
11 בספטמבר, 1945

יקרים שלי,

קיבלתי את מכתבכם מתאריך 1 באוגוסט ב-25 באוגוסט, תוך כשלושה

שבועות, כלומר הוא הגיע מהר מאוד. תוכנו ריגש אותי מאוד ואני מודה

לכם מעומק הלב על מילותיכם הטובות.

גרטל היקרה, לא ידעתי שאת יודעת לכתוב מכתבים כל כך חביבים. אני

חש באינסטינקט שדברייך יצאו מהלב ושכוונתך כנה.  דאגתכם לרווחתי

הפנימית כמו גם הגופנית נוגעת מאוד לליבי ונותנת לי הרבה בטחון.

גם אם, תודה לאל, התאוששתי מספיק כך שאני שוב עומד על שתי

הרגליים, גם אם יש לי מספיק אוכל וביגוד, עדיין יש מן הנחמה עבורי

ועבור פצעיי הפנימיים הפתוחים בידיעת התמיכה המוחלטת מצד אלו

שקשורים אליי בקשרי דם, אשר מאמינים בי ולעולם לא ינטשו אותי.

התרגשתי מאוד לקרוא על הרושם העמוק שעשו עליכם דיווחי העובדתיים.

נחתה עליכם פתאום הידיעה על כל האימים אליהם התרגלנו עם חלוף

השנים. רק עתה יוצאת המודעות הזו מצללי התת-מודע אל אורה הקר של

המציאות. אולם תוכלו להתנחם עתה בעובדה שכל זה שייך לעבר שהוא

איום אך מנוצח. למרות שאנו מצטמררים בזוכרנו את העבר הזה על כל

חוויותיו הנוראות, תחושותיו וחזונות הביעותים שלו, אנחנו מנסים

בכל זאת כמיטב יכולתנו למחוק אותו כליל מזיכרוננו, בהקדם האפשרי.

העתיד יהפוך את כל זה למחזה אימים מהעבר, הזיה זוועתית של

אומללות, בהיצמדנו לכלל הנצחי של החיים עם חיוניותם החזקה

והבלתי-נמנעת אשר מכוונת אותנו תמיד אל העתיד.

אבל מה שאי אפשר לשכוח, מה שלא ניתן למחוק ממחשבותינו ומלבנו, הוא

המודעות והגעגועים לכל אותם יקרים שהיו כה קרובים אלינו, אלו

שנעקרו מאיתנו בתקופה האיומה הזו ונסחפו אל התהום. הם נקרעו

מאיתנו תוך התעלמות מלבנו המדמם, אשר ימשיך לדמם עד סוף ימינו.
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אני מודה לכם מאוד על הזמנתכם הראויה להצטרף אליכם, אבל זה לא

עומד על הפרק. מקומי הוא כאן במולדת. כאן יש לי מקום עבודה וקשרים

רבים, כמו גם זיכרונות. מעבר לכך, אני כבר לא מרגיש מספיק צעיר

להתחיל חיים חדשים. בימים אלו אני בדרך כלל עושה את מה שדורש הכי

פחות מאמץ.

...

לגבי הדיווחים שלי, הייתי עדיין רוצה לומר לכם את הדברים הבאים.

כבר שלחתי לכם ארבעה דיווחים בשלושה מכתבים והגעתי עד סוף הסיפור

על טרזיינשטאט והטרנספורט לאושוויץ. אבל כעת כוחי עזב אותי, כלומר

אינני מצליח לתאר בצורה גרפית את אותם אירועים וחוויות. נדמה כי

המלים חלשות מדי ואין בהן כדי לתאר את כל מה שראיתי. מחשבותיי

מסתבכות. הייתי רוצה לבטא את הכול בו-זמנית, וזה כמובן

בלתי-אפשרי. לכן אני חייב לשים עתה נקודה בסוף המשפט, או אולי

הפסקה. אולי יגיע הזמן שבו אוכל לתאר את הכול בשלווה.

...

עכשיו כל טוב לכם, יקרים שלי. כיתבו לעתים קרובות והרבה.

 

חיבוקים ונשיקות מארנולד הנאמן

 

ליום הולדתך, אדי היקר, אני שולח את איחוליי הכנים והטובים ביותר.
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