
 משיח כהן –סיפור חיים 

היינו חמישה אחים . לאבא משה ואימא רחל בעיר ינינה בצפון יוון גבול אלבניה 1922- שמי כהן משיח נולדתי ב

  . ואני משיח הקטן באחים, יפה, ציון, יהושע, )אליהו(איליה , ניסים: ואחות אחת

ברבות . שהורישו להם ההורים של סבא שליהייתה להם חנות קטנה בירושלים . סבי וסבתי ירושלמים במקור

סבי עשה חייל בעסקיו . באותו זמן שלטו הטורקים בינינה. יוון לעסקים, השנים מכר סבי את החנות והגיע לינינה

. יום אחד המפקד הטורקי ששלט בינינה הכריז שכל התושבים מחויבים ללכת עם תרבוש כמו הטורקים: לדוגמא

  .המון תרבושים ומכר את כולם מהר מאד סבי נסע לטורקיה הביא משם

  ".כמו שור"שהיה אדם בריא , היה בית חרושת למיטות שאותו ניהל אבי, למשפחתנו

כעבור תקופה הגיע אבא שלי לבקר אותו בירושלים . לצורך כך עלה לארץ ישראל, אחי ניסים רצה ללמוד רפואה

. והחזיר אותו איתו ליוון, "לחתי אותך ללמוד ולא לעבודש: "אבא כעס עליו מאד ואמר לו. וראה שיש על ידיו יבלות

  .ניסים נפטר ממחלה עוד לפני המלחמה

אבא שלי שהיה יהודי עם . כמה יבול יוציא באותה שנה -לפני המלחמה היה מומחה לומר על פרדס , אחי איליה

, משיח הייתי עוזר נהג, אני. אוטומובילים ואיתם תוכל לעבוד בצורה טובה יותר 2נקנה לך , ראש למסחר אמר לו

באוטומוביל הייתה מיטה מתקפלת ושם ישנתי כשהיינו צריכים לשהות מחוץ . 'גלגלים וכו, מים, הייתי בודק שמן

המכר שאחי הלך לישון , היה גשם וקר מאד, יום אחד כשנסענו לארטה. אחי היה ישן אצל כל מיני מכרים. לעיר

שברבות הימים נהייתה ) שמחה(שם במדרגות ראיתי לראשונה את אסימו , אצלו הזמין גם אותי לישון אצלו בבית

  .   לאשתי

, בבית ספר חייבו אותנו לדבר בצרפתית". יזראלי אוניברסל"כילד למדתי בבית הספר אליאנס של היהודים שנקרא 

  .ן בשפה הצרפתיתבנוסף היינו מקבלים כל יום עיתו. לקרוא ולכתוב בצרפתית, כך שאני וכל היהודים ידענו לדבר

השלטון האיטלקי . שלטו בחלק הצפוני של יוון) שהיה להם הסכם עם הגרמנים(האיטלקים  1944באותה השנה 

יום אחד קראתי בעיתון שחילקו בבית הספר שהיטלר הולך לתת . בראשות מוסוליני היה נוח מאד ליהודים ביוון

ביטלו הגרמנים את ההסכם שהיה להם עם  25.04.1944- יום שישי ה, באותו היום. 25.04.1944 -מתנה ליוון ב

באותם שנים ידענו שיהדות סלוניקי וסביבותיה נמצאת תחת שלטון גרמני אך כל מה שקשור להשמדה . האיטלקים

הגרמנים . ציון אחי ברח והצטרף לפרטיזנים, כאשר כבשו הגרמנים את ינינה. והרג המוני היה בגדר שמועה בלבד

, מפעם לפעם הם היו עורכים ספירה של המשפחות. רשימת המשפחות היהודיות שחיו בינינה קיבלו לידם את כל

ההורים שלי מאד פחדו שאם . הם הרגו את כל המשפחה, פעם אחת כשספרו משפחה כלשהי וראו שחסר מישהו

עה לפרטיזנים לכן שלחו הוריי הוד, אז לא ימצאו את ציון ויהרגו את כולם, הגרמנים יגיעו אליהם ויספרו אותם

