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 ואני ליער באתי לי. אמרו איתנה׳ ובוא
 קבוצה ,זה לי: אמרו הרבה. מתים רואה

 הגויים אצל נכנסו הם יהודים. מאה של
 לקחת שבאו אותם האשימו אוכל. לבקש
להורג. אותם הוציאו בכוח, אוכל

מ! עריק

המאו השעות עד לצלצל חדל אינו כגן יהודה של בדירתו הפעמוןהביתה!
 שכניס וסתם קרובי־משפחה מבקרים, משרות הלילה. של חרות

 עשר שבילה אחרי הכפור, מן הביתה שחזר ה״מרגל״ את שוב לפגוש באים
בשמה. להיזכר ומנסה ממכרותיו, אחת מחבק כגן :בתמונה הרוסי. בכלא שנים

 ברחנו 1942 בשנת אנשים. 10,000 שם
 כל את לקחתי אחר־כך אנשים. 5 משם

 נהרג שלי אבא ליערות. וברחתי המשפחה
 ועל האוקראיניים, הפוליציים עם בקרב
 היא וככה חזק בקור מים שפכו הם האמא
 הוא שיטה. באותה מת שלי אח גם מתה.
 של קור שם היה קרח. של לסלע נהפך

 שלי השני והאח אני לאפס. מתחת 35—38
 ביערות. והסתתרנו ילדים שני עוד הצלנו

ביערות. מסתתרים היינו ׳43 שנת עד
 באו שם לפרטיזאנים. הלכנו ״משם

 יכול אתה ,יהודה, אותי: ושאלו אנשים
מעדר קח ,אז ,כן.׳ אמרתי ?׳ מתים לראות
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ם הצבא האדו
 בחזית המלחמה בזמן נלחמתי

(  של פיקודו תחת היה זה לנינגראד. ץ
ב בפינלנד, נלחמתי גוגורוב. המארשאל
 בווארשה. בפולניה, הייתי בריגה, אסטוניה,
 עבדתי גרמני—הפולני לגבול כשהגעתי

ה של הצבאי במודיעין מתורגמן בתור
 בברלין. הייתי ׳45 בשנת האדום. צבא

האדום. הצבא את עזבתי ברחתי, ׳45ב־
 לברגן־בלזן, והגעתי הגבול את ״עברתי

 מרעב. מתו יהודים 30,000 ששם במחנה
 שלי קבוצה עם ויחד להתקדם המשכתי
 יהודים להעביר והתחילו מחנה סידרנו

 ה״פח״ח״(פרטי־ את סידרתי אני לישראל.
 מהצבא כשברחתי חלוצים). חיילים זאנים

 מחכה אז אותי, יתפסו שאם ידעתי האדום,
מיידי. מוות לי

נלחמ התגייסתי, לארץ. הגעתי 1948״ב־
 שום קיבלתי לא השתחררתי. 1949וב־ תי,

 ביום. שעות 18 עבדתי מהממשלה. עזרה
 כשהייתי אפילו קשה. לעבוד אהבתי תמיד

נור 3 עשיתי בכלא, במחנות, ברוסיה,
עובד שאתה זה ,איך אותי: שאלו מות.

 מסתר בלילות. יושן לא עדיין ני̂ 
ב כ £ \ /  אותי שואלת אשתי ורוזה בחדר, /

 ו־ עונה, אני כלום,׳ קרה ,לא קרה. מה
 להינתק יכול לא ואני להסתובב, ממשיך

 שם. גם ׳אני אבל בבית, אני מהגיהינום.
 רואה ואני בבוקר מתעורר שאני כאילו
 שלי, למיטה משמאל בלילה מת שאחד

 השני, בצד וגם שלי, המיטה מעל אחד
 אחד.״ מת יש ימינה,

 את אותו׳ רודפים הנוראים המראות
 גבעתיים, תושב ,51ה־ בן כגן, יהודה
 שנות עשר לאחר ארצה אלה בימים שחזר

 יוגי בחודש ברוסיה. במחנות-הכפייה שבי
 אחיו. את לבקר כתייר, לקייב, נסע 1963
 בטענה הרוסית הבולשת אותו עצרה שם

