מיוון לבירקנאו
ההקוממוה עובדל המשרפוה
ליאון כהן
הפרק הפותח זכרונות אלה מתאר את החיים במחנה  -המעצר חאידארי באתונה  ,שבו היו
עצורים יהודים ולא  -יהודים  .פרק זה הושמט כאן  .הגירוש המתואר להלן היה באביב תש " ד .
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21דרר למחנה ההשמדה

מספר ימים לאחר בואם של יהודי אתונה  ,הגיע תורם של יהודי יאנינה וערים
קטנות אחרות ביוון  .הם הובאו בקבוצות נפרדות והגדילו את מספר העצורים במחנה .
החלו שמועות  .כי כדי לפנות את מחנה חאידארי יעבירו אותנו במשלוחים

לפולין .

לאוסטריה ואפילו לגרמניה  ,שסבלו באופן חמור מחוסר ידיים עובדות  .איש לא ידע

בדיוק מהו מקור השמועות האלה  ,אך הן נשמעו אמינות  ,כיוון שהופצו על  -ידי אנשי
המחנה שעבדו בפיראוס  .לבסוף
למחרת

היום ,

בשמש

שמורות על  -ידי אנשי

ס" ס

,

ערב אחד  ,הגיעה ההוראה להתכונן ליציאה .

החל

זוהרת ,

הפינוי ,

בשלוש או ארבע משאיות

פתוחות ,

עם נשק ביד  ,ישובים בחלק הקדמי של המשאיות  .שמירה

.

מיוחדת היתה במשאית האחרונה שבה ישבו אנשי ס " ס בתוך המשאיות  ,כדי למנוע
כל נסיון בריחה  .לפני היציאה נמסר  ,כי כל מי שינסה לברוח יומת מיד  ,ויחד עימו
יומתו כל העצורים שבאותה משאית  .כך הפכו אותנו הגרמנים ערבים זה לזה  .אחת
המשאיות שבמשלוח שלי נעצרה עקב תקלה ואחד האסירים הצליח לקפוץ ולהיעלם

בשדות  .התכוננתי לעשות כמוהו  ,אולם כמה נשים אמרו לי שהן תצעקנה  .כאשר
פיניתי לעצמי דרך  ,ראיתי את המשאית השנייה מגיעה במהירות  ,ואני המשכתי בדרכי
לגלות  .איש לא הרגיש בבריחת חברי  .ראיתיו מאוחר יותר והוא סיפר לי שחיכה לי עד
רדת הלילה .
המשאיות הגיעו לתחנת  -הרכבת של

אתונה  ,והנאצים ,

תמיד עם נשקם בידיהם

,

כיוונו מיד את נוסעיהן לקרונות שהמתינו להם  .פה ושם צפו בנו קבוצות קטנות של

אנשים סקרניים  ,או מכרים שבאו לראותנו בפעם האחרונה  .בתוך הקרון קרבה אליי

אשה צעירה ואמרה לי  ,כי אשתי וחמי נמצאים במקום מבטחים וכי אין לי מה לדאוג .
היתה זו הפעם הראשונה והאחרונה שקיבלתי ידיעות על בני משפחתי  .צעירה אמיצה
זו  ,שסיכנה את נפשה בהסתננה בין אנשי הס " ס כדי להגיע אלי  ,היתה בתו של מר יוסף
נחמה  ,מנהל בנק בסאלוניקי  .כיום שמה גב ' נורה ספורטה והיא מתגוררת

ראיתיה מאז  ,אולם דמותה האצילה שמורה בליבי לנצח .
סוו

בארה " ב .

לא

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו

ן

ווו

.

הקרונות שהצטופפו בהם כשבעים איש  ,נועדו לבעלי  -חיים  .בתוך כל קרון היו

.

שתי קופסאות  -פח ששימשו לנו כבתי  -שימוש תמיד תחת השגחת השומרים שלנו  ,עד

לתחנה הבאה  ,אם תהיה כזאת  .פתח קטן בגודל

אוויר נשימה

ל 70 -

40

על

70

ס " מ  ,חסום בגדר  -תיל  ,סיפק

.

הנוסעים  .הופתענו למצוא בקרון מזון טרי  ,לחם פירות ושני

בקבוקי מי שתייה  .המזון סופק תודות לארכיבישוף דאמאסקינוס  ,למרות האיסור
הגרמני .
כאן הושמטה פיסקה על פועלו של ארכיבישוף דאמאסקינוס .

לאחר המתנה שארכה שעות ארוכות יצאה השיירה לדרך  .דרך הפתח הקטן ראינו
ידיים מנופפות לשלום ומאחלות לנו שיבה מהירה  .רק מעטים בתוכוו זכו לכך  .במשך
הנסיעה אירעו תקריות בין הנוסעים  .היו שרצו לאכול ולשתות כרצונם  ,אחרים רצו

.

להתרחץ במי השתייה המעטים שהיו ברשותנו היו שרצו לשתות לעיתים

תכופות ,

אחרים דרשו מקום לשכב  ,ועוד דברים קטנים רבים שהפכו את חיינו למרים עוד יותר .
נוכח מצב זה החלטנו שישה מותיקי מחנה חאידארי להשליט סדר בקרון והנהגנו

משמעת ברזל  .אוכל  -פעם ביום  ,מים  -שלוש פעמים ביום  ,בכל פעם כוס אחת
לכל נפש  .קבענו שמירה מתמדת של השישה במשך

 24שעות 4 ,

להתקרב למים ולמזון  .קללות איומות הוטחו נגדי ונגד

שעות כל אחד  .אסרנו

חבריי .

כונינו שודדים

ומנוולים  .יש להוסיף לכך את החום שהיה גובר בשעות היום ואת הריחות המחניקים

.

מבתי  -השימוש  .למזלנו שלא כמו בקרונות אחרים  ,לא היו קורבנות בתוכנו  .השומר

.

המבוגר שהופקד עלינו איפשר לפתוח את הדלתות בכל תחנה שלפעמים השהייה בה

נמשכה שעות  ,ולהחליף את האוויר בקרון  .גם הגיל הצעיר של
לנו  .הצעירים שמרו על כך שבמשך הנסיעה המוראל היה

כ  15 % -בתוכנו סייע

סביר יחסית  .ברגעים הקשים

ביותר עודדנו את עצמנו בשירי  -עם וכן בתעלולים ובמישחקי הקלפים של ליצן אחד
שהיה בתוכנו .

ב  .במחנה אושוויץ
לבסוף הגענו  .שערי הקרונות נפתחים  .אנו יורדים במהירות

( ' שנל '  ' ,שנל ' ) ,

כאילו

קיים הבדל מתי מתחילה פעולת הגאז  .בכל רגע היה אמור להופיע האדון הגדול מנגלה
 -עול  -ימים צמא דם  ,שכולם פחדו מפניו  ,הממיין והשולח אומללים אלה  ,שחטאם

היחיד הוא יהדותם  ,לתנורים הפועלים ללא הפסק יומם ולילה  .הנאצים הפכו את
ההשמדה לתעשייה  ,ושמחתם היתה רבה בספקם לה את חומר  -הגלם  .חייתי חיי גיהנום
אלה במשך

11

חודש ובכל זאת אינני מוצא את המילים הנכונות לתאר את הפרשה

הזו .

אין לכך מילים מתאימות .
סוף סוף מסתדרות השורות  .בצד אחד  -נשים  ,ילדים וקשישים  :מצד שני -
צעירים וחסונים  .מצפים לשופט שיכריע את גורלנו  .ברגע מסוים  ,שקט מוחלט  .הנה
הוא מופיע  ,עם פמליה של אנשי ס " ס  ,המחזיקים כלבי  -זאב ענקיים  .לידו עמדה אשה

1 12

ן

ליאון כהן

יפה מאוד  ,גם היא מחזיקה שני כלבי  -זאב בגודל שלא רואים כמותו לעיתים קרובות .

סיפרו על אשה זאת  ,כי היתה מופרעת מבחינה מינית ובחרה את הבחורים החסונים
ביותר כדי שישמשו כמאהביה לשני לילות לכל היותר ואחר  -כך הורגת אותם במו ידיה
ומכינה מעורם כריכות לספרים  .אחרי המלחמה

.

כי היא נשפטה בהצגה

שמעתי ,

.

אנושית עלובה נאסרה בבית  -סוהר אך בהיותה בהריון שוחררה לאחר זמן לא רב .
חבריה באושוויץ הפעילו חוק שלפיו כל אשה בהריון נשלחה מייד לתנור  .שופטיה לא
החילו חוק זה עליה .
המיון מתחיל  .כל אלה שאצבעו של מנגלה מופנית אליהם חייבים לצאת מן השורה
ולפנות לצד  ,גברים לחוד ונשים לחוד  .תחילה חשבתי שמנגלה אילם  .דבר זה נמשך

כחצי שעה  .אחר  -כך הוא מסתובב כדי לראות ששום דבר לא נשכח על  -ידו ועוזב עם
פמלייתו  .את העבודה הנותרת מבצעים אנשי ' קומאנדו

קאנאדה ' .

העוזרים לנכים

ולזקנים לעלות למשאיות הממתינות  .המשאיות המלאות יוצאות אל יעד שאז לא היה

.

.

ידוע לנו אל אחד התנורים  .הנותרים  ,אלה שיצאו מן השורה ממשיכים להמתין  .ברגע
מסוים הם מצווים לשבת על הקרקע  ,וכולם ממהרים לקצע את הפקודה  .אני מתקרב
אל אחד האסירים

,

העוסק בפינוי כל שהבאנו איתנו מהקרונות  -מזוודות  ,ביגוד

וכיו " ב  -אולם איני מצליח להוציא ממנו אף מלה בדבר גורלנו  .מחוסר ברירה  ,אני

.

מתיישב ליד חבריי לנסיעה  .כאשר התאספנו כולנו יחדיו מתחילה המתנה מלווה

סימני  -שאלה  ,מה מצפה לנו ומה מצפה לאלה שכבר נלקחו במשאיות  .בינתיים סיימו
הקרונות ,

לרוקן את

קאנאדה  .שם ,
'

לגרמניה ,

והכל הועבר למשאיות  .המשאיות המלאות פונות ל ' קומאנדו

כפי שנודע לנו מאוחר יותר ) עוברים החפצים ריסוס מיוחד ונשלחים

לחלוקה בין נפגעי ההפצצות .

לעמוד ,

הפקודה ניתנת בקול

גרוני ,

וכל השומרים סביבנו מוסיפים את ה ' מהר '

שלהם  .תוך זמן קצר ביותר השורות מסודרות  .לאחר שתי דקות בדיקה

מצווים עלינו

לזוז .

מצב  -רוחנו היה טוב  .אנו ביחד  ,איש אחר

רעהו ,

שטחית ,

בשורות של

חמישה  .אנו שרים שירים שלמדנו בצבא היווני וממשיכים בשירי  -עם  .השופוס

( ראשי  -תיבות של שוצפוליסאי  -אחת הפורמאציות של המשטרה הגרמנית ) שלנו
נדהמים בראותם אותנו במצב  -רוח כזה  .כך אנו מגיעים לשערי אושוויץ  .כתובת על

השער מקדמת את פנינו  ' :העבודה היא חרות
השלמנו סיסמה זו במילים ' בתנור מס '

אשר מרוב עבודה וללא
כשירים )

מזון ,

הפכו

,'2

! '

( או ' העבודה משחררת ' )  .מאוחר יותר

שאליו היו שולחים את האסירים הותיקים

ל ' מוזלמאנים '

,

( כינוי שניתן לחלשים ולבלתי

ונשלחו הישר לתנור  ,שם מצאו את חרותם  .הייתי עד  -ראייה להמתות אלו .

אומללים אלה  ,שהיו מגיעים אלינו במצב של שלד  .היו הולכים בשמחה רבה לקראת
המוות  .אני שחייתי את הדברים הנוראים האלה מתאר היום את כל זה וחושב  ,שיכולתי

לצאת מדעתי  .שיצאתי מדעתי .
מלווים שורת שופו עם נשק ביד  ,אנו מגיעים סוף סוף לחצר אושוויץ  .שם מרשים

לנו לשכב על הרצפה  ,לשוחח בינינו  ,לעשות כטוב בעינינו  ,דברים שעד אותה שעה

ן

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו

היו אסורים עלינו באופן מוחלט  .שם ראינו קצינים מלווים

3 -2
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.

שומרים שהיו סוקרים

את היהודים שהגיעו  ,כדי לאתר בתוכם אנשים בעלי מאפיינים של הגזע השמי ( האף
העיניים ) ,

,

דוחפים אותם אל הקיר ומצלמים אותם  .סופר לנו  ,כי תצלומים אלה  ,שבהם

נראו יהודים מבוהלים מחשש שקיצם

היו נשלחים לכתבי  -עת ועיתונים

מגיע ,

ומתפרסמים כהמחשה לבני הגזע המקולל .
תוך

האירועים

הקודרים

והאווירה

הללו ,

שהכריעו את האופטימיים ביותר

.

שבתוכנו  ,פרצה לפתע קרן שמש  .לפתע נקרה לפנינו סאלוואטור קוניו בעל חנות
לצרכי צילום ברחוב ואניזלוס בסאלוניקי  .מצב  -הרוח שלנו הרקיע למרומים בראותנו

אותו  ,שכן הוא נלקח עם המשלוחים הראשונים והנה הוא לפנינו בריא ושלם  ' .אין

.

.

לכם מה לחשוש  ,הוא אומר לנו כל עוד תנהגו היטב  ,ונסו לעשות כן בכל מחיר תוכלו
לעבוד  .הסתכלו בי  .אני עובד
ימין ) .

היה צולע ברגל

12

שעות ביממה ומרגיש מצוין  ,למרות מגבלותי ' ( הוא

שוחחנו כעשר דקות  ,הוא התעניין בשלום קרוביו ועזב כדי

לשוב עם כמה קופסאות שימורים .

.

אחרי הפגישה עם קוניו הוקל לנו  .הלכנו לכיוון מחנה  -ההשמדה ' בירקנאו ' במרחק
כ  5 -ק " מ  ,המחנה

היעיל ביותר שהקימו הנאצים  .תוך כדי הליכה החלפנו בינינו

רעיונות  .כאמור הפגישה עם קוניו עודדה אותנו מעט  .אם
הראשונים ,

הוא .

ולעבוד ,

ונראה

שעבודה לא חסרה  .נוסף לכך  ,המלחמה לא תמשך לעולם  .היא תסתיים כך או

אחרת ,

נותר עדיין

בחיים ,

מדוע לא אנחנו

חשוב להתארגן

ששולח בין

?

העיקר להחזיק מעמד  .לאחר הליכה של שעה הגענו לבירקנאו  .נכנסנו דרך השער

הראשי בשירה  .למרות השעה המאוחרת  ,היו אסירים שעדיין הסתובבו מחוץ למבני

.

המגורים  .הם הסתכלו בנו כביצורים מוזרים לא הבינו כיצד אסירים מסוגלים להיכנס

.

לאזור המוות בשירה ובהליכה כה מסודרת  .מכוונים אותנו לבלוק ההסגר שם עלינו

לעבור בדיקות לפני שנופנה לעבודה  .בינתיים מצטופפים כולנו בתוך בלוק  ,בהמתנה

.

לסידור בעבודה ולתהליך השתלבותנו במחנה  .התהליך הבטיח לנו לפחות בינתיים

,

זכות לחיות  .במחנה ההשמדה היה הכול מתוכנן  .השמדת היהודים הגיעה לשיאה

מבחינת האוטומאציה  .עברתי מחנות רבים  ,ביניהם

:

מאוטהאוזן  ,מלק  ,גוזן  -ולא

ראיתי מחנה המשתווה עם בירקנאו  .אך באותם רגעים מאומה לא הדאיג אותנו  .היינו

צעירים  :היינו בחיים  ,עדיין לא ידענו כמעט דבר על המתרחש במחנה זה ובתקוותינו
הרבות לא הערכנו את המצב כגרוע ביותר  .צפופים  ,חמישה בכל תא  ,נכנענו לעייפות
ונרדמנו .

צעקות ' לקום

!

לקום ,

'

וחבטות על התאים שנזרקנו לתוכם בלילה מחזירים אותנו

למציאות  .אנו קופצים מהתאים  -ברי  -מזל הם אלה שבקומות הראשונה והשנייה -
ופונים בריצה לבתי  -השימוש  .חושך בחוץ ורוח קרה מקבלת את פנינו  .כולם
מצטופפים ליד בתי  -השימוש וכל אחד משתדל למצוא מקום קרוב יותר לכניסה .
אנשים מעשיים יותר מתרחקים מעט ומרוקנים את עצמם ברוח הקרה  ,תוך סיכון

רב .

העיקר הוא לסיים ולשוב למגורים  .לאחר שטיפת הראש במים קפואים אני חוזר רועד
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כולי ומשתדל לעשות סדר בחפציי  .יציאה

למיפקד  .כולנו בשורה  ,ממתינים לתורנו .

שמגיע לאחר שעה וחצי של המתנה תחת שמים מעוננים ובקור של כמה מעלות מתחת
לאפס  .חוזרים למגורים וממתינים לפקודה לגשת להרשמה כמחנה  .בשעה תשע אנו

.

בשורה  ,תמיד חמישה בשורה בדרך למשרד ההרשמה  .תחילה למקלחת  .לחדר העשוי
לקלוט

10

איש דוחפים אותנו בקבוצות של

. 25

ולאחר זרם של מים רותחים אנו

.

עוברים לחדר  -המתנה  .אנו נלקחים למספרה שם מספרים אותנו בכל הגוף  ,מגלחים
פעם ופעמיים עד שלא נשארת שערה על גופנו  .השלב הבא הוא המיספור  .חדר ובו

כעשרה אסירים  -פקידים  ,לכל אחד מהם עט שבראשו מחט רפואית חדה המבצעת את
המיספור וכן רשימת מספרים  .הפקיד מוחק מהרשימה כל מספר שהוא חורט על זרועו
של אסיר ורושם על הזרוע השמאלית של כל אסיר את המספר האחרון שטרם מחק
( המספר שלי היה

. ) 182492

.

אחרי כן אנו חופשיים לשוב למגורים  .אחרי שקיבלנו את

.

בגדי האסיר עם פסים הנושאים בפינה השמאלית העליונה את האות המציינת את ארץ
המוצא

(פ' -

פולנים .

י' -

יוונים

וכיו " ב ) .

