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יקרים שלי,

אני מקווה שקיבלתם את שני המכתבים שלי ואני רוצה להמשיך בתיאור

שלי עד כמה שניתן. 

קטע ראשון:

"... מקום הכינוס עבור הטרנספורטים היה בחלק ממגרש הירידים ששימש

בדרך כלל לתצוגת מכשירי רדיו ורהיטים למכירה. האזור היה עגום,

הקדמה וטעימה ממה שהמתין לנו בהמשך ושלמעשה לא עזב אותנו שוב בכל

השנים הבאות: טינופת, שרצים, מזון נוזלי, קש לשינה, בתי שימוש

מאולתרים, העדר מקום לרחצה, ויחס וולגרי, חייתי. אני הייתי מסוגל

לשאת את כל זה. התרגלתי לכך במשך מלחמת העולם הראשונה והתייחסתי

לכל המצב בריחוק מה. היו לי שני בקבוקי קוניאק וקצת שוקולד ופשוט

נתתי לדברים להיות. אבל ורה היקרה והמסכנה שלי, עם אהבתה המוגזמת

לניקיון, פשוט לא יכלה להסתגל לדיר החזירים הזה, ובתי השימוש

במיוחד זעזעו אותה כל כך שהיא סבלה מעצירות מוחלטת במשך יותר

משבוע.

מהרגע הראשון, ורה העניקה טיפול רפואי והתמסרה לכל אדם ואדם כאילו

שהיו אלו מטופלים פרטיים. תוך זמן קצר היא הפכה לא רק לרופאה

הידועה ביותר אלא גם לאדם האהוב ביותר בכל הטרנספורט.

הנטייה יוצאת הדופן הזו לעורר כלפיה יחס אוהב, כמעט האלהה, נותרה

סימן ההיכר שלה גם בשנים הבאות. בגלל לבה הרחום וכישוריה הרפואיים

שהוכחו שוב ושוב, כיבדו והעריצו אותה. אנשים המטירו עליה מתנות,

יותר מאשר על כל אחד אחר. אבל ורה הייתה חסרת יומרות וצנועה. היא

פשוט האמינה שמחובתה לעזור לכל אדם כמיטב יכולתה.
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קטע שני:

"...אחר כך הוקצו לנו מגורים. ורה נשלחה לבית ואני לקסרקטין. אף

אחד מאלו לא תאם את שמו או כל מינוח אפשרי אחר. הבית והקסרקטין

דמו לשמותיהם רק מבחוץ. בפנים הם הותאמו למגורים המוניים בהתאם

לכושר ההמצאה וההמשגה של הגרמנים.

לכל בלוק מגורים הייתה רק כניסה אחת, בדרך כלל מסמטה אחורית או

רחוב צדדי. כל שאר הדלתות והשערים ננעלו ונחסמו. בחצר הפנימית

הוסרו הקירות שהפרידו בין הבניין, הצריפים, האורוות וכו'. כך,

מבלוק אחד של בתים יצרו גוש מגורים שמוספר כפי שממספרים רחובות.

מספר האנשים שהוקצו לכל חדר בבית, מהמרתף ועד עליית הגג, נקבע לפי

הכמות שניתן היה להכניס לחדר בשכיבה על הרצפה. רק בהמשך עלה בדעתם

של אנשים להביא קש, אחר כך שקי קש, ולבסוף קרשים. ורק כעבור

שנתיים הופיעו מיטות הקרש הפרימיטיביות הראשונות כתחליף למיטות

אמיתיות. 

עד עשרה או עשרים איש בני אותו המין ישנו, גרו וניהלו את חייהם

בכל חדר. בדרך כלל היו אלו אנשים זקנים. הצעירים גרו בקסרקטינים,

שם החדרים הישנים, החשוכים והעבשים היו מלאים מקצה עד קצה במיטות

על קומות – קומות מעץ שמולאו עד האחרונה שבהן. כפי שניתן לצפות,

הדברים התנהלו שם ממש כמו בבית ספר יהודי (חסר משמעת). המושג של

חיים פרטיים איבד כל משמעות בצפיפות הנוראה. תמיד היו סביבך מאות

יהודים מסריחים, והשאיפה למעט שקט ובדידות גברה על הכול.
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יכולתי לכתוב ספר שלם על טרזיינשטאט והוא בהחלט לא היה משעמם. אבל

אשאיר את זה למקצועיים ממני.

