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 ואת שמו את זוכרים הם היהודים.
אחד. כל של עיסוקו
 ,50 בת בלונדית, פולניה נשי: מבט

 נעלמו. שהיהודיות מצטערת אינה
 הן יותר. יפות היו הקטנות" ״היהודיות

 עצמן. את לטפח ויכלו עשירות היו
הפו ועובדות. משרתות היו הפולניות

 היהודיות. את העדיפו הצעירים לנים
הקטנות. היהודיות עוד, שאינן טוב

 מצטער הוא אם נשאל קשיש עגלון
 היה הוא דווקא. לאו נעלמו. שהיהודים

 אבל לארץ־ישראל. היגרו אילו שמח
נורא. היה זה שיושמדו. רצה לא הוא

התנהל הכל

 לפני־האדמה, מתחת שלם עם למחוק
 עני־ תעשיית־מוות לשם־כך והקימה

פה.
 מגדיר כך המוות,״ של ״הסרט־הנע

 את המתאר הקשיש, איש־הס״ס זאת
 פרימיטיבי כ״בית״חרושת טרבלינקה

 שם כי פרימיטיבי, מאוד." יעיל אך
 משאיות בתוך היהודים את הרגו

מפלט. של בגאזים סגורות,
 של זו אדירה חרושת לקיים כדי
 בניירת גדול, במנגנון צורך היה מוות,

 בלו־ שעסקו פקידים באלפי עניפה,
 רחבי מכל הרכבות של חות־ההיסעים

בהחרמת מחנות״המוות, אל אירופה

הכל בסדר.
 שבך השלימו כולם ..דפק״.
המוות סדר - להיות צריך

 אז גם היו והיהודים שהפולנים ברור
 על מספרים הפולנים שונים. עמים שני
 שזה יודעים הם אחר. לעם שקרה מה
י נורא. היה

 היהודים רוכזו שבה הכנסיה, בשערי
 הקשישים להשמדה. שהובלו לפני

 סביב מתקבצים הכפר של והקשישות
 הנער את כולם זוכרים הם סרזניק.

 כבולות כשרגליו בנחל, בסירה ששר
 אותו לראות שמחים הם בשלשלאות.

 כאשר סימני־חיבה. עליו ושופעים חי,
 לדעתם, קרה, זה מדוע נשאלים הם

 ״מפני ממושקף: גבר אומר ליהודים,
 הכל ישוע." את צלבו שהיהודים
את מצטטת זקנה איכרה מסכימים.

 הנסיעה עבור התשלום בסידור הרכוש,
 הרכוש מן נלקח הכסף ברכבות.
 שילמו הם היהודים. של המוחרם
המוות. אל נסיעתם עבור בעצמם
 הם מדברים. הפקידים מן כמה
 ידעו. לא הם חובתם. את רק מילאו
 לדעת. צריכים שהיו מה רק להם נאמר

מהם. יותר ידעו היהודים
 אך ״פנימי", — נייר של אחד דף

 הוראות־ את מפרט — ״סודי" לא
 קרונות, 50 של אחת רכבת של המסע

 פעמים חמש ימים כמה תוך שנסעה
מומ למחנות״המוות. שונים ממקומות

 בלבד האלה שבנסיעות מחשב חה
גברים יהודים, אלפים 10 למותם הובלו

לנצמן מסיק־בימאי
טרום־היסטורית מיפלצת

החדשה. מהברית פילאטוס פונטיוס
 שהיהודים ששמעה אומרת זקנה
 לאלוהים, והתפללו התחננו בקרונות

 אין הקדושה. ולמאריה המשיח לישוע
 מבלבלת שהיא לכך כלל מודעת היא
הדברים. את

 על מספרת בכפר אז שהיתה גרמניה
 כמתנדבת בשעתו באה היא חוויותיה.

הגרמ במתנחלים לטפל כדי צעירה
 זה הכבושים. בשטחים שהתנחלו ניים,
 מחריד. בתי־שימוש. היו לא נורא. היה
 את משמידים כיצד מרחוק ראתה היא

 ״אני ס״ס. לאיש נישאה היא היהודים.
 היהודים בין להבדיל יכולתי לא

 זה אהבו לא שהם ידעתי אבל והפולנים,
זה.״ את

 גע סרט ^
למוות

ה ךיי א א שו  יחיד־במינו מאורע הי
 גם האנושית. ההיסטוריה בכל \ 1

 הארמנים מיליון נטבחו. אחרים עמים
 גם נטבחו היהודים למשל. בתורכיה,
הגי הטלאי־הצהוב, אחרות. בתקופות

היו. כבר אלה כל — הפוגרומים רוש,
 במינה: מיוחדת היא השואה אך
החליטה מודרנית, תרבותית, מדינה

 מה כל הוא הזה הדף וילדים. נשים
מהם. שנשאר
 ״דפק". הכל בסדר. התנהל הכל

 — להיות צריך שכך השלימו כולם
 כולם הגרמנים. הפולנים, היהודים,

 על־ שנקבע החדש, הסדר פי על נהגו
 היה יכול לא שאיש דמויות קומץ ידי
 המוות. סדר לעצמו. אותן לדמיין אף

 ושאין הדברים, סדר שזהו ידעו כולם
לשנותו.
 בין במישלוחים, הפסקה חלה כאשר
 יהודי להשמדת פולין יהודי השמדת

 צורך באושוויץ היה לא הונגריה,
 הם הזונדר־קומאנדו. אנשי במאות
 המיש־ חודשו לפתע למוות. הורעבו
 נגמרה, ההרעבה ידעו: והאנשים לוחים,
 הרבבות בזכות שעה, לפי ניצלו חייהם

תאי־הגאזים. אל המובלים
 נשבר, הזונדר־קומנדו מאנשי אחד

 כמה תא-הגאזים. אל נדחף הוא וגם
ה אותו דחפו אותו, שהכירו אנשים,

 אמרו, בזה?״ תשיג מה מה? ״לשם חוצה:
שנחנקו. לפני דקה

 ששרדו, המעטים אחד אחר, ויהודי
 יקרה בחיים, אשאר ״אני לעצמו: נשבע

 לעצמו: אמר ואחר־כך שיקרה!״ מה
 היחידי החי האדם אהיה מכאן ״כשאצא

כולו!" בעולם
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