רישום המספרים נותן אותותיו למחרת

כאשר מתעוררים עם זרועות נפוחות  .משך הנפיחות הוא בין

 15ל 22 -

,

יום  ,ואחרי  -כן

נשאר הקעקע לכל ימי החיים כמזכרת .
הפעולות האלה הגורמות מבוכה מסוימת אפילו לגברים  ,הן עינוי ממש לבנות .
בנות  -נערות אלו שנפלו בידי המנוולים רואות את שיערן מושלך לפחי  -אשפה  ,תחת

עיניים מלאות תשוקה  ,הן מלוטפות בידיים המנסות כאילו לבדוק את יכולתן בעבודה .
הן אינן יכולות להסתיר את שנאתן  ,הבאה לידי ביטוי בבכי בלתי פוסק  ,שעליו מגיבים
הגרמנים בצחוק רועם  .רבות מהן מתעלפות ומושבות לחיים במכות  -רצח  .היו בנות

שהתאבדו  ,כי לא יכלו לשאת את

הבושה .

שוב אנו בהסגר  ,שם מתחילה התארגנות בקבוצות  .כל אחד מנסה להישאר עם
מכריו או קרוביו  .אני מתיישב בתא במרכז  ,כדי להימנע מהרוח הקרה המסתננת דרך
שתי הדלתות  .לכל מבנה היו שתי דלתות

:

דלת הכניסה שפנתה אל הרחוב

הראשי ,

אל סמטה שהובילה אל בתי  -השימוש  .כולנו רעדנו מקור

והדלת האחורית -

.

בפיג ' אמות הבד שלנו שלא התאימו לאקלים  .לכן הצטרכנו לקום לשירותים ארבע עד
חמש פעמים

בלילה ,

בלילות הקרים של שלזיה עילית

,

כאשר היה הכל קפוא או

מושלג  .ריחות איומים היו מתפשטים בבלוק לכל אורכו  .בבוקר בחמש היה הכל

מתחיל מחדש  ,ואחרי  -כן החלו עבודות הכפייה  .רבים התפללו לצאת כדי לנשום אוויר
נקי ולמלא בו את הריאות  .העבודות היו מכל הסוגים .
ארבעה ימים לאחר הרשמתנו  ,בשעה שהיינו ישובים בתוך הבלוק  ,הזמין אותי
הקאפו האחראי על הבלוק וציווה עליי להכין צוות של יהודים מיוון שהוטל עליהם

להעביר את האוכל אל הבלוק  .הוא העיר לי  ,כי אהיה אחראי על אלה שאבחר  ,כדי

שכולם ישובו שלמים לבלוק  .הבטחתי לו  ,שאין לו מה לחשוש  .כה טעיתי  .בחרתי
במהירות כעשרה אסירים מיוון שהתנדבו ויצאנו  .לאחר עשר דקות הליכה  ,היגענו
למטבח

,

שם מצאנו אסירים ממבנים אחרים  ,שבאו בשליחות דומה  .שעת הארוחה
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.

בצהריים היתה גם ההזדמנות להעביר ידיעות  ,נכונות או שקריות וכך נפוצה במחנה

.

כל ידיעה חשובה  .באותו יום היו בתפריט נוסף למרק  ,גם תפוחי  -אדמה  -ארבעה

.

לאיש  .לאחר המתנה של חצי שעה לתורנו התחלנו בדרכנו חזרה  .אני צועד בראש
ומשוחח עם אחד החברים  ,והנה חלק מהאנשים הכניסו לכיסם כמה תפוחי  -אדמה ולא

.

שמו לב כי מביטים בהם מרחוק אסירים הממלאים תפקידי שוטרים  .אסירים אלה
התנפלו עליי וסחבו אותי שוב למטבח  ,שם הנחיתו עליי מכות  ,במקלות

ובבעיטות ,

ואחרי  -כן נזרקתי כסמרטוט לבוץ  .לא הבינותי מה קרה  .מצאתי את עצמי על מיטתי
בבלוק  ,כולי כואב וכל גופי פגוע  .כשחזרתי לעצמי  ,סיפר לי הקאפו עצמו מה קרה
וציין עד כמה הייתי טיפש בהאמיני בחבריי למאסר  .נשארתי שוכב על הבטן ארבעה

ימים בלא יכולת לזוז  ,אפילו לצרכיי  .ורק הטיפול הרפואי עזר לי  .שיעור זה שימש לי

.

לקח שלא להאמין באיש  ,לפחות בתקופת השבי .
לאחר שלושה שבועות בהסגר החלו בבחירת אנשים ליחידות השונות  ,לקומאנדו .

.

הראשונים שעזבו היו  :הנגרים  ,המסגרים החשמלאים ובעיקר צבעי  -הבניין  .הזהירו
אותנו לא להצטרף לצוותי זונדרקומאנדו  -יחידה

מיוחדת .

בהקשר זה הכוונה

לאסירים שהועסקו במשרפות  -המוות  ,התנורים  .זו היתה הבחירה הגרועה ביותר  ,שכן

אם היה סיכוי קלוש כלשהו להישאר בחיים במחנה  -מוות זה  ,הרי העובדים במשרפות

היו נידונים ודאיים למוות  ,כי הגרמנים לא רצו להשאיר עדי  -ראייה לתפעול ההשמדה .

.

נאמר לנו כי אמנם החיים ב ' זונדר ' הם כמו בבית  -הבראה  :אוכל טוב  ,יחס טוב ודיור
משופר  .אולם אף צוות אחד לא נותר בעבודה זו יותר מאשר

4- 3

חודשים  .כל צוות

בתורו היה מועבר למחנה אחר ומושמד מיד  ,ובמקומו הובא צוות חדש שגויס מבין
האסירים החדשים  .כך עברו הימים בהמתנה ובמתח .
בוקר אחד ראינו אסיר בדרגת קאפו  ,עם בקבוק תחת זרועו  ,נכנס לחדר הקאפו

.

האחראי עלינו ומתקבל בלבביות כאילו היה מפקד המחנה  .האורח נשאר כחצי שעה

ועזב את המקום בחיוכים ובלבביות  .למרות שאלותינו  ,לא הצלחנו לדעת מי האיש .
למחרת היום  ,בשעה

10

בקירוב  ,הטיל עליי הקאפו להרכיב צוות של

6

אנשים להעברת

קשישים וחפצים לתנור  .צוות זה יעבוד תחילה אחת ליומיים ואחר  -כך יוחלט על
גורלו  .היציאה בשעה

. 11

הפעם בחרתי רק אנשים שהיכרתי היטב  ,אותי מינו לראש

הקומאנדו  ,מפני שידעתי גרמנית  .בשעה

11

אנו יוצאים ומושכים עגלה עמוסה חפצים

ישנים ומסריחים  :מילאנו תפקיד של סוסים בתוך הבוץ שנוצר ברחובות על  -ידי הגשם
והשלג  .אך המרחק לא היה גדול  ,ולאחר כחצי שעה נכנסנו לחצר של תנור

מס ' . 2

ראיתי חצר ענקית מגודרת  ,עם מגדלי  -פיקוח מסביב  ,מבנה בן קומותיים  ,ארוך

מאוד ,

.

עם כניסה רחבה  ,ובצד שמאל מדרגות המובילות למרתף  .זה כל שהצלחנו לראות
ממיתקן ההשמדה המפורסם  .הרשימה אותי במיוחד הארובה  ,בגובה של

כ  50 -מטר ,

שבאותה שעה נפלט ממנה עשן  ,כמו ענן קל  .קיבלו את פנינו כמה מאנשי הקומאנדו
שדאגו לפריקת העגלה  .איסור מוחלט לדבר  .נצטווינו לשבת בקרבת המקום שבו היו

צריכים לפרוק את העגלה  .הקאפו  ,כבן שלושים  ,קטוע אצבע אחת  ,הזמין את השופוס

16
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לתוך הבניין כדי לשתות משהו ולתת להם כמה מתנות קטנות  ,חתיכות של זהב ומתנות

.

אחרות שהיו בשפע במיתקן ההשמדה  .הוא התקרב אחרי  -כן אליי ואמר לי להיות
זהיר  ,לא להתפתות להבטחות ולא להסכים לעבוד

ב ' זונדר ' .

הקאפו הזה  ,קוצ ' יאק

שמו  ,פולני עם לב זהב  ,נתן לנו  .במתנה כמה קופסאות שימורים  ,שקיבלנו בתדהמה  .לי

.

.

הוא נתן כמה נגדים מכונת  -גילוח עם סכינים ולאחר שאיחל לנו כל טוב  ,חזר לבניין .

בעת היציאה  ,הוא תחב לכיסי שלוש טבלאות שוקולד  ,שחילקתי בין החברים  .לאחר

.

שעה היינו בחזרה בבלוק אחרי שהחזרנו את העגלה ריקה  .מסרתי לקאפו את מכונת -

הגילוח ואת הסכינים  ,כדי לשמור על ידידותו ולהבטיח שלא יקחו מאיתנו את העבודה
שקיבלנו .
יום בהיר אחד  ,כשעה

בקירוב מהומה בבלוק  -ניקיון יסודי  .לא ידעתי מה היה

9

לנקות  .נפוצה ידיעה כי רופא יבוא לבדוק אותנו כדי לקבוע אם אנו מתאימים לעבודה .
הכול ידעו מה מצפה למי שאינו לגמרי בריא  -מוות  .הגרמנים לא השלימו עם כך

.

שאסיר יקבל אוכל בלי לעבוד  .סוף סוף מגיע הרופא  ,אסיר כמונו מלווה

ומתחילה בדיקת האסירים

:

.

קודם כל הלב  ,לחץ הדם מצב השרירים ( חשוב

קצין ,

מאוד ) ,

עיניים  -כאילו עמדנו להתגייס לצבא הגרמני  .מגיע תורי  .לאחר כמה

אוזניים ,

מילים בגרמנית  ,אני שואל בשקט את הרופא מה מתרחש ומה הסיבה לבדיקה קפדנית
אוזניי ,

זו  .כאשר בדק את

גילה לי הרופא כי מי שיימצא בריא יישלח לעבוד

בזונדרקומאנדו  .עם סיום הבדיקות הכריז הרופא כקול  ,כי כל היוונים
במצב בריאות

מושלם .

,

ואני בתוכם .

ולא הוסיף דבר  .מאוחר יותר הסביר לי כי לא היה ביכולתו

לעשות דבר  .שכן גם אם מישהו היה נפסל לעבודה

17

בשל מחלה  ,הוא היה עובר

.

בדיקה נוספת  ,הפעם על  -ידי רופא צבאי גרמני וזה היה פסק  -דין מוות לו  .הוא ניסה
לנחמני

באומרו  ,כי

כולנו ,

ב ' זונדר ' או מחוץ לו  ,לא נצא חיים ממקום זה  ,ומוטב

להתחמק ממכות ומסבל ולעבוד בזונדרקומאנדו שתנאי  -החיים בו טובים יותר  .שם
מתים פעם אחת ואילו בעבודות האחרות מתים כמה פעמים .

.

הרופא צדק כדבריו אבל כיצד להסבירם לאלה שהמתינו בקוצר  -רוח למה שמצפה

.

לנו  .במנוחת הערב אני מספר ללא היסוסים ליהודים מיוון  ,היינו

כ 200 -

איש  ,על

היעד שלנו  .איש לא אמר מלה  ,אולם השתיקה המוחלטת שקידמה את דבריי דיברה
בעד עצמה  .למחרת ביקשתי מהקאפו לשלוח כמה שאפשר יותר מחבריי לעבודות
השונות

:

חשמלאים

,

צבעי  -בניין ועוד  .הוא הבטיח לי לעשות כמיטב יכולתו בכל

הזדמנות שתהיה ושאנו נהיה הראשונים לכל פנייה  .אולם הדברים התפתחו במהירות
והיו מעבר לתוכניותינו  .כולנו  ,ללא יוצא  -מן  -הכלל  ,הועברנו לזונדרקומאנדו  ,וכמעט
כולם מצאו שם את מותם  .יומיים חלפו במתח גבוה  .לא היה לנו חשק אפילו לשוחח

החלפנו בינינו מילים ספורות ותמיד חזרנו לנושא

ה ' זונדר ' .

,

האווירה נעשתה קודרת .

אחר  -הצהריים של היום השני ראינו שוב את הקאפו שכבר ביקר אצלנו קודם לכן .
הפעם הוא לא נכנס לחדרו של האחראי אלא עמד ללא מילים בכניסה  .הוא היה בן

.

30

בקירוב שמן  ,ורוד  ,מעורר רושם של איש חשוב ובוטח בעצמו  .להפתעתי שמעתיו
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מדבר צרפתית מושלמת ושואל אם במקרה יש בתוכנו דוברי צרפתית  .חשבתי שהוא

.

מחפש איש מתאים לתרגום  .קפצתי לצידו ואמרתי לו כי אני דובר צרפתית

למופת .

בידי תעודת  -בגרות בשפה זו ואני עומד לרשותו  .הוא תפס אותי בזרועי ובלי לשים לב
לאחרים ,

.

גם לא לקאפו שלנו יצא איתי מהבלוק  .הוא אמר לי  ,שהוא מרכיב צוות

לעבודות הנחה של פסי  -רכבת לאורך כמה קילומטרים וזקוק לאנשים חסונים

,

המסוגלים לעבוד גם שעות נוספות  .העובדים יקבלו מזון מתאים  ,מנה כפולה של לחם

.

ומרגרינה  .תנאים מיוחדים  ,בלי מכות ובלי הטרדות  ,בתנאי שתהיה עבודה נקייה כי
ראשו בסכנה אצל הגרמנים  ' .אם אתם לא תעמדו במבחן  ,אני אשלם  ,אני זקוק
בחורים ' ,

אמר  .חשבתי מיד על חבריי בבלוק  ,היינו

כ 160 -

לכ 150 -

איש  ,כולנו יהודים מיוון .

הנה הנס שציפינו לו  .בתמימותו של איש צעיר אני מספר לו ( בסודי

סודות ) ,

כי יומיים

קודם לכן עברנו בדיקות רפואיות בהצלחה רבה  ' .אני מסכים  ,אני לוקח את

כולכם ,

.

היות וכולכם באתם באותו משלוח וכולכם יוונים ' הוא מסכם  .הוא לחל את ידי כדי

,

לאשר את הסיכום  .הבטיח לי להיות במקום למחרת בשעה

10

וביקש שנהיה מוכנים

לצאת מיד  ,כי אין לדחות את תחילת העבודה  .הוא נפרד ממני בידידות ועזב  .אין צורך
לתאר את שמחת חבריי  ,כאשר סיפרתי להם את החדשות  .לא דיברנו על כך עם

איש ,

.

גם לא עם הקאפו כפי שהיינו חייבים  .אולם באותם רגעים חשבנו רק כיצד לעזוב את
הבלוק ולהתרחק בהקדם מהמקום

,

שממנו יכלו לקחת אותנו בכל רגע ולשלחנו

לזונדרקומאנדו  .לכולנו היה זה לילה ללא שינה  .ההתייעצויות והויכוחים נמשכו עד

.

שעה מאוחרת  ,וכל אחד כבר הכין תוכנית  ,בהתחשב בהערכות כיצד נעבוד היכן

נהיה ,

.

האם ביחד או יפרידו בינינו  .שמחה אחת היתה משותפת לכולנו שהצלחנו לפחות
בינתיים להתרחק מהזונדרקומאנדו .

.

מוקדם בבוקר היינו כולנו מגולחים בנעליים מצוחצחות  ,עשינו כל שאפשר כדי

.

להיראות נקיים יותר  .בבגדינו מעל לכל רצינו לעורר רושם שאין אנו נרתעים מפני כל
עבודה  .היינו כבר מוכנים מחוץ לבניין לפני הזמן שנקבע והמתנו לקאפו החדש שלנו .
בשעה

0ן

הוא הגיע  .במצב  -רוח טוב  ,מגולח  ,עם הכובע על האוזן  ,הוא מסדר אותנו

בשורה ומתחיל את הביקורת  ,בודק מדי פעם אחד מאיתנו  ,כאילו עמדנו להשתתף

.

במצעד צבאי  .לאחר שסיים הוא התחיל מחדש כאילו רצה להשתכנע שלא טעה .
אחרי  -כן  ,תמיד ברוח טובה  ,הוא אומר לי

:

' בסדר אני לוקח את כולכם  ,למרות שאיני

.

זקוק לכל כך הרבה אנשים אינני רוצה להפריד ביניכם '  .הוא נכנס לבלוק ויצא ממנו
עם הקאפו  ,ספר פעם ושוב פעם את האנשים ומסר לו קבלה חתומה כדין וכדת  ' .אני

רוצה  ,הוא אומר לנו  ,לפני שנזוז שתהיו מרוצים  .נעשה סיבוב במחנה ואחרי כן ניגש

.

לבלוק  .אני רוצה שכולם יתפעלו מכם  ,שירו שירים צבאיים של הארץ שלכם קדימה
פנה '  .צעדנו כבורחים

מהגיהנום  .שרנו בכל הכוח  ,מאושרים שמתרחקים מבלוק

זה ,

שבו ציפה לנו המוות  .היה ביכולתנו לעבוד ולחיות בתקווה מועטה שאולי נינצל  ,אם
לא כולנו  ,לפחות חלק מאיתנו  .תקווה קלושה זו היא שהמריצה אותנו לשיר  .ראינו את
ההפתעה בפניהם של האסירים

,

נשים

וגברים ,

שהסתכלו בנו בלכתם או בשובם

ן
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מעבודתם  .איש מהם לא ידע מהו מוצאנו  .לאחר הליכה של חצי שעה הגענו לפני

הבניין שישמש לנו בעתיד למגורים  .הדלתות היו פתוחות לרווחה  ,כאילו להקביל את
פנינו  .הותיקים  ,בקבוצות של עשרה  ,פזורים על פני הבלוק  ,עקבו אחר כניסתנו  .אנו

נסגרים .

בפנים  .השערים
כרצונכם

! '

בצרפתית .

והקאפו ,

נותן הוראה

:

'

חופשיים .

הסתדרו

ונעלם לתוך חדרו  .רק אז רעם עצום נפל עלינו  .אחד הותיקים התקרב אליי

ושאל אותי אם אני  ,או אנחנו  ,יודעים היכן אנו נמצאים  .השבתי לו  ,כי אנו בבלוק של
העבודות הציבוריות  .הוא פרץ בצחוק ואמר ביידיש
עבודתכם

במשרפות ,

' שמוק אתם בזונדרקומאנדו .

:

מעכשיו תעבדו בשריפת אחיכם

בצחוק שוטף שלא אשכח לעולם

ואחיותיכם ,

.

