנו את גושי
המנוע לפני סוף המשמרת .ידעתי שאוכל לסיים העבודה תוך תשע
השעות שהוקצבו.
העבודה במפעל התת -קרקעי היתה קלה יותר מדחיפת עגלות מלאות
אבנים ,או העבודה הנוראה של הובלת גופות במחנה פלוסנבורג.
אולם השעות הארוכות במנהרה הרטובה והקרה מלאת אוויר
מעופש  -היו קשות ,מתישות והרגשתי שקשה לי לנשום .בסוף כל
משמרת מיהרתי לפתח המנהרה לנשום מעט אוויר צח ולהתחמם.
כל ערב ,נפלתי עייף ותשוש על הדרגש ונרדמתי מייד.
לילה אחד במחנה ,פועלי משמרת הלילה עמדו בשער ,מוכנים לצעוד
למפעל המנהרה .שער המחנה לא היה נעול ופתוח מעט ,מוכן
ליציאה של משמרת הלילה .חייל לופטוואף ,בלונדיני ,עמד בעמדת
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סימן לאסיר יהודי צעיר לגשת לשער .האסיר הלך לשער ועמד לפני
החייל .צפיתי ,אך לא יכולתי לשמוע מה החייל אומר .החייל פתח
השער וסימן לאסיר לעבור .האסיר רץ דרך השער ,מהר ככל יכולתו
לכיוון היער הקרוב .חייל הלופטוואף כיוון את מכונת היריה שלו
וירה באסיר בגבו...
חייל הלופטוואף הצעיר עמד שם צוחק בהנאה .כעסתי עליו מאד.
כעסתי על התחבולה הזדונית של הגרמני ,כדי להרוג עוד יהודי.
היהודי המת ורוצחו הגרמני היו בני אותו גיל לערך .קורבן ורוצחו,
רצח לצורך הנאה ...לא היה לנו זמן להתאבל .נשמעה הצפירה
וצווינו לצעוד למפעל המנהרה .עברנו ליד הגופה השוכבת בצד הדרך.
הסתבר לי ,כשמדובר ברצח יהודים  -חיילי הלופטוואף אינם שונים
מאנשי ה.SS-
יום אחד מיהרתי לצאת מהמנהרה לאחר העבודה ,כשראיתי פיסת
עיתון מקומטת של עיתון גרמני ,זרוק בערימת האשפה .האטתי כדי
לקרוא את הכותרת .באותיות שחורות בולטות ,היה כתוב "פסטונג
אירופה" ,מבצר אירופה .הרמתי במהירות את הנייר ודחפתי אותו
מתחת למעילי .משכתי אותו למעלה מתחת לזרוע והחזקתי אותו
צמוד לחזה תוך צעידה חזרה למחנה .התפזרנו בתוך המחנה ואני
רצתי מיד לצריף שלי ,טיפסתי לדרגש השינה שלי והוצאתי את
העיתון .הכותרת המלאה אמרה :מבצר אירופה הותקף! קראתי
וניסיתי להבין המאמר .העיתון היה די מלוכלך וחלקים מהדף
הראשון נקרעו .הגרמנית שלי כללה פקודות ועלבונות שספגתי ,לא
הכתיבה המתוחכמת של עיתונאי .המיטב שיכולתי לפענח היה,
שכוחות ארצות הברית והבריטים נחתו על חוף צרפת .אך בקרוב
ייהדפו חזרה לים .לא יכולתי להאמין לכתוב .אני נמצא עכשיו
בצרפת ,ובני הברית נחתו כאן! לא האמנתי ,בכיתי וכל גופי רעד .עלי
למצוא מישהו שיכול לתרגם המאמר הגרמני כדי לוודא שאינני
טועה .מצאתי את חברי מוטעק הופשטטר מטישין והראתי לו הדף
הקרוע .הוא סקר את העיתון וחיבק אותי משמחה" .תודה ,לוצק!
תודה!" הוא כמעט צעק" ,אתה מביא לנו חדשות אדירות .בנות
הברית נחתו .גרמניה תובס ,במהרה" .מוטעק עיין בעיתון .לא היה
תאריך על הקטע שהיה בידינו "לך לספר לחבריך את הבשורה
הטובה ואני אספר לחברי" אמר" ,אבל תיזהר ,אם הגרמנים יגלו,
הם עלולים להרוג אותנו".
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אותו לילה חלמתי על בוקרים אמריקאים ופרשים בריטים .בחלומי
לא פחדתי .האסירים המעטים שהיו אופטימיים ניבאו שבנות
הברית יבואו כל יום ,לפני שהגרמנים יוכלו לירות בנו או להוביל
אותנו לעוד מחנה אחר .הבטתי בפניהם של הגרמנים לראות בהם
סימני דאגה ,אך נראה שדבר לא השתנה.
ערב אחד בשעת שקיעה ,שמעתי יריות מכוון היער .כולם נעצרו
והקשיבו .תקוותי הראשונה היתה שהאמריקאים או הבריטים
הגיעו .פניתי לחבריי האסירים וקראתי" :האם אתם שומעים?
האנגלים והאמריקאים וודאי כאן!"" ,אל תהיה טיפש ואל תצעק"
אמרו" ,סביר להניח שזו ההתנגדות הצרפתית הנלחמת נגד
הגרמנים" .הרגשתי מאושר ,אפילו אם אלו רק המקומיים הנלחמים
בגרמנים .אותו לילה חלמתי שגדרות התייל הופלו ושהצטרפתי
לצרפתים כדי להילחם נגד הגרמנים ואני מחפש נקמה .קולות הירי
נשמעו שוב בלילה הבא .הקשבתי בהתרגשות וקיוויתי שבקרוב נזכה
בקרוב לחופש ולשחרור...
כעבור יומיים שמעתי ששני אסירים יהודים ברחו מהמחנה.
הגרמנים עשו מיסדרים ללא סוף ,חיזקו השמירה סביב המחנה
והוסיפו שומרי  .SSחשבנו שהאסירים ברחו מהמנהרה בלילה.
במשך השעות הספורות שהייתי מחוץ למנהרה ,עיניי סרקו את הנוף.
דימיינתי שהם שם ,בטוחים תחת הגנת ההתנגדות הצרפתית.
החלטתי לחפש הזדמנויות לברוח .הייתי בטוח שיהיה קל יותר
לקבל עזרה מהמחתרת המקומית .אחרי מספר ימים המשטרה
הצבאית הגרמנית הביאה את הבורחים בחזרה .הם לבשו בגדים
אזרחיים וידיהם היו קשורות מאחרי גבם .אסירים אחדים מצאו
הזדמנות לדבר איתם .הם הצליחו להגיע לגבעות והצרפתים נתנו
להם מזון וביגוד .בתחילה הם ישנו ביער אבל אחר כך איכר נתן להם
להתחבא במתבן שלו .אותו לילה הגרמנים באו למתבן ותפסו אותם,
בגדו בהם .מאוחר באותו לילה ה SS-לקחו את שני הבורחים מחוץ
למחנה וירו בהם.
המנהל הגרמני של המפעל הורה שמעכשיו ,העבודה על גוש המנוע
חייבת להסתיים בפחות מ 8-שעות .הפועלים יפעילו את שתי
המקדחות הגדולות בשלוש משמרות בנות  8שעות כל אחת .רק
קבוצה של  6אסירים יכלו לעבוד במקדחות הללו .השומרים ליוו
אותנו למנהרה וחזרה למחנה ,בנפרד מיתר האסירים אשר עבדו
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שהקבוצה המיוחדת ,תעשה כל יום ,עבודות נוספות עבורם .לפני
ואחרי המשמרת שלי במנהרה ,היה עלי לנקות ולטאטא את
המיתחם בו גרו אנשי ה ,SS -לרחוץ מכוניות ומשאיות שלהם
ולצחצח את מגפיהם .מה שלא עשיתי ,וכמה שהשתדלתי  -זה אף
פעם  -לא היה טוב או מספיק מהר עבור אנשי ה SS -והם קיללו
והיכו אותי באופן קבוע.
יום אחד ,בשעות אחר הצהריים המאוחרות ,עבדתי בתוך חצר
המוקפת חומה ,בבית חווה ישן ,שם גרו אנשי ה .SS-מגורי הSS-
היו בכפר קרוב המוקף בתי חווה ,מתבנים ואורוות .עבודתי היתה
לרחוץ את רהיטי הגן הישנים העשויים מעץ .איש  SSחמוש ישב על
כיסא בחצר ,כדי לשמור עלי .קיבלתי דלי מים ומברשת יד מפלדה.
הרהיטים היו ישנים ,לחים ושחורים .ידעתי שלא אוכל לנקות אותם
לשביעת רצון ה SS -וציפיתי למכות .הייתי רטוב ועייף וההוצאה
להורג של הבורחים העיקה על מחשבותיי .שיפשפתי את השולחן
המושחר ושרווליי היו רטובים עד המרפקים .לפתע שמעתי חבטה
עמומה של משהו הנופל לאדמה .איש ה SS-התחיל לדבר עם מישהו
ויצא מתחום ראייתי .פניתי חזרה לשולחן הרטוב ושמעתי חבטה
עמומה נוספת וראיתי תפוח ירוק מתגלגל על הדשא .הסתכלתי
מסביב ,מעל גדר החומה המקיפה את החצר ,אולם ראיתי רק את
צמרות העצים והגגות של בתי השכנים ואז ,עוד שני תפוחים נפלו
בקרבת מקום .פסעתי כמה פסיעות ,הרמתי התפוחים ושמתי אותם
בתוך חולצתי .הסרתי את הכומתה המפוספסת ,הקרועה
והמלוכלכת שלי וחשפתי את ראשי המגולח .החזקתי את כובעי
וקדתי קידה ,בתקווה שהאדם ההגון והנדיב שזרק לי את התפוחים,
יוכל אולי לראות את תודתי ,תודה שקטה אך מרגשת .לא יכולתי
להתאפק מלאכול תפוח אחד בכמה נגיסות ,למרות שיניי השבורות,
נהניתי מאד מהתפוח שלי ...את שאר התפוחים החבאתי מתחת
למעיל ובאותו לילה חלקתי אותם עם חברי ההמומים והמאושרים.
עבדתי עם המקדחה במנהרה וכמשרת אנשי ה SS-ואז יום אחד ,כל
העבודה במפעל המנהרה פסקה .פועלי משמרת הלילה הובאו
מהמחנה וצורפו אלינו למנהרה .המשגיחים ומנהלי העבודה
הגרמנים ציוו להעביר את המכונות לפתח המנהרה ושם העמסנו
אותם על משאיות גדולות .לא היה די מקום במנהרה כדי להביא
מנופים או קרונות .עבדנו קשה ,ימים ולילות בלי הרבה מנוחה או
מזון .הצלחנו להעביר את המכונות הקטנות והבינוניות לפתח
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כולנו הבנו שזה דומה למה שקרה במפעל דיימלר -בענז בזעשוב
כאשר הרוסים התקרבו .בנות הברית נמצאים בצרפת ומתקרבים
לאורביס .בלי תכנון או דיבור ,האסירים התחילו להאיט תנועת
המכונות קיווינו ,שההשהיה תאפשר לבנות -הברית להגיע לאורביס
ולשחרר אותנו.
הגרמנים וויתרו על המכונות שנשארו במנהרה וציוו לעזוב מיד.
חיילי לופטוואף ו SS -הצעידו אותנו לאורך דרכים כפריות ואחרי
כמה שעות הגענו לתחנת רכבת קטנה .נדחפנו שוב לקרונות משא,
הדלתות נסגרו והרכבת החלה לנוע .אחרי כמה שעות הרכבת נעצרה
בתחנה וחשבתי שזו קולמר .כנראה שהיתה התקפת מטוסים ,כי
הרבה בניינים העלו עשן ורכבת על הפסים עדיין בערה .מישהו טיפס
להציץ מהחלון הקטן של הקרון והבין שהרכבת הבוערת היתה זו
שהובילה את הציוד של דיימלר -בענז מהמנהרה .דלתות הקרון
נפתחו ,לרוקן דלי המחראה .הבחנו ,שחיילי הלופטוואף אינם בשטח
ורק ה SS-שומרים עלינו .נתנו לנו מעט מזון ומים .בלילה נשמעו
יריות והרכבת נפגעה מירי של מכונת ירייה.
קיווינו שבנות הברית כבר נמצאים כאן .שוב פגעו כדורים בקרון
המשא שלנו והרגו שלושה אסירים .הרכבת נעה לאט ,נסענו שעות
רבות ,כנראה ימים .אסירים בקרון ,מתו מרעב וצמא והנסיעה עדיין
נמשכת...
בלילה ,עברנו בעיר גדולה מאד וניחשנו שזאת ברלין .בניינים בערו,
קולות ירי נשמעו ללא הפסק ופצצות התפוצצו מסביבנו .הייתי עייף,
רעב וצמא מדי ,רציתי רק מקום קטן לשכב ,קצת מים וחתיכת
לחם .כעבור זמן מה ,לאחר שעזבנו את העיר הבוערת ,נעצרה
הרכבת שלנו בתחנה חשוכה .הרגשתי שמפרידים את קרונות המשא
שלנו ,משאר הרכבת.
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פרק 18
ושוב ,דלתות קרונות המשא הוסטו ונפתחו .באור הבוקר המסנוור,
הסתכלנו החוצה לתוך תוהו ובוהו .אנשי ה SS -הניפו עלינו את
המקלות והאלות שלהם בזמן שקפצנו ונפלנו ארצה מהקרונות .הם
צעקו ,קיללו והיכו ,התכווצנו ממכותיהם .מיהרנו לעמוד בתור
לספירה .לכמה אסירים נפלו הקערות שלהם וכשניסו להביאן ,הוכו
והוחזרו לתור .שומר  SSטיפס לקרון לספור את המתים ולחסל את
הגוססים .על הקירות המזוהמים של תחנת הרכבת נראו שלטים עם
השם אורנינבורג.
נעמדנו לספירה ואנשי  SSהחלו לצעוק שנצעד .צעדנו אל מחוץ
לתחנה ,דרך רחובות העיירה .הפעם הולכי הרגל לא התעניינו בנו
כמעט .ממקומי באמצע טור החמישיות ,הסתכלתי וראיתי הרבה
בניינים מפוצצים .הרוסים וודאי באים מהמזרח .הייתי תשוש ולא
מרוכז והתחלתי לפגר אחרי שורת האסירים שלי .הרגשתי מכה של
אלה על גבי שנחתה עלי בפתאומיות .שומר צעק" ,התעורר! יהודי
מטונף!" הלכתי כושל והכרחתי עצמי להיכנס לקצב ולצעוד .זו לא
היתה הליכה ,זו היתה כמעט ריצה.
האטנו את הצעידה והגענו לפתח המחנה .לפנינו היה שער ענק רחב
וגבוה ולידו בניין בן  3קומות .אנשי SS-חמושים נראו בחלונות של
הקומות העליונות .על שער הכניסה היתה כתובת באותיות שחורות
בה נאמר" :ארבייט מאכט פריי )העבודה משחררת(".
עברנו דרך השער "העבודה משחררת" .אנשי ה SS-עצרו אותנו על
שטח גדול ומרוצף ליד השער .מסביב ,בכל כיוון ,היו שורות שורות
של צריפי בית סוהר .באיזור קטן של דשא ירוק באמצע הכיכר צעד
מבנה של אסירים .המבנה צעד הלוך ושוב .אחדים מהצועדים היו
כפופים ,כי נשאו תרמילים צבאיים גרמנים על גבם .קאפו עמד צמוד
אליהם והצעיד אותם בצעקות להכנס לקצב .האסירים המשיכו
לצעוד הלוך ושוב ,שעה ארוכה.
קאפו נוסף הגיע אלינו ,השתמש במקל עץ כדי לסדר אותנו במיבנה
של חמישיות ואז ספר אותנו .הוא הצעיד אותנו דרך המחנה ועצרנו
ליד שני צריפים גדולים.הקאפו פסע לאורך הטור ,מניף את מקל
העץ הארוך שלו" .אתם בסאכסנהאוזן" אמר בכעס" .תגורו
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אוכל .מחר תעבדו".
התפשטנו ,השארנו את בגדינו בערימות ורצנו דרך צריף עם מים
קרים כקרח הזורמים מברזים שבתקרה .זה לא הספיק אמנם
לשטוף את הלכלוך מהגוף אולם ,חיקיתי אסירים אחרים שהאיטו
את ריצתם ופתחו את פיהם כדי לשתות את מי המקלחת .יצאנו דרך
הצריף והקאפו ועוזרו בדקו את השמות שלנו מול הרשימה ונתנו לנו
שני טלאים ,עליהם מספרים שחורים ומשולשים אדומים וצהובים,
מחט וקטע חוט וכמה דקות כדי לתפור את הטלאים לקידמת המעיל
ולצד המכנסיים שלנו .ישבתי רטוב וערום על האדמה ותפרתי את
בגדי בית הסוהר שלי .הייתי עכשיו אסיר  107,028של מחנה הריכוז
סאכסנהאוזן .התלבשנו והובילו אותנו לצריפים שלנו ,שם עמדנו
שעות בחוץ בשורות .לבסוף הגיע הקאפו ופתח את דלתות הצריפים.
הצריפים היו צפופים מאד ,מלאים בדרגשים בני שלוש קומות .היה
עלינו לישון שני אסירים בדרגש אחד .חברי יולעק שיפר ואני
הסכמנו להתחיל בדרגש עליון .זה יהיה מאד דחוק ולא נוח על
הדרגש הצר ,אך שנינו היינו מאד רזים .אסירים רבים שכבו מיד על
הדרגשים ונרדמו .הייתי רעב מדי כדי לישון ושכבתי ער שעות.
לבסוף ,ירדתי מהדרגש בלי להעיר את שיפר ,יצאתי החוצה ועמדתי
בחצר הסגורה הקטנה .צפיתי בקבוצות אסירים שצעדו חזרה
מעבודה .בכל מחנה למדתי לחפש את האסירים היהודים המנוסים,
שיש לי אמון בהם ,כדי לקבל עצות על המחנה ותמיד קיוויתי למצוא
מישהו מזעשוב שאולי יודע משהו על גורלו של מאנעק.
הלכתי לקצה הכיכר הפתוחה שם התאספו האסירים למסדרי בוקר
וערב .ידעתי שיש חשיבות וחיוני ללמוד מהר להתמצא במחנה.
ניסיתי ללכת בצורה תכליתית וחשבתי על תירוצים על היותי רחוק
מהצריף שלי אם קאפו או  SSיעצור אותי.
הגעתי למעבר צר בין ארבעה צריפים .קבוצה קטנה של אסירים
התאספה ונראה שהם מסתכלים במשהו בקצה החצר .התקרבתי
אליהם ולעיניי נגלה מראה נוראי :כמה כלובים קטנים מתייל
דוקרני ובפנים ,אסירים כחושים קשורים בשרשראות ברזל זה לזה
וקשורים לעמוד עץ עבה המעוגן במרכז כל כלוב .האסירים היו
קשורים בברזלי זרוע ורגל כבדים והתהלכו לאט ובכבדות סביב
העמוד .הם נאבקו תחת כובד הברזלים .הרגליים והשוקיים
הערומים שלהם היו נפוחים ופצועים ,מעל ומתחת לברזלי הרגל
הצרים והכבדים .לחיהם היו צבועים באות  Tגדולה .כמה אסירים
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אחרים אליהם היו קשורים .קאפו עמד בכל כלוב והשתמש בשוט
מעור כדי לאלץ אותם להמשיך ולנוע במעגלים אין -סופיים .עמדתי
עם קבוצת אסירים צעירים .הם היו פולנים ,מסומנים ב P -על
המשולשים האדומים שעל מדי בית הסוהר שלהם .לחשתי בפולנית:
"מה קורה? מי הם האנשים האלה?"" ,הם לוחמי מחתרת צרפתים"
ענה הפולני" ,הגרמנים כבר דנו אותם למוות .ה T -פירושו 'טוייט' -
מוות בגרמנית"" .מה יקרה? כמה זמן עליהם ללכת כך
בשרשראות?" שאלתי והפולני לחש לי" ,אף אחד לא יודע .כל בוקר
ה SS-בוחרים אחדים מהם להוצאה להורג בתליה .הם לא יודעים
מתי יגיע תורם .זה חלק מהעינויים .הם עושים את זה בגלוי כדי
להפחיד אותנו .להבטיח שכולם ידעו מה קורה למי שמתנגד
לגרמנים".
הפולנים שמו לב שהמיספר שלי גבוה ושאני חדש בסאכסנהאוזן.
רצו לדעת מהיכן אני .הם היו מוורשה ונאסרו על ידי הגרמנים
במהלך המרד הפולני .היו בסאכסנהאוזן כבר חודשים ועבדו
במשמרת לילה במפעל קרוב .לא ידעתי על המרד בוורשה והם סיפרו
לי על הניסיון האמיץ של הפולנים ,שגם יהודי וורשה השתתפו בו
ועל הכישלון הסופי של המרד ,כשהרוסים עמדו מנגד ולא מיהרו
לעזור למרד הפולני בגרמנים...
צעדתי חזרה לאטי ,לכיוון קצה המחנה .על קטע הדשא הירוק,
אותה קבוצה של אסירים עדיין צעדה קדימה ואחורה .עצרתי
ושאלתי אסיר שעבר במקום ,למה הם צועדים כך" .הם מצריף
הענישה" סיפר לי" ,אפילו על עבירות קלות ,האסירים נשלחים
לצריף וצריכים לצעוד שעות כל יום לפני ואחרי העבודה הרגילה
שלהם .הם מחייבים אותם לנעול נעליים צבאיות חדשות ונוקשות,
כדי לרכך אותן לפני שהם מספקים אותם לחיילים הגרמנים ולסחוב
תרמילים כבדים כעונש נוסף" .האסיר התחיל ללכת ,הסתובב אלי
ואמר" :אתה חדש כאן .אל תסתובב עם שאלות כאלה ,אחרת
בקרוב תהיה איתם" ,הצביע לכיוון הצועדים מצריף הענישה והלך
הלאה.
למחרת בבוקר אחרי מיסדר ארוך ,נעמדנו בשורה לגילוח ראש.
לקבוצת אסירים החזיקו מספריים וגזזו לנו במהירות את כל השיער
מראשינו ,לקחו תער וגילחו פס קרחת לאורך הקדקוד ,מלפנים
לאחור" .למה אתה עושה זאת?" שאלתי את האסיר שגילח אותי,
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לזה :סימטת הכינים  -מקום שכל הפישפשים על גופך ,יוכלו לנדוד
אליו".
לאחר שכולנו גולחנו ,הסתדרנו בשורות והתחלנו את הצעדה
לעבודה .אנשי ה SS-הצעידו אותנו וצעקו לכל אורך הדרך ,כאשר
עברנו דרך המחנה ,מחוץ לשער ודרך הרחובות ההרוסים ועד לתחנת
הרכבת .טיפסנו לתוך קרונות משא ריקים ונסענו מרחק קצר לאיזור
של מחסני הרכבת ,שם איחסנו ציוד .היו שם פסי רכבת ,מטבחי
שדה ,צירי טנקים ומשאיות ,גלילי חוטים ,גדרות ברזל ושערים .היה
עלינו לשאת כלי הברזל הגדולים והכבדים להעמיסם על הקרונות
ולאחר מכן לפרוק אותם למחסנים .ידיי נפצעו וחיש מהר החלו
לדמם מהקצוות החלודים והחדים של הברזלים .הייתי חלש מרעב
וניסיתי להתחבר לאסירים הנראים חזקים יותר .כאשר שישה
אסירים התאמצו להרים חפץ ברזל כבד ועצום ,ה SS-ציווה שרק
חמישה אסירים ישאו אותו .הבנו שה SS-תמיד ינהגו כך ולמדנו
לגייס תמיד יותר אסירים מהנחוץ כדי להרים ולשאת את הציוד
וחיכינו ל SS-שיפחיתו איש או שניים מהצוות .שמרתי שעיניי יהיו
מושפלות לקרקע כדי להמנע ממגע עין עם הגרמנים ,תוך שקיללתי
אותם קללות נמרצות ,בלחישה לעצמי .זה היה סוג ההתנגדות שלי
לגרמנים  -ללחוש בשקט את מה שלא יכולתי לבצע בפועל  -חשתי
שזה עוזר לי לפרוק את כעסי ולהתגבר על הקושי...
בלילה ,כשחזרנו למחנה לאחר עבודת-יום מתישה ,היתה הפסקה
קצרה בין חלוקת מנת הערב והמיסדר .אסירים ניצלו את ההפסקה
הקצרה כדי לשטוף את בגדיהם בחדר הרחצה של השירותים או
ללכת למרפאת המחנה להתחנן לתחבושת או לתרופה .ההליכה
למרפאה ,היתה מעשה של ייאוש ,כי הרבה שהעזו ללכת למרפאה,
לא חזרו משם ...אני נמשכתי כל לילה למתחם האסירים עם הT -
השחור הצבוע על פניהם .עמדתי וצפיתי באסירים הקשורים
בשרשראות ,המתנדנדים במעגל האין -סופי בתוך כלובי התייל.
צפיתי בהם ושמתי לב לכל פרט של סבלם .הרגשתי צורך לקבוע
בזכרוני את מה שקורה שם ,לתעד את הייסורים האלה במוחי – כך
חשתי שגם אני שותף אתם לסבל .הבטתי בפניהם הפצועות כדי
לזכור אותם מיום אחד למשנהו .כאשר הכרתי אסיר מסויים מהיום
הקודם ,שמחתי לראות שהוא עדיין כאן ,שניצל מהתליין .היו ימים
שהפנים המוכרות מאמש כבר לא היו שם וידעתי שהם הוצאו
להורג ,שהם אינם עוד .זו לא היתה סקרנות או רחמנות שהביאה
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ביניהם ,אף שהייתי חסר אונים ולו גם להגיד תפילה למענם .כאשר
עמדתי קרוב לכלובי התייל ,הרגשתי את הכאב הגופני והיסורים על
ידיעתם שעליהם למות היום או מחר .גם אני ,יהודי כמותם ,גם אני
נידון למוות ,ביום שיבחרו בו המוציאים להורג שלי .ידעתי
שהמאבק ללכת עם הברזלים הכבדים הוא חסר תועלת ולא ישנה
את גורלם והתחלתי להאמין שכל מאבקי לשרוד ,גם הוא חסר
תועלת .במשך כל שנותי תחת ידם של הנאצים – היו בי האמונה
והתקווה שאשרוד .עתה ,כבר לא הייתי בטוח בכך...
צופרי המחנה שרקו ,כדי להודיע על תחילת מיסדר הערב .רצתי
חזרה לצריף שלי ונעמדתי בשורה ליד יולעק שיפר .נשענתי עליו
וסיפרתי ליולעק שאני מפחד שגורלינו נחרץ ומאבקינו לא יועיל.