ציון כעס מאד על ההורים . זה היה יום אחד לפני שהגרמנים לקחו אותנו. שאימא חולה מה שגרם לו לחזור הביתה

  . דבר שגרם שהגרמנים יתפסו גם אותו, שקראו לו לחזור

עם  שם הם חיכו לנו והיו צועקים עלינו ומרביצים לנו. ג ולהגיע לאגם"ק 30הגרמנים דרשו מכל אחד לקחת עד 

. לתחנת רכבת, אספו את כולנו הכניסו אותנו לתוך משאיות ולקחו אותנו לעיר לאריסה. אלות ועם הקת של הרובה

הרבה מאד . ל"ויוצאים דרכה לחו, אתונה, העיר לאריסה הייתה עיר נמל ומסחר שדרכה היו נוסעים לסלוניקי

ועל מכונת ההשמדה , יכחדות יהדות סלוניקייש לציין שוב שלא ידענו על ה. אנשים ברחו במהלך המסע ללאריסה

שבו יש קומה עליונה שבה רואים את כל , הכניסו את כולנו לבית חרושת. היו רק שמועות -שפעלה באותו זמן 

הכניסו משפחה יהודית לחדר בקומה למעלה . ישבנו כולם בקומה למטה, "איפה שהמנהלים יושבים"האולם למטה 

לאחר מכן , "למען יראו וייראו"רצות עד שבסופו של דבר הרגו את כל המשפחה והתחילו להכות אותם מכות נמ

עברו שם עם שק וכל . ביקשו מכולנו להוציא את כל דברי הערך שיש ברשותנו וכל מי שלא יוציא ייהרג במקום

הערך הרבה מהיהודים העדיפו לזרוק את כל דברי . היהודים שמו שם את כל הזהב וכל דברי הערך שהיו ברשותם



גם מאותה תחנת רכבת הצליחו לברוח . אך העיקר שלא יגיע לידיים גרמניות, לבורות הספיגה ששימשו כשירותים

  . גם אני הצלחתי לברוח אך חזרתי מכיוון שרציתי להיות עם המשפחה ולא היה לי לאיפה ללכת, הרבה אנשים

לתוך , דחפו אותנו לתחנת רכבת. ילדים ונכים ,נשים, גברים - " כמו פרות"בוקר אחד אספו אותנו בצעקות וקללות 

, איתי בקרון היו כל האחים שלי. דחפו אותנו בלחץ כדי שיוכלו לסגור את הקרון. הקרונות עד שלא היה כבר מקום

ללא , נסענו בלי לדעת לאן. ולכן העבירו אותם לקרון הבא, כבר לא הצליחו להכנס לקרון שלנו, אמא אבא ואחותי

, אנשים השתגעו בדרך. את צרכינו עשינו בתוך חבית וכשהיא התמלאה לא היה איך לפנות אותה, אוכל ושתייה

  .אושוויץ, נסענו כשבוע דרך בולגריה והגענו לפולניה. צמא וחוסר היגיינה, עשרות מתו מרעב

על הרמפה . היה שם ריח חזק של בשר צלוי. והעמידו אותנו בשורות" ראוס, ראוס"הורידו אותנו מהקרון בצעקות 

הם הביאו מתורגמנים מיהודי סלוניקי שנלקחו לשם שנתיים !!!" בני כלבים"בכניסה עמדו שלשה קצינים גרמנים 

". שיצא החוצה, מי שחולה או לא מרגיש טוב"הגרמנים אמרו ברמקול . קודם לכן כדי שיתרגמו את דבריהם

" !אל תצאו -לה או לא מרגיש טוב שיצא החוצה מי שחו"היהודים היוונים תירגמו את דבריהם באופן שגוי ואמרו 

אני . לחיים או למוות: עברנו כולנו ליד הרמפה שם היה קצין שעשה סלקציה וסימן עם היד ימינה או שמאלה

שאלנו את היהודים הסלוניקאים . למוות - אמא ואחותי הלכו שמאלה , אבא... ושלושת אחיי הלכנו ימינה לחיים