ג  .בבירקנאר  ' -תעבדו בשריפת אחיכם
כך  ,לאחר מאמצים רבים

,

ואחיותיכם '

מתח ולבסוף שמחה גדולה  .נזרקנו לתוך מרירות נוראה

ולתוך עצבות שתשפיע מיד על
, 19

שמוק ' ,

ופרץ

4

מחברינו  .כפי שיסופר בהמשך  .בינתיים אנו בבלוק

בזונדרקומאנדו המפחיד כל כך  ,שכה ניסינו להימנע מלהגיע אליו  .וכל זאת בגלל

קאפו צרפתי מנוול

?

במחשבה רגועה הייתי אומר

:

לא  ,גם הוא היה אסיר והיה עליו

לבצע את הפקודות שנתנו לו  .ההיפך  ,אני סבור שהיה יפה מצידו לא לגלות לנו את
האמת מן הרגע הראשון  .שמחות צפויות הן פחות מוצלחות אולם צרות צפויות
כואבות יותר  ,והוא הצליח להקטין זאת על  -ידי השקר  .לאחר השחרור  ,כאשר התכונן

עם אחרים לשוב הביתה  ,הוא נרצח  .הוצאתו להורג נומקה על  -ידי אלה שהכירוהו
בכך  ,כי איש לא הסכים לשמש כקאפו בזונדרקומאנדו ורק איש זה התנדב והוסמך

על  -ידי

הגרמנים  .מן צעדו זה ועד להאשמה שהוא היה שותף לחיסול אלפי יהודים

המרחק היה קטן  .במשך  5ימים עזבו אותנו במנוחה  .לא עשינו דבר פרט לניקוי הבלוק
ולכמה תפקידים קטנים  .כמשך אותם ימים היתה לי אפשרות ליצור קשר עם הותיקים

,

ובמיוחד עם אחד שהיה כנראה החשוב מכולם  .סיפרתי להם על כל הפרטים  .על
נסיונותינו להתרחק מהעבודה

ב ' זונדר ' .

כיצד רימו אותנו והאמנו עד לרגע האחרון

שלוקחים אותנו לעבודה בכבישים  .במשך הזמן נוצרה ידידות מסוימת בינינו ובין
הותיקים  .הם נתנו לנו הנחיות כיצד לנהוג בעבודתנו .

.

אני חייב כאן להסביר לקורא כיצד פעלו המשרפות והבונקרים  .שריפת הגופות

נעשתה במשרפות  ,אולם כאשר המשלוחים התרבו והמשרפות היו גדושות הופעלו
הבונקרים  .בבירקנאו היו
,4

.

בנויים בזוגות כך

מטר מול
2- 1

4

.

משרפות  .אלה היו מיתקנים מודרניים ממוספרים מ -

שמס '  1עמד

מול

מס ' , 2

ואילו מס '

מס '  . 4ההבדל היחיד היה בכך שמס ' 4 - 3

עמדו בקצה המחנה  .כל משרפה כללה מרתף

הגישה אל המרתף היתה דרך

שאורכו

כ 20 -

מטר ,

ורוחבו

12

12

,

1

כ 250 -

עמדו במרכז המחנה  ,ואילו

מס '

קומת קרקע וקומה עליונה .

מדרגות ברוחב

מטר ושטחו

3

עמד במרחק של

עד

כ 250 -

4

מטרים  .מיד נכנסים לאולם

מ " ר  .לאורך כל הקירות היו

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו

מעל הספסלים

ספסלים מעץ לישיבה .

-

קולבים ממוספרים

,

ן
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כ 30 -

.

סנטימטרים זה מזה  .על הקולבים חויבו הנידונים לגאז בהתאם להוראותינו  ,לתלות
את בגדיהם

' כדי למנוע טעויות מאוחר יותר '  .בהגיע האנשים למרתף  ,הוסבר להם

,

שמדובר במקלחת לצורך חיטוי  ,וזו הסיבה לתליית הבגדים  .אחר  -כך הם היו עוברים

לאולם המקלחות  ,ורק שם הם ראו את ברזי המקלחות המותקנים בתקרה  .כולם חויבו
להישאר ערומים לחלוטין  .תחילה הוכנסו נשים וילדים ( לשמירת ' המוסר ' ) ואחריהם
 -הגברים  .אולם  -המקלחות היה קשור לאולם  -הגאז באמצעות אולם ששטחו

מ " ר  .כאשר כולם היו מוכנים -

כ 16 -

דבר שהושג לאחר צעקות ומכות של אנשי הס " ס .

כך

שהאנשים לא יכלו לראות או לחשוב  -היו פותחים את שער אולם  -הגאז  .האנשים
זרמו אל האולם לא כדי להגיע למקלחת אלא כדי לברוח ממכות קלגסי הס " ס  ,שדחפו
את האנשים במהירות האפשרית לעבר סוף האולם  .עם סיום פעולה זו  ,סגרו את שער
הכניסה

,

כך שהנידונים לא יכלו לצאת מהאולם  .כאשר הגיע תורם של

הגברים ,

.

שהוכנסו אחרי הנשים והילדים הראשונים ביניהם שהיו כבר על סף אולם  -הגאז נוכחו

לדעת מה מתרחש ומה צפוי להם וניסו לצאת  .המוצא היחיד היה שער הכניסה  .והם
נדחפו לעברו  ,בתקווה לפתוח אותו  .כאשר הגברים המוכים באכזריות על  -ידי אנשי
הס " ס ,

שכדי להגביר את המתח היו יורים באוויר  ,היו מגיעים לשער הכניסה וזה היה

נפתח  ,הם עמדו מול המון הנשים והילדים שניסו לצאת  .וכך  ,אלה שהיו באולם  -הגאז
ניסו לצאת ואילו אלה שהיו עדיין בחש נדחפו כדי לברוח מאנשי הס " ס  .בסופו של

דבר הצטופפו כולם בתוך האולם שהפך מלכודת  -מוות להם
הקיבולת המירבית של אולם מקולל זה  -שאורכו היה

מטר וגובהו

3.5

מטר  -היתה

500

.

כ 30 -

איש  ,אולם צופפנו בו עד

750

.

מטר רוחבו

כ 15 -

איש  .האולם היה

חלק לחלוטין והקירות היו מבטון מזוין  .במרחק של א מטר זה מזה היו עמודים

מכוסים לוחות מתכת  ,ובהם חורים ברוחב של

5ן

מ " מ  ,שדרכם זרם הגאז מבחוץ .

העמודים היו פתוחים כלפי חוץ  ,ונסגרו שם באופן הרמטי בלוחות בטון  .לפני הזרמת

הגאז היו מזיזים את לוחות הבטון  ,מסדרים בחלק הריק של העמודים את הקופסאות

.

עם הגבישים במצב מוצק שהיו הופכים לגאז בטמפראטורה הפנימית שהיתה במבנה
וסוגרים שוב את הלוחות  .הגאז הרעיל היה מתפזר דרך חורי העמודים על פני כל

האולם וממית את כל אלה שהיו בו  .את הדלתות היו פותחים רק שעה מאוחר יותר  .כדי
לודא שכל הנידונים מתו  .על פני השער  ,שעוביו

מגדלת בגובה

1 . 65

25

מ " מ  ,הותקן חלון עם זכוכית

מטר  ,שדרכו היה אפשר לראות את המתרחש באולם בגודל טבעי .

דרך חלון זה היה עלינו להסתכל ולהיוודע אם מישהו עודנו זע  .הגופות שנשארו
בקרבת העמודים המחוררים צבען היה סגול והפך לורוד ככל שהגופות היו מרוחקות .
שוני זה נבע כנראה מכמות הגאז שהנידון היה נושם  .היו גופות שנמצאו עליהן סימני
צואה או זרע .

כאשר נוכחנו כי איש לא זע באולם  -הגאז  ,הפעלנו את מיתקן מיזוג  -האוויר כדי
שכל הגאזים מהאולם ייפלטו וייכנס לתוכו אוויר צח  .האוורור נמשך כשעתיים  .בזמן

ן
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זה לא היה  -לנו מה

לעשות  ,פרט

לחיפוש בכיסי הבגדים שהיו תלויים מעל לספסלים .

לעיתים מצאנו מטבעות זהב  ,חבילות של דולארים  ,או מטבעות זרים אחרים  .דברים
אלה לא היה להם כל ערך בתוך

ממתקים .

המחנה  ,פרט

אולי לאפשרות לרכוש לפעמים

באמצעות השומרים שלנו שהכירו היטב את המלאכה  .היינו מוצאים

לפעמים סבונים ריחניים  ,כה חשובים לנו  ,חולצות חדשות לגמרי  ,מי קולון  ,בקיצור

כל מה שבן  -תרבות נזקק לו לצרכיו היומיומיים .
הזמן חולף  .אנשי

הס " ס ,

שחזרו להיות ' מלאכים ' ושפעו חיוכים כלפינו  ,היו

מחזירים אותנו למציאות  .חייבים להתחיל בעבודה  .עבודתנו היתה מחולקת לחמישה

.

שלבים כל שלב בטיפולו של קומאנדו אחד  ,צוות אחד .
,

עלב ראשון  -פינוי הגופות מאולם  -הגאז ושטיפת האולם במים רבים ובחומר

ריסוס  .הצוות העוסק בכך מורכב כולו מאנשים חסונים  ,בשל העבודה המפרכת -

.

למשוך כל גופה בנפרד ולהעבירה לאולם המעבר שכאמור שטחו
מחוברות זו

לזו ,

16

מ " ר  .הגופות היו

והפרדתן הצריכה כוח פיסי רב  .עבודה זו דרשה זמן  ,במיוחד

בהתחלה  .בהמשך הזמן הפרדת הגופות היתה קלה יותר .

שלב שני  -הצוות שנמצא באולם המעבר היה גוזז שערות ארוכות  ,בעיקר של

נשים  ,וממלא בהן שקים המיועדים לכך  .הגיעו אלינו שמועות  ,כי השערות שימשו
לתעשיית לכד לנעליים  .מה שידוע לי הוא כי לאחר שהשקים היו מלאים

וחתומים ,

נרשמו עליהם ראשי  -תיבות בגרמנית ונשלחו לגרמניה  .סיכות  -ראש או כל קישוט

ראש רוכזו גם כן ונשלחו לגרמניה  .נותרו גופות ללא שערות  ,גברים  .נשים

וילדים ,

מגובבות אחת על השנייה  ,מוכנות לשלב האחרון  -העברתן לחדרי המשרפות .

שלב שלישי  -אולם התנורים  ,שהיה באורך של
החלק הראשון

( כ 12 -

25

מטר  ,מחולק לשני חלקים .

מטרים ) כלל את התנורים  ,ואילו החלק השני

( כ 10 -

מטר ) היה

מיועד לזונדרקומאנדו  ,ובו חדר אמבט  ,כולו מצופה חרסינה מהסוג המעולה ביותר .
את העבודה כאן ביצעו שני צוותים  ,שהתחלפו ביניהם כל

התעשייה שהפכה בני  -אדם לאפר פעלה ברציפות
של תנורים  ,מרוחקות

כ5-

ככל יחידה  75 ,גופות כל

24

%2

כזעות ( מ  6 -עד

שעות ביממה .

מטר זו מזו  .הקיבולת של כל תנור היתה

3

. )6

יחידות נפרדות

 5גופות  15 ,גופות

חצי שעה  .לכל תנור הוכנסו שלוש גופות של גברים ושתיים

של נשים  .השומן העודף של הנשים לעומת הגברים איפשר לשמור על אש מתמדת
בתנור  .ליד יסודות התנור פעלו מאווררים שליבו את האש  .בעבודה רצופה של
שעות היה אפשר לשרוף

3600

24

גופות  .השלב השלישי בעבודה החל עם הגיע הגופות .

צוות של ארבעה אנשים הוריד את הגופות מהעגלה וזרק אותן על הרצפה  ,הבנויה
בטון חלק  .צוות נוסף ובידו מקלות  ,הדומים לאלה שבשימוש זקנים  :באמצעות

המקלות היו תופסים את הגופות  ,כך שהחלק העליון של המקל  ,המוחזק בכף  -היד
בדרך  -כלל ,

היה תופס את הגופה ומחליק אותה עד פתח התנור  .האסירים שהיו

מסדרים את הגופות לפני לוע התנור נעלו מגפי גומי  ,כי הריצפה היתה מוצפת תמיר
מים בגובה של

כ 10 -

ס " מ  ,כדי להקל על העברת הגופות  ,שבגלל קשיחותן היה קשה

ן
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להעבירן  .כאשר הגופות סודרו הגיע תורו של רופא  -שיניים  ,אף הוא אסיר  .בעזרת
צבת רפואית היה עליו לבדוק כל גופה  ,לעקור מפיה את כל שיני הזהב ולרכזן בגביע
שלידו ואילו כל השיניים התותבות רוכזו בתוך ארגז מיוחד  .את הזהב שבגביע היה

מעביר לתוך ארגז לידו  ,שהיה נעול במנעול מיוחד  .אסיר בשם כץ  ,שהחזיק במפתח
לארגז היה היחיד הרשאי לפותחו ולרקע את הזהב שבו ללוחיות  ,שרוחבן
ועוביין

5

5

ס"מ

מ " מ  .כץ היה האיש המפונק ביותר במחנה  ,משום שהיה האיש החשוב בצוות

אנשי הזהב במשרפות וסיפק לפי רצונו זהב לאנשי הס " ס  .פעמים רבות הוא הציל חיי
נידונים למוות  ,הודות לזהב שאנו היינו עוקרים מהגופות  .נחזור לרופא  .תפקידו אמנם
לא היה הקשה בין העיסוקים במחנה אולם היה אחד המבחילים ביותר  .לא קל לפתוח

פה של גופה קפואה  ,וכאשר הוא נפתח נידף ממנו סירחון כה חריף  ,שכמה פעמים
הפסקתי את עבודתי כדי להקיא  .ואף זו  ,רע ומר היה גורלו של מי שפסח על עקירת שן
זהב אפילו אחת  .התנסיתי בכך כאשר הולקיתי עשרים מלקות ביום שבו הביאו

האפר מהתנור וגילו בתוכו שן זהב  .הזנחה זו נחשבה כפעולת

חבלה ,

את _

ורק הודות

להתערבותו של כץ לא הובאתי מיד בפני כיתת יורים  .היה עליי להמשיך

בעבודתי ,

כאשר ישבני שתת דם וגופי היה חבול ממכות שעד היום הותירו בי סימנים  .יתרונו של

הרופא היה בכך שהצליח לצבור לעצמו אוצר קטן ובעזרתו היה משיג בשר  -עוף
ועוגות ,

באמצעות אנשי הס " ס שאגרו גם הם לעצמם רכוש מסוים .

עם סיום פעולת רופא  -השיניים היתה הגופה מוכנה לשריפה ולהפיכתה לאפר .
ארבעה אסירים מן החזקים ביותר מסדרים שלוש גופות

(2

גברים ואשה ) על אלונקה

בעלת ידיות ארוכות  .אחד מאנשי הצוות מרים את החלק הקדמי של האלונקה ובתיאום
עם עמיתו שליד החלק האחורי מרים את האלונקה אל שפת התנור  .פותחים את פתח
התנור היוקד

ב 800 -

מעלות חום והלהבות שבתוכו נגלות  .האיש המחזיק בשתי ידיות

האלונקה מרים אותה במאמץ רב  ,כך שהיא והגופות שעליה מחליקות לתוך התנור  .בא
האיש הרביעי ובידיו מוט מתכת המסתיים

האיש המחזיק בידיות מושך אליו את

ב ' -ו

ולוחץ

האלונקה .

בכל כוחו על הגופה התחתונה .

בשעה שהאיש הרביעי דוחף את

הגופות בכל כוחו לפנים התנור  .הדלת נסגרת  .פעולה זו חוזרת על עצמה  15פעם  ,עד

שכל התנורים מלאים גופות  ,הנשרפות עד היותן אפר .

גופות כל חצי שעה  .היו

75

אברים שלא הפכו לאפר  ,כמו עצמות חוט השדרה ועצמות הברך  ,והיה צריך למחוץ
אותם במכשיר עשוי מעץ או מברזל  .אנחנו השתמשנו במכשירי עץ .

אגב כך  ,אני מבקש להעיר לאפשרות שגופתו של היטלר נשרפה בקומת הקרקע של

.

משרדו  .אני סבור מנסיוני  ,כי על מנת לשרוף לחלוטין גופה יש צורך באיורור מתמיד
במשך זמן

השריפה .

לאחר סיום הפעולות

שהשתמשו בו

לצרכיהם .

הללו ,

מועבר האפר למשאיות ומחולק כמתנה לחקלאים

או נזרק לנהר הויסטולה  .בנקודה זו מסתיימת עבודת

המשרפה .
שונה לחלוטין היתה פעולת הבונקרים  .הבונקר הוא תעלה בעומק  5מטר וברוחב

ן
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מטר שהולך ונעשה צר עד לרוחב של מטר  .בתעלה היו שכבות של ענפי עצים

.

.

ושל גופות כך שבחלק העמוק ביותר הונחו הענפים עליהם שכבת גופות  ,שוב שכבת
ענפים

וכך עד לדפנות התעלה  ,כאשר השכבה האחרונה היתה של גופות  .כאשר

,

התעלה היתה מלאה  ,פיזרו עליה דלק והציתו את מה שבתוכה  .הגופות נהפכו
בסיוע אנשי

ארוכים

הזונדרקומאנדו ,

שבידיהם ,

שעמדו משני צידי התעלה

וטיפלו ,

לאפר ,

בעזרת מקלות

באש שלא תכבה  .המלאכה בתעלה אחת ארכה בדרך  -כלל שתי

יממות  .כאשר הכל נגמר והאש כבתה  .היו מנקים את התעלה מכל השאריות ומכינים

אותה למשלוח הבא  ,שלא איחר להגיע  .הבונקרים הופעלו ללא הפסק  ,במיוחד כאשר
המשלוחים הגיעו בתכיפות של שלושה עד ארבעה ליום והמשרפות לא היו מסוגלות
לקלוט קבוצות נוספות  .ההמתה בגאז של אלה שנשרפו בתעלות היתה האיומה ביותר .

פה לא היה זמן להכנות ולהסברים  -יש להתפשט כדי להתקלח  .כאן הנידונים הופנו
במכות ובדחיפות לקרונות שבאמצע השדה  ,במרחק
לקרונות בקבוצות של

100

כ 300 -

מטר מהתעלות  ,תוכנסו

איש  ,סגרו את הדלתות ואחרי חצי שעה הזרימו את הגאז

דרך פתח קטן בפינת הקרון וסגרו מיד את הפתח  .צעקות הנידונים וחבטותיהם על

קירות הקרון היו קורעות את ליבותינו  ,שהרי ידענו מה מתרחש בתוך הקרון  .כל זה
נמשך

15 - 10

דקות  ,ואז השתרר שקט מוחלט  .אחרי רבע שעה היו פותחים את הדלת

האחורית של הקרון ומעמיסים את הגופות על עגלות מיוחדות  ,שהיינו דוחפים על

פסים זמניים עד התעלות  .שם היינו הופכים את העגלות  ,כך שהגופות נשפכו ליד
דפנות התעלות  .במהירות רבה היינו שבים לנקודת המוצא כדי להתחיל מחדש

.