יולעק חשב שאני מתבדח והחזיר לי הלצה ,שעלינו להגיד לגרמנים
שלא בא לנו להיספר הערב .אני שתקתי והוא הסתכל לעיניים שלי
וראה שאני רציני .יולעק דיבר איתי בנחישות ובחומרה כפי שאבא
שלי היה נוהג" :שמע לוסק ,ואל תהיה טיפש .הצרפתים הנידונים,
הם אנשים טובים ואני מצטער בשבילם אבל מצבינו שונה .הם ניסו
להילחם והפסידו .אנו עוד לא הפסדנו .אל תדבר על גורל או כניעה,
או שאני אכה אותך מכות נמרצות .אנו יותר מחברים .אנו כמו
אחים .אנו צריכים זה את זה ואני לא אתן לך להיכנע עכשיו" ואז,
נקטעה שיחתנו ע"י שריקתו של הקאפו וצעקותיו שהורו לנו
להסתדר בשורות למיסדר הערב...
רכבת משא גרמנית הגיעה לתחנה ,והרבה קרונות שהיו בסוף
הרכבת ,בערו באש .עבדנו בשצף קצף עם הגרמנים ,עד שהקרונות
הבוערים הופרדו מהרכבת .הרכבת עזבה ,משאירה את הקרונות
הבוערים בתחנה .המשכנו לעבוד ,נושאים ומעבירים ציוד שניתן היה
לפרק מהקרונות ולהעבירו דרך התחנה המלאה בעשן למקום בטוח.
לפתע עלה באפי ריח מוכר ,אך לא יכולתי לזהות מהו .גם האחרים
שמו לב לריח .הסתכלנו סביב וריחרחנו האויר ואז אסיר אחד קרא,
"תפודים אפויים?" כן ,נזכרתי בריח .התפודים נמצאים בוודאי
בתוך אחד מקרונות המשא הבוערים .כשנשאנו את הברזל הכבד,
בחרנו בדרך ארוכה יותר כך שנהיה קרובים יותר לקרונות ונמצא
את הקרון עם התפודים .סמל צבאי גרמני הבחין במה שמתרחש
וציווה ,להעביר כמה תנורי ברזל גדולים ממרכז התחנה לאיזור
קרוב ליד קרון התפודים .הסמל השגיח על עבודתנו אבל כאשר
קבוצות אסירים התקרבו ,אמר בשקט" :אחד מכם ,ייקח כמה
תפודים עבור הקבוצה אבל ,אינני רוצה שתהיה מהומה" .מישהו
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שלושה תפודים גדולים וחמים .הסמל אירגן אותנו באותה צורה גם
למחרת ושוב אכלנו תפודים .זו היתה הפעם הראשונה מאז שיכולתי
לזכור ,שלא הלכתי לישון רעב .היינו אסירי תודה ומופתעים,
שהסמל עזר לנו וששומרי ה SS-העלימו עין .הם המשיכו לקלל
אותנו בזמן שנאבקנו עם הברזל הכבד אך הירשו לנו לאכול את
התפודים.
חברי יולעק רייך נפצע בזמן העבודה .אותו ערב הקאפו שלנו ציווה
עליו ללכת למרפאת המחנה .הוא חזר לפני מיסדר הערב וסיפר לנו
שנתנו לו עבודה בבית החולים של המחנה .עבודתו לא תהיה קשה
והוא יוכל לקבל יותר מזון .למחרת הוא עבר לצריף עם שאר פועלי
בית החולים .הצטערנו להיפרד זה מזה .היינו יחד מאז גטו זעשוב.
שיפר ואני שמחנו שהוא מצא עבודה קלה יותר ואיחלנו לו הצלחה.
הקאפו שלנו אמר לנו שקבוצתינו תחולק לשני מחנות שונים:
ברעמן ,ובראונשוויג .שני המחנות צמודים למפעלים ,הזקוקים
לפועלי מתכת .אלה היו חדשות טובות .סאכסנהאוזן היה מחנה
קטלני עם יותר מדי קאפו ואנשי .SS -עבודה מקצועית במפעל תהיה
קלה יותר ויתכן שנהיה מוגנים יותר בחורף ההולך וקרב ובעיקר ,לא
נהיה בקרבתם של הקאפו ואנשי ה SS -הקטלנים.
הצטערתי על ההחלטה לפרק קבוצתנו .היינו ביחד זמן רב והתפתחה
בינינו קירבה ותלות הדדית .הכרתי הרבה מהאסירים ,עוד מטישין
וגטו זעשוב .פיתחתי קשרים עם רבים אחרים ,במשך השנים
שסבלנו ביחד .אלו הם החברים שיעזרו לי בכל הזדמנות ,שיכולתי
לסמוך עליהם שישמרו לי ,על הנעליים או הקערה שלי ,שישקרו גם
לקאפו או ל SS-כדי להציל את חיי.
ציוו עלינו לעמוד בשורה מחוץ לצריף .שני אזרחים גרמנים קראו:
"לבראונשוויג אנו צריכים  35מפעילי מחרטות ולברעמן 25 ,מפעילי
מחרטות .לבראונשוויג 30 ,נפחים ו 20 -פועלי יציקה .לברעמן 30
נפחים ו 10 -מסגרים" .לא היה לי מושג אם יותר טוב ללכת
לבראונשוויג או לברעמן .אסירים מסרו את השם ,משלוח יד
והמיספר שלהם ואז פקדו עלינו לשוב לצריפים .כשהסתיימה
החלוקה ,רוב האסירים ממחנה רייכשוף  -כולל שיפר ,רינגל,
הפרפלוק ואני – יועדנו לעבודה בבראונשוויג .רוב האסירים
מבודזין ,יעבדו בברעמן.
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תלויות על הדלת ,שתי רשימות של מיספרים .הסתכלתי כדי למצוא
את מיספרי ,107,028 ,ברשימת בראונשוויג  -הוא לא היה שם.
מצאתי את עצמי ברשימה עם האסירים ההולכים לברעמן .כעסתי...
הייתי בטוח שאשאר עם חבריי ועכשיו הדברים השתבשו .לא הייתי
האסיר היחיד שהועבר מרשימת בראונשוויג לברעמן .קבוצה גדולה
של אסירים היו מוטרדים ,כולל חברי יולעק שיפר .עוד אסיר צעיר
מפשעמישל ,יוסף זינגר ,היה עצוב להיות ברשימת בראונשוויג.
יהודי גרמני צעיר וחלש בשם קורט היה בקבוצה מבודזין והועבר
מחבריו לרשימת בראונשוויג.
היו אסירים שקיבלו את השינוי .יולעק שיפר ואנכי היינו מוטרדים.
יוסף זינגר היה נואש עקב הפרידה מבן דודו .היהודי הגרמני הצעיר
הלך לקאפו להתחנן בפניו שיעבירו לברעמן .הקאפו אמר שלא ניתן
לעשות שינויים .אותו ערב אמרו לנו שקבוצת ברעמן תצא למחרת.
קורט הלך שוב להתחנן לקאפו .הקאפו צרח והרביץ לקורט .ראיתי
אותו מחוץ לצריף ,חבול ובוכה .קולו היה מלא ייאוש" .אין מה
לעשות .הקבוצה לברעמן יוצאת מחר" .חיפשתי את יולעק שיפר.
"בוא נחליף מדים עם שני האסירים האלה .נספר זה לזה את
השמות ,הגילים ושמות ההורים  -קורט וזינגר ילכו לברעמן ואנו נלך
לבראונשוויג" .מצאנו את שני האסירים והם הסכימו להחלפה.
אותו לילה ,בפינה חשוכה של הצריף ,יולעק החליף מדים עם קורט
ואני עם יוסף זינגר.
שמי עכשיו הוא :יוסף זינגר .נולדתי בפשזעמישל ,פולין .אני בן ,18
שנתיים מבוגר יותר מלוצק זלצמן ,שעוזב למחנה ברעמן למחרת.
עכשיו אני ,אסיר מיספר  107,081ממחנה ריכוז סאכסנהאוסן.
למחרת אחרי המיסדר ,אמרו לאסירים ברשימת ברעמן להישאר
במחנה ולהתכונן לעזוב .נפרדנו לשלום ואיחלנו מזל זה לזה.
האחרים נלקחו לעבודה במחסן הברזל .אותו ערב כאשר צעדנו
בחזרה למחנה דרך שער המבנה שלנו ,עצרו אותנו ליד קבוצת .SS
קצין  SSבכיר הלך הלוך ושוב בשורותינו וצעק" :אסיר שיפר! צעד
מהשורות! מיד!" נבהלתי מאד ,ההחלפה שלנו התגלתה ,אחרת איך
הם יודעים ששיפר עדיין בסאכסנהאוסן? חיכיתי בפחד שקצין הSS -
ידרוש עתה מזלצמן ,לצעוד קדימה .איך אוכל להסתיר? מה אגיד?
מה יעשו לי?
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צעד מהשורה .ה SS -צעק עליו והוביל אותו משם .צעדנו חזרה
לצריף .דאגתי מאד ליולעק ופחדתי שה SS -יבואו לקחת גם אותי.
משהו כנראה קרה ,מישהו וודאי דיבר .אם ה SS -עדיין לא יודעים
עלי ,הם יכולים להוציא זאת מיולעק .בערב ציפיתי לבואם של ה-
 .SSאסירים אחדים שאלו ,מדוע לקחו את שיפר ,אבל אני עשיתי
עצמי שאיני יודע .עוד זמן עבר .נתנו לנו את מנת הערב ועמדנו בעוד
מיסדר ארוך ומתיש .כל הלילה התגלגלתי בדרגשי ,מהרהר ודואג
לחברי .למחרת חיפשתיו במחנה ,אולם לא יכולתי למצוא אותו.
הגרמנים התנהגו כרגיל .לא שמענו אף מילה על שיפר או ממנו.
עבדתי במחסן הברזל כל היום .נשאתי משאות כבדים על גבי ,ודאגה
כבדה היתה בלבי .בגמר העבודה צעדנו חזרה למחנה .שוב הייתי
בטוח שה SS-מחכים לי ,אך דבר לא קרה...
שלושה ימים אחרי העברת קבוצת האסירים לברעמן ,אמרו לנו
שנצא לבראונשוויג .התחלתי להאמין שהגרמנים לא יודעים על
החלפתי עם זינגר .בדקו וספרו אותנו .בקבוצה שלנו היו 220
אסירים .קראו את השמות והמיספרים שלנו .בחרדה רבה עניתי
כאשר הם קראו את השם ,זינגר .המשיכו לקרוא את השם הבא
ברשימה ואני כמעט התעלפתי כאשר הבנתי שהרגע המאיים עבר.
נתנו לנו מנה נוספת של לחם גס ומעופש .הקאפו פיזר אותנו למבנה
והצעיד אותנו דרך המחנה לשער הראשי .קצין  SSיצא מבניין השער
ועצר הטור שלנו .עמדנו וחיכינו כמעט שעה .שני אנשי  SSבאו
לקראתינו עם יולעק שיפר הצולע ביניהם .נדהמתי ,ליבי הלם
בחוזקה ,הייתי בטוח שהם באים אלי...
ה SS-דחפו את יולעק שיפר לשורותינו .הסתכלתי קדימה למקום בו
עמד .נראה תשוש וכתפיו נפולות .קראו לנו לעמוד דום ,השער הגדול
נפתח וצעדנו קדימה .אנשי SS-חמושים ליוו אותנו לתחנת הרכבת
של אורנינבורג ,שם המתינה לנו רכבת ,עם קרונות משא ישנים,
הצבועים באדום.
ניתנה פקודה לטפס לתוך הקרונות .דחפתי ורצתי קדימה כדי לטפס
לקרון עם יולעק .התחבקנו וישבנו יחד על הריצפה" .יולעק ,אני כל
כך שמח לראותך" קראתי" ,דאגתי לך כל הזמן .חשבתי שהם יבואו
גם לקחת אותי .מה קרה? איך חזרת לקבוצה שלנו?"" .לוצק ,אם
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מאוחר יותר ,אבל אני עדיין לא מאמין שאני כאן" אמר" .כאשר
קבוצת ברעמן נעמדה לצאת מסאכסנהאוזן ,הקאפו גילה את קורט
וזכר את תחינותיו מאמש ,לעבור לברעמן .קורט התעקש ששמו הוא
שיפר ושהוא נמצא ברשימה .הקאפו החל להכותו וקורט סיפר לו על
ההחלפות שלנו .כנראה שלא סיפר עליך ועל יוסף זינגר .אני מעריך
אותו על כך".
הוא הפסיק לדבר ועצם עיניו .זזתי כדי לתת לו יותר מקום
להתמתח .רציתי לשמוע את המשך הסיפור ,אך ידעתי שהוא זקוק
למנוחה ,להתאושש מהיום הנורא שעבר עליו .לאחר כמה דקות הוא
המשיך לספר.
"הקאפו סיפר ל .SS -הם הרביצו לקורט אבל נתנו לו ללכת לברעמן.
אני מנחש שהם לא רצו לשנות הרשימות שלהם" אמר יולעק וחייך.
"הם חיכו לי אותו לילה ולקחו אותי למשרדי ה ,SS -הצליפו ובעטו
בי עד שלא יכולתי לקום מהריצפה ואז שאלו אותי מדוע עשיתי
זאת .אמרתי להם שאני אוהב להיות בסאכסנהאוסן ורציתי
להשאר .ל SS -לא היה אף פעם אסיר שרצה להישאר
בסאכסנהאוסן ...הם צחקו ואמרו שהם לא צריכים להיות מופתעים
שיהודי הוא טיפש כזה ושיבצו אותי לקבוצת הענישה "...והוסיף,
"הם קיצצו לחצי את מנות האוכל שלי ואמרו לי שישלחו אותי עם
הקבוצה הבאה .במשך יומיים צעדתי בקבוצת הענישה ,במגפי צבא
גרמנים ואז ה SS -לקחו אותי לקבוצה שלך .הממזרים לא ידעו שזה
מה שניסיתי לעשות מהתחלה"...
ניסיתי לשכנע אותו לקחת קצת לחם ששמרתי מהמנות שלנו .ידעתי
שהוא מורעב אולם הוא סירב ורצה שאני אשמור אותו לעצמי.
בצעתי חתיכת לחם וללא מילים נתתי לו .הוא היסס מעט ואז לקח
ואכל מהר.
"לקבוצת הענישה היה קאפו פולני ששמע את הסיפור שלי אבל לא
ידע שזה עלי .כל אחד דיבר וצחק על הטמבל שרצה להישאר
בסאכסנהאוסן ושהתחלף עם אסיר אחר כדי לא להישלח".
יולעק עצם עיניו וראיתי שהוא נרדם .הרכבת שלנו החלה לנוע בתוך
הנוף הכפרי .עוד מסע עגום החל ,מסע שאיננו יודעים כיצד
יסתיים...
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פרק 19
נסענו ברכבת כארבעה או חמישה ימים .היינו מורעבים ,צמאים
ומטונפים .בכל עצירה ,אסירים היו דופקים על דלתות הקרון
וצועקים למים .פעמים אחדות ,כשנפתחו הדלתות ,היינו מורידים
את המתים מתוך הקרון .לילה אחד הרגשתי טלטלות ודפיקות
והבנתי ,שהקרון שלנו הופרד מהרכבת .האם זוהי בראונשוויג?
בקרוב יפתחו הדלתות ואנשי ה SS-יקבלו אותנו בקללות ובמכות...
עמדתי והסתכלתי דרך החלון הגבוה והקטן שבקרון .חושך שרר
עדיין בחוץ וסביר ,שאנשי ה SS-לא יגיעו עד עלות השחר .אלו היו
השעות אחרונות שלי למנוחה .גם האסירים האחרים ישנו .לא ידענו
אם אכן הגענו לבראונשוויג .יולעק שכב כפוף והבטתי בגופו הרזה,
כולו היה עור ועצמות ואז הסתכלתי בגופי ,נראינו מאד דומים .האם
נוכל להמשיך כך ולשרוד ,האם נוכל לחיות די זמן כדי לראות את
החירות ,האם נזכה לשחרור המיוחל ???
ה SS-הגיעו בבוקר .הדלתות נפתחו ברעש והחלו הצעקות ,לצאת
מהקרון .רבים מאיתנו היו חלשים וגופם נוקשה ,אחרי ימים של
נסיעה בקרון הצפוף .ניסינו לזוז מהר כי ה SS-היכו ודחפו אותנו
לצורה של מיבנה ,ספרו אותנו פעמיים וציוו עלינו לצעוד .ניכר היה
שאנשי ה SS-היו מבוגרים יותר מהשומרים בגטו ובמחנות האחרים
שהכרנו .הנוף היה שטוח ואפור ,ועשן סמיך עלה מארובות גבוהות
שנראו למרחוק.
צעדנו זמן ממושך לפני שהגענו למחנה .עצרנו ליד שער עץ גדול
מכוסה בצפיפות בחוט תייל ומחובר לשני עמודי עץ עבים .ליד השער
היה בניין קטן עם מרפסת .השער נע ונפתח וצעדנו לתוך המחנה.
עצרנו ,ספרו אותנו שוב ואמרו לנו להשאר לעמוד במקום .מחנה
בראונשוויג היה שטוח ובו רחובות מסודרים ,חלקם מכוסים בחצץ
ומסביב ,צריפים ישנים בצורות וגדלים שונים.
סמל  SSושני אסירים במדי פסים נקיים ,במידות הולמות ,יצאו
מהבניין .קאפו ולאגר אלטסטר – וותיק המחנה – העונדים סרט-
זרוע מיוחד לזיהוי ,הלכו בין השורות שלנו וסקרו אותנו במיאוס
גלוי .הלאגר אלטסטר אמר" :זהו מחנה עבודה השייך ל'הרמן גרינג
ווערק' .לא יסבלו כאן ,מי שלא יכול או לא רוצה לעבוד קשה וטוב",
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שלכם ,שר ואדון" .הסמל והלאגר אלטסטר עזבו .הקאפו הוביל
אותנו לבניין עץ קטן ליד השער .בשלט מעל הדלת היה כתוב "משרד
מינהלה" .אמר לנו להיכנס לבניין ,ברביעיות ,כדי להירשם .כאשר
הגיע תורי ,נכנסתי לבניין .שני פקידים ישבו מאחורי שולחן.
"השם?" אחד מהם שאל אותי .אחרי היסוס קטנטן עניתי" ,יוסף
זינגר" .הוא בדק ברשימה המונחת על השולחן לפניו ואמר" ,כן,
מפעיל מחרטה .אתה תעבוד במשמרת יום השבוע" .הוציא מקופסה
קטנה שני טלאים קטנים עם משולש אדום גדול ומשולשים צהובים
קטנים יותר שיצרו מגן דוויד ועליהם מודפסים מספרים שחורים
והושיט אותם אלי" :תפור אותם לפני שתלך לעבודה מחר .אתה
יודע איפה לשים אותם" .הייתי עתה יוסף זינגר ,אסיר מספר
.64,487
בחוץ עמדתי ליד יולעק שעבר את ההרשמה לפני" .איזה שם
מסרת?" שאלתי אותו בשקט" .השתמשתי בשמי ,שיפר .הם יודעים
מי אני .ואתה? באיזה שם השתמשת?" "גם אני השתמשתי בשמי"
אמרתי" ,יוסף זינגר" ושנינו חייכנו.
 220האסירים בקבוצתנו נדחסו לצריף אחד .הצריף היה מלא
דרגשים של שלוש-קומות ,צרים ורעועים .היתה בו גם שורה של
שולחנות עץ צרים וספסלי עץ נמוכים .בכל קצה של הצריף עמד
תנור ברזל שחור .הקאפו ועוזריו שיבצו באקראי שני אסירים לכל
דרגש ו 10 -אסירים לכל שולחן .היה עלינו לזכור את השולחן שלנו
ולהיות לידו בכל עת שהקאפו מצווה זאת .על השולחנות יחלקו לנו
את ארוחת הבוקר ,את שיבוצי עבודה וכמובן גם את ...העונשים.
הקאפו אמר שלא נקבל אוכל עד הערב .בינתיים הוא לא רוצה
שיהודים מטונפים יזהמו את הצריף שלו ולכן ,ציווה עלינו לצאת
מהר מהצריף ולא להתרחק .רצנו החוצה ,הקאפו צורח שנזוז מהר
יותר ולהסיר כובעים עד שנהיה בחוץ .הקאפו דחף והיכה אסירים
תוך כדי ריצתם .הוא לא יהיה קאפו נוח ויהיה קשה לחיות תחת
מרותו .ליד מיספר האסיר שלו היה משולש ירוק.
התאספנו בחוץ וניסינו להבין את שקורה במחנה הזה .שיפר עמד
לידי והבטנו זה בזה בשתיקה .יכולנו ללכת למחנה ברעמן ולקחנו
סיכונים גדולים כדי להישלח למחנה הזה דוקא ,האם פעלנו נכון?
המחנה היה שומם וקודר ולא גדול במיוחד .נראה לי שהמחנה יכול
להכיל שלושת אלפים עד ארבעת אלפים אסירים .מוטעק הופשטטר
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חכם ומעודד אבל כעת הוא הניד בכתפיו הרזות וענה בקול מלא
דאגה" :אינני יודע ,לוצק .משהו כאן שונה .נצטרך לחכות ולראות".
באותו ערב ,לאחר מיסדר ארוך ,ציוו עלינו להיכנס לצריף .התישבנו
ליד השולחן המיועד עם הקערות שלנו .הקאפו בחר ארבעה אסירים
לשאת את סירי המרק שהובאו לשולחנות ,עבר משולחן לשולחן
וחילק לכל אחד תרווד קטן מהמרק המיימי .עוזר הקאפו ,הניח
כיכר קטנה של לחם שחור על כל שולחן ובחר באסיר אחד שיהיה
אחראי על האנשים שליד השולחן .העוזר נתן לאחראי השולחן סכין
חלוד ואמר" :פרוס את הלחם ל 10 -חתיכות וחלק אותם לאנשים
שלך ואח"כ החזר לי את הסכין .אינני רוצה מריבות או וויכוחים.
אם אשמע רעש ,אקח את כל הלחם ואתן לכלב שהרעיש10 ,
הצלפות".
היינו מורעבים וקיוויתי שהחתיכה שלי תהיה גדולה או לפחות ,לא
הכי קטנה .מוטעק הופשטטר היה מנהיג השולחן שלנו .הוא החזיק
בסכין החלוד וכיכר הלחם היתה מונחת על השולחן .הוא הביט
בכיכר הקטנה ובפנינו הרעבים והסתכל לשולחן אחר ,לראות כיצד
מחלקים שם את הלחם .אסיר מהשולחן הקרוב בא ולחש משהו
למוטעק .מוטעק לקח הסכין ופרס כיכר הלחם ל 10 -פרוסות שהיו
שוות ככל האפשר .הפרוסות הונחו על השולחן .הוא שאל להצעות
איך לעשות הפרוסות שוות יותר .התייעץ גם עם האסיר מהשולחן
השני .לבסוף ,בחר שני אסירים .אחד שואל והשני עונה .העונה עמד
עם פניו לקיר ,והשואל הצביע על כל פרוסה ושאל" ,למי?" והעונה
קרא באידיש מיספרים בין  1ו  10שתאמו את מקומינו ליד השולחן.
הלחם חולק ללא כל ריב .לאחר כמה ימים ,שינינו מעט את התהליך,
מאחר וכמה אסירים חשבו שהקצוות של כיכר הלחם ,הם המזינים
ביותר והתחלנו לחלק את הקצוות העבים לפי תור .הקאפו דרש
הסבר ואחרי ששמע וקילל אותנו  -עזב אותנו לנפשינו.
ביום השני לשהותינו במחנה הלכנו לעבודה .הקאפו בא לצריף שלנו
וציווה להסתדר במיבנה של חמישיות .הוא הצעיד אותנו לשער
המחנה ,שם ספרו אותנו פעם נוספת ועמדנו ,מחכים שתורים אחרים
של אסירים יעזבו המחנה .כל האסירים לבשו מדי בית סוהר
מפוספסים וכולם נראו צנומים וחלשים .כאשר עברו את שומרי ה-
 SSבשער ,היו צריכים להסיר את הכובעים .מראה האסירים ,ללא
כובעים ,קרחים ,שפניהם גרומים וגופיהם כחושים – העידו על
משטר קיום קשה במחנה הזה .כשעברו ,ראיתי שלאחדים יש
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 Fלצרפתים B ,לבלגים ,וכך הלאה .כל מדינה של אירופה הכבושה
היתה מיוצגת שם .לא ראיתי כוכבים יהודים על אף אחד מהם.
כשהגיע הזמן לצאת ,ציווה הקאפו עלינו לצעוד ולהסיר כובעים
כשעוברים בשער .עברנו והיינו מוקפים בשומרי  SSחמושים .צעדנו
בקצב כפי שכבר למדנו בעבר ,בכל כך הרבה מחנות אחרים.
הקאפו רצה שנשיר וציווה לחזור אחריו על המילים:
"שמאלה מהמבורג שוכן מחנה מוסתר מאחורי גדר תייל".
חזרנו כמובן על השיר שלו ושרנו אותו בכל הצעדות לעבודה וממנה.
הצעדה למפעל ארכה כ 30 -דקות .מתחם 'מפעלי הרמן גרינג ווערק'
התגלה לפנינו והופתעתי מגודלו הענק .היו שם בניינים גבוהים,
אולמות ענק ,מחסנים ותחנות רכבת המכסים מרחב עצום .הקאפו
הוביל אותנו לאולם גדול .שומרי ה SS-נשארו בחוץ .האולם היה
גדול מאד ,מעל קילומטר אורכו והיה מלא במכונות ,עגורנים תלויים
ממעל ומתקני יציקה .קרונות רכבת חנו על פסי הרכבת ,שעברו דרך
הבניין .כמה אזרחים גרמנים סקרו אותנו ואז קראו לאנשים עם
כישורים מפורטים .הם קראו לעובדי מחרטה ואני פסעתי קדימה
עם אסירים נוספים
אזרח ניגש אלי ושאל" ,כמה שנות ניסיון יש לך?" "שנתיים" ,עניתי.
"בוא איתי" ציווה ,והצביע על עוד שני אסירים בשורה" .אתם תהיו
העוזרים שלו" .הוביל אותנו למרכז האולם ונעצר ליד מחרטה
עצומה .למכונה היו האיפיונים והשלטים של מחרטה ,אולם היתה
בגודל של משאית גדולה .לידה ,בשורה מסודרת היו תרמילים כהים
מברזל יצוק בשביל פצצות גדולות.
כל אחד היה כ 2.40 -מטרים אורך וקוטר של כ  70 – 60סנטימטר.
בין המחרטה ושורת תרמילי הפצצות היה מותקן עגורן ,כדי להרים
את התרמילים על המחרטה.
האזרח אמר לי" ,העבודה שלך היא לחתוך את פני הברזל המחוספס
לתת לכל תרמיל גימור חלק וצורה לפי הדגם המפורט במכונה .אם
תקלקל תרמיל ,יתלו אותך ואת עוזריך".
