החורף בחוף הים הצפוני לא היה קר (זרם הגולף!) ,אך סוער וגשום .בדצמבר התחיל לרדת שלג; תחילה
נמס מהר ,אחר כך נשאר והפך לקרח .כל הנוף הפך למשטח לבן אין סופי ,וגם הים :האזור הארקטי שלח
לנו קרחונים  -גושי קרח נעים ,שלעתים סגרו את עורקי התחבורה וסגרו אותנו לכמה ימים .במקרים כאלה
הגיעה "שוברת קרח" ,שפילסה שביל (בימים ההם הייתה זאת גם "עבודת החוץ" של הרוסים; הספינות שוברות
הקרח שלהם פתחו בגרמניה נמלים ונהרות .היו אלו ספינות חזקות ,נמוכות ,בעלות גוף פלדה ומכונות חזקות,
שבכוח חתכו אל תוך הקרח ודחפו את הגושים הצידה) .הניתוק לא הטריד את מנוחתם של רבים; מי שרצה
יכול היה לנעול מגפיים וללכת על הקרח ליבשה .איני יודע במה האנשים בילו את זמנם ,בתקופות השבתה
מאונס עקב העונה או מזג האוויר ,או מה עשו בערבים .בחורף  6-1925ראיתי רק מקלט רדיו אחד או שנים
בוויק (זה לא אומר ,שלא היו עוד ,אך גם לנו בווריצן עדיין לא היה) ,מקלט אחד בבית המלון .היה זה עוד
עידן הקריאה והמוסיקה הביתית והשירה בצוותא .איני זוכר במה העסיקו אותנו בערבי החורף הארוכים,
כשהחשיך בשלוש וחצי אחה"צ.
דצמבר ,חודש חג המולד ,ובפעם ראשונה היינו באווירה של הכנות לחג הנוצרי .בבית חג המולד נדחה
ע"י ההורים ,אם כי סביבנו כל העולם חגג .חג המולד בגרמניה הוא החג בהא הידיעה .עולם העסקים  -כל
החנויות היו בסימן החג ,עם חלונות ראווה נוצצים וגן עדן של צעצועים :תעשיית הצעצועים הגרמנית הייתה
אז המתקדמת והמובילה בעולם ,שלושים שנה לפני אמריקה ויפן .צעצועים וחג המולד היו קשורים בדמיוננו,
אבל בבית המושג חג המולד היה טאבו ,על אף שהחנות שלנו ,קומה אחת מתחתינו ,הייתה מקושטת בענפי
עץ אשוח לרוב .בדרך כלל יחסם של יהודי גרמניה לחג המולד היה אמביוולנטי .רבים רצו לראות בו מנהג
גרמני בלבד ,נטול כל קונוטציה דתית ,ואני מניח שמספר היהודים ,שקישטו עץ אשוח בביתם ,לכבוד חג
המולד ,היה גדול מאלה שדחו את הרעיון .חג המולד היה חלק אינטגרלי מההווי התרבותי בגרמניה וקשה
היה להסתגר בפני השפעות העולם החיצוני .וכאן קרה משהו מוזר :כדי לגשר על ההתנגדות לרעיון חג
המולד ולידת ישו ,ניסו היהודים לערבב את חג החנוכה ,שחל לעתים קרובות באותם ימים ,בהווי חג המולד.
ייתכן והמתנות ,הסביבון והלביבות מקורן פה .היום יהדות ארה"ב מנסה להתמודד עם כך ויותר נכון -
צפה עם הזרם ושואפת לסינתזה בין השניים...
לא הרגשנו בנוח בכל ההמולה מסביב לחג המולד .הייתה לנו הרגשה של אי שייכות והשגת גבול :שמא
עברנו עבירה בכך שאנו נמצאים כאן .לאמיתו של דבר ,זה הסוד וה ,ultima ratio-ההגיון האחרון ויסוד כל
דת  -לשתול בלב הבריות את הפחד מפני העבירה :מות ימות! ללא פחד המיתה על אי ציות ,מי היה שומר
מצוות  -מהאפיקורס ועד לאפיפיור.
חג המולד החל בעצם חודש ימים לפני כן ,עם יום א' ה( Advent-הבשורה על בוא המאורע) הראשון.
ארבעה ימי ראשון לפני חג המולד הם ימי א' ה ,Advent-שיש להם אופי עליז ומלאת ציפיות .בעולם העסקים
החנויות היו פתוחות בכל ארבעת ימי האדוונט ,כדי לאפשר לקהל הרחב לערוך את קניותיו לקראת החג.
בבתים שמו פה ושם ענפי אשוח והתאספו בערבים לשירה .נערכו התייעצויות פרטיות על מה לבחור כמתנה
לזולת – בקיצור ,אותה אווירה ,ששנים אחרי כן היתה לנושא בסרטים אמריקאים; אך זה היה קיים במציאות.
בחוץ ירד שלג ,בחדר האוכל בער תנור הפחם הגדול ,כיבו את ,אור החשמל והשאירו נר בודד דלוק על ענף
אשוח בעל אצטרובל גדול ,ושרו שירים .גם במעון הילדים היליגנליי עשו הכנות גדולות לקראת החג .בישלו,
אפו כמויות של עוגות בסגנון האזור ,ביניהם גם ה Weihnachts-Stollen-האובליגטורי בכל גרמניה ,משהו
כבד משמרים והרבה חמאה וצימוקים .גב' הובו השתחררה מהמיגרנה הרגילה שלה ונעשתה לפתע פתוחה
יותר ושכחה לרגע קט את דעותיה הקדומות.
ערב חג המולד התחיל עם חשכה ,בהליכה בצוותא לכנסיה למיסת חג המולד .על אף כל האמור לעיל,
אמי לא התנגדה אף פעם שגרטרוד תקח אותנו איתה לכנסיה (לך תדע!) .הלכנו דרך שדות מכוסי שלג
לכנסיה עתיקת ימים ,הבנויה מגושי סלע ,שנמצאו בסביבה .לכנסייה מגדל פעמונים נמוך ,כדי לעמוד בפני
איתני הטבע .המיסה ,בליווי עוגב ומקהלה ,והדרשה כמרכז התפילה ,לא אמרו לי הרבה (כשהייתי מבוגר
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