מה שנעשה בטרזיינשטאט הוא בגדר פרויקט נועז וגרנדיוזי שאין דומה

לו. הייתה זו קולוניזציה המונית במימדים חריגים. קהילה קומוניסטית

שלא נודעה כמותה אי פעם במרכז אירופה. שישים אלף אנשים שצייתו

לסמכות אחת בכל פעולותיהם ומעשיהם, שכולם ניזונו, ניתן לומר,

מקומקום אחד. מכונה ענקית אחת בעלת כיוון בודד ורצון בודד.

בגיוס ההמוני הזה הכול נעשה בקנה מידה עצום. נכללו בו לא רק

60,000 הדיירים שהתגוררו באותו הזמן בעיר זו אלא גם מאות אלפי

היהודים מכל רחבי אירופה שעברו במקום.

 

קטע שלישי :

...מה שנעשה בטרזיינשטאט הוא בגדר פרויקט נועז וגרנדיוזי שאין

דומה לו. הייתה זו קולוניזציה המונית במימדים חריגים. קהילה

קומוניסטית שלא נודעה כמותה אי פעם במרכז אירופה. שישים אלף אנשים

שצייתו לסמכות אחת בכל פעולותיהם ומעשיהם, שכולם ניזונו, ניתן

לומר, מקומקום אחד. מכונה ענקית אחת בעלת כיוון בודד ורצון בודד.

בגיוס ההמוני הזה הכול נעשה בקנה מידה עצום. נכללו בו לא רק

60,000 הדיירים שהתגוררו באותו הזמן בעיר זו אלא גם מאות אלפי

היהודים מכל רחבי אירופה שעברו במקום.

 

החיים והעבודה בגטו טרזיינשטאט- יחידת לימוד שלישית



הבישול נעשה בתריסר מטבחים בקסרקטין הגדול, בדרך כלל עבור שלושת

אלפים עד ששת אלפים איש בבת אחת. חלוקת המזון, שנעשתה על סמך

תלושים, נמשכה כמה שעות. כל מצרכי המזון, הכלים, הציוד וכו'

אוחסנו במחסן מרכזי אחד. מועצה כלכלית מייעצת קבעה את התפריט

היומי בהתאם למוצרים הזמינים. כמובן שגם מהתבלינים הפעוטים ביותר,

כמו פלפל או מיורן, היה צורך בקילוגרמים.

בתי המלאכה לתיקון בגדים ונעליים היו מפעלים גדולים עם שש מאות

עובדים ושלושים פקידים.

המאפיה המרכזית אפתה 12,000 כיכרות לחם ביום והמשרפה המודרנית

ביותר באירופה, שבה גופה אחת שרפה את השנייה עם הספק מרשים של מאה

גופות ביום, לא הצליחה לעמוד בביקוש היומי, שכן מספר המתים נע בין

מאה וארבעים למאה ושבעים ביום. הכול, כפי שתוכלו להבין, היה בקנה

מידה גדול.

גם מבחינות אחרות, העיר הייתה מעניינת. אפילו התנועה ברחוב דמתה

לזו של כרך גדול. בשעות מסוימות ביום היו כל כך הרבה אנשים ביחד

בחלל קטן שכמות התנועה הייתה רבה יותר מבכל עיר אחרת בעולם. הנושא

היה מעניין במיוחד מפרספקטיבה טכנית ובמונחי כלכלה פוליטית. כאן,

מן ההתחלה ועד פיתוחה של העיר כעיר לדוגמה וגטו לראווה לעיני

מדינות העולם, הכול נוצר על-ידי יהודים. על-ידי מוחות יהודיים

וידיים יהודיות. 
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קטע רביעי :

...בנוסף, חווינו כאן נסים משלנו. לעתים קרובות קשה היה להאמין

למראה עינינו. הנפלאות שנוצרו כאן על-ידי בעל המלאכה היהודי,

המהנדס היהודי, הגאון היהודי!כאן, מעבר לכל קנה מידה, הוכחנו כי

הרעיון של נחיתות הגזע היהודי הוא שטות גמורה.

לא רק הבנאי היהודי, הנגר היהודי, המנעולן היהודי והצייר היהודי

חוללו כאן ניסים בתחום האמנות והאומנות. גם מנקה הארובות היהודי,

מנקה המרזבים היהודי, חופר הבארות היהודי, הסבל, פועל הרכבת, נהג

העגלות. הפועל הבזוי ביותר ובעל האחוזה לשעבר מילאו את תפקידיהם

ויחד הגיעו לתוצאות הטובות ביותר שניתן היה.