מו ברוסיה ובגד האדום הצבא מן שערק
 במחנות, נמק תמימות שנים עשר לדתו.
 ששוחרר מרגע חלפה נוספת שנה וחצי
 אל לישראל, הביתה, לחזור לו שהותר ועד

 ומבלי באורד־רוח לו שהמתינה רוזד אשתו
לרגע. אף ברוחה שתיפול
 סי- מאוד. חזק חזק, אדם הוא כגן יהודה

 בו יש ותהפוכות, תלאות הרצוף פור־חייו,
 במחנות החיים ספר. של דפיו למלא כדי

והל נידלדל שערו חותמם. את בו הותירו
 נחלשו רגליו בכיב־קיבה, לקה הוא בין,

שפש חוסר־הוויטמינים מורסות בשל מאוד
 דיבורו, נשברה. לא רוחו אך בהן, טו
 מאושש רוסי, מיבטא בינתיים דבק בו

 רודפים הסיוטים רק נוצצות. ועיניו מאוד,
 מגולל הוא הרי סיפורו, את בספרו אותו.
היהודי. העם של פרק

 שישה רק ״גמרתי פתח, הפולנים,״ ״בזמן
הלי את וגמרתי פולני בית־ספר כיתות
ה באו 1939ב- בקודנץ. בישיבה מודים
שלו היינו ללמוד. והפסקתי לפולין רוסים

 היו החיים נפח. היה האבא ילדים. שה
 שום ולא רוסית למדתי לא מאוד. קשים
 ביוני 22ב־ קצת. אבא עם עבדתי דבר.
 לגיטו, אותי לקחו הם הגרמנים. באו 1941

השנייה מלחמת־העולם כשפרצה לעבודה.
מהכלא. שנשלחה גלוייה על שצויירה כפי משמאל, השבוע. שצולמה כפי בגבעתיים, שלהם, היינו לגיטו. אותי לקחו .16 בן הייתי
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 אדם ,בישראל, אמרתי: הרבה?׳ כל-כך
ב הממונים לחם.׳ מקבל לא עובד שלא
נשפוט ,אנחנו :מתלוצצים היו מחנה
 כל את לנו הורם אתה כי שוב, אותך

 אמרתי שלך.׳ הנורמות 3 עם המכונות
 מהעבודה הסתדרתי בישראל שגם להם

 זה הזאת, הקשה העבודה שלי. הקשה
 שם.״ אותי שהציל מה

ה כגן יהודה של במוחו עלה כיצד
 יום ? לברית־המועצות לנסוע רעיון
 שאחיו מישהו לו גילה ,1960 בשנת אחד,

 עד נמשכו לנסיעה ההכנות ברוסיה. חי
 לו המתין הרי ברוסיה אך .1963 שנת

 י לשם נסע מדוע ובוגד. עריק של גזר־דין
 ״מפני כגן, מספר לנסוע,״ פחדתי ״לא

 הם גדולה. היתד, הרוסים של שהתעמולה
 לבקר תבואו תפחדו, ,אל אומרים: היו
 לא פעם שאף חשבתי אני רוסיה.׳ את

 לפחדו למה אז לרוסים. רע עשיתי
 קבוצה עם יצאתי ,1963ב־ מאי, ״בחודש

ב אותי, עצרו שם לקייב. תיירים של
ו למכונית אותי הכניסו הראשי. רחוב

 ,מי אותי: שאלו לחקירה. אותי הביאו
ה ? הישראלים ? האמריקאים אותך, שלח

?׳ש  לא בכלל אני ,הש.ב. אמרתי: ב.
 להיות יכול ,איך לי: ענו זה, מה יודע

 אף אני אבל זה?׳ מה יודע לא שאתה
 האלה. בדברים בישראל התעסקתי לא פעם

 האמינו לא הם אבל הכול. זה קשה. עבדתי
 לי מראים היו חודשים. שישה במשך לי

 לא שאני אמרתי אנשים. לזהות תמונות
מכיר.
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