בהשוואה למה שהתרחש ליד הבונקרים  ' ,התופת ' מאת דאנטה הוא מעשייה לפעוטות .

אי אפשר לתת מושג ממה שאירע שם  .שמים שחורים  ,להבות מתרוממות לגובה

מטרים  ,אנשים ( של

ה ' זונדר ' )

6-5

רצים מסביב תוך שימוש במקלות ענקיים כדי לאוורר

את הכל  ,צעקות ובכי מגיעים ממרחק  ,ערימות גופות בגובה של כמה מטרים  ,עשן

מחניק וריח גופות שרופות  .חיזיון שטני .
פלא הוא שלא כולנו יצאנו מדעתנו ולא השתגענו לגמרי  .אכן לא כולם יכלו
לעמוד בכך  .באחת הפעולות הללו  ,בערב השני  ,השתגעו שניים מחברינו ותוך קללות

וצעקות הפילו עצמם לתוך הלהבות  .בערב שאחרי  -כן  ,התנפל אחד מאנשינו על איש

.

ס " ס ומשך אותו ללהבות כדי שימות יחד איתו אך אנשי

הס " ס

הספיקו להרוג את

חברנו לפני שהשלים את ביצוע מזימתו  .הגרמני יצא עם כמה כוויות בלבד  ,אולם
מרוב פחד לא היה יכול להמשיך בתפקידו ואושפז בבית  -חולים  .מקרי שיגעון אלה
הותירו רושם קשה על אנשי

הס " ס  .מעולם

קודם לכן לא ננקטו צעדים כאלה  ,אף

שהמשרפות והתעלות פעלו כבר עשרות חודשים  ,וכתוצאה מכך חיי האסירים מיוון

נעשו מרים יותר  .מכות ניחתו על ראשינו בשל כל עניין פעוט ביותר  .ביקשתי להיפגש
עם הקאפו שהביא אותנו למקום זה  .הוא קיבל אותי בו בערב  .אמרתי לו בצורה ברורה

,

כי אם השומרים עלינו לא יפסיקו לרדוף אותנו ולחפש כל הזמן סיבות למכות  ,ייתכן
שהיוונים

,

שהראו בזמן האחרון סימני שיגעון

,

יגיעו להחלטה להפוך את צריף
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המגורים שלהם ללהבה ענקית  .ביקשתי ממנו להתערב בתוקף כדי שהשומרים יחדלו
להתעלל

בנו ,

ואילו אני אעשה כדי להרגיע את הרוחות  .התוצאה היתה מיידית .

השומרים הוחלפו  .השומרים הקודמים נשלחו לאושוויץ ואילו החדשים אמנם שמרו
על הסדר אבל נמנעו מלהעיר לנו  ,הן בתעלות והן במשרפות .
תקריות אלה עוררו בליבם של האסירים מיוון את הרעיון לפוצץ את התנורים בכל
מחיר ובכל אמצעי  .לא ניתן להם לרצוח אותנו כחיות בבית  -המטבחיים  ,חשבנו .
החלטנו להאבק  .אמנם קל לומר זאת ברגע של התלהבות  ,אולם לא היה לנו נשק ,

אפילו לא אולר אחד  ,על  -כן היה זה רעיון דמיוני לגמרי  ,שיגעון שמצא את ביטויו
כמה חודשים מאוחר יותר והצית את מרד

היהודים

מיוון ,

ה7-

בספטמבר

. 1944

היה זה מרד של

בעזרת תריסר רוסים וכמה יהודים שאת מספרם אפשר למנות על

אצבעות יד אחת .
באותו זמן החמיר מאוד המצב בבונקרים  .המשלוחים הגיעו ללא הפסק  ,עד
שהקאפו נאלץ לבקש תגבורת  .קיבלנו תגבורת  ,כך שמספר אנשי הזונדרקומאנדו הגיע
לראשונה

ל 1125 -

איש  .בראש הקבוצה החדשה עמד איש איום  ,סמל חולה עגבת

שכאילו לא הספיק לו כל שהתרחש בבונקרים  -רגלו לא דרכה מעולם במשרפות
 והוא רצה להשביע את רצונותיו החייתיים  .הוא ניצל כל הזדמנות כדי להתנפל עלכל אשה שראתה עינו  .הוא לא הסתפק בכך ודרש להביא לפניו קבוצה של חמש בנות

ערומות לגמרי וירה בהן  ,כדי להיווכח כמה נשים אפשר לחסל בכדור אחד  .בנות

אלה ,

.

שרק נפצעו הושלכו לתוך הלהבות ומצאו שם את מותן הנורא  .הדבר נמסר שוב
לקאפך  .הוא השתולל מזעם  ,התקשר עם המפקדה באושוויץ ועקב התערבותו הועברה
המפלצת למחנה אחר  .זו רק דוגמה אחת מיני רבות על מה שהתרחש במחנות שבהם
הושמד העם היהודי .
עבודה מתישה זו נמשכה חודש ימים  ,ללא הפרדה בין שעות העבודה לשעות

המנוחה  .לעיתים קרובות העירונו בחצות  ,כדי לעזור לצוות שעבד בלילה  .בסוף נחלש
הקצב  .הבונקרים נסתמו  .על שטח התעלות ניטעו עצים והכל שב לקדמותו  .אז הגיעו
המשלוחים  ,שכללו אסירים חדשים שהצטרפו ל ' זונדר ' כדי לעזור לנו  .כולם  ,ללא
יוצא  -מן  -הכלל ,

היו

יהודים

מהונגאריה .

הם

למחנות

הופנו

אחרים ,

בעיקר

למאוטהאוזן  ,ושם נשרפו ללא הכנה כלשהי  .שמענו על כך חודש מאוחר יותר  .אישור

על כך קיבלנו משופו אחד  ,איש כבן

, 50

שליווה אותם ושב אלינו  .הוא סיפר לנו על

כך ערב אחד  ,בשעת העבודה  ,לאחר ששתה חצי בקבוק יי " ש  .הדבר השפיע עלינו
מאוד  .חשבנו שהם עובדים במשרפה אחרת  ,כפי שנמסר לנו רשמית  .כעת לא היה לנו
עוד ספק  ,כי מותנו שלנו הוא ודאי  .בינתיים חזרו המשלוחים למתכונתם הרגילה .
לאחר שהסתכסכתי עם האחראי על משרפה מס '

4

.

העבירו אותי למשרפה מס '

.2

עבדתי עתה תחת פיקוחו הישיר של קוצ ' אק  ,שהיה מלא טענות כרימון ושימש כאחד
מיוזמי המרד  .במשרפה מס '

,2

בתמיכת העובדים ממס '

1

.

החל להתארגן המרד  .נוסף

לצוות האסירים הרוסים  ,שאין מילים לתאר את מסירותם  ,אציין מספר שמות שאני

ן
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זוכר  :האחים ונציה  ,האחים ג ' חון  ,יוסף ברוך מקורפו  ,קצין בצבא היווני וחתנו של
סוחר האריגים ברוך

ונציה  ,אררה ,

קצין בצי היויני

שנהרג מאוחר יותר בנסיון

בריחה ,

אלברט נג ' רי  ,מאקי יוחנן ואחרים  ,ששמותיהם לא זכורים לי כעת  .בין אלה שעבדו
כמשרפה מס '

,1

עוד את הקאפו

מקום הכבוד מגיע לקצינים הרוסים  ,שעוד אספר עליהם  .יש להזכיר

קמינסקי  ,הראשון שנעצר

את קוצ ' אק הבלחי

נשכח  ,את

והעדיף מוות אכזרי על גילוי דבר לגרמנים

,

הרץ שטראספוגל  ,תעשיין מפארים שנתקשרתי עימו

בידידות  ,את כץ איש הזהב שלנו  ,שהפך את זהב השינים ללוחיות  ,את ד " ר הופר

מפאריס ואחרים  .מזג  -האויר השתפר  .העבודה השגרתית נמשכה והחלישה אותנו
לגמרי דאגנו רק לאכול טוב עד כמה שניתן וכל אחד ניסה למלא את תפקידו עד לרגע
,

הבלחי נמנע של סוף הפרשה  .לפעמים שתינו לשכרה ואחרי  -כן שבנו לעבודה .

.

אנו יהודי יוון היינו במצב מיוחד שמעולם לא הבנתי את הסיבות לו  .אף שתמיד
היינו ממלאים את מקומם של החולים ותמיד קיבלנו על עצמנו משימות שלא נועדו

לנו  ,למרות כל זאת התייחסו אלינו בזלזול  ,במיוחד אסירים מהארצות הצפוניות  ,כמו
הפולנים ,
מעליבות ,

הרוסים והצ ' כים  .היינו תמיד הכבשה השחורה וזכינו תמיד להגדרות
כמו

:

' חולירע ' ,

' קורבה '  .יום אחד דיברתי עם

קוצ ' אק וביקשתיו לנסות

לשים קץ למצב זה  ' .איני יכול לעזור  ,הוא אמר  ,הם מנוולים המסתכלים עליכם כעל
אנשים לדרג נמוך יותר  .הם האשכנזים ואתם

הספרדים '  .איזו

בושה  .הם דיברו עם

היהודים מיוון בצורה נאותה יותר רק כאשר רצו לקבל מהם קצת זהב לצורך מסחר .

איזה מסחר כבר היה אפשר לעשות בפרוזדור זה למוות  ,שהרי מי שנתפס בכך היה
נידון למוות מיידי  ,ללא כל בירור  .אני היווני  ,הספרדי  ' ,החולירע '  ,מעולם לא סירבתי
לתת להם שרות קטן זה .

יום אחד  ,באמצע העבודה בשעות הצהריים  ,ניגש אליי סאגא מהעיר יאנינה שביוון

וסיפר לי שראה דבר בלתי מובן  .הוא הוביל אותי לקצה האולם  ,למקום שהיו עורמים
בו את הגופות

מהעגלה  ,הראה

לי גופת אשה ותוך כדי כך פישק את

רגליה  .ראיתי

יהלום שחלקו מוסתר וחלקו גלוי באבר  -המין שלה  .תוך שניות אספתי את היהלום
והכנסתיו לכיסי  .לאחר חצי שעה נכנסתי לאמבטיה ורחצתי את היהלום במים רבים
ובסבון  .היה זה יהלום נדיר ביופיו בצבעי כחול ולבן  .היתה זו תקופת המשלוחים
מבלגיה  ,וכעלת היהלום היתה כנראה ממשפחה עשירה  .בערב במיטתי  ,תפרתי את
היהלום לתוך הסוודר שלבשתי תמיד או החזקתי לידי  ,כאשר החום ליד המשרפות היה

.

בלתי נסבל  .העניין לא הסתיים בזה  .אחד האסירים  ,פולני בשם ישקה שאל אותי כמה

ימים מאוחר יותר  ,אם האבן שמצאתי היא למכירה  .עשיתי את עצמי כלא מבין ולא
עניתי לו  .לאחר מספר ימים  ,תוך שנתי  ,הרגשתי שמישהו עומד לידי  .אני פותח את
עיניי ורואה את ישקה  ,עם סכין בידו  ,מחטט בכרית שלי  .תוך כדי שכיבה בעטתי בו

בחזה  .הוא נפל ואני קפצתי עליו  .כולם התעוררו וקוצ ' אק הגיע בצעקות  .למחרת
הועבר ישקה לבלוק אחר  .הייתי המום מספר ימים  .כיצד מסוגל כן  -אדם במצבנו
לנסות לרצוח חבר לצרה  ,כדי להשיג אבן  .הרי לגבי אנשים כמונו  ,שגורלם נחרץ  ,ערך

ן
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האבן היה אפסי  .אם מתן האבן יציל חיי אדם אתן אותה ברצון  ,אמרתי לקוצ ' אק  .הוא

צחק ואמר לי לשמור עליה  ,כי איש אינו יודע מה יכול

להתרחש  .כאשר ברחנו

מבירקנאו ואחרי שהגענו למאוטהאוזן זרקתי את האבן עם הסוודר שלי  ,כאשר היינו
צריכים להיכנס לחדר האמבטיה .

המשלוחים התמעטו  .עתה הובאו אלינו אסירים שהיו לאחר חודשי עבודת  -פרך

והפכו למוזלמאנים ( שלדים )  .באותו זמן  ,לאסוני  ,הייתי אנוס להכניס לתנור את בן -
דודי יהודה בן אברהם כהן  .היתה זו מכה קשה  ,אולם מה יכולתי לעשות להצלתו

?

הוכרחתי להכניס לתנור גם את סוחר הבדים ברוך  ,חמיו של ידיהי ברוך ברוך  .הדבר
היחיד שתבע היה  ,שאם אצא חי משם  ,אחפש ואמצא את בתו מארגוט  .עשיתי זאת .
חיפשתיה ומצאתיה בסאלוניקי ומסרתי לה כי אביה מסר לי היכן הסתיר את הפסנתר
שלהם  .היא ענתה לי כי הפסנתר כבר בידיה .
המשלוחים אמנם נתמעטו אולם עבודתנו נמשכה  .הוטל עלינו לנקות תחילה את

התנורים  ,בכל פינה שהצטבר בה אפר  .את התפקיד הזה הטיל קוצ ' אק על

6

אסירים

מפולין  .כפי שנודע לנו מאוחר יותר הם חיפשו מוצא לעולם החיצון  ,דרכו היינו
אמורים לעבור כולנו  .היתה זו תקוות שווא  .נמצא מעבר באורך

כ 20 -

מטר  ,שנבנה

בעת בניית התנורים כדי לרכז את האפר במקרה שיהיה צורך להרחיב את המשרפות

על  -ידי תוספת תנורים חדשים  ,אבל המעבר הוביל לתוך המחנה  .השלב הבא בניקיון
היה ניקוי התנורים

וכן החלונות

מבחוץ ,

והפהחים ,

במים רבים  .התנורים צובעו

מבפנים בצבעים בולטים  .בחוץ גם ננטעו אורנים שהובאו מן היערות הסמוכים ונשתל
דשא ועוד שיפורים כאלה  ,שעסקנו בהם כאשר לא היתה לנו עבודה באולמות  -הגאז
ובמשרפות .

בקבוצות של

בערבים ,

5

לאחר השעה

,6

היינו חופשיים לעשות כעולה על רוחנו .

אנשים היינו אוכלים את ארוחת  -הערב  ,יושבים על הדשא ומשוחחים .

ד  .נסיונות מרידה בבירקנאו שנכשלו
בשעות כאלה התעורר הרעיון בדבר מרד כללי בראשותנו  ,אנשי הזונדרקומאנדו .
המטרה היתה המשרפה מס '

1

.

שם התגוררו כל הקצינים הרוסים והקאפו קמינסקי .

בערב  ,בשעת הארוחה  ,הם היו באים לבקר אצלנו והיינו משוחחים בינינו  .השומרים

.

לא מצאו פסול בביקורים אלה כי היה מותר לאנשי ה ' זונדר ' לבקר זה את זה  .היינו
מבודדים לחלוטין מיתר חלקי המחנה  .עם הזמן התרחב הרעיון והחל לקרום עור

וגידים  .השיחות ארכו זמן רב  ,כי שיתפנו בהן גם אסירים שלא מן

ה ' זונדר '  .לצורך זה

היו הקאפו מופיעים מדי פעם במטבחים כדי לפקח כביכול על האסירים שהובילו את
הארוחה

לבניינים השונים  .המטרה היתה להחליף דעות ומחשבות .

לבסוף נקבע התאריך -

19

באוגוסט

. 1944

השלבים השונים של המרד נבדקו

לפרטיהם  .שלב ראשון  -בשעת הערב שבה מתחלפות המשמרות על מגדלי הפיקוח
יתקיפו אסירים מה ' קומאנדו ' את אנשי הס " ס בעת ירידתם ממגדלי הפיקוח ויקחו מהם

 26ו

ן

ליאון כהן

את נשקם  .תיכננו לנצל את ההפתעה ולדחוף את אנשי הס " ס לתוך המשרפות  ,לקשור
אותם ולרכז אותם בחדר שאליו היו מגיעים רופאים כמה פעמים בחודש כדי לנתח

גופות שנשלחו אלינו מבתי  -חולים  .עם סיום שלב זה התכהונו לפעול ממחלקת
הדזינפקציה  .האנשים שם יפעילו את מכונות האדים החלה משעה
והגברת האדים תגרום לפיצוץ המכונות בשעה

,4

במקום

לכבותם ,

.

בקירוב כך שיתקבל רושם כי

5 -4

פרצה דליקה בחומרי הנפץ  .באותו זמן  ,האסירים שבבניינים ואלה השבים מעבודתם

הממתינים לביקורת יתנפלו על שומריהם וישתלטו על נשקם  .במקביל  ,אנשי קומאנדו
קאנאדה יבעירו אש בכל המחסנים  .על אנשי ה ' זונדר ' הוטל לנתק את קווי הטלפון
והחשמל וכל הקווים שהיו מחוברים למרכזייה באושוויץ  .קומאנדו אחר היה אמור
לפרוץ את גדר מחנה הנשים ולפתוח את
ויצטרפו לאסירים  .באותה עת היו במחנה

השערים ,
125 , 000

כך שהאסירות ייצאו החוצה

אסירים  ,מהם

40 , 000

נשים  .על

קומאנדו אחר הוטל לירות בכל האסירים הפצועים  ,כדי שלא יפלו חיים בידי הנאצים .
הסיסמה היתה  :אין מנוחה לאיש  .ההוראה הכללית היתה  ,שכל קומאנדו יפנה עם סיום
שליחותו אל ההרים  ,שם יצפו לבורחים פארטיזאנים המוכנים להרחיקם ככל האפשר
מהמחנה  .קשר זה נוצר הודות לפועלים פולנים אזרחים שהיו מגיעים מן החוץ
לעבודה במחנה  .ביערות שבמרחק קילומטרים ספורים מהמחנה הסתתרו פארטיזאנים
שהיו נכונים לסייע לאלה מתוכנו שיצליחו להגיע למקום  .עליי ועל עוד ארבעה
אנשים הוטל לשרוף את המשרפות בעזרת מזרונים שעליהם שכבנו בקומה העליונה .