לקחו ". יחיה -מי שנשאר פה , כי רק אתם, תיקחו אויר"הם אמרו , ה שלקחו שמאלהשהיו שם מה עושים עם אל

  .182160המספר שלי הוא . אותנו לעשות מספר על היד

רשמו ושלחו אותנו . במחנה היו אוקראינים שהסתובבו עם מקלות עבים בקצה והיו הורגים אנשים במכה אחת

התפקיד שלי היה להוציא את הגופות כדי . ים את המתיםאותי שלחו לעבוד בבירקנאו איפה ששורפ. לעבודה

 20למזלי הגרמנים היו צריכים . עבדתי שם שבוע וכבר לא הייתי יכול. שאחר כך יעשו מהשומן שלהם סבון

. מפקד העבודה שם אותי עם הקבוצה - הטויקומנדר . והיה חסר להם עוד אחד 19אספו קבוצה של , עובדים

בכפר ששמו , באושוויץ היו מוציאים אותנו לעבודות בבירסלאו. שם פגשתי את האחים שליהחזירו אותנו לאושוויץ ו

, צבעים, סידרו אותנו בעיגול ואמרו שהם רוצים בנאים. שם בכפר לא היה שמש אלא רק חושך וקרח. אוילה

כל זאת הרמתי אך ב, אני לא הבנתי מה הם רוצים כי לא הבנתי גרמנית. אבל רק מי שהוא מקצועי בתחום, פחחים

אך לא הקשבתי להם ". יהרגו אותך! ?מה אתה עושה: "אחים שלי כשראו את זה תפסו אותי ואמרו לי, את היד

שעות  20-עבדנו שם כ. 'בתים וכו, עבדנו בבניית כבישים. בדיעבד זה מה שהציל לי את החיים, ובכל אופן הלכתי

לקח שק מלט חתך אותו  -קבלן במקצועו , מהעיר שליהיה אחד . ביממה בקור כלבים עם מעט אוכל ומעט שתייה

צבעים  -חילקו את כולנו . וכך עשו כולם אחריו, כמו גופיה ושם על עצמו כדי להתחמם קצת מהקור הנוראי שהיה

כולם אהבו , אני הייתי הצעיר שבחבורה. בא גרמני ולקח כל קבוצה איתו, ובנאים לחוד, חשמלאים לחוד, לחוד

חילקו , קומות 10עבדנו בבית בגובה . ו גם שבויים אמריקאים ואנגלים והם גם מאד אהבו אותיהיו איתנ. אותי

מנהל העבודה שהשגיח עלינו היה פולני . אני הייתי בקבוצה של הצבעים, אותנו כדי שכל אחד יעבוד במקצוע שלו

צל הגרמנים לא נשארו א. נתנו לי פספורט שאני יכול להסתובב בכל מקום שיש בו צבע ומברשת. כזה" ערס"

הייתי גונב את . היו רק זקנים בלי שיניים שאוכלים רק את הרך של הלחם וזורקים את הקשה, צעירים בכפר

שהיו עובדים בעבודות הרבה , מחביא אותו בבגדים וכל ערב הייתי חוזר למחנה ומביא אוכל לאחים שלי, הקשה

העמידו אותנו כל , ילה התברר שאחד החשמלאים ברחיום אחד בספירת הל". עבודות שחורות" -יותר קשות 

ימים  6אותו יהודי הסתתר במשך . שלחו אותנו לישון, הלילה בקור ובשלג בזמן שחיפשו אותו וכשלא מצאו

ובאותו זמן . אירחו אותו יפה, הם נתנו לו, הוא דפק באיזה בית לבקש אוכל, וכשכבר לא היה יכול בגלל הרעב

הגרמנים . בא הגסטאפו לקח אותו והביא אותו חזרה למחנה שלנו, שיש להם יהודי בבית התקשרו לגסטאפו ואמרו

הייתה , ליד. לקחו את כולנו איתו. שאיתו כורים מנהרות ומחסנים, לקחו אותו ליד מקום שבו היה מחפרון גדול

