
פראג, 11 ביולי 1945

יקרים שלי,

אני רוצה למספר את מכתביי ולשלוח לכם עוד אחד מדיווחים אלו בעוד

כמה ימים. על כל פנים, אשמור אצלי עותק כך שאם יאבד אחד המכתבים

אוכל מיד לשלוח לכם אותו... עכשיו אני צריך לחזור אחורה בזמן

ולתאר את התפתחות האירועים כרונולוגית.

בניגוד לציפיות, דבר לא השתנה במצבנו אחרי כניסתם של הגרמנים. כך

נמשך יותר משנה. כבר התחלנו להרגיע את עצמנו במחשבה הנוחה שהכול

ישאר כפי שהוא, שאנחנו כיהודים שאינם גרמנים לא נושפע, אבל אז

החלו ההטרדות. הגרמנים פעלו על פי העקרון שהם עצמם לא יעשו לנו

דבר. במקום זאת, הם לימדו בתחילה את הצ'כים אנטישמיות, והצליחו

בכך מאוד.

לתדהמתנו, בתחילה הם בחרו ביום כיפור, היום הקדוש ביותר, ובו

הכריחו אותנו להפעיל את כל מכשירי הרדיו ולדווח על ערכנו הכספי

הכולל. לאחר מכן ניחתה מכה אחר מכה, בדרך כלל במרווחים של

שבועיים. כל פעם משהו חדש, משהו אחר שנאסר, איזו הגבלה בלתי-צפויה

שהקשתה על חיינו, עד שצעד אחר צעד החיים נהפכו לבלתי-אפשריים.

 

מסעדות ובתי קפה נאסרו, אחר כך תיאטרונים וספריות, אחר כך כל

הפארקים והשטחים הציבוריים, ואפילו בתי מרחצאות ציבוריים ושחייה

בכל מקום שהוא. זמן הקניות הוגבל לכמה שעות בבוקר ואחר הצהרים,

ובהמשך לשעה אחת אחר הצהרים כשכבר לא נותר דבר בחנויות... משום

שבינתיים נאסר על ורה היקרה לעבוד בתחום הרפואה, ורה ואני הזמנו

את אבא לעזוב את בודווייס, ולעבור להתגורר איתנו יחד עם אמא.

הפכנו את מה ששימש בעבר כחדר ההמתנה של ורה לסלון. אמא בישלה

וטיפלה בעבודות הבית. בלי עין הרע, זה היה ממש כמו בתקופת הילדות

שלנו.

יהודי צ'כוסלובקיה בשנים הראשונות שלאחר הכיבוש- יחידת לימוד שניה



הורינו היקרים חיו איתנו יותר משנה, כשסביבם המשפחה הרחבה. אני

חושב שזו הייתה השנה החביבה ביותר בחייהם. זו בוודאי הייתה השנה

השקטה ביותר של קיומם הפרודוקטיבי אשר התאפיין בעבודה קשה. 

מבקרים נכנסו ויצאו בלי הרף, כך שבשבת אחה"צ קרה לא פעם שלא היו

מספיק כיסאות לכולם. דוד פריץ והילדה, דוד היינריך עם אשתו, ולטר

ולדשטיין עם כלתו הצעירה, משפחת אורבך ומשפחת פרנקל, חמי וחמותי

אדית וויקטור, וכמובן פאפא גרונהוט, היו אורחים כמעט יומיומיים

בחוג המשפחתי הזה. 

אבא, דוד פריץ ואני היינו שלישיית אופטימיסטים בלתי מעורערת שלא

ידעו יאוש. שוב ושוב הובאו לידיעתנו עובדות חדשות וסימנים שהבטיחו

או לפחות רמזו על מפלתו של היטלר. הגדול בניצחונות גרמניה והגרועה

במכות שספגו חרויותינו לא היה בהם כדי לערער את אמונתנו זו.

התאמצתי מאוד לעודד את רוחם של אורחינו ולשם כך הקצנתי את מופעי

העידוד שלי. באותו הזמן ניגנתי בכל מיני כלי נגינה. מעל לכול,

הצטיינתי באקורדיון. היה לי כלי נפלא, אקורדיון עם מקלדת, 90

כפתורי בס ושלוש אוקטבות.

ניגשתי ללימוד הנגינה באקורדיון ברצינות מירבית. למדתי אצל מישהו

מהקונסרבטוריון, התאמנתי שעות ארוכות והתקדמתי יפה. אחרי

שלוש-ארבע שנים רכשתי מיומנות ויכולתי לקרוא תווים מספיק טוב כדי

לנגן אופרות. המוסיקה הזו העניקה לי הנאה עצומה. זו הייתה הסחת

הדעת היחידה שלי והיחידה שעדיין הייתה מותרת ליהודים.