לאחר כל זאת  ,כל אחד יציל את עצמו והאלוהים עימו .
פרטי התוכפת נבדקו בקור  -רוח  .חשבנו שהכל מתוכנן ואין חשש שניכשל  .ידענו

שלאחר ההפתעה הראשונית יתאוששו הגרמנים ויפעלו בכוח רב  ,אולם קיווינו כי חלק
מהאסירים יספיקו עד אז להצטרף לפארטיזאנים ולספר לעולם החופשי על המתרחש .
החלטנו שגם אם איש אחד בלבד יצליח להימלט

=

כל התוכנית כדאית  .אם

למות ,

מוטב למות בכבוד ועם נשק ביד מאשר להיות מושלך באי  -כבוד לאולם  -הגאז .
עם קבלת ההחלטה החלו אנשי ה ' זונדר ' להתארגן ולרכז אצלם כל דבר שעשוי
להועיל להם  .הרבה דברים היו ברשותנו  .כל משלוח היה מביא עמו כל מיני תרופות .
אנשי הדזינפקציה החלו להתאמן עם האדים כדי להיווכח כמה זמן דרוש להם לפוצץ
את הכול  .בשולי כל ההכנות האלה  ,החלו האנשים כותבים למשפחותיהם על הסבל
ועל מה שהתרחש  .את המכתבים הכנסנו לתוך בקבוקי זכוכית והטמנו בחצר
המשרפות בעומק

30

ס " מ  .מבצע זה הצליח מעבר לכל הציפיות  .עם בריחת הנאצים

וכניסת בנות  -הברית  ,נחפר שטח המחנה ונמצא כל החומר שהטמנו  .כאשר חזרתי

לסאלוניקי סופר לי  ,כי חמי ואשתו קבלו תנחומים מהקונסול האיטלקי על

מותי  .ואילו

בעלון ניצולי המחנות בצרפת פורסם מכתב הפרידה שכתבתי בעת ההכנות למרד .
לצערי לא זכו לכך שאר

חבריי ,

ובמיוחד הרץ שטראספוגל  ,התעשיין מפארים

שהועבר לפני המרד למחנה אחר והומת באולם  -הגאז  .הרץ ואני נעשינו ידידים
אמיתיים  .היינו משוחחים על תקוותינו לעתיד והבטחנו שאם נישאר בחיים נבקר זה
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את זה עם משפחותינו פעם בשנה ונבלה חופשות ביחד  .אם רק אחד משנינו ישאר
בחיים מחובתו לבקר אצל משפחת השני על מנת לספר על כל שקרה  .קיימתי את
הבטחתי לאחר המלחמה  ,כאשר לאחר מאמצים רבים איתרתי בפארים את אשתו ואת
בתו וסיפרתי להן מה שעבר עלינו .

סוף סוף נפל הפור  .בפגישה של האחראים על הבלוקים  ,לאחר ויכוח ממושך
נתקבלה החלטה פה אחד

:

המרד יהיה

ב 15 -

באוגוסט  .באותו יום חל חג מרים

.

הקדושה  ,אחד החגים המקודשים ביותר לנצרות ורוב הגרמנים יהיו שיכורים  .היו

מהם שהזמינו כבר כמה חפצים אצל כץ  ,במיוחד כמה לוחיות  ' ,כדי לחגוג חג גדול
ימים ' ,

בעוד חודש

כדבריהם  .אמרנו לכץ לנצל את העובדה שהמשלוחים עוד די

רבים ,

כדי לתת לנאצים מדי פעם כמה מתנות  ,בלי להפריז  .מאותו רגע השתלט מתח גבוה על
כולנו  .החיפוש בחפצי הנשלחים לאולם  -הגאז נעשה כעת בשיטתיות  .מאומה לא

.

נזרק  .היינו זקוקים ביותר לסכינים לכדורי סולפה ולאספירין  .אני מצאתי מצפן קטן
שעזר לי מאוד מאוחר יותר למצוא את דרכי אל מרכז הפארטיזאנים הפולנים  .בשעות
הלילה

,

ישובים במיטות העליונות  ,ארזנו את התרופות שמצאנו  .כל קבוצה היתה

.

חוזרת על ההוראות שניתנו לה  .שיננו לעצמנו כיצד לנהוג כיצד ללכת  ,מה לעשות
במקרה פגיעה  .נקבעו האחראים לכל מקום  .המטבחים ומחסני המזון באחריותם של

.

הרוסים  .אנשי הדזינפקציה היו בשיא האמונים על מנת לפוצץ את מכונת העצים .
הגיע

ה 0 -ן

באוגוסט ,

5

ימים בלבד לפני החגיגה  -של הגרמנים ושלנו  .אנחנו

מתוחים  .קמינסקי מבקר אצלנו ומרגיש בכך  .הוא מזהיר אותנו לנהוג בזהירות וחושש
שנעורר חשדות אצל הגרמנים .
לפתע  ,ב 2 -ן

באוגוסט ,

נשמעים רעמי תותחים  .הם מרעידים את המחנה כולו .

הידיעה מתפשטת מיד  -הרוסים נמצאים מספר קילומטרים מאושוויץ והמטה

הגרמני שם החל להתפנות  .איזה אושר  ,אין צורך במרד  .נכשלנו כולנו  .לפי מה
שסיפרו לנו

,

האסירים במחנה בוכים ומתחבקים  .אצלנו ממתינים  .הסיכוי לבוא

הרוסים מעודד אותנו מאוד  .נראה לנאצים  -לרוצחים האלה  ,למחסלי נשים וטף .
ב 13 -

באוגוסט לקראת ערב נחלש רעם התותחים  .מה קורה ? שוב שמועות  -הרוסים

מקיפים את האזור כולו  .הגרמנים במלכודת  .קמינסקי טוען שיש לפעול מיד  .עלינו
להקדים את התאריך כדי להסתייע ברוסים  ,אם באמת הם מקיפים את השטח הרי זהו
מזל בלתי צפוי היורד עלינו מן השמים  .אולם האכזבה עצומה ופוגעת בהתלהבות

שכבר הציפה אותנו  .הרוסים אינם מקיפים את האזור  ,הם עוזבים את השטח וממהרים
לברלין  .ומה על המחנה והאסירים

?

שיחכו  .הרוסים מצפצפים עליהם .

הקומאנדו השונים פורשים מתוכנית המרד  .אך הרוסים במטבח אינם מוותרים  ,הם

יציתו בכל מקום  ,ירצו בכך האחרים או לא  .קומאנדו קאנאדה מצביע בעד דחיית
המרד והמתנה להתפתחות העניינים  .מחלקת הדזינפקציה נמנעת מהחלטה  .אנו
בצרות  .קמינסקי חייב לדחות את הפעולה  ,אולם לצורך זה יש הכרח להודיע לכל
הקומאנדו במחנה  ,והזמן דוחק  .אנו כבר

ב 14 -

באוגוסט  ,מוכרחים לעשות סיבוב בכל

ן
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המחנה  .איש אינו יכול לעשות

זאת ,

לקאפו ,

פרט

וגם הוא יהיה מלווה בשומר .

קמינסקי מקבל זאת על עצמו  .הוא לוקח איתו שופו  ,נכנס אלינו  ,מבקר אצל

כץ ,

.

כאילו לומר לו בוקר טוב מנצל את הביקור כדי לתת למלווה שלו שלוש לוחיות זהב

,

.

שותה משהו מכניס את השומר שלו למצב  -רוח טוב וממשיך בסיבובו האומלל כדי

.

להודיע לכולם על דחיית המרד  .לאחר שעתיים  ,רואים אותו שב נכנס לכץ  ,שותה
ומשוחח איתו על נושאים שונים  .הוא חוזר למשרפה מס '

ן .

שם השופו עוזב אותו

וניגש ישר אל הממונים עליו כדי לספר להם על הטיול המוזר שעורך הקאפו של

מס ' 1

בכל המחנה  .התוצאות לא איחרו לבוא  .לאחר שבדקו את הסיפור ולמרות שלא היו כל

הוכחות  ,הודו כל הנשאלים כי אמנם קמינסקי ביקר אצלם אולם לא היה כל דבר
מיוחד  .קמינסקי נעצר  ,הובל למרתף המשרפה  ,הוכה ונזרק כשהוא חנוק למחצה לתוך
התנור  .הוא לא נכנע ולא פתח את פיו  .הוא נפל כגיבור  .קמינסקי מעולם לא הראה
סימני מרדנות  .אולם אנשי

הס " ס

פתחו בחקירות  ,משוכנעים שהצדק לצידם  .המקום

שבו עמדה המשרפה משמש היום כאתר תיירות  ,שהמונים באים אליו לחלוק כבוד

לאלה שנרצחו על  -ידי

הנאצים  .ראוי הוא קמינסקי שתוקם באתר זה מצבה לזכרו .

.

כל שהתרחש בבלוק  1לא נודע לנו מה עוד שהכל אירע בלילה  ,כאשר היינו
ישנים  .עובדי הלילה סיפרו לנו מאוחר יותר  ,ששמעו רעש של מכונות אולם לא שמו
לב לכך  .ברור אפוא שאנשי הבלוקים

 3ו 4-

גם הם לא ידעו דבר  .מה שגרם לנו לצער

היה דחיית המיבצע כולו לאחר מאמצים כה רבים  ,אך הלנחמנו במחשבה שזו רק
דחייה  .לפיכך רבה היתזז הפתעתנו כאשר בבוקר
הצוותים  ,באה פקודה להתייצב כולנו בבלוק

. 1

אחד ,

בשעה

שעת החלפת

,6

כולנו יצאנו מיד לשם בריצה ומצאנו

במקום את הקומאנדו בהרכבו המלא  -צוות היום וצוות הלילה ועימם
ס " ס וכ 10 -

כ 0 -ן

קציני

חיילים  .הסתדרנו לידם  .שקט מוחלט  .שמנו לב להעדרו של קמינסקי -

ואילו כל הרוסים נכחו  .קצין בכיר התחיל לטייל על פני האסירים  ,כאילו מדובר

.

בביקורת גדוד לפתע נעצר באמצע והתחיל לצעוק

:

' כעת תספרו הכל ותגידו לנו איפה

הנשק והחומרים שלכם  .אני מבטיח לכם לא לפגוע באיש מכם  .אם לא  -תלכו
כולכם ,

ברוגז

:

אחד אחרי השני  ,לפגוש את קמינסקי '  .השקט נמשך  .הוא

המשיך .

ועתה

' אתם יודעים היטב איפה נמצא השודד קמינסקי '  .רק אז התחלנו לחוש מה

קרה  ,בלי להיות בטוחים בשום דבר ממשי  .דבר אחד הרגשנו והבענו במבטים מאחד

.

לשני  ,כי הנאצים לא יודעים מאומה הם אולי חשדו במשהו  .שהרי אם ידעו

לא היו שואלים את השאלה הטפשית  ' :איפה הנשק והחומרים שלכם

?'

דבר  -מה ,

מובן שכולנו

שתקנו  .התחילו להתנפל עלינו ולהכותנו  .אלה שבשורה הראשונה סבלו יותר
מהאחרים  .דם רב ניגר עקב מכות האלות  .כמה ראשים נופצו  .בפקודת הקצין שדיבר
אלינו הופסקו המכות והושארנו שם בפיקוח החיילים  .הקצינים התכנסו באולם
הסמוך  .אחרי כחצי שעה ציוו עלינו לגשת לבלוק

,2

אחרי שנאמר לנו כי מנת המכות

שקיבלנו היתה רק מקדמה למה שמצפה לנו מאוחר יותר  .בדרכנו חזרה ליוו אותנו
הגרמנים כבעיטות ובאגרופים  .הקצינים עזבו ולקחו איתם מספר רוסים מבלוק

. 1

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו

הרוסים הוחזרו בערב במצב מחריד  ,שרידי

אדם ,

שקשה היה

להכירם .

ן
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הגרמנים

מאוכזבים מכך שלא גילו דבר  .התנקמו בחברינו האסירים הרוסים  ,אך אלה לא פתחו
את פיהם אפילו כדי להתלונן  .הם שוחררו במשך השבוע מכל עבודה  .אופיים החזק
ומצבם הגופני המעולה עזרו להם להתאושש ולחזור למצב תקין .
כשלון המרד ומותו של קמינסקי מצד אחד והחיים הכלתי נסבלים שהגרמנים כפו
עלינו מצד שני נתנו אותותיהם על אנשי הקומאנדו  .אין יום ללא ריב ומכות  .כל
פניותנו לקאפו לא הועילו  ,גם הוא הפך להיות אישיות בלתי רצויה  .נוהג חדש -

עורכים חיפוש אצלנו לפני התחלת העבודה ובסיומה  .כאשר צוות מסיים את

עבודתו ,

חייבים אנשיו להשאיר את בגדיהם בפתח האמבטיה כדי שייערכו חיפושים  .ההשגחה
הגיעה גם למרכזי האפר  ,כך גילו שתי שיני זהב וכעונש על כך הושכבנו אני ותורן
הלילה על הרצפה וקיבלנו

מכות  .האשמה נגד שנינו  -חבלה .

20

בינתיים הגיעה פקודה להקפיד על הניקיון הפנימי והחיצוני של האתר  ,כי נתמנה
מפקד חדש באושוויץ והוא עלול להגיע בכל רגע לביקור פתע  .שוב אנו חוזרים על
נטיעת פרחים סביב

למחנה ,

ובמיוחד בכניסתו  .הקילות הפנימיים והחיצוניים נוקו

בכמויות גדולות של מים ובחומרים כימיים  .צבענו את כל הקירות כדי להסיר מהם כל

כתם של דם  ,כאילו האיש שיבוא לביקורת אינו יודע בדיוק מהי העבודה האיומה שאנו
מבצעים  .בוקר אחד מודיעים

לנו ,

שהביקורת תיערך בין השעות  10ל . 11 -

מחייבים את

כולנו  ,בתורנות יום ובצוות לילה  ,להתגלח  ,להסתרק  ,להתקלח  ,להחליף בגדים  ,כאילו
כולנו מוזמנים למסיבה  .העוזר לקאפו שלנו  ,איש גבוה

ורזה .

התמקם ליד שער

הכניסה כדי לתת לנו סימן כאשר יופיע המפקד  .הסיסמה היתה ' סירמה

'י

-

מלה

מוכרת כבר מזמן לכולנו  ,לרוסים  ,להונגארים  ,לצרפתים וליוונים  ,כי השתמשנו בה
לעיתים בהיותנו במשרפות  .סיימנו את החזרה
העבודה בידינו  .עוברת שעה

לבלוק מס '

שלמה ,

הכללית ,

והנה כולנו בחוץ עם כלי -

והנה מכונית מרצדס מתוך ענני האבק פונה

שם לא נמצא דבר שאינו במקומו  .לאחר חצי שעה עצרה המכונית ליד

ן ,

הכניסה של המשרפה שלנו  .עוזר הקאפו השמיע את הסיסמה

' סירמה ' ,

פתח את דלת

המכונית ועמד דום  .מיד כל אחד מאיתנו התכופף אל הכלי שלו והתחיל לעבוד  .אז
היינו עדים לאירוע בלתי שגרתי

:

מהמרצדס יצא קצין עם מקל בידו והתחיל להכות

בעוזר הקאפו שפתח לו את הדלת ונשאר במקומו בלי נוע  .כולנו נשארנו קפואים נוכח
תמונה אכזרית

זו ,

שלא היתה מקובלת אפילו במשרפה  .באותו רגע מילמל אחד

היוונים בשפה היוונית

:

' הסתכלו  ,זהו באמת

היה זה מפקד מחנה חאידארי

סירמה ' .

באתונה  .העוזר לקאפו ברח מפני נאצי זה  ,ואילו קוצ ' אק צעק

:

' פקודה דום '  ,וכולנו

צייתנו מיד  .המפקד ניגש לכניסה  ,העיף מבט ופנה אלינו עם חיוך שטני  ' :סירמה  ,אה

?

סירמה '  .הוא ציווה מיד לכל היוונים לצאת מן השורות ולהסתדר בנפרד  ,התקרב אלינו
1

סירבה

-

ביוונית משמעה המילולי הוא חוט  -מתכת  .אולם בעגה היא משמשת כדי להזהיר את

הנוכחית מפני הופעת איש בלתי רצוי  .כחלק הראשון של הזכרינות  .שהושמט כאן  ,מסופר כי
מפקד מחנה חאידארי היה מכונה ' סירמה ' בפי העצורים

,

המערכת ) .

ן
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איש ) .

הביט בנו מכף  -רגל עד ראש ושאל אותנו ביוונית מצוינת

נכון ? הכל בסדר ? ' הוא המשיך ופנה אלינו כאל ידידים  ' :אתם זוכרים אותי

:

' מירמה ,

?'

התשובה

אחרי  -כן הוא פנה לשופו שעמד לידו  ,מבלי להכין דבר לא

המיידית  ' ,כן  ,המפקד ' .

מהשפה ולא מהמתרחש  ,וציווה עליו
שלהם ' ,

שיזכרו היטב את הידיד

:

' 10

.

מלקות לכל יווני והכפלת העבודה כדי

.

הסתובב ניגש למכוניתו ונעלם בתוך ענן אבק  .הכל

עבר ללא מכות  ,פרט לאלה שהעניק לעוזר הקאפו .

במחנה בירקנאו נכלאו לא רק יהודים  ,אלא גם גרמנים אריים שלא הסכימו עם

עקרונות הנאציזם  .גם הם היו מיועדים להשמדה אבל בעריפת ראש  ,שבוצעה על  -ידי
איש ענק  ,אף הוא אסיר  .נוסף לאלה ניהלו הנאצים מערכה מיוחדת נגד הצוענים בכל
ארצות אירופה

,

ואותם ריכזו בבירקנאו בשורת בלוקים ליד המשרפה מס '  2ובית -

החולים של המחנה  .החיים בחלק זה של המחנה התנהלו ללא אירועים מיוחדים

הגברים הועסקו בעבודות קלות  ,הנשים נשארו תמיד בתוך המחנה ולא עבדו

:

כלל ,

הילדים היו רשאים להתרוצץ כל היום ולשחק מסביב למחנה  .לא היו עליהם שומרים

,

לא תצפיות  ,שום דבר שהיה עלול להקנות למקום צורה של מחנה  -רכוז  ,כאילר חיו

בשכונה של עיר גדולה  .ללא כל קשר עם העולם החיצון .
בוקר אחד נשמע רעש גדול ממחנה הצוענים  .איש מאיתנו לא ידע מה קורה  .ראינו
שיירת קרונות ליד הכניסה למחנה  ,וכל קרון מקושט בדגלים ובפרחים  .כל הקרונות

היו מלווים בצוענים  ,גילאי
שרו במקהלה

הצוענים

18

עד

שבתוך

. 45

תזמורת צבאית ניגנה שירים ידועים  ,שאותם

הקרונות .

