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)מגליון עולם של תשובה – צהר(

השדות היו בוציים ,וטיפות של בוץ זלגו גם לתוך החפירות .בפנים היה לפחות חם מעט יותר מאשר
מעל פני האדמה .חם ודחוס ומחניק כמו שיכול להיות רק בשוחה של מטר על שניים ,שבה מצטופפים
שלושה חיילים .אבל אף חייל לא הרים את ראשו אל מחוץ לחפיר כדי לנשום אוויר טרי ,ולא רק בגלל
הרוחות הסוערות ,אלא בגלל הסיכוי הסביר לקבל כדור בראש ולהיקבר לנצח באדמת צרפת
המדממת.
לא שהשוחה היתה שונה הרבה מקבר ,כמו שהעירו הליצנים שבחבורה ,אבל לפחות היתה להם
תקווה לצאת ממנה אי פעם.
אי פעם .אי באמת הפעם? אף אחד לא ידע .המלחמה התמשכה כבר שנים .שנתיים ארוכות שהם
כאן בשוחות כמו חפרפרות עוורות ,משחילים את הרובים החוצה ,יורים – ומתחבאים בחזרה .את
האויב כמעט לא ראו .הם חשו בנוכחותו – כדורי העופרת הלוהטים שספג מי שהעז להרים את ראשו
מהשוחה היו ד"ש חם – אבל בדיוק כמותם ,גם האויב התחבא בתוך שוחותיו.
מלחמת חפירות .צרפת.1916 .
לא פלא שהם קבלו בברכה את הפסקת האש קצרת הטווח ,שי לרגל תחילת השנה החדשה .עם
ההכרזה על הפסקת האש ,הם החלו להגיח החוצה ,כמו פטריות אחרי הגשם – חיילים שכמעט שנה
לא צעדו על האדמה .הם מתחו את איבריהם היגעים ,והתבוננו בפליאה כקטן שנולד בשמים ובאניצי
דשא ששרדו על אף הקור.
הם התאספו חבורות חבורות סביב מדורות קטנות ,והתענגו מלוא חושיהם על ההפוגה.
צלילים מוכרים הצטרפו לאווירה .אי שם ,מעבר לחזית ,מבין קווי האויב עלה קולה של תזמורת
מאולתרת ,וקולותיהם של החיילים ששרו שיר ישן ואהוב .לאחר רגע של האזנה חרישית ,נשמע
פתאום קולו של אחד החיילים ,צרוד ומלא געגוע ,מצטרף גם הוא לשירה שהגיעה מהצד השני של
הגבול.
עד מהרה החלו החיילים כולם לשיר .משני עברי החזית ,עלה שיר אחד ,אותו שיר ,מושר בפיהם של
חיילים צרפתיים ,גרמניים ובריטים כאחד .הנועזים מבין החיילים התקדמו בהיסוס את מאות המטרים
שהפרידו בין החזיתות כדי לחזות במו עיניהם במנגנים.
לעיני המפקדים שהוזעקו אל השטח באיחור נגלה מחזה מוזר :חייליהם יושבים כתף אל כתף
יחד עם חיילי האויב ,ושרים .כאילו אין אתמול ואין מחר .אין מלחמה ואין קרבות .כאילו הקשר
הלבבי של היום לא יכול להיגמר מחר בכדור בלב.
למחרת ארגנו החיילים משחק כדור עממי בין הלוחמים משני הצדדים ,וכל אותו היום נראו
בשטח קבוצות ,זוגות ויחידים מדברים אלו עם אלו ,מחליפים רשמים ,מספרים על המשפחות
שמחכות בבית ורוטנים על התנאים בשוחות .משווים קסדות וחולמים על קץ המלחמה והשלום
שיגיע.
ולמחרת...
למחרת ,כשתם הזמן של הפסקת האש ,נכנסו החיילים בעצלתיים לשוחותיהם ,וכשפקדו המפקדים
לפתוח באש ,לא ירה איש.
הרובים הטעונים הונחו בעמדות ,אבל אף חייל ,משני צידי הגבול ,לא לחץ על ההדק .שקט מוזר
השתרר בחזית .המפקדים השתוללו ,אבל החיילים סרבו לירות באלו שרק אתמול היו לידידיהם.

משחק קצר שבר את החומה .שירה משותפת גילתה את האנשים שמאחורי הסיסמאות והשנאה.
וכשהגיעה העת להילחם ולשמור על הבית ,הם לא הצליחו.
ההפגנה הקטנה של החיילים בחזית דוכאה ביד ברזל בידי ראשי הצבא .הפלוגה הגרמנית הצטוותה
להסתלק מן השטח ,חייליה נשלחו אל החזית הרוסית הקטלנית כנקמה .רק בודדים מביניהם שרדו
כדי לספר את אחד הסיפורים ההזויים שהביאה המלחמה .על שתי פלוגות אויב שכרתו ביניהן ברית
ידידות.
כי אי אפשר להמשיך להילחם ,כשהגבולות מטושטשים והאנשים מהצד השני של הגבול הם ידידיך.
אי אפשר.
שואלים לפעמים מה הבעיה במכשירים המסוננים .אין בהם רע )לו יהי כן( ,זה רק אמצעי תקשורת,
שכל העולם מזמן עבר אליו .העולם הוירטואלי הזה הוא העולם האמיתי של היום ,אי אפשר להתעלם
ממה שקורה בעולם ,אם רוצים להישאר מחוברים ורלבנטיים.
אבל איך נרצה להישאר מחוברים ורלבנטיים ,כשאנחנו במלחמה? )לא באנשים ,חלילה ,אלא ברעיון(
בזמן מלחמה על הזהות שלנו ,לא נוכל ליצור קשרי חברות ועניין עם אנשים מהצד השני .תחומי
עיסוק משותפים ,הנאה מאותן בדיחות ,יוצרים קשר .קשר יוצר ידידות .ידידות מפרקת חומות .ואם
אתה והחמור )במחילה על ההשוואה( אוכלים מאבוס אחד ,איך תוכל להמשיך להיות אדם?
הסכנה הגדולה על היהדות שלנו אולי לא מגיעה דווקא מלראות או לשמוע דברים אסורים ,אלא
מהמותרים .מהמקומות שבהם אנחנו לא מרגישים במלחמה ,ומתחת לרדאר הרגיש שלנו ,הלב עובר
ממלחמה להסכמה ,מהתנתקות להתחברות ,מרתיעה להנאה.
המכשיר אולי מסונן ,אין בו רובים שלופים .יש בו רק משחק או שיר ,בסך הכל ,אבל במלחמה על
הגבולות ,הסכנה שלהם לא פחותה.
הצילני נא מיד אחי ,מיד עשיו ,התפלל יעקב אבינו ,גם בזמן שהוא אחי ,גם בזמן שהוא עשיו.
וכשהמכשיר המסונן הוא גם אחי וגם עשיו ,התפילה הזו רלבנטית יותר מתמיד.

