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פתח דבר
בעבודתי זו אני עוסקת בחג השבועות לפי מנהגי יהדות בבל, התמורות שחלו בחג ופרעות חג השבועות בשנת תש"א.  לאחר מכן אני עוברת לעלייה לארץ וההתיישבות בירושלים, לקליטה הקשה, לחג השבועות בארץ ישראל  והתמורות שחלו בחג עקב העלייה.

לכל אורך הדרך, מבבל לארץ ישראל, שזורים יחד תקווה וייאוש, שבר חלום (שלא ניתן לאחותו) ורסיסי ניצחון, שהתבטאו בתקומה של העם היהודי בארצו.  בד בבד עם משבר העלייה לארץ, נפילת דור האבות והתמורות שחלו במנהגים ובמסורות יהודי בבל, חיה וקיימת הזיקה העזה לחיות דווקא בירושלם.  שכן, גם בפירוש המילה "ירושלם", נמצא הטעם מדוע דווקא לחיות בירושלים ולא בכל עיר אחרת בישראל (ועל כך ארחיב בדיון).  
ירו - פירושו מרכז.  השלם הוא העולם כולו וירושלים נמצאת במרכזו.  שלם הוא גם אחד משמותיה של ירושלים.   ("ומלכי צדק מלך שלם",  בראשית פרק יד', פס' יח').

אני מתמקדת במקום - ירושלים, בקבוצה הספציפית - יהודי בבל ובחג השבועות, כאמור,  וכן במשמעויות של השינויים החלים בחג ובקבוצה, בשל אותו מעבר מבבל לארץ ישראל.  העבודה מתפרשת על פני שלושה מישורים הנוגעים ומשיקים זה בזה, וכולם מובילים לחג השבועות.

אני פותחת במאקרו:  ביהדות בבל (עיראק).  הסקירה ההיסטורית של יהדות זו חשובה להבנת התהליכים והתמורות בקהילה ובמנהגיה:  חיי היהודים בבבל לפני פרעות תש"א (שחלו בחג השבועות), בפרעות ולאחריהן - וחותמם על הקהילה היהודית.  סיפורים מרתקים שמעתי מפי מר שלמה הלל (ח"כ לשעבר בממשלת ישראל),  שהיה שותף פעיל גם בהטסת יהודים מעיראק לארץ ישראל וגם בהברחת יהודים דרך גבול איראן ארצה.
כדי להתרכז בחג השבועות של יהודי בבל, עברתי מן המאקרו אל המיקרו ובחרתי במשפחה אחת מיהדות בבל - משפחת חקק.  ההיסטוריה של משפחה זו צופנת בקליפת אגוז את ההיסטוריה היהודית של עם ישראל בכלל ויהודי בבל בפרט:  שואה ותקומה, נאמנות למסורת היהודית והשתלבות במהפכה הציונית, עלייה והתיישבות - דווקא בירושלים,  והזיקה בין החג וירושלים.

שאלת מחקר -
מה המשמעות החברתית של השפעת מקום על מנהגי חג השבועות אצל בני משפחת חקק מבגדאד - בבבל ובירושלים?

הנחה - 
לדעתי, משמעות המנהגים נותרה כבעבר, והייתה הקפדה על קיום מנהגי חג השבועות בירושלים בפרט וארץ ישראל בכלל - כפי שהובאו מבגדאד.

הזיקה לירושלים, הוסיפה חיזוק לשמירת המסורת והמנהגים שנערכו בחג השבועות ביתר שאת.  כל ימיהם חלמו יהודי בבל לחזור לירושלים, לשכון בה ולקיים את מסורת ישראל כהלכתה והנה, קם החלום והתגשם.  הזיקה למקום והזהות הקולקטיבית חברו יחדיו.  אין ספק, שטקסי החג קיבלו משמעות רבה יותר בירושלים, שם החליטה משפחת חקק לקבוע את משכנה.  בירושלים היו שורשי העם היהודי, ובירושלים ראוי ונכון מבחינתה של המשפחה, ומשפחות רבות בנות העדה, לגור ולחגוג את חג השבועות ואת כל חגי ישראל.
על סמך הידע הכללי שלי,  שיחותיי המרובות עם בני העדה המוכרים לי (גם משכונת ילדותי "נחלת צבי"), ועל סמך ביבליוגרפיה ונתונים אחרים, אני מניחה שהעדה העיראקית (כעדות מזרחיות אחרות), ראתה במדיניות של "כור ההיתוך"  (MELTING POT), איום ממשי למערך הזהותי שלה. 
בני העדה לא רצו להתמזג בתרבותם ובמנהגיהם עם בני עדה אחרים.  הם לא קיבלו בעין יפה את "היהודי החדש - הישראלי" שכביכול "מחק" את הצבע האתני שלהם. זאת גם הסיבה, שהעדה  החליטה להגן על מנהגיה וקיבלה החלטה להתבדל מעדות אחרות.  היא רצתה  לשמור על עצמה מבחינה זאת, כי  הרגישה גם מאוימת מחוסר הערכים שהיו נחלת בני הארץ, שהתבטאו: בחוסר הכבוד הראוי לארץ  ישראל - שאליה  הם כה השתוקקו להגיע במשך דורות רבים, מחוסר הכבוד של בני הארץ לזקנים, לנכים, לעניים - דבר שהקפידו עליו מאד בארץ מוצאם - עיראק, מעזיבת מסורת אבות, דווקא של הדור הצעיר… ועוד.  כל אלה ואחרים, גרמו לבני העדה להקפיד ולשמור, מכל משמר, על כל הריטואלים של חגים, שבת ואירועים בחיי אדם. 

*     *     *


יהודי בבל  -  היסטוריה  
יהודי בבל היו אלה שהקימו את ראשון הקיבוצים היהודיים הגדולים בגולה, פיתחו חיים לאומיים עצמאיים ורבי היקף על אדמה לא להם, ובכך שימשו דוגמא וסמל לקיבוצים יהודיים נוספים ברחבי העולם כמו:  יהדות ספרד או יהדות אירופה המזרחית.
יהדות בבל כמרכז רוחני
בשעתו, המרכז היהודי הגדול ביותר בגולה מנה למעלה ממיליון נפש וראשיו נקראו "ראשי הגולה" ("ריש גלותא").  הם היו הנציגים של יהדות בבל כלפי השלטונות והמנהיגים הפוליטיים.  ההנהגה הרוחנית הייתה בידי  ה"גאונים" (קיצור של "ראש ישיבת גאון יעקב"), מאז המאה השישית. 

הזיקה של יהדות בבל לציון
הציבור היהודי בבבל היה קשור בטבורו ליישוב היהודי בארץ ישראל, שסייע לו בעת צרה והיה שותף למאמצי היישוב בארץ לחזק את התפוצות האחרות בעולם.  ישיבות בבל היו מוסד לימודי, אך גם שימשו בית-ועד חכמים שפסק הלכות ודינים.  התלמוד הבבלי נוצר מדיונים על המשנה בנוכחות שבעת החכמים הגדולים ביותר ("ראשי כלה"), וחכמי התלמוד מכונים האמוראים (פרשנים).
בדור השישי של האמוראים קם רב אשי (427-352) והחל בעריכת דברי האמוראים - מחשש פן ישתכחו - והתלמוד הבבלי נחתם סופית בידי רבינא ורב יוסי סמוך לשנת 500.  יהדות בבל יצרה גם את הסידור, שנכתב במאה התשיעית על ידי הרב עמרם גאון על פי נוסח יהודי ספרד, ונפוץ בכל קהילות ישראל.  

השקיעה - מאות 11 - 16
זמן קצר לאחר מות רב האי (בשנת 1038), נסגרו ישיבות פומבדיתא וסורא  ואת מקומן תפסה "ישיבת גאון יעקב".  מעמדו של "ראש הגולה" בוטל ואת מקומו תפסו "הגאונים" שהנהיגו את הישיבה וייצגו את היהודים בפני השלטונות, אך גם מעמדם התערער במשך השנים.
בין המאה ה13- והמאה ה17-, עברה ארץ בבל כמה פעמים מיד ליד:  המונגולים, הפרסים, העות'מנים, עד שחזרה לשלטון התורכים בשנת 1917-1638, ואז שלטו בה הבריטים. מצבם של היהודים בתקופה זו היה קשה ביותר.

תקופת השלטון העות'מני
בתקופת שלטון זו נוצרו קשרים אמיצים בין יהודי בבל (עיראק) ובין היישוב היהודי בתחומי האימפריה העות'מנית.  הקשרים עם הישוב היהודי בא"י התחדשו ויש עדויות על ביקורים של שד"רים (שליחים דרבנן) מא"י לקהילות יהודי עיראק.
במחצית המאה ה19- ותחילה המאה ה20-, חלו תמורות מרחיקות לכת בחייהם של יהודי עיראק, שכן, הם נטלו חלק פעיל בקשרי המסחר שבין עיראק להודו ולמזרח הרחוק.  באותה עת נפתחה תעלת סואץ (1869). במרוצת השנים יצרה עיראק קשרי מסחר עם אנגליה והשפעה מערבית חדרה לעיראק באמצעות רשת בתי הספר של חברת "אליאנס" (כי"ח). 
בשנת 1864 הוקם בי"ס "אליאנס" הראשון בבגדאד, ואף בי"ס "אליאנס" לבנות בשנת 1886.  השוויון האזרחי, היטיב מאד עם היהודים וחל שינוי במעמדם .  

תקופת המנדט הבריטי
מלחמת העולם הראשונה (1914) הביאה לזעזועים בעיראק.  הממלכה העות'מנית הצטרפה אף היא למדינות מרכז אירופה ונלחמה בבריטניה ובבעלות בריתה.  בשנת 1917 נפלה עיראק לידי הבריטים וסמוך לכניסתם שרפו החיילים התורכים חלק מבגדאד ובזזו בתי-יהודים.
ב1917- פורסמה הצהרת בלפור,  וב- 1921 התכנסה בקהיר ועידה בריטית ובה הוחלט על הקמת מדינה ערבית מלוכנית בשם "עיראק", בראשות האמיר פייצל מחיג'אז.   הוא מינה יהודי כשר האוצר (יחזקאל ששון) ואף הקציב ליהודים ארבעה מושבים בפרלמנט ואחד בסנאט. בעקבות פרעות תרפ"ט (1929) בא"י, החלה הסתה נגד יהודים בעיראק.  ב1932- תם המנדט הבריטי ועיראק התקבלה לחבר הלאומים כמדינה עצמאית.

היהודים בצל הלאומנות הערבית
ב1933- מת המלך פייצל ובנו גאזי עלה לשלטון.  גבלס ושליחיו הגיעו לעיראק, ואז הוחל בהפצת תעמולה נאצית בעיראק.  הופעת ספרו של היטלר "מיין קמפף" העידו על שואה מתקרבת, ואכן היא הגיעה! בעיראק קם "הוועד הערבי להצלת פלסטין".  מצב היהודים הורע מאד, זכויותיהם נשללו מהם ורבים נכלאו ועונו.  בשידורי הרדיו נאמרו דברי נאצה והסתה נגד היהודים, חולק נשק חם לתלמידי בתי-הספר התיכוניים והגבוהים, וארגוני הנוער "משמר הברזל" ו"פלוגות הנוער" הוקמו בסיוע הנאצים בעיראק.
בשנת תש"א, במאי 1941 הכריזו ארבעה קולונלים פרו-נאציים, בראשותו של ראש הממשלה  ראשיד עלי אל-כילאני, על מרד.  וכשנכשל המרד, סברו היהודים שניצלו מרוע הגזירה.  ביום ראשון של חג השבועות יצאו היהודים לרחובות, בציפייה לשובו של העוצר ופמלייתו (שברחו לרבת עמון), אך במפתיע נערך אז פוגרום קשה ביהודים - ה"פרהוד".  הוא נמשך יומיים תמימים ובמהלכו נאנסו נשים, נטבחו גברים, נשים וטף, נבזזו בתי היהודים ובתי העסק שלהם.  פרעות אלו שימשו נקודת מפנה שבעקבותיה הוקמו ארגוני הגנה יהודיים וקמה התעוררות ציונית לעלייה לארץ ישראל.

ניצני הפעילות הציונית
ניצני הפעילות הציונית והקשר לא"י של יהודי עיראק החלו מתקופת מלח"ע  הראשונה.  עד אז היו הם מנותקים מהתנועה הציונית.  רק חוגים מעטים בבצרה ובבגדאד התעניינו בתנועה הציונית.  במשך הדורות, הייתה זיקה לא"י, אך זו הייתה דתית-משיחית באופייה.  רק יחידים עלו לא"י, נקשר קשר עם שד"רים מן הארץ ותרומות רבות נשלחו ליישוב הארץ.
"האגודה הציונית דארם נהריים", הוא מועדון לתרבות יהודית בבגדאד שקם בשנת 1920 על ידי צעירים יהודים, בראשות "המורה", כך נקרא אהרן ששון נחום.  חברי המועדון קיבלו רשיון מטעם הנציב העליון הבריטי להפיץ את התרבות והשפה העברית.  אף יצא עיתון עברי-ערבי שנקרא "ישורון", שלא זכה לאהדת ראשי הקהילה,  וזאת משום חששם פן יסבלו מרדיפות נגד יהודים.

מכשול נוסף ניצב בפני קבוצה זו, דווקא מצד בלתי צפוי - ההסתדרות הציונית העולמית והמוסדות הלאומיים.  הם אמנם עודדו את יהודי עיראק לתרום לישוב היהודי בציון, אך לא טרחו לשלוח סרטיפיקטים (רשיונות עלייה) במידה ראויה והסתפקו בשליחת סרטיפיקטים בודדים.  התנהגות זו לא ריפתה את ידי יהודי עיראק ובין השנים 1925-1920 הם תרמו לקרן היסוד סך של 4,060.- ליש"ט.  סכום זה נכבד ביותר ביחס למספר היהודים בעיראק באותה תקופה שמנו 80,000 נפש. 
כמו כן רכשו מאות יהודים מעיראק אדמות בא"י מחברת "הכשרת היישוב".  גם כאן ניכר יחס לקוי של המוסדות כלפי יהודי עיראק, שהתבטא באי שליחת שטרי מכר לכל הרוכשים.  למרות כל זאת, קמו בשנת ה20- וה30- מספר אגודות נוער ציוניות:  "מכבי", הכוח", "מפיצי השפה העברית", אחדות", " אחיעבר" ועוד.

את עצמאותה קיבלה עיראק בשנת 1932, ולא משכה ידה מהתעללות ביהודים.  המצב הורע עוד יותר בשנת 1935, שנאסרה בה כל פעילות ציונית:  גורשו המורים, השליחים שבאו מארץ ישראל, נאסרה הכנסת עיתונים עבריים-ציוניים וקופות קק"ל.  כמו כן הוטלו גזירות והגבלות בתחום החינוך והכלכלה והופצה תעמולת הסתה נגד היהודים.  מחיר הדמים היה כבד:  180 הרוגים, 800 פצועים ונזקי רכוש רבים.  חנויות נבזזו בערך של מליון ליש"ט.
היהודים לא הגישו לאויביהם את הלחי השנייה אלא נערכו להתקפות הבאות במידה ותבואנה.  הוקמו ארגונים כמו:  "ארגון נוער ההצלה", "אחדות וקדמה" ועוד.  שמעם הגיע לאוזני "ההגנה" בא"י,  ובמרץ 1942 יצא שאול אביגור לעיראק וסייע בהקמת המחתרת הציונית בעיראק.  בעקבותיו הגיעו גם אנצו סירני, שמריהו גוטמן ועזרא כדורי.

בחג הפסח תש"ג (1943), התכנסה ועידת היסוד של תנועת "החלוץ", בה חברו פעילים ופעילות ציוניים מעיראק ומישראל, ומטרתם הייתה להעלות את יהודי עיראק לא"י.  הם הושבעו לפני תנ"ך ואקדח שהונחו על דגל הלאום, וכל חבר/ה חזר/ה על המילים:  "עם ישראל ערבים זה לזה, ודם יהודי לא יישפך לחינם!".  חברי התנועה עסקו בהפצת ספרי לימוד בעברית במחתרת ובהעלאת יהודים ארצה.  היו חברים שנתפסו, נשפטו בבית דין, נאסרו ואף עונו.   העלייה נעשתה באמצעות דרכונים מזויפים וכן על-ידי הברחת הגבול לאיראן.
פעולה נועזת של העלאת יהודים מעיראק לא"י התרחשה פעמיים בשלהי שנת 1947, והפעם הייתה זו עלייה מוטסת.  בשני המקרים הוטס המטוס, על ידי טייסים אמריקאיים, שנחת בבגדאד במסווה של טיסה מסחרית. שותף לפעולה מסוכנת זו היה מר שלמה הלל, לשעבר שר בממשלת ישראל.  

החלטת האו"ם על "החלוקה" והקמת מדינה יהודית עצמאית בשנת 29.11.47, הביאה בכנפיה הפגנות זעם בעיראק ושנאה שהלכו והתרבו והגיעו לשיא בערב הכרזת העצמאות ב15.5.48-.  בעקבותיה גורשו הפקידים היהודיים ממקומות עבודתם ולאחד מנכבדי העדה היהודית בעיראק - שפיק עדס, נערך משפט ראווה באשמת קשר לתנועה הציונית.  הוא נתלה ברב עם בכיכר העיר לעיני אשתו וילדיו.

ב9.3.50- אישר הפרלמנט העיראקי את יציאתם של היהודים מעיראק, בתנאי אחד - שייוותרו על נתינותם העיראקית ועל רכושם!  המחתרת הציונית הזדרזה להוציא כרוז ליהודים:  "צאו מבבל!".
מבצע היציאה מבבל נקרא:  "עזרא ונחמיה" (כזכר לשיבת ציון בימי כורש וכסמל לחידושו של הבית השלישי).  במבצע זה הוטסו לארץ כ108- יהודים.  בנוסף להם עלו בדרך לא לגאלית לישראל כ25- אלף יהודים בשנים קודמות.  רק 5,000 יהודים בחרו להישאר בעיראק.  

החלום ושיברו
חבלי הקליטה של יהודי עיראק היו קשים מנשוא.  כמו בני עדות אחרות שעלו ארצה, אף הם חשו ניגוד חריף בין הכיסופים המשיחיים ובין המציאות המרה בשנות החמישים.  עם הגיעם ארצה נשלחו ל"שער העלייה", מחנה פליטים, ומשם הועברו למעברות.  הם שוכנו באוהלים, באדונים ופחונים ותנאי המחייה שלהם היו קשים ביותר, במיוחד בימי החורף הקרים.

יחסית לבני מזרח אחרים, מצבם של יהודי עיראק היה טוב יותר וזאת בשל היותם משכילים.  רבים מהם היו רופאים (490), מהנדסים (244), מחנכים (716), סופרים ומשוררים, זמרים ונגנים ומאות בעלי מקצועות חופשיים אחרים.
יהודי עיראק הם אלה שהקימו את המחלקות הערביות במשרדי הממשלה, בהסתדרות, במפלגות ואף היו אחראים לעיצוב חטיבות השידור הערבי, הטלוויזיה והעיתונות בשפה הערבית.  בשל עבודתם במקומות בעלי השפעה, השתלבו יהודי עיראק בצורה מרשימה בחיים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים בישראל. 

מצב שארית הפליטה בעיראק
כיום חיים בעיראק כ400- יהודים.  אלה שבחרו להישאר בעיראק סבלו מדיכוי ואפליה.  המצב אף הוחרף אחרי מלחמת ששת הימים, שהתבטא בחוקים כלכליים שנחקקו נגד היהודים.  במרס 1968:  איסור למכור נכסי דלא ניידי ללא היתר משר הפנים.  איסור תשלום כספים ליהודים ממשרדים ממשלתיים ופרטיים - גם זאת ללא היתר משר הפנים תחילה.  פיקוח ודיווח לשר הפנים על כל הכנסות היהודים ממכירה או מהחכרה של רכוש, מניעת רשיונות יבוא וכיו"ב.

לאחר יוני 1967, הונפקו ליהודים תעודות זיהוי מיוחדות ומאסרים של יהודים באשמת ריגול (לטובת ישראל או אמריקה), היו מעשה יומיומי.  בדצמבר 1968 הודיע רדיו בגדאד על תליית שלושה יהודים.  ב26.7.69- הודיעו שוב ברדיו על פסק דין מוות נגד ארבעה עשר נאשמים  מהם תשעה יהודים.  באוגוסט 69 נתלו שני יהודים נוספים בעוון ריגול:  יחזקאל יעקב ויצחק דלאל (הי"ד).  בשנת 1973 נרצחו בביתם חמשת בני משפחת קאשקוש. 
מאז עלייתם של יהודי עיראק ארצה ועד היום, פועלת ישראל לבדוק את מצבם של היהודים שנותרו בעיראק ובדרכים להבאתם ארצה, ופועלת להזעקת דעת הקהל העולמית והפעלת המוסדות ההומניים הבינלאומיים למען הצלת יהודי עיראק.

ההיסטוריה המשפחתית:  ואלה תולדות
אילן היוחסין של סעידה ועזרא חקק (מצורף לעבודה), הוא חיבור של שתי משפחות:  חקק וחבשה.

מקור השם חקק, על פי המסורת המשפחתית, הוא מקצועם של בני המשפחה בעבר.  השם חקק גזור במשקלי שמות בעלי מלאכה בשפחות שמיות וגם בעברית (כדוגמת:  נגר, סתת, נפח וכיו"ב).  חקק הוא בעל מלאכה שתפקידו היה ללטש יהלומים.  עם זאת, התאומים זוכרים שאביהם העלה השערה שאולי מדובר במקצוע של חקיקת מצבות.