מעבר לכך, הייצור היהודי בוצע בהיקף תעשייתי. למרות שהעבודה נעשתה

בהכרח ללא שכר, התוצרים של תריסרי תחנות עבודה נועדו לא רק עבור

הקהילה היהודית אלא גם עבור הגרמנים, כולל מוצרים שהועברו לצבא

הגרמני. ניכרה הצטיינות בכל ענף ייצור אפשרי, כולל נייר, קרטון,

עור, מיקה, פלדה, מוצרי מתכת, צעצועים, דיו, מוצרים מפרווה ועוד

רבים, שלא היו נחותים כהוא זה ממוצרים שיוצרו בבתי חרושת מקבילים

בעורף הכלכלי.

הרבה אמנים מפורסמים, במיוחד ציירים ומאיירים, עבדו בבתי מלאכה

גדולים. הם ייצרו מאות תמונות שנמכרו אחר כך באופן פרטי במיליונים

על-ידי אנשי ס"ס. אחד האמנים המוכרים ביותר היה בן דוד רחוק שלנו

ששמו ולדשטיין, אותו הכרתי שם. גם בתי המלאכה לקרמיקה הפיקו

יצירות אמנות ייחודיות ובעלות ערך שכמו כל השאר המחישו עד כמה

מגוחכת ההבחנה בנחיתותו של האמן היהודי.
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 גם הטכנולוגיה הפיקה פלאים שראויים למקום משל עצמם. אל תשכחו שבן

לילה הפכה עיר בת 7,000 תושבים לעיר של 60,000. הצורך במים, חשמל

וכדומה גדל פתאום פי עשר ונדרש סיוע מיידי. מפעל מים חדש, תחנת

חשמל מורחבת, תריסר בארות ארטזיות חדשות, בית קברות ענק, בהמשך

המשרפה המודרנית שצוינה לעיל, איזורים לטיפול באשפה, מפעל תעשייתי

ענק עם 4,500 פועלים, מפעל חקלאי גדול, חוות חזירים עצומות,

ערימות דשן אימתניות ואלפי אדניות, כל אלו ועוד הופיעו תוך פרק

זמן מינימלי.

קטע חמישי:

... מבאושוביץלטרזיינשטאט בנינו במהרה פסי רכבת חדשים. העובדה

שהחל מרישום העיפרון הראשון ועד למכת האת האחרונה נבנו הפסים

על-ידי מוחות יהודיים וידיים יהודיות לא זכתה לכל ציון. הפסים

מובילים ממש עד לרחובות באמצע העיר.

יום בהיר אחד, הוקם באמצע "הרינגפלאץ" (הכיכר) במרכז העיר מתקן

מודרני ענק למשלוח מוצרים לצבא. חיילים הקימו אוהלים עצומים ואז

נעלמו שוב. תוך כמה ימים, מהנדסים יהודים יצרו באוהלים הללו מרכז

ייצור גדול שהביא לידי ביטוי את ההישגים הטכניים המודרניים

המעולים ביותר. היה שם אפילו קו ייצור שהעסיק אלף עובדים.
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חלקים שונים הובאו מבתי חרושת גרמניים, הורכבו כאן, ואז נארזו

בארגזים לפי הוראות מדויקות מאוד. בגלל מיומנותן הידנית ובגלל

עבודתן המאומצת, נשים הצטיינו במשימות אלו במיוחד. קשה היה להאמין

למראה הידיים העדינות הללו, שבעבר זכו לכל הפינוקים והטיפולים

ועתה עסקו בעבודה המפרכת, המלוכלכת והשמנונית הזו, או למראה נשים

שבריריות הסוחבות את הארגזים הכבדים. מיליון ארגזים אמורים היו

להישלח תוך שלושה שבועות והיעד הושג. בן לילה, נעלמו שוב

האוהליםו"הרינגפלאץ" הושב על כנו. בת דודתנו מרתה פריד הוכיחה

עצמה כעובדת לדוגמה במפעל הזה, עם כשרון אמיתי לייצור תעשייתי,

נטייה שהיא טיפחה גם בהמשך. כמובן, כל מי שהיה קשור למפעל זכה

להטבות מסוימות, במיוחד ביחס למזון. יכולתי לבלות שעות בתיאור

דברים מעניינים אודות טרזיינשטאט. אבל אין די מקום או זמן

לתיאורים כאלו. אני מעדיף לחזור לאירועים אותם חוויתי בעצמי...

קטע שישי:

... יכולתי לבלות שעות בתיאור דברים מעניינים אודות טרזיינשטאט.