בזריזות רבה הראה לי כיצד משתמשים בעגורן כדי לשים את תרמיל
הפצצה לתוך תפס המחרטה ואיך לחתוך את פני השטח של
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בדיימלר -בענז ,עשיתי טבעות פליז למנוע מטוס או קדחתי גושי
מנוע .יכולתי להשלות עצמי שאני לא עוזר לגרמנים להילחם .אולם
אלו הן פצצות מפלצתיות היכולות להרוג עשרות חיילים ,להטביע
ספינות ולהרוס ערים .נאלצתי לעבוד עבור הגרמנים .סירוב פירושו
התאבדות ואסירים אחרים ממילא יתפסו את מקומי .התנגדות
עתה ,היתה בלתי אפשרית וטיפשית.
עבדתי  12שעות כל יום ,מתחלף בין שבועות של משמרת יום ולילה.
בחוץ היה סתיו ,הימים התקצרו ומזג האוויר נעשה קר יותר .צעדתי
הלוך ושוב מהמחנה למפעל בחשיכה ,בקור וברוחות עזות .המדים
הדקים המטולאים לא נתנו לי הגנה מהקור ומהגשמים התכופים.
לא היה לי מעיל ,כפפות או אפילו גרביים .המפעל היה גדול עם פרצי
רוח פתאומיים ולא פעם עמדתי ,רועד מקור ליד המחרטה ,עומד
קרוב למנוע המחרטה כדי לחמם את ידיי הקרות והנוקשות .למרות
זאת ,ידעתי שאני בר מזל שאני עובד בתוך המפעל ,לעומת אסירים
אחרים העמלים וקופאים למוות בחוץ.
האומללות והאכזריות במחנה הלכו והתדרדרו .ה SS -באו לספור
אותנו במיסדרים ולבדוק את הצריף שלנו .הם היכו ועינו את
האסירים ללא כל סיבה .הקאפו ,היכו והתעללו בצורה הגרועה
ביותר ,שימשו כמנהיגי הצריף ,משגיחי צוותות העבודה ,משגיחי
המטבח ,הניקיון וכל התפקידים שהוטלו עלינו במחנה .רובם היו
פושעים גרמנים ,אסירים  -שלבשו משולשים ירוקים על מדיהם -
שהכריחו אסירים אחרים לעשות התעמלות מכאיבה ,לשבת בכריעה
שעות רבות בבוץ הקר ומנעו מהם מזון או שינה במשך ימים.
לאחדים מהם היו התאכזרויות מיוחדות ,כמו הקאפו שהיה
מתאגרף והרשים קאפו אחרים ואנשי  ,SSביכולתו  -להשכיב אדם
במכה אחת .כמובן ,שקאפו אחרים למדו ממנו וטענו ליכולתם
להשכיב אדם במכה אחת והיו מדגימים זאת ,על כל אסיר שעבר
לידם.
מזג אוויר נעשה קר והקאפו הורה לנו להבעיר אש בתנורים
הכרסתניים בצריף .כמה אסירים התחילו בסתר ,לקלות את מנת
הלחם מארוחות הערב .אני תמיד אכלתי את המנה שלי מיד .ערב
אחד ,לפני כיבוי אורות ,הקאפו ראה כמה אסירים הקולים את
לחמם על התנור .כעס ולקח הלחם מהתנור והשליכו לאש .הקאפו
הסביר ,שקליית הלחם הורסת את הערך התזונתי והוויטמינים.
הדגיש שזה לא בריא ,ונתן פקודה שיותר איש לא יקלה לחם .לאחר
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והעלובה שלו .הקאפו רתח מכעס וצעק שכולנו נהיה חולים כי
התעלמנו מעצתו .הוא לקח מקל עץ כבד והכה בו את האסיר.
המסכן נפל ארצה והקאפו שם המקל לרוחב גרונו של האסיר ,עמד
על שתי קצוותיו עד שהאסיר מת...
ערב אחד ,בתחילת המשמרת ,מנהל העבודה הגרמני של השטח שלי
ואזרח גרמני ניגשו אלי ,בזמן שהרמתי תרמיל פצצה לתוך
המחרטה" .עצור!" צעק המנהל" ,אנו צריכים אותך לעבודה
אחרת"" .מה שמך?" שאל האזרח" ,זינגר" ,אמרתי בעצבנות.
"זינגר ,מנהל העבודה שלך אמר לי שאתה עובד מהיר ואני רוצה
אותך כדי להפעיל אחד מהעגורנים העליונים הגדולים .בוא אחרי!"
הלכתי אחריו במעלה ,על סולם ברזל ולאורך נתיב גבוה וצר ,מתחת
לתקרת האולם.
הלכנו לצד האולם העצום ועצרנו במרפסת קטנה התלויה מתחת
הנתיב הגבוה .היה קר מאד בגובה הזה .הלכתי אחרי הגרמני וירדנו
לתוך המרפסת ,שם הוצבו מוטות שליטה הצמודים לקירות.
מתחתינו היה קו רכבת עם קרונות פתוחים ללא גג" .זה חדר
הפיקוד לעגורן העליון" אמר הגרמני" ,אני אראה לך איך להפעיל
אותו ומה עליך לעשות .זו עבודה שאפשר לבצעה רק בלילה 6 ,לילות
כל שבוע" .הגרמני הראה לי איך להפעיל ההילוכים והגלגלות
ששלטו בכף המתכת העצומה של העגורן .העבודה היתה להעמיס
פסולת מתכת ממיכל גדול לקרונות המשא של הרכבת שמתחתנו.
לאחר כמה דקות של הסברים ,הגרמני אמר לי להתחיל לעבוד ועזב.
הייתי לבד ,מתחת לתקרה של האולם הענקי .אחרי כמה לילות
יכולתי להעמיס את פסולת המתכת לתוך קרונות המשא .משגיח בא
לעיתים נדירות ,עובר את הדרך הארוכה כדי לבדוק אותי ויכולתי
לראותו מגיע אלי ,כשעבר בנתיב .בתחילה חשבתי שלעבוד לבד יהיה
טוב ,אולם הקור והבדידות היו מדכאים .חשבתי הרבה על הוריי.
דאגתי למאנעק ונעתי בין ייאוש לתקוה – האם מאנעק עדיין חי?
האם נמצא זה את זה אי פעם? את שעות הבדידות הרבות ,עברתי
במחשבות על שנותיי כאסיר וכמה חסר תקווה נראה עתידי .ניסיתי
לזכור את הרגשת החופש ,ללכת לאן שאני רוצה ,מתי שאני רוצה,
לחיות לשעה קלה ,ללא פחד ורעב.
הוצבתי למשמרת לילה קבועה ובמשך היום הייתי במחנה ,בזמן
שאנשי ה SS -בדקו את הצריפים והקאפו היו ערים .הזמן הזה,
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מקום בצריף היהודים על ידי הוספת דרגשים והזזת התנורים קרוב
יותר לקירות הצריף .עבודות אלה נמשכו כמה שבועות ואסירים
אחדים הועברו זמנית לצריפים אחרים במחנה.
הועברתי לצריף אחר ,בצד השני של המחנה .הלכתי לשם עם קערת
המרק והכף שלי להתיצב בפני הקאפו .הוא סידר לי דרגש ושולחן
המיועד לעובדי משמרת לילה .מהר מאד הבנתי ,שאין אסירים
יהודים בצריף .רוב האסירים ששכנו בו היו ,אוקראינים וכמה
פולנים ורוסים .ידעתי שהם שונאים יהודים והיה עלי לחפש דרך
להסתיר את זהותי היהודית .בשני הטלאים הלבנים התפורים
למעיל ולמכנסיים שלי היו :מספר האסיר שלי ,64,487 ,משולש
אדום עם  Pשחור ושלושה משולשים צהובים ליצור מגן דויד.
הצבעים כבר דהו .השחור היה לאפור,האדום נראה וורוד והצהוב
התבהר .הלכתי לצריף הרחצה ושיפשפתי את הטלאים עד שהצבעים
נשחקו עוד יותר והיו בלתי ברורים .האסירים האחרים בצריף,
התעלמו ממני .הצריף היה צפוף ,רועש וריח רע שרר בו .האסירים
היו מכונסים בתוך עצמם ,לא ידידותיים והרבה מהם היו חולים.
במנות הלילה ,חלוקת הלחם נשלטה על ידי כוח חייתי ,ללא כל חוש
להגינות .מנהיגי השולחן היו האסירים החזקים והנבזים ביותר .לכל
אחד היו  2או  3מבין האסירים שהיו תחת חסותו .כאשר כיכר לחם
עמדה על השולחן ,המנהיג חתך אותה ל10-פרוסות .הוא תחך גוש
גדול לעצמו ,כמה פרוסות גדולות לבני חסותו והשאר לפרוסות
קטנטנות לאחרים שבשולחן .אני ניסיתי למחות בגרמנית ופולנית.
מנהיג השולחן שם אגרופו הגדול מתחת לאפי ורעם ברוסית" :שתוק
כלב ,או אהרוג אותך" .התישבתי בשתיקה והתחלתי ללעוס את
הפרוסה הדקה שלי .מאוחר יותר שאלתי אסיר פולני מבוגר יותר,
אם אנו יכולים להתלונן בפני הקאפו .הוא אמר לי שלקאפו לא
איכפת ומנהיג השולחן האוקראיני ובריוניו יהרגו אותי אם ייוודע
להם שהתלוננתי .זה נראה בלתי אפשרי ,אבל הייתי רעב אפילו יותר
מקודם .הייתי בודד כי לא היו לי חברים בצריף ובנוסף ,עבדתי לבדי
גם במפעל .למזלי ,הקאפו לא היה מרוצה שאני בצריף שלו ולאחר
כמה ימים הועברתי לצריף אחר.
בבוקר התיצבתי בפני הקאפו החדש שלי .הוא אמר לעוזר הפולני
שלו ,להראות לי את הדרגש שלי ולסדר את מקומי בשולחן עם
עובדי הלילה האחרים .במנות הבוקר שתיתי את תחליף הקפה
המבחיל ודיברתי עם חבריי לשולחן ,שהיו כולם צרפתים ,כפי שהיו
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שהיו דוברי גרמנית .האסירים הצרפתים נראו רעבים וכחושים,
אפילו הצעירים שבהם .האסירים הצרפתים היו ההפך
מהאוקראינים הגסים והחיתיים .הצרפתים היו מנומסים ,שלווים
ואף עליזים לעיתים.
במהרה גיליתי שהיתה להם דרך מיוחדת לחלוקת כיכר הלחם
היומי .עשרה אסירים ישבו והקאפו ועוזרו חילקו המרק לקערות
שלנו .היה זה אותו תרווד זעום של מרק מאוס המוגש בכל המחנה.
שמו כיכר הלחם על השולחן .מנהיג השולחן פרס הכיכר לעשר
פרוסות בגדלים שונים .הפרוסה הראשונה היתה לפחות שליש
מהכיכר .שאר הפרוסות נחתכו קטנות יותר ויותר על שהפרוסות
התשיעית ועשירית היו חתיכות דקות כנייר .חשבתי שזה גרוע אף
יותר מאשר בצריף האוקראיני .הסתכלתי סביב אבל אף אסיר לא
נראה מודאג או לא -מרוצה .כולם ישבו בסבלנות ונראו נינוחים.
צרפתי אחד ראה מבטי המוטרד ודיבר איתי בגרמנית" .אל תדאג-
הפרוסה הגדולה הולכת לכל אחד מאיתנו לפי תור .פעם ב 10-ימים
כל אחד מקבל את הפרוסה הגדולה לעצמו .פעם ב 10 -ימים ,יש לנו
יום בו אנו לא רעבים .בימים אחרים אנו מקבלים פחות ,אך הציפיה
לפרוסה הגדולה עוזרת לנו להתמודד עם ימי הרעב" וחייך לעודד
אותי .הבעיה עתה שאסירים חדשים מתחילים במצב העשירי .אבל
כל יום הפרוסה שלך תלך ותגדל וביום העשירי  -תאכל כמו מלך".
זה נשמע מטורף .אבל מי יודע? אף אחד לא מחה וצרפתי אחר אמר:
"זה ימצא חן בעינייך .ממילא ,ככה עושים זאת בצריף הזה" .אותו
ערב ,קיבלתי את הפרוסה הדקיקה ביותר ובלילה ,כשעבדתי
בהעמסת פסולת המתכת לתוך קרונות הרכבת וחשבתי רק על
רעבוני החריף  -לנגד עיניי היתה תמיד חתיכת הלחם הגדולה,
הענקית ,גדולה יותר ממה שאכלתי הרבה זמן  -זכרתי רק את
חתיכת הלחם הגדולה ,שתהיה רק שלי בעוד קצת יותר משבוע...
כל ערב קיבלתי פרוסות יותר ויותר גדולות .אכלתי הכל מיד .המנות
היו כל כך מצומצמות שלא יכולתי לשמור אפילו חתיכה קטנה
לבוקר .כל ערב קנאתי באסיר בר המזל שקיבל המנה הגדולה .כמעט
יכולתי להרגיש את משקל הלחם בידי וניסיתי לדמיין ההרגשה של
להיות עם בטן מלאה .אחרי  6ימים של רעב תמידי בצריף הצרפתי,
הועברתי חזרה לצריף היהודי ובו השיטה האקראית לקבלת הלחם.
לא יכולתי להאמין שהפסדתי יום התגמול בצריף הצרפתי ,אך
המשכתי לחלום על הפרוסה הגדולה ש'כמעט' היתה שלי...
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הפילו כמה פצצות וצופרי האזעקות התריעו ביללות צורמניות ,על
התקפות אוויר .כשנשמעה האזעקה ,נעצרו המכונות והפועלים
האזרחים רצו למקלטים התת -קרקעים .אסירי המחנה לא ענינו
אותם ,אולם שומרי ה SS-רצו להיכנס למקלט ונאלצו לקחת אותנו
איתם .עם השמע האזעקה ,אסירי המחנה רצו לכניסת המקלט ,שם
נעמדו בשורה וה SS -ספרו אותנו במהירות כי היו להוטים להיכנס
למקלט וזעמו על כל אסיר שאחר לספירה .בזמן האזעקות ,הייתי
במצב קשה משאר האסירים ,מאחר ועבדתי גבוה מתחת לתקרת
האולם והיה עלי לרוץ לאורך הנתיב הגבוה הצר ,לרדת למטה
בסולם הגבוה ולרוץ לאורך האולם העצום עד למקלט .הגעתי נושף
וחסר נשימה והייתי תמיד האחרון להגיע.
שאר האסירים כבר ניספרו ואנשי ה SS -פסעו בכעס והיכו ובעטו בי
בכל פעם שהגעתי .טענתי שאני עובד גבוה בעגורן ולא יכול להגיע
למקלט מהר יותר .אנשי ה SS -כעסו אך למזלי ,הם לא רצו לבזבז
זמן רב במכות .התקפות האוויר הסתיימו תוך  20או  30דקות
וכשנשמעה צפירת הארגעה חזרנו למקומות העבודה .התקפות
האוויר החלו לקרות  3או  4פעמים בשבוע ,בדרך כלל לפני חצות.
ניסיתי להתכונן לתחילת ההתקפות וירדתי מהעגורן לריצפת האולם
קצת לפני חצות .חיכיתי שם כאילו אני ממתין לשירותים וניסיתי
להתעכב ליד הכניסה .התחבולה הצליחה לפעמים ,אבל לפחות
פעמיים בשבוע הייתי צריך לרוץ כקוף משוגע ,לקפוץ ולהתנדנד מטה
מהבמה הגבוהה ,להגיע מאוחר ולקבל כמובן את המכות והבעיטות
משומרי ה.SS-
לילה אחד ,נשמעה האזעקה ואני גלשתי מהסולם ורצתי מהר ככל
יכולתי .הייתי האחרון להגיע וניסיתי בזריזות להיכנס ולהימנע
ממכות ה .SS -בזמן שרצתי לתוך השורה ,נשמעה צפירת הארגעה.
ה SS-החליטו לעכב את כולם מלחזור לעבודה ,עד שילמדו אותי
לקח .היה עלי לעמוד דום ,לפנות לכוון האסירים ,בזמן שהSS-
סוטרים ומכים אותי בפנים .תוך כדי המכות שקיבלתי ,ראיתי
בשורה שלפני ,בין האסירים  -הולנדי גבוה ורזה הצופה בי .הלסת
שלו היתה מתוחה וידיו הגדולות והגרומות נקפצו לאגרופים .ראיתי
את כעסו .עינינו נפגשו וראיתי בעיניו את הכעס והשנאה ל SS -על
מה שהם מעוללים לי .הרגשתי שגם זעמי הולך ומתעצם .עמדתי
שם ,כשאפי מדמם והגרמנים ממשיכים להכות ולחבול בפני ,בלחיי
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את כפפותיהם בדמי  -הפסיקו את מכותיהם ושלחו אותנו לעבודה.
טיפסתי למעלה לתא שליטה של העגורן .הלסת כאבה לי והרגשתי
שפניי נפוחים מאד .ניסיתי לעצור את זרם הדם בשרוולי .עמדתי
שם ,רועד מקור ,בודד ,פניי מכוסי חבלות ודמעות זולגות מעיניי.
מתוך החשיכה ,ראיתי שתי נשים שניכנסו בשקט לתא השליטה .הן
לבשו בגדי חורף עבים ובבושקות  -צעיפים רוסיים  -סביב ראשיהן
הקשורים מתחת לסנטרן .באור הקלוש הסתכלתי לתוך עינייהן
הידידותיות והמעודדות .אחת מסרה לי בד לנגב הדם מפניי וסימנה
לי לשבת ולנוח בפינת התא .התמוטטתי על הריצפה ואשה אחת
כיסתה אותי במעילה והשניה עמדה בלוח השליטה והחלה פותחת
ומעבירה את הידיות המפעילות את העגורן.
לפתע חשתי שהריצפה רועדת כשהעגורן נע .כנראה שישנתי על
הריצפה מספר שעות .הן ניערו אותי בעדינות .פניי כאבו והתנפחו
ועיניי היו כשני סדקים בתוך גוש נפוח .שתי הנשים יצאו מהתא.
ניסיתי לומר משהו ,אולם לא יכולתי לדבר .הנשים חייכו אלי ונעלמו
לתוך החשיכה ...על הריצפה נשארה מונחת פיסת בד הספוגה בדמי.
הבטתי למטה מתחת לעגורן וראיתי שקרונות הרכבת מולאו
בפסולת המתכת...
התאריך היה ,אמצע דצמבר  .1944הגרמנים התחילו לדבר ולתכנן
את חג המולד .בתוך גדר התייל המחושמלת סביב המחנה  -הרעב,
הסבל ,האכזריות והכאב לא פחתו .אסיר מקבוצת זעשוב שעבד כנגר
בנגריית המחנה ,זכר שאני יודע לצייר ולצבוע .יום אחד אמר לי,
שדיבר עם קאפו הסדנא וסידר לי שאעבוד בנגריה כמה שעות בכל
יום אחר הצהריים .עבודתי תהיה לצייר תמונות על לוחות עץ
שהנגרים יחתכו ,כדי להכין צעצועים לילדי ה .SS-בנגריה חם ונעים
וגם אקבל מנה נוספת של מרק .הודיתי לאסיר מזעשוב על שזכר
אותי והבטחתי שאבוא לנגריה למחרת בצהריים.
הנגריה היתה בבניין קטן הנמצא בפינת המחנה .הקאפו היה נגר
מומחה .כשהגעתי ,כבר עבדו שם עוד  8אסירים .הסדנא היתה
מלאה בספסלי עבודה ,כלים וערימות עצים .תנור חימום המוסק
בעץ ,עמד בפינת הנגריה .כל אחד היה עסוק בעבודתו ובסדנא היה
חם ונעים .הקאפו לקח אותי לספסל עם ערימה של לוחות עץ ונתן לי
עיפרון נגרים גדול ואמר לי לצייר תמונות של חיות בגדלים שונים.
ציירתי על העץ ,ארנבות ,כלבים ותרנגולים .לאחר מכן ,הציורים
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מהם סוסי נדנדה פשוטים .הציורים שלי יהפכו על ידי משור ומכחול
 למתנות חג מולד צבעוניות לילדי ה SS-שרמסו והיכו אותנו.ניסיתי לראות בדימיוני את הילדים הבלונדינים וורודי הלחיים,
משחקים עם אבותיהם .לא הייתי בקירבת ילדים במשך שנים.
חשבתי על בעלזץ' ואושוויץ ,על תאי הגזים ומגדלי השריפה .ידעתי,
ששום ילד יהודי כבר לא בחיים! שנאתי את הרוצחים הגרמנים
וכעסתי על עצמי ,שאני מקבל מנה נוספת של מרק כדי לעשות
צעצועים לילדי ה .SS-דמעות מילאו את עיניי בזמן שציירתי את
התמונות הילדותיות .לבי שתת דם ,התאבלתי על הילדים היהודים
התמימים שנרצחו ע"י הגרמנים .ילדי הגרמנים לעולם לא יידעו
שצעצועים שלהם ,ספוגים בדמעות של יהודי.
הקאפו בדק עבודתי ואמר לי לשוב מחר .הוא מילא את הקערה שלי
במרק שלקחתי לצריף שלי והתחלקתי עם יולעק שיפר שעבד
במשמרת לילה והיה מאד חולה .יולעק השתעל כל הזמן והתלונן על
כאבים בחזה .לא יכולנו לעזור לו וידענו שאם ילך למרפאה ,לעולם
לא ישוב חזרה .הוא הודה לי על המרק והזכרתי לו שהבטחנו
להתנהג זה לזה כמו אחים .כאב לי לראותו סובל בצריף הקר והלח
ודאגתי לשלומו .המשכתי לעבוד בנגריה ,לבנות צעצועי חג המולד
לילדים הגרמנים .יומיים לפני חג המולד ,הגיע לסדנא סמל SS
וביקש לראותי .אמר לי ,להכין עבורו כוכב צבעוני לראש העץ של חג
המולד שיהיה בחדר האוכל של ה .SS-הוא הראה לי בידיו איזה
גודל כוכב הוא רוצה" .אני צריך אותו למחר .אל תעשה כוכב בעל 4
פינות – זה רק צלב – או כוכב  5פינות ,שזה בולשעביק או כוכב עם 6
פינות ,שזה יהודי" .ציירתי עבורו כוכב בעל  8פינות .הנגר ניסר אותו
וחיבר לו תפס מתכת כדי להעלותו על עץ חג המולד ואני צבעתי את
הכוכב בצבעים עליזים.
היתה לי הרגשת אירוניה מרה ,שבליל חג המולד ,בצד החיצוני של
גדר התייל ,יישבו שומרי ה SS -מתחת 'הכוכב שלי' וישירו שירי
שלום וקדושה – ובעבר השני של גדר התייל ,הם ימשיכו להרוג
אותנו.
סמל ה SS -בא לנגריה לקחת הכוכב ,טפח בעליזות לקאפו על הכתף
ונתן סיגריה לכל האסיר בנגריה .הסמל היה עליז במיוחד וצעק:
"חדשות נפלאות! הצבא הגרמני שלנו ניצח ניצחון עצום בבלגיה! אנו
דוחפים את האמריקאים והאנגלים מחוץ לאירופה!"
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פיסת נייר שעווה ובזהירות עטפתי את הסיגריות ושמתי אותם
בכיסי .מאוחר יותר אולי אחליף אותם עם קאפו עבור תוספת לחם
או מרק.
עבודתי בנגריה הסתיימה .חיפשתי את הנגר היהודי והודיתי לו על
השגת עבודה עבורי בסדנא" .שמחתי לעזור" אמר" ,היתה עבודה
טובה ,נכון?"",כן" עניתי" ,היה לי חם וקיבלתי עוד מרק ,רק כדי
לצייר ולצבוע .רק הרגשתי מוזר לעשות הצעצועים לחג המולד".
"אל תהיה טיפש" אמר לי באידיש" ,חג המולד הוא יום ההולדת של
ישו .אילו ישו היה חי היום ,הגרמנים היו הורגים אותו בגז כמו כל
יהודי אחר" )גם במצבינו העלוב ,ידענו להתבדח וכל בדיחה היתה
משפרת מעט את מצב רוחנו(.
בחורף של  1944-45היה קר מאד .בצעדה למפעל ובחזרה ,נצרבנו על
ידי הרוחות המקפיאות .ידעתי את הקור העז ששרר בתא העגורן
הגבוה באולם הגדול ,אולם הבנתי שאני עדיין בר מזל לעבוד בתוך
המפעל .הבגדים היחידים שהיו לי היו המדים הדקים שקיבלתי
בפלוסנבורג בקיץ שעבר .הייתי ללא מעיל ,תחתונים ,גרביים או
כפפות ,אולם ידעתי שהאסירים העמלים בחוץ ,בגשם המקפיא,
נמצאים במצב גרוע יותר .אפילו רק אחרי צעדה בגשם למפעל ,בגדי
נרטבו וקפאו והייתי בסתר חולץ את נעליי בתא לכמה דקות,
משפשף רגליי כדי להתחמם ולעורר את מחזור הדם .יכולתי רק
לקוות ולהתפלל שאשרוד את החורף הזה.
מפעלי 'הרמן גורינג ווערק' פעלו סביב השעון ,יום ולילה ,חוץ ליום
ראשון אחר הצהריים .זה הזמן היחיד שלא עבדנו במפעל ויכולתי
להפגש עם חברי .אפילו פרק הזמן הקצר הזה ,היה לנו לרועץ ,כי
היה עלינו לעבור בדיקות וסלקציות שונות ולעשות עבודות נוספות
שהקאפו וה SS-היו מוצאים עבורינו .באחד מימי הראשון הללו
בחודש ינואר ,כל האסירים נמצאו במחנה .הגרמנים ואזרחים
שעבדו במפעל ,הורשו לעזוב וללכת לביתם .האסירים מהצריף
היהודי עמדו בחוץ מחכים לקאפו שלנו לקבלת העבודות של יום
ראשון .השמש זרחה אולם היה קר מאד .הצטופפתי עם קבוצת
החברים מטישין .קפאנו במדי הקיץ הדקים שלנו ,נשענו זה על זה
כדי להסתתר מעט מהרוח הצורבת ולמצוא חמימות הדדית מגופינו.
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להקות של דגים שחורים קטנטנים .הם נעו באחידות ,משאירים
סימנים ועקבות לבנים דקים .לפני שיכולתי לתפוס מה אני רואה,
צופרי האזעקות יללו בכל המחנה " -הפצצת אוויר! הפצצות אוויר!"
האסירים החלו צועקים ,הצביעו לשמיים הרחוקים וקראו" :ראו,
מטוסים! שלנו! כל כך הרבה מטוסים באים לכאן!" יכולתי לראות
המיבנים של המטוסים הכסופים במרום .רעם תותחים נגד מטוסים
נשמע מכוון המפעל .עינינו צפו במראה מופלא כשהמטוסים הפילו
שורות שורות של פצצות שחורות ופיצוצים והבזקי אש פרצו
מהמפעל .שמענו את הדי הפיצוצים והשמיים הכחולים התמלאו
בעשן שחור .תותחים נגד מטוסים נשמעו מכוון המפעל אך הפצצות
המשיכו ליפול ולהתפוצץ .צפינו בשמיים המתמלאים אש ותמרות
עשן .לאחר זמן קצר ,המטוסים טסו מחוץ לטווח הראייה ומיתחם
המפעל ,נהרס ועלה בלהבות.