מקור השם חבשה על פי המסורת המשפחתית הוא בכינוי שניתן למשפחה, עקב נסיעת אחד מראשי המשפחה בעבר לחבש לתקופה ארוכה, וכאשר חזר דבק התואר במשפחה כולה.  המסורת היא שתחילה היה הכינוי "חבשה", אך עם הזמן זה הצטמצם לשתי הברות:  חבשה.
שתי המשפחות ותיקות בעיראק, והסבים סיפרו להרצל ובלפור נכדיהם שהמשפחות יושבות בבבל מאז חורבן הבית הראשון.  חלק מיהודי בבל עלו אמנם בימי עזרא ונחמיה לארץ והשתתפו בבניית הבית השני, אך רוב היהודים הסתגלו למציאות הגלותית ונשארו שם ממש עד הקמת מדינת ישראל.

בבדיקת אופי המשפחות, מתברר שהיה בזיווג בין סעידה לעזרא חקק חיבור בין משפחת סוחרים ומשפחת למדנים ואנשי רוח.  משפחת חקק במקורה הייתה משפחה של סוחרים.  אביהם של התאומים עזרא סיפר לבניו שבני המשפחה בבגדאד עסקו במקצועות כלכליים שונים. 
במשפחת חבשה  היו אבות המשפחה מראשי הקהילה בבגדאד ומילאו תפקידים הלכתיים:  ציון חבשה, הסבא של סעידה חקק היה אב"ד (אב בית דין) בקהילה וראש אגודת "עוזרי דלים" למתן בסתר.  גם בנו יצחק (ששכל את שני בניו בפרעות) מילא תפקידים בקהילה, ואף בעלותו ארצה היה ראש המועצה הדתית במעברת כפר ענא.

בפרעות יוני 1941 (שבועות תש"א), שכלה משפחת חבשה את שני בניה הבכורים נורי ואברהם.  יצחק חבשה אבי הבנים איבד את האמונה באלוהים, ושבע שנים סרב להתפלל.  המשפחה חיתנה את הבת סעידה (שהפכה לבכורה במות אחיה בפרעות) עם עזרא חקק, וכעבור שבע שנים מהפרעות נולדו המשוררים התאומים הרצל ובלפור חקק.
החכמים בבגדאד אמרו למשפחה:  "קיבלתם פיצוי משמים, שניים תמורת שניים".  ואכן לידת התאומים הייתה האות ליצחק חבשה שהגיע זמנו לשוב לאמונה.  מכיוון שהבנים הנרצחים לא נמצאו  (היו שני עדים שראו אותם פצועים), לא ניתן היה לקרוא לתאומים בשמות הנרצחים, וסעידה חקק מציינת גם שיש רתיעה מקריאת שמות לילדים על שם צעירים שקיפדו חייהם באופן טראגי.
משפחת סעידה ועזרא חקק הקדימה את בני המשפחה האחרים בעלייה ארצה:  עזרא חקק נעצר עקב פעילות ציונית.  שוטרי הבולשת העיראקית פשטו על ביתו (יתכן שעקב הלשנה של שטינקר (מלשין) במחתרת הציונית), והחרימו קופסאות קק"ל שהיה עליו להפיץ בקהילה.  הוא נאסר במשטרת בגדאד, ודודיה של סעידה חקק שהיו אמידים (הכוונה לאחיו של יצחק חבשה), שילמו למשטרה "בקשיש" הגון כדי שישוחרר הביתה לחג הפסח.  המשפחה ניצלה את זמן החג בפסח תש"י (1950), וברחה דרך הגבול לפרס, ומשם לישראל.  סעידה חקק מספרת שהיא ניקתה את הבית היטב, ואח"כ בצאתם מן הבית בחשכה השליכה את המפתח על גג הבית, וכך נפרדה מביתה על כל חפציו.

משפחה סעידה ועזרא חקק הגיעה ל"מעברת בית ליד", ולאחר שהות של כמה חודשים, עזרא חקק שכר דירת חדר בירושלים בשכונת "זיכרון יוסף" (רחוב הירקון), עבד כפועל ולמד בערבים ניהול חשבונות.  לאחר שזכה בתואר "מנהל חשבונות", עבר לעבוד בשוק הסיטונאי, ועם הזמן הפך לסיטונאי ולסוחר בפירות וירקות.
המשפחה עברה לאחר שלוש שנים ל"בתי סיידוף" לדירת חדר, וכעבור שבע שנים לדירה מרווחת יותר.  הבנים, הרצל ובלפור חקק, שימשו בצעירותם כתבי-נוער של מעריב לנוער, ובהיותם בני 17 נבחרו כחתני תנ"ך עולמיים לנוער.  הם סיימו תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית במדעי הרוח (בהצטיינות), וכן פרסמו ספרי שירה, ספרים לילדים, לקסיקון לשון, מחקרים ספרותיים ועוד.

וכמה מילים על ההיסטוריה של אבות המשפחה:
מורד חקק  
מורד חקק הוא הסבא של התאומים מצד אביהם עזרא (ראו אילן יוחסין).  מורד (מרדכי) חקק נולד ב1876- בבגדאד שבעיראק להוריו רפאל ויוכבד, שמתו במגפת הדבר, בהיותו בן ארבע.  היתום מורד גודל על ידי אחותו מרים, שהייתה מבוגרת ממנו בעשרים שנה.  הוא למד בכותאב ובבית המדרש ועבד כלוטש יהלומים.  בגיל עשרים נשא לאשה את כאתון לבית מועלם והתחיל לעבוד כצורף. הוא נהג ללמוד אז תורה אצל חותנו, הרב עזרא מועלם.  מאשתו נולדו לו ששה בנים ובת.  שלושה מבניו מתו בגיל צעיר ממחלות שונות.  אשתו כאתון, הצעירה ממנו בשנתיים, נפטרה בגיל 52.

מורד עלה לארץ בשנת 1951 וניסה להתפרנס ממסחר:  מכירת מצרכי מזון, רוכלות בגדים ועוד.  לאחר שלא נמצאה לו מסגרת מגורים מתאימה בבית בניו (שהתפזרו בערים שונות), הוא הועבר למושב הזקנים המאוחד שעמד בכניסה לירושלים, במקום שבו נבנית היום התחנה המרכזית החדשה.
לאחר שנים הועתק המוסד ל"נווה הורים" בשכונת סן סימון, ושם התקשה מורד להסתגל למצב המדכא במבנה הסגור ומת זמן קצר לאחר המעבר למבנה זה ב1920-.  נכדיו התאומים הרצל ובלפור חקק, רשמו מפיו שבעה עשר סיפורים, והם מצויים באסע"י, חיפה.

ציון חבשה
ציון חבשה הוא אבי סבם של התאומים חקק, הוא אביו של יצחק חבשה (האב של סעידה חקק, אמם של התאומים). 

ציון חבשה נולד בי"ב באדר תר"ח (27.7.11848) ונפטר בכ"ג בטבת התשי"א (30.1.1951).  בן 103 היה במותו.  לפי המתואר, היה גבה קומה, יפה תואר ומראה וכריזמתי מאד.  הוא שלט בערבית, עברית, אנגלית וטורקית.  בצעירותו סיים חוק לימודיו בבית המדרש הגבוה למשפט בקושטא והשתלם גם בנושאי דת ומדינה בכלכותה.
בתום לימודיו חזר לבגדאד ונתמנה מזכירו של הרב דוד פאפו.  הוא רכש השכלה תורנית מן הרבנים:  הרב יחזקאל הלוי, הרב יצחק שלמה, הרב משה חיים שמש והרב אברהם הלל.  עם הזמן תפס מקום מנהיגות בקהילה היהודית ועמד בראש אגודת "עוזרי דלים", שסייעה לנזקקים.  הוא ארח בביתו את השד"רים שהגיעו מא"י לבגדאד, וכן את ראשי הקק"ל וקרן היסוד ואת שליחי התנועה הציונית.  בנו מאשתו הראשונה מסעודה:  יצחק-שלום (סבם של התאומים חקק), ובניו משאתו השניה שמחה:  נאג'י (היה איל הון ומומחה לנדל"ן), יהודה, שאול ועזרא.  וכן הייתה לו בת עזיזה (ששניים מבניה היו טייסים בחיל האוויר הישראלי).  
יצוין, כי לפי עדותו של משה חשביה האח של סעידה חקק (לבית חבשה), אימם של הרצל ובלפור חקק (בנו של יצחק חבשה), סבו ציון כתב שירה, ובמות שני נכדיו בפרעות כתב כמה שירים בערבית על מותם.  לאיש לא ידוע היום גורל שירים אלו.

יצחק חבשה
יצחק שלום חבשה הוא בנו של ציון חבשה.  נולדו לו ולאשתו תופחה חמישה בנים וארבע בנות: נורי-יעקב, אברהם, עזרא, משה, ויקטור-ציון.  את שני בניו הבכורים פקד אסון ביום ה"פרהוד" – פרעות חג השבועות תש"א:  הם יצאו מביתם ביום הראשון של חג השבועות כדי לבקר את סבם ציון בשכונת סינק.  לפי העדויות, הם ניסו לחזור לביתם דרך רחוב אל ראשיד (ולא דרך רחוב ראזי), אך לא הגיעו את ביתם, כיוון שהותקפו על ידי כנופיות פורעים.

יצחק חבשה היה פקיד בבנק האיראני עד פרעות 1941.  לאחר רצח בניו סרב לצאת לעבודה, וגם מקומו נפקד בבית הכנסת.  הוא זעק על חוסר הצדק במות שני בניו, כיוון שהאמין שאם יקרא בבכי את הפיוט של יום הכיפורים על מות שני בני אהרון, לא יינזקו בניו.  מות שני הבנים ביום אחד שבר את אמונתו.  הוא שב לאמונה רק בהולדת התאומים הרצל ובלפור, כאשר חכמים באו ואמרו לו :  קיבלת שניים תמורת שניים.

בניו נורי ואברהם התחנכו בעיראק. נורי (נולד ביום 17.8.1917), למד באוניברסיטה בפקולטה לרפואה והקים שם מועדון סטודנטים.  אברהם (נולד ביום 23.6.1919), התקבל ללימודי המשפטים.  היה בקשר קרוב לאחיו נורי, ויצאו יחד תמיד לאוניברסיטה בבגדאד.

שני האחים נפגעו על ידי פורעים ביום 1.6.1941. האחרון שראה אותם חיים הוא אליהו חייק (היום רואה חשבון בפתח תקווה).  אחותם סעידה נשלחה לחדרי המתים לזהות את הגופות, אך היא לא הצליחה לזהות את גופותיהם לאחר שבוע של ריקבון והתנפחות הגוויות.  סעידה הייתה אז צעירה לימים, ויתכן שעקב הבהלה והטראומה של התבוננות במאות גופות , לא זיהתה את אחיה הטבוחים.  יתכן גם שהפורעים השמידו חלק מן הגופות והשליכום לבורות שופכין.

להרצל ובלפור חקק התבררה ההיסטוריה המשפחתית בהיותם בגיל 29, מתוך ספרו של אברהם תווינה "גולים וגאולים" על פרעות תש"א, והם תיעדו באופן ספרותי את ההיסטוריה המשפחתית ואת הפרעות.  מעניין, שלפי עדותו של משה חשביה ( בעמ'         ), גם ציון חבשה כתב שירים על הפרעות ועל מות נכדיו נורי ואברהם, אך גורל שיריו לוט בערפל.  הבנים שנולדו לו מנכדתו סעידה הם שקיבלו את לפיד השירה והם נושאים אותו הלאה, לדורות הבאים.
*   *   *

חוויות מתודולוגיות
הפתעה גדולה קידמה את פני בבואי להכין עבודה זו, המתמקדת בחג השבועות של יהודי בבל –(משפחת חקק) ובירושלים.  הסתבר לי, שחג השבועות הוא מעין "ראשומון", שכל אחד מבני המשפחה רואה אותו מזווית אחרת וטעמו עימו.  

ברוב המקרים היו בני המשפחה קואופרטיביים.   אך לא בכל המקרים.  דוד משה לדוגמא, היה הפתעה גדולה עבורי.  כשערכתי את רשימת המידענים במשפחת חקק, לא הכרתי אותו, אבל בלפור כה התלהב מנושא העבודה, (שהוא כה טעון מבחינתו), שסיפר לי על דוד משה ואף עודד אותי לנסוע לתל-אביב ולראיין אותו.  
בתחילה סירבתי ואמרתי,   שאני מסתפקת בריאיון עם בני משפחתו המוכרים לי מימים ימימה.  אך בלפור התעקש ואמר שיצטרף אלי לנסיעה.  ניאותי ונסענו יחד למקום עבודתו של דוד משה.  שם, ההפתעה הייתה דווקא לבלפור.   דוד משה, שהוא אדם מופנם בדרך כלל,  ניפתח בצורה בלתי רגילה והחל לספר סיפורים,  שבלפור ואפילו אימו (אחותו של דוד משה) לא ידעו…  מסתבר, שבלפור גילה חלק מעולמו, דרך סיפוריו של דוד משה (עדותו של משה חשביה מופיעה בסוף עבודה זו).
ההתרגשות הייתה רבה.  היו דמעות, גם של דוד משה, גם שלי, וגם  עיניו של בלפור העלו לחלוחית.  הרגשתי שדוד משה פורק מעל לבו עול כבד אותו נשא במשך שנים רבות, עוד מהיותו ילד קטן בן עשר.
"התרגשות", הייתה מילה שנשזרה כחוט לאורך כל  הריאיונות שערכתי עם בני משפחת חקק.  כל פעם הייתה התרגשות מסיבה אחרת.  ולדוגמא:  הריאיון עם אם המשפחה - הגב' - סעידה חקק . 
באתי לראיין אותה כשהייתה עסוקה באריזת קופסאות… למחרת היה עליה לעבור לדירה חדשה.  הבית היה הפוך,  קולות רמים של מוסיקה בערבית בקעו מהרדיו וקולות  נכדיה של גב' חקק, שבאו לסייע בידי הסבתא למיין את החפצים ולארזם בקופסאות הגדולות… -  בקיצור - בלאגאן מוחלט!   ואילו אנו (בלפור, סעידה ואנוכי) ישבנו באמצע המטבח, קופסאות מעורמות זו על גבי זו מסביבנו, וכאילו ההמולה מסביב לא נוגעת לנו כלל ועיקר... 

גב' סעידה קיבלה כאב ראש וקשרה מטפחת מסביב לראשה להקל על כאבה, ואנו ישבנו עם כוסות תה מתוק ונענע בידינו שהכינה עבורנו - ודיברנו.  באווירה דחוסה זו, הייתה לי חוויה בלתי נשכחת  לשמוע מפיה על החוויות של חג השבועות בבבל.  כנראה הנושא היה חשוב לה ביותר, כי בפרעות נרצחו שני אחיה, ולכן, רצתה מאד לשוחח על חג "שבועות" ועל כל מה שאירע סביבו. 

בלפור והרצל, ידידיי הטובים והמוכרים לי מזה שנים רבות, היו "בלתי מוכרים" לי בעת הראיון.  בדרך כלל הם מאד עסוקים ולוקח זמן עד שהם מתפנים לסייע לי כשאני מבקשת את עזרתם… והפעם, הם כה התלהבו מעצם הרעיון להעמיד את משפחתם במרכז העבודה , כ"דגם" ליהודי בבל (בחג השבועות,  בפרעות, בעלייה ובהתיישבות בארץ-ישראל), שתוך יום יומיים העבירו לי חומר רב שכתבו בשירים ובפרוזה על אודות בני המשפחה, הפרעות וחג השבועות.

כמו כן, בלפור והרצל מיד נעתרו לבקשתי לפגוש אותם, כדי לשוחח עימם על זיכרונותיהם מחג השבועות ומסיפורי בני המשפחה, ואף טרחו לקבוע לי פגישה עם אחיהם הצעיר, יהודה, שחזר בתשובה.  היה לי חשש מה לפגשו ולשוחח עימו, שמא לא אבין את דרך ראייתו את החג ובלפור  ניאות להצטרף אלי, ויחד הלכנו לביתו של יהודה.
יהודה קיבלנו בסבר פנים יפות.  הוא הגיש לנו מכל טוב ביתו, בירך על כל דבר טרם טעימה.  הטכסיות הייתה רבה ומשמעותית, (למרות שהיה זה ביום חול ולא ביום שבת או חג), כאילו יהודה קרבנו לדרכו ונתן קורטוב חגיגיות למעמד.

אחרי ריטואל הכיבודים והברכות, התחיל יהודה לדבר על "שבועות".  כשסטה מהנושא שעליו דיברנו ועבר לדברים אחרים שקרו זה מקרוב במשפחה, בלפור החזיר אותו (בעדינות) לתלם.
הפגישה הייתה מרתקת.   שכן, ראיתי לנגד עיניי שני אחים, שנולדו לאותם הורים, אך כה שונים בנקודת ראייתם את חג השבועות בפרט והחיים בארץ בכלל.  הייתה לי הרגשה, שאם בלפור לא היה מצטרף לפגישה, אולי יהודה לא היה כל כך משתף פעולה ונותן לי פחות פרטים, וזאת בשל מבוכתו מנוכחותי.      

לסיכום:  נהניתי משיחותיי עם בני משפחת חקק - מי מהם קואופרטיבי יותר, מי מהם קואופרטיבי פחות - אבל כולם כאחד, שמחו לשתף אותי ב"סיפורה של משפחת חקק".  הם הכניסו אותי באורות ובצלילים של חיי המשפחה, וכאילו "סגרו מעגל" עם המאורעות "ההם".  אני, במעמדי כקרובה וכזרה סייעתי בידם לגלות את עצמם לעצמם.
*     *     *
חג השבועות
                                          "וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים". (שמות, ל"ד)

ארבעה שמות לחג השבועות, החל ב-ו' בסיוון והנמשך יום אחד בארץ-ישראל, (ובחוץ לארץ - שני ימים):  חג השבועות, חג הביכורים, עצרת וחג מתן תורה.
השם הראשון של חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים.  טעם נוסף לשם זה מצאנו אצל אלה הגורסים, כי שמו לא חג השבועות (ש' קמוצה) - כי אם חג השבועות (ש' שוויה) - שכן שתי שבועות קשורות בתאריך זה:
א.	השבועה, שנשבע עם-ישראל בעת קבלת התורה למרגלות הר סיני, כשהכריז "נעשה ונשמע!"; 
ב.    השבועה, שנשבע ה' במעמד זה שלא יחליף את עם הסגולה שבו בחר ולא   
    ימירנו בעם אחר.

מקורו של השם השני של חג השבועות, הוא  חג הביכורים, וכרוך בחובתו של עם-ישראל לעלות לרגל לירושלים בחג זה ולהביא לבית המקדש מראשית ביכורי אדמתו - כביטוי של תודה לה', שהנחיל לו את נחלת אבותיו ומשביעו טובה.  את הביכורים היו מביאים אך ורק מפירות שבעת המינים, שנשתבחה בהם ארץ-ישראל:  חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר.  הביכורים הובאו לירושלים ברוב עם ובחגיגיות רבה, וכל בעלי האומנויות שבעיר פסקו ממלאכתם ויצאו לקדם את פני שיירות העולים לרגל.  אחר כך מסרו העולים לרגל את הביכורים לכהן בבית המקדש   והיו   קוראים  "מקרא  ביכורים"  הכולל  תמצית  היסטורית של גלגולי עם- ישראל עד לישיבתו בארץ-ישראל.  "מקרא הביכורים" היה מסתיים במלות התודה:  "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתתה לי ה'". (דברים, כו', י').
"וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים" – וקציר חיטים זוהי התבואה שממנה באים שתי הלחם הנקראים גם כן ביכורים.
עצרת הוא שמו השלישי של חג השבועות, ושגור במקורות התלמודיים.  שם זה בא להמחיש את הרעיון, שכשם ש"שמיני עצרת" הוא היום השמיני הנועל את חג הסוכות - כך חג השבועות הוא היום השמיני, הקשור והנלווה לשבעת ימי חג הפסח;   כן, חיבורו אליהם הוא באמצעות שישה שבועות של ספירת העומר.
חג השבועות, כעצרת של חג הפסח,  הוא  גם  הרקע לשמו הרביעי של חג זה - חג מתן תורה.  שם זה בא להדגיש, כי מאורע יציאת מצרים לא נועד אלא להיות הכנה למעמד הר סיני.  בתפילות חג השבועות מציינים אנו בקביעות:  "חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו".  (מוזכר בתפילות:  ברכת המזון, העמידה וקידוש הערב.  ש.ס.).  מדוע מתן תורה ולא חג קבלת התורה?  ההסבר בא להדגיש, כי נתינת התורה הייתה במועד קבוע, ואילו קבלתה חורגת מכך, ומשתרעת ומתמשכת על פני כל ימות השנה ולילותיה.  חז"ל נחלקו בדעותיהם.   אם מתן תורה היה ב-ו' בסיוון או ב-ז' בו;    אך להלכה, אנו מציינים את מעמד הר סיני ב-ו' בסיוון.
*   *   *
אפיוני חג השבועות ביהדות בבל
עיד אל זיארה - חג הביקור
חג השבועות נקרא בפי יהודי עיראק:  "עיד אלזייארה" (חג הביקור).  מנהג רווח מאוד בקרב יהודי בבל הוא המנהג לבקר בחג השבועות את קברי הקדושים אשר בעיראק ולפקוד את קברי יקיריהם.
מנהג זה הוא מנהג קדום מאד בבבל.  מימי הגאונים, החל במאה העשירית, ועד ימינו אנו מוצאים מקורות רבים לביקורים אלה.  עשרות הנוסעים שנסעו לבבל, החל בנוסע רבי בנימים מטודילא במאה הי"ב ועד הנוסעים האחרונים בימינו, הרבו לתאר ביקורים אלה.