אבל תוך זמן קצר גם זה נאסר. עברתי לגיטרה, אחר כך לחליל הוואי,

מנדולינה, ולבסוף, כשצריך היה למסור את כל כלי הנגינה, ל מפוחית

פה.

משום שאי אפשר היה לעשות דברים אחרים באותם ימים, גיליתי כשרון

לשירה ושריקה כליווי לגיטרה. הייתה לי חוברת שלמה של שירים

ופזמונים משמחים בגרמנית וצ'כית ושעשעתי את אורחינו הרבים במשך

שעות עם ההפקות שלי...
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צעד אחר צעד, נאסר עלינו לקנות כמעט את כל מוצרי המזון. בתחילה לא

הותר לנו לקנות סוכר וממתקים, אחר כך בשר ודגים, אחר כך אפילו

ריבה ופירות יבשים כמו שזיפים או צימוקים, אחר כך גם ירקות, חלב,

גבינה וכו'. לבסוף לא נותר דבר מלבד לחם, קמח ותפוחי אדמה.

אסור היה לנו לנסוע בחשמלית אלא למקום העבודה וממנו, וגם זה רק

בעמידה בקרון האחרון. שלב אחר שלב, נאסרה נוכחותנו בכל הרחובות

והכיכרות באזור מרכז העיר. בהמשך, אזורים שלמים של העיר נאסרו

עלינו. לבסוף, לא הותר לנו אפילו לשהות בחוץ בשבת אחר הצהרים, כך

שפשוט היינו במעצר בית בכל סופשבוע.

אבל הגרוע ביותר היה הטלאי הצהוב; כתם צהוב גדול מעל ללב אשר בו,

כבסאטירה של כתב עברי, נכתבה המילה הגרמנית "יהודי". זו הייתה

האפליה הגרועה ביותר, שכן במהלך האחד הזה הם מסרו אותנו לידי

האספסוף שנשלט על-ידי הדחפים האנושיים הנחותים ביותר.

אבל גם זה לא היה הגרוע מכול. אחר כך הגיע משהו הרבה יותר גרוע.

בן לילה, באזורים שלמים של העיר נזרקו היהודים מבתיהם ונכלאו

בתנאים שאינם ראויים לבני אדם.ארבע עד שבע משפחות בדירה. בגלל

שגרנו ברחוב ראשי, רק בחלקנו נפל המזל יוצא הדופן להינצל מגורל

נורא זה.

הסיכום הלא-שלם שלי עדיין לא מקיף את כל מכסת הייסורים. אחר כך

ישנה הרשימה האינסופית של הטרדות ביורוקרטיות, אינספור תקנות

בנוגע לחפצים ורכוש של יהודים והספירה, הרישום, המסירה והחלוקה של

חפצים אלו. לא חלפו שבועיים ללא פקודה כזו, והשבועיים האלו היו

מלאים בדרך כלל בצורך להשיג טפסים ולמלא אותם, וכן באריזה ומסירה

של החפצים המפורטים, עד שטבעתי את המונח העוקצני "להיות יהודי זה

מקצוע".

 

אלפי חיבוקים ונשיקות מארנולד שלכם
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יקרים שלי,

אני מקווה שקיבלתם את שני המכתבים שלי ואני רוצה להמשיך בתיאור

שלי עד כמה שניתן.

הם השתמשו בכל כוחה העצום של הביורוקרטיה כדי לקרוע מהיהודים את

כל רכושם, הן הנייד והן הקבוע. ראשית הם רוששו את העשירים מאוד,

בעלי הבתים, בתי החרושת, העסקים וכו'. אחר כך, בכל צורה אפשרית של

זדוניות, הגיע תורנו.

לחברה שעבדתי בה לא הרשו לשלם את שכרי ישירות. הכסף צריך היה

לעבור דרך הבנק, שם הותר לנו לשהות רק שעה אחת בשבוע שנקבעה מראש.

אחר כך בא הוויתור על מאות פריטים שבימי שגרה כלל לא היינו רואים

בהם רכוש. המנגנון הביורוקרטי המתיש הזה הופעל ברצף, בדרך כלל

במרווחי זמן של שבועיים. הוא פגע בנו היהודים ביתר שאת משום

שהמשרדים השונים היו פתוחים עבורנו רק לעתים רחוקות, והם הציבו

בפנינו קשיים בכל צעד ושלב. זה התחיל עם מכשירי רדיו, אחר כך

ציורים, שטיחים, יצירות אמנות. לאחר מכן באו כלי הנגינה, תיבות

נסיעה ומזוודות, כל כלי ומכשיר טכני, מכוניות וכלי תחבורה

ממונעים, כל ציוד הסקי, כל הזהב וכלי הכסף. לאחר מכן היה עלינו

למסור את כל מוצרי העור והפרוות, ובהמשך אפילו בגדי צמר ובגדים

תחתונים למי שהיו בבעלותו יותר משתי מערכות בגדים. הם לא עצרו גם

בבעלי החיים המסכנים. את כל הכלבים והקנריות צריך היה לקחת לתחנת

האיסוף.