מוציא המון  היה שם ברז גדול שכל פתיחה של הברז. עוברת רכבת קיטור ושם היה לה תחנה שהייתה נטענת

פתחו את הברז והוא היה זורם על הראש , קשור עם ידיים מאחורה, שמו אותו לעץ מתחת לברז. מים בזרם חזק

, בבוקר העירו את כולנו והביאו אותנו חזרה 4ב . בלילה ואמרו לנו לחזור לישון 12העמידו אותנו שם עד . שלו

  ".אוי לו למי שיעז לברוח שוב: "ו לנוהגרמנים אמר. ראינו שהראש שלו נערף מהטפטוף של המים



לקחתי את . בחזרה מהעבודה ראיתי זקנה שמסמנת על חבילה שנמצאת בזבל, יום אחד כשעברתי בכפר אוילה

יום . היא לא ידעה שאני יהודי, וכך כל בוקר היא הייתה משאירה לי חבילה בזבל, החבילה וראיתי שם בגדים ישנים

שם . 'וקטוביץ' ושם היינו צריכים לשפץ בתים בעיירות שנקראו אנוביץ, פולניהאחד העבירו אותי למקום אחר ב

שנים והם לא ידעו  5יהודים לא היו שם כבר , בעלי הבית היו נותנים אוכל נורמאלי, החיים היו קצת יותר טובים

  .  שאני יהודי

הקרח ומי שהיה מחליק או  צעדנו על. הגרמנים נסוגו ולקחו אותנו איתם בצעדה ארוכה, חודש לפני השחרור

כך הגענו . איש שלובי זרוע כדי לעזור למי שנחלש 15הלכנו בקבוצות של , לכן. מפריע לצעידה היה נורה מייד

, הגענו באמצע הלילה. מי שנכנס לשם לא היה יוצא חי, ברגן בלזן היה מחנה נוראי. בצעידה למחנה ברגן בלזן

נכנסתי בין . ראיתי המון אנשים שוכבים, חיפשנו מקום לשים את הראש. םאמרו לנו תנוחו ומחר נטפל בכל הענייני

דחפתי אותם . והם לא ענו, )תעשו לי קצת מקום" (ברנג מי אביסלע פלאץ"שני אנשים ואמרתי להם בגרמנית 

מתים על הרצפה  1000 -בבוקר כשהתעוררתי ראיתי כ . עד שעשיתי מקום ונשכבתי בין שניהם לישון, בכוח

קמנו בבוקר ראינו . הגופות שלהם היו יבשות רק עצמות בלי בשר כמעט. ר שבעצם ישנתי בין שני מתיםוהתבר

בא הקאפו וסידרו . נשיא המדינה לשעבר, אחד מהמשחררים של המחנה היה חיים הרצוג. שהגרמנים כבר ברחו

החבר ". תדאג אני אדאג לך אל: "הוא אמר לו, היה שם קצין בצבא האיטלקי שהכיר את חבר שלי. אותנו לקבוצות

הוא הביא את שנינו לבית החולים שהיה . ולאחר תחנונים הוא הסכים". תדאג גם לו זה בן דוד שלי: "שלי אמר לו

, "אנגלים", "יהודים: "היו פסים לבנים על הרצפה וכתוב עליה, היו שם מאות אנשים. בית החולים היה ללא גג, שם

, ין האיטלקי אמר לנו אל תישנו פה בלילה כיוון שבאים לפה אנשים עם טוריותהקצ. כל אחד הנפרד -" איטלקים"

. הביא לנו אוכל ושתייה, הוא לקח אותנו תחת חסותו. אנשים ממש נעשו כמו חיות, כדי לתפוס מקום בבית חולים

ה ואתם תהיו ולבסוף אמר לנו תיקחו עגל, עוד מעט יש לי ביקורת, כעבור זמן אמר לנו הקצין אתם חייבים ללכת

שם היינו חופרים בורות , מ"ק 2היינו צריכים ללכת איתם מרחק של . ותובילו את המתים לקבורה, עובדים פה