אבל אין די מקום או זמן לתיאורים כאלו. אני מעדיף לחזור לאירועים

אותם חוויתי בעצמי. כמו כל התחלה, היה קשה בתחילה. כלפי הנשים

עדיין לא הופנו הרבה דרישות, או שהן רק אולצו לעסוק בעבודות

ניקיון וכדומה, אך אנו הגברים נאלצנו לעבוד בעבודת פרך ממש מן

ההתחלה, בדרך כלל עם את ומכוש. זה היה קשה במיוחד עבור אלו שלא

היו רגילים לכך. הימים ממש סירבו להסתיים והשעות זחלו בקצב של צב.

באותו הזמן, הרעב כרסם בנו והתעצם עד שהפך לכאב אינסופי. בגלל

שהארוחות כלל לא התאימו לאנשים שעוסקים בעבודת פרך, גם הן לא

הצליחו לשכך את הרעב.
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באותם ימים פעלתי בצמוד לגיסי אדוארד, והתלבטנו קשות איך להגיב.

פשוט לשלב ידיים ולחכות לראות כיצד יתפתחו העניינים היה מנוגד

לטבענו. צריך היה לעשות משהו, ואיכשהו היה עלינו לחלץ את עצמנו

מהצרה הזו. בהעדר אופציות אחרות התייצבנו לעבודה בבניית פסי

הרכבת. גם שם העבודה הייתה קשה אבל התגמול עבורה היה כמות מזון

כפולה. המזימה שלנו לא צלחה כי לא היה צורך בפועלים נוספים אבל

היא לפחות עוררה את תשומת לבו של ראש משרד העבודה שביקש ממני לבוא

לעבוד איתו. זה היה מזל שאין כדוגמתו ושיפור עצום, המעבר הזה

למשרה משרדית מכובדת אחרי שבוע בלבד של עבודת פרך. 

אחר כך התמניתי לראש אגף ופיקדתי על צוות עבודה של חמישים איש.

תחום האחריות העיקרי שלי היה לבחור אנשים לעבודות פרטניות עליהן

קיבלנו פקודות בכתב מדי יום מלשכת העבודה המרכזית שפיקחה על יותר

מ-30,000 עובדים. דמיינו לעצמכם את זו האחרונה כגוף הכפוף ישירות

לס"ס.

תחומי האחריות שלי היו רחוקים מלהיות מכבידים. מלבד הוצאת העובדים

בבוקר ואחר הצהרים, היה עלי רק לבצע מספר רישומים ולעדכן רשימות

שונות. בשאר הזמן יכולתי לעשות כרצוני. מלבד תפקיד רב-השפעה זה

בתוך הקסרקטין, נשאה המשרה יתרון גדול נוסף. היה לי אישור קבוע

לשעות נוספות בגלל שהייתי צריך להיות זמין במקרה שצריך יהיה לעבוד

בשעות חריגות. משום ששעות הלילה נחשבו לשעות עבודה, הייתי זכאי

לתוספת הלחם הרבה ביותר. זו הייתה הטבה עצומה כי התוספת הזו

הסתכמה במנה נוספת של לחם. במלים אחרות, קיבלתי מנת לחם כפולה...
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קטע שביעי:

... לאחר זמן, כשהתקדמתי למשרה של ראש אגף שאחראי על מאה איש,

נוסף עוד יתרון חשוב. הוסמכתי רשמית ונרשמתי אצל הס"ס ולכן הייתי

מוגן מפני רשימות הטרנספורטים.   למרות כל היתרונות הללו, ויתרתי

על המשרה. בהזדמנות הראשונה עברתי לתחום החברתי בתוך אותו משרד

עבודה, כי למשרת ראש האגף היו גם חסרונות גדולים. היו משרות שהיו

תענוג של ממש, שם אנשים קיבלו אפילו מתנות או אוכל. היו משרות

קלות, משרות קשות, ומשרות קשות מאוד. היו משרות נוראיות ביותר,

כמו עמידה במים במשך כל היום, והיו משרות שהיו כרוכות בסכנת חיים.

המקרה האחרון ניכר במיוחד במה שכונה "המבצר הקטן". המבצר הזה,

שהיה מצוי כשני ק"מ מהגטו, נבנה בזמנה של סנט תרזה. הוא שימש

כמחנה ריכוז קטן אך איום ל-5,000 איש. 

האנשים שלנו עבדו בגינה שם, בפיקוחם של גנני ס"ס שהיו ידועים

ביחסם הסדיסטי לנערים המסכנים שלנו. אחרי שספגו אינספור מכות,

לפעמים בעזרת מחרטות עץ או מוטות ברזל, חלק מהנערים חזרו כמעט כל

יום עם פצעים שותתי דם. אחרים נשלחו חזרה לגטו לאחר שהפכו לנכים

חסרי תקנה.