שלא תחשבו שמיהרנו לציית לכל התקנות. להפך, חיבלנו בכל מה שיכולנו

בידיעה שממילא הכול אבוד.
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אבל תודה לאל הכול תמיד הסתדר, למרות שלקחנו סיכונים רבים. למשל,

אני עבדתי בבית החרושת במשך שנה שלמה בלי לענוד טלאי צהוב.

כשהתקרבתי לבית החרושת כיסיתי את הטלאי עם התיק שלי ואז, בפנים,

לבשתי מעליו מעיל מעבדה ללא טלאי. באותו זמן, ורה עבדה כרופאה

בניגוד לחוק במשך יותר משנתיים בחדר האחורי שלה, בעוד המרפאה

נותרה ריקה.

אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה מסוכן זה היה ובכמה אמצעי זהירות

היינו צריכים לנקוט, משום שכל קשר עם בני הגזע הארי היה אסור

בתכלית האיסור. סירבנו אפילו לוותר על טיולי יום ראשון שלנו ועל

הרחצה בחוץ, למרות שנאלצנו למצוא מקום מוסתר. משחק נחמד, מחבואים

עם הגסטפו ועם המשטרה!

גם בהקשר של אוכל ממש לא צייתנו לתקנות. אני המשכתי לעבוד ב"פאריק

כמעט עד סוף 1940. אחר כך נאלצתי לעזוב את החברה אבל מצאתי עבודה

נוספת כמעט מיד, אמנם כבר לא בתפקיד ניהולי.

התחלתי לעבוד כמבקר ייצור בבית חרושת שייצר כלים מדויקים, בעיקר

חלקים קטנים עבור מטוסים צבאיים. התפקיד שלי היה לפקח על הדיוק של

מוצרים מעובדים-למחצה ומוכנים. זה היה בדרך כלל עניין של אלפית

מילימטר לכל היותר, כך שהאחריות הייתה גדולה. עוד יותר משום

שסוכנים צבאיים היו מגיעים לבית החרושת כדי לאסוף את המוצר

המוגמר. אבל למרות שהשכר היה די נמוך העבודה עצמה הייתה נעימה,

קלה ולא מאומצת.

עבדתי במקום הזה יותר משנתיים עד שהתעמולה האנטי-יהודית גזלה ממני

גם את המשרה הזו. עד אז כבר הפכתי למקור הערצה כאחד היהודים

המעטים שעדיין המשיכו לעבוד.
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ובכל זאת, מצאתי עבודה נוספת כמעט מיד. הפעם בבית חרושת בשטרשניץ

ייצר מסיכות גז ומכשירים מדויקים. הצלחתי לעבוד שם רק שלושה

שבועות, שכן בדיוק בזמן העמוס ביותר עלה שמי כמועמד לטרנספורט

לטרזין.

כמובן, גם בעניין הטרנספורט לא נותרנו חסרי מעש ולא ישבנו וחיכינו

שיובילו אותנו לשחיטה. אלא השתמשנו בכל אמצעי ותכסיס אפשריים כדי

לדחות את תאריך הכניסה שלנו. אחר כך, למרות האזהרות והאיום

בעונשים קיצוניים לא באנו להירשם, וכשהכריחו אותנו לעשות זאת

נעזרנו באמיל ופשוט נעלמנו. אמיל עבד בשירותים הקהילתיים היהודיים

והוא הצליח להעלים את הכרטיסים שלנו מהתיק שהכיל את הרשימות עבור

הטרנספורטים.

אבל בסוף ארזנו הכול והמתנו לגירוש. עבורנו, הייתה זו התחלה של

עולם חדש וחיים חדשים. כמובן, ניתן היה לקחת רק כמות מוגבלת של

מטלטלין – אני חושב שזה היה 40 קילו. היינו אמורים להשאיר את כל

השאר בדירה, ולא לנעול אותה. כמובן, גם לתקנה הזו לא צייתנו.

לקחנו איתנו בערך 70 קילו כל אחד ותרמנו כל מיני דברים. השטיחים

וחלק מהמכשירים של ורה, שכמובן היינו אמורים למסור מזמן, ניתנו

לחברים טובים למשמרת. נתנו עוד הרבה דברים למנקה, לאחראי על

הבניין וכו'. בדירה עצמה השארנו רק מעט דברים למראית עין.

 

יהודי צ'כוסלובקיה בשנים הראשונות שלאחר הכיבוש- יחידת לימוד שניה