ליד הקרונות נופפו הנשים והילדים

במטפחות ובפרחים ואיחלו נסיעה טובה  .סוף סוף נודעה החידה

:

הצוענים עומדים

לנסוע לאזור שהעניק להם הפיהרר ויוכלו להקים שם את מדינתם ולחיות בה באופן
חופשי .

כמובן ,

היה צורך להקים תחילה לפחות עיר אחת  ,וזו היתה מטרת הנסיעה .

כאשר תושלם בניית העיט יסעו אליה הנשים והילדים  .חבילות מזון חולקו לנוסעים .
הדבר נמשך עד לשעה

, 11

כאשר הרכבת

, nTT

תוך שאגות שמחה של אלה שנשארו

במחנה ולקול צלילי התזמורת  .תוכלו לשער את שמחת האנשים האלה  ,חלוצי המולדת
החדשה  ,אנשים ללא בית וללא הגנה  ,שזכו סוף סוף להגשמת חלומם  ,הודות לרוחב

ליבו של היטלר  .הם חלמו על בתיהם  ,קטנים אמנם  ,אבל שלהם  ,שם יוכלו לחיות
כקהילה צוענית  .בגינותיהם שם יוכלו לשחק ילדיהם  .איזה יום גדול להם .
המציאות היתה שונה לחלוטין  .באותו

ערב .

קרוב לשעה

עשר ,

הובלו הנשים

והילדים הצוענים למוות  .המשרפה מס '  , 2הקרובה ביותר  ,נבחרה למטרה זו  .במכות
אכזריות הופנו זקנים

,

נשים וילדים למשרפות  .ביודעם היטב את הצפוי להם  ,הם לא

רצו בשום אופן להתקדם  .הכריחו אותנו להובילם בכוח

,

כמה מהם הומתו על  -ידי

.

כדור בראש  .חיסול הצוענים נמשך שלושה ימים ושלושה לילות בהם הביאו אלינו
ערימות של

גופות .

בגיהנום הזה חיתה גם צעירה צוענייה  ,כבת

שם עליה עין קצין

ס"ס

, 20

יפהפייה שאין רואים רבות כמותה .

אחד  ,שהחל להופיע במחנה בתואנות שונות כדי לראותה ותוך
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זמן קצר הפך אותה לפילגשו ואף הבטיח לה נישואין  .כאשר הגיעה הפקודה להשמיד

את הצוענים  ,מיהר אליה הקצין ואמר לה שאין לה מה לדאוג  ,כי הוא נקט כל הצעדים
הדרושים כדי להתחתן איתה והוא ממתין בכל רגע לאישור שיגיע מברלין לשחרורה
ולנשואיהם  .הקצין עצמו הוביל אותה למשרפה ודרש מהקאפו ומהסמל האחראי על

המבצע  .לא לגעת בה לרעה  .הוא הפך את חדר הנידונים לחדר התייחדות פרטי ובילה
שם עם הצוענייה ימים ולילות  ,ועזב אותה רק כדי להשיג מזון ומשקאות אלכוהוליים .

יום אחד  ,כאשר נותרו רק עוד כמה מאות צוענים במחנה  ,וגם הם היו בדרך

למשרפות ,

עזב הקצין את הצוענייה  ,כדי לצאת ולערוך את קניותיו  .לא ראינו אותו יותר  .והנה

.

הגיע תור הצוענייה הצעירה להיכנס למשרפה  .תחילה היא מיחתה אחרי  -כן צעקה

.

ובסוף התנגדה בכוח ונאבקה כלביאה עד שקוצ ' אק אמר לה להפסיק את התנגדותה .

.

מאהבה עזב אותה לאחר שנהנה עימה עד לרגע האחרון  .לא אתאר פה את הקולות
שהשמיעה הצוענייה נגד האיש שניצל אותה במצב נורא זה  .קצינים אלה היו

' הקצפת '

של הצבא הנאצי  .מקרים דומים של אנשי צבא גרמניים שניצלו צעירות חסרות ישע
שהיו נתונות לחסותם והובילו אותן למוות אירעו גם במחנות אחרים .
אחרי שחוסלו ההונגארים והבלגים  ,פחתה העבודה  .הטילו עלינו לרכז את האפר
בחצר המשרפות  ,מאחורי הבניין  ,ולהעבירו אל הנהר או אל משקי החקלאים

בסביבה ,

והם השתמשו בו לדישון שדותיהם  .חזרנו לשוחח בינינו על נסיון המרידה שנכשל ועל

.

תכנון המרידה מחדש הפעם בצורה אינטנסיבית יותר  .אולם בקרב האנשים במחנה

ובקומאנדו השונים אף אחד לא מצא עניין בכך  .למרות כל השיכנועים והלחצים  ,איש

.

לא רצה לשמוע על כך דבר פרט לרוסים שלקחו את העניינים לידיהם  .כדי להיות

בטוחים יותר  ,הם צירפו לקומאנדו שלהם את אלה שהיו מביאים מהמטבח את ארוחת -

הצהריים  .עם הזמן חודשו ההתייעצויות  ,ובעזרת הרוסים שבמטבח שוב החל הרעיון

קורם עור וגידים  .אולם הגרמנים עמדו על המשמר  ,הם ידעו היטב היכן מצוי הגרעין

.

המרדן והיה להם איש בין עובדי המטבח  ,שעבד בשירותם  .הידיעה נמסרה להם  .ערב

אחד  ,בשעה

, 11

נכנסה קבוצה של שופוס חמושים היטב למשרפה מס '

הרוסים והובילום

לאושוויץ ,

היום השלישי בשעה

,9

,2

עצרו את

שם החזיקום שתי יממות תוך עינויים איומים  .בערב

.

כאשר כולם  ,פרט למשמרת הלילה היו ישנים  ,הועלו הרוסים

על משאית סגורה והובלו להשמדה  .הם סירבו לרדת מהמשאית ומתו כולם בקריאה

 יחי מטאלין  .בו במקום הם הובאו למשרפות  ,שם המתין הממונה עליהם כדי לודאשכולם מתו ונשרפו  .כך נפלו אנשים אמיצים  ,שהעדיפו למות בגאווה מאשר להיות
מובלים כחיות למוות  .כל הכבוד להם ולארצם  .איתם אבדה כל תקווה לחדש את חלום

המרד במחנה  -ההשמדה  .הופסקו כל השיחות על כך  ,לפחות בפומבי .
אולם הגחלת לא כבתה בלב האסירים מיוון  .השיחות ביניהם התנהלו תוך כדי

העברת האפר לשדות ולנהר  .קצין חיל  -הים היווני בשם אררה העלה את רעיון הבריחה .
הן אישית והן קבוצתית  ,כאשר תהיה הזדמנות לכך  .וכך  ,בוקר אחד התייצב אררה בין
ראשוני המתנדבים להובלת משאית

לנהר ,

ובהיותו איש גבוה וחזק נתקבל מיד .
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הצטרפנו לעבודה  ,ותוך פחות משעתיים היתה המשאית מלאה על גדותיה  .שופו אחד

התיישב ליד הנהג  ,עוד שניים חמושים בנשק עלו מאחור  ,והמשאית יצאה לדרכה .
השיחות נמשכו בין אלה שנותרו לעבוד במשרפה  ,וכל אחד סיפר את ספורו  .אסיר
מפולין סיפר לנו על מרד גטו וארשה  ,וכך חלף הזמן  .לאחר השעה

,2

אחרי

הארוחה ,

שמענו את האזעקה שלא פסקה  ,סימן כי בוצעה בריחה  .לא שמנו לב  ,כי מקרים כאלה
אירעו לעיתים

קרובות  .אך לאחר שעה נראתה משאית חוזרת ועליה שני שופו ושלושה

מחברינו מגואלים בדם  .שופו אחד נעדר  .תוך זמן קצר נודע לנו מה קרה  .כאשר
המשאית הגיעה לנהר קפצו ממנה השופו והאסירים והיא עמדה כך שיהיה קל יותר
המשאית  ,ולכל אסיר הוצמד

לשפוך את האפר לנהר  .האסירים תפסו מקום משני צידי

שופו אחד  .שני האסירים הנוספים נותרו מאחור ונשמרו על ידי השופו השלישי ועל -
הנהג  .העבודה החלה כרגיל ונמשכה במרץ כדי לסיים מוקדם יותר ולשוב מיד

ידי

למשרפה  .לכולם היתה מטרה אחת בלבד  ,אבל בידי אררה הפכה זו אמצעי לביצוע

.

תוכניתו  .ברגע שהשופו השומר הדליק סיגריה פגע אררה בכל כוחו בראש השומר
והרגו  .מיד קפץ אררה לנהר  ,ולאיש כמוהו היתה השחייה קלה ונעימה  .השומרים
ההמומים פתחו מיד באש  .אררה שחה בעומק הנהר והתרחק מטווח הירי  .הירי שימש

אזהרה לתצפיות שהיו לאורך הנהר  .אררה שב לצוף כדי לנשום מחדש  ,אך גשם של
כדורים הקביל את פניו  .הוא צלל במים והמשיך לשחות  ,וכאשר חשב שהתרחק דיו

התרומם בפלג גופו מהמים  .כדורים שרקו סביבו ואחד מהם פגע במצחו  ,כאשר היה

כבר מרוחק למדי  .כל זה סיפר לי אסיר מוארשה  ,שהיה עד  -ראייה למעשה בגדת הנהר .

.

אנשינו שהיו עם אררה נחקרו הוכו והוחזרו שותתי  -דם למחנה .
לאחר בריחת אררה הופסקו הובלות האפר לנהר  .עתה גם מתה כל מחשבה של
בריחה או מרד והפכה להיות סיוט שרדף את האסירים מיוון  .החלטנו לא לוותר  .לא

ידענו איך ומתי  ,אולם היינו נחושים בהחלטתנו ומצפים  .למחרת היום הובאה גופתו
של אררה  .פרט לכדור שפגע במצחו הוא גם נפצע מצרור יריות בגופו  .באותו

ערב ,

במקום ארוחה  ,היתה הפגנת מחאה נגד האסירים מיוון  .האסירים האחרים כעסו עלינו
וקראו לנו ' חולרות '

ו ' באנדיטים ' .

פרשת אררה עודדה אותנו וחיזקה את רוחנו  ,במקום

ליאש אותנו  .הידיעה התפשטה כמחנה  ,ורק הרוסים מהמטבח ידעו להעריך את היווני
הזה שידע למות כגבר  ,כמו חבריהם ממשרפה מס '

. 1

אמנם גם לפני אררה נעשו

נסיונות של בריחה מהמחנה ומבצעיהם נתפסו ונורו מיד  ,אולם ההעזה לשבור את
הראש של שופו  ,נחשבה מעשה גבורה שאין עוררין עליה  .מעשי הרוסים במשרפה
מס '

1

ובריחת אררה העמידו את הגרמנים במצב הכן  ,והם הכפילו את מספר השומרים

ואת אמצעי השמירה .
גם לאחר יציאת ההונגארים שעבדו איתנו נמשכה העברת אנשי הזונדרקומאנדו
למחנות אחרים  ,אולם

דבר זה לא הדאיג אותנו כלל  .הטובים בתוכנו  ,וביניהם קוצ ' אק .

חויבו לעבור באופן דחוף למחנה מאוטהאוזן  .רק

.

ותיקים ,

שהוכיחו בעבר את

נאמנותם היו אמורים לעבור  ,ובקבוצה זו לא נכללו האסירים מיוון  .כאשר אני נזכר
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היום בכל השמועות הללו  ,שהופצו בכישרון רב  ,וכיצד הן השפיעו עלינו  ,אני שואל
את עצמי כיצד הגענו לדרגת טיפשות שכזו שהאמנו להן  .הקבוצה יצאה באותו ערב .
נפרדתי מידידים כמו קוצ ' אק ושטראספוגל  ,שלא ראיתי אותם יותר  ,הם נסעו עם כל

חפציהם ועם כמה לוחיות  -זהב שהכין להם כץ לכל מקרה  .למחרת בבוקר הופתענו

.

לשמוע כי דבר דומה קרה גם במשרפות

 3ו, 4-

רק אז הבינונו כי הסוף קרב וגם תורנו

יגיע בקרוב .

דז  .כורד כובדי המשרפות היהודים מיוון
בשלב זה חודשו ההתייעצויות בקצב גובר  ,אולם אך ורק בין היוונים  ,בדבר מרידה .

.

כאשר מישהו אחר התקרב הפסקנו מיד לשוחח על כך  .יוסף ברוך  ,שעמד בראש

ניסיון זה  ,מסר לנו  ,כי הוא מתכוון לשוחח עם אנשי משרפה מס '

ן,

שלמרות הכל היו

נאמנים לרעיון המרד  .יעצנו לו לנהוג בזהירות רבה ונתנו לו יפוי  -כוח מלא  .כך הושגה
הבנה בין היוונים של המשרפות

היינו אמורים להתקיף את

 3ו, 4-

השומרים ,

לפי התוכנית הבאה

:

מיד עם הגיע

משלוח ,

שמספרם לא היה גדול  ,לחטוף מידיהם נשק

וציוד  ,לשרוף את המשרפות ולנסות להגיע ליער  .שנמצא מאחורי משרפה
במשרפות

 3ו4 -

מס ' . 1

לא היה אפשר לעשות דבר  ,אולם מנהיגיהם פעלו בהתאם להתפתחות

.

העניינים  .לאחר שחזרנו שוב ושוב על כל הפרטים בהסכמתו המלאה של פול

כץ ,

נשבעו האסירים לא לחרוג אפילו חריגה קלה ממה שהוחלט  ,כדי לחזק את החלטתנו .
הפועלים הפולנים החופשיים שעבדו במחנה סיפרו

לנו ,

כי הקבוצה של קוצ ' אק

הועברה ישירות למשרפות במאוטהאוזן  .לא היה כל צל של ספק  ,כי הגרמנים החליטו
לחסל אותנו מהר ככל האפשר  .ידיעה ברורה זו חיזקה את החלטתנו  ,תוך הידוק הקשר

.

בינינו  ,בהליכה למטבח כאשר כולנו מצפים להמשך השתלשלות העניינים וכל אחד

מאיתנו יודע את המוטל עליו  .עליי ועל עוד שניים הוטל לשרוף את כל המיטות
והמזרנים במשרפה
בוקר

ה7-

מס ' . 2

בספטמבר

. 1944

מזג  -האוויר אפור  .לאיש אין חשק לעשות דבר  .דבר -

מה עומד באוויר  ,אולי הציפייה לכל שעומד להתרחש בקרוב  .והנה כולנו מוכנים .
הקומאנדו החוזר מהמטבח מודיע לנו  ,כי הצוות העובד במשרפה

מס ' 4

קיבל התראה

להיות מוכן מיד לאחר הארוחה לנסוע למשרפה אחרת אי  -שם בפולין  .היוונים

.

מחליטים שלא להסכים אנשי משרפה
במשרפות

 1ו. 2 -

3

מוכנים להצטרף  .שיחות קדחתניות נמשכות

את האות להתחלת המרד יתנו אנשי משרפה

, 1

על  -ידי מקל בוער

שיזרקו מחדר  -השינה  .רק אז  ,אני ושני חבריי חייבים להבעיר את המיטות ואת המחסן
הסמוך  ,שכולל שמיכות צמר וחומר דליק אחר  .אנחנו בולעים בקושי את הארוחה

וחוזרים לעבודה כאילו לא קרה דבר  ,כדי לא לעורר חשדות אצל השומרים  ,הפועלים
כהרגלם  .המשמרת החוזרת מהעבודה עולה לקומה העליונה כדי לנוח
ולמעשה כדי

להתכונן .

כביכול .

כולנו כמו על גחלים  .למזלנו  ,אנו בתפקיד ומתחילים את
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עבודתנו כרגיל  .משימתנו היא לקרוע את המזרנים לאורכם  .עתה כל מה שהסתרנו
בזמנו לקראת

ה 15 -

באוגוסט מוצא מהמסתור  :סכינים  ,תרופות  ,בגדים ועוד  .הזמן

חולף  .לא מתרחש מאומה  .כל שנייה כאילו חיים שלמים  ,מחוגי השעון לא מתקדמים .

השעה . 2 . 20 - 2 . 15

אחד מאיתנו מחליט לרדת לאולם הראשי לקבל ידיעות  .כאשר הוא

באמצע המדרגות נשמעות יריות ממשרפה

.4

הגיע הרגע שחלמנו עליו זמן כה רב .

האנשים שבתפקיד נוהגים כאילו הם מופתעים  .במשך כמה שניות היריות

השומרים רוכבים על אופניהם ונעלמים  .חבל .

שבמשרפה

1

2

ו6 -

רובים

רימונים אבדו  .נקווה

יהיה יותר מוצלח מאשר אצלנו עם עזיבת השומרים

במשרפה  .היריות שנמשכו

כ 0 -ן

? 1

אנו מצפים לסימן מהם  .גם אצלנו לא

מתרחש מאומה  .החצר ריקה לגמרי  .כל האסירים ממשרפה

המשרפות

שלנו  .אנחנו לבדנו

דקות משתתקות ואחר  -כך מתחדשות ביתר עוצמה .

נשמע פיצוץ רימונים  .מה קורה במשרפה

חוץ ממני ומשני חבריי שמחכים עם הלפיד

,

נמשכות ,

ביד ,

2

נמצאים באולם

מוכנים לסימן כדי

להדליק את המזרנים ואת המחסן הקטן  .היריות נשמעות עכשיו קרובות יותר  .הדקות
חולפות כשנים  .איננו מבינים מאומה  .צפירות  -אזעקה נשמעות והיריות מתמעטות .
פתאום עשן שחור מיתמר ממשרפה

או

3

,4

.

קשה להבחין עשן שהופך במהירות

.

ללהבות  ,שריפה ממש  .באותו רגע בלי שנספיק להרגיש  ,החצר מלאה חיילים עם היד
על הדק הנשק הנוסף שברשותם  ,אותו מצב במשרפה

, 1

אנשי

הס " ס

מגיעים עם

משוריינים ונכנסים לחצר  .זהו  .נתפסנו במלכודת  .בכל הרעש הזה שומעים צעקה -

צעקת הקאפו  .חבריי ואני מביטים אחד בשני  ' .בוא נלך '  ,הוא אומר ביוונית ' האל
איתנו ' .

במהירות האפשרית אנו מחזירים את המזרנים למקומותיהם ומתייצבים בין

.