במחנה שרר תוהו ובוהו והאזעקות המשיכו בצפירותיהן .לא העזנו
להראות את שמחתנו אבל הרגשתי שדמעות זולגות מעיניי.
התבוננתי בקבוצת חברי המורעבים והקופאים וראיתי שהכאב,
העצב והיגון שדיכאו את רוחנו עד כה ,נעלמו ושביב של תקווה ניצת
בעיניהם.
הקאפו ציווה עלינו להיכנם לצריף מבלי לספור אותנו או לערוך
בדיקה .קיבלנו את מנות האוכל והורשינו ללכת לדרגשים שלנו .כמה
אסירים דיברו על עתידינו .היתה דאגה ,שאם המיפעל הושמד או
יצא מכלל פעולה  -לא נהיה מועילים יותר לגרמנים.
שוב הרגשתי מיחושים וכאבים ברגלי .שכבתי על דרגש העץ הקשה
והתלבטתי עם עצמי ,האם עלי לאכול את מנת הלחם או לשומרה
למחר הבלתי ידוע.
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השלג הראשון ירד בלילה וכיסה את האדמה החשופה ,השדות,
הצריפים והדרכים .רוח מקפיאה נשבה וערמה את השלג לערימות
גבוהות .החורף החל ,כאילו עקב אחרינו  -אחרי החלש ,הרעב
והחולה .עמדנו שם ,בשורות קפואות במיסדר הבוקר .השלג הגיע
מעל נעליי הישנות ושקע לתוך קרסוליי הערומות .משכתי את
הכומתה שלי מעל אזניי וקיוויתי שהקאפו לא יתמיד בדרישתו
הרגילה להסיר את הכובעים .שומר ה SS -ספר אותנו והמשיך לצריף
הבא .הקאפו שלנו אמר ,שכל האסירים יעבדו בשעות היום כדי
לפנות את הריסות המפעל .ידענו שמצפה לנו יום עבודה קשה -
בחוץ ,בקור ,ברוח ובשלג.
הקאפו ועוזרו הובילו האסירים מהצריף ,בצעדה לכוון המפעל .עוד
טורים ארוכים של אסירים צעדו לכיוון השער .ה SS -היו נוכחים
במספרים גדולים ,יותר משראיתי אי פעם .כל מה שנראה לעין
במיפעל ,היה הרוס או ניזוק בצורה משמעותית .קטעי קירות וחלקי
בניין עדיין עמדו על תילם ,אך רוב הגגות התמוטטו .הבניינים היו
מלאים בגושי פלדה מעוקמים ,אבנים ושרידים עשנים .הדרכים בין
הבניינים ופסי הרכבת היו חסומות בשרידי ,משאיות הפוכות
וקרונות רכבת שירדו מהפסים והכל כבר היה מכוסה בשיכבת שלג
עבה .הייתי המום מעוצמת ההרס והחורבן שגרמו ההפצצות וקשה
היה להעלות על הדעת ,שעלינו יהיה לפנות את כל ההרס הזה בידינו
החשופות ,בקור החורפי הזה.
קבוצת אזרחים גרמנים במגפיים גבוהים ,מעילים ארוכים עבים
וכובעי פרווה ,השגיחו על העבודה .חילקו אותנו לקבוצות קטנות
ושובצנו לעבודות שונות .הייתי בקבוצה של כ 60-אסירים שהוטל
עלינו לפנות קטע דרך .הרמנו אבנים כבדות של חומת לבנים וסחבנו
אותם למגרש ריק .עמלנו במשך שעות בקור ובשלג .ניסיתי לעבוד
מהר כדי שלא אקפא .לא התחממתי כלל ,רק התעייפתי מהר יותר.
בצהריים ניתן לנו פסק זמן קצר למנוחה .עמדנו כך בקור ,דופקים
ברגליים ומשפשפים את הידיים כדי להימנע מלקפוא ,עד שקיבלנו
מנה קטנה של מרק והמשכנו לפנות את ההריסות .סחבתי לבנים
ואבנים קרות בידיי הנוקשות ,הכואבות והקפואות .נעליי היו
ספוגות במים והרגשתי שחתיכת קרח נוצרה בנעלי ,בין סוליות העץ
ורגליי הערומות.
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והוצעדנו חזרה למחנה .זו לא היתה צעדה של ממש ,כל הדרך צלענו
התנדנדנו מצד לצד והתקדמנו באיטיות .כמה אסירים לא יכלו
ללכת וכל הדרך חזרה למחנה ,סחבנו אותם אתנו .כל קבוצת
אסירים המתינה ארוכות בשער ,כדי להיספר מחדש בכניסה למחנה,
לוודא שאיש לא חסר ...בהריסות לא היה דבר השווה עבורינו לגנוב
אבל השומרים ,הלבושים במעילי החורף ,המגפיים וכפפות הפרווה -
הפשיטו אסירים אחדים וערכו עליהם חיפוש.
בצריף בערה האש בתנור הכרסתן .המרק והלחם חולקו בשולחנות.
אף אחד לא התווכח על גודל פרוסות הלחם .הייתי תשוש
והשתוקקתי רק לשכב .בלעתי את המרק מהקערה ,דחפתי את
פרוסת הלחם למעילון וכמעט רצתי לדרגש שחלקתי עם שיפר .הוא
כבר שכב שם ונראה נורא .והשיעול שלו היה גרוע יותר .משכתי את
שמיכתי המסמורטטת מעל לראשי ונרדמתי.
הקאפו העיר אותנו השכם בבוקר עם המשרוקית שלו .היה לי קשה
להתעורר ,בידיעה שעלי להתמודד עם עוד יום בקור ובשלג.
כשקמתי ,הבחנתי שאיבדתי עוד כפתור מהמדים הדקיקים שלי
ושגופי יהיה חשוף יותר לקור .נעליי היו עדיין היו רטובות וקרות
מאתמול .ציוו עלינו לצאת החוצה למיסדר .בחוץ היה חושך ,השחר
עדיין לא הפציע .צעדנו בדרך לשטח המפעל ,כשהשלג מאמש קפא
והיה לקרח מחליק .שוב שובצתי לחפור בהריסות הקפואות בידיים
חשופות ולשאת לבנים .סביבי נכשלו האסירים ומעדו בדרך המכוסה
קרח .ה SS -קילל וצעק עלינו לעבוד מהר יותר ולעיתים דחפו אסיר
כדי שייפול כאשר הוא נושא את המשא הכבד .ידעתי שזה יהיה
היום האחרון לרבים מאיתנו .אותו יום ,אחר הצהריים ,התמזל
מזלי כשמצאתי כמה פיסות בד קרוע מווילונות ההאפלה של
המפעל .עטפתי את ידי בסמרטוטים אחדים והחבאתי כמה פיסות
בד בתוך חולצתי .בבוקר אשתמש בהן כדי לעטוף את רגליי בתוך
הנעליים.
בלילה הבא ,המוות החל להכות בנו .כמה אסירים פשוט לא
התעוררו ,מצאנו אותם מתים בבוקר .בעבודה ,היו אסירים שהרימו
משא כבד ,כרעו תחתיו ונפלו מתים בשלג .הם נשארו בשלג עד
שניתנה הפקודה לסיים את העבודה .צעדנו חזרה למחנה בערב,
תומכים בחלשים ונושאים עמנו את המתים .הגרמנים דרשו תמיד
שמספר היוצאים מהמחנה בבוקר ,יהיה זהה למספר האסירים
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זה את זה ,לא להיכנע.
עבדתי ימים רבים בקור העז .התחלתי להרגיש שלא אוכל להחזיק
מעמד זמן רב .היה עלי לנסות כל דבר אפשרי כדי להשיג עבודה
אחרת שתאפשר לי לשמור את מעט הכוח שנותר בי .למצוא משהו
על מנת שאצא מעט מהקור המקפיא .לאסירים רבים אחרים שעבדו
בהריסות היה את אותו הרעיון וניסו להתנדב לכל עבודה חילופית
שצצה .אצטרך להיות תקיף ואף להסתכן גם אם יגלו ויענישו אותי.
באותו יום ,אחר הצהריים ,ניסיתי להזיז גוש הריסות גדול ושמתי
לב שיש דלת שבורה בצד בניין המפעל שניזוק .מפתח הדלת
הסתכלתי במורד המדרגות ,שכנראה הובילו למרתף או מקלט .היה
לי מאד קר ,הייתי עייף וזקוק למנוחה .הבטתי סביבי כדי להיות
בטוח שאף אחד לא רואה .התכופפתי מהר לתוך פתח הדלת ורצתי
במורד המדרגות .ראיתי לפני חדר גדול ,מלא בלבנים ובטון שבור.
חיפשתי מסביב סמרטוטים שאוכל ללבוש מתחת לבגדים אולם לא
מצאתי דבר מה שימושי ,אולם החדר נתן לי מקלט מהרוח ,השלג
והקור .התיישבתי ליד הקיר ,משכתי את זרועותי לתוך המעילון כדי
לנסות להתחמם .הייתי חייב להישאר ער .אם אפסיד את החזרה
למחנה ,הגרמנים יחשבו שאני מנסה לברוח ובוודאי יתלו אותי.
נשארתי חבוי במרתף למשך כמה שעות .בחנתי את האור שהאיר
מבחוץ על המדרגות וטיפסתי החוצה כשצללי ערב החלו לרדת.
קאפו ראה אותי יוצא מפתח הדלת ודרש הסבר .אמרתי לו
שניכנסתי לעשות את צרכי .הוא החל להכות אותי על הגב במקלו
וצעק" :זה בית חרושת ,לא מחראה ,כלב -חזיר וטיפש שכמוך!" כאב
המכות שלו ,היה שווה את מחיר שעות המנוחה בהן לא הייתי חשוף
לקור ולרוח .מאז ,חיפשתי כל הזדמנות להעלם בתוך ההריסות.
הייתי זקוק לאגור מעט מלאי של כוח כדי להמשיך ולשרוד עוד יום.
לעיתים הקאפו או ה SS -גילו ,היכו ורדפו אותי .לעיתים ,התחבולה
הצליחה ויכולתי לצעוד חזרה למחנה ללא התמיכה של אסירים
אחרים.
יום אחד ראיתי קבוצת אסירים בונים קיר לבנים לאטום פינה
הרוסה של בניין המפעל .לפועלים היתה הגנה מהרוח והשלג על ידי
הקיר הבנוי בחלקו .כ 20 -אסירים עבדו שם ,אחדים עמדו על
האדמה ואחרים עמדו על סולמות ,מעבירים לבנים למניחי הלבנים
על הפיגום .הלכתי לשם הצטרפתי לצוות בוני הקיר כאילו אני שייך
אליהם .אותו יום עבדתי בהעברת לבנים לאסיר אחר ,העומד כמה
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מהרוח הקרה .כשצעדתי חזרה למחנה באותו ערב ,הרגשתי פחות
עייף פיזית מבימים רבים .למחרת חזרתי לבניין הקיר .ידעתי כבר,
מה עלי לעשות והלכתי ישר לעמדה שלי על הסולם .אף אחד לא
שאל אותי ,ועבדתי כל הבוקר ובצהריים נתנו לנו פסק זמן קצר.
אחר הצהריים הסתכלתי סביבי וראיתי שקרוב ל 50 -אסירים בונים
את הקיר ...שומר ה SS -קרא לקאפו שבדק ברשימותיו וגרש את
אלה מאיתנו שלא שובצו לשם מלכתחילה .במהומה שנוצרה ,רצתי
משם וחזרתי לפנות את גושי ההריסות.
יום אחר ראיתי כמה אסירים פולנים ורוסים יושבים על האדמה
מאחורי ערימת לבנים שנפלו .הם השתמשו באבנים חדות כדי לקלף
את המלט המחובר ללבנים .העבודה נראתה קלה ושקטה .בלי לומר
דבר ,התישבתי לידם והתחלתי להכות באבן על הלבנה .אסיר אחד
שישב לידי סינן דרך שינייו "הסתלק ,אתה לא שייך לפה!" ,המשכתי
לדפוק בלבנה .לאחר מכן איים" :הסתלק ,בן זונה או שנשבור לך
המפרקת!" לא התכוונתי לעזוב" .הקאפו שלח אותי ",אמרתי לו,
"לספר לו שאתה מגרש אותי?" והוא לחש בתשובה" :נסדר אותך
אחר כך ,בן זונה".
הייתי שם כשעתיים או שלוש לפני ששומר  SSראה אותנו .הוא בא
בריצה ,מניף מקלו וצעק" :אמרתי לכם לא לעשות את זה! גירשתי
אתכם קודם! הוא החל להכות אותנו במקלו .לא יכולתי לקפוץ
מספיק מהר כדי להימלט מהגרמני הרותח וקיבלתי כמה מכות ,לפני
שהצלחתי לברוח .נחתכתי בצד הימני של פני ויצאתי משם חבול ודם
זורם מאפי .חזרתי לפנות את ההריסות.
מזג האוויר נעשה גרוע יותר .הטמפרטורה ירדה מתחת לאפס
ורוחות מייללות העיפו את השלג הנופל שנערם בערימות גבוהות.
המשכתי לפנות את ההריסות ולא מצאתי עבודה אחרת או הזדמנות
להגן על פני מהרוח הצורבת .הייתי תשוש ורעדתי מהקור .הרבה
אסירים סביבי חלו .גם אסירים שהיו בעבר חזקים ועמידים ,הפכו
לשלדים גרומים וסבלו קשות מהקור .עשרות אסירים מתו כל יום
בעבודה ובמחנה .אמרתי לעצמי שוב ושוב שאני לא אכנע ,שאני צעיר
וחזק ,שאני אשרוד ,שהאביב יגיע בקרוב ומצבי יהיה קל יותר.
ניסיתי לשאת אבנים קלות יותר כשהקאפו היפנה את גבו ,ללכת
לאט כשיכולתי ולהתגבר על הקור .כמה פעמים התגנבתי דרך אותה
דלת שבורה ,למחסן במרתף .גם שם היה קר והשלג הועף דרך הפתח
וכיסה את הריצפה והמדרגות .פיניתי את השלג מפינת הריצפה
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בחוץ .יום אחד ,הקאפו תפס אותי יוצא מהמרתף .הוא היכה אותי
כמה פעמים ,רשם את מיספרי וצעק" :אני אדווח עליך לSS -
כמשתמט וחבלן ,כלב -חזיר ועצלן!" המשיך להכות אותי בזמן שרדף
אחריי עד שהגענו למשאית גדולה ,שם פרקו אסירים ,שקים גדולים
של מלט .שני אסירים עמדו על המשאית והניחו את שק המלט על
גבו של אסיר אחר ,שנשא אותו כ 8 -מטרים לצריף עץ סמוך" .זו
העבודה שאני רוצה שתעשה!" צעק הקאפו" ,אני אשים עליך עיין!"
נכנסתי לשורה עם האסירים האחרים הממתינים למשא שלהם.
כאשר הגיע תורי ,שמו את השק גבוה על כתפיי וברכיי התקפלו.
התנדנדתי תחת המשקל הכבד של שק המלט .הקאפו צפה בי והיה
עלי לשאת את השקים מהמשאית לצריף ,פעמים רבות.
בשעת ערב ,כשהחל להחשיך ,והאסירים במשאית הניחו שק על
כתפיי ,ברכיי כשלו ונפלתי על פניי כשהשק מעלי .אסירים אחרים
הרימו את השק מעלי והקאפו אמר להם לסחוב אותי לצד הדרך,
שם הפילו אותי על השלג .שכבתי בשלג הרך וחשבתי שהגיע הסוף,
שאעצום את עיניי ואמות .לרגע לא היה לי איכפת .כבר לא הרגשתי
את הקור והרוח או את השלג הנמס בתוך נעלי הדולפות .זה היה כל
כך פשוט וקל לוותר ,לקבל את הכניעה ולא להיאבק יותר.
באותו רגע זכרתי את הקרבן של הוריי ואת אחי המחכה לי ...זכרתי
את אנשים שעזרו לי לאורך הדרך והמזל ששמר עלי מהאקדח של
הגרמני ואת תאי הגז שניצלתי מהם .הבנתי – שאין לי זכות להיכנע
עכשיו – שאני חייב להמשיך את הקרב על חיי .הרמתי עצמי בקושי
רב מהשלג ונעמדתי על רגליי .הקאפו הביט בי ,אבל אז הסתובב
להתעסק עם אסירים אחרים .החשיכה ירדה והאסירים התכוננו
לצעדה חזרה למחנה .עמדתי לבד ,מפחד לזוז ללא פקודה מהקאפו.
האסירים התחילו להסתדר בטור ועשיתי דרכי אליהם והצטרפתי
למבנה .הקאפו התעלם ממני .בצריף שתיתי את המרק המאוס,
לעסתי את חתיכת הלחם וטיפסתי לדרגש מהר ונרדמתי .חלמתי על
אמי ,שביקשה שאחיה ואגדל להיות מענטש...
התחלתי לחוש כאבים נוראים בפה וסביב שיניי .הן דיממו כל הזמן.
החניכיים היו נפוחים וספוגיים .כמה משיניי נשרו מפי וזה הכביד
עלי בלעיסת הלחם הקשה והעבש .לא ידעתי למה זה קורה ולא
יכולתי לעשות דבר כדי להקל על הכאב והדימום .גם פרק הירך
השמאלי התחיל להיות נוקשה וכואב .בתחילה עשיתי עיסוי לירכיים
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התמיד וירכיי כאבו במשך כל היום .בלילות התהפכתי והסתובבתי
מצד לצד על דרגשי ונאנחתי ,כמו שעשו רוב האסירים שלידי.
היום הבא ,התחיל בסימן רע .בבוקר גיליתי ,שעוד אסיר שהכרתי
ממחנה רייכשוף ,מת במשך הלילה .גם אתמול בעבודה ,אחד
מחמשת האסירים שנשאו קורות עץ כבדים ביחד איתי ,נפל פתאום
ומת  -שכב בתוך השלג והקאפו בעט בו ודרך עליו .היה לי קר והייתי
עייף ,וזה היה רק בוקר .הפה שלי כאב וירקתי דם  .ירך שמאל
כאבה ,עם כל צעד .שובצתי עם אסיר נוסף ,לשאת בולי עץ גדולים.
בדרך ,ראיתי קבוצה קטנה של אסירים יושבים על האדמה ליד
מדורה ,שערימת קרשים שבורים לפניהם .אחדים שלפו מסמרים
מהקרשים ,אחרים יישרו את המסמרים על ידי דפיקות על אבנים
שטוחות .ידעתי שאני מצטרף אליהם ,ולו רק לזמן קצר ,גם אם יכו
אותי לאחר מכן .במקום לשאת עץ לערימת פסולת מעבר לדרך,
לקחתי את חברי לערימת העצים ליד האש והתיישבנו .הרמתי קרש
עם מסמרים ,לקחתי אבן והתחלתי להוציא מסמרים מהקרש.
חשתי את חום האש ,שחיממה כל סנטימטר וכל עצם בגופי .הנחתי
את רגליי ונעליי הספוגות במים ,קרוב למדורה והמשכתי לשלוף
מסמרים .האסירים האחרים העיפו בי מבט ,המשיכו בעבודתם
ושמרו על שתיקה .לאחר כחצי שעה ,עוזר הקאפו מהצריף שלי,
התקרב לאש והסיר את כפפותיו כדי לחמם את ידייו .הכניס יד
לכיסו ,הוציא בדל סיגריה והתכופף להדליקו באש ואז ,הבחין בי.
ראיתי את המבט החמור על פניו .ידעתי שהוא יצווה עלי לחזור מיד
להריסות .הוא נשף בסיגריה שלו וחשב ...נעמדתי בזהירות והוצאתי
את שתי הסיגריות שהרווחתי בנגריה לפני חג המולד ושעדיין נשאתי
אותן איתי ,מחכה לרגע שכזה" :אני רואה שאתה מעשן ,מר קאפו"
אמרתי ,ופתחתי את גליל נייר השעווה והצעתי לו את הסיגריות.
"אני לא צריך סיגריות ,האם אתה רוצה אותן?" הוא נראה מופתע.
"למה?" שאל" ,במחנה תוכל למכור אותם בשביל מרק"" .כן"
עניתי" ,אבל קיוויתי שאולי תזכור אותי כאשר תצטרך עוד שוטף
סירים .שמי זינגר ,יוסף זינגר .אני בצריף שלך"" .אולי ,אולי ",אמר
כשלקח את שתי הסיגריות" ,אבל רק לשבוע בערך"" .תודה ,מר
קאפו" עניתי והתיישבתי שוב ליד האש .הוא שם את הסיגריות
בכיסו והלך ...אני נשארתי ליד האש לעוד כמה שעות ,דפקתי
במסמרים עם האבן ושמחתי שהאירוע הסתיים כך.
אולם לפני הפסקת צהריים ,הקאפו שלנו חזר למדורה ,הניח את
מקלו והתבונן מסביב .כופפתי את ראשי והמשכתי לדפוק באבן.
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לפני שאראה לך משהו!" נעמדתי על רגלי וחזרתי להריסות .נעליי
היו חמי מות אך עדיין רטובות והרוח הקרה שוב נשבה דרך הבגדים
המרופטים שלי.
בשבוע הבא עוזר הקאפו קרא את שמי בצריף" .זינגר .החל ממחר,
אתה תעבוד כאחד משוטפי הסירים .אולי ל 10-ימים .אני מניח
שהקאפו שלנו יביא מישהו אחר לעבודה בשבוע הבא ,אבל בינתיים
היא שלך .אתה יודע מה לעשות?"",כן ,ותודה רבה ,מר קאפו"
עניתי ,הוא סקר אותי ואמר" ,אתה לא נראה טוב .האם אתה די
חזק לשאת סיר מלא מרק?"" ,כן ,מר קאפו ,אני יכול לעשות את
זה" הבטחתי לו" .טוב .אתה מתחיל מחר" ,אמר והלך.
הייתי מאושר .רצתי לספר ליולעק שיפר .הוא ישב על הדרגש שלנו
מחכה למרק וללחם הערב .שיפר השתעל ונראה חולה .אולם בעת
ההיא ,אף אחד בצריף כבר לא נראה טוב .סיפרתי לו שקיבלתי
העבודה כשוטף סירים לזמן מה ושאקבל מרק נוסף בשבילינו .הוא
שמח אך אמר שאני נראה רזה מדי ושעלי לאכול בעצמי את המרק
הנוסף ולתת לו רק מה שישאר .התעודדתי מהמילים שלו והייתי עוד
יותר נחוש ,לחלוק איתו כל טיפת מרק.
לעבוד כאחד מ 4 -שוטפי הסירים ,היה החלום של כל אסיר רעב.
הביאו את מרק הערב לצריף ב 6-או  8סירים מכוסים .כל סיר היה
בגובה של כחצי מטר ונישא על ידי שתי ידיות צד גדולות .במשך
החלוקה ,שני שוטפי סירים החזיקו את הסיר קרוב לקאפו שחילק
את המרק .שוטפי הסירים האחרים עמדו מוכנים עם הסיר הבא
והביאו אותו לקאפו כשהסיר הראשון התרוקן .ארבע שוטפי
הסירים קיבלו את מנות המרק שלהם ,רק לאחר שכל האסירים
קבלו את מנותיהם .העבודה שלנו היתה לשטוף את הסירים בחדר
הרחצה .הסירים לא היו ריקים לגמרי ,כי לתרווד של הקאפו היתה
צורה של קערה גדולה ושטוחה שלא הוציאה את כל המרק מתחתית
הסיר .בכל סיר נשאר מספיק מרק ,כדי למלא קערה עבור השוטף.
המרק שבתחתית הסיר היה סמיך וקצת יותר מזין ועזר לי להחזיר
מעט את כוחותי וגם לעזור לחברי שיפר.
עבדתי כשוטף סירים כ 10 -ימים .כל ערב היתה לי קערת מרק סמיך
לחלוק בה עם יולעק .שוב לא שכבתי לישון רעב .יכולתי לשמור את
פרוסת הלחם שלי לבוקר והייתי חזק יותר לבצע את העבודה הקשה
בקור .בעבור קצת מהמרק ,קניתי מאסיר אחד ,אפודה עשויה משק
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עבורי ,זה היה שבוע טוב .ידעתי שהעבודה הזו לא תימשך זמן רב
אבל בינתיים ,נהניתי ממזלי הטוב.
ביום ראשון אחר הצהריים ,בשעות האור היחידות בשבוע שלא
עבדנו ,חכינו מחוץ לצריף לקאפו כדי להכנס לצריף .הלכתי לצד
הצריף שלנו כאשר שמעתי קול זועם וכועס קורא אלי" .לוצק ,בן
זונה כפוי טובה ,אני מקווה שתמות!" הייתי מופתע ,פניתי לראות מי
אומר דברים כה עוינים אלי .בשלג ,ליד הגדר ישב אסיר .לחייו היו
נפולות ,עינייו אדומות ונפוחות ,פניו בוערים מחולי ומשינאה .הוא
נראה לי מוכר במעורפל .נראה צעיר ובאותו זמן ,גם זקן .האסיר
הביט בי בזעם איום ומילמל" :כן ,אתה לוצק ,רוצח כפוי טובה .לך
יש כל האוכל שאתה רוצה .אתה אוכל ומפטם עצמך במרק אבל לא
משלם את חובותיך לאלה שהצילו את חייך .הלואי שתמות .אני
מקלל אותך .עליך למות".
נדהמתי מעצמת המילים .לא ידעתי מיהו האסיר הזה ולמה הוא
שנא אותי כל כך .כדי לשרוד במחנה ,עשיתי אולי כמה דברים
אנוכיים ,אבל לא משהו שעלול לגרום לשינאה וזעם שכזה .הבטתי
מקרוב באיש החולה הממלמל ומקלל ופתאם נזכרתי מיהו .הוא היה
הצעיר החזק וטוב הלב מנובי סאכז ,ידידי ,שעזר לי ונשא אותי
כאשר הייתי כל כך חולה ונכה מהפגיעה בברך שלי ,אז במחנה
רייכשוף .התכופפתי וניסיתי להפסיק את מילמולו" .לא ,לא .אל
תגיד את זה" התחננתי" ,אין לי את כל האוכל שאני רוצה ולא ידעתי
שאתה כה חולה" .הוא המשיך וחזר" :ילד כפוי טובה אתה ,כלב
כפוי טובה .אני מקלל אותך" ואני המשכתי להתחנן" :אנא ,אל תגיד
את זה .אנא".
דלתות הצריף נפתחו והקאפו נתן לנו להיכנס .הייתי חייב להיכנס
מיד להיות שם כאשר עגלת המטבח מביאה את סירי המרק .אמרתי
לידידי מנובי סאכז" :אני מצטער ,לא ידעתי שאתה כה חולה .הערב
אביא לך מרק .אני מבטיח" .כאשר רצתי לדלת הצריף שמעתי אותו
קורא" :אני מקלל אותך"...