קברי צדיקים  
קברי הקדושים בבבל הם בעיקר שלושה:  קבר יחזקאל הנביא, קבר עזרא הסופר וקבר יהושע כוהן גדול:
המבקרים את הקבר הקדוש חולצים את נעליהם ופוסעים ברגלים יחפות על השטח החיצוני של הכיפה התחתונה, שהיא קרקעיתו של הבית אשר מעל למערה ומרוצף באבנים תכולות.  הם משתטחים על המצבה העליונה, הפונה לארבע רוחות השמים.  בסביבת הקבר נמצאת ישיבה בה היו עשרה תלמידי-חכמים, שלמדו שם תורה בכל ימות השנה, וכלכלתם על אנשי בגדאד. 

קבר עזרא הסופר נמצא קרוב לעיר בצרה, על שפת נהר חידקל בעבר המזרחי.  עליו מצבה גדולה עשויה מעצים , מעוטפת בפרוכת יקרה, אשר בימים טובים, ובפרט בחג השבועות, מחליפים אותה באחרת, נאה ממנה, עשויה ממשי ורקמה, משובצת בחוטי זהב וכסף, ומי שהיה כורכה על המצבה - עליו לתת כסף רב לקופת הצדיק.  

קבר יהושע בן יהוצדק כוהן גדול, נמצא בחלק המערבי של  היהודים קוראים לקבר זה בשם "אל כוהן", לאמור, "הכוהן".  בחג השבועות הולכים רבים מיהודי בגדאד להשתטח על קברו.  מלבד קברים קדושים אלה נמצא בבגדאד קבר "שיח' יצחק גאון".
כמקובל בכל תפוצות ישראל, כן גם בעליה לקברי הקדושים בבבל, נוהג העם לערוך תפילות, ללמוד פרקי משניות וזוהר, לרקוד ולשיר פיוטים שנתחברו לכבוד הצדיק, לערוך תהלוכות. 

להלן מנהגים אחדים שנהגו בהם בקבר יחזקאל ובקברים אחרים בעיראק:
דגלים.  בהתאסף העם בחדשי אייר וסיוון ליד הקבר, עורכים לעתים קרובות "הילולה", מדליקים מאות נרות ומכים בתופים ויוצאים במחולות.  הגבאים לוקחים מאות דגלים ומוכרים כל דגל במכירה פומבית לכבוד הנביא יחזקאל.  הקונים תופשים את הדגלים, יוצאים בריקוד ובמחול, ואחר-כך מחזירים אותו לגבאים.  מכירות אלו מכניסות מאות לירות לקופת הישיבה שעל-יד קבר הנביא.
התבודדות.  רוב הבאים ל"הילולה" באים לשם מטרה ידועה:  כדי להתפלל על קבר הצדיק ולבקש מה שחסר להם:  פרנסה טובה, להוליד ילדים, להתחתן, להתרפא ממחלה … אנשים אלה נכנסים לחדר הקבר ונשארים שם לבדם דקות מספר.  והיה אם תתרחש שם פעולה יוצאת מן הכלל - סימן שייענו על בקשתם.  ילד חולה, מכניסים אותו לחדר ההוא ומשאירים אותו שם במשך דקות ספורות לבדו.
תפילה לחיי הבנים.  משפחה שבניה נפטרו, רואים בזאת גזירה משמיים.  כדי להסיר את רוע הגזירה,  לוקחים את הרך הנולד ל"זיארה" ונר - שארכו כאורך הבן או הבת , ומדליקים אותו על קבר יחזקאל על מנת שהנולד יזכה לחיים טובים וארוכים.
משלוח דברי מתיקה.  אחרי חג השבועות, כשחוזרים מה"זיארה", כל הידידים והמכרים שולחים לחוזרים מקברי הצדיקים מיני מתיקה שונים, לסימן שבקשותיהם יתקבלו ברצון ומעתה ימתקו חייהם.  בייחוד נוהגים לשלוח חתיכות גדולות של סוכר או "לוזינא" (מין ריבה מחבושים).   החוזרים משיבים לשולחים מתנות שונות:  תמרים, צימוקים, אפונים, סוכריות ומניפות מקש מביאים אותם מכפיל.  לילדים שולחים צעצועים.  
תפירת בגדים בסביבות הקבר.  כמה נשים לוקחות איתן בלכתן ל"זאירה" צרכי תפירה ותופרות בגדים לילדים הקטנים.  בחזרתן הן נותנות בגדים "קדושים" אלה מתנה לבני ידידיהן, לאות ברכה וסגולה לריפוי מחלות.
מתן צדקה לעניים.  בחג הייתה אווירה של קדושה, חג מתן תורה כאמור, וההכנות מרובות.  בהמולת ההכנות לא נפקד מקומם של העניים בקהילה, והיו מקפידים לחלק מזון וכסף לעניים.

מאכלים ובגדים לבנים.  בחג השבועות הצבע הלבן שולט וכאילו בא להדגיש את קדושתו של חג השבועות.  בשיחתי עם ד"ר אברהם בן-יעקב, חוקר יהדות בבל, (שיחה טלפונית מיום 11.5.200) על מקור מנהג זה, ללבוש בגדים לבנים ולאכול מאכלי חלב אמר:   "זו לא חובה ללבוש בגדים לבנים בחג השבועות, זה מנהג.  בכל החגים מצווה ללבוש בגדים לבנים, אך במיוחד לובשים אותם בראש השנה, בכיפור וגם בחג השבועות.  בחג תמיד לובשים יותר יפה מיום רגיל והלבוש הלבן הוא כידוע מאד חגיגי.  המקור ללבוש זה הוא מתוך הפסוק:  "…אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו…"  (ישעיה, א',יח).

כפי שציינתי, המאכלים האופייניים לשבועות הם מאכלי חלב וכבר נזכר מנהג זה ב"שולחן ערוך" (אורח חיים, פרק תצ"ד סעיף ג' – ברמ"א),  ועשרות טעמים לכך ומהם:
- התורה נמשלה לדבש וחלב, שנאמר:  "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים, ד, יא').
- בכורים וחלב נזכרו יחד בפסוק:  "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך - לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות, כ"ג, י"ט). 
- "מנחה חדשה לה' בשבועותיהם" - ראשי תיבות מחלב. (במדבר  כ"ח, 26).
- דרך העכו"ם, בשעת קצירה לאכול בשר בחלב – גדי בחלב אמו, אבל ישראל כנגדם אוכלים רק מאכלי חלב.  (אבן עזרא שמות, כ"ג, י"ט ).

בבגדאד, השכנים הערבים, למדו את מנהגי חג השבועות וידעו שהשימוש בחלב ובגבינות רב ולכן, טרחו והגיעו עד פתח בתי היהודים עם פרותיהם.

קישוט בית-הכנסת.  המנהג שבידי מרבית קהילות ישראל לקשט בחג השבועות את בתי הכנסת ואת הבתים בירק, יש בו משום ציון הקשר בין חג מתן תורה וחג הביכורים.  במקצתן של הקהילות מקובל לעטר את בימת בית-הכנסת  בענפים ירוקים בצורת הר ירוק דמוי הר-סיני.
יהודי בגדאד מקשטים את בתי הכנסת בענפי דקל, ובמקרים אחרים מקשטים בפרחים.  מקובל לקשט בשושנים .  יש אומרים, כי השושנה המצויה בשבועות, מסמלת את הקשר בין ישראל לאלוהיו ואת כמיהתו לגאולה.  כיצד?  בשושנה י"ג עלים כנגד י"ג מידות הרחמים של הקב"ה.  במדרש שיר השירים נאמר:  שושנה אלו ישראל.  מה שושנה זו מתוקנת לימים טובים, כך ישראל מתוקנים לגאולה.  עמנואל הרומי דורש:  כתוב באסתר "והדת נתנה בשושן" אל תקרי בשושן, אלא בשושן, כלומר, התורה ניתנה בחודש סיוון שהשושנים מצויות בו ומכאן שיש לבשם חג מתן תורה בשושנים.
נראה, שמקור המנהג לבשם את בתי הכנסת בשבועות בפרחים ריחניים, נמצא באגדה שמסר רבי יהושע בן לוי:  "כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא העולם כולו בשמים"  (שבת פ"ח).

ה"משמרה".  ליל שבועות נחשב כשעת רצון.  משום כך, מתאספים כל בני המשפחות הנכבדות בבתי ראשי המשפחה, ויתר העם מתאספים בבתי הרבנים המפורסמים או בבתי-הכנסת ונשארים שם ערים כל הלילה ולעסוק בתורה.  הם קוראים קטעים ידועים מתוך התנ"ך, המדרש ואדרא רבא, כפי שמובא ב"ספר קריאי מועד" (שנדפס בבגדאד בשנת התר"ע) ובמקומות אחרים. לדעת המקובלים, מי שלא ישן כלל ועוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו וינצל מכרת, כי הרי "כתר" היא התורה, בהיפוך אותיות "כרת".  מכאן, נקרא העיסוק בתורה במשך כל ליל שבועות:  "תיקון כרת".  לפי האמונה, נבקעים בלילה זה השמים לרגע קט, ומתקבלות כל התפילות והבקשות הנאמרות באותו רגע.  

כל ה"משמרה" אינה פחותה ממניין גברים, לשם אמירת "קדיש".  מי שמת לו  באותה השנה (או בשנים קודמות) עושה "משמרה" לעילוי נשמת הנפטר.  "המשמרות" בבתי הרבנים מלוות דרשות, קושיות, תירוצים וחידודי רעיונות בין הטקסט הנקרא.  מדי פעם בפעם מכבדים את המסובים בקפה, תה "מוכ'לי" (תה מבושל.  ש.ס.).  באמצע הלילה, בין גמר קריאת התנ"ך והמדרש לקריאת האדרא רבא, עורכים הפסקה קצרה ומכבדים את האורחים במיני פירות וירקות.  להפסקה זו קוראים "זמן הברכות".   סדר הקריאה ב"משמרה הוא לפי התור, והילדים בלילה זה אוהבים להתחרות ביניהם, מי יקרא טוב יותר ומי יזכה לקרוא יותר קטעים.  

ליד חדר האנשים מתאספות גם הנשים, ואף הן ערות כל הלילה ומאזינות לקריאת הגברים, או קוראות עימם.  אחר חצות, הילדים מתחילים להתנמנם, וכדי שהמבוגרים לא יתנמנמו אף הם, הם לוקחים טבק ריחני הנקרא בלשונם: "תיתין", המסייע להם לשמור על ערנות.
עם עלות השחר, בתום ה"משמרה", אומרים את "תפילת ותיקין" וכל איש הולך  לביתו וישן.  הלילה הופך ליום והיום - ללילה.  אחרי מספר שעות שינה, מגיע זמן אכילת הקאהי.  עוגה עשויה בצק דק מקופל לכמה קיפולים, שבין קיפול לקיפול משוחה חמאה.  מטגנים אותה בחמאה במחבת (כאן בארץ מטגנים אותה גם במרגרינה), טובלים ב"סילאן" (דבש תמרים), או בסוכר (סוכר דק. ש.ס.), ואוכלים בהנאה מרובה.

*     *     *

ד י ו ן 
חג השבועות עובר כחוט השני בעבודתי, באמצעות מנהגי החג בבבל ובישראל, וזיקתה המיוחדת של משפחת חקק  לחג השבועות בכלל וירושלים בחג זה בפרט. 
במאמרו של יורם בילו: "היסטוריית-חיים כטקסט",(מתוך:                                                                                                                                                                                                  "מגמות"),  הוא עוקב אחרי היסטוריית החיים של ר' יעקב ואזאנה - המרפא היהודי,  משתמש בשיטות ביוגרפיות כדי לנתח את דיוקנו ואומר:  
"העיסוק האנתרופולוגי בהיסטורית-חיים נשלט בעבר על-ידי המסורת הפוזיטיביסטית של ריאליזם אתנוגרפי.  הכתיבה האתנוגרפית הקלאסית, שצמחה ממסורת זו, התיימרה לייצג מציאות מוגדרת של צורת-חיים תרבותית באופן אובייקטיבי וממצה, תוך התעלמות מן ההקשרים שבהם הושג הידע והצנעת נוכחותו של האנתרופולוג בטקסט.  ניתוחים ביוגרפיים שרתו מטרה זו, בהראותם כיצד חוזרת ומשתקפת התמונה הסטטית והלמה של התרבות הנחקרת ביחידים טיפוסיים, בני אותה תרבות".
ועוד אמר:
"השימוש באמות-מידה 'רכות' של סבירות ועקביות פנימית לקביעת איכותה של המערכת הפרשנית, הוא פועל יוצא של ההכרה בטבעה החמקני והנתון למיקוח של המציאות, של קבלת תלות ההקשר של הידע, ומכאן – של ריבוי המשמעויות של הטקסט".

ואכן,  יש במשפחת חקק ריבוי משמעויות  לגבי חג השבועות.  תוך כדי מחקר הסתבר, שלא כפי שחשבתי מלכתחילה, כולם יתייחסו לחג השבועות באותה דרך בה התייחסו לחג בבגדאד.  בשל העבר (הרחוק והקרוב) והמציאות אותה פגשו בארץ, נמצא שכל אחד  מבני המשפחה ראה אחרת את חג השבועות, ועל כך אעמוד בהמשך בעבודתי.

מוסיף ואומר יורם בילו:
"המסקנה הנגזרת מכאן היא, כי קיימות דרכים רבות, שכולן חלקיות, לנתח ולהבין היסטוריית-חיים.  דיוקנו של האחר מתגבש אך ורק בתהליך הבנייתו, במהלך האינטראקציה שבין החוקר והנחקר.  עיצוב הדיוקן מונחה, בין השאר, על-ידי ידע מוקדם של החוקר (כגון מוסכמות חברתיות, מסורות תרבותיות, פרדיגמות תיאורטיות וכו').  מערך זה עשוי להוות מסגרת כה יעילה לברירת הנתונים הגולמיים, לארגונם ולעיבודם, עד כי במקרים אחדים ניתן אולי לקבל את הטענה הבוטה, כי אתנוגרפיה וביוגרפיה, יותר משהן מייצרות "סיפור" (narration), הן מיוצרות על-ידו (בדפוס, bruner ).  התיאוריה הפסיכואנליטית היא דוגמא מובהקת, מזווית-הניתוח הנדונה כאן, למערכת של 'סיפורים' המשמשים להבניית היסטוריות-חיים".   

השימוש ב"היסטורית-חיים" ככלי מחקר, רווח בענפים שונים וביניהם: מדעי הרוח, חברה, אנתרופולוגיה ועוד.  אף אני "לקחתי" את סיפורה של משפחה אחת (חקק), שעלתה ארצה מבגדאד.  באמצעות ידיעתי המוקדמת אודות עדת עולי בבל, הכרת המשפחה מקרוב והמשמעויות הרבות המסתתרות מאחורי כל משפט, (שלכאורה נשמע תמים…), בניתי "היסטוריית חיים" של אותה משפחה וירדתי לחקרה.

החלום ושברו
הפרעות בשנת תש"א, בחג השבועות - חג מתן תורה,  נפלה על בני משפחת חקק כרעם ביום בהיר.  בצר להם, נחפזו לעזוב את רכושם ואת יקיריהם, שנטבחו בבגדאד, ולעלות חסרי כל לארץ-ישראל. 

המשוררים הרצל ובלפור חקק התוודעו לסיפור הפרעות רק בהיותם בני 29, והתברר להם אז שזה היה סוד משפחתי קשה:  בפרעות נרצחו שני אחיה הבכורים של אמם סעידה חקק (לבית חבשה):  נורי ואברהם חבשה.   ההתוודעות לאירוע הייתה מתוך קריאת ספר על הפרעות:  "גולים וגאולים", מאת אברהם תוינה שעסק בפרעות תש"א - 1941.
שנים לאחר הפרעות נולדו התאומים הרצל ובלפור חקק, והמשפחה ראתה בלידתם פיצוי משמים על מות הנרצחים, שניים תמורת שניים.  צריך לזכור שהם לא שמעו מעולם שיש זיקה כלשהי בין רצח אחיה של אמם ובין לידתם כתאומים.
למרות תלאותיה של בני משפחת חקק, העלייה לישראל בכלל ולירושלים בפרט, נטעה בלבם תקוות רבות לחיים טובים ומאושרים יותר.  הם האמינו בחיי שלווה, האוצרים בתוכם:  מסורת אבות, דרך ארץ שקדמה לתורה וגאווה על בני עם קטן, המפוזר בגלויות עולם החוזר לארצו.

והנה, בבואם ארצה עמדו בפני "עולם יהודי" זר,  שלא הכירו.  בארץ ניסו להטותם ממורשתם, ממנהגיהם, מאמונותיהם… ולצרפם לבליל אחד ואחיד של יהודים, ללא "טעם" וללא "ריח" המוכר להם.  החלום הציוני התנפץ למול עיניהם לאלפי רסיסים!

ויקטור טרנר במאמרו:  "סיפיות - עמודה על הסף וקהילתיות", (מתוך:  "בין שני עולמות"), מדבר על סיפיות - עמידה על הסף  )ׁ(LIMINALITY .  יש כאן מצב של "שלבי מעבר".  
בני משפחת חקק (כבני בבל האחרים), עוברים שלושה שלבים:  הפרדה, סיפיות (limen  ) ואיחוד מחדש.
בשלב הראשון (של ההפרדה), כוללת התנהגות סמלית המציינת את התנתקותם מהמבנה החברתי בו היו בבבל ו/או ממערך התנאים החברתיים בו היו ("מצב").   
התנהגותם בחג השבועות בעיראק, הכוללת:   טקסי החג,  תפילות בנוסח מסוים, עלייה לקברי צדיקים וכל האירועים סביב הקברים, הטבילה בנהרות, המישמרה, המטעמים המיוחדים…כל אלה ואח' הם נושאים עימם ובאים לארץ ישראל.  
למעשה, הם מצד אחד מנותקים ממקום וממצב שהיו בעבר,  ונמצאים בשלב הלימינלי - השלב השני , שהוא, כאמור,  תקופת הביניים "הסיפית":   אינם שייכים עוד לבגדאד, לחג השבועות שם (על טכסיו) - ומאידך, אינם שייכים עדיין לארץ ישראל, לירושלים ("הנוסע"), מקום ומצב אחר (חג השבועות שהם אמורים לחגוג כאן) שאליו הם שואפים להגיע. במצב זה הם עוברים דרך מציאות תרבותית, שיש לה מעט מאד תכונות משותפות, (אם בכלל), עם המצב בעבר, או עם המצב העתידי.  
עתה הם הולכים לעבר השלב השלישי,  של איחוד מחדש או של השתלבות מחדש.  כך נשלם המעבר מנקודה אחת לשניה.  אבל מתברר, שלמרות תקוותיהם ורצונם העז - הם לא הגיעו לשלב השלישי, הם לא הצליחו להשתלב עם החברה בארץ-ישראל, בירושלים.  מנהגי חג השבועות בארץ, היו כצל ביחס למנהגי חג השבועות בבגדאד.

לפני השלב הראשון, שם בבגדאד, כולם היו כאחד.  המסורת והמנהגים נהירים לכולם. יהודים - התנהגו כיהודים!  ולהיות יהודי משמעו לקיים מצוות, לחגוג שבת וחגים כהלכתם, לערוך טקסים יהודיים וכיו"ב.  ואילו כאן - בארץ-ישראל, ישנם יהודים שמנהגיהם כמנהגי הגויים, מין ערבוביה של שפות, תלבושות ומנהגים לא ידועים… מהר מאד מתחוור להם, שכדי להתקדם בחברה ובחיים בארץ-ישראל, הם צריכים לאמץ את ה"מנהגים החדשים", את ההתנהגויות החדשות שנוצרו כאן, ולהשליך מאחורי גוום את כל המורשת והמסורת העשירות  אותן הביאו מבגדאד.  
בארץ ישראל קם עם חופשי, עם ששואף לעצמאות.  חסל סדר גולה, חסל סדר מנהגים ארכאיים שהיו מנת חלקנו בעבר.  מעתה והלאה, אין יותר עדות וזרמים, כולנו עם אחד, צבע אחד, תרבות אחת - כולנו צברים!
בני העדה נקלעו למבוכה רבה.  מצבם החברתי/מעמדי היה עתה שונה לחלוטין!  הן מבחינה תוך-משפחתית והן מהבחינה החברתית הרחבה יותר.
חג השבועות יכול להיתרגם גם כ"טקס מעבר".  הם עברו תהליך קשה של הינתקות מעיראק, שלב שלא ברור מה למעשה קורה בארץ, שלב לימינלי, עם רצון לפתור בעיות זהות שלא הגיעו לפתרונן.  הם עולים לקברי צדיקים:  לכותל, לקבר דוד המלך כדי לחפש את שורשיהם, את מהותם היהודית, שמשום מה נבלעה בבליל שפות, אנשים, מנהגים… שלא היו נהירים להם, שלא תאמו את תרבותם .
מוסיף ואומר ויקטור טרנר:
"מי שעובר את הטקס, (טקס המעבר.  ש.ס.), בין אם מדובר בפרט או בקבוצה, נמצא עכשיו, בשנית, במצב יציב יחסית, ובתוקף מצב זה יש לו זכויות וחובות ביחס לאחרים השייכים לסוג "מיבני" מוגדר היטב.  מצפים ממנו שיתנהג בהתאם לקני-מידה אתיים ונורמות מקובלות, המחייבים את אלה התופסים עמדות חברתיות במסגרת מערכת חברתית אליה הצטרף".