כ התארגנו והיינו הולכים לגנוב אוכל "אח. לפעמים אפילו היינו סוחבים אותם על הכתף. וקוברים את הגופות

התחילו לצעוק , יום אחד בעבודה בבית חולים. וכדומה עצמות, היו שם כל מיני סוגי אוכל שהיו זורקים. מהמטבח

עד שהגיע קצין אנגלי , ואנחנו חשבנו שצועקים כי אנחנו לא עובדים מספיק טוב, עלינו כי חשבו שאנחנו חובשים

בשחרור של המחנה הביאו הרבה אוכל עם שומן והרבה מאיתנו . ואמר לנו מהיום אתם חובשים - והסביר להם 

אחרי שהשתחררנו אמרתי . כי הקיבה שלהם לא הייתה מסוגלת לעכל את כל האוכל הזה, ידמתו מי -שאכלו 

  . בוא נלך למחנה של הבנות אולי נראה מישהו שאנחנו מכירים, לחבר שלי

. ושם כבר ידעתי שהיא תהיה אישתי. שכיום היא אישתי, בבוקר הלכנו למחנה של הבנות וראיתי שם את שמחה

אנחנו לקחנו בגדים . פרצנו אותו והייתה התנפלות המונית על המחסן, של הגרמניםבמחנה היה מחסן ציוד 

יום אחד . בכל יום היינו הולכים לבקר את הנשים. כדי להוריד מאיתנו את הכינים שדבקו בנו, מעילים וסכיני גילוח

, זו שפה אנחנו מדבריםשאלו אי, לקחו אותנו לאנובר. תפסו אותנו חיילים אנגלים והכניסו אותנו לתוך משוריין

הוא שאל עוד כמה שאלות . מינינה, מיוון ענינו, הם הביאו קצין יווני והוא שאל אותנו מאיפה אנחנו. אמרנו יוונית

שיראו שאין עלינו כלום חוץ מעור , הוא אמר לנו להתפשט, ולראיה". הם בסדר הם מהעיר שלי: "ואמר לאנגלים

  .הקצין היווני לחנות בגדים ומילא לנו שתי מזוודות מלאות בגדים לאחר שיצאנו משם לקח אותנו. ועצמות

היה שם איזה פרטיזן אחד שסילק אותנו . אני ושמחה הגענו לאיפה שהיה פעם הבית של ההורים שלי, חזרנו ליוון

 הקמתי, חודשים 7 –נשארתי ביוון כ ". אם תחזרו שוב לפה אני יעשה מה שהיטלר לא הספיק לעשות: "ואמר לנו

  .מחדש את העסק למיטות של אבי

לאחר . הבריטים תפסו אותנו ולקחו אותנו לקפריסין. הנרייטה סאלד, עלינו לארץ באוניות מעפילים, 1947בשנת 

החיים שם היו קצת קשים אז באנו לתל אביב ופתחתי חנות לממכר פירות . הגענו לירושלים, שעלינו שוב לארץ

אחד מילדיי . ילדים וארבע נכדות 2כיום יש לי . ומזה אני מתפרנס, ת החנותכיום אני משכיר א. יבשים ופיצוחים

  .תמיד הוא אמר שיתגייס ויעשה חייל - ל בצבא "הוא סא

 .2014יולי ,  טביביאן גיל: ראיון 



היה לנו תענוג להשתתף . ומארח למופת

http://www.youtube.com/watch?v=aMYLtvayrPI&feature=youtu.be  

  

ומארח למופת, אדם עם ראש מבריק!!! עם זכרון מדהים, משיח הינו אדם נפלא

  :ב על סיפורו של משיחמצורף סרטון וידיאו ביוטיו

http://www.youtube.com/watch?v=aMYLtvayrPI&feature=youtu.be

  :רשמים שלנו

משיח הינו אדם נפלא

  .בפרויקט

  

מצורף סרטון וידיאו ביוטיו

  

http://www.youtube.com/watch?v=aMYLtvayrPI&feature=youtu.be

  :תמונות



 