האחרונים  .לאחר שהקאפו פנה שוב אל אולם המשרפה לבדוק אם מישהו נשאר שם .

אנו מתנהגים כאילו התעוררנו באותו רגע  ,יוצאים לחצר מלאה חיילים ואנשי

ס"ס

ונכנסים לשורה עם כל האחרים  .אנו משחקים את התפקיד ושואלים את הסובבים
אותנו מה קורה עם כל כך הרבה חיילים  .בהיותנו בשורה  ,אנו רואים את השופו ואת
אנשי

הס " ס

של משרפה

1

מצטרפים אלינו  .אנו מבינים מיד שלא מצאו

שהמשרפה ריקה לחלוטין  .האם בגדו בנו

?

איש ,

לא יתכן כי אלה שהיו ידידינו עד הרגע

.

האחרון בגדו בנו והשאירו אותנו אחריהם כדי שנהיה השעיר לעזאזל  .הדבר גורם לי

.

בחילה  .אני חוזר אל עצמי כאשר מכניסים אותנו בדחיפות לבניין המשרפה לתוך שני
חדרים קטנים  ,שהיו חלק מאולם המשרפה ודלתותיהם נפתחו אל האולם עצמו  .רק כץ

והולר הצבע נשארים בחוץ  ,שמורים על  -ידי יחידה שלמה  .לאחר כמחצית השעה

.

מצווים על היחידה לעזוב  .נותרים רק תריסר שופו ביניהם שני השומרים שלנו  .רק אז

.

שואל כץ את השופו מה קרה  .השופו משיבים  ,כי אינם יודעים דבר רק שפרץ מרד
במשרפות
במשרפה

 3ו, 4 -

1

שהמצב במחנה לא ברור  ,שהאסירים במשרפה

1

ברחו  ,שופו אחד

נעדר ויש אי  -סדר בכל מקום  .זה מה שאפשר לדעת לעת עתה  .אפשר

להבין את מצב  -רוחנו נוכח הבגידה של אנשי משרפה

. 1

לא היה כל הסבר אחר לאשר

אירע  .אנו ציפינו לסימן  ,שלא ניתן כלל  ,ועל  -כן אנו כעת בידי הגרמנים  ,ומי יודע מה

ן

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו

הם מכינים לנו ואלו עינויים אנו עתידים לעבור  .ואילו אנשי משרפה
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הם בדרך

1

לדרור  ,שהכינונו יחדיו במאמצים כה קשים ורבים  .יש להניח שהם לא רחוקים מן

היער  ,מיקלט הפארטיזאנים  ,שיטפלו בהם ויכוונו אותם למקום מבטחים  ,אל ההרים
בסביבה  .כולנו במצב  -רוח קשה כאשר מובא אלינו אחד מחברינו היוונים ממשרפה

,4

כולו מכוסה דם  ,סוחב את רגלו  ,השבורה כנראה  .פותחים את הדלת שלנו ובבעיטה
הוא מוטל על

הרצפה .

עתה יכולנו לשמוע מפיו מה בדיוק אירע במשרפה

וכה סיפר לנו חברנו ממשרפה

.4

.4

בבוקר אותו יום  ,בעת החלפת המשמרות  ,נמסר

להם כי יצטרכו לנסוע כדי לתגבר ' זונדר ' במחנה אחר  .הם נצטוו לקחת איתם את
חפציהם לאחר

ארוחת  -הבוקר ,

אך הם החליטו פה  -אחד לבצע את התוכנית כפי

שנקבעה ולהודיע לאחרים אחרי הארוחה במטבח  .להפתעתם הרבה הם שמעו סיפור
זהה מפי אנשי משרפה

.3

.

עתה לא היה עוד ספק כי הנאצים החליטו לחסל לגמרי את

אנשי שתי המשרפות בבת

אחת .

אנשי המשרפות

ו4-

3

החליטו לפעול בהתאם

למוסכם  .בשעות אחר  -הצהריים באותו יום אספו אותם באולם המשרפות והורו להם
לגשת לדזינפקציה  .ברגע זה נתן אחד היוונים את הסימן למרד והשמיע את הסיסמה
' עליהם ' .

מיד התנפלו האסירים היוונים על שני החיילים שליוו אותם וחטפו את

נשקם  .האסירים הלא  -יוונים לא רק שלא עזרו אלא ניסו לקחת את הרובים כדי
להחזירם לגרמנים  .לאחר מספר יריות באוויר  ,שגרמו לפאניקה בקרב האסירים  ,יצאה
הקבוצה שמנתה
משרפה

.3

שבמשרפה

25

נכנסו
.3

יוונים .

לבניין ,

הם עברו בריצה את

50

המטרים שהפרידו בינם ובין

לקחו את הנשק משני הגרמנים והתבצרו עם האסירים

יש לציין  ,כי כל האסירים במשרפה  3התייצבו לימין היוונים  .למעשה

לא היתה להם ברירה אחרת  .הם הגיעו למסקנה שהיוונים צדקו  .החלה ההמתנה  .אך
היא לא ארכה זמן רב  .התגובה לא איחרה לבוא  .אחד החיילים במשרפה

4

התאושש

לאחר דקה אחת או שתיים והזעיק עזרה  .הוא פנה למגדלי  -הפיקוח  ,והחיילים שם לא

הבינו כלל מה מתרחש וגם לא ראו דבר  .בהיותם בתוך הצריפונים שלהם שבארבע
פינות שטח המשרפות  .הופעלה

האזעקה ,

ותוך

כ 15 -

דקות הגיעו למקום המרידה

חיילים חמושים היטב ודרשו מהמורדים להיכנע  .התשובה היתה יריות בתוך הבניין .

נראה שיריותיהם פגעו בחיילים  ,כי יריות החיילים פסקו ואמבולאנסים הגיעו למקום .
האש חודשה וגדל מספר הקורבנות  .מצב זה לא היה יכול להימשך זמן רב  .החיילים
הטילו רימונים כדי לפרוץ את קירות הבניין  .ארבעת הרובים שבידי המורדים פעלו
כהלכה  :אולם תחמושתם הלכה ואזלה  .אז הוצתה האש  .לפי התוכנית  ,ותוך כמה דקות
עלתה כל המשרפה

3

בלהבות וכל האסירים היוונים שבו ניספג  .האסירים האחרים

פרשו עוד לפני חסימת השערים וחיפשו מיקלט במשרפה

.4

הם רצו להראות שלא היה

להם כל קשר עם היוונים ואולי אף חשבו לרגע שיצילו על  -ידי כך את חייהם  .אולם הם
שילמו על כך מהר יותר ממה שחשבו  .הנאצים זעמו לאחר שריפת משרפה
האסירים שבמשרפה

4

וחיסלו אותם עד האחרון

שבהם .

,3

פנו אל

האיש שלנו שהיה מן

ההתחלה במקום  ,אני חושב ששמו אלברט נג ' רו  .נחנק מהעשן ונפל החוצה  .שבר את

ן
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.

רגלו ואיבד את חושיו  .בערב  ,לאחר ששוב שרר שקט עקב מחסור בלוחמים מצאה

אותו חוליה של אנשי  -צבא והביאה אותו אלינו כדי לחסלו יחד עימנו  .זה היה סופם
ההירואי של קבוצת האסירים היהודים מיוון שעבדה בזונדרקומאנדו בבירקנאו  .הם

,

.

שנפלו תוך מאבק והעדיפו להיות לפידים בוערים מאשר ליפול בידי הגרמנים גרמו

.

להתפעלות גם של הרוצחים  .בין האסירים שנותרו בחיים היו שלא רק התפעלו מהם
אלא גם קינאו בהם .
לאחר המרד הפך מחנה בירקנאו לגיהנום לכולם  .המשמעת הודקה עד כדי כך

,

שהיו כאלה שקיללו את הרגע שבו חשבו כי הרוסים הגיעו לשערי המחנה  .הרבה זמן
עבר עד שהחליטו הרוסים לבדוק את שהתרחש באושוויץ ובבירקנאו  .האסירים
המעטים מה ' זונדר ' שהשתתפו במרידה ונותרו בחיים הפכו מאוחר יותר לאגדה .

.

האגדה נשמעה גם בקרב השופו  ,שהגדירו אותנו כבאנדיטים יוונים אולם העריצו
אותנו  .הרוסים מהמטבח רצו רק בפעולת נקמה על חבריהם שהומתו והראו לנו זאת כל
אימת שאחד מאתנו הגיע למטבח למילוי תפקיד כלשהו  .זמן רב לאחר בריחתנו
מבירקנאו  ,ב 17 -

ביאנואר

945ן ,

פגשנו במחנות אחרים אסירים ששאלו אותנו  ,אם מה

ששמעו על מרד בירקנאו הוא אמת  .הם סיפרו לנו עד כמה התעודדו במחנות הקטנים
האלה בשומעם כי קבוצות יהודים מיוון יצאו נגד גולית של ימינו ואנשיהן ידעו למות

עם הנשק ביד  ,בהוסיפם כבוד לעמם ולארצם כיהודים וכיוונים .
בינתיים החושך התפשט  .בתא שלנו ציפינו להוצאתנו להורג  .לא נותר מקום לספק .

כץ המסכן  ,בהסכמת ראש השופו  ,הצליח להעביר אלינו כמה בקבוקי וויסקי וכמה
קופסאות

שימורים ,

שמצאם אי  -שם  ,איש אינו יודע היכן  .מעודדים מהשתייה

,

התחלנו לשיר שירים לאומיים יווניים ורומאנסות בלאדינו שהן כה יקרות ליהודי
סאלוניקי  .היינו כנידונים למוות המחכים לשעתם  ,והשופו לא ראה כל רע בשירתנו .
זילזלנו במוות והעדפנו למות תוך שינה מאשר להישרף לאחר שירצחו אותנו  .לשרוף
אותנו

?

מי יעסוק בזה

?

ה ' זונדר ' לא היה קיים עוד  .אנשי משרפות

וגופותיהם נשארו כאולם המשרפה

מהן  .אנשי משרפה

1

.4

 3ו4-

הומתו

איש לא ידע מה לעשות איתן וכיצד להיפטר

.

נעלמו בחשכת הליל  ,ואולי הם חופשיים עכשיו בקרב אנשי

המחתרת  .מי יטפל בנו לאחר שיירו בנו

?

באותם רגעים איש לא חשב על כך  .לא ידענו

כי דווקא עובדה זו הותירה אותנו בינתיים בחיים  .מאוחר יותר נודע לנו  ,שזו היתה

הבעיה שהעסיקה את המפקדה הגרמנית באושוויץ  ,לאחר שדנו אותנו למוות שלא
בנוכחותנו  .אנשים אלה העמידו את השאלה כך

:

נניח שנהרוג את

השרידים  ,כ 150 -

איש  ,מי יעסוק בעבודת המשרפות  -קודם כל חיסול הגוויות של מורדי המשרפות

.

ו4 -

שנרצחו ואחרי  -כן טיפול במשלוחים שהוסיפו להגיע אמנם בכמות פחותה

כן ,

פסק  -הדין שנגזר עלינו והוקרא לנו באותו ערב קבע

היות שבעת האירועים

 1ו2-

נמצאו בעבודתם ללא

סימן של מרד  ,וחלק מהם אפילו ישנו ( הכיונה אליי ואל חבריי

ברור לנו כי לאסירים

במשרפות

 3ו4-

:

?

3

על -

לא זו כלבד שהקומאנדו של משרפות

),

אלה לא היה כל מושג מהמתרחש ולא היו מעורבים כלל כמרד  .לכן החליט בית  -הדין

ן

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו
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פה  -אחד לזכותם ולהשאירם בחיים  .האסירים יתחלקו לשתי קבוצות קומאנדו

וימשיכו את עבודתם כמקודם עד שהקומאנדו ישובו לכוח  -האדם

הרגיל ,

דבר

שייעשה בבוא העת  .במילים פשוטות נשארנו בחיים  ,אך העבודה היתה קשה יותר .

פסק  -הדין הובא לידיעתנו בשעה

2

אחר חצות על  -ידי קצין בכיר שהגיע למחנה מלווה

שני קצינים נוספים  .כדי להוכיח את אכזריותו  ,הוא החל לספר סיפורים לאלה שנמצאו
ראשונים מאחורי הסורגים  ,אולם לא זכה לכל תשובה  .כיוון שהיינו כולנו שיכורים .

איש מאיתנו לא התייחס אליו  ,ידענו מה צפוי לנו ולא ציפינו לפסק  -הדין שהוא העביר
לנו  .תחילה חשבנו שהוא צוחק מאיתנו אולם כאשר כץ  ,שעמד ליד הקצין  ,אישר את
תוכן הקריאה היו צעקות רמות  ,אחד נפל לזרועות רעהו  ,ועם דמעות בעיניים חגגנו את

תחייתנו  .אולם רק כאשר נפתחו הסורגים ומכונות  -היריה לא הופעלו  ,הבינונו כי פסק -

הדין היה אמיתי  .יצאנו וישבנו על הספסלים כדי לנשום  .עם שוב השקט  ,דאגנו לגורל
חברינו האסירים במשרפות

 3ו . 4-

והנה עברה רק חצי שעה ומשאיות הביאו את

גוויותיהם  .הפרדנו את הגופות של חברינו מיוון ואירגנו לכבודם טקס אמירת

קדיש ,

מפי כץ  .לקראת הסוף הוא לא היה יכול לעצור את דמעותיו  .השופו נוכחו בטכס  ,בלי
להגיד מלה  ,אולם היו מלאי הערצה  .היה זה הכבוד האחרון לגיבורים אלה  ,שהעדיפו

למות מאשר ליפול בידי הגרמנים  .כך נגמר מרד בירקנאו  ,שרק מעטים שמעו על
קיומו  .ניצולי בירקנאו שנותרו בחיים חייבים לזכור תמיד את הגיבורים המעטים
שהעדיפו להקריב את עצמם באומץ ולא להיות מובלים כצאן למוות .
עבדנו כל הבוקר ללא הפסקה וביקשנו מעט מנוחה  .פנינו לכץ  ,שפעל בתור קאפו
וביקשנו ממנו לאפשר לפחות לחלק מהקומאנדו לנוח במשך כמה שעות  .בשעת ויכוח

בעניין זה עם השומר הראשי  ,והנה משאית מובילה אלינו את אנשי משרפה . 1

שברחו

וחשבנו שהם חופשיים אצל הפארטיזאנים  .זו היתה המכה האחרונה  .כיצד

נתפסו ?

מתברר כי ביער שמאחורי המשרפה היו מגדלי פיקוח  .האסירים לא ידעו דבר על כך .
והיה קל לגרמנים לפתוח באש על הבורחים ברגע שנגלו  .נוסף לכך  ,המורדים היו
מעטים וללא נשק  .הצטרכנו לוותר על המנוחה שהיינו כה זקוקים לה כדי להמשיך

בעבודה  .למזלנו  ,ביטלה המפקדה באושוויץ את משמרת הלילה  ,כך שבשעה

6

יכולנו

לשכב לישון עד למחרת בבוקר .

כיום  ,לאחר שנים רבות  ,עם ראש שקט ושיקולים  .מחושבים  ,אני מאמין שאם
המרד היה מתנהל כפי שנקבע
טעמים

)1( :

ב 15 -

באוגוסט היה זוכה להצלחה מירבית  ,וזאת מכמה

ההתקוממות היתה המונית  .כל הקומאנדו במחנה היו בדעה אחת  ,ומספר

האסירים במחנה היה מעל

250

אלף .

והיו עוזרים לנו כמיטב יכולתם .

( )3

()2

.

הפארטיזאנים ידעו על כך הם היו במצב הכן

בשל מספרם הרב של האסירים  ,לא היו הגרמנים

יכולים להחליט היכן לתקוף  ,ועובדה זו היתה משאירה לנו זמן  ,שעה או

לבריחה .

( )4

שעתיים ,

נוכחות הרוסים בסביבה היתה מקלה עלינו משתי בחינות  :האחת  -אולי

היו שולחים כוח רוסי

;

השנית  -הגרמנים לא היו מתרחקים מבסיסם ומסתכנים

בקרב עם הרוסים כדי למצוא יהודים .
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ו  .המאמץ הגרמני למחוק כל סימן לתעשיית ההשמדה
החיים נמשכו בתנאים יותר קשים משהיו קודם לכן ובאווירה מתוחה  .השומרים קיבלו
הוראה לפתוח באש

,

אם משהו ייראה חשוד בעיניהם  .נוסף

שנותרו בזונדרקומאנדו שלנו לא עלה על

במשרפה

1

והשנייה

ב . 2-

, 100

לכך ,

מספר האנשים

מחולקים לשתי קבוצות  ,שהאחת עבדה

העבודה היתה קשה מאוד  ,כי היה עלינו להכפיל את

הכמויות  ,כדי לשמור על הקצב ההתחלתי -

75

איש תוך

30

.

דקות  .למזלנו הגיעו

המשלוחים עתה בתכיפויות נמוכות יותר כך שעבדנו רק מ  6 -בבוקר עד

6

בערב  .גורם

נוסף שהקשה על חיינו היה השמירה הצמודה עלינו  .איסור מוחלט להתרחק מחדרי

התנורים  ,אפילו כדי לשתות משהו  ,מותר לגשת לשרותים רק פעמיים במשך
העבודה ,

12

שעות

וגם זאת בלוויית שומר עם תת  -מקלע בידו .

יום לפני קבלת הפקודה בדבר הפסקת השריפה  ,הכנסנו לתנורים משלוח שהגיע

.

אלינו מברגן  -בלזן מורכב מצעירים ומצעירות  .נודע לי כי במשלוח זה היו מנהל בנק
' אוניון '  ,יוסף נחמה  ,שנשלח למחנות למרות נתינותו הספרדית  .לאחר יומיים הגיעו

לאושוויץ נכים על כסאות  -גלגלים וקשישים מעל לגיל שבעים ונשארו בחיים .

.

חודש דצמבר הגיע השלג ירד בכמות הולכת וגוברת  ,הקור היה עז ביותר  ,ואנו

המתים  -חיים מסביב לתנור מחמם ענק  -זו היתה זכות מיוחדת לבלוק שלנו  .סביב
לתנור זה שבער ללא הפסק היה כל אחד מאיתנו מספר את סיפורו  ,השמח

או העצוב .