אותו ערב אחרי שהסירים נשטפו ,הלכתי לחפש ידידי מנובי סאכז.
נשאתי חצי קערת מרק ,חלקי מהשלל אחרי שהתחלקתי עם יולעק.
לא יכולתי למצוא אותו בשום מקום ואף אחד לא ידע איפה הוא.
לבסוף ,יצאתי החוצה לחפש אותו במקום שראיתי אותו קודם .כן,
הוא היה שם ,חצי יושב וחצי שוכב בשלג" .יש לי מרק בשבילך"
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לצריף ,התישבתי באחד השולחנות והתחלתי לאכול את חצי קערת
המרק ,אולם טעמו היה מר ולא יכולתי לבלוע אותו .נתתי את המרק
לאסיר שהכרתי מטישין .הוא הופתע והיה מאד אסיר תודה .הייתי
מאד אומלל שאחרתי לעזור לידידי ומושיעי מנובי סאכז .המילים
הקשות שנאמרו על ידו ,כאבו לי מאד.
ערב אחד החזקתי את הסיר ,כאשר הקאפו מזג מרק מהתרווד והוא
אמר לי שהוא כבר לא צריך אותי כשוטף סירים .התחננתי שייתן לי
להמשיך .סיפרתי לו שאני נושא-סירים טוב ושוטף אותם מאד נקי,
שאני מחלים ממחלה וזקוק למזון הנוסף מהסירים הריקים" .לא!"
אמר לי בגסות .זה יומך האחרין! עכשיו שתוק ועזוב אותי" .עבודתי
כשוטף סירים נמשכה  12ימים ,ימי המרק הטובים ,חלפו ואינם.
שוב חזרתי לעבדתי בחוץ במפעל ההרוס ,מפנה את ערימות
ההריסות .עבדתי קשה בקור ושוב הייתי רעב כל הזמן .חזרתי מהר
למצב של תשישות וחולשה .רגליי וידיי לא תיפקדו טוב ולא יכולתי
להרים או לשאת הרבה אבנים או ללכת רחוק .הרגשתי כאדם זקן,
חלש וחולה .רגליי התנפחו מאד ונעליי הישנות הדולפות היו כעת
צרות מדי לשתי רגליי הנפוחות עם עטיפות הסמרטוטים בהן
השתמשתי למנוע מרגליי מלקפוא .בתחילה ניסיתי למתוח את
שרוכי הנעליים אך הם נקרעו .במחנה לא ניתן היה למצוא שרוכים
או חוטים .הייתי חייב למצוא פתרון כדי למנוע מנעליי מליפול,
במיוחד במהלך הצעדות ,כאשר ה SS -לא יתן לי לעצור ולהרים נעל
אובדת .אסיר אחד הציע לי שאשתמש בחוט מתכת .בדרך לעבודה,
צעדתי במין החלקה ,כדי שהנעליים החופשיות לא יפלו .לשמחתי
מצאתי חוט מתכת בפסולת שבשטח המפעל ,הצלחתי לחתוך קטעים
קטנים ממנו ולקשור את הנעליים .עדיין לא יכולתי להכניס רגליי
הנפוחות לתוך הנעליים .בקושי רב הצלחתי למשוך את הנעליים
הצרות ,הרטובות והקרות על רגליי הנפוחות והכואבות.
שאפתי לעבור מהעבודה הקשה של נשיאת מלט ועצים שבורים בקור
ובשלג .יום אחד הצלחתי להצטרף לקבוצת אסירים שמשכו כבלי
חשמל עבים דרך מעברים תת-קרקעים צרים .המעברים היו צרים,
חשוכים ומטונפים והכבלים היו עבים וכבדים ,אולם את רוב היום
ההוא שהיתי לפחות בתוך המעברים ,מוגן מהקור ,הרוח והשלג.
התנאים במחנה התדרדרו .האוכל נעשה גרוע עוד יותר .המרק היה
כמו מים והלחם ,נדמה היה שהוא עשוי מנסורת .מגפת כינים היתה
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שלי ובדרגש עליו ישנתי .ניסיתי לנער אותם ,לטאטא אותם ולהרוג
אותם .הם עינו אותי באלפי עקיצות וגרמו לגירוד תמידי .הגרוע מכל
היה ,שהכינים השאירו אותי ער בלילות ,גוזלות ממני את השינה –
הדבר היחיד שנתן לי את הכח ליום המחר  -מפלטי היחידי
מהמציאות האכזרית של חיי.
הרבה אסירים סבלו מאבדן תקווה .פשוט הפסיקו להתנגד ולשרוד.
אלה היו 'המוזלמנים' .הסתובבו כשלדי אדם מהלכים ,הוזים
ומבטם בוהה באוויר .ללא עניין באוכל ,בקור ולא שעו לצעקות
ולמכות של הקאפו וה .SS -מסתובבים כך במשך ימים ומדי יום ,היו
פשוט נופלים ומתים ...המשכתי לשנן ולשכנע את עצמי ,שאני לא
אהפך למוזלמן .אולם בליבי ,לא הייתי בטוח בכך .במיסדרי בוקר
ובערב ,ה SS-והקאפוס ספרו את החיים והמתים .אנו ,החיים -
עמדנו רועדים בקור ,יוצרים מבנים הדוקים בתקווה להתחלק במעט
חום גוף ,והמתים  -שכבו בשורות קפואות ,שפיהם ועינייהם פעורים
כלפיי השמיים .הם היו כבר חופשים מה SS-ומהקאפו ,מהקור
והרעב .אנו עדיין חיים ,עדיין קר לנו ואנו רעבים ,פוחדים וסובלים.
חשתי שאני אדיש למוות .המתים הראו את מה שמחכה לי בעוד יום
או בעוד שבוע .מחשבותיי לא היו על משפחות האסירים ,המחכים
ומתפללים לשלומם אי-שם בנורווגיה ,פולין או צרפת .הייתי יותר
מעוניין במדיהם המוכתמים ונעליהם הישנות ,ותכננתי תכניות
שקטות ,סודיות להחליף את סמרטוטי הקרועים ונעליי הדולפות,
באלה שכבר לא היו נחוצים למתים.
רוב דרכי המפעל היו כבר חופשיות מפסולת והריסות והתחלנו
לפנות הפסולת מתוך הבניינים שהופצצו .העמסנו את הפסולת על
משאיות שחנו קרוב לבניינים .בתוך הבניין ,יולעק שיפר מצא חבילת
כרטיסי מזון גרמניים רשמיים .הוא היה מספיק נבון ואמיץ לגשת
לאזרח פולני הנוהג במשאית ולסדר החלפת כמה כרטיסים בלחם,
וחילקו לשנינו ,מה שנתן לשנינו את הכוח לעוד כמה ימים .יולק
ואנכי היינו כאחים .עזרתי לחברי יולעק כאשר יכולתי וכעת ,בזמן
הזה ,הוא עוזר לי .הלחם הנוסף עזר ליולעק לשפר מעט את מצבו
הגופני ,אבל ידעתי שהוא עדיין חולה מאד .בית החולים של המחנה
היה צפוף עם אסירים חולים וגוססים ולא היה שם מקום בשבילו.
ידענו שמעט האסירים שהתקבלו לבית החולים ,חיו שם רק ימים
ספורים .ה SS-השתמשו בבית החולים ,כדי להיפטר מאסירים
שכבר לא מסוגלים לעבוד.
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לתוך הצריף שלנו .עכשיו הם ישבו ליד השולחנות איתנו וישנו
בדרגשים הריקים .השינה עם יולעק נעשתה בלתי אפשרית .הוא
השתעל ללא הרף ,זז והתהפך כל הלילה ולעיתים ,שכב ער והתלונן
על כאבים בחזה .חשבתי שיהיה טוב יותר לשנינו ,אם אמצא דרגש
אחר לישון בו .ראיתי שפרפלוק ,חברי הותיק ממחנה רייכשוף ,ישן
לבדו .שאלתי אם אוכל לחלוק את הדרגש איתו והוא שמח ,כי ציפה
שהקאפו ישבץ לו איזה מוזלמן זר וחולה .הפרפלוק היה בערך בן ,19
מדעביקה או פשעמישל ,והיה בחור נחמד וידידותי .עתה הוא היה
רעב ,עייף ,קר ,מלא כינים וקרוב למוות ,כמו כל אחד מאיתנו.
פרפלוק עבד בקבוצה שלי ,נושא פסולת מהבניינים ומעמיס אותה על
משאיות .לאחר מספר ימים לאחר שעברתי לישון לידו ,הוא
התמוטט בעבודה והיה זקוק לעזרה כדי לחזור למחנה .אותו ערב
בצריף אמרתי לו שהוא צריך מנוחה ושאני אשן שוב עם יולעק
הלילה" .לא ,לוצק .אנא ,השאר הלילה" ביקש" ,אני מרגיש רע ולא
רוצה להיות לבד .אנא הישאר איתי"" .טוב ,אם אתה רוצה ,אישאר
אתך כאן" אמרתי" ,אבל אל תדאג על מה שקרה היום .מחר תרגיש
יותר חזק .זה קרה לי לא מזמן" .חלצתי את נעלי ועטפתי אותן
במעילון שלי לשימוש ככרית ולמנוע את גניבתן .טיפסתי לתוך
הדרגש ,התכסיתי בחלק שלי בשמיכה המסמורטטת ונסיתי לישון,
אך פרפלוק המשיך לדבר" :אתה יודע לוצק ,יש לי חלומות מוזרים
בזמן האחרון על מזוזות" לחש" .על מזוזות?" שאלתי" ,זה מטורף,
אני חולם ,על קערות עצומות של מרק תפודים חם!"" ,לא ,לא" הוא
ענה" ,אני חולם שאני גר בבית עם מזוזה על המשקוף"" .למה? אתה
לא מרגיש כאן מספיק יהודי? אתה צריך גם מזוזה?" אמרתי ,תישן
– אתה זקוק למנוחה ולא לדאוג למזוזות".
"אתה לא מבין ",פרפלוק התעקש" ,לשים מזוזה על דלתך זה יותר
ממצווה דתית .פירושו שאתה לא מפחד להיות יהודי ,שיש לך בטחון
וגם שכולם יודעים שאתה יהודי .זה מה שאני רוצה ,על זה אני
חולם".
הבנתי אותו והוא צודק ,אבל עכשיו שנינו זקוקים לשינה" .אל
תדאג" אמרתי" ,יום אחד אתה ואני נגור בבתים עם מזוזות על
המשקופים .עכשיו תישן"" .אתה חושב כך? אתה באמת מאמין
בזה?" שאל בקול חלש וילדותי" .כן ,אני מאמין שזה יקרה .אני
מבטיח" אמרתי ,עכשיו תישן"" ,אתה מבטיח?" הוא שאל ,ונשמע
מאד עצוב ומאד מיואש" .כן ,אני מבטיח ,מבטיח" עניתי .הוא נאנח
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הרגשתי שמשהו לא בסדר .הבחנתי שפרפלוק לא זז ,לא מתגרד או
נאנח .הושטתי את ידי לגעת בו .הוא היה קר ולא נשם .פרפלוק שכב
מת לידי.
שכבתי לידו עד עלות השחר ,עד שהקאפו שרק את שריקת הבוקר
והיום האיר .הסתכלתי אל פרפלוק בדרגש הצר שחלקנו .גופו הרזה
הגרמי ,ראשו המגולח וידייו המצולקות העידו על סיבלו .ידעתי
שהקאפו יצווה עלינו לסחוב את גופתו החוצה לחצר המיסדרים.
המתים עדיין ניספרו עם החיים כדי להבטיח ששום אסיר לא חסר.
מאוחר יותר ,בזמן שאנו נהיה בעבודה של פינוי ההריסות ,יקחו את
גופתו למשרפה ,גופו ישרף ועפרו יתפזר לנהר או יזרה לרוח.
בעבודה ,המשכנו לפנות את הפסולת מהבניין .כל יום צויין על ידי
תוספת התעללות של אנשי ה SS -הכועסים וחסרי הסבלנות והקאפו
האכזריים .עוד אסירים התמוטטו ומתו בשלג .במשך השבועות
שאחרי ההפצצה ,הרבה מיהודי רייכשוף  -מתו .לא הבנו כמה
חלשים ופגיעים היינו ,כמה אנו קרובים לקצה יכולתנו להתקיים .כל
בוקר היו עוד גופות לשאת לחצר המיסדרים .כל ערב היה עלינו
לשאת גופות חזרה מהמפעל למחנה .כל כך הרבה מתו ,וכל כך הרבה
גססו ואני ראיתי את הכל סביבי ופחדתי.
הכרחתי את עצמי להתרחץ ,למצוא כפתורים לבגדיי ,לשמור
שהנעליים לא ייגנבו .נאחזתי בתקווה שיגיעו הימים החמים,
שאמצא עבודה קלה יותר ואמצא את הדרך להשיג יותר מזון.
המשכתי לשכנע את עצמי ,שמאנעק מחכה לי .לא רציתי למות!
פחדתי להפוך למוזלמן .לא רציתי שגופי ייזרק לערימה בשלג ואחר
כך ישרף כמו אשפה" .לא אהיה למוזלמן" חזרתי ואמרתי לעצמי,
"לא אני ,לא אני".
מצבי התדרדר .הכינים מנעו ממני שעות שינה ,כל לילה .הייתי תמיד
עייף ,ישנוני ,פחות עירני ומצאתי עצמי נרדם בעמידה .ערב אחד
כשצעדתי חזרה למחנה ,התחלתי להזות הזיות שווא .ליד הדרך היה
שדה בוצי מכוסה שלג .אולם אני ראיתי ערימה עצומה של מזרוני
קש עבים ורכים ,עם פתח קטן בצידו של הר המזרונים .הרגשתי
שאני רץ למזרונים וזוחל דרך הפתח .התמתחתי על מזרן ומזרונים
אחרים כיסו את גופי .הייתי חבוי ובטוח כאן בחשיכה החמימה .אף
אחד לא יכול היה לראותי .הייתי שמח וללא דאגות .כאן אוכל לנוח
ולישון ,רציתי להשאר כאן לתמיד .עצמתי עיניי וישנתי ...מישהו
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להתעלם ממנו אך לא יכולתי .היכה אותי פעם אחר פעם...
פקחתי עיניי ,וראיתי שומר  SSגדול בועט בי בצלעות וצרח" :קום,
כלב מטונף! עכשיו! או שאני יורה בך!" .מצאתי את עצמי שוכב
בשלג .השומר בעט בי פעם נוספת ,אך לא יכולתי לזוז .שני אסירים
משכו והרימו אותי .הייתי מבולבל ולא יכולתי ללכת .האסירים
תמכו בי וסחבו אותי חזרה למחנה .כמה אסירים מטישין וזעשוב
עזרו לי להגיע משער המחנה לצריף ,הושיבו אותי ליד השולחן
ואילצו אותי לשתות מרק.
מוטעק הופשטטר בא וישב לידי .הוא נראה כמו שלד אדם.
"מוטעק" לחשתי" ,מוטעק ,אני לא יודע מה קורה לי .אני פוחד .אין
לי הכוח להחזיק מעמד" .הוא התכופף אלי ונופף את אגרופו כלפיי.
"אל תיכנע ,לוצק! אתה חייב לנסות! אתה צעיר והמלחמה לא
תמשך עוד זמן רב .אנו מוכרחים לשרוד כדי לספר לעולם את מה
שהם עשו לנו!"".האם איכפת לעולם?" שאלתי" .אני אנסה .אני
אנסה" אמרתי ונעמדתי .יולק עזר לי ללכת לדרגש" ,תישן ,מחר
תרגיש טוב יותר" עודד אותי יולק.
ישנתי כל הלילה .לא הרגשתי את הכאב בצד ,מבעיטות ה SS-או
עקיצות הכינים התמידיות .בבוקר שתיתי את תחליף הקפה ואכלתי
את פרוסת הלחם שיולעק שמר עבורי מהערב .הייתי חלש ולא -יציב
אך חזק דיי ללכת החוצה ללא עזרה .במיסדר הבוקר ,מזג האוויר
היה נוח יותר .כנראה שהגיע כבר חודש מרץ .1945 ,בעבודה הייתי
עייף ומודאג .חזרתי ואמרתי לעצמי שעלי להשאר ער .ניסיתי לשכנע
עצמי שאוכל לשרוד .זכרתי המילים של חבריי בצריף מאמש ,אבל
עמוק בליבי כבר התחלתי לאבד תקווה .חששתי שאני הופך
למוזלמן...
כעבור כמה ימים ,כשעמדנו במיסדר ,שמענו התפוצצויות עמומות.
האם שמענו אש תותחים או הפצצות על בראונשווייג? התלחשנו
בינינו אולם אף אחד לא ידע באמת .הקאפו ציווה עלינו לחזור
לצריף .עמדנו ליד פתח הדלת וסקרנו השמיים מקווים לראות
מטוסים ,אבל הם לא באו .אותו יום ה SS-לא הצעידו אותנו
למפעל .לא סיפרו לנו מדוע.
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בדרגשים או חלשים וחולים מדי כדי לזוז ממקומם .לאסירים שיכלו
עדיין לעמוד ,ניתנה מנה נוספת של לחם והוצעדנו לפסי הרכבת.
החולים ,המוזלמנים והגוססים ,נשארו מאחור .קרונות הרכבת כבר
חיכו לנו .ה SS -דחסו אותנו לתוך הקרונות והדלתות נסגרו.
עוד מסע אומלל מתחיל ...לא יכולתי יותר לעמוד על רגליי ...עברתי
לאחור והתיישבתי על ריצפת הקרון...
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פרק 21
הרכבת נסעה במשך  3או  4ימים ארוכים ואומללים .הרבה אסירים
מתו תוך כדי הנסיעה ושכבו בינינו בקרון .הצפיפות ,הסירחון
והצמאון  -היו כבדים מנשוא .הרכבת עצרה בתחנה ושמענו את
הצעקות והשוטים המוכרים של הגרמנים .היתה שעת לילה,
כשנפתחו הדלתות והאסירים גורשו החוצה .קפצנו לקרקע והשארנו
את המתים בקרון .פסי הרכבת היו מוקפים בגדרות תייל והאורות
העמומים בשטח ,הופצו ממספר פנסי חשמל שהותקנו על עמודי העץ
הגבוהים של הגדר .ה SS-סידרו אותנו במיבנה .הם לא ספרו אותנו,
אך נתנו פקודה לצעוד קדימה .יצאנו דרך המעברים הצרים של גדר
התייל ולאחר כמה דקות הגענו לשער .באור העמום של הפנסים,
ראיתי ערימה גדולה ליד השער .כאשר התקרבתי ,ראיתי שזו ערימה
ענקית של עצמות וגולגולות של בני אדם.
השער סבב על צירו ונפתח .המיבנה שלנו עבר ליד ערימת העצמות.
אני ניכנס לשערי הגיהינום .זכרתי והבנתי דברי דאנטה ,שקראתי
בספר של אמא" :עזוב כל תקווה ,אתה הנכנס הנה" .אסיר מילמל
שאנו במחנה ריכוז הנקרא ראבנסברוק.
הצעידו אותנו לתוך מחנה קטן ,עם שורה אחת של צריפים על מגרש
חול רטוב .לא ראינו בנייני מינהלה ,מיטבח או שירותים רפואיים,
עצים או דשא  -השטח היה ריק מאדם .הקאפו שיבצו אותנו
באקראי בצריפים ישנים ,קטנים וצפופים וסידרו שני אסירים בכל
דרגש עץ .בהמולה והבילבול של הכניסה למחנה ,הופרדתי ממוטעק
ויולעק .הם נשלחו לצריף אחר .אמיל רינגל ,חבר וותיק אחר ממחנה
רייכשוף ,היה איתי והסכמנו לחלוק דרגש משותף .למדתי תמיד
לדבוק בחברים שבהם היה לי אמון ולא לסמוך על זרים .על אמיל
רינגל יכולתי לסמוך .היה עדיין לילה והירשו לנו לשכב לזמן מה .עם
עלות השחר ,הקאפו ועוזריהם גרשו אותנו מהצריף בצעקות
ובמקלות .לא היה מיסדר ונתנו לנו להתהלך או סתם לשכב על
האדמה החולית .מזג האוויר היה נוח .הרבה אסירים היו במצב
קשה ביותר .כמה מהם ,הסתובבו והתנדנדו כסהרורים ולפתע,
פשוט נפלו לקרקע ומתו .הקאפו התכנסו בצריף ועזבו אותנו
לנפשינו .הייתי מורעב ורציתי לדעת מתי כבר יתנו לנו מעט אוכל.
שאלתי כמה אסירים מהצריף הסמוך .הקאפו אמרו להם שנקבל
מרק בצהריים ופרוסת לחם בערב .עד צהריים נותרו עוד כ 6-שעות.
בינתיים התהלכתי סביב המחנה הקטן .גיליתי שהרכבת שלנו
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קטן של מחנה ראבנסברוק ,מחנה הריכוז הגרמני הגדול ביותר
לנשים .ראיתי נשים בשמלות פסים של בית סוהר העובדות מעבר
לגדרות התייל .כמה מהן הביטו לעברינו .כמה מהן ניפנפו אלינו
בידיהן .המראה שלנו היה עצוב ומעורר רחמים  -קבוצת גברים
הנראים כשלדי אדם ,חולים ,מועדים ונופלים...
היבטתי בנשים הצופות בנו וקיוויתי שהן לפחות ,חשות רחמים
עלינו.
בצהריים הביאו לנו אסירות ,את סירי המרק .שומרי  SSאסרו עלינו
לדבר עם הנשים ,הן הניחו את הסירים ועזבו .הקאפו ציוו עלינו
להיכנס לצריף .הרבה אסירים ששכבו על האדמה לא קמו כדי
להיכנס .חלקם היו מתים ואחרים חלשים מדי כדי לעמוד והקאפו
פשוט השאירו אותם שם .בתוך הצריף הועמדנו בשורה ליד הדלת
וכל אחד קיבל קערת מרק עבש ונישלח החוצה .לאסירים שנשארו
בחוץ לא נתנו אוכל.
אחר הצהריים האסירות חזרו עם עגלה מלאה בסלי לחם .הנשים
פרקו את הסלים ,אספו את הסירים הריקים ועזבו .הקאפו
ועוזריהם נשאו את הסלים לתוך הצריף והאסירים נישארו בחוץ.
אחרי זמן מה הקאפו ציוו עלינו לעמוד בשורות מחוץ לדלת .הלחם
כבר היה פרוס ומונח על שולחן ליד הדלת .לכל אסיר ניתנה פרוסה
כשהוא נכנס .התהליך היה איטי אך מסודר .אחרי שכמעט חצי
מהאסירים קיבלו את הלחם ,אסירים אחדים נדחפו פתאום
במהירות לכיוון השולחן ,הסל התהפך והפרוסות נפלו לחול .הקאפו
הרים ידייו במיאוס וניכנס לתוך הצריף עם הסל הריק .בחוץ נערך
קרב של ייאוש ,כאשר האסירים התנפלו על הלחם המונח בחול .אני
חטפתי פרוסה מאסיר שלידי ,לאחר שניסה לברוח עם פרוסות
אחדות .כמה אסירים חטפו שתי פרוסות או יותר ,כמה קיבלו רק
פרוסה אחת ,אבל הרבה אסירים לא קיבלו לחם כלל.
גיליתי שאותו דבר קרה בכמה צריפים אחרים .אסירים נדחפו
פתאום במהירות לסל ,לחם נזרק לאדמה והתקוטטות התפתחה בין
האסירים המטורפים .הייתי בטוח שלקאפו ,יש יד בדבר .למחרת,
אמיל רינגל ואני הבטחנו את מקומינו בקידמת שורת הלחם .קיבלנו
את הפרוסות שלנו והיינו בתוך הצריף ,כאשר האסירים שוב נידחפו
לסל ושפכו את פרוסות הלחם .הייתי קרוב לדלת וראיתי שזה קרה.
נדמה לי שהיכרתי את האסירים הנדחפים לסל ומבצעים את
המהומה ,כמנהיגי השולחן אז ,בצריף האוקראיני בבראונשווייג.
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השתמשו אסירים אנוכיים ומיואשים כדי לקבל ייתרון .סביר להניח
שהקאפו ועוזריהם גנבו הרבה כיכרות לפני שפרסו את שאר
הכיכרות והריצה ,הדחיפות והפיכת הסל – נועדו להסתיר את
העובדה ,שלא היה מספיק לחם לכולם .סיפרתי על התעלול הזה
לרינגל ,והוא חיזק את דברי .חשבנו גם ,שהלחם הגנוב מוכרח להיות
חבוי בצריף שלנו.
בלילה ,לאחר כיבוי אורות ,אמיל רינגל ואני צפינו היטב מסביב
והבחנו באסיר מהדרגש שמעלינו ,יצא וחזר מהר עם משהו ,שהוא
דחף מתחת לקש שעל מיטתו .הוא ירד שוב ,חזר ודחף עוד משהו
מתחת לקש .ויצא" .הוא עוזר הקאפו" אמיל לחש" ,מה אתה חושב
שהוא מסתיר?" "אינני יודע" עניתי" ,התוכל לגעת בזה?" אמיל
נמתח למעלה ודחף את אצבעותיו דרך קרשי הדרגש ולתוך הקש.
"מה זה?" שאלתי" ,זה נראה לי כמו לחם" לחש אמיל .ידענו שאם
נגנוב את הלחם ,זה יהיה מסוכן ,אבל לחם פירושו חיים וחיינו כבר
ממילא מלאים סכנות ומוות" .קח אותו" אמרתי לאמיל" ,אז אני
אסתיר אותו בחוץ כדי שלא יכול להאשים אותנו" .אמיל לקח
הלחם ונתן לי אותו .הלחם ,חצי כיכר ,היה עטוף בנייר .ירדתי למטה
ובשקט יצאתי מהצריף .בחוץ ראיתי גופות מונחות על האדמה.
הלכתי בין הצריף שלנו והצריף הקרוב וחפרתי בור באדמה החולית
והנחתי בתוכו את הלחם וזכרתי את מקום הבור בקרבת שתי
הגופות .חזרתי לצריף וטיפסתי ליד אמיל .עוזר הקאפו כנראה חזר
אחרי שנרדמתי .התעוררתי כאשר אורות הצריף נדלקו והקאפו
ועוזריו התחילו צועקים ומחפשים בדרגשים .לחם לא נמצא בצריף.
למחרת אמיל ואני חפרנו בקרבת הגופות ומצאנו את הלחם .ידעתי,
לפי מדי בית הסוהר ,שאחד מהמתים היה יהודי והשני נורווגי.
ישבנו ליד הגופות ובסתר אכלנו את הלחם .אותו ערב עמדנו
בתחילת שורת הלחם ושוב קיבלנו הפרוסה שלנו לפני הריצה וסלי
הלחם הנשפכים .בלילה המתנו לעוזר הקאפו שיחביא את הלחם
מתחת לדרגשו ,אולם הפעם ,הוא הלך לישון בלי להחביא דבר...