"התכונות של סיפיות או של בני-אדם סיפיים ("אנשי מפתן") בהכרח מעורפלות, כיוון שמצב זה ואנשים אלה חומקים או חולפים על פני רשת של מיונים וסיווגים, אשר בדרך-כלל קובעים את מקומם של מצבים ומיצבים במרחב תרבותי.  ישויות סיפיות הן לא כאן ולא שם;  הן עומדות בתווך בין מיצבים שנקבעו וסודרו על פי חוק, מנהג, הסכם וטקס.  בתור שכאלה, תכונותיהם הבלתי ברורות והמעורפלות באות לידי ביטוי במיגוון עשיר של סמלים בחברות, על סוגיהן השונים, המבטאות את המעברים התרבותיים והחברתיים באמצעות טקס".


בתחילת הדרך בארץ, היה מאד קשה.  לקחו אותם למעברה, ושם בתוך כל הדלות בה היו נתונים, לא חשבו על "חג השבועות" - חשבו איך לשרוד.  על חוויות מהמעברה מספרת הגב' סעידה חקק:
"באנו למעברה לאוהל.  אני הרמתי מיטה על הראש שלי.  בא אבא שלך (פונה לבלפור) , מטה ומזרונים… צחוק, מה היה?  אמרו לנו:  "מה אתם רוצים, פה או בית ליד?",  חשבתי, לא כדאי כאן באוהל , אמרתי:  "רוצים בית ליד", חשבתי, זה בית… באתי לשם. עד פה הקוצים (מסמנת בידה עד הברכיים), והיינו צריכים לעשות אוהל.  היה חדר מטין (פח. ש.ס.).  "לכו תביאו מזרונים וחראמת" (שמיכות עבות. ש.ס.) אמרו לנו. מי יודע מה זה פשפשים ומשמשים… גועל נפש.  אני הבאתי סדינים ושמיכות מבגדאד.  הבאתי חראם כזה, עם שערות על המיטה ששפכתם יוד על זה, וזרקתי.
ירדנו, נישקנו את האדמה, אמרנו:  "שהחיינו". (ריאיון עם גב' חקק, עמ'             ).
זמן מה חיו במעברה, תוך הסתכנות. אבי המשפחה נסע לירושלים באישור מיוחד (מצ"ב), לחפש מקום מגורים בירושלים.  הם לא רצו לגור באף מקום זולת ירושלים!  חרף כל הקשיים שהיו מנת חלקם מיום עלותם ארצה,  לא נפל מקדושתה ומיוקרתה של ירושלים מאומה, הן בעיני בני משפחת חקק (זולת הדוד משה), והן בעיני בני העדה האחרים שהתגוררו בירושלים ומחוצה לה.

שבר זהות
בשל השוני הרב שחשו בין היהודים בארץ ובינם, הסתגרו  בתוך עצמם וחזרו אט אט, ובעמל רב, למנהגיהם שהביאו עימם ושהונחלו להם מימי אבות אבותיהם.  הם חלמו על ירושלים מזה דורות רבים, נתפסו בה וניסו להחזיר עטרה ליושנה, אך כאמור, לא הצליחו להתחבר למהות היהודית כאן בארץ, לזהות החדשה שהלבישו על היהודי-ציוני, אלא רק להתחבר לירושלים, לסמליה, לקדושתה.

בלפור מתאר את "שבר הזהות" בשירו:  "גלות":
סבי היו לו בגדי כהונה שקופים / ורקמה לו אמו בדש הכותונת / התכולה פסי זהב יפים. / וחקקה לו את שמו בעונג / באותיות של כסף, אור מזוקק,/ סבא שלי, מורד בן רפאל חקק.
ועלה סבי כאברהם מאור / מאותה ארץ על פי אותו דיבור, / עלה עלה אל אותה אדמת מולדת, / ולא הייתה / לו עוד הכותונת הנחמדת. / ואבדה לו שררתו / ואבל נוגה פניו / ונשחת הכסף / ונשחט הזהב. / ובשווקים רכל סבי מכר את אוצרותיו / בגדים בלים, מרכולת אכזב / לשונות כבדה, נביא נעזב.
סבא שלי מלך עצוב. / נולד בבגדי משי ורקמה בגדי חמודות. / וכאשר גלה אל ארץ / נשחתו בגדיו נשחת הודו. / רק במותו הלבישוהו תכריך כעטרת / טלית שקיבל מאביו טלית ירושה / חקוקה תכלת אותיות של קדושה.
ולאורך הטלית דמיתי לראות / פסי זהב יפים, אור מזוקק. / סבא שלי, מורד בן רפאל חקק.
(ואז בקץ היוחסין, עמ' 17).
המשורר בלפור חקק מצר על מצבו של סבו - מורד בן רפאל חקק בשירו זה, ועל התמורה שחלה במעמדו עם עלייתו ארצה.  סבא מורד היה בבגדאד ראש האחוזה המשפחתית, וכל בניו וכלותיו היו עמו ונסמכו עליו.  מעמדו היה מעמד של פטריארך.  במקצועו היה צורף ולוטש יהלומים, ומכאן שם המשפחה חקק, שכן בני המשפחה לדורותיהם היו מלטשי יהלומים. 
עם העלייה ארצה, לא הייתה לסבא מורד כל עבודה,  ולפרנסתו נאלץ למכור מיני סידקית.  מעמדו במשפחה התפורר ולא היה לו מקום מגורים.  מכיוון שכל בניו התפזרו לערים שונות,  מצא עצמו נודד מבית לבית, עד שבסוף ימיו כפו עליו בניו להיכנס ל"בית אבות", למרות התנגדותו הנמרצת.

הייתה ביהודי בבל מידה מסויימת של נאיביות, באשר לארץ-ישראל.  הם סברו שאדמת הארץ קדושה, שהאנשים בישראל כולם צדיקים בני צדיקים… אך המציאות המרה מיהרה לטפוח על פניהם:
"אמרו לי:  'גברת, פה יבואו ייקחו הילדים, יעזרו לך'.
אמרתי:  'יופי'.
אמרנו, יבואו ייקחו אותנו ל'שער עלייה', זרקנו את המזוודות.  בא הדוד, אמר:  'יבואו יגנבו לך המזוודות'.
אמרתי לו:  'יאללה, יאללה, כאן ארץ הקודש, מי יגנוב?'.
הנעליים גנבו, מתחת למיטה זוחלים וגונבים.  היינו עושים תוכנית.  אבא ישן ואני ערה, וההפך.  ו'שער עלייה' עוד לא ידענו.  היו נחשים תחת הראש שלנו כל הלילה, עקרבים ועכברים.  אבא הלך לירושלים לחפש בית - ואמא שלי מספרת, הנחש שורק בלילה".
כאמור, הייתה זו טראומה עבורם עם העלייה לארץ.  סעידה ובני ביתה חשבו שהם עולים למקדש, וככל שציפיותיהם היו גבוהות יותר, כן השבר והאכזבה היו עמוקים יותר.  לכן, חשיבותה של ירושלים בתוך כל אלה, הייתה רבה לאין שיעור.  

שלבי המעבר של משפחת חקק לירושלים
סעידה מנסה להסביר מדוע הגיעה עם משפחתה לירושלים, מדוע רצתה להתחבר  לירושלים.  כוונתה הייתה להתחבר, לא רק לירושלים מהבחינה הפיזית, של קביעת מקום מגורים,   אלא גם מהבחינה החשובה והעיקרית לבואם לירושלים - הבחינה הרוחנית.  ואת זה היא לא מצאה:

"אנחנו באנו לירושלים כי הייתה לי משפחה לפני ששים שנה בירושלים.  הם רצו שיהיה קרוב.  ירושלים זה עיר הקודש לא תל-אביב , לא חיפה, רק ירושלים!  הוא ראה זה עיר של דוד המלך, כל הצדיקים.  למה אנחנו הולכים לישראל?  לא ללכת לתל-אביב או… רק לירושלים! עד שבאו הורים שלי הלכו למעברה, כפר אונו.  ילדים שלי התרגלו לירושלים לא יכולתי ללכת לכפר אונו, הלב שלי בירושלים".                                        (ריאיון עם הגב' חקק, עמ'        ).

בני משפחת חקק האחרים שראיינתי, בנוסף לגב' סעידה חקק (אם הבנים):  המשוררים התאומים - בלפור והרצל,  ויהודה (האח הצעיר), בכולם כאחד הייתה הזיקה לירושלים וקביעת מקום מגוריהם בה.  לכולם הייתה חשובה הקרבה לירושלים, עיר האבות.  באמצעות ירושלים, חשבו, יגשימו חלום, לא רק שלהם, אלא חלום של עם ישראל כולו. והנה, קם והתגשם החזון והם בירושלים!

בשיחתי עם בלפור חקק, הדגיש את יחסו המיוחד לירושלים:
"במסורת של יהודי עיראק, נקראת בגדאד - "ירושלים דבבל", ואבא רצה להגיע מירושלים של בבל לירושלים האמיתית, ירושלים של דוד המלך.  אבא היה פעיל במחתרת הציונית והוא חלם לעלות לארץ ולגור בירושלים".
(ריאיון עם בלפור, עמ'           ).
מוסיף ואומר בלפור על ירושלים:
…"אני רוצה להדגיש שירושלים היא מרכיב חשוב בחלום השיבה לארץ במשך דורות.  ויחד עם זה, ירושלים קשורה גם בתורה לחג השבועות".
"בתורה נאמר במפורש שיש להביא את הביכורים למקום מיוחד, לבית המקדש בירושלים. ויש במשנה ב"מסכת ביכורים" תיאור יפהפה של תהלוכות הביכורים העולות לירושלים:
'הקרובים היו מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים, והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו.  והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים… הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס'…       ( משנה מסכת ביכורים, פרק ג', משניות ב'-ד'.  ש.ס.)
ובכלל, מצוות העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה היא מצווה חשובה בתורה, וכיום, גם אם אין זה נעשה כמצווה דתית דווקא, יש חשיבות ציונית גם היום עלייה לירושלים".                                                  (ריאיון עם בלפור, עמ'       ).
בלפור מרגיש מעין התעלות רוחנית בתיאורי חג השבועות בירושלים.  

ואם ב"התעלות רוחנית" עסקינן,  הגדיל "לעשות" בנה הצעיר של הגב' חקק - יהודה חקק, שנולד בישראל וחזר בתשובה.   יהודה רואה את חג השבועות וירושלים מנקודות ראייה רבות ומגוונות:
"קודם כל צריך לזכור שזה חג של עליה לרגל לירושלים.  יש שלושה רגלים: פסח, שבועות וסוכות.  שבועות הוא החג הקצר משלושתם:  יום אחד בלבד!  פסח - שבעה ימים, וסוכות - שמונה ימים.  אבל זהו החג המשמעותי לנו כעם יהודי:  בחג הזה נעשינו לעם בעת מתן תורה".

… "לחג יש שמות נוספים:  החג נקרא "חג הקציר", (שמות כ"ג, 15-14. ש.ס.), כי חג שבועות ארע בזמן קציר החיטים.
החג נקרא גם "יום הביכורים", (במדבר כ"ח, 26.  ש.ס.), כי ביום זה הביאו ביכורים לבית המקדש.  תואר זה של החג, למרות שהוא חקלאי גם כן, קושר אותנו לזכר בית המקדש, ומחזק את השאיפה שלנו שייבנה במהרה בימינו.
צריך  לזכור שהחג גם נקרא "יום החמישים", (ויקרא כ"ג, 16.  ש.ס.), וזה מזכיר לנו את מצוות ספירת העומר.  סופרים חמישים יום מפסח לשבועות וזה מחזק את הקשר בין שני החגים:  בפסח מודגשת החרות הפיזית, ובשבועות העצמאות הרוחנית".                                            (ריאיון עם יהודה, עמ'        ).

ואילו הדוד משה (משה חשביה), בשונה מכולם, (ובמיוחד בשונה מאחותו, הגב' סעידה), קבע את מקום מושבו דווקא ברמת-גן.  הוא גר הרחק מירושלים, מסמליה ומחג השבועות, שבעיניו הוא  "יום של אבל".   התרחקותו מירושלים הייתה בכוונה ולא במקרה.  גם הוא שמע את שירי הכמיהה לציון מפי אבותיו והוריו, אך הטראומה    שאירעה   בחייו    צעירים,   כילד,    ברצח   שני  אחיו    הבכורים  (נורי ואברהם הי"ד) בחג השבועות בפרעות תש"א בבגדאד, הכריעה את הכף לכל חייו!  
החלטתו של דוד משה היא החלטה שלא תלויה במקום - בירושלים, (בניגוד לסעידה אחותו ושאר בני המשפחה).  משה החליט לא להתגורר בירושלים, ובני ביתו נסחפו אחריו וקיבלו באדישות את ההחלטה לנהוג ביום חג השבועות כבכל יום - ולא כביום חג.

יש במצב זה התבטאות של מתח בין האישי לבין הקולקטיבי.  שכן, אנו רואים, כיצד משפחה אחת (משפחתו של דוד משה), מתייחסת למקרה שקרה לה בחג השבועות, (שהוא מקרה קולקטיבי),  בצורה אחרת לגמרי מהתייחסותן לחג של משפחות רבות בעדה, וכן בשונה ממשפחת האם המורחבת שלה:
"שבועות אצלנו זה למעשה מתחיל… בסוף שבועיים אחרי פסח, מתחיל השבועות.  אתה מרגיש בבית אצל האבא, אצל האמא, מתחיל אבל - לא חג".
(ריאיון עם מר משה חשביה, עמ'       ).

חג השבועות - תמורות העיתים
חג השבועות, כידוע לכולנו הוא חג דתי, בו ניתנה התורה לעם ישראל.  בפי יהודי בבל הוא נקרא:  "עיד אל זייארה" - חג הביקור.  בבגדאד היו נוהגים לחגוג חג קדוש זה בטקסיות מרובה.  כמו כן היו פוקדים את קברי הצדיקים משתטחים על הקברים, בוכים ומבקשים בקשות לבריאות, פרנסה טובה, זיווג מתאים וכיו"ב, וכן מקיימים טקסים שונים בסביבות הקבר.
משמעות רבה הייתה לעלייה לקברי צדיקים, וזאת משום האמונה, שהאדם המתפלל על קברם,  זוכה לשפע האלוהי האצור בם.  האמונה אצל יהודי עיראק היא, שגם במותם של הצדיקים (ולא רק בחייהם), יש להם סגולה להיות מליצי יושר עבורם, לפני הקב"ה וזאת בשל קדושתם. 
אמונה זו בצדיק אינה רק מנת חלקם של יהודי בבל, אלא גם של יהודי תפוצות אחרות.  לדוגמא:  החסידים (מזרח אירופה), אף הם מאמינים בצדיק, הן בחייו והן במותו.  אחרי מותו נוהגים החסידים לעלות לקברו, להדליק נרות ולבקש בקשות.  הם מאמינים שתפקידו של הצדיק להיות:  "כמתווך בין עולם האלוהות לעולם הזה, דבר המחייבו להימצא בתנועה מתמדת בין שני העולמות הללו.  תנועה זו הצטיירה במונחי 'עליה' ו'ירידה' ". 
(ר' ערך "חסידות", האנציקלופדיה העברית, עמ'  782).

כמו כן  מאמינים יהודי בבל, שאדם מת מקבל מעמד על-אנושי, ויכול להעביר טוב אלוהי מהספירות האלוהיות לאנשים החיים למטה - בחיים הארציים, בעולם הארצי.  זאת הסיבה שבחג זה,  חג מקודש של מתן תורה, נוהרים יהודי בבל לקברי אבותיהם ושוטחים את בקשותיהם בפניהם:
"נזכרים בזה, במתן תורה בהר סיני ועושים לאבות כבוד ונזכרים בהם"…
(ריאיון עם גב' סעידה חקק, עמ'             ).
"…ואומרים אחרי חג השבועות (הכוונה, אחרי שנכנס חג השבועות.  ש.ס.),  שאומרים שהחיינו והגענו שזכינו להגיע ליום הזה לחג השבועות, שזכינו לתורה שקיבלנו ממשה רבנו.  כל זה עשינו אחרי הדלקת הנרות של חג השבועות,  זה גם החג מתן תורה, היה חג חשוב מאד".               (ריאיון עם גב' חקק, עמ'        ).

גם דוד משה נזכר ב"עיד אל זייארה", אך לא רוצה לספר על "חג הביקור" שלפני הפרעות, אלא כורך את החג עם הטראומה המשפחתית שקרתה לו:
"כן, עיד אל זייארה.  אבל אנשים אחרים כפי שהייתי רואה אותם, היו הולכים לקבר יחזקאל, זייארה זה ביקור, כמו שאמרת,  לבקר קברות צדיקים, נביאים… אבל אנחנו לא עשינו כלום אחרי מות הבנים, אך ראינו זאת אצל אחרים.
ביום הפרעות הם (נורי ואברהם.  ש.ס.) הלכו לבקר את הסבא, ובדרך נרצחו.  הסבא ציון כתב עליהם שירים, והייתי כילד שומע את שיריו".
(ריאיון עם משה, עמ'       ).

בלפור מעיד,  שעדיין מקובל במשפחתו לעלות בחג השבועות, לקברי צדיקים, וקברי האבות:
"…וכמובן המשפחה ממשיכה לעלות על קברי האבות וקברי הצדיקים…".
(ריאיון עם בלפור, עמ'        ).

העולים מבבל לא מצאו בירושלים קברים של צדיקים רבים, למעט קבריהם של:  דוד המלך ומערת שמעון הצדיק, שאותם פקדו בחג השבועות (וגם בראש השנה ובפסח).
"היינו הולכים… לא היה איפה ללכת… הולכים לדוד המלך למה נפטר בשבועות, ואמא שלי הלכה לדוד המלך.  שיגעה אותנו כל הזמן.  כל הזמן הייתה אומרת לנו:  "בדאלק, (בבקשה ממך.  ש.ס.), קח אותי לדוד המלך, קח אותי לדוד המלך", לא נתנה לנו מנוחה".
"אחר כך היה קבר רחל, אחרי ששת הימים.  לקחנו אותה גם למערת המכפלה לקברי האבות".                                             (ריאיון עם הגב' חקק, עמ'          ).

סעידה מבולבלת קמעא, ואומרת:  "היינו הולכים…לא היה איפה ללכת"… ולמעשה התכוונה לומר, שלא הייתה עלייה לקברי צדיקים של כל בני הקהילה היהודית בירושלים, כפי שהייתה בבגדאד,  ושלא היו קברים בכמות רבה  כפי שהיו בבגדאד.
במנהג זה בירושלים, לעלות לקברי צדיקים, ניכר גם חותם של העלייה לארץ ומשבר העלייה.  בכאב מדגיש המשורר הרצל חקק, בשירו על ביקורה של הסבתא תופחה בירושלים, את העלייה שלה לקבר דוד המלך.
"… חוויית היסוד של השיר - ביקורה של הסבתא תופחה בירושלים.  הסבתא תמיד התעקשה שניקח אותה לקברו של דוד המלך בהר-ציון, ולא חששה מן האתגר לעלות מאה מדרגות כדי להגיע למטרה הנכספת.  כילדים, ידענו להעריץ את גודל אמונתה והתעקשותה להגיע לפסגה".
"כילד הרגשתי שיש משהו עמוק בטיפוס הזה על ההר, בעלייה עם הסבתא לפסגת הקבר.  המבטים שאנשים נעצו בנו בעלותנו את המדרגות, נראו לי מבטים של מי שאינם מבינים את החלום, שאינם משיגים את גודל האמונה.  הייתי עולה 'עם בכיה לאורך המעקה' ".
(ריאיון עם הרצל, עמ'             ).

מתוך ספרה של תמר רפפורט: "המעמד החברתי של נעורים",                                           במאמרה:  "דמות הנוער" (עמ' 226, 227), מנסה המחברת להאיר את הבעייתיות במיקום החברתי של הנוער במדינת ישראל, לעומת תקופת היישוב הישן, וניסיון להציב לנוער אתגרים.  את אותה הרגשה  של ותיק מול צעיר, ניתן לראות יפה בריאיון עם המשורר הרצל חקק. 

אנסה כאן  לשזור קטעים מהמאמר ומהשירים הנוגעים לאותו עניין:
"… מה רבה הייתה התוחלת שקיננה בלב אבותינו, לצמיחתו של דור צעיר, זקוף, חופשי, רענן, שיחיה מחדש במדינה עברית בת חורין.  כאן נתגשמה משאת נפשם של דורות רבים:  לצאת מעבדות לחירות, מסמטאות כרך אל מרחבי שדה, מפילוג נפשי גלותי אל תחושת אחדות שלימה של אדם יהודי היושב בארצו ובתוך עמו".
למרות  כל הכאב  ותחושת הטביעה  בים, הם (לא אנחנו הדור הצעיר.  ש.ס.) עדיין עומדים ושרים את שירת  הגאולים, מודים לאל על שיבתם לארץ.  השלמה של "על אף הכל ולמרות הכל".  (תעודה נשכחת,  עמ' 63).

"לא נגזים אם נאמר כי בעצם קיומו של דור צעיר זה כאן, מופגן בעליל ניצחונה המלא של המהפכה העברית של זמננו.  והנה, לאחר שרכשנו את הקניין הנכסף הזה, אנו עומדים ומתבוננים בו בחרדה מובנת מאליה, אנו דואגים לו, לאיכותו ולעתידו.  ויש שאנו שומעים קולות מרורים, המגלים בו, בנוער זה, ליקויים ותקלות האומרים: "הנוער הזה נבוך ואין דרכו נהירה לו".
"מדוע  הכל  הולך  לקראת  שבירה,  למרות  שהיא  (הסבתא)  מגיעה   למטרה  (קבר דוד)?   ככל שאני (הרצל) מזדהה עם דמות הסבתא ברור לי, כמבוגר  הכותב  את  השיר,   שמשהו  בעולם  השתנה.  שעולמי בכל זאת קצת
שונה מעולמה.  אמונתה העזה היא בלתי ניתנת לריסוק, הכל חד משמעי, ואילו בעולמי שלי, הגבולות מתמוססים, סימני ההגדרה העצמית הם צורבים מאין כמותם, וכשאני מטייל ומחפש את עצמי, אני חש שאני הולך לאיבוד, כמו איזו נקודה הבוערת "מחוץ למישור".
(ריאיון עם הרצל, עמ'            ).