זכרונות על אלה שנותרו מאחור ודאגה למה שקרה להם  .כך חיינו בין תקווה שנצא
חיים מכאן לדאגה שבמצבנו עתה אנו עלולים להיות מוצאים להורג בכל רגע .
בוקר אחד נכנס לבלוק שלנו קצין שזיהינוהו מיד בשל הפרח בכובעו  .הוא שוחח

עם הקאפו והצביע על כולנו ללא יוצא  -מן  -הכלל  .באיטיות ובזהירות התקרבתי עם
עוד שני חברים עד למרחק שאיפשר לשמוע קטעים מן השיחה  .ברגע מסוים הרים
הקאפו את עיניו וכשראה אותי צחק ואמר לי

:

' אה  ,זה אתה ליאון  ,חשבתי עליך ועל

היוונים שלך  .אתם מעוניינים לעבוד בהריסת התנורים עם האדון הקצין הזה

יתרונות

רבים ' .

?

יהיו לכם

הוא ביקש ממני בחורים חזקים ומוכשרים  .עניתי לו בקרירות  .הקצין

שאל אותי אם אני יודע גרמנית  .אמרתי  ,כן  .הוא ציין  ,כי המדובר בהריסת התנורים על
מיתקניהם והוסיף כי יתייחסו אלינו טוב  ,נקבל מזון טוב  ,ועבודתנו תהיה בת
ליום  .הסכמתי מיד בשם כל החברים  .הוא היה זקוק רק

ל 15 -

איש  ,אולם בראותו כי

אנו קבוצה אחת קיבל את כולנו ואמר לנו להיות מוכנים למחרת בשעה

למחרת הוא הופיע חמש דקות לפני

התנורים  .במשך

כ 10 -

.8

8

שעות

.8

היינו מוכנים  .ולפי סימן מהקאפו הלכנו אל

ימים עסקנו בשיפוץ החיצוני של המחנה  .וכל הימים האלה

ציפינו לפקודות חדשות  .השמירה עלינו היתה קפדנית ביותר  .בשובנו לבלוק

, 13

היה

מקביל את פנינו הקאפו שלנו  ,תמיד לבוש כראוי  .ושני אסירים  .שאיש מאיתנו לא
הכיר  .השמירה עלינו היתה בידי

10

חיילים בעלי פנים ילדותיים  ,ורובה על כתפיהם .

כאשר הגענו לבלוק הודיעו לנו  ,כי נקבל מזון בכמות סבירה ואם יהיו מרוצים מאיתנו

,

כפי שהקאפו אמר  ,נקבל מנה כפולה של אוכל  ,פעמיים ביום  .תפקידנו היה לפוצץ את

ן

יהבי יוון  -התקוממות בבירקנאו
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אולמות  -הגאז ואת כל המיתקנים  ,מהתנורים עד הארובות  .ביקשו מאיתנו לעשות הכל

במהירות  ,ובמיוחד להרוס את הארובות עד היסוד  .שיטת העבודה היתה זו  :היה עלינו
לחפור מתחת לאדמה שני בורות לכל משרפה  ,בעומק של לפחות
לפחות  35ס " מ ובמרחק של

ברוחב  .עם סיום עבודה של

8

2

50

ס " מ  ,ברוחב של

מטרים אחד מן השני ובכל הכיוונים  ,הן באורך והן

שעות היינו שבים לבלוק שלנו תחת שמירה  .הוזהרנו לא

לנסות לברוח  ,כדי לא להכריח את השומרים שלנו להשתמש בנשק  .לאחר דברים אלה
איחל לנו הקצין הצלחה ויצא .
ביום הראשון לא התקדמה העבודה כמצופה  ,בגלל אדמת הגיר הקשה ובגלל
הרצפה שהיתה כולה קשה ביותר  ,לא רק בשטח היסודות  .כאשר הקצין ראה את

תוצאות העבודה  ,חשב כי עשינו כך בכהונה לעכב את העבודה  .הנחה זו לא היתה
נכונה  .הראיתי לו את טיב האדמה  ,ואז הוא הציע לנו  ' :אני יודע שקר מאוד  ,אבל אינני
יכול להתקין תנורים כמו בבלוק

המגורים  .עליכם

להתאמץ  .אני מבטיח לכם שעם

סיום חפירת שני הבורות  ,תוכלו לשוב לבלוק המגורים המחומם  ,גם אם סיימתם שעה
אחת או יותר לפני הזמן '  .ההצעה היתה טובה  .גם לא היתה לנו כל כוונה לעכב את

.

העבודה אך העבודה היתה קשה  .החזק שבין שני אנשי הצוות היה משתמש בפטיש
שמשקלו

5

ק " ג  ,בזמן שהשני היה מחזיק את החוצב ישר בעמידה  .האדמה הקשה

עיכבה את העבודה  .בעומק שלאחר

20

ס " מ  ,מעבר לשיכבת הבטון  ,העבודה היתה

קלה יותר  .אולם הבעיה היתה להגיע לעומק הזה  .באחת מהפסקות המנוחה של
דקות אמר אחד מאיתנו בהיתול
לחפור ' ?

:

15

' אם אשתין על העמוד וסביבותיו  ,יהיה קל יותר

החלטנו לנסות  .האיש לקח קופסת שימורים זרוקה  ,השתין לתוכה  ,אמר

לחברו שהחזיק את העמוד לשפוך את השתן על העמוד והסביבה והתחיל להלום בכוח

עם הפטיש על ראש העמוד  .לאחר מספר מהלומות פטיש נחרצות  ,התחיל הבטון
להתפורר  .שוב שתן  -והעמוד נפל מהר יותר  .באותו יום סיימנו את העבודה וחזרנו

לבלוק המגורים בשעה . 2

שעתיים לפני השעה הקבועה  .למחרת יצאנו כולנו לעבודה

מצויידים בקופסאות שימורים ריקות  .עם הגיענו למקום הפעלנו את שיטתנו  .ביום

השני הגיע הקצין לביקורת  ,ירד ישר למרתף ולאולם המרכזי  .היינו עסוקים בעבודתנו
ולא חשנו בנוכחותו  .חנוק מריח השתן  ,הוא עמד והשתעל  ,רק אז הבחנו בו וסיפרנו לו
על השיטה שהפעלנו  .הוא נדהם ואמר

:

' הקאפו צדק כאשר רמז לי שאתם שדים ' .

מאותו יום קיבלנו קופסת שימורי  -בשר כל יומיים  .עבודה זו נמשכה כחודש

ובסיומה פוצצו כל התנורים  ,נותרה הריסת הארובות  .זה היה מישחק  ,אם כי
והעבודה היתה חייבת להתבצע בנוכחות הקצין עצמו  .היה עלינו להוציא

3

שגובהה

מסוכן ,

שכבות של

לבנים מבסיס הארובה  ,לא במלואן אלא רק שני שלישים מהן  ,כך שכל
40

ימים ,

הארובה ,

מטר  ,תישען רק על שליש הרוחב של בסיסה  .ברגע זה התחלנו למשוך

בעזרת חבלים שסידרנו בקשרים

מסביב .

ולאחר כמה מאמצים התנדנדה הארובה

ונפלה ברעש גדול  .בשלב זה עזרו לנו אסירים נוספים .
הגיע חודש

יאנואר ,

ושוב אנו יושבים בבלוק וממתינים  .המתנה למה

?

למוות

ן
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כמובן  .אנו מודעים היטב לכך  ,כי אנו נידונים למוות ואנו רק נהנים מדחייה שאין בה

כל היגיון  .אפשר שיהרגו אותנו ככל יום  ,בכל רגע  .אין עבודה  ,כי אין משתמשים
בגאזים  .אולם הנאצים אינם כה טפשים כדי להשאיר בחיים עדים למעשים איומים
כאלה  .נכון הוא שהיו צריכים כבר מזמן לחסל אותנו  ,ולכן כל רגע שניתן לנו לחיות
הוא נס  .הרגשה זו התחזקה כאשר הקצין שעבדנו איתו בא להיפרד מאיתנו ואמר

:

' הייתי ברצון לוקח אוחכם איתי  ,אבל הדבר בלתי אפשרי  .אילו הייתם משתייכים

לקומאנדו אחר  ,הייתי אולי יכול לעשות משהו  .להתראות ושיהיה לכם

מזל ' .

מזל

?

היינו באמת זקוקים לו  .לאחר חג  -המולד וחג השנה החדשה  ,שאנשי הס " ס חגגו אותם

בצעקות ובאלימות  .חלף הזמן במחנה המוות בירקנאו באיטיות  .מה יהיה גורלנו

?

האופטימיים יותר שבתוכנו העלו מחשבה  ,שאם רצו להשמיד אותנו  ,ודאי היו עושים

ברצון .

זאת מזמן  .קיבלנו את הרעיון

ולמרות המתח שהיינו שרויים

בו .

טיפחנו

חלומות לעתיד וידענו שאלו רק אשליות  .בינתיים היתה מורגשת עצבנות אצל הקאפו
שלנו

,

שהיה איש קשוח ביותר  .הוא לא התגלח כרגיל  .הורגש שינוי באוויר  .אנשי

הס " ס לא נראו במחנה  ,השומרים היו רק קשישים  .שלא התייחסו לפקודות  .או אנשים
שעברו מזמן את גיל
ב 17 -

ה . 40 -

ביאנואר התפוצצה פצצה  :יש לפנות את המחנה כבר למחרת  .ב  -א

 1ביאנואר .

ראשי הבלוקים חילקו הוראות הקשורות עם העזיבה  .האסירים יקחו איתם שתי
שמיכות וחצי כיכר לחם ויעברו לאושוויץ  .לגבי

ה ' זונדר '

-

אף מלה  .כעת הכל היה

.

ברור  .לאחר הפינוי יגיע תורנו לעזוב נסיעה ללא חזרה  ,עם מספר כדורים בגוף  .שער
הבלוק היה פתוח  .שאלתי את עצמי אם זה הרגע המתאים להסתלק  .השורה הארוכה

של האסירים עברה לפנינו  -הולכים בשורות של  , 5קשורים אחד לרעהו  .זרוע

לזרוע  .החלטתי מיד  :לברוח  ,תחת אפם של השומרים הזקנים  ,המהרהרים בעצמם מה
יהיה גורלם  .סיפרתי על מחשבותי לשני האחים ג ' רון ולשני האחים ונציה  .שתמכו בי

בלב שלם  .האחרים התווכחו ועוררו שאלות  ,כגון  :כיצד נתגבר בקור זה ללא שמיכות
ממה

נתקיים .

,

מאחר שלא חילקו לנו מזון כמו לאחרים  .הייתי מאוכזב .

לא יכולתי לשמוע יותר ויכוחים שלא הובילו לכל פתרון  ,הסתלקתי בשקט וחלפתי
על פני השומרים

,

שלא הביטו בי כלל  .ראיתי לפניי חבר ילדות מסאלוניקי  ,שלמה

מאנו  .נגן כינור ומורה למוסיקה  .ואמרתי לו
לחמי ( לא היו לי הורים ) שאני מגיע

אחריך ' .

:

' שלום שלמה  ,אם תגיע לפניי  ,מסור

התחלתי ללכת עם האחרים  ,באותו רגע

מישהו דחף אותי  .היו אלה האחים ג ' רון והאחים
העוזבים .

חושך

מוחלט .

ונציה ,

שהסתננו לתוך שורות

היבטנו אחד בשני וחייכנו  .בינתיים היינו חופשיים

משוחררים מהסיוט של בלוק

. 13

' בעזרת

השם ' ,

,

אמר ונציה המבוגר  .סוף סוף חצינו

את שערי מחנה  -ההשמדה  .לא היו שומרים ליד השער  ,אין איש  .כמה שופו הצטרפו
אלינו  .על רוביהם  ,גם הם חשבו שהגיעה שעת שחרורם  ,ידיהם בכיסים והראש עמוק
בתוך המעיל שלהם  .השעה רק

7

בערב וכבר הלילה עמוק  .לא ראינו את אלה

והכל התנהל בדחיפות  .המרחק מבירקנאו לאושוויץ הוא רק

5

שלפנינו ,

קילומטרים

,

אבל

יהודי יוון  -התקוממות בבירקנאו

בשלג  ,בקור ובבוץ  .התקדמנו רק

2

קילומטרים וכבר אנו רואים מתים על הקרקע .

ככול שהתקדמנו  ,הלכו וגדלו ערימות המתים שבצידי
מילים ביוונית  ,הסתובבנו וראינו עוד

ן
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6

הדרך .

פתאום שמענו כמה

מהאנשים שלנו שבאו בעקבותינו  .איזו שמחה

לראותם שוב  .הם מסרו לנו כי גם היתר באים אחרינו  ,כי הגיעו למסקנה שהצדק איתנו .
המשכנו ללכת  ,והנה סוף סוף אורות המחנה אושוויץ והסיסמה בשער  -הכניסה אליו

.

' העבודה היא חרות '  .ונציה  ,שהלך לידי מילמל

:

:

' וזו היתה האמת ' .

.

כולנו ביחד החלטנו להישאר בכניסה למחנה משני צידי השער  ,כדי לזהות את

אנשינו הנמצאים בתהלוכה  .לא הצטרכנו להמתין הרבה זמן  ,לאחר כרבע שעה היינו
היוונים שוב ביחד  .ניגשנו למרכז המחנה  ,חוסר סדר בכל מקום  .פרצו את דלתות

המחסנים ובזזו הכל  :לחם  ,שימורי  -בשר  ,דגים  ' .גם אנו לקחנו כל מה שיכולנו  .נכנסנו
למחסן השמיכות וכל אחד מאיתנו לקח שלוש שמיכות חדשות ויבשות  ,הסתרנו אחת
מהן ושתיים שמנו על הגב  .השתדלנו לקחת מזון ככל שיכולנו  .מצאנו שני שקים

ריקים .

מלאנו אותם ונשאנו אותם

בתורנות ,

בכל פעם שניים והתחלפנו כל

2

קילומטרים  .האסירים האחרים לקחו לחם לתוך השמיכות ונשאו אותן על הגב  ,אחרי
מספר קילומטרים התחילו להרגיש את תוצאות נשיאת הלחמים בשלג ובבוץ וקרסו על
הקרקע  .בעוזבנו את אושוויץ היינו שוב בחושך ובשלג  ,שהקשו על הליכתנו  .הלכנו

בלי לדעת לאן  ,אחרי האחרים  .לאחר שעת הליכה בחושך ובשלג בלתי פוסק ובלי
לראות דבר פרט לצללים  ,נעמדנו  .היינו מוכרחים לעצור  .ישבנו על הקרקע קפואים
לגמרי .

כמה זמן נשאר שם

?

האם נתעורר אי  -פעם

?

החלטנו לא לשבת ולנוע בין

האנשים  ,תוך תקווה לפגוש בידיד  ,במכר  ,בבן  -ארצנו  .במישהו הזקוק לעורה  .לא
מצאנו איש רק פנים אלמוניות  .ישבנו לנוח

,

ואז ראיתי מכר שלי  .היכרתיו ממבט

ראשון  .אלוהים  ,זה קוניו הצלם  ,שהקביל את פנינו כאשר הגענו לאושוויץ  .עתה הוא

.

ישב בפינה אף שאשתו ובנו היו עימו  .הוא שיכנע אותם להמשיך בלעדיו  ,באומרו

.

שימצא דרך להשיגם מאוחר יותר למרות שידע כי לא יוכל לעמוד במסע כזה  .איש

אציל זה העדיף להתאבד  ,כי היתה זו התאבדות לשכב על האדמה בקור

.

אותו עודדנו אותו במילים והבאנו לידיעתו כי אנחנו  ,אנשי
לכך שהוא יעשה את הדרך בלי להתעייף .

ברוך ,

ה ' זונדר ' ,

הזה  .הרמנו

חזקים ונדאג

הקצין נג ' רו ואני נשאנו אותו

לחילופין על הגב לאורך  7הקילומטרים שהפרידו בינינו ובין תחנת  -הרכבת  -יעד
ראשון של נסיעה ארוכה  ,שתביא אותנו למאוטהאוזן .
הפרק המסיים מתאר כיצד הגיעה קבוצת האסירים מיוון אל מחנה מאוטהאוזן  ,ובהציגם עצמם
כבעלי מקצועות מבוקשים

( חשמלאים  ,מסגרים )

הועברו לעבודה

בבית  -חרושת למטוסים

ונצלו  .המעניין במיוחד בפרק זה הוא מאמציהם הבלחי  -נלאים והמתוחכמים של הגרמנים
לחשוף את האסירים שעבדו במיתקני ההשמדה  .מי שעיסוקו לה נתגלה חוסל מיד בידי

הגרמנים  ,כדי לא להשאיר בחיים עדי  -ראייה לפשע זה של השמדת עם  .פרק זה הושמט

כאן .

~

fs

רומאניה

/

ו'

'

ה

)' ",,ל ;ן

ששים שסיפחו לבולגאריה מיוון

'  .נ ) וסנזיך '

שטחים שסופחו לבולגאריה מיוגוסלאביה

'"

-

בולגאריה והשטחים שסופחו אלוה במלחינת  -העולם השנייה

בולגאריה נעשתה בעלת  -ברית של גרמניה במארס
גרמניה ( אפריל
הסתכם בשנת

) 1941

. ~ 941

ועם כיבוש יוון ויוגוסלאביה בידי

סופחו חלקים מהן לבולגאריה  .מספר היהודים בבולגאריה ' הישנה

 7943ב 49 -

אלף בקירוב  .ואילו באזורים המסופחים התגוררו

החקיקה האנטי  -יהודית בבולגאריה החלה עוד בספטמבר
נכנסה בה לתוקף מיאנואר

, 1941

. 1939

'

 13 , 410יהודים .

אך חקיקה גזענית מסועפת

ועיקרה גזרות כלכליות  ,בידוד חברתי  .עבודות  -כפייה

,

הסכמה להשמדת יהודים בעלי נתינות בולגארית שחיו בארצות אחרות  ,וגירוש היהודים

מסופיה  25 , 743 ,נפש  ,לערים אחרות בבולגאריה  ,במאי  -יוני  . 1943במדיניותה האנטי  -יהודית
הרחיקה בולגאריה לכת בשיתוף  -הפעולה עם גרמניה יותר מבעלות  -ברית אחרות של
הנאצים .
בפברואר

1943

הגיעה

שבשליטתה להשמדה  ,מהם

בולגאריה להסכם עם הגרמנים על שילוח
13 , 410

20 , 000

יהודים

יהודי תראקיה ומאקדוניה  ,שסופחו אליה  .יהודי תראקיה

ומאקדוניה אכן שולחו למחנות  -המוות  .לדעת חוקרים נתנה בולגאריה את הסכמתה

העקרונית לשילוח כלל יהודיה להשמדה  ,ורק ההתנגדות הציבורית הרחבה והתנגדות המלך
בוריס
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ה3-

מנעו את שילוחם למחנות .