אמנם לא תהיה לנו יותר תוספת לחם ,אולם חצי הכיכר שקיבלנו,
היתה שווה כמה ימי מזון .זה עזר לנו להישאר עוד בחיים ,כאשר
אסירים מורעבים מתים מסביבינו.
התהלכתי אחר הצהריים מחוץ לצריף ,ממתין לשורת הלחם
להיווצר .עברתי ליד חלון של צריף וראיתי השתקפות של פנים
בזכוכית המלוכלכת ,אסיר מוכר הנראה כמוזלמן עם עיניים
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הסתובבתי לראות מי עומד לידי אבל לא היה שם איש  -הסתכלתי
על דמותי שהשתקפה בחלון...
התייאשתי ,נשבעתי לעצמי וניסיתי כל כך לא להיות מוזלמן וכעת
ראיתי שזה מאוחר מדי .פתחתי את המעילון והרמתי את חולצתי.
גופי היה רזה ושדוף .צלעותיי בלטו מתחת לעור .רגליי צנומות
והברכיים גדולות מהירכיים .פחדתי מאד ורצתי למצוא חברים
שיגידו לי שאני לא נראה כל כך גרוע כפי שנדמה לי .אבל כאשר
הסתכלתי ביולעק שיפר ,מוטעק הופשטטר ,אמיל רינגל ואסירים
אחרים מטישין וזעזוב  -ראיתי שגם הם נראו כמוזלמנים...
היינו בראבנסברוק מספר ימים בלבד .ניתן לנו מעט מזון ולא תמיד
קיבלנו פרוסות הלחם שלנו ,לפני שנשפך סל הלחם .ידעתי שאני
מורעב .צפיתי באסירים אחרים שהחלו למות במספרים גדולים
יותר .הם לא נראו חולים או סובלים כאב .הם פשוט שכבו על
דרגשיהם בערב או על האדמה ומתו בשתיקה .גופות המתים לא
נאספו או הוזזו ,אלא נשארו פזורים בכל השטח ואנו עוקפים אותן
או מעדים עליהן .המשכתי לחיות בין המתים והגוססים ,מבין שכל
יום יכול להיות יומי האחרון .עדיין ניסיתי להיות בקידמת שורת
הלחם ,עדיין התרחצתי כפי שיכולתי ונחתי בשמש כמה שהתאפשר
והקפדתי לא להיסתכל בהשתקפות בבואתי בחלונות הצריף.
ה SS-ציוו שהאסירים יועברו לצריפים מסויימים ,לפי לאומיותם.
כל האסירים היהודים הושמו בשני צריפים קטנים .הרגשנו יותר נוח
ויותר בטוחים לחלוק את הצריף עם יהודים אחרים .למחרת ,כל
האסירים הצטוו להישאר בתוך הצריפים .ה SS-הקיפו הצריפים של
היהודים וציוו עלינו לצאת החוצה וליצור מיבנה .הם ספרו אותנו
וסמל בדק את האסירים בשורות .הוא שלח החולים והחלשים
ביותר חזרה לתוך הצריפים ואמר לשאר שאנו נשלחים למחנה אחר.
הייתי מאד מוטרד .ידעתי שמסוכן להיות מופלים כיהודים
ומופרדים מאסירים אחרים.
ה SS-הצעידו אותנו אל מחוץ למחנה לכיוון מחסן בגודל מחסה
למטוסים וציוו עלינו לעבור מהר דרך הבניין בשתי שורות .נדהמתי
לראות שהמחסן מלא עד לתקרה באלפי קופסאות קרטון המסומנות
בסמל הצלב האדום .חלק היו פתוחות וקרועות ,מלאות בפחי מתכת
וחבילות ניילון .הסמל עמד בין הקופסאות ואמר" :אלה קופסאות
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כמה שתוכלו לשאת .מהר! יש לכם כמה שניות!"
זה היה לא יאומן .הושטתי יד לקופסה גדולה וגיליתי שאני לא חזק
דיי כדי להרימה .הושטתי יד לקופסה קטנה יותר ,יכולתי להרימה
אך לא לשאתה .הורדתי את הקופסה ושברתי אותה .הוצאתי ממנה
כמה פחים אבל הקופסה עדיין כבדה מדי לשאתה .הוצאתי עוד כמה
פחים ,לקחתי את הקופסה בזרועותי ויצאתי מהמחסן .אסירים היו
כבר בחוץ .אחדים נשאו קופסאות קטנות ואחרים מילאו את
כיסיהם וידיהם בפחיות וחבילות אוכל .כמה מהאסירים החלשים
יותר ,נשאו חבילה קטנה אחת או שום דבר .אסירים אחדים החלו
קורעים את החבילות ודוחפים אוכל לתוך פיהם .זה נראה כמו
קראקרים וגושים של גבינה .לא היתה לי סבלנות לחכות עד שאוכל
לפתוח את הקופסה ולאכול ממנה ,אך לא העזתי להוריד אותה.
הלכנו במיבנה לקרונות שחנו ליד פסי רכבת שהיו בקירבת מקום.
הגרמנים העלו אותנו לקרונות באיטיות ,כ 40-איש בכל קרון ,פחות
מחצי מהמיספר שדחסו אותנו תמיד .הגרמנים לא צעקו ולא היכו
אותנו ולקחנו איתנו את חבילות הצלב האדום .בתוך הקרון ,נשענתי
על הקיר ונברתי בתוך החבילה שלי ...היא היתה מלאה בדברים
נפלאים .מצאתי קראקרים ועוגיות ,מלבנים קטנים של גבינה
צהובה ,שוקולד ופירות יבשים .מצאתי גם חפיסת סיגריות וקופסה
קטנה של גפרורים .זללתי מהקרקרים וקצת גבינה ,לעסתי פירות
יבשים ואכלתי חתיכת שוקולד .המאכלים היו טעימים ומענגים,
בטעמים נשכחים של זמנים של פעם – זה נראה לי כמו חלום .רציתי
לאכול הכל בבת אחת ,ובכל זאת לשמור את הכל לעצמי ...מישהו
קרא בתדהמה שעל קופסת הצלב האדום שלו כתוב את המילה
"כשר" .הוא הרים אותה כדי שכולנו נראה .הנענו את ראשינו באי-
אימון .זה היה מעבר לכל דמיון ...שלמישהו איכפת בכלל מיהודים
ועוד לכלול בחבילות ,מזון כשר!
הקרונות נסגרו והרכבת החלה לנוע .היא נעה לאט ועצרה בהרבה
תחנות .הנסיעה הזאת היתה שונה מהאחרות .היו לנו החבילות של
הצלב האדום ומקום מרווח בקרון כדי לשכב .בכמה מהתחנות בהן
שהינו זמן ממושך ,ה SS-פתחו את הדלתות ואוויר צח ניכנס לקרון
ולעיתים אף הירשו לנו לצאת לכמה דקות מהקרון .שומרי ה SS -היו
מאופקים ,לא קיללו ולא היכו אותנו .הייתי מאושר  -לא הבנתי מה
הסיבה לשינוי המשמעותי הזה בהתנהגותם של הגרמנים  -אך גם
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רע.
באפלולית ששררה בקרון ,התפתחה בינינו שיחה .מישהו שאל
באידיש" ,זה נחמד ,אבל מה קורה? מה פירושו? האם פתאום הSS -
השתנו כל כך?"" ,ה SS-לא משתנים כל כך בקלות" ענה אחר,
"כנראה יש להם תכנית וסיבות לכך וכאשר ל SS-יש תכנית ,על
היהודים לדאוג "...השיחה ברוח זו נמשכה לאורך כל הנסיעה.
הרכבת שלנו עצרה בתחנת רכבת עמוסה .דרך דלתות הקרון
הפתוחות ראיתי רכבות מלאות חיילים גרמנים .בנקודה אחת ,רכבת
צבאית נושאת חיילים גרמנים פצועים נעצרה על הפסים לידינו.
היינו רק כ 4 -מטרים מהרכבת שלהם ויכולתי לראותם בבירור.
ראשיהם וזרועותיהם של החיילים היו מכוסים בתחבושות מלאי
דם .הם היו צעירים אך נראו עייפים ומוכים .שנאתי את הגרמנים
וכל מה שהם ייצגו ,התנשאות ,אכזריות והרצח של עמי .הסתכלתי
בחיילים הפצועים האלה וראיתי שהם שבורים ומנוצחים .שמחתי
לראותם מובסים ,אולם ידעתי שזה לא עונש מספיק עבורם ,אולי
יבוא גם יום הגמול.
ביום השני הרכבת עצרה במקום צדדי באמצע הדרך .דלתות
הקרונות נפתחו ושומרי ה SS -המוצבים בשני צידי הרכבת ,הירשו
לנו לצאת ,להתנועע ואפילו לדבר עם האסירים בקרונות אחרים.
פרק הירך השמאלי שלי כאב שוב .יצאתי והלכתי לאט לקרון השכן
לדבר עם חברים ממחנה רייכשוף .גם הם הרגישו אי-נוחות מהדרך
השונה בה התנהגו איתנו .לא היו לנו תשובות .חזרתי לשבת ולנוח
בקרון שלי .אסיר רזה וחולני מהקרון שלנו הביא עמו שמועה:
"האנשים בקרון שאחרינו אומרים ,שהגרמנים יעבירו אותנו לצלב
האדום השוודי ,בתמורה לקצינים ודיפלומטים גרמנים"" .הצלב
האדום השוודי?" אסיר וותיק יותר שאל בספק" ,מי סיפר להם?".
"אף אחד לא בטוח" אמר האסיר שהפיץ את השמועה" ,אבל מישהו
אמר שזה בא משומר ה" .SS -אני לא מאמין" אמר אסיר אחר,
"ואם זה בא מה SS-אני לא מאמין בזה בכלל .הגרמנים היו
מעדיפים לירות בנו מאשר להעביר אותנו לשוודים".
אסירים אחרים הביאו את אותה השמועה .התפתחה שיחה בין
הפסימים המושבעים ובין הפסימים פחות ...אופטימים לא היו
בינינו .ניסיתי למצוא ולהיאחז בזיק קטנטן של תקווה שאולי השינוי
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הזו כדי להמשיך.
אחר הצהריים הכניסו דלי מים ודלי מחראה לתוך הקרון שלנו.
הדלתות נסגרו והרכבת המשיכה לנוע .ישבתי בחושך וחשבתי על
השמועות .לא ,לא האמנתי .זכרתי הסיפור על החווה האוקראינית
הנטושה שסיפרו לנו עליה בגטו זעשוב .זכרתי את ההבטחה
והשקרים ושוב הייתי לכוד בזכרונות על מותם של הוריי בבלזץ'.
התעוררתי לפנות בוקר .הרכבת שלנו עמדה במקומה .בחוץ היה
חושך וחושך מוחלט שרר בתוך הקרון .שיפשפתי את פרק הירך
הכואב .מיששתי סביבי להיות בטוח שקופסת הצלב האדום ,הכמעט
ריקה ,מונחת לידי ושמתי את הסיגריות והגפרורים בכיסי.
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פרק 22
התעוררתי לרעש דלתות הקרון שנפתחו .שמעתי את הקולות החדים
והכעוסים של הגרמנים שהאיצו בנו לצאת מחוץ לקרון" .החוצה!
החוצה! מהר! מהר!" פקדו הקולות" .החוצה! חזירים יהודים
מקוללים ומסריחים!" התגלגלתי מהקרון ועיני סונוורו מאור היום.
הקרונות חנו על פסי רכבת צדדיים ,בין שתי שורות של גדרות תייל
גבוהים .שומרי ה SS -החמושים וקאפו צעקו והיכו אותנו באלות
גומי .לא לזה ציפינו .תמו החלומות על שוודיה ,על הצלה .האימה
עוד לא תמה...
הקאפו העמידו אותנו בשורה לפני הקרונות וה SS-ספרו אותנו וציוו
עלינו להפיל כל דבר לקרקע ,חוץ מקערות המרק .הפלתי את קופסת
הצלב האדום .הסיגריות והגפרורים היו עדיין בכיסי .השער בגדר
הסתובב ונפתח ,מישהו צעק פקודות וצעדנו לתוך המחנה .המחנה
נראה קטן והיה מוקף גדרות תייל כפולים ומגדלי שמירה .עשבי בר
צמחו באדמה הבוצית והגיעו עד לגובה המותניים והאוויר היה מלא
עשן אפור וסמיך .אסירים רזים וחולניים ,לבושים במדים מרופטים,
ישבו או שכבו על האדמה או נשענו על הצריפים .גופות נרקבות
נערמו בערימות וריח מוות כבד ,היה באוויר.
הקאפו הצעיד אותנו לשני בניינים בלתי גמורים באמצע המחנה
ואמר לנו שאלה יהיו המגורים שלנו .לבניינים היו קירות מלבנים
גסות וגג פח .לא היו בהם חלונות ולא דלת ,סתם פתח ששימש
כניסה לבניין .הבניין היה ריק .ללא ריצוף ,רק אדמה מלוכלכת .לא
היו גם דרגשים ,שולחנות ,קש או שמיכות .לא היה צורך לתפוס
מקום במיבנה...
הבניין היה ריק ,מלוכלך ורטוב .ראיתי את יולעק שיפר יושב על
האדמה .הוא לא נראה טוב .ניגשתי וישבתי לידו" .יולעק ,אני שמח
שאנו ביחד" אמרתי" ,אני מצטער שהיינו בקרונות נפרדים ,איך
אתה מרגיש?" "אני לא מרגיש טוב ,לוצק" .קולו היה מלא כאב.
"הבטן והחזה שלי כואבים ,ניסיתי לאכול מהאוכל של הצלב האדום
אבל הקאיתי הכל ,אינני חושב שאוכל להחזיק מעמד יותר מכמה
ימים".
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להאמין בזה ,תמיד יש תקוה" .לא ,יולעק ,אל תחשוב ככה" אמרתי,
"אני מכיר אותך זמן רב ואני יודע כמה אתה קשוח .אתה לא נראה
כל כך רע ,לא יותר גרוע מכולנו .אל תיכנע ,אתה תרגיש יותר טוב
אחרי שתנוח" .אמרתי את הדברים הללו לחברי יולעק ,כפי שאמרתי
אותם גם לעצמי" .האוכל לעשות משהו בשבילך?" שאלתי ,לא יודע
אם תוכל להשיג ,אבל הייתי רוצה קצת מים חמים לשתות" הוא
אמר" .תן לי לנסות" עניתי ויצאתי מהצריף.
התנאים במחנה הזה היו גרועים ,יותר מכל מחנה אחר בו הייתי.
ערימות של גופות ואסירים על סף המוות היו בכל מקום .הייתי
מותש ,עייפתי להילחם במוות .כוחי ובריאותי הלכו והתדרדרו
והרגשתי שהמחנה הזה ,יחסל אותי .ההשתקפות של עצמי בחלון,
רדפה אותי וחדרה לתודעתי בכוח עצום ,ידעתי שאני מוזלמן ...זו
לא התיקווה שאני מאבד ,כי לא היתה תיקווה כדי להאחז בה ,אלא
האמונה שהמאבק והתיקווה יכולים לשנות משהו .ידעתי כמה
ייאושי עלול להיות מסוכן .כרגע עדיין לא ניכנעתי לו ,אולם
הספקות נשארו איתי ,כמו מפלצות הממתינות בסופו של חלום רע.
לחיים במחנה הזה לא היו סדר או תכלית .אסירים לא עבדו ,אף
אחד לא נתן פקודות ולאף אחד לא היה איכפת מהחולים והגוססים.
אסירים ,שילדי אדם ,מוזלמנים ,עמדו ללא מעש ליד הצריפים הלא
גמורים .אחרים ישבו או שכבו על האדמה הבוצית או הסתובבו ללא
מטרה .כמה אסירים הדליקו מדורות קטנות מזרדים וענפים,
אחרים בישלו משהו בקערות המרק שלהם ובפחים חלודים .שאלתי
אסירים ששכבו על האדמה על המחנה הזה .אמרו לי ,שהמחנה
נקרא וובעלין ,שאין כאן שום שירותי ניקיון או שרותים רפואיים,
שבניית המחנה לא גמורה .גרוע מכך ,גם לא מחלקים אוכל בכל יום.
שאלתי אם אוכל לקבל קצת מים חמים עבור חבר חולה .אחד אמר
שאולי אוכל לחמם מים בקערת המרק שלי באחת המדורות
הקטנות ,אם יש לי משהו להחליף .שמרתי חפיסת הסיגריות בכיסי.
פתחתי אותה והוצאתי סיגריה אחת וניגשתי לכמה אסירים ליד
מדורה קטנה ,הראתי להם את הסיגריה וביקשתי מים חמים .הם
בקשו  3סיגריות אבל אמרתי להם שיש לי רק אחת והם הסכימו
לאפשר לי להשתמש באש .האנשים הדליקו את הסיגריה ושאפו
ממנה לפי התור .לקחתי את הקערה והבאתי את המים החמים
ליולעק .הוא שתה בלגימות קטנות ואז התכרבל על האדמה ונרדם.
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אסירים חלו וסבלו כאבים ,כנראה מהמזון של הצלב האדום ,שהיה
עשיר מדי לגופם המורעב .האסירים נאנחו והאוויר היה מלא
בריחות רעים .לא הירשו לצאת בלילה אך אסירים אחדים ,בגלל
חולי או ייאוש ,נשארו בחוץ עם המתים .ה SS-ירו ממגדלי השמירה
בכל מי שנע בשטח .ניסיתי לישון אבל הריצפה הקרה והחולית,
הרעב והכינים ,האנחות והריחות – לא נתנו לי להרדם .ידעתי
בביטחה ,שלא אצליח לחיות כך עוד ימים רבים.
היה עדיין חושך כאשר הכאב בפרק הירך העיר אותי .יצאתי עם
בוקר החוצה ,מצאתי מקום יבש על האדמה הבוצית ושכבתי .האור
והשמש החמה הטיבו עמי ועם גופי הכואב .הייתי עייף ורעב.
הסתכלתי החוצה לכיוון החורשות שמעבר לגדר .שם מעבר לגדר,
הגיע האביב ,העצים התכסו בעלים ופרחי בר צבעו את הנוף .קולות
של ציפורים מילאו את האוויר .אני שכבתי כאן ,בתוך המחנה ,עזוב
ומורעב ומסביבי אנשים גוססים .המתים שכבו מפוזרים בכל
המחנה ,המקום נראה כבית קברות גדול ,חפור ,שהוציאו ממנו את
המתים .שכבתי וחלמתי שאני חופשי ,אולם התכוננתי למותי,
הרגשתי שהוא מתקרב ובא.
איני יודע מתי ,ראיתי שורה של אסירים ,אלה החזקים יותר
שהצליחו לעמוד על רגליהם ,מחכים בתור לקבלת מרק .הצטרפתי
לתור וקיבלתי קערת מרק מימי .הייתי עדיין מאד רעב .בייאוש
נדדתי דרך המחנה בחיפוש אחרי עשבי בר ודשא עם שורשים כדי
לאכול .האדמה היתה ערומה וחשופה .מאחורי אחד הצריפים
הישנים ,הגעתי לקבוצת אסירים רוסים היושבים סביב מדורה
ואוכלים בנחת משהו שנראה כמו נזיד .די היה בריח כדי לשגע איש
מורעב.
לקחתי  2סיגריות מהחפיסה בכיסי והושטתי אותן .ניגשתי לרוסים
ודיברתי איתם בתערובת של פולנית ורוסית שבורה" .האם תמכור
לי קצת מרק עבור סיגריות?" שאלתי.
"ארבע סיגריות לחצי קערה" ענה אחד" .מה יש בו?" שאלתי,
"תפודים עם בשר" ענה" ,מאד טוב .יש לנו גישה לצריף המטבח.
ארבע סיגריות לחצי קערה"" .יש לי רק שתי סיגריות אמריקאיות"
עמדתי על המקח" .אמריקאיות?" אמר האיש ,תן לי לראות".
החזקתי את ידי מספיק קרוב כדי שיראה אך שלא יוכל לחטוף את
הסיגריות" .אמריקאיות?" חזר אחרי" ,הרם את קערתך" וכך
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שתי הסיגריות.
הלכתי מרחק קצר מהאש ,ישבתי על הארץ ואכלתי ברעבתנות את
המרק .אסיר וותיק ניגש אלי ועמד מעל כתפי .חיכיתי שיבקש ממני
קצת נזיד .לא היתה לי שום כוונה להתחלק בו.
"הם קניבלים" אמר בפולנית .האם אתה יודע מה אתה אוכל?"
"תפודים עם בשר" אמרתי ,מקווה שהוא יסתלק" .לא ,לא בשר.
בשר אדם חתוך מהמתים .הם קניבלים"" .אני לא מאמין" אמרתי,
לא רציתי להקשיב לו" ,לך מפה!"" ,בוא איתי ואראה לך את הגופות
הקטועות ,בוא" הוא התעקש" .אני לא מאמין לך! לך מפה!"
צעקתי .הוא הניד בראשו והלך .לא ידעתי אם זו אמת .לא רציתי
לדעת .סיימתי לאכול את הנזיד הטעים ולא היה איכפת לי אם דיבר
אמת או לא.
למחרת לא נתנו לנו מזון .הלכתי לחפש את האסירים הרוסים
שמהם קניתי את הנזיד .חיפשתי בכל מקום ולא יכולתי למצוא
אותם .העברתי את היום ,מתהלך אנה ואנה ומנמנם על האדמה.
למחרת בבוקר ,מורעב ומיואש ,קניתי רבע לפת צהובה ומרקיבה
עבור  3סיגריות .הצעתי חתיכה ליולעק אבל הוא היה חולה מדי כדי
לאכול.
בלי עבודה או תכלית ,ה SS-והקאפו היו כעוסים ומתוסכלים
והתאכזרו אלינו ללא הרף .יריות נשמעו בכל שעות היום .התכופפתי
מהשוטים והבעיטות ,חיפשתי מזון וניסיתי להישאר יבש וחם.
הייתי בוובעלין  4ימים או אולי  ,7אולי  20יום ...לא היתה לי גישה
לשעון או לוח שנה באף מחנה ,אבל לפחות העבודה ומנות האוכל
שנתנו לנו ,שמרו על קצב חיינו .כאן ,לא היה לי חוש לזמן השעות
והימים התמזגו לערפל אין סופי של אומללות.
שריקה החדה והצעקות הכעוסות של הקאפו ,ניערו אותי משינה
טרופה .לחיי הייתה על הטין הלח של ריצפת הצריף ויכולתי להריח
את הסירחון מהאסירים המטונפים והדחוסים בתוך הבניין החם
וחסר האוויר .התיישבתי מהר ,עדיין מדורבן על ידי הדחף לשרוד.
אסירים אחרים התרוממו מריצפת הטין ,מסדרים את המדים
המרופטים ,עוטפים פיסות סמרטוטים סביב רגליהם ונועלים את
נעלי סוליית העץ הקרועות .היו אסירים שלא קמו ,הם מתו או
גססו .ניסיתי לנער את האבק והחול מבגדיי וקשרתי חתיכת חבל
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עיסוי לכאב החריף בירכי .הרגשתי רעב המכרסם בתוכי ,לא אכלתי
כבר יומיים .ידעתי שאני נחלש ומגיע לנקודה שאהיה חייב להיכנע
ולבלות ימיי האחרונים כמו האסירים לידי ,שוכב על הריצפה
הבוצית.
יולעק עמד קרוב אלי ,מנסה לכפתר את מעילו ומתגרד מהכינים
ששרצו בבגדינו וגופינו .הסתכלתי עליו וראיתי את עצמינו  -שני
מוזלמנים ...זמן רב כל כך היינו יחדיו בסבל ,בעבודה ובמכות .פעם
חלקנו גם תיקוות לעתידנו .כעת אנו שלדים רעבים החיים כמו חיות.
פחדתי שידידותנו ,הקשר האנושי האמיתי היחיד שלי ,יתדרדר
למשהו המבוסס על הצורך לשרוד.
הקאפו עמד בפתח הדלת וצעק" :החוצה! כולם החוצה! מיד! כלבים
מלוכלכים! ועימדו בשורה למיסדר!" רצתי דרך הדלת מאחורי
אסירים כדי להימנע ממכות המקל של הקאפו .למדתי ,לעולם לא
להיות ראשון או אחרון ולעולם לא למשוך תשומת לב .נעמדנו
למיסדר 5 ,איש בשורה.
הקאפו וודא שהשורות שלנו ישרות ועמדנו דום עד שהגיע סמל SS
בכיר .הוא עמד על כיסא ואמר לנו ,שסוגרים את מחנה וובלען .כל
האסירים שיכולים ללכת יצעדו למחנה אחר ,מאוחר יותר באותו
יום .כל אלה שלא יכולים לצעוד ,יובלו על ידי משאית .הוא פקד על
כל אסיר שלא יכול לצעוד לצאת מהשורות .הירך שלי כאבה ולא
הייתי במצב לצעוד או אפילו ללכת רחוק .ידעתי שאשים עצמי
בסכנה חמורה אם אודה שאני חלש מדי לצעוד .נשארתי בשורות,
אצטרך למצוא דרך פתרון בהמשך.
כמה אסירים צעדו מהשורות .ה SS-ספרו את קבוצת הנותרים
והורו לנו לחכות קרוב לצריפים .ישבנו על האדמה ובשקט תהינו
לאן יקחו אותנו ומדוע הם טורחים לסחוב מוזלמנים ,חצי המתים
כמונו ,למקום כלשהו .ה SS -הופיעו וציוו עלינו להסתדר במיבנה
והצעידו אותנו לפסי הרכבת הצדדיים ,שם המתינו קרונות הצבועים
באדום .הקטר עדיין לא חובר לרכבת.
הקאפו דחסו כ 100-אסירים לתוך הקרון .הייתי עם יולעק ועוד כמה
אסירים מטישין .השאירו את דלתות הקרון פתוחות ,בזמן שחיכינו
לקטר שיגיע .אמרו ,שה SS -יירו בכל אסיר שייצא מהקרון .היתה
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אינני צועד ברגל ,למחנה הבא עם ירכי הפגועה.
עברו שעות והלילה הגיע .דלתות הקרן נשארו פתוחות והקטר עדיין
לא היה כאן .ישבנו בחושך והקשבנו לרעשי ירי שנשמעו מרחוק .היה
צפוף מדי לשכב או לישון .שמעתי יריות מחוץ לרכבת .אסיר שישב
קרוב לדלת הפתוחה אמר ,שהוא רואה קרון מלא לפת ואסירים
אחדים מתחמקים החוצה וגונבים אותם מהקרון וה SS -ירו בהם.
מתי שהוא באותו לילה 3 ,אסירים קפצו מהקרון שלנו ורצו .שוב
שמענו יריות .שני אסירים באו חזרה בריצה וטיפסו במהירות על
הרכבת ולפת בידיהם .הם אמרו שהשלישי נפגע .אני הייתי מורעב
וקשה היה לי לראותם אוכלים.