"ואומרים:  "ניטל ממנו, מן הנוער הזה, להט היצירה ויצר ההקרבה העצמית.  "ואומרים:  "אין בו, בנוער הזה, אותה התמסרות לענייני הכלל כפי שהייתה בדור הקודם".  אומרים עליו, כי נעדרת ממנו תחושת הייעוד, ולפיכך הרינו חוזר אל עצמו ומחפש גאולה ופורקן בסיפוקם של צורכי הפרט.  אין בו איש שאוזניו לא קלטו בעת האחרונה דברים אלו.  ואין לזלזל בכנותה של החרדה, הבאה כאן לידי ביטוי נוקב".    
"אני יודע שכאן, ליד הקבר, אפשר לנשום את הנס שמצפים לו, אך בבית, השולחן התרוקן מהרבה סימני זהות וסימני עבר. השולחן כבר חלק, האטלס קרוע ומשהו מכיוון די תועה,  הגיאוגרפיה חסרת מצפן.  ברור לי שאותה חוויית יסוד היא עבורי נקודת אחיזה כדי לשוב לעצמי ולזהות הברורה והחד משמעית.  זה אמנם בלתי אפשרי אך חוויית הטיול עם הסבתא היא עוגן של נחמה".
(ריאיון עם הרצל, עמ'           ).

בחג השבועות יש, כאמור,  יישום מעניין של משבר העלייה, של כמיהות שבאו לידי ביטוי בעלייה התלולה לקבר דוד.  החג הפך לריכוז תהליך העלייה ומשבר החלומות שרצו לבטא אידיאל שלא הגיע לידי מיצוי, כי לא  כולם ממש מתחברים. 
יהודי בבל ואבותיהם שרו:  "על נהרות בבל שם ישבנו וגם בכינו בזכרנו את ציון" (תהילים כל"ז, א').  ובבואם ארצה, המשיכו לבכות על ציון ועל עצמם בציון.

כאן בירושלים, מנסה הסבתא להצדיק את קדושת ירושלים, הרי כל חייה חלמה על ירושלים הקדושה, וכשהגיעה -  היא מטפסת מאה מדרגות לקברו של דוד המלך.  בהשתטחות על קברו בחג השבועות, היא נועצת את שורשיה היהודיים ומנסה באמצעותו לאחות את שברי החלום שנופץ.  הסבתא מבקשת דווקא מהרצל, הילד, ללוותה לקבר דוד המלך.  יש לה כוונה בפעולה זו.  היא מטפסת בדמעות של כאבי רגליים ולב שבור לקבר הקדוש, כדי  להפנים לתוך נשמתו הקטנה את מסורת האבות. במעשיה, מקווה היא שהדור הבא ילך בדרכיה וימשיך לצעוד בהן לדורי דורות.

יהודה, האח הצעיר לבית חקק, שנולד כאמור בארץ, מכיר היטב את מנהגי בני עדתו ואומר:  "אצל יהודי עיראק, החג הוא גם "עיד אל זייארה".  כאן אין לנו אפשרות לעלות לקבר עזרא הסופר, אך יש קברי קדושים אחרים ברחבי הארץ, ויש עמותות שונות המארגנות, סמוך לשבועות, עליות לקברי צדיקים וקדושים".
(ריאיון עם יהודה, עמ'         ).

נמצא איפא, שדווקא יהודה מחזיר עטרה ליושנה, סוגר מעגל ו"מתחבר" לסבתו תופחה.  לכאורה, אמונתו בארץ, באבות ובמסורת ישראל -  כאמונת סבתו, ולמעשה, הוא זה שממשיך את מסורת אבותיו במובן הדתי הקדום.  אך עם כל זאת,  שונה אמונתו מזו של סבתו.  בעוד סבתו עולה לקברו של דוד המלך, המסמל עבורה את העלייה לא"י, הגשמת החלום ואף כוללת את שיברו של החלום, עבור יהודה, העלייה לקברי צדיקים ואבות, היא בבחינת מסורת שאין לה קשר עם עלייה ועם חלום ושברו.  
ניתן גם לראות שיש סמליות מסוימת בשמותיהם של יהודה והרצל, ויחסם לארץ ולמורשת הדורות:
יהודה - נאמן לשמו המקראי ומייצג את השבט הדומיננטי ביותר מבין שבטי ישראל.  שבט זה זכה במלוכה, ולכן ירושלים הייתה בירת ממלכת יהודה (בזמן שאירע פילוג הממלכה בימי רחבעם בן שלמה).  יהודה ממשיך גם כיום את נאמנותו לירושלים ולמורשת היהודית, ודבק  בהם, במובן הדתי הקדום.
לעומתו אחיו הרצל  - שנושא את שמו של בנימין זאב הרצל, מייצג את הגישה הציונית המדינית.  בנימין זאב הרצל היה בן למשפחה מתבוללת וגישתו הייתה לאומית-טריטוריאלית בלבד, בלי זיקה ליהדות כדת.  לכן הוא ראה בשיבה לארץ-ישראל,  רק שיבה שיחיו בה היהודים במסגרת לאומית משותפת.  
כמו זאב בנימין הרצל, כך גם הרצל חקק, מודה בשירו אודות סבתו תופחה, על התרחקותו משורשיו  ועל השבר הגדול בו הוא נמצא.

הדור לא הולך ופוחת במקרה זה של משפחת חקק.  ולראייה, המילים שופעות ההתלהבות, בהן מתאר יהודה את "סיפור האהבה" שבין בורא עולם - לציון,  הלא היא ארץ-ישראל שמרכזה ירושלים:
"… קודם כל המנהג ביהדות המזרח לקרוא את "כתובה לחג השבועות".  הכתובה מופיעה  גם  ב"מחזור לשלושה רגלים" של יהודי  עיראק:  פיוט זה של 
ר' ישראל נג'ארה מתאר את תנאי הנישואין בין החתן - הקב"ה, ובין הכלה - כנסת ישראל.  עלינו לשמור על התנאים ולקיים את הברית עם הקב"ה".

לדבריו של יהודה, יש גם משמעות מיסטית לחג השבועות, וכך הוא אומר:  
"הקשר בין ישראל לתורה הוא קשר מיסטי.  האר"י הקדום אומר ש"שער הגלגולים" הקדמה י"ז:  "דע כי התורה היא שורש נשמות ישראל".  כלומר:  נשמת עם ישראל היא התורה הקדושה.  ולכן, ניתנה התורה רק לישראל, וישראל, שהם הגוף, אין להם קיום ללא הנשמה".
(ריאיון עם יהודה חקק, עמ'       ).

אין פלא איפה שריטואל "הביקור" אוצר בתוכו מנהגים רבים, הנעשים בקרבת הקברים, הן בבגדאד והן בארץ.  מסתבר, שטקסים רבים, שנערכו בחג השבועות ושמצאו את ביטויים בבגדאד, כאילו גזו ונעלמו בישראל, או שנחגגו בצורה סימלית בלבד.  
גב' חקק מוסיפה ואומרת לגבי הביקור בחג ב"בוסתן לימייאתי" בבגדאד:
"בטח היינו הולכים, הרבה היינו הולכים.
ש.:  מי הם הצדיקים שהלכתם אליהם?
ת.:  שוע כהן בבגדאד, נאבי יחזקאל (יחזקאל הנביא), זה היה בכפר צ'יפל.  היו 
נוסעים לצ'יפל, נוסעים ברכבת, את מבינה?  נוסעים, יורדים ליד הקבר, את מבינה?  אני לא הגעתי לצ'יפל.  היה אל עזר, א נבי יחזקאל ושוע כהן".	
"והיה עוד נביא קוראים לו שייח' יצחק, בבגדאד.  מי היה הולך?  הרבה שבחורות היו רוצים להתחתן היו אומרים לו:  "שייח' יצחק חינה עליי" (תחוס עלי), ובחרוזים אומרים:  "מה ראג'י אילי" (אני רוצה בעל), "זימביל באלא עלאק'ה.  שיהיה לי בעל בלי חמות, יעני יתום.  צוחקת". 
 (ריאיון עם גב' חקק,  עמ'     ).
ובישראל:
לקבר של "רבי מאיר בעל הנס הלכנו, זהו שהולכים בצפון … הרמב"ם , וזה איך אני אזכור?  שעושים הילולה… אה, מירון וגם אליהו הנביא הלכנו בחיפה, כי לא יכולנו ללכת לקבר רחל ולמערת המכפלה, והיינו חייבים ללכת לקבר דוד המלך".                                                           (ריאיון עם גב' חקק, עמ'        ).

בבגדאד:  "גם היו מחלקים אוכל לעניים בבוסתן לימייאתי בחג השבועות וגם בבית המדרש ובחגים בכלל.  אם, חוץ ממך, היה מישהו עני וזה היה באבו סעד (בבית המדרש), היו מחלקים מצרכים לכבוד החג. זה המנהג שהיו עושים, ככה, מה אגיד לך, דאגנו אז לעניים בחגים".
בדבריה של הגב' חקק נשמעה טרוניה. "אז" - בזמנה, שם בבגדאד דאגו לעניים, ואילו כאן בירושלים עיר הקודש, אין עזרה כה גדולה לעניים ועל כך היא מצרה. 
אמנם כאן, בארץ האבות - בירושלים, לא הייתה (תחילה) הפרנסה מצויה, לא היו הרבה קברי צדיקים לעלות אליהם, לא היו נהרות… אך היה רצון לא "לקרוע את השרשרת" ולהמשיך את קיום הטקסים בחג השבועות (ובחגים אחרים.   שכן, חובה היא לשמור על מערך של מורשת.  זו מבטאת זהות, ומי שרוצה להשליך את המסורת מאחורי גוו, (כפי שעשה הדוד משה), יוצר שבר בזהות שלו, דבר העשוי ליצור מצב טראומטי ביותר. 

היה כאן, כאמור, ניסיון נואש להתחברות ולהיות חלק מההוויה היהודית-ישראלית בארץ, אבל לא הייתה התחברות מוחלטת.  ומדוע? 
בבגדאד, מתארת הגב' חקק: "הולכים עוברים משפחה משפחה, אומרים "חג שמח".  כל אחד עושה "התחרות" מה יגיש.  מגישים פיסטוקים, פיצוחים שבאים אליו, ונותנים לילדים עידניה - כסף קטן.  בבגדאד קאנו (היו. ש.ס.), אשה יולדת מה מביאים לה?  לא מביאים לה חליפה, מכנסיים, מביאים לה זהבים.  שבאתי לארץ הבאתי מאלן (הרבה.  ש.ס.) זהבים".    
(ריאיון עם הגב' חקק, עמ'          ).
ואילו כאן, בירושלים,  כאילו נתפרקה החבילה.  התיאורים הנלבבים של חג השבועות בבגדאד, ההתלהבות, העונג שבהכנת מטעמי החג, האווירה ה"קדושה" (שניתן לכנותה ככזאת)… פגה וכלא הייתה. ויותר מכך, עצם קיום מנהגי החג בירושלים (ובישראל בכלל),  שלא הייתה בהם אותה הרגשת "היחד" והשמחה, דווקא נתנו משנה תוקף לסוג זה של שבר החלום. 
אמנם מנסים לחגוג את חג השבועות באותה מתכונת כמו שחגגו בבגדאד, אך חגיגה זו היא גוף בלי רוח.   יש כמעין השלמה עם מה שנמצא כאן:
"בירושלים אין ים ובמקום זה הולכים לקברות צדיקים", "לא היה איפה ללכת"… 
הולכים לדוד המלך למה נפטר בשבועות".               (ריאיון עם גב' חקק, עמ'      ).

לעומת החג בבגדאד: "היינו נוסעים לפני החג והולכים עם כל המשפחה.  למשל הולכים מטיילים ומגיעים לנהרות.  חידקל.  והיה בבעקובה, זה היה קוייה, עיירה קטנה ואני הגעתי לבעקובה פעם, כמו שהולכים אצלנו לאילת, ככה, היו נהרות שם, מטיילים".                                   (ריאיון עם הגב' חקק, עמ'            ).

וכשהיו מגיעים לנהרות:
"לא שוחים, רק נוגעים ככה ברגליים במים,  עד  פה  (ומצביעה  על ברכיה).  
היו עושים זה לשמחה, וזה היה גם להיות טהורים לחג, זה חג קדוש, חג של תורה".   (ריאיון עם הגב' חקק, עמ'             ).
בבגדאד, הטבילה הסמלית בנהרות הייתה על מנת להכין את הגוף והנשמה לקראת החג הקדוש הזה, חג השבועות - חג מתן תורה.  

אף בלפור בשירו:  "בהתקדש חג, בהתקדש הנשים", מתאר את מנהג הטבילה של הנשים בנהר, כפי שסיפרה לו אמו, שנהוג היה לקיים בערב החג:
"ערב חג השבועות
ונשותיכם היפות יצאו לטבול במים
להיטהר בבוא החג"…        (ואז בקץ היוחסין ,עמ' 57)

ובהמשך מתוארת האם בילדותה היוצאת עם אמה לטבול בנהר:
"… והולכת עם אמה לרחוץ בנהר
      וידיה מגוננות על הסל
      מפחד שכרון הציפורים".    (ואז בקץ היוחסין ,עמ' 58)
(ר' ספרו של בלפור: ואז בקץ היוחסין,1987 )                                                            

בירושלים:
גם אם הלכו לים "לטהר" עצמם לקראת חג השבועות, אין בחוף אווירה של חג.  אותם אנשים שהלכו לטבול עצמם במים, לקראת חג השבועות, הרגישו "בודדים במערכה".  הם ראו יהודים שבאו להתרחץ בחוף לשם השעשוע והתענוג… אך מי מהם חשב לרגע לטבול גופו במים בגלל חג השבועות?  שוב,  האווירה הכללית שונה מזו שהייתה בבגדאד ערב החג. 
בבגדאד,  לכולם הייתה מטרה אחת כשהלכו לנהרות. האחדות במנהגי החג, בשמירת ערכי המסורת ובידיעה שבני עם וגורל אחד הם. כל אלו הביאו אותם לליכוד, לאמונה ול"רוח חזקה" שהגנה עליהם ביום פקודה:
 "ש.:  כמה זמן נשארתם שם על שפת הנהר?
ת.:  יש    שנשארים  שם  לישון  לנהר.  כל  אחד  יש לו  נדר ונשארת שם.  כמו 
שהולכים פה בצפון למירון, רבי מאיר בעל הנס.  היו הולכים, יושנים ברחובות כמו שפה.  גם כל חג השבועות, וגם חג אחר, היה מעבר.  האנשים מלובשים ואומרים "עאדה מלק", "שיהיה כול עם ואינתו בכייר" (חגך עליך, שתהיו ברווחה ובברכה. ש.ס.).  היו לבושים לבן, והיה אבא שלי, זכרונו לברכה, היה לו מין זבונה, זה סאיה, מין חלוק כזה לגברים ונעליים לבן מהתעמלות, נעלי בדף וכובע לבן או סידארה.  
 (וסעידה מתחילה למחוא כפיים ולשיר):
		יה חילו
		יה בוסידארה
		דיימאן עגלה ו'ידארה
(אתה היפה בעל הסידארה, תמיד השכל שלך איתך. ש.ס.)".
(ריאיון עם גב' חקק, עמ'      ).

ובירושלים - מה קורה בחג?
"אין נהר או ים בירושלים, אין הרבה קברי צדיקים… ישנו קבר של צדיק פה קבר של צדיק שם, אבל …"הכי הכי הולכים לכותל". (ריאיון עם גב' חקק  עמ'      ).

סמל הקדושה של העם היהודי הוא הכותל המערבי הנמצא בירושלים.  הכותל  למעשה הוא פסגת הקדושה עבורם (בני משפחת חקק), ובמחיצתו אין הם זקוקים למליצי יושר. תפילתם עולה השמיימה ומגיעה ישירות להדום רגליו של הקב"ה.  קדושתו של הכותל,  שהוא חלק מבית המקדש שבנה שלמה המלך, היא פי כמה עליונה ומקודשת עבורם מקברי הצדיקים.  פסגת הכותל, היא למעשה פסגה של ניסיון להתחברות,  וטכס שבועות, הוא עבור בני משפחת חקק, אמצעי מצוין להתחבר לירושלים ולסגור מעגל. 

ותפירת הבגדים על קברי הצדיקים.  אם כי זה נעשה פה בארץ, אך לא באותה מידה כמו בבגדאד, וגב' סעידה מעידה על כך באומרה: 
"היו לוקחים בדים לתפור לאנשים.  בטח זה זיארה , יעני (כאילו.  ש.ס.) על המקום של הקדושים זה יהיה מבורך.  אפילו פה ככה.  לי היה, תצחקי, היה לי צעיף.  כל פעם שאני הולכת  אני  שמה  (את  הצעיף.  ש.ס.)  על  הקברים  של 
ר' מאיר בר יוחאי , דוד המלך… ואני מתפללת שאני הולכת, שיהיה ברכה".

נושא האמונה בצדיקים, הוא נושא הניתן לוויכוח, אך לא אצל הגב' חקק.  היא מאמינה בכוחם של הצדיקים, ולהצדקת דבריה היא מביאה את הסיפור הבא:
"ואנידור (הבן הצעיר של בלפור.  ש.ס.), היה חולה מאד, שכב כמו קרש.  לא פתח עיניים שלו.  הבאתי את הצעיף הזה, זרקתי עליו והתפללתי.  בא הרופא, ואנידור פתאום התעורר, אמר:  "סבתא, סבתא, זה סבתא שלי"… כך אמר לרופא, שמח מסכן לראות אותי.  אז אני כמה פעמים עשיתי לו את זה וקם בריא ברוך השם.  פעם לקח ממני את הצעיף בלפור.  לקח את הצעיף, אמר שאחת אצלו בעבודה הבת שלה חולה.  אמרתי לו:  "אם יהיה לה טוב, זה בסדר קח את הצעיף.  אבל אל תשכח להחזיר אותו".  הכל זה אמונה, שמחה.  הכל אמונה.  אם יש אמונה, זה יתקיים!".          (ריאיון עם הגב' חקק, עמ'           ).

גב' סעידה כבר לא מביאה בגדים לתפור על קבר הצדיק, אלא מסתפקת בהנחת צעיף על הקבר, שבאורח מאגי מקבל כוחות מהצדיק והיא יכולה להשתמש בו לריפוי מחלות.

ומה על המנהג של הבאת ממתקים לבני הבית בחזרם מביקור קברי הצדיקים:
"לוקחים ממתקים, בטח לוקחים.  לוקחים אוכל לשם שיהיה מתוק, שיהיה מבורך, זאת אומרת שתהיה ברכה בחיים".
(ריאיון עם הגב' חקק, עמ'     ).
לוקחים ממתקים, אומרת הגב' חקק, כפי שהיה נהוג בביתם בבגדאד,  אך לא מביאים משם ממתקים לבני הבית.  הטקס נגמר שם… הריטואל הוא חד-סטרי ולא ממשיך מ"שם" לבית בחזרה, כפי שהיה נהוג בבגדאד.   גם "שם" בסביבות הקבר, אין הטקסים כפי שהיו בעבר, בבגדאד.  כאן בארץ ישראל הכל שונה.   אמנם יש ציון לטקסים אלה ואחרים, אבל האווירה ההוליסטית שונה לחלוטין.  כמו שיש זילות בערכים, יש זילות בטקסים.  כשמדברים על חג השבועות בירושלים, תשובותיה של גב' חקק קצרות וענייניות.  אין התלהבות בקולה, רק דיווח קצר וממצה (ברב המקרים). 

עלי לציין, שאף אחד מהמרואיינים לא דיבר על טקסים הנערכים ליד קברי הצדיקים והאבות, מלבד הגב' חקק.  כנראה, רק היא, במשפחתה, מקיימת מנהגים אלה בקרבת הקברים, ורואה רבים מבני עדתה הנוהגים כך כמוה.