ביום השני להגעתי, אני עצמי עברתי את אחת החוויות הגרועות ביותר

שלי במבצר הקטן. המפקח מטעם הס"ס הטיל עלי לעבוד בשאיבת צואה. תחת

צעקותיו ואיומיו, היה עלי להפעיל את המשאבה למשך שעה וחצי באופן

רצוף וללא הפסקה. כמובן שכוחי נטש אותי לעתים קרובות וחשבתי שסופי

קרב. אולם גוף האדם יכול לסבול גם את הבלתי-יאומן כשלא נותרת לו

ברירה.
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למשימות כאלו ודומות להן הייתי אמור לשלוח את עמיתיי המסכנים

והתמימים, ואכן נאלצתי לעשות זאת. לעתים קרובות הייתי צריך לשלוח

אותם לעבודה בלילה, בתנאים של גשם וסערה, ופשוט לא הייתי מסוגל

להכריח את עצמי לעשות את הדברים האלו. לכן ניצלתי את ההזדמנות

הראשונה שהייתה לי לעבור לעבודה אחרת. כשהוטל על הבוס שלי להקים

משרד עבודה חדש בקסטרקטין שנפתח זה מכבר, הוא ביקש ממני להיות

עוזרו. משום שהוא נתן לי לבחור באיזה תחום ארצה לעבוד במסגרת

הפרויקט, בחרתי את תחום הרווחה החברתית ונעשיתי אחראי על התפעול.

פירוש הדבר היה אחריות לאספקת כל סעד, תרופה ובונוס לעובדים שניתן

להעלות על הדעת, אפילו הזמנת ביגוד ונעליים, ומעל לכול, שיפור

המזון.  הייתי צריך להילחם על כל הדברים האלו במשרדים השונים

ולהיאבק עליהם, לפעמים אפילו עם הגרמנים.

קטע שמיני:

...כשהוטל על הבוס שלי להקים משרד עבודה חדש בקסטרקטין שנפתח זה

מכבר, הוא ביקש ממני להיות עוזרו. משום שהוא נתן לי לבחור באיזה

תחום ארצה לעבוד במסגרת הפרויקט, בחרתי את תחום הרווחה החברתית

ונעשיתי אחראי על התפעול. פירוש הדבר היה אחריות לאספקת כל סעד,

תרופה ובונוס לעובדים שניתן להעלות על הדעת, אפילו הזמנת ביגוד

ונעליים, ומעל לכול, שיפור המזון.  הייתי צריך להילחם על כל

הדברים האלו במשרדים השונים ולהיאבק עליהם, לפעמים אפילו עם

הגרמנים. 
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 אבל השגתי תוצאות טובות והעובדים נהנו מזה על הצד הטוב ביותר.

הצלחנו, למשל, לקבל הקצבה של מנות מזון כפולות למי שעסק בעבודת

פרך, ודאגנו שאחרים יקבלו את כל השאריות מהמטבחים אחרי חלוקת

המנות המוקצבות.

כמובן שחלוקת המזון הזו לא הותירה אותי רעב. כך גם ורה שהייתה

האורחת שלי לארוחת ערב מדי יום. מבחינה זו, היה לנו כל שנדרש.

אחרי כמה חודשים חביבים, הסידור הזה בא אל קיצו. ועדיין, האל הטוב

לא נטש אותנו.

כמו תמיד, הוא עזר לנו, לפעמים ממש באותו יום שחשבנו שכבר הגיע

הסוף, אותו יום ששדי הסכנה או הרעב ניצבו בפנינו במלוא קומתם. פעם

חבר שאביו עבד במשרד לענייני פנים השיג לי פנקס תלושים שני.

בהמשך, ורה ואני התגוררנו יחד עם עמית שלי לעבודה בחדר ששימש בעבר

מבואה בדירה של מש"ק. שלושתנו ריהטנו אותו יפה וגרנו יחד. לאיש

הזה היו הרבה חברים במטבח. הוא הצליח להשיג כל כך הרבה אוכל בכל

יום שכולנו, כולל אמא שלו וורה, אכלנו די. חיינו באופן אידיאלי

בחדר הקטן הזה שבקושי הכיל שתי מיטות, שולחן, ועוד כמה רהיטים

שהכנתי בעצמי מלוחות עץ שגנבתי.

              עם הזמן, הודות לכושר ההמצאה שלי ולעיסוק החובבני

שלי בנגרות, נוספו כל מיני פריטי מותרות אסורים שהיו לפיכך סודיים

ונסתרים, כמו תנור חשמלי, מגהץ חשמלי, מנורה קטנה ליד המיטה,

מחיצות ניידות וכו'. עם הזמן, התרגלנו לחיי הכלב האלו למרות

אי-הנוחות הקשה מנשוא.