במשך הלילה התחמקו החוצה עוד אסירים ויצאו להשיג לפת .רובם
חזרו .קול הלעיסה וריח הלפת מילאו את הקרון .לא יכולתי
להתאפק ,ירדתי מהקרון ורצתי אחרי אסיר אחר לקרון המשא
שמאחורינו .רצתי מכופף ומעדתי על גופות ששכבו על האדמה .כמה
אסירים משכו לפתות מקרון המשא .ירו לעברינו ממיגדל השמירה
שליד הפסים .תפסתי לפת ,רצתי וטיפסתי לתוך הקרון שלי ונדחפתי
למקום פנוי להתישב .בקצוות החדות של השיניים השבורות שלי,
קילפתי את הלפת .היא היתה מתוקה ועסיסית והיתה בה טעם של
חיים.
לא יכולתי לישון .חשבתי על המחנה הבא .במשך כל הלילה החשוך
הארוך ,לא שמענו שום קטר המגיע אלינו.
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השחר הגיע והשמש זרחה .הרכבת לא זזה במשך הלילה ודלתות
הקרון היו עדיין פתוחות.
ה SS-והקאפו עמדו בשורה מחוץ לקרונות וצעקו לכל האסירים
לצאת ולעמוד בשורה .הם דחפו אותנו לגוש צפוף בין הקרונות וגדר
התייל .ה SS -הקיפו אותנו .הם אחזו מכונות יריה .אף פעם לא שמו
אותי ברכבת והורידו אותי בלי לסוע לאן שהוא .האסירים הצטופפו,
מפחדים שה SS-יתחילו לירות .אסירים אחדים לחשו" ,הממזרים
שינו את דעתם הם יצעידו אותנו מכאן"" ,הקטר כלל לא הגיע".
עמדתי שם ,דואג ומקווה שה SS -יעמיסו אותנו שוב לתוך הקרונות.
אצטרך לנסות ללכת או להודות שאיני יכול .ה SS-עמדו עם הנשק
מוכן ,מחכים למפקד שלהם לקבלת פקודה .כמה אסירים התישבו
או נפלו לאדמה .ה SS-התעלמו מהם ואפילו לא ציוו עליהם לעמוד.
סמל ה SS -התקרב והחל לצעוק" :כל האסירים לעמוד דום! מי
שיהיה על הארץ ,יירו בו" .האסירים התאמצו לעמוד .אני
התיישרתי קצת כדי להיראות כעומד דום .הסמל שאג" ,כל קאפו
המחנה הגרמנים ,עיזבו את המבנה ועימדו ליד הקרון ההוא" 20 .או
 30קאפו ,עזבו את המבנה והתאספו ליד הקרון מעבר לשומרי ה.SS -
הסמל פקד" ,כל האסירים היהודים ,צעדו קדימה והסתדרו בשורה,
מהר!" כמה אסירים יהודים פסעו מהשורות ,הרוב נשארנו
במקומינו .הסמל זעם וצרח לצאת קדימה .כמה אנשי  SSהתחילו
סוחבים את האסירים היהודים שהכירו מחוץ למיבנה .כמה
אסירים נוצרים התחילו מצביעים על היהודים או דוחפים אותם
מהשורות .היהודים התנגדו ואסירים נוצרים אחרים ניסו לעזור
ליהודים על ידי משיכתם מאחיזתם של משתפי הפעולה עם ה.SS -
הגרמנים קיללו והיכו את האסירים באלות והאסירים צעקו ,דחפו
ונלחמו.
פתאום שמענו התפוצצות אדירה ...אש תותחים .בום ,בום!!! כולם
קפאו במקומם .שומרים ואסירים הסתובבו לאחור  -ליד קווי
הרכבת ,שלפנינו - ,ראינו טנק עצום ,שענני עשן עולים מתותח הטנק.
כל העיניים הופנו לאותו טנק .התותח נע ימינה ושמאלה ובנטיית
פיתאום הטנק נע אל מחוץ לטווח הראייה שלנו ונעלם לתוך היער.

המזמור ה23 -

 - 218הגרמנים חזרו לחיים .הסמל פקד שיפתחו את שער המחנה וכל
האסירים ,פרט לקאפו ,ניצטוו להכנס לתוך המחנה .ה SS-סגרו את
השער מאחורינו והחלו יורים עלינו ממכונות הירייה שלהם...
אסירים צעקו ונפלו ארצה .התחלנו לרוץ מהגדר לכיוון הצריפים...
וה SS-ממשיכים לירות עלינו מבחוץ ומתוך מגדלי השמירה...
רצתי מהר ככל שיכולתי ,שוכח את הכאב בירך .רצתי לצריף הקרוב
ביותר ,זרקתי עצמי ארצה וזחלתי מסביב לאחת מפינות הבניין.
קיוויתי שה SS -לא יבואו אחרינו עם נישקם .רוב האסירים חיפשו
מקלט בתוך הצריפים .מיספר אסירים אחרים היו מחוץ לצריף,
ביחד איתי .אחדים קיללו את הגרמנים ואחרים התפללו בשקט.
אסיר מבוגר ,ששכב לידי סינן" :בני הזונות רוצים להרוג את כולנו.
אנו לא בטוחים כאן! עלינו להתחבא!" הירי ממגדלי השמירה נמשך.
כדורים פגעו מעלינו ,בקיר הצריף" .הם יכולים לראות אותנו! הם
יכולים לראות אותנו!" אסיר קרא .האחרים לידי התפזרו .הייתי כל
כך חלש והכאב בירך כל כך חודר ,שלא יכולתי לנוע מספיק מהר.
זחלתי לתוך תעלה קטנה קצת הלאה וחפרתי באדמה בידיים כדי
להסתתר נמוך יותר .משכתי מעלי כמה זרדים יבשים שבורים
ועשבים ,בניסיון להתחבא .ידעתי שאם הגרמנים יתקלו בי ,הם
יהרגו אותי .שמעתי ירי קבוע ואז צעקות וצריחות כשאסירים נפגעו.
חשבתי שסוף חיי הגיע .יותר לא יכולתי לעשות דבר .כל שנות הסבל
והמאבק היו לשווא .כל מה שהביאו לי היו עוד זמן של חיים
עלובים .עצמתי את עיניי ורציתי שזה ייגמר .ניסיתי לזכור ,בפעם
האחת והאחרונה ,את הרגשת המגע של אמי ,האהבה בעינייו של
אבי .התגעגעתי אליהם בכל ליבי ונפשי ,אולם לא היה די בכמיהה,
לחשתי לאדמה ,אמאל'ה ,אבאל'ה,
כדי להשיבם אלי...
הייתי צריך ללכת איתכם .הייתי צריך להיות איתכם שם .אני לא
רוצה למות לבד" ליבי דאב .המילים של שירו של יולעק רייך חזרו
אלי:
"אבן ,מצבה יקרה ,פעם היית אמי היקרה" .דמעותיי זלגו ובכיתי
בכאב של ייאוש ועצב שהיו מנת חלקי במשך זמן כה רב.
אחרי זמן מה ,הירי פסק .במחנה היה שקט ודממה .הגרמנים יבואו
בקרוב לתוך המחנה להרוג את אלה שנותרו מאיתנו .התפללתי
בלחש" .:אל מלא רחמים של עם ישראל .ברוך שמך .סלח לי על
חטאיי .אני יודע שהיו לי ספקות ושאלות אבל עדיין יש לי אמונה
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להוריי .שמור על אחי ,מאנעק .ותעניש את הרוצחים .אמן".
חיכיתי והקשבתי לבואו של המוות .שמעתי רעש מוזר ,זה היה כמו
תיפוף קבוע של תוף עמום .הקשבתי ,ואז ידעתי מה זה .זה היה צליל
של אנשים רצים בנעלי עץ .הרמתי ראשי וראיתי מרחוק אסירים
רצים .ראיתי אותם במדי הפסים שלהם .קודם ראיתי בודדים ואז
קבוצות של אסירים ,כולם רצים לפינת המחנה ליד המחראה
והערימות העצומות של הגופות .לא שמעתי ירי ,ולא ראיתי גרמנים.
חשבתי  -אולי הם מצאו שם אוכל .משכתי עצמי למעלה ,התרוממתי
באטיות ורצתי לכוון שלהם .אסירים אחרים יצאו ממחבואם והחלו
רצים וצולעים לכיוון ההוא...
רצתי עם הכאב וכאשר הרגשתי שאני לא יכול להמשיך ,דחפתי
עצמי לא לוותר .רצתי מעבר לצריף האחרון ,לפני הפינה של המחנה
ושם נתקלתי במראה פלאי:
קבוצה קטנה של חיילים במדי זיית עמדו בדממה בין ערימות
הגופות ,סביבם מאות אסירים שלדיים ,חצי מתים רוקדים,
מתחבקים ,צוחקים וצועקים משימחה.
אמריקאים!! אמריקאים!! אמריקאים!! האמריקאים כאן!!
עמדתי שם ,לא מסוגל לזוז או להאמין למראה עיניי .ליבי הלם
בפראות ואני בוכה .החלום הבלתי אפשרי  -התגשם .חייתי עם
מלאך המוות וכעת עמדתי בין מלאכי החיים .התיאשתי כבר מהצלה
ושיחרור וזה הגיע בהפתעה גמורה ומהממת.
מגדלי השמירה היו ריקים .הוצפתי בשימחה עצומה והצטרפתי
לאסירים החוגגים ,הרוקדים וקופצים ,מחבקים ושרים וביחד עם
כל האסירים  -צעקתי עד שקולי נעשה צרוד:
"האמריקאים כאן! אלי הטוב ,אנו חופשיים!!!"
רציתי לגעת באמריקאים .בנעליהם ,במדיהם ובידיהם ,כאילו
להבטיח שמה שמתרחש כאן ,זה אמיתי .החיילים היו צעירים ונראו
עייפים ,אך לא נרתעו מהכיעור ,השיגעון והסירחון שלנו .הם ניראו
בהלם מהמראה שלנו ושל כל המתים השוכבים מסביב .הם דיברו
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אותנו.
האסירים החולים והחלשים ,המוזלמנים ,עשו דרכם למקום בו
עמדנו עם החיילים האמריקאים .כמה מהאסירים החזקים יותר,
עזרו או נשאו את החולים והחלשים ,כדי שגם הם יראו שיום
יולעק שיפר צחק וצעק .התחבקנו ובכינו ביחד.
השחרור הגיע.
אמרנו זה לזה ששרדנו כי אף פעם לא ויתרנו על התיקווה .הגיע
היום המיוחל ,יום השחרור שלנו.
זו היתה יחידה קטנה חיל הרגלים האמריקאי ,שנתקלו במחנה בזמן
סיור .הם חתכו את גדר התייל ומצאו אותנו .אחרי זמן קצר הם
כיתפו את רוביהם ,נופפו לנו לשלום ועזבו דרך הפתח בגדר.
כמה אסירים רוסים ופולנים פתחו השער הקידמי של המחנה והלכו
חזרה לקרונות עם הלפת .לא היו סימנים של ה SS -בסביבה.
האסירים הצרפתים התאספו ושרו את "המרסלייז" .עמדתי יחד עם
יולעק שיפר ,מוטעק הופשטטר ,משה זימנט ,מולה טוכמן ומוזס
ווערסטנדינג .הגרמנים נעלמו .לא ידעתי מה עלי לעשות עכשיו,
מישהו אמר" :בפולין ,בזמן המלחמה הראשונה ,עיירות וכפרים
עברו מיד ליד כל כמה שעות וימים .למה האמריקאים עזבו?" בקולו
היתה דאגה .מישהו אחר פלט :הגרמנים אולי ישובו! מי יעצור
אותם? בואו נרוץ! לפני שהגרמנים חוזרים! התייל חתוך!" רצנו אל
מחוץ לגדר התייל ,אל תוך היער.
אחרי כל כך הרבה שנים  -הייתי מחוץ לגדר .שום  SSאו קאפו לא
יגיד לי מה לעשות .הייתי ביער והייתי חופשי .יכולתי לרוץ שמאלה
או ללכת ימינה או לשכב מאחורי איזה שיח ,אבל עדיין פחדתי.
הלכתי בעיקבות האחרים בשביל העפר ,דרך הדשא והשיחים.
הרגשתי כעס ושינאה כלפי הגרמנים שברחו .הם היו כה אמיצים ,כה
שחצנים וכה אכזרים כאשר שלטו בנו .הם היו ללא רחמים עם
האסירים חסרי הישע במחנות ועם המשפחות והילדים בגיטאות -
עכשיו הם בורחים כמו כלבים פחדנים .זכרתי את השיר ששרתי
ברייכשוף לפני שומר ה SS-לפרענז" :עוד יבוא יום הגמול!" והיום
הזה אכן הגיע ,העום הזה הוא כאן.
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וחגורות ,כידונים ותרמילים צבאיים ריקים .משאית גרמנית קטנה
התנגשה בעץ והמנוע עוד בער .הסתכלנו במשאית וראינו שיש בה
ערבוביה של של ניירות ,ארוניות עץ ריקות וחבילה של בקבוקים
ירוקים .איש אחד לקח בקבוק ,הוציא את הפקק והריח" .יין" אמר
ושם אותו בכיס .לקחתי בקבוק ,שלפתי את הפקק ולגמתי כמה
לגימות .היין היה חריף וחמוץ אבל הייתי צמא ושתיתי את כולו.
מיד הרגשתי שראשי מסתחרר .גם יולעק לקח בקבוק ושתה.
"הפסיקו או שתשתכרו" הזהיר המבוגר בחבורה" ,בואו ונצא מכאן
לפני שהמנוע יתפוצץ".
הייתי שיכור .זרקתי את הבקבוק חזרה למשאית והלכתי אחרי
כולם לתוך היער .בין השיחים ראינו מונח ,תת -מקלע גרמני -
שמייסר ,וחגורת כדורים לידו .הרמתי את המקלע הכבד וחגרתי את
הרצועה על כתפי .הייתי חלש מדי והמקלע כבד מדי .נשרכתי
מאחור ,מתנדנד תחת המשקל הכבד .הפלתי את המקלע לקרקע
והתקדמתי כדי להשיג את האחרים .חשבתי לעצמי ,שאולי בהמשך
הדרך ,אמצא נשק קל יותר.
הגענו לקצה היער ,לכביש צר וסלול .ראינו כמה עגלות איכרים,
עמוסות בארגזים ורהיטים ,עומדות מעבר לכביש .סוסים גדולים
היו רתומים לכל עגלה .קבוצה של גברים זקנים ,כמה נשים וילדים
צעירים עמדו ליד העגלות .הגברים האכילו והברישו את הסוסים.
שתי ילדות בלונדיניות קטנות יפות קטפו פרחים באחו .הייתי המום
מהמראה של הילדים .לא הייתי קרוב לילד כבר שנים .שכחתי איך
הם נראו ,כמה קטנים ויפים הם .הילדים היהודים כולם ניספו בגז.
ייתכן ,על ידי האבות או הדודים של ילדים אלה כאן.
הלכתי לאט לקראת הילדים .הם ראו אותי ולא פחדו .זכרתי את
החלום בהקיץ במחנה רייכשוף ,ביום שהילדים מנובי סאכז נרצחו.
אז חשבתי לגרום לאוסטר ,המפקד הגרמני ,לסבול על ידי עינוי ורצח
של ילדיו לפניו .עכשיו הבנתי שלעולם לא אוכל להזיק לילדים אלה
או לאחרים .לעולם לא ארד לשפל של הגרמנים .אני טוב מהם .אני
הגרמנים סביב לעגלות ראו אותי ליד הילדים
בן אדם.
וקראו לילדים לחזור .איש זקן הוציא רובה מהעגלה .חזרתי לחברי
ושבנו לצעוד לתוך היער.
הגענו לקצה העיירה .היינו רעבים והמשימה הראשונה היתה למצוא
מזון .שתינו מים מנחל ביער אבל לא נתקלנו בגינות ,עצי פטל בר או
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הדרך המובילה לעיירה .החלטנו להישאר חבויים עד רדת החשיכה
ואז להיכנס לעיירה למצוא או לגנוב משהו לאכול.
שני אנשים צעדו לקראתינו בדרך .הם דחפו אופניים עמוסים
בשקים וקופסאות .ראיתי שהם אזרחים .היו להם טלאים בצורת
יהלום עם האות  Pתפורה למעיליהם ,כנראה אזרחים פולנים שעבדו
כפועלי כפייה עבור הגרמנים" .הישארו פה" לחשתי לחבריי" ,אני
אדבר איתם" .הגחתי משולי הדרך והפתעתי את שני הפולנים.
"פולאקי? פולנים?" שאלתי אותם .הם סקרו אותי" ,פולני? האם
אתה מ" -קאצט? ממחנה הריכוז?" שאלו ,הנהנתי בראשי" .מה אתה
רוצה?" הם שאלו" .משהו לאכול" אמרתי" ,אהה ,היום זה פשוט"
אמר אחד והצביע על מורד הדרך" .שם ,כמאה מטרים ימינה  -יש
רכבת מקולקלת נטושה .היא מלאה בגדים ,רהיטים ואוכל .כל אחד
לוקח שלל .מאז שהגרמנים ברחו ,ניתן לקחת את הכל" אמר וטפח
על השקים המוערמים על אופנייו "ההזדמנות לא תימשך זמן רב".
חבריי יצאו משולי הדרך ונעמדו מאחוריי" .אתה אומר שהגרמנים
ברחו?" שאל אחד" ,כן ,כן" ענו הפולנים" .הצבא הגרמני והמשטרה
ברחו הבוקר .האזרחים הגרמנים מתחבאים בבתיהם .היום ,העיירה
לודוויגסלוסט פתוחה לרווחה" .הם ניפנפו בידיהם והמשיכו הלאה,
דוחפים את האופניים העמוסים לעייפה.
הלכנו לכיוון הרכבת .הדרך היתה ריקה והבתים מוגפים .הגענו
לפינה ופנינו ימינה .לקראתינו הלכו שני חיילים גרמנים חמושים
במדים ,שבאו מהצד השני של הרחוב ואשה צעירה הולכת ביניהם.
היה מאוחר כדי לרוץ או להתחבא .הגרמנים הביטו בנו בהפתעה אך
הלכו הלאה מבלי להגיד או לעשות דבר .עמדנו וצפינו בהם ,הולכים
ונעלמים מאחורי הפינה" .או ,אלי ,הגרמנים עדיין כאן" אמר
מישהו .היינו המומים ומוטרדים .אחד מחבריי אמר" ,כדאי
להתחבא עד החשיכה ואז להתחמק מהעיירה הזו" .זחלנו דרך
השיחים הדלילים ויצאנו לחצר עם דשא ולידה סככת אבן קטנה.
רצנו להתחבא מאחרי הסככה ונשכבנו על הדשא .השעות עברו
לאיטן ,שמענו משאיות ואנשים ברחוב מעבר לשיחים .כאשר החשיך
היום זחלתי עם עוד בחור והצצנו דרך השיחים .ראינו שיירה של
משאיות ירוקות צבועות בכוכבים לבנים ,נעות במורד הדרך .שני
טורי חיילים הלכו בשני צידי הרחוב .הם לבשו את אותם מדי זיית
וקסדות כמו החיילים שהיו בוובעלין ...האמריקאים הגיעו לעיירה,
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 - 223האמריקאים בלודוויגסלוסט! הלכנו בחזרה לסככה .חברינו עדיין
שכבו שם צמודים לקרקע והביטו בנו בסקרנות" .אל דאגה ,אל
דאגה" אמרנו ,החיילים האמריקאים הגיעו לעיירה".
אותו לילה ישנו בסככת האבן הקטנה .הדלת לא היתה נעולה
ונכנסנו פנימה ,מצאנו שולחן גדול עם צבע ומדפים מלאים פחי צבע
ומברשות .יולעק שיפר היה שוב מאד חולה .שיכנענו אותו לישון על
שולחן העץ והשאר נשכבו על ריצפת הבטון .נרדמתי תוך שניות.
בלילה התעוררנו מרעשים חזקים שנשמעו כמו משאיות עוברות.
תהינו מה קורה .מישהו שאל" ,האם אתם חושבים שהאמריקאים
נסוגים?" אי -הוודאות והפחד זחלו חזרה לליבי .השארנו את יולעק
שוכב על השולחן ,זחלנו החוצה והצצנו דרך השיחים .הרבה
משאיות אמריקאיות גדולות ,באורות עמומים ,נסעו בשני הכיוונים.
חזרנו לסככה וישנו .היה זה הלילה הראשון בשלוש שנים שהייתי
אדם חופשי.
התעוררתי בבוקר והסתכלתי סביבי באנשים הישנים .אף אחד לא
העיר אותנו או צעק עלינו לעמוד בשורה למיסדר .אנשי SS-וקאפו
לא היכו אותנו באלות ,נשק לא כוון אלינו ותאי גזים לא המתינו לנו.
אבל עדיין הייתי מלוכלך ורעב ואלפי כינים היו בבגדיי ועל גופי.
הייתי רעב וחלש ,הירך עדיין כאבה וכמעט כל שיניי נשרו.
יצאתי החוצה ועמדתי חשוף לשמש הבוקר .צעדתי לעבר השיחים
וראיתי את הרחוב .חיילים אמריקאים שהו בבית גדול שלידינו .הם
הקימו מטבח שדה על מגרש ריק קרוב וחייל גבוה בכובע לבן ,הגיש
אוכל לחיילים העומדים בשורה .עברתי את הרחוב ,הסרתי כובעי
והושטתי את קערת המרק שלי .הלכתי לראש השורה ועשיתי
תנועות וקולות בקשה לחייל בכובע הלבן .הוא צעק משהו וסימן לי
ללכת .עמדתי וצפיתי בחיילים הממלאים את הצלחות באוכל .שני
חיילים עברו לידי ובעדינות שמו קצת אוכל מצלחתם לקערה שלי.
לא ידעתי אנגלית וגם לא מה להגיד .לקחתי הקערה ,קדתי
במהירות ,התישבתי בדשא ואכלתי.
חזרתי לחברי וסיפרתי להם על האוכל האמריקאי ,על נדיבותם וטוב
ליבם .הלכנו ועמדנו באותו מקום בצד הרחוב .כנראה שכל החיילים
כבר סיימו לאכול כי התור נגמר .החייל בכובע הלבן סימן לנו לגשת
למטבח שלו .יולעק שיפר הלך ראשון לקחת אוכל .החייל כנראה
ראה את גופינו הכחוש והבין שאנו מורעבים .למחרת ,הלכנו וחיכינו
בסבלנות עד שהחיילים סיימו לאכול וקיבלנו את מנות האוכל.
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 - 224אחרי היומיים הראשונים ,יולעק היה חלש מדי לרדת מהשולחן
ולבוא איתנו .הבאתי לו את האוכל וניסיתי להאכיל אותו אבל הוא
מוטעק הצליח איכשהו לתקשר עם
לא היה מסוגל לאכול.
האמריקאים וסיפר להם ,שאחד מאיתנו מאד חולה .שני אמריקאים
ניכנסו לסככה ובדקו את יולעק .הם כנראה היו מומחים רפואיים,
כי הם בדקו לו את החום והדופק והקשיבו לליבו בסטטוסקופ .זמן
קצר אחרי שעזבו ,הגיע אמבולנס אמריקאי ושני חיילים אמריקאים
כדי לקחת את יולעק .יולעק היה ער ונפחד ממה שקורה .הלכתי
איתו עד לאמבולנס .הוא הביט בי בעצב העמוק ביותר שאי פעם
ראיתי .לקחתי את ידייו ואמרתי לו ללכת עם האמריקאים .הם
יבריאו אותו ואנו נבוא לקחתו .האמבולנס לקח אותו יולעק .נשארנו
חמישה איש בסככה.
אני התחזקתי .ביליתי שעות בשמש החמה .אחר הצהריים ,בזמן
שישבתי חצי מנמנם ,ניגש אלי חייל אמריקאי חמוש .קפצתי,
הסרתי את כובעי ועמדתי דום .החייל היה בגיל העשרה בעצמו,
נראה נבוך מתגובתי .הוא מישש בכיס מכנסיו והוציא חבילת נייר
חומה קטנה ,עליה כתוב  ,HERSHEYבאותיות גדולות .הוא נתן לי
אותה ,סימן לי לשבת לאכול והלך לו .ישבתי על מדרגות האבן
ואכלתי את חפיסת השוקולד המענגת .הרגשתי מגוחך על התנהגותי.
עדיין לא ידעתי איך זה להיות חופשי.
גרנו בסככה כמעט שבוע .בוקר אחד ,באו שני קציני משטרה גרמנים
לחפש אותנו .הם לבשו אותם מדים גרמנים כמו שראיתי בטישין
ובגטו .חייל אמריקאי חבוש קסדה עם  MPצבוע עליו ,ליווה אותם.
הוא חיכה כשהשוטרים באו ודיברו איתנו .הם אמרו שלא נוכל
להישאר בסככה ומוכרחים ללכת איתם לעיירה שם נאספים הזרים.
ניסינו לשכנע אותם שאנו רוצים להישאר בסככה ושאנו לא גורמים
שום נזק .הם לא הקשיבו ואמרו שהם ממלאים את ההוראות של
האמריקאים .לא היתה לנו ברירה אלא לעזוב איתם .השוטרים
הגרמנים ליוו אותנו דרך העיירה כאילו אנו היינו אסירים שלהם.
בלודוויגסלוסט הם הובילו אותנו למתחם בניינים הדומה למתחם
של הצבאי הגרמני .נכנסנו וראינו הרבה חיילים אמריקאים ,פולנים
שהיו פועלי כפייה ויהודים במדי מחנות ריכוז .הם רשמו שמותינו,
נתנו לכל אחד מאיתנו פרוסת לחם גדולה ואמרו לנו לא לעזוב את
המיתחם .שוב ניעורו בי החושים ,להיות זהיר וחשדן.
שעה לאחר שהגענו ,אמרו לנו לעלות על משאיות צבאיות .החיילים
האמריקאים הסיעו אותנו אל מחוץ לעיירה ואחרי כמה קילומטרים
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והתווכחו עם הרוסים .אחרי זמן מה האמריקאים שבו למשאיות
והסיעו אותנו חזרה למיתחם ממנו יצאנו .ירדנו מהמשאיות ולא
קיבלנו הסברים או הוראות ,מה לעשות הלאה .הייתי משוחרר אך
לא הייתי חופשי .ישבנו על האדמה וחיכינו כשעה .כמה משאיות
עם כיסויי קנווס נעצרו לידינו .מישהו אמר ,שהחיילים הנוהגים
במשאיות האלה הם בריטים .בחור ג'ינג'י חסון ,עם שפם עבות היה
הממונה .בעזרת מתורגמן ,אמר לנו לעלות למשאיות .שוב יצאנו
החוצה מהעיירה .השיירה נסעה באיטיות במשך מספר שעות ועצרה
תכופות כדי לתת לרכב צבאי אחר לעבור .בכל עצירה ,הסמל אדום
השיער ,ירד מרכבו ובדק מסביב השיירה ,את המשאיות והנהגים.