ובאשר לקישוט בית הכנסת בחג השבועות.  מקשטים בכפות תמרים, בפרחים ומכינים מי-ורדים משושנים ועוד… 
מדבריה של גב' סעידה משתמע, שישנו פער הדורות.  הם, בבבל, היו מקיימים את המנהג הזה, ואולי גם המבוגרים שבהם מקיימים אותו כאן בירושלים, אבל הצעירים כבר לא נוהגים כך.  הצעירים אמנם חוגגים את חג השבועות, עולים לקברי   האבות…   אך   לא   מכינים   בבית   "מי ורדים", כבר לא טורחים בכל 
בתי-הכנסת לקשט בכפות תמרים, אלא מקשטים פה ושם בפרחים.
לדעתה, המשמעויות לחג היום אחרות, וזאת הסיבה מדוע סעידה מדברת כל הזמן בלשון עבר:  "היינו הולכים, היינו מכינים", גם כשמדובר בחג השבועות הממשמש ובא.  
"בליל שבועות,  מדליקים נרות ואחר כך עושים קידוש ועושים ארוחה חגיגית לחג השבועות.
ש.:   מה מכינים לארוחה החגיגית?
ת.:   כל מה שזה לבן, דברי חלב.  בעבע עם תמר (עוגיות ממולאות בעיסת תמרים שהעיראקים נוהגים להכין בימי חג ובשמחות. ש.ס.), מעמול (עוד סוג של עוגיות ממולאות בתמרים ואגוזים, פיסטוק שאמי וכד'. ש.ס.), בייגאלה, קעקע (סוג של כעכים רכים. ש.ס.)… גבינות הרבה… זהו!  גם שותים מה שרוצים".
"ש.:  ומה הייתם אוכלים בחג עצמו?
ת.:  כל הדברים בחלב.  כל החלב היה כמעט מגוי.
ש.:  מה זאת אומרת החלב היה מגוי?
ת.:  ליהודים לא היה כמעט חלב.  היה באים עד לדלת פרות, כמה שאת רוצה חלב, עושה בבקבוק.  צו'ק צו'ק צו'ק (סעידה מחקה את הקולות של החלב שנשפך לבקבוק. ש.ס.) , והם ממלאים את הבקבוק בחלב.  ליהודים לא היו פרות, מעט היו.
ש.:  מה, מכרו חלב ישר מהעטין של הפרה?
ת.:  כן, מה את לא מכירה?  עד הבית הביאו הפרה.  לקחנו אוכל אתנו.  אני יודעת?  גבינה, זה האוכל העיקרי של שבועות.  אם את נוסעת מין חוץ לעיר, את מבינה?  או לוקחת אתם כמה מאכלים, עושים מכבוז (מאפה עוגיות. ש.ס.), בייגלה, תמור סמבוסק מעה ג'יבן". (כיסונים ממולאים עם תמרים וגבינה. ש.ס.).

ש.:   גם יין?
ת.:   לא, זה רק לקידוש.  וגם שרים שירים של חג השבועות.
       (סעידה פוצחת שוב בשירה, מחייכת ומוחאת כפיים)
		יום יום אודה לאל אשר בחר בנו
		מן העמים לסגולה לקחנו"…

השירה שפרצה מפיה של הגב' חקק, באה עקב הזיכרונות שהביאה עמה מבגדאד.  
אמנם בירושלים מכינים דברי מאפה עם חלב, אך ה"מתיקות" שבהכנתם איננה.  
אין "שותפים" לעשייה, אין ביקורים מבית לבית ו"משלוח מנות" בחג, כפי שנהגו לעשות בבגדאד, ולא בכל בית בישראל חוגגים את חג השבועות. 
בלפור חוגג את חג השבועות: "…על פי המסורת שלימדוני הורי.  בצד ההליכה לבית הכנסת, קיימים מאכלי החג ועוגיות ה'קאהי' ".
(ריאיון עם בלפור, עמ'        ).
ומוסיף את תיאור ההכנה לחג השבועות, בשירו "על השחיטה" (ואז בקץ היוחסין, עמ'              ):
אבותיי הם שיושבים בשלוותם
ואוכלים שקדים טחונים עם סוכר…
ובהמשך:
אוכלות הן גבינת כבשים
והגבינה שופעת בצלחות כשפעת
שדיהן התוססים…"
כאן כבר יש רמיזה למאכלי הגבינה שייאכלו לאורך החג כולו.

אפילו דוד משה, המתייסר בחג השבועות, נזכר בגעגועים במטעמי החג ואומר:
"יאמר לזכותה של אמי, שלמרות האבל והצער, והיא לא הקפידה על כל מנהגי החג אחרי שמתו האחים שלי, אבל כדי שנרגיש את החג, הייתי ילד קטן, תוך כדי שהייתה מקוננת על אבדן הבנים, הייתה לוקחת את הבצק הקאהי - לשה אותו, עושה את הקאהי מטגנת אותו והייתה שמה את הזבדה.  היו לוקחים קמר, השומן שצף על החלב של התאויים, עם הסילאן (דבש תמרים.  ש.ס.).  יש שאוכלים את הקאהי שמפזרים עליו סוכר כדי להמתיק את החג, וזה למעשה הקפידה לעשות למעננו".
(ריאיון עם משה, עמ'        ).
ויהודה, אף הוא מעיד ש:  "…ליהודי עיראק גם המנהג לאכול "קאהי" בסילאן תמרים, וזהו חיבור נוסף לפסח, שם הסילאן הוא החרוסת בליל הסדר".
סעידה מתארת יותר בפירוט כיצד הכינו את הקאהי בבגדאד, כאילו ניסתה להעביר גם לי את מנהגי עדתה בחג:
"קאהי, זה שלוקחים קמח, לשים, מרדדים, לשים מרגרינה לקפל ולקפל ואחרי נהייה ככה, חתיכה, מטגנים במרגרינה.  אחר כך מורחים בק'אמר למעלה".  (קרום של חלב עיזים.  ש.ס.).  בלפור והרצל היו ילדים ואמא שלי, זיכרונה לברכה, יושבת… והיו תינוקים והייתה מאכילה אותם והייתה אומרת:  "קאת ענן? (את רואה?  ש.ס.), הצלחת הזאת שניהם אכלו אותה בלי עין הרע".
(ריאיון עם סעידה, עמ'         ).
וכשאני שואלת אותה אם גם בירושלים הם מכינים מאכלי חלב בשבועות, סעידה עונה לי במשפט קצר אחד:
"כן, הכל אותו דבר כמו בבגדאד, רק פה עושים פשטידות מהגבינות, קמר, שאר הכל יש פה בארץ ישראל ברוך השם".
למרות שהכל לא אותו דבר כמו שהיה בבגדאד - אין סעידה מוכנה להודות בכך בפה מלא.  סעידה מכירה בזכות הגדולה שניתנה לה להתגורר בירושלים.  היא שמחה לחגוג את חג השבועות במחיצת בני משפחתה, על כל הזיכרונות המרים הכרוכים בו, ומודה לקב"ה  על כך.

אחר כך  עושים את ה"מישמרה".
בליל ה"מישמרה" מקיימים "תיקון שבועות".  במשך לילה שלם, עד אור הבוקר, מעלים ושומרים את זכר הנפטרים,  שרים פיוטים, לומדים משניות וקוראים:  קטעי זוהר, ספרות הסוד וחכמת הנסתר של היהדות.  מדי פעם עושים הפסקה - אוכלים,  שותים,  מעשנים ומריחים מיני בשמים כדי לשמור על רעננותם… 
אף  הנשים  נשארות  ערות,   מקשיבות למתרחש בבית הכנסת ומגישות את האוכל ודואגות לגברים במשך כל הלילה.    
"הולכים לבית הכינסת, עושים לימוד, לימוד כמו בבגדאד". 
(מתוך ריאיון עם הגב' חקק, עמ'       ).
"ש.:  מה הייתם עושים בליל שבועות?
ת.:  זהו,  בלילה הראשון של שבועות היינו עושים מישמרה.  זה תיקון למתים מה שיש לו… יש שעושים "שנה".  למשל לאבא שלי עשינו לו.  כל שנה היינו עושים לו מישמרה.  ואמא שלי אמרה שאני אמות תעשו לי שנה אחת מישמרה, אבל אל תמשיכו לעשות לי מישמרה.  אז במישמרה קוראים את ה"זוהר" ומביאים "ברכות" ועושים שיראיה.  מי שיש לה מת ולא יכולה לעשות בבית מניין, שומעת, אהה,  זה יש במשפחת חבשה היא תבוא לשם.  (היא שומעת שיש מניין למישהו שמת במשפחת חבשה ואז היא הולכת למשפחה זו, ובמניין זה גם מתפללת עבור המת ממשפחתה.  ש.ס.).

ש.:  במישמרה אוכלים או עושים אוכל מיוחד.  
ת.:  בטח עושים אוכל.  לוקחים קמח ועושים שעריה - אורז בן גוריון.  יושבים ועושים בצק, לשים ואחר כך כל אחד לוקחת חתיכה עם מגש וקמח ושמים אורז עד שמתייבש, ואחר כך עושים אותו ככה (מושיטה אצבעותיה ועושה תנועה סיבובית) ומערבבים עם האורז.  עושים "ברכות" ולפעמים עושים גם ארוחה.

ש.:  מה זה "ברכות"?
ת.:  כל אחד מה שיכול עושים ברכות:  בורא פרי העץ זה פירות, תפוח עץ.  בננה - זה בורא פרי אדמה.  גם אגוזים.  עוגות זה מזונות, בייגאלה, גם סמבוסק זה מזונות.  (כיסוני בצק מטוגנים שבתוכם גבינה.  ש.ס.).  כל דבר בצק עם קמח זה מזונות.
עושים שתייה, זנגוויל, קוראים לזה מוכ'לי.  עושים קפה שחור, תה כל הלילה, ויש שעה מיוחדת שמגיעים לחצות, מדליקים נרות כל הצדיקים וכל מי שיש לו מתים, ומי שרוצה - ידליק.  עושים מישמרה של ליל שבועות.

גם היה בלילה שלא יושנים ומתפללים, מביאים לגברים תיתין - טבק.  יש תיתין  שמים בתוך השפתיים, ולאף גם כן, למה אסור לעשן.  סבא שלי היה שם בושם, ריח טוב… בפסח היה קונה את זה הק'אדח, עושה משושנים.  קוראים לזה : מה ו'ארד.  (מי ורדים. ש.ס.). ומהק'אדח, הפרח הזה כמו יסמין, זה עם ריח טוב,  היה עושה תמצית כמו שמן". 
(ריאיון עם גב' חקק,  עמ'          ).

יהודה מעיד על כך ש:  "יהודי עיראק ממשיכים גם בארץ את מנהג: "תיקון שבועות, וקוראים כל הלילה פרקים מן הזוהר, מן האדרא רבה והאדרא זוטא".
(ריאיון עם יהודה,  עמ'        ).

לפי התרשמותי,  רבים מבני העדה, בין אם הם דתיים ובין אם לאו, נוטלים חלק בלילה רב-משמעות זה.  שכן, לפי האמונה, בליל ה"מישמרה" נפתחים השמיים  וכל משאלות הלב מתגשמות  לטובה ולברכה.

"ש.:  מה קורה אחרי ליל השימורים בשבועות?
ת.:  אחרי התפילה של בוקר שבועות, הגברים חוזרים מבית הכינסת.  אחרי 
בית הכינסת חוזרים מהתפילה ואוכלים קאהי.  יושבים ואוכלים".
(ריאיון עם הגב' חקק,  עמ'       ).

למדנו מתיאור "גלגולי החג" בין שם (בגדאד) וכאן (ירושלים - ישראל), כי אנו חיים בעידן של תמורות.  בגולה - נשמרו המנהגים  בזיקה להלכה, תוך הישענות על הטופוגרפיה המקומית.  בעיראק קיימים קברים קדושים רבים, וזה עודד את מנהג העלייה לרגל לקברים אלה ותבע את המונח:  "עיד אל זייארה" - חג הביקור,  והטקסים שהתקיימו בסביבת הקברים.  
בארץ, הטופוגרפיה המקומית הייתה שונה וגם הקברים הקדושים לא תמיד היו זמינים כמו בבבל.  משום כך, תדירות הביקורים בקברים הקדושים פחתה ומנהגים אחרים התחזקו, כמו:  המישמרה והכנת המאכלים לחג.  העוצמה של החג:   "עיד אל זייארה" שינתה גוון,  למרות שהשם נשאר.

סוף דבר
חג השבועות של יהודי בגדאד נחגג שם ברב הדרה וקדושה.  הריטואלים של חג השבועות היו מנת חלקה של כל הקהילה היהודית בבגדאד, ואף השכנים המוסלמים נטלו חלק בהכנות לחג.
אך כאן - בארץ-ישראל, כאילו נתפרקה החבילה.  התיאורים הנלבבים של חג השבועות בבגדאד, ההתלהבות, העונג שבהכנת מטעמי החג, האווירה ה"קדושה" (אם ניתן לכנותה ככזאת), פגה וכלא הייתה.  חוגגים את חג השבועות באותה מתכונת שחגגו בבגדאד, אך חגיגה זו היא גוף בלי רוח.  יש כמעין השלמה עם מה שנמצא כאן.    
משפחת חקק היוותה עבורי מעין אספקלריא של כל קהילת יהודי בגדאד. אני מניחה שאף במשפחות אחרות יש נקודות מבט שונות לחג השבועות, שבני העדה הוותיקים, מנסים בכל כוחם לשמור על הגחלת אותה הביאו מבבל, ואילו הצעירים, חיים אחרת, גבולות המסורת והמנהגים מתמוססים עם כל דור ודור.  
עדת בני בבל מכובדת ואצילה שבניה עברו טראומה כפולה:  בפרעות תש"א שחלו בחג השבועות בעיראק, וטראומת  החלום ושיברו כשבאו לארץ ישראל בכלל וירושלים בכלל.  אין תימה איפה, שאנשי העדה נסגרו בתוך עצמם והשתדלו להציל את שניתן להציל ממורשת כה עשירה ונהדרת שהביאו עימם מהגולה.  

קדושת ירושלים הצילה את המצב.  הכותל המערבי, שהוא קדוש מכל קברי צדיקים שאליהם עלו בבגדאג, קבר דוד המלך וקבר שמעון הצדיק היוו עבורם עלייה לרגל תמידית, הן בחג השבועות והן בחיי יום יום.  הזיקה לירושלים הייתה עזה, שכן ירושלים היא עבורם מרכז ההוויה היהודית, לבו של העם היהודי.   ביתם בירושלים נוטע בם בטחון בתקומתו של עם ישראל, ועם כל הקשיים שעברו, העלייה לירושלים וההשתכנות בה, מחזקים את רוחם ומחדשים את כוחם להמשיך ולחגוג את חג השבועות במתכונת המוכרת להם מבגדאד.  
היה זה מעניין לראות את ה"רשומון החקקי", שהתבטא בנקודות  ראייה שונות לגבי חג השבועות וירושלים:
גב' סעידה מאמינה שחג השבועות: "זה חג מתן תורה, היה חג חשוב מאד".  היה חג  חשוב מאד, היא אומרת, ואילו עכשיו?  הוא חג שבועות, אבל אין בו יותר את החשיבות של חג מתן תורה של חג חשוב מאד.  לא בדור הזה.  
הגב' סעידה חקק מתאמצת לקיים את חג השבועות כהלכתו, כפי שקיימה אותו  בבגדאד.  היא מזמינה מדי שנה את כל ילדיה, נכדיה… כדי שהחג לא ישכח מבני ביתה במתכונתו המקורית.  אבל התחברותה, אינה מליאה. 
מנהגי הארץ עדיין זרים לה, השפה העברית כבדה בפיה, חוג ידידיה המצומצם הם בדרך כלל מבני עדת בבל, והזיכרונות מבגדאד מאפילים על חייה בארץ.  היא שמחה בחלקה על חייה בירושלים ומודה  לקב"ה על כך - אך, כאמור, התחברותה אינה שלימה.

הן בשיחתי עם הרצל ובלפור, לא ניתן היה להתעלם מהשמחה המרה, מהדמעה שעמדה בקצות העיניים כשדובר על החלום ושיברו, על כתר האבות שנרמס ברגל גסה ודווקא כאן - בירושלים.
הביטוי הספרותי של השניים לחיי הקהילה ולמשברים שפקדו אותה, נותן מבט חי ואנושי לתמורות שעברו על בני הקהילה בבואם ארצה, ולדרך בה הביעו השניים את אמונתם בציונות ובתקומת ארץ ישראל.  בעיניהם, הציונות עדיין לא פסה ועוד רבה הדרך להשלים את כל המטלות לביסוסה של הארץ, להבאת יהודים מכל רחבי תבל,  ולשמירה  על האדמה היקרה של ארצנו.

בלפור והרצל מתמודדים עם הציונות,  ועם שאלות רבות של קיום העם היהודי בארץ-ישראל.  הם פועלים במסגרות ציוניות רבות, כותבים מאמרים בנושאים ציוניים וההתחברות שלהם שונה מזו של אמם, סעידה, ואחיהם יהודה.  התאומים אמנם נולדו בבגדאד, אך עלו ארצה בגיל שנתיים, ולמעשה הם "צברים".  אין הם מכירים מציאות אחרת, זולת הסיפורים שסופרו להם.   הם לא חוו כל חוויות טראומטיות, ורצח דודיהם נודע להם במקרה רק מתוך ספר שקראו או פרעות תש"א כשהיו בגיל 29.  
הם לא היו  במצב הלימינלי של בין לבין…, ואם כי בילו את שנותיהם הראשונות במעברה,  הייתה זו מציאות עגומה עבורם.  מציאות שהייתה נחלת הכלל ולא שלהם בלבד.  לכן, ההתחברות עבורם, הייתה כאמור שונה.  
הרצל, כילד,  ראה את סבתו העולה מאה מדרגות, ולא ירד לחיקרן של אותן מדרגות שהובילו לקבר דוד המלך.  הוא לא הבין את הסימליות הגדולה שבעלייה זו.  הגבולות אצלו היטשטשו.  גם בלפור, בכותבו את השיר "גלות", על סבו רפאל חקק (ר' מצורף בנספחים), חש שנעשה עוול לתפארת הדור הקודם.  בלפור, כאחיו, ניזונו מסיפורי הזקנים שבמשפחה, והבינו את גודל הפער בין עבר להווה.   אמנם הם מטיפים על התחברות לשורשים, כי אין עתיד בלי עבר, אך אינם מחוברים דיים לעבר - כי, כאמור, לא חוו אותו.  ההתחברות לירושלים ולמהות היהודית-ערכית בארץ-ישראל ,  מקבלת גוון אחר - גוון ציוני.

מידי שנה מדקדקים התאומים בקיום חג השבועות, מזמינים את כל בני המשפחה, (כל פעם בבית תאום אחר), וחוגגים את החג כפי שנהגו אבותיהם בבגדאד.  על הרבה מנהגים הם מדלגים לא כל שנה הם עולים לקברי צדיקים (דוד המלך שמעון הצדיק) וכל הטקסים מסביב לקברים.  וכן אינם מקפידים על קישוט בית הכנסת וכיו"ב,  אבל מקפידים להדגיש את חג השבועות כחג ציוני, חג ביכורי הארץ, להתפלל במשמרה ולקרוא את מגילת רות, ההזהרות, ההלל…הכל  לפי נוסח של עדות המזרח (הוצאות לאור של בקל או מנצור), וכמו כן להכין את מטעמי החג המגוונים.  את החג הם חוגגים רק בירושלים. 

לשאלתי, מדוע אף פעם הם לא עולים לקברי צדיקים או לכותל בחג השבועות, ענו לי:  שאין להם זמן לזה לפני החג  ושהם עולים לקברי צדיקים בהזדמנויות אחרות, כמו  :  בימי אזכרות של אביהם וזקני המשפחה,  בל"ג בעומר, בראשי חודשי ראש השנה ופסח, כי אלה מנהגי העדה. אמם, סעידה, מבקשת מהם ללוותה לקברי צדיקים.  איני בטוחה שהיו הולכים באופן עצמאי בתכיפות כה גדולה.

יהודה חקק, האח הקטן שנולד בישראל, בחר גם הוא לגור בירושלים.  יהודה חזר בתשובה ועבורו חג השבועות קשור ל"סיפור אהבה" בין בורא עולם לציון ארץ-ישראל שמרכזה היא ירושלים.  הוא מספר על ה"כתובה", על משמעותו של חג השבועות מנקודת מבט קבלית.  הזיקה לירושלים   גם היא משמעותית עבורו וחשובה ביותר, וזאת משום העלייה לרגל בחג השבועות, הקשר שבין החג לבין דוד המלך , שכאמור נולד לרות המואביה, ושקברו בירושלים.

שפר גורלו של יהודה, מכל משפחת חקק, כי הוא התחבר באופן מושלם לירושלים, לישראל… כי נקודת מבטו היא דתית - והוא מקבל תשובה לכל שאלותיו.  הוא לא חווה חוויה טראומטית בעיראק, הוא חווה כאן את עומקה של החזרה בתשובה ונשאב אליה.  החברה סביבו דתית, ארץ-ישראל קדושה (וירושלים בעיקרה) וחג השבועות נחגג בבית אמו כבימים ימימה.  אין הוא יודע כיצד נחגג החג בעבר – בבגדאד, ולכן,  אין לו עם מה להשוות .  הוא שלם עם אלוהיו  והתחברותו מליאה. 

יש רבים מבני עדת בבל בירושלים - שסגרו מעגל.  אך יש כאלה, כמו הדוד משה ובני ביתו, שנותרו כאילו תלויים בשלב הלימינלי: מחד,  ניתקו עצמם פיזית מבגדאד, נותרו עם זיכרונות וחוויות חג משם, ועלו לארץ-ישראל.  ומאידך -  לא התחברו להוויה היהודית כאן בארץ, לא קיימו כל טקסי חג אותם זכרו מבגדאד וגם לא חגגו את החג כפי שחוגגים אותו, אולי במתכונת דומה, כאן בארץ.  הם נשארו ב"שטח הפקר", ולכן, חג השבועות לגביהם, נותר כיום ללא כל משמעות.

משך כל הראיון עם דוד משה (חשביה), אנו מבחינים בתחילה בתיאור נלבב של החג, אך מיד הוא מתעשת וחוזר לאבל .
אצל דוד משה ומשפחתו, אין כל רצון להתחברות, לא לירושלים, לא לחג השבועות ולא לאף טקס שהיה חלק אינטגראלי מחג זה - בין אם דתי ובין אם קולינארי.   משה ובני משפחתו אף פעם לא מתחברים! ולאו דווקא בשלם, אלא בשל צילה של הטרגדיה המשפחתית שלו.  דוד משה גרף את כל בני משפחתו "לחגוג" את יגונו. הם נכנעו לו ואף הם נמנעים, ביודעין, לחגוג את חג השבועות ומתעקשים למוסס כל קשר לעבר שלו, ואפילו אם הוא מסורתי-ערכי.  