 אי-הנוחות כללה בין השאר את השרצים איתם נאבקנו ללא הפסק. אנחנו

הצעירים הצלחנו להיפטר מהכינים אבל נאלצנו להיאבק בהתמדה במיליוני

הפרעושים והחרקים שאילולא כן היו מתרבים במהירות כזו שלא היה שום

סיכוי לישון...
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קטע תשיעי:

...אי-הנוחות כללה בין השאר את השרצים איתם נאבקנו ללא הפסק.

אנחנו הצעירים הצלחנו להיפטר מהכינים אבל נאלצנו להיאבק בהתמדה

במיליוני הפרעושים והחרקים שאילולא כן היו מתרבים במהירות כזו שלא

היה שום סיכוי לישון. במהלך הזמן הזה למדתי היטב את שגיונותיהם של

היצורים הקטנים והיקרים האלו – הרגליהם, מחזורי הרבייה שלהם,

אהבותיהם ומנהגיהם – עד שיכולתי לפתוח עסק כמומחה לפרעושים

וחרקים, ויכולתי לחזות את התנהגותו של כל חרק וחרק.

אבל כאן, כתמיד, גברו הרוח האנושית, כושר המחשבה, היכולת להמשיך

להגות ביתרונות הניסיון. לפחות בטווח הקצר השתלטנו על הנגעים

הללו, גם אם היה זה לפעמים כרוך בקושי או במילוי קסרקטינים או

בלוקים שלמים בגז. השרצים העסיקו אותנו ללא הפסק. 

 כביסה, למשל, הייתה בעיה קשה. כמה מומחים מחוננים תפעלו ברצף,

יום ולילה, את המתקן הקטן ששימש פעם חדר כביסה צבאי, והביאו את

ההספק שלו לשיא של 1,000 ק"ג ביום. ועדיין, היה זה כאין וכאפס

לעומת הצרכים של עיר בת 60,000 איש. 

פירוש הדבר לא יותר מ-2 ק"ג פעם בשלושה חודשים עבור כל תושב בגטו,

שזה אפילו לא זוג אחד של תחתונים בחודש ובוודאי שלא כולל מצעים

וכו'. אי אפשר היה לכבס בבית. בקושי היה לנו מספיק סבון לרחצת

הגוף.

עכשיו אסיים את הדו"ח הזה. בינתיים כבר הגיע ה-18 ביולי ואוטו

ואני נוסעים לחופשה. למרות שעבדתי רק שישה שבועות מגיעה לי חופשה

של שבועיים וגם אוטו שוחרר. בהנחה שהחוויות שהתוויתי והתיאורים

באמת מעניינים אתכם, אמשיך את דיווחיי כשנחזור.

 

בינתיים, יקיריי, ד"ש חם, חיבוקים ונשיקות מארנולד הנאמן שלכם.
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קטע עשירי:

             פראג, 5 באוגוסט 1945

כתובת חדשה – XII, מנסובה 32

יקרים שלי,

... עכשיו אני רוצה לחזור לתיאור טרזיינשטאט. בחלוף הזמן די

התרגלנו לחיי הכלב המשפילים הללו. עם הקהית החושים ותהליך

ההסתגלות, הנסיבות הבלתי-נעימות אפילו לא נראו לנו כל כך נוראות.

בהמשך, במבט מאושוויץ, טרזיינשטאט נראתה לנו כגן עדן. עם הזמן

התנאים גם השתפרו קצת.

מעל לכול, לא היה מחסור בהסחות דעת מכל הסוגים. היו הרצאות רבות

שניתנו על-ידי פרופסורים ידועים, קורסים, קונצרטים של נגנים

מוכשרים מהשורה הראשונה, מספר קבוצות קברט מאולתרות, אפילו

תיאטרון מעולה והרכב אופרה באיכות שאין שני לה גם על במות הערים

הגדולות. אף אם היה זה עם בטן מקרקרת, בבגדים תחתונים נוקשים מרוב

לכלוך, ולצד שכן שורץ כינים, יכולנו לשבת בתיאטרון, בקונצרט או

בקברט באוויר הפתוח ממש כפי שעשינו בזמנים הטובים ביותר בבית.

הייתה גם ספריה יקרת ערך שאיפשרה לנו להעשיר את ידיעותינו. היו

אפילו חגים במידה מסוימת, שכן אלו בינינו שעבדו בלשכת העבודה נתנו

למי שעסק בעבודת פרך במשך יותר משנה לעבוד אחר כך בעבודה חקלאית

קלה.