היו כעשרים איש על המשאית .רובם יהודים משוחררים מוובעלין.
ישבתי והקשבתי לשיחות שנערכו באידיש .בכמה עצירות ,נדמה
שנהג המשאית שמאחורינו מקשיב לשיחתינו .בעצירה הבאה הסמל
הג'ינג'י דיבר עם נהג המשאית שמאחרינו וראיתי שהם מצביעים
ומביטים בנו .הנהג והסמל באו למשאית שלנו .שניהם לבשו מדים
ונשאו אקדחים בנרתיק .הם הלכו לאט והביטו בנו ברצינות רבה.
ראינו אותם באים והשיחה במשאית נקטעה במקום .החיילים ניגשו
ונעצרו ליד המשאית .הסמל אדום השיער הביט למעלה ודיבר אידיש
בקול מלא פליאה" ,יידין ,יהודים ,אלי ,האם אתם יהודים? לא
האמנתי שיש עוד יהודים ששרדו .אלי ,אלי".
"כן ,אנו יהודים ",ענה מישהו" ,עלינו להודות לאל ששרדנו" .לא
יכולתי להאמין .יהודים במדים עם נשק! יהודים שפיקדו על חיילים,
ציוו למשאיות לעצור או לנסוע ושרתו בצבאות שניצחו את
הגרמנים .יתר היהודים על המשאית נדהמו ואפילו לא יכלו לדבר.
"אתם באמת יהודים?" שאל הסמל" .כן ,כן ,כן" ענינו ביחד" ,אנחנו
יהודים" .הסמל דיבר שוב באידיש" ,כששמענו על המחנות ,לא
חשבנו שיש עד יהודים ששרדו בכלל"" .הממזרים לא הרגו את
כולנו .כמה מאיתנו עדיין כאן"" .עם ישראל חי" אמר האיש הרזה
במשאית.
"עם ישראל חי" השיב הסמל" ,אנו צריכים לצאת עכשיו .נדבר אחר
כך" .הוא חזר לראש השיירה ,הנהג רץ חזרה למשאית שלו ותוך
רגעים ספורים ,המשכנו בדרכנו.
"כן ,אנו שרדנו" אמר האיש הרזה במשאית .הבטתי מסביבי על
כולנו ,עדיין היינו לבושים במדי הפסים המרופטים שלנו.
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באותו רגע הפחד שוב החל לכרסם בי ...אני כבר לא צריך לפחד .סוף
סוף זה בטוח להיות יהודי .הרגשתי משהו עמוק פועם בקירבי .זה
היה האני האמיתי ,זה שנשאר רדום ,עמוק בפנים ולא שכח עדיין
איך לאהוב ואיך לבכות ,זה שבחר בחיים ועדיין עומד כאן ,כאשר
הסתיים המיסדר האחרון...
אני לוצק זלצמן ,אני חי ואני חופשי!
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לוצק זלצמן ,הניצול השלישי משמאל ,שוחרר ממחנה הריכוז וובעלין
במאי.1945 ,
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סוף דבר
המשאיות האנגליות הביאו אותנו לעיר לובעק ,שם הוקם מחנה
לפליטים) ( DPבמקום בו התגוררו קודם הפקידים הנאצים .אני
שובצתי לדירה עם עוד כמה ניצולים .החיילים שלנו כעת היו
בריטים במקום גרמנים ובעיניהם לא נראתה שינאה ,רק חמלה
למצבנו הפיזי המבהיל ,המזעזע .פליטים מכל רחבי אירופה הגיעו
כל יום .רבים היו רזים ,לבושים עדיין בסמרטוטים ,מלוכלכים
ומכוסים בפצעים .היו שלבשו עדיין את מדי המחנה המפוספסים
והרבה מהם ללא נעליים.
אחרי שלוש שנים התקלחתי מקלחת אמיתית ראשונה ,עם חפיסת
סבון ומגבת .שיפשפתי והוצאתי את הכינים מגופי ומשערותי
ולבשתי בגדים נקיים .נתנו לי מזרון וכרית לישון עליהם ושמיכה
להתכסות ולהתחמם בה .לא היו צעקות וכלבים נובחים .לא העירו
אותנו עם שחר ,לא היו מיסדרים ,פקודות וקללות ולא אלות לשבור
את עצמותינו ורוחנו.
הכבוד ,ההגינות והאדיבות שקיבלתי מהבריטים היו כמו נס ,שחר
חדש שהאיר את חיי .הרגשתי סימנים ראשונים של כבוד עצמי
החוזרים אלי .חשתי את חירותי המתחדשת...
אכלתי את הארוחה האמיתית הראשונה שלי ,מוגשת על צלחת
והחזקתי מזלג בידי .ישבתי ליד שולחן ואכלתי בנחת ,תוך שיחה עם
אחרים ,ששרדו את התופת ביחד איתי .ישבתי בחוץ ונחתי .אט אט
גם העליתי במשקלי וחשתי שכוחותי חוזרים אלי.
הרגשתי את השמש על פניי ,הסתכלתי למעלה לשמיים הכחולים
והייתי מודע בפעם ראשונה אחרי שנים ,שהשמיים נקיים ,אין יותר
ענני עשן שחורים מעלי.
זה היה גם זמן של שברון לב ועצב ,זמן להתאבל על מות הוריי ובני
משפחתי .ניסיתי לזכור כל השמות והפנים שלעולם לא אראה עוד.
ניסיתי לזכור את הימים הנפלאים של ילדותי ,את קולו של אבא
וחיבוקה של אמא .אז ,היו לי עדיין חלומות למצוא את ההורים
ואחי ולחזור לבית מלא אהבה וצחוק .דימיינתי את מפגשנו  -עם
דמעות של שמחה ,שיסמנו את סיומו של חלום הבלהות הזה  -שחיי

המזמור ה23 -

 - 229יחזרו לקדמותם .לא רציתי לקבל את העובדה של מות הוריי
שנחנקו בגז ,בתופת של בלזץ'.
היתה בי האמונה ,שמאנעק בחיים באיזה שהוא מקום ומחפש אותי.
זכרתי את ההוראות מאבא ,ביום האחרון שלנו ביחד ,כשהבטחנו
לאתר זה את זה על ידי קשר עם דודה פאולין ודוד יוליוס בניו יורק.
השגתי נייר כתיבה ומעטפות ממשרד המחנה וכתבתי עשרות
מכתבים לקרובים בארצות הברית .הייתי בן  17ולמדתי רק כמה
שנים של חינוך בבי"ס יסודי .ביד רועדת החזקתי את העיפרון
וכתבתי את המילים הראשונות שלי:
דודה פאולין ודוד יוליוס היקרים,
אני רוצה לספר לכם שאני חי וגר כעת
במחנה  DP UNRRAבגרמניה.
אינני יודע אינני יודע בוודאות מה קרה להוריי
או איפה נמצא אחי מאנעק.
בבקשה תודיעו לי אם שמעתם מהם.
אחיינכם ,לוצק זלצמן.
לא ידעתי את הכתובת שלהם בניו יורק .פיסת הנייר עם מידע הקשר
שלהם ,נלקחה ממני בפלוסנבורג .כתבתי המכתבים למען של ד"ר
יוליוס תמר ,ניו יורק ,ניו יורק ,ארה"ב .התחננתי לכל חייל בריטי
ואמריקאי לשלוח את המכתבים בשבילי .הם לקחו את מכתביי
והבטיחו לשלוח אותם .בדקתי במשרד המנהל של המחנה ,כל
יומיים האם הגיע דאר עבורי .עברו שבועות ,ללא כל תשובה.
כתבתי לידידים ושכנים פולנים בטישין ,בקשתי לקבל ידיעות על
הוריי ועל מאנעק .כתבתי גם למר גליווה ,בתקווה שיחזיר לפחות
חלק מהניירות וצילומי המשפחה שהשארנו אצלו לשמירה .מעולם
לא קיבלתי כל תשובה ממנו.
יום אחד בסתיו של  ,1945קראו לי למשרד מנהל המחנה .הגיע
מברק מארצות הברית .רצתי והתפללתי כל הדרך לבשורות טובות.
המזכיר במשרד המנהל ,תירגם לי את המברק הקצר מאנגלית:
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מאושרים מהידיעות .אתה נרשמת ב 1939-לאמריקה.
אנו ניקח אותך אלינו.
נשיקות יוליוס פאולה תמר
שדרות וואדוורת  ,360ניו יורק סיטי ,ניו יורק ,ארה"ב.
בפעם הראשונה במשך שנים ,ידעתי שאני לא לבד ,שלא שכחו אותי.
המברק לא אמר דבר על מאנעק או על הוריי .ניסיתי להעלות כל
סיבה שהמברק לא הזכיר את מאנעק .הרגשתי לגמרי בטוח שהוא
עדיין חי ושנמצא זה את זה .קבלת המען בניו יורק היתה הקלה
עצומה אחרי כל כך הרבה חדשים של דאגה .התחלתי לכתוב
מכתבים למשפחת תמר וחיכיתי במתח לתשובותיהם ולאיזה ידיעה
על אחי .ביקרתי ועברתי לעוד מחנות פליטים אבל שמרתי על הקשר
איתם.
הדודה והדוד רצו להביא אותי לאמריקה .החיים במחנות הפליטים
בגרמניה נעשו קשים עבורי .הצרפתים ,הנורווגים ,הפולנים והצ'כים
שהוחזקו במחנות הפליטים ,כבר חזרו לעיירות ולמשפחות שלהם.
אחריהם שבו הביתה היהודים  -מהונגריה ,רומניה ,בלגיה ואיטליה.
רק היהודים מפולין נשארו במחנות הפליטים .שמענו סיפורים על
פליטים יהודים שחזרו לכפרים שלהם ונרצחו על ידי הפולנים,
שלקחו את עסקיהם ועברו לגור בבתיהם .במשך הזמן ,במחנות
הפליטים נשארו בעיקר יהודי פולין וכמה משתפי פעולה נאצים
מאוקראינה ,ליטה ,לטביה ואסטוניה שפחדו לחזור לעיירות שלהם.
שמעתי שהצלב האדום הכין רשימות של פליטים ותלו אותן בכמה
מחנות פליטים .נסעתי בטרמפים וברכבות ,למחנות בניוסטדט
ובלסען וחיפשתי ברשימות הארוכות התלויות במשרדי המחנה.
שאלתי כל פליט ששרד וכל חייל  -על מאנעק .אף אחד לא ידע עליו,
אבל הם איחלו לי מזל בחיפושי .בבעלסן פגשתי שניים מהאחים
צימרמן ששרדו המלחמה ואת אביהם שהכרתי ממחנה רייכשוף.
יום אחד בלובעק ,שמעתי על ספינה שלוקחת פליטי מחנות ריכוז
חולים ,להבריאם בשוודיה .ספינת הצלב האדום עגנה שם ופקיד
במזח הסכים לעזור לי .נתתי לו שם אחי והוא בדק ברשימה .מאנעק
לא היה ברשימות הספינה .שאלתי אם יש מישהו מ'זעשוב' פולין,
הנמצא על הספינה .הוא בדק ברשימה ואמר לי שיש בחור מאד
חולה בשם 'יולעק שיפר' הנמצא על הספינה .אמרתי לו שאני חבר
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אותי לספינה .נכנסנו לחדר של בית חולים מאולתר ומצאתי את
יולעק שוכב במיטה .הוא היה רחוץ ונקי אך עדיין נראה כמו מוזלמן
שילדי .הוא היה כה חלש שבקושי יכול להרים ראשו או לדבר .כאשר
ראה אותי ,עינייו זרחו בהכרה .הוא לחש שהוא שמח שאני נראה כל
כך טוב ושעליתי במשקל ואני נראה שוב כאיש צעיר .הוא סיפר לי
על מחלתו האיומה ,על כאב לבו והפחד שלא ישרוד .החזקתי את ידו
ובכיתי איתו .אמרתי שהרופאים בשוודיה ירפאו אותו .ראיתי שהוא
לא מאמין לי .נשארתי עם יולעק עד הערב כאשר המבקרים נתבקשו
לעזוב את הספינה .כאשר חזרתי לנמל בבוקר ,ספינת בית החולים
כבר הפליגה.
כעבור חודשים ,שמעתי ממישהו ,שהיה לו חבר באותו בית חולים
שוודי ,שיולעק מת .הוא הרגיש בעצב שלי וניסה לנחם אותי ואמר:
"לפחות החבר שלך מת כאדם חופשי" .כן ,זאת האמת אבל במשך
שנות הזוועה ,החלום שלנו לא היה למות כאנשים חופשיים ,אלא
לחיות כאנשים חופשיים...
המשכתי לחפש את אחי .נפגשתי עם אסירים אחרים שהיו איתי
בכמה מהמחנות ,כולל אמיל רינגל ושני האחים צימרמן ופליטים
אחרים מזעשוב .כולנו היינו נחושים לדעת על המשפחות האבודות
שלנו ועל חברים .לאף אחד לא היו ידיעות על הוריי או על מאנעק.
משפחת תמר כתבה מניו יורק ,שהם עדיין לא קיבלו כל ידיעה
ממאנעק.
בסוף בספטמבר  ,1947הצליחו לסדר את הנסיעה שלי לאמריקה.
היה עלי לעזוב את אירופה ולקוות שמאנעק ימצא אותי ,מעבר
לאוקינוס הגדול.
באוקטובר  ,1947נסעתי לבדי לאמריקה .עליתי לספינה
בברמרהאבן ,גרמניה .המסע היה ארוך ,על ספינה מלאה פליטים
שגם הם עוזבים מאחור את הארץ שבגדה בהם ,ארץ שהפכה לבית
הקברות הגדול של העם היהודי ובו קבור גם עברו המפואר.של עמנו.
בלילה הסתכלתי למעלה לשמיים הכהים ותהיתי ,מה צופן לי
העתיד.
הייתי בחור בן  .19דיברתי מעט אנגלית ,כמעט ללא השכלה ,ללא
כסף ולרשותי רק מעט הבגדים שלגופי.
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בראותי את פסל החירות .הרמתי את ידי להצדיע ללפיד ,שנדמה
היה לי שהוא מושט למאות הפליטים שבספינה ,ששרדו את התופת.
פתאום הספינה התמלאה בצחוק ,שירה וקריאות שימחה .באנו
הנה ,כבני חורין ,לארץ חדשה ,ארץ החופש!
דודי יוליוס חיכה לי במעגן ,ברחוב  .57השימחה היתה גדולה .הוא
עזר לי למלא את הטפסים שירשמו את בואי לארצות הברית .פקיד
ההגירה שאל אם אני רוצה לשנות או לקבל שם אמריקאי .זכרתי
את הסכנה של שם יהודי ,תחת המשטר הגרמני.
באותו רגע ,החלטתי שלוצק זלצמן יהיה מעתה:
ג'ורג' לוסיוס סלטון.
העיר ניו -יורק היתה באמת עולם חדש .הבניינים הגבוהים ,אלפי
המכוניות ,המוני אנשים ,חנויות ומסעדות  -היו מראה מדהים אחרי
אירופה שסועת המלחמה .כאשר הגעתי לדירת דודי ,דודתי ושני בני
דודי שפגשו אותי לראשונה ,קיבלו את פני ליד פתח הדלת .הייתי
בהלם כשראיתי כמה דודתי דומה לאמי ...ניסיתי להסתיר את
שברון ליבי מאחורי חיוך נבוך .הם קיבלו אותי לתוך ביתם ואמרו
שרוצים שאגור איתם ,כדי שאסתגל לחיים החדשים בארצות
הברית .הם קנו לי בגדים ונעליים חדשות ולקחו אותי לרופא שיניים
לתקן את שיניי השבורות והחסרות .הימים היו מלאים בפלאים
חדשים והתרגשות ,כאשר עשיתי הכרה עם העיר המפורסמת בעולם.
בדקתי את תיבת הדואר מידי יום וחיכיתי לידיעה ממאנעק .לא היו
כל ידיעות והתקוה שלי להתאחד איתו החלה לדעוך .היו לי סיוטי
לילה איומים בהם ראיתי את הוריי עפים מעל עשן שריפות המתים
ואני מנסה נואשות להציל אותם ואף פעם לא מצליח...
ערב אחד ,בקולנוע ,הופתעתי ושמחתי להיתקל בחבר וותיק ,אמיל
רינגל ואישתו החדשה ,קלארה .הם גרו בדירה רק כמה רחובות
ממני .יחד העלינו זכרונות מהימים המאושרים שלנו כילדים ואז
נאבקנו להתגבר על הזכרונות הנוראיים מהמחנות .אני נרשמתי
כלוסין זלצמן באירגון של אסירי מחנות הריכוז לשעבר .כעבור כמה
שבועות קיבלתי מכתב בו כתוב שממשלת גרמניה התנגדה לרישום
שלי ,כי לפי המסמכים שלהם ,לוצק זלצמן מת במחנה ריכוז
בברעמן ...זה היה כנראה 'יוסף זינגר' שהחליף את שמי וכנראה שלא
שרד .ידעתי שאני לא אחראי לגורל של יוסף אבל הייתי עצוב
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אסירי המחנות ,שאני הינו  -לוצק זלצמן האמיתי.
דודי היה עסוק במקצועו ,בן דודי הנרי היה במכללה ובת דודי
אריקה היתה תלמידת תיכון .הימים שלי היו ריקים ודודי הציע
לעזור לי למצוא עבודה .בלי השכלה או ניסיון וידע מועט באנגלית,
האפשריות שלי היו מוגבלות .מצאתי עבודה כנער שליח באיזור
הטכסטיל .נרשמתי לשעורי בוקר ללמוד לתקן מקלטי רדיו
וטלוויזיה ,בצעתי משלוחים כל שעות אחר הצהריים והלכתי לבית
ספר ערב ללמוד אנגלית .סיימתי בית הספר טכני אחרי  9חודשים
והתחלתי לעבוד כמתקן טלוויזיות .שכרתי דירה מרוהטת קרוב
לדירת דודי ולאט התחלתי להסתגל לחיים עצמאיים .עדיין ראיתי
את אמיל וקלארה שהזמינו אותי תכופות לארוחת ערב או לצאת
לקולנוע.
ב 1950-קיבלתי הודעת גיוס לצבא .זימנו אותי לבדיקה גופנית,
עברתי אותה והתחיילתי לצבא ארצות הברית .עתה ,אהיה חייל
אמריקאי ואלבש מדים של הארץ שנתנה לי את חירותי .יותר לא
אהיה זר באמריקה .הוצבתי באוגוסטה ,ג'ורג'יה ,לטירונות ובית
ספר לרדיו לשישה חודשים .אחר כך נשלחתי לפורט מונמות ,ניו
ג'רסי ,שם שרתתי את יתר  18חודשי השירות הצבאי .חברי בצריף
וחיילים אחרים היו לי כמשפחה .למדתי שיעורים בקשר ,זכיתי
לעלות בדרגה על חריצותי והשגיי .קיבלתי שיחרור בכבוד מהצבא
והלכתי לעבוד בחברה בפילדלפיה כטכנאי רדיו.
אמיל וקלארה הציגו אותי בפני בחורה יהודיה יפה בשם רות ,שגם
באה מפולין לאחר המלחמה )מהעיירה טומשוב -לובלסקי( .היא
ידעה על העצב והאבדן שעברתי ועודדה אותי לעבוד קשה ולבנות
חיים חדשים בארצות הברית .נפגשנו כאשר הייתי עדיין בשירות
צבאי והיא חיכתה לי עד שסיימתי את השרות ,לפני שהסכימה
להתחתן איתי.
נישאנו בטכס צנוע בעיר ניו יורק וחגגנו עם חברינו ומשפחתנו .זה
היה יום מאושר  -מצאתי אהבה חדשה בחיי .גם הם היו שם איתי -
הוריי ואחי – הם היו בליבי ובנשמתי וידעתי ,שהם שמחים עבורי...
ב 1960-זכיתי בתואר  BSמאגנה קום לאודה בפיזיקה וב,1963 -
תואר שני בהנדסת חשמל מאוניברסיטת סירקוז .ב 1964 -קיבלתי
משרה בצוות של שר ההגנה האמריקאי בפנטגון ,והעברתי את
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למנהל מחלקת מערכות תקשורת של מערכות לווינים .מאוחר יותר
עזבתי את הממשל ועברתי לעבוד בתעשיית החלל וקיבלתי משרה
כמנהל בכיר בחברת TRW-מערכות .נשארנו באיזור וושינגטוןDC ,
כמעט  30שנה .במשך זמן זה ילדינו בגרו ,התחתנו והפכו אותנו
לסבים גאים.
בנסיעה לישראל ב ,1970-נפגשתי עם מוטעק הופשטטר וחברי
הוותיק ,יולעק רייך ,שלא ראיתי מאז ימינו במחנה הריכוז
סאכסנהאוסן .הם גילו לי שיש לי בן דוד ,יולעק בורמן ,החי
בישראל .דרכו מצאתי שיש לי בן דוד נוסף ,ג'ו טאלר ,רופא שחי
באנאפוליס ,מרילנד ,רק  30דקות מביתי החדש .טילפנתי לג'ו כאשר
חזרתי הביתה והיתה לנו פגישה נפלאה ומרגשת .רות ואני פיתחנו
ידידות ממושכת ,כנה ואוהבת עם ג'ו ואישתו ברונקה.
אני החלטתי שבגידול ילדיי ,אחיה כאילו השואה לעולם לא
התרחשה .אניח את העבר מאחוריי ואתן להם ילדות מאושרת,
חופשית מהזוועות של החוויות הנוראות שעברתי במחנות .רות יצרה
בית חם ואוהב שם לימדנו את ילדינו לחיות באומץ ואמונה ,לדאוג
לקרובים ,לחברים ואפילו לזרים הזקוקים לנדיבות וחמלה .גידלנו
וחינכנו אותם לחבק ולהוקיר את המסורת והאמונה היהודית.
לעיתים נדירות דיברתי על השואה ,או על חיי לפני המלחמה .אבל
הילדים היו סקרנים והתחילו שואלים שאלות ודורשים תשובות.
הם תבעו את עברי כחלק מעברם ורצו לדעת על הסבים ועל הדוד
שלא פגשו מעולם .ב ,1998-עזבו את ילדיהם ובני זוגם מאחור ונסעו
עם רות ואיתי  -לפולין .אני הייתי שם כבר פעם בנסיעת עסקים ,אך
לא יצאתי למקומות רבים מעברי.
יחד ביקרנו ברחבי פולין ,במחנות ובגטאות ,בשרידי בתי כנסת ובתי
קברות .חזרנו לעיירה שלי ,לטישין ואפילו לבית הישן שלי .פגשתי
את האלמנה של חבר ילדותי ,יורעק רוסקיעוויץ .היא סיפרה לי
שיורעק מת ב 1990-ושאחיו ,טוניעק חי בוורשה.
הלכנו למחנה בלזעץ' ,שם נרצחו הוריי ובכינו יחד כאשר אמרנו
קדיש ,התפילה היהודית לזכר המתים .ילדינו לקחו את זכרונותי
ועשו אותם – גם לשלהם .הם נדרו "לא לשכוח" וללמד את ילדיהם
את המורשת שכמעט אבדה להם .הם אמרו לי שכאב העבר שלי ,לא
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הסכמתי ,להתחיל לספר את סיפורי זה.
החיים שלי עתה הם טובים .אני נראה כאדם מאושר ובטוח ,החי
בחלום האמריקאי .זה נכון ,אבל רק בחלק מהזמן.
עברי ,מלא הכאב והטראומה מהגטו והמחנות ,תמיד נמצא איתי.
מתחת לשיכבה חיצונית דקה ,שבניתי במשך  50השנים האחרונות,
נשארו צלקות מכוערות ,רוחות רפאים מתחבאים שם ופצעים
כואבים עדיין זבים דם.
אני רוצה להאמין שמאנעק ,שמעולם לא שמעתי ממנו ,שרד ושאולי
עוד נמצא זה את זה...
לעיתים אני רואה איש זקן ,מעט מוכר ברחוב או במיסעדה ואני
מתבונן בפניו .האם יכול להיות שזה מאנעק?
אני רואה ילדים משחקים בפארק ותוהה איך בני אדם ,יצורי אנוש,
יכולים לירות ולרצוח ילדים קטנים  -כי הם יהודים.
אני רואה איש זקן כשאני נוסע בגרמניה ובמבט מאשים ,אני תוהה
אם הוא הנאצי שדחף את אמי לתוך תא הגזים.
ובלילות עדיין אין לי מנוחה .רודפים אותי חלומות על גרמנים על
צעקותיהם ואלותיהם ,על הרכבות ,המחנות וערימות של יהודים
מתים במדי פסים.
אני נאבק לשכנע עצמי שאני לא נגוע בשואה .שלמדתי איך לאהוב,
איך לצחוק ואיך להיות מאושר וכאשר הזכרונות הכואבים פולשים
ומפיצים ספקות מוזרות ,אני מחפש נחמה בזכרונות עברי ובידיעה
שקיימתי את הבטחותי:
לצום כל יום כיפור לאחר המלחמה :כפי שהבטחתי למאנעק ,כאשר
שיכנע אותי לאכול ביצה ביום כיפור הראשון שלי במחנה.
לחיות בבית עם מזוזה על המשקוף :כפי שהבטחתי לפרפלוק בלילה
הארוך והבודד בו הוא מת במחנה בראונשווייג.
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היקרים ביום שנפרדנו ,בפעם האחרונה בחיי שראיתי אותם.
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ג'ורג' לוסיוס סלטון )לוצק זלצמן(.
היגר לארה"ב לאחר השחרור .סיים תארים בפיזיקה והנדסה .פיתח
קריירה מוצלחת בפנטגון/משרד ההגנה האמריקאי בוושינגטון,
כמנהל היחידה לקומוניקציה ותקשורת לווינים .כשפרש לאחר 18
שנה ,עבר לשוק האזרחי ושימש כסגן נשיא של חברת  .TRWעתה,
חי עם משפחתו בפאלם -בייץ' ,פלורידה.
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אינפורמציה חדשה על גורלו של מאנעק
בסוף הספר נאמר ,שמאנעק ,האח של לוצק זלצמן,
כנראה ניספה במהלך המלחמה .עד היום לא
הצליחו לדעת מה בדיוק קרה לו ואם שרד את
המלחמה.
באוגוסט  ,2010קיבלתי מייל נרגש ממשפחת סלטון
בארה"ב ,שבסריקות במאגרי מידע על ניצולי שואה
 ,Tyczyn Jewish Survivorsנמצא שמו של
מאנעק זלצמן הבן של הרמן  -האח האבוד של
לוצק .הרשימה נכתבה ב 17-לדצמבר .1946
קרי :מאנעק שרד את המלחמה!!!
המשפחה נמצאת בהלם .שוב התעוררה התקווה
ושוב מחפשים לאן נעלמו עקבותיו.
מאז הגילוי של אותה איפורמציה דרמטית ועד
היום ,לא הצליחו לגלות כל מידע נוסף על מאנעק.

יגאל

סגל ,פברואר .17–02–2012
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