יוצא איפה, שארבע התייחסויות שונות לחג השבועות, גיליתי במשפחת חקק.

על סמך הידע הכללי שלי,  שיחותיי המרובות עם בני העדה המוכרים לי (גם משכונת ילדותי "נחלת צבי"), ועל סמך ביבליוגרפיה ונתונים אחרים, אני מניחה שהעדה העיראקית (כעדות מזרחיות אחרות), ראתה במדיניות של "כור ההיתוך"  (MELTING POT), איום ממשי למערך הזהותי שלה. 
בני העדה לא רצו להתמזג בתרבותם ובמנהגיהם עם בני עדה אחרים.  הם לא קיבלו בעין יפה את "היהודי החדש - הישראלי" שכביכול "מחק" את הצבע האתני שלהם. זאת גם הסיבה, שהעדה  החליטה להגן על מנהגיה וקיבלה החלטה להתבדל מעדות אחרות.  היא רצתה  לשמור על עצמה מבחינה זאת, כי  הרגישה גם מאוימת מחוסר הערכים שהיו נחלת בני הארץ, שהתבטאו: בחוסר הכבוד הראוי לארץ  ישראל - שאליה  הם כה השתוקקו להגיע במשך דורות רבים, מחוסר הכבוד של בני הארץ לזקנים, לנכים, לעניים - דבר שהקפידו עליו מאד בארץ מוצאם - עיראק, מעזיבת מסורת אבות, דווקא של הדור הצעיר… ועוד.  כל אלה ואחרים, גרמו לבני העדה להקפיד ולשמור, מכל משמר, על כל הריטואלים של חגים, שבת ואירועים בחיי אדם. 

*   *   *
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שלמי תודה:

לכל המרואיינים ממשפחת חקק:
הגב' סעידה חקק 
למשורר הרצל חקק
ליהודה חקק
למר משה חשביה 
על כך ששיתפו עמי פעולה וסייעו לי בעדויותיהם, בהכרה ובהבנה של ההווי של קהילת יהודי בבל. 
למשורר בלפור חקק - שסייע לי והדריך אותי באיסוף החומר העובדתי ובקשר עם המרואיינים.
ולד"ר נילי אריה-ספיר -  תודה וברכה מיוחדת, שאלמלא הדרכתה העקבית והשיטתית והנכונות להקשיב לי בכל עת, לא הייתה יוצאת לפועל עבודה זו.  
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ריאיון עם הגב' סעידה חקק - (אמם של הרצל ובלפור חקק)
התקיים:  ביום שבת, ח' בשבט ה'תש"ס - 15.1.00 
המקום:   ביתה אשר ברח' הראל 146, מבשרת ציון
-----------------------------------------------------------------------------------------
ש.:  מה משמעות חג השבועות עבורך?
ת.:  זה נקרא "עיד אל זייארה" (חג הביקור).  זה חשוב כי זה לפי התנ"ך,                                  מה היה אחרי פסח… שבועות…
	
ש.:  אבל למה עושים זייארה?
ת.:  נזכרים בזה, במתן תורה בהר סיני ועושים לאבות כבוד ונזכרים בהם, כמו      שעשינו לאבא שלך 	(פונה אל בלפור).

ש.:  הייתם הולכים לקברי צדיקים?
ת.:  בטח היינו הולכים, הרבה היינו הולכים.

ש.:  מי הם הצדיקים שהלכתם אליהם?
ת.:  שוע כהן בבגדאד, נאבי יחזקאל (יחזקאל הנביא), זה היה בכפר צ'יפל.  היו נוסעים לצ'יפל, נוסעים ברכבת, את מבינה?  נוסעים, יורדים ליד הקבר, את מבינה?  אני לא הגעתי לצ'יפל.  היה אל עזר, א נבי יחזקאל ושוע כהן.	
ילד למשל נופל, אז אמא שלי רצה אליו ואמרה:  "סמאלה אל עזר (עזרא הסופר), ולינבייאת חולק (שם האלוהים, של עזרא, עזרא הסופר וכל הנביאים סביבו).
והיה עוד נביא קוראים לו שייח' יצחק, בבגדאד.  מי היה הולך?  הרבה שבחורות היו רוצים להתחתן היו אומרים לו:  "שייח' יצחק חינה עליי" (תחוס עלי), ובחרוזים אומרים:  "מה ראג'י אילי" (אני רוצה בעל), "זימביל באלא עלאק'ה.  שיהיה לי בעל בלי חמות, יעני יתום".  (צוחקת).
"שיהיה לי בעל כמו סל בלי ידית.	 שיהיה בעל יתום מהאמא שלו.  ואני קיבלתי בעל בלי עלאק'ה - יצא לי ככה, בעל יתום היה, כמו סל בלי ידית".

ש.:  היה מנהג בהילולה על קבר הצדיקים בעיראק, שהגבאים לוקחים דגלים ו"מוכרים" אותם… את מכירה טקס כזה? 
ת.:  לא, אצלנו לא היה דבר כזה עם דגלים, אבל היינו, כמו היום פה בארץ, עושים הילולה, הולכים, עושים ריקודים והולכים לקבר שמעון הצדיק, קבר דוד המלך, קבר רחל… אבל הלכנו בלי דגלים.

ש.:  וממתקים הייתם לוקחים, או מביאים מההילולה לאנשים שנשארו בבית?
ת.:  לוקחים ממתקים, בטח לוקחים.  לוקחים אוכל לשם שיהיה מתוק, שיהיה מבורך, זאת אומרת שתהיה ברכה בחיים.

ש.:  שמעתי שיש עוד מנהג, שלוקחים בדים ותופרים…".
ת.:  (נכנסת לדברי ומדברת בהתלהבות) היו לוקחים בדים לתפור לאנשים.  בטח זה זיארה , יעני (כאילו.  ש.ס.) על המקום של הקדושים זה יהיה מבורך.  אפילו פה ככה.  לי היה, תצחקי, היה לי צעיף.  כל פעם שאני הולכת אני שמה (את הצעיף.  ש.ס.) על הקברים של ר' מאיר בר יוחאי , דוד המלך… ואני מתפללת שאני הולכת, שיהיה ברכה.
ואנידור (הבן הצעיר של בלפור.  ש.ס.), היה חולה מאד, שכב כמו קרש.  לא פתח עיניים שלו.  הבאתי את הצעיף הזה, זרקתי עליו והתפללתי.  בא הרופא, ואנידור פתאום התעורר, אמר:  "סבתא, סבתא, זה סבתא שלי"… כך אמר לרופא, שמח מסכן לראות אותי.  אז אני כמה פעמים עשיתי לו את זה וקם בריא ברוך השם.  פעם לקח ממני את הצעיף בלפור.  לקח את הצעיף, אמר שאחת אצלו בעבודה הבת שלה חולה.  אמרתי לו:  "אם יהיה לה טוב, זה בסדר קח את הצעיף.  אבל אל תשכח להחזיר אותו".  הכל זה אמונה, שמחה.  הכל אמונה.  אם יש אמונה, זה יתקיים!
בישראל, אומרים, היה הקבר של אברהם בינו (אברהם אבינו.  ש.ס.) עליו השלום.  יש כמה מדרגות, מורידים בן אדם, אם הוא טהור, הוא יכול להתפלל ולעלות, ואם הוא לא בסדר, הוא נשאר בפנים.  גם אבא שלי סיפר לנו גם שהיינו בעיראק שיש פה מדרגות וראינו את המקום הזה במערת המכפלה.

ש.:  גם את ירדת לקבר הזה להתפלל?
ת.: לא כל אחד יורד.  יש זמנים מיוחדים.  לא אני ואת - אנחנו מתפללים מבחוץ.  יש דלת ברזל ושרשרות.  לא נותנים לכל בן אדם שירד.
הייתי הולכת באוטובוס שלהם (של הערבים.  ש.ס.).  לא הייתי פוחדת.  היו באים איתי השכנים שלי, האשכנזים.  פעם, רצו הרבה אנשים לנסוע שמה למערת המכפלה, אבל פחדו מסכנים.  מה עשיתי, עליתי לנהג אמרתי לו:  "תשמע, אני אעלה את האוטו כולו (אני אמלא את כל האוטובוס באנשים.  ש.ס.), אבל אני לא משלמת.  אמר לי:  "כאלי יה מאדם" (משפט בערבית שפירושו המילולי - תעזבי יה גברת - ז"א בסדר, אני מוותר על התשלום עבורך  גברתי. ש.ס.). 
ירדתי מהאוטובוס וקראתי:  "עלא רמאללה, עלא רמאללה"  (לרמאללה.  ש.ס.).  (צוחקת)  עד היום זה בדיחה.  בדיחה אמיתית, כולם התגלגלו מצחוק.  והסתובבנו וקנינו… אבל מיום  האינתיפאדה, לא ראיתי העיר העתיקה בכלל.      אין סמטה שלא ראיתי ולא בדקתי… היום, גם אם רציתי,  הרגליים  לא  נותנות. 
 
ש.:  היו עולים לבקר נפטרים של המשפחה?
ת.:  כן, גם היו הולכים ל"בוסתן לימייאתי".
 
ש.:  מה פירוש הביטוי שאמרת לי "בוסתן לימייאתי"?
ת.:  זה בית הקברות.  אני לא יודעת, היו אומרים :  אבל מוכום בוסתן לימייאתי.  אם היו רואים מקום לא יפה , כזה… את יודעת… היו אומרים ככה.  גם היו מחלקים אוכל לעניים בבוסתן לימייאתי בחג השבועות וגם בבית המדרש בחגים בכלל.  אם, חוץ. ממך, היה מישהו עני וזה היה באבו סעד (בבית המדרש), היו מחלקים מצרכים לכבוד החג.
זה המנהג שהיו עושים, ככה, מה אגיד לך, דאגנו אז לעניים בחגים.

ש.:  מה היה מיוחד בעיראק שהאימהות ברכו ש"החיינו" למתים?
ת.:  ב"ברכות" שעושים למתים, איזה "ברכות" שמביאים למתים, היו אומרים שהחיינו, ומברכים, לא רק בחג השבועות שזה חג קדוש, אלא גם בראש השנה מברכים:  ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.  שזאת השנה שיהיה טוב.  ואומרים אחרי חג השבועות (הכוונה, אחרי שנכנס חג השבועות.  ש.ס.),  שאומרים שהחיינו והגיענו שזכינו להגיע ליום הזה לחג השבועות, שזכינו לתורה שקיבלנו ממשה רבנו.  כל זה עשינו אחרי הדלקת הנרות של חג השבועות,  זה גם החג מתן תורה, היה חג חשוב מאד.

ש.: אתם  מקשטים את בית הכנסת בשבועות?
ת.:  בעיראק היינו מקשטים את בית הכינסת בפרחים ובעלים הגדולים של התמר, אבל פה בארץ, לא ראיתי שמקשטים את בית הכינסת בעלים הגדולים של התמר.  על כל פנים, לא בבית הכינסת שאני הולכת אליו.  אצלנו שמים קצת פרחים וזהו.

ש.:  הייתם הולכים לנהרות בחג השבועות?
ת.:   בטח.  היינו נוסעים לפני החג והולכים עם כל המשפחה.  למשל הולכים מטיילים ומגיעים לנהרות.  חידקל.  והיה בבעקובה, זה היה קוייה, עיירה קטנה ואני הגעתי לבעקובה פעם, כמו שהולכים אצלנו לאילת, ככה, היו נהרות שם, מטיילים.

ש.:  הייתם שוחים בנהרות?
ת.:  לא שוחים, רק נוגעים ככה ברגליים במים,  עד  פה  (ומצביעה  על ברכיה).  
היו עושים זה לשמחה, וזה היה גם להיות טהורים לחג, זה חג קדוש, חג של תורה.
ש.:  כמה זמן נשארתם שם על שפת הנהר?
ת.:  יש    שנשארים  שם  לישון  לנהר.  כל  אחד  יש לו  נדר ונשארת שם.  כמו 
שהולכים פה בצפון למירון, רבי מאיר בעל הנס.  היו הולכים, יושנים ברחובות כמו שפה.  גם כל חג השבועות, וגם חג אחר, היה מעבר.  האנשים מלובשים ואומרים "עאדה מלק", "שיהיה כול עם ואינתו בכייר" (חגך עליך, שתהיו ברווחה ובברכה. ש.ס.).  היו לבושים לבן, והיה אבא שלי, זכרונו לברכה, היה לו מין זבונה, זה סאיה, מין חלוק כזה לגברים ונעליים לבן מהתעמלות, נעלי בדף וכובע לבן או סידארה.
(וסעידה מתחילה למחוא כפיים ולשיר):
		יה חילו
		יה בוסידארה
		דיימאן עגלה ו'ידארה
(אתה היפה בעל הסידארה, תמיד השכל שלך איתך. ש.ס.).

ש.:  חוזרים הביתה ומה קורה?
ת.:  בלילה שלפני הקידוש - מדליקים נרות ואחר כך עושים קידוש ועושים ארוחה חגיגית לחג השבועות.

ש.:   מה מכינים לארוחה החגיגית?
ת.:   כל מה שזה לבן, דברי חלב.  בעבע עם תמר (עוגיות ממולאות בעיסת תמרים שהעיראקים נוהגים להכין בימי חג ובשמחות. ש.ס.), מעמול (עוד סוג של עוגיות ממולאות בתמרים ואגוזים, פיסטוק שאמי וכד'. ש.ס.), בייגאלה, קעקע (סוג של כעכים רכים. ש.ס.)… גבינות הרבה… זהו!  גם שותים מה שרוצים.
ש.:  ומה הייתם אוכלים בחג עצמו?
ת.:  כל הדברים בחלב.  כל החלב היה כמעט מגוי.

ש.:  מה זאת אומרת החלב היה מגוי?
ת.:  ליהודים לא היה כמעט חלב.  היה באים עד לדלת פרות, כמה שאת רוצה חלב, עושה בבקבוק.  צו'ק צו'ק צו'ק (סעידה מחקה את הקולות של החלב שנשפך לבקבוק. ש.ס.) , והם ממלאים את הבקבוק בחלב.  ליהודים לא היו פרות, מעט היו.

ש.:  מה, מכרו חלב ישר מהעטין של הפרה?
ת.:  כן, מה את לא מכירה?  עד הבית הביאו הפרה.  לקחנו אוכל אתנו.  אני יודעת?  גבינה, זה האוכל העיקרי של שבועות.  אם את נוסעת מין חוץ לעיר, את מבינה?  או לוקחת איתם כמה מאכלים, עושים מכבוז (מאפה עוגיות. ש.ס.), בייגלה, תמור סמבוסק מעה ג'יבן (כיסונים ממולאים עם תמרים וגבינה. ש.ס.).

ש.:   גם יין?
ת.:   לא, זה רק לקידוש.  וגם שרים שירים של חג השבועות.
       (סעידה פוצחת שוב בשירה, מחייכת ומוחאת כפיים)
		יום יום אודה לאל אשר בחר בנו
		מן העמים לסגולה לקחנו
                   (להשלים השיר)

אחר כך  עושים את המישמרה.
ש.:  מה הייתם עושים בליל שבועות?
ת.:  זהו,  בלילה הראשון של שבועות היינו עושים מישמרה.  זה תיקון למתים מה שיש לו… יש שעושים "שנה".  למשל לאבא שלי עשינו לו.  כל שנה היינו עושים לו מישמרה.  ואמא שלי אמרה שאני אמות תעשו לי שנה אחת מישמרה, אבל אל תמשיכו לעשות לי מישמרה.  אז במישמרה קוראים את ה"זוהר" ומביאים "ברכות" ועושים שיראיה.  מי שיש לה מת ולא יכולה לעשות בבית מניין, שומעת, אהה,  זה יש במשפחת חבשה היא תבוא לשם.  (היא שומעת שיש מניין למישהו שמת במשפחת חבשה ואז היא הולכת למשפחה זו, ובמניין זה גם מתפללת עבור המת ממשפחתה.  ש.ס.).

ש.:  במישמרה אוכלים או עושים אוכל מיוחד.  
ת.:  בטח עושים אוכל.  לוקחים קמח ועושים שעריה - אורז בן גוריון.  יושבים ועושים בצק, לשים ואחר כך כל אחד לוקחת חתיכה עם מגש וקמח ושמים אורז עד שמתייבש, ואחר כך עושים אותו ככה (מושיטה אצבעותיה ועושה תנועה סיבובית) ומערבבים עם האורז.  עושים "ברכות" ולפעמים עושים גם ארוחה.

ש.:  מה זה "ברכות"?
ת.:  כל אחד מה שיכול עושים ברכות:  בורא פרי העץ זה פירות, תפוח עץ.  בננה - זה בורא פרי אדמה.  גם אגוזים.  עוגות זה מזונות, בייגאלה, גם סמבוסק זה מזונות.  (כיסוני בצק מטוגנים שבתוכם גבינה.  ש.ס.).  כל דבר בצק עם קמח זה מזונות.
עושים שתייה, זנגוויל, קוראים לזה מוכ'לי.  עושים קפה שחור, תה כל הלילה, ויש שעה מיוחדת שמגיעים לחצות, מדליקים נרות כל הצדיקים וכל מי שיש לו מתים, ומי שרוצה - ידליק.  עושים מישמרה של ליל שבועות.
גם היה בלילה שלא יושנים ומתפללים, מביאים לגברים תיתין - טבק.  יש תיתין  שמים בתוך השפתיים, ולאף גם כן, למה אסור לעשן.  סבא שלי היה שם בושם, ריח טוב… בפסח היה קונה את זה הק'אדח, עושה משושנים.  קוראים לזה 
מה ווארד.  (מי ורדים. ש.ס.). ומהק'אדח, הפרח הזה כמו יסמין, זה עם ריח טוב.  היה עושה תמצית כמו שמן. 

יום אחד, בלא חיסי (בלי כוונה. ש.ס.), פתחתי את הבקבוק והרחתי… מה אגיד לך שמחה, לא יכלתי לנשום… הייתי בת 10, ככה… וכל היום הייתי מסטולית, והיה הראש שלי מסתובב כמו מסטולית.  
אמרו לי:  "סעידה, מה קרה לך?"  
בכיתי, אמרתי:   "פתחתי את הבקבוק של אבויי (אבא שלי. ש.ס.).  ככה חזק היה.  תמצית.

ש.:  מה קורה אחרי ליל השימורים בשבועות?
ת.:  אחרי התפילה של בוקר שבועות, הגברים חוזרים מבית הכינסת.  אחרי 
בית הכינסת חוזרים מהתפילה ואוכלים קאהי.  יושבים ואוכלים.

ש.:  מה זה קאהי?
ת.:  קאהי, זה שלוקחים קמח, לשים, מרדדים, לשים מרגרינה לקפל ולקפל ואחרי נהייה ככה, חתיכה, מטגנים במרגרינה.  ואחר כך מורחים בק'מאר למעלה.  (קרום של חלב עיזים. ש.ס.).  בלפור והרצל היו ילדים ואמא שלי, זכרונה לברכה, יושבת… והיו תינוקים והייתה מאכילה אותם והייתה אומרת:  "קאת ענן?  (את רואה? ש.ס.), הצלחת הזאת שניהם אכלו אותה בלי עין הרע".

חג השבועות נמשך יומיים ("כי זה יום שני של גלויות" מוסיף בלפור).  פעם עושים בלילה הראשונה את הלימוד, אבל יומיים כל חג בבגדאד, יומיים:  ראש השנה, פסח… ביום השני עושים אותו הדבר בלי המישמרה.  מטיילים, הולכים, מבקרים משפחות.
הולכים עוברים משפחה משפחה, אומרים "חג שמח".  כל אחד עושה "התחרות" מה יגיש.  מגישים פיסטוקים, פיצוחים שבאים אליו, ונותנים לילדים עידניה - כסף קטן.  בבגדאד קאנו (היו. ש.ס.), אשה יולדת מה מביאים לה?  לא מביאים לה חליפה, מכנסיים, מביאים לה זהבים.  שבאתי לארץ הבאתי מאלן (הרבה. ש.ס.) זהבים. 
בדיוק באנו, עשינו את השבועות בבגדאד ובאנו.  באנו דרך פרס אנחנו.  אבא שלי  היה  לו  דרכון  פרסי,  שהלכתי  שיעשה  לי  את  הדרכון  אתו,  אמרו   לי:  
"יה מדאם (יה גברת. ש.ס.) , לש תרוחי עם הדה אל אסמר? (למה את הולכת עם השחור הזה? .שס.).  יעני אני עירקייה , שהוא ילך .  (כאילו שאני עיראקית, בהירת פנים והוא כהה עור, לא מתאים… שהוא ילך ואת תישארי אתנו בעיראק.  ש.ס.).

שבאנו לפרס, מה עשו?  לא יכלנו לעשות איחוד משפחות.  לאבא שלהם (של בלפור והרצל.  ש.ס.) נתנו אשה אחרת ולי נתנו גבר אחר.  שרצינו לבוא לארץ ישראל באנו דרך תורכיה, שש שעות במטוס לארץ ישראל.