בהמשך, התקדמתי למשרה גבוהה ומכובדת יותר כמנהל הטיפול והבקרה

באגף העבודה המרכזי. היה לי משרד גדול ומואר בקסרקטין מגדבורגר

שהכיל את כל המשרדים הביורוקרטיים, מזכירה, עוזר, והרבה תנועה

עסקית במהלך כל היום. ביקרתי במפעלי התעשיה ובבתי המלאכה, קלטתי

את כל הבקשות של המפקחים והעובדים, ומילאתי את תפקיד " הדוד הנדיב

מאמריקה" שממלא את משאלות 5,400 ילדיו כמיטב יכולתו.
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ורה הייתה איתי בכל יום. ראינו זה את זו בכל הזדמנות, לפעמים כמה

פעמים ביום. בכל פעם שהיה לנו מה לומר זה לזו, פשוט ניגשנו

ושוחחנו, כי לא הייתה הקפדה יתירה על מספר שעות העבודה, במיוחד

בקרב הדרגים הגבוהים. 

בילינו ערבים נחמדים מאוד בחוג הפנימי שלנו, בדרך כלל עם פישר,

חברי לחדר, ואמו. היא נהגה לשדרג את טעמו של האוכל שלנו בעזרת

מרכיבים קטנים ולפעמים הכינה לנו ארוחות חג עם מוצרים שהושגו

בגניבה או באמצעות סכום כסף ניכר. השוק השחור בטרזיינשטאט פרח...

 

קטע אחד עשר:

...השוק השחור בטרזיינשטאט פרח. היו כאלו שעישנו 10-20 סיגריות

ביום למרות שהעישון נאסר באיסור חמור. כל סיגריה עלתה בדרך כלל 35

קרונות ובזמנים קשים עד 100 קר'. למרות שהוטלו עונשים קשים על

שימוש בכסף, כמעט כולם הסתכנו. החיפושים הבלתי-צפויים שנערכו

על-ידי עוזרות הס"ס בקרבנו או על-ידי אנשי הס"ס עצמם היו סיוט

שהטריד את מנוחתנו ורדף אותנו גם בחלומות.

בטרזיינשטאט לא הייתה מוסריות. נשים שניתן לקנות אותן בפרוסת לחם

בחמאה היו המציאות כאן, גם אם במקום חמאה היתה מרגרינה. כל אשה

שרצתה לטפח את עצמה דאגה שיהיה לה בן זוג שעובד במקצוע מזין ככל

הניתן, עדיף אופה, קצב או עובד במחסן המרכזי. התירוץ היה שהיא

עושה את זה רק למען משפחתה.

החיים והעבודה בגטו טרזיינשטאט- יחידת לימוד שלישית



אני הייתי אחד הגברים היחידים הלא-מודרנים שנותרו נאמנים לחלוטין

לנשותיהם. ורה ואני היינו תמיד יחד וכשוורה עברה בהמשך לחדר של

רופאות בו גרה עם שש חברות לעבודה, הגענו להסכם שאיפשר לכל אחד

מאיתנו לקבל שעה או שתיים ללא הפרעה עם נשותינו או חברותינו.

בנובמבר 1942 ורה חלתה מאוד. במהלך עבודתה היא נדבקה במחלת השנית.

ואז היא חלתה בנוסף גם בדיפטריה וצהבת, כך שהיה עליה לשהות אחד

עשר שבועות בבידוד. זה היה זמן עצוב ונורא עבור שנינו ולא יכולנו

אפילו לחגוג את יום הנישואים העשירי שלנו יחד, מלבד כמה מתנות

קטנות שנשלחו ומכתב שבו הבעתי כלפיה הוקרה כנה ותודה על עשר שנים

כה מאושרות, אשר הרשים אותה במידה כזו שהיא רצתה לשמור אותו עד

סוף ימיה.יכולתי לראות אותה בבית החולים רק מבעד לחלון זכוכית, אז

תקשרנו באמצעות שפת סימנים כמו חרשים-אילמים. אבל גם הזמנים הרעים

האלו באו אל קיצם והכול היה שוב טוב.

אך צל מתועב, סיוט מתמיד בדמות הטרנספורטים למזרח, העכיר את

האווירה בכל רגע. טרנספורטים אל הלא-נודע, טרנספורטים אל

הגיהינום.
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קטע שניים עשר:

 

...צל מתועב, סיוט מתמיד בדמות הטרנספורטים למזרח, העכיר את

האווירה בכל רגע. טרנספורטים אל הלא-נודע, טרנספורטים אל

הגיהינום. כל סוג אפשרי של מתת הוצע כדי להתגונן כנגד הטרנספורטים

אבל כל ההגנות היו לרוב בעייתיות.כרופאה, ורה הגנה עליי ואני,

בתפקידי כמנהל, הגנתי עליה, אבל זה צלח רק כל עוד נותרו הנסיבות

השגרתיות על כנן.

שמם של ההורים היקרים שלנו נכלל בטרנספורט למזרח בסתיו 1942

והוריה של ורה נכללו פעמיים ברשימות עבור טרנספורט. אתם יכולים

לתאר לעצמכם כמה נוראה הייתה המחשבה לתת להורינו להיגרר לבדם אל

חורבנם. אז הנענו את כל הגלגלים, רצנו ממשרד אחד לשני, ביקשנו,

התחננו, פנינו לכל הכיוונים, התערבנו וביקשנו מחברינו בעלי ההשפעה

להשמיע את קולם במקומות הנכונים, עד שהצלחנו לפטור את הורי כמו גם

את הוריה של ורה מהטרנספורט.

כך, העובדה שלא הצלחנו לזכות באישור מעבר למקום מבטחים שירתה

לפחות מטרה אחת: הצלנו את הורינו מחורבן וממוות בודד ונורא במקום

זר.

לרוע המזל, גורלם של אלסה ומשפחתה לא שפר עליהם. יום אחד באוקטובר

1942 הגיע טרנספורט מפראג לטרזיינשטאט והוכנס, כתמיד, לבידוד

קפדני בקסרקטין אליו לא הותרה כל גישה. במקרה, כראש האגף הייתי

צריך לקחת לשם עשרה אנשים באמצע הלילה בגלל שהטרנספורט כולו אמור

היה להמשיך לפולין. אנשיי היו אמורים לעזור לשאת את החולים

והמטלטלין לקסרקטין שהוכן לנסיעתם.
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כאן, באמצע כאוס מוחלט שלאנשים וחפצים, מצאתי את אלסה היקרה שלנו

עם מריאן. אמיל הושם בבידוד עם החולים. הבטחתי לאלסה את עזרתי

המרבית ומאמצי הנמרצים ביותר לחלצה מהטרנספורט, למרות שהזמן היה

קצר והמכשולים נראו אינסופיים. אבל היא לא נענתה להצעת החילוץ. לא

היה לה מושג מה יש ב"מזרח", והיא לא השתכנעה להישאר. היא פחדה

שאמיל יישלח לבד או שחפציהם יאבדו. 

כאילו שניתן היה להציל משהו מהחפצים! שוב ושוב במהלך השנים ויתרתי

על כל החפצים השייכים לנו! שוב ושוב עמדנו שם כשרק הבגדים לגופנו!

 בגלל שאלסה לא רצתה להישאר ובגלל שאפילו מחלתה של אמא לא שכנעה

אותה, פעלתי נגד רצונה וניסיתי בכל דרך אפשרית שעמדה לרשותי לשחרר

אותה ואת משפחתה מהטרנספורט.

זו היתה מטלה קשה ומכאיבה, כמעט חסרת תקווה ובלתי אפשרית. ויתרתי

על שנת הלילה ורצתי ממשרד למשרד. בטרזיינשטאט לא היה סוף לשעות

העבודה. בזמן הגעת טרנספורטים המשרדים היו פתוחים יום ולילה. שינה

היתה אפשרית רק לאחר שהטרנספורט יצא דרך.  וכך הצלחתי במשימה

המסובכת.

הפרט האחרון שנדרש על מנת לשחרר את אלסה היה חתימת הרופא. בגלל

שלא העזתי להעיר אותו באמצע הלילה השגתי את החתימה דבר ראשון על

הבוקר ורצתי בכל כוחי לקסרקטין היציאה. הטרנספורט היוצא כבר צבר

תאוצה ואלסה הטובה והיקרה שלנו אבדה. אבדה לעד.

משרד העבודה המרכזי הפעיל מיד את כל המנגנונים כדי לפטור אותי,

וכך בהרחבה גם את ורה. ועתה, דמיינו לעצמכם, יקרים שלי, מאמציהם

אכן הוכתרו בהצלחה אבל ההחלטה איחרה את המועד בחצי שעה. כשהפקיד

התייצב בתחנת הרכבת עם פקודת הפטור אנחנו כבר ישבנו בקרון המשא

האטום והרכבת החלה את נסיעתה אל הגיהינום שהוא אושוייצ'ם.

 

מכתב נוסף יגיע בעוד שבועיים-שלושה. ד"ש חם ונשיקות מארנולד

הנאמן.
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