השינויים שחלו בארץ
ש.:  כשבאתם לארץ, לאיזה קברי צדיקים הלכתם?
ת.:  רבי מאיר בעל הנס הלכנו, זהו שהולכים בצפון … הרמב"ם , וזה איך אני 
אזכור?  שעושים הילולה… אה, מירון וגם אליהו הנביא הלכנו בחיפה, כי לא יכולנו ללכת לקבר רחל ולמערת המכפלה, והיינו חייבים ללכת לקבר דוד המלך.
החג פה הוא יום אחד.  אנחנו באנו לירושלים כי הייתה לי משפחה לפני ששים שנה בירושלים.  הם רצו שיהיה קרוב.  ירושלים זה עיר הקודש לא תל-אביב , לא חיפה, רק ירושלים!  הוא ראה זה עיר של דוד המלך, כל הצדיקים.  למה אנחנו הולכים לישראל?  לא ללכת לתל-אביב או… רק לירושלים! עד שבאו הורים שלי הלכו למעברה, כפר אונו.  ילדים שלי התרגלו לירושלים לא יכולתי ללכת לכפר אונו, הלב שלי בירושלים.
באנו למעברה לאוהל.  אני הרמתי מיטה על הראש שלי.  בא אבא שלך (פונה לבלפור) , מטה ומזרונים… צחוק, מה היה?  אמרו לנו:  "מה אתם רוצים, פה או בית ליד?",  חשבתי, לא כדאי כאן באוהל , אמרתי:  "רוצים בית ליד", חשבתי, זה בית… באתי לשם. עד פה הקוצים (מסמנת בידה עד הברכיים), והיינו צריכים לעשות אוהל.  היה חדר מטין (פח. ש.ס.).  "לכו תביאו מזרונים וחראמת" (שמיכות עבות. ש.ס.) אמרו לנו.
מי יודע מה זה פשפשים ומשמשים… גועל נפש.  אני הבאתי סדינים ושמיכות מבגדאד.  הבאתי חראם כזה, עם שערות על המיטה ששפכתם יוד על זה, וזרקתי.
ירדנו, נישקנו את האדמה, אמרנו:  "שהחיינו". 
אמרו לי:  "גברת, פה יבואו ייקחו הילדים, יעזרו לך".  
אמרתי:  "יופי".  אמרנו, יבואו ייקחו אותנו ל"שער עלייה", זרקנו את המזוודות.  בא הדוד, אמר:  "יבואו יגנבו לך המזוודות".  
אמרתי לו:  "יאללה, יאללה, כאן ארץ הקודש, מי יגנוב?".
הנעליים גנבו, מתחת למיטה זוחלים וגונבים.  היינו עושים תוכנית.  אבא ישן ואני ערה,  וההיפך.  ו"שער עלייה" עוד לא ידענו.  היו נחשים תחת הראש שלנו כל הלילה, עקרבים ועכברים.
אבא הלך לירושלים לחפש בית - ואמא שלי מספרת, הנחש שורק בלילה.  "וו'אללה", אמרתי, "יש נחש באוהל".  הייתה עוד אחת ממצרים באוהל, והעכברים אכלו לה את האף בשינה.  במו עיניים שלי ראיתי.  
קמתי  בבוקר, הקמתי אותכם, בחוץ לא היה כריות ואת השמיכה מקפלת, ככה שיהיה לכם כמו כר, ואני מקפלת את השמיכה והנחש הולך מתחת לשמיכה, וצעקתי… מי מבין אותי?  ומי היה?  פרסים?  ומה קרה, הייתי מדברת בידיים.  אמרתי:  "אני לא יושבת באוהל הזה". 
אמרתי למשרד:  "אני רוצה אוהל אחר".
בא מרוקאי, חבר של דוד דוד אמר:  "בואי, אתן לך אוהל אחר.  הוא רואה אותי בלי בעל, ילדים קטנים, אמר בטח בלב שלו:  "יאללה…"  את מבינה, לא?
מה עשיתי, הוצאתי את המיטה הקטנה, כי יודה (יהודה, האח הצעיר של בלפור. ש.ס.) היה מתחלק מהמיטה לרצפה, והם לקחו ילדים, והילד בכה, צועק:  "ממיה, ממיה".  לקחתי הוא והמיטה מבית התינוקות - לאוהל.  
באה האחות,  שאלה:  "למה לקחת אותו?"
אמרתי לה:  "הוא בוכה".
הייתה שמועה שלוקחים תינוקות.  אמרה לי אחת שבאה, לא חוקית, מעיראק.  "אני לא יכולה, היום בוכה מחר לא" אמרה האחות.
(סעידה פנתה לבלפור) שמתי ארבעתכם במיטה של תינוק.  מיטות גדולות היה ושמתי שמיכה על זה, כי בלילה יש טל יורד והייתי חולה מזה.  וכל הלילה לא ישנתי.  יום אחד ראיתי עקובה ירוק גדול (עקרב. ש.ס.) ואבא הרג אותו.  סיפור לא אשכח.
ש.:  מה ההבדל בין עיראק לארץ ישראל בחג השבועות?
ת.:  הולכים לבית הכינסת, עושים לימוד, לימוד כמו בבגדאד.  הולכים למקומות הצדיקים.  אין נהרות.  יש אנשים הולכים לשפת הים.  בירושלים אין ים ובמקום זה הולכים לקברות צדיקים, והכי הכי הולכים לכותל.  
היינו הולכים… לא היה איפה ללכת…הולכים לדוד המלך למה נפטר בשבועות, ואמא שלי הלכה לדוד המלך.  שיגעה אותנו כל הזמן.  כל הזמן הייתה אומרת לנו:  "בדאלק, (בבקשה ממך.  ש.ס.), קח אותי לדוד המלך, קח אותי לדוד המלך", לא נתנה לנו מנוחה.
אחר כך היה קבל רחל, אחרי ששת הימים.  לקחנו אותה גם למערת המכפלה לקברי האבות.
ש.:  גם בישראל אתם עושים מאכלי חלב בשבועות?
ת.:  כן, הכל אותו דבר כמו בבגדאד, רק פה עושים פשטידות מהגבינות, קמר
סוג של פשטידה. ש.ס.), שאר הכל יש פה בארץ ישראל ברוך השם. 






ריאיון עם מר יהודה חקק - (האח הצעיר של התאומים בלפור והרצל)
התקיים:  ביום רביעי, ג' באדר א' ה'תש"ס - 9.2.2000
המקום:  ביתו שברח' השח"ל 2 ירושלים.
----------------------------------------------------------------------------------------
ש. :  יהודה, מה דעתך, כמי שחזר בתשובה, על חג השבועות ומשמעותו?
ת.:  קודם כל צריך לזכור שזה חג של עליה לרגל לירושלים.  יש שלושה רגלים: פסח, שבועות וסוכות.  שבועות הוא החג הקצר משלושתם:  יום אחד בלבד!  פסח - שבעה ימים, וסוכות - שמונה ימים.  אבל זהו החג המשמעותי לנו כעם יהודי:  בחג הזה נעשינו לעם בעת מתן תורה.

ש.:  אבל, יש לו גם משמעויות אחרות מחג מתן תורה?
ת.:  נכון, לחג יש שמות נוספים:  החג נקרא "חג הקציר", (שמות כ"ג, 15-14. ש.ס.), כי חג שבועות ארע בזמן קציר החיטים.
החג נקרא גם "יום הביכורים", (במדבר כ"ח, 26.  ש.ס.), כי ביום זה הביאו ביכורים לבית המקדש.  תואר זה של החג, למרות שהוא חקלאי גם כן, קושר אותנו לזכר בית המקדש, ומחזק את השאיפה שלנו שייבנה במהרה בימינו.
צריך  לזכור שהחג גם נקרא "יום החמישים", (ויקרא כ"ג, 16.  ש.ס.), וזה מזכיר לנו את מצוות ספירת העומר.  סופרים חמישים יום מפסח לשבועות וזה מחזק את הקשר בין שני החגים:  בפסח מודגשת החרות הפיזית, ובשבועות העצמאות הרוחנית.

ש.:  אלו מנהגים של החג משמעותיים וחשובים בעיניך?
ת.:  קודם כל המנהג ביהדות המזרח לקרוא את "כתובה לחג השבועות".  

ש.:  כתובה?
ת.:  כן, כתובה.  הכתובה מופיעה גם ב"מחזור לשלושה רגלים" של יהודי עיראק:  פיוט זה של ר' ישראל נג'ארה מתאר את תנאי הנישואין בין החתן - הקב"ה ובין הכלה - כנסת ישראל.  עלינו לשמור על התנאים ולקיים את הברית עם הקב"ה.  נהוג גם לקרוא את פיוטי "האזהרות" בתיקון שעושים בליל שבועות.  וחשוב גם לקרוא בשבועות את מגילת רות.  את בוודאי יודעת שרות הייתה אם השושלת של דוד המלך, ויש להזכירה בשבועות, שהוא יום פטירתו של דוד המלך.

ש.:  יש גם משמעות מיסטית לחג?
ת.:  בוודאי.  הקשר בין ישראל לתורה הוא קשר מיסטי.  האר"י הקדום אומר ש"שער הגלגולים" הקדמה י"ז:  "דע כי התורה היא שורש נשמות ישראל".  כלומר:  נשמת עם ישראל היא התורה הקדושה.  ולכן ניתנה התורה רק לישראל.  וישראל, שהם הגוף, אין להם קיום ללא הנשמה.

ש.:  ואיך אתה רואה את משמעות החג ליהודי עיראק?
ת.:  אצל יהודי עיראק, החג הוא גם "עיד אל זייארה".  כאן אין לנו אפשרות לעלות לקבר עזרא הסופר, אך יש קברי קדושים אחרים ברחבי הארץ, ויש עמותות שונות המארגנות, סמוך לשבועות, עליות לקברי צדיקים וקדושים.  יהודי עיראק ממשיכים גם בארץ את מנהג "תיקון שבועות" וקוראים כל הלילה פרקים מן הזוהר, מן האדרא רבה והאדרא זוטא.  ליהודי עיראק גם המנהג לאכול "קאהי" בסילאן תמרים (דבש תמרים.  ש.ס.).  וזהו חיבור נוסף לפסח, שם הסילאן הוא החרוסת בליל הסדר.

ש.:  ומה עם יחס יהודי עיראק לפרעות בחג השבועות?
ת.:  זהו זיכרון שלא נמחק אף פעם, ובעיקר במשפחות שבהן היו הרוגים בפרעות, כמו במשפחה שלנו.  בשבועות תשמ"א שלח מנחם בגין, ראש הממשלה שהיה, את המטוסים להפגיז את הכור הגרעיני "אוסיראק", ורבים מיהודי עיראק ראו בזה פירעון חוב לאחר ארבעים שנה.  הפרעות היו בשבועות ש"א, והנקמה - בשבועות תשמ"א.
ריאיון עם מר משה חשביה - (הדוד של בלפור והרצל חקק)
תפקידו:   מזכיר הבנק לפיתוח ותעשיה
התקיים:  ביום חמישי, כה' אדר א' ה'תש"ס - 2.3.2000
המקום:   בית אסיה, תל-אביב 
-----------------------------------------------------------------------------------------

ש.:  ספר לי על חג השבועות בביתך.
ת.:  שבועות אצלנו זה למעשה מתחיל בסוף שבועיים אחרי פסח, מתחיל השבועות.  אתה מרגיש בבית אצל האבא, אצל האמא, מתחיל אבל - לא חג.  ועד יום מותה ז"ל בתקופה הזאת הייתה פיזית חולה, מותקפת בשלשולים, כאבי גרון.  הלכנו לרופא ומסתבר שזה משפיע עליה.  כך שמבחינת השמחה שמלווה בחג, המאכלים של החג, המנהגים של החג…

ש.:  איך חגגתם את חג השבועות לפני הפרעות, לפני שנרצחו האחים שלך:  נורי ואברהם?

ת.:  אני זוכר כילד, זה למעשה הסתבך עם האבל.  למעשה תיקון שבועות שהיו כל הלילה יושבים וקוראים פרקים מתוך ספר "פרקי מועד".  בדרך כלל התיקון לשבועות נעשה בבית הכנסת, אבל נעשה גם בבית האבל.

יאמר לזכותה של אמי, שלמרות האבל והצער, והיא לא הקפידה על כל מנהגי החג אחרי שמתו האחים שלי, אבל כדי שנרגיש את החג, הייתי ילד קטן, תוך כדי שהייתה מקוננת על אבדן הבנים, הייתה לוקחת את הבצק הקאהי - לשה אותו, עושה את הקאהי מטגנת אותו והייתה שמה את הזבדה.  היו לוקחים קמר, השומן שצף על החלב של התאויים, עם הסילאן (דבש תמרים.  ש.ס.).  יש שאוכלים את הקהי שמפזרים עליו סוכר כדי להמתיק את החג, וזה למעשה הקפידה לעשות למעננו.
היו ימים מאד מרים.  החג הזה ששימש ציון דרך לאמונה הייתי אומר, שפעם ראשונה אומרים שהתורה ניתנה בחג השבועות… אמא הייתה אשה מאד מאמינה, זה אני חושב עזר לה במידה מסוימת.  היא לא מצאה נחמה עד יום מותה.  היה לה שבועיים לפני מותה.  אמרתי לה: 
"מספיק, תראי כמה שנים עברו, יש לך עוד ילדים, נכדים ונינים ולא יחזרו יותר האחים שלי".
אמרה לי:  "אני יודעת את זה, אבל מה לעשות, אני רואה כל יום, שעה שעה, שבעין זאת אני רואה את אברהם (משה מצביע על עינו הימנית), ובעין השניה (מצביע על עינו השמאלית), אני רואה את נורי.  מה יכולתי לעשות?".
לא מרפים ממנה מסכנה.

ש.:  עבורכם זה "עיד אל זייארה" (חג הביקור.  ש.ס.), נכון?.
ת.:  כן , עיד אל זייארה.  אבל אנשים אחרים כפי שהייתי רואה אותם, היו הולכים לקבר יחזקאל, זייארה זה ביקור, כמו שאמרת, אבל לבקר קברות צדיקים, נביאים, אבל אנחנו לא עשינו כלום אחרי מות הבנים, רק ראינו זאת אצל אחרים.
ביום הפרעות הם (נורי ואברהם.  ש.ס.) הלכו לבקר את הסבא ובדרך נרצחו .  הסבא ציון כתב עליהם שירים, והייתי כילד שומע את שיריו.  

(הדוד משה מתרגש מהריאיון ונסחף בסיפורו).
יום אחד בחג השבועות, לפי מזג האוויר, היה לנו עץ בבית שהיה מניב פרי כזה, לא יודע איך קראו לו:  נפוק'ה (כמו דובדבן) ביל קראדה, והוא (אביו – יצחק חבשה. ש.ס.) ביקש מאמא שלי לקחת את כל האחים שלי לאמא שלך (פונה לבלפור).  הייתה באה אצל אמא שלך לאפות עוגיות בעבע, סמבוסק…, הייתה אמא שלך נשואה (בבגדאד) והייתה במצב טוב כלכלי.  אמר לנו:  "תלכו לסעידה תאפו אותם".  אני נשארתי עם אבא בבית.  בגיל עשר הייתי, חודש לפני שעלינו ארצה .  עשר שנים שמר על הארגזים שלהם.  (של נורי ואברהם שנרצחו.  ש.ס.).  

היו אלה ארגזים ענקיים, גדולים כאלה.  הוא לקח קורות של עצים ומסמרים כאלה גדולים (משה מראה בידיו את מידת המסמרים), ותקע אותם בארגזים שלא נוכל להסתכל בפנים.  היו שם כל הבגדים שלהם, הספרים שלהם, היו סטודנטים היו.. כל החפצים שלהם… הייתי כל פעם מנסה להכניס את האצבעות שלי ברווח בין הקורות האלה, ואולי אצליח להוציא משם משהו, ולא הצלחתי.

ועכשיו, אחרי עשר שנים ששמר על הארגזים שלו, ואז התחיל לפרק אותם ושם (בבגדאד.  ש.ס.), היו מחממים את המים בדוודים ומכניסים עצים, ולקח את הספרים… קורע את הספרים (של נורי ואברהם. ש.ס.)  ושורף אותם.  ואז היו תעודות של בי"ס.. עניין אותי איזה ציונים קיבלו, הכניס בפנים (באש.  ש.ס.) וסליחות כאלה היה מערבב כל מיני שירי קינות וסליחות וראיתי את אבא שלי יום שלם לשרוף מפוייח כולו, והיה ממלמל… והפנים שלו, הידיים שלו, כולו שחור… העיניים הכחולות שלו מבריקות  והזיעה ניגרת ככה מהפנים גם מחום השריפה וגם שריגש אותו. (משה החליק את שתי כפות ידיו משני צדי פניו ותאר בהמחשה את פלגי  הזיעה שנטפו מפני אביו המנוח). 

הדוד הזה שהיו מסיקים, הייתה לו ארובה הייתה עשויה מפח עגול ועולה עד הגג ויוצא מהגג.  היה כל פעם מרים את ראשו ואומר לעשן:  "לך אליהם, זה הרכוש שלכם, זה מה שנשאר".  הוא ידע שלא יוכל להביא ארצה (את הארגזים.  ש.ס.).  הוא הקפיד לא לעיין את זה.  היה קורע באגרסיביות ככה (ומשה מתאר בתנועות ידיים חדות את קריעת הדפים).. ושורף … ותמונות ותעודות ותמונות… כל החפצים האישים שלהם:  ספרים באנגלית, מכתבים, ערמות של מכתבים של חברים… ואני זוכר את הצילום של הבול של המלכה עם הכתר ושל יורש העצר של הבריטים, הם עשו בהתכתבות עם אנגליה את התואר שלהם והיה להם קשר עם השגרירות… הקולג' היה באנגליה.  הייתי סקרן לקחת את הבולים - ולא נתן לי, הכל נשרף!

חג השבועות נחשב לטראומה עבורנו.  עלינו לארץ, כמו בפסח, הוא הפסיק לעשות "סדר" אחרי המוות שלהם,  עד שעלינו ארצה, כי התבגרנו ורצינו לחגוג.  בארץ כבר הלך לבית הכנסת.  ביום כיפור היה הולך ומתפלל.  דבר אחד מאד מרגש.   יום כיפור, לפני פתיחת ספר תורה יש פיוט, נמצא במחזור של יום הכיפורים לפני שפותחים ספר תורה פתיחת היכל את הפיוט הזה קוראים על נדב ואביהו בניו של אהרן הכהן, והוא המשיל אותם (את נורי ואברהם.  ש.ס.) לנדב ואביהו וכתוב שם:  אם מי שבוכה בפיוט הזה, לא יראה מות בנים בחייו.  הסבא אמר:  "איך יכול להיות שאני בכיתי כל שנה בפיוט הזה ואלוהים לקח בכל זאת את שני הבנים".  (מצ"ב הפיוטים).

כשעלינו לארץ, בחג השבועות לא היה שינוי מהותי בחגיגת החג הזה במשפחה.  גדלו… אנחנו התחלנו לעשות ממטעמי החג:  קאהי, מטעמי גבינה ותיקון שבועות המשיכו לעשות.  דבר מצחיק שהיו לאשכנזים מנהגים, ויש להם מנהג לשפוך מים אחד על השני, ואנשים מתרגזים לפעמים, ואחרים מקבלים זאת כמנהגי חג.  ואני זוכר שנתקענו, אבא ואני, וראינו אשכנזים זורקים מים אחד על השני, ואבא התרגז שהם שמחים, כי בשבילו זה נשאר טראומה.  כשהוא נפטר ואמא נפטרה, אנחנו הקפדנו לעשות תיקון שבועות ובמשך לא שנה אחת, שנים רבות – עשר, חמש עשרה שנים.  כל שנה עושים. קוראים משמרה כל הלילה, לא לצאת ידי חובה בשנה הראשונה, אלא המשכנו שנים רבות.  

אישית, בשבילי לקראת כל חג יש כמו לקראת שבת, יש לי הרגשה של התעלות, של נחת,  מאכלים וכו'.   לקראת חג השבועות אין לי התעלות, שום דבר מבחינה רגשית.  החג כאילו לא קיים.  אפילו מזמינים אותי, אני לא בא.  ההורים כאילו העבירו לי את הטראומה, רק שיעבור החג הזה.

במשמרה, כל אחד קורא קטע, שותים קפה שחור.  הסמל של הברכות שנותנים… אומרים שנשמתו של אדם יכול להתגלגל, בחי, בחי בלתי מדבר ודומם:  חי בלתי מדבר – דג, ופרי אדמה ועץ, כדי להעלות את עילוי נשמתו של המת.  לשמור על הערנות של המתפללים עושים מוכ'לי (מים רתוחים. ש.ס.) וטבק טיטין להרחה.   מוכ'לי ששותים אותו, הוא יותר חזק מקפה.

אני רוצה גם לספר לך מה שמספרים עלי, כשהייתי בן שנתיים בבגדאד.  כשהאחים שלי נעלמו בפרעות, לא ידעו במשפחה שלי אם הם מתים או פצועים קשה, כמו שאנשים באו אלינו ואמרו לנו שראו אותם פצועים קשה.  מספרים שמכל בגד שהם מלבישים אותי, הייתי עושה קריעה בבגד.  אחים שלי ספרו ואמא שלי הייתה צוחקת:   "מה זה סעידה תופרת לך בגדים  ואתה קורע? כל יום תופרת לך בגד חדש והיית קורע אותו וצועק "נואי, נואי" (נורי, נורי.   ש.ס.).   פתאום, התחילו להבין שזה סמל רע, שהבנים מתו.

זה מראה לך שיש שכול במשפחה… עד היום אני מתרגש, נסער ונרגש שאני שומע שחייל מת.  אני יודע שלא יעברו לסדר היום המשפחה עד שיעצמו את העיניים שלהם.

אמא שלי כל הזמן הולכת ומסתכלת אחורה, אולי ישובו אליה הבנים.  אולי אנו אשמים, אמרנו שלא נדבר על זה, וזה יקל עליה, אבל כנראה עשינו טעות.  השירים שלכם פתחו את כל הצער  (אמר  דוד משה ופנה לבלפור).  לצערי, את מדברת על דבר שזה צער עבורנו החג הזה – חג השבועות.   לכאורה מקיימים מנהגי שבועות, בשביל הילדים, אבל זה לא שמחה, בשבילנו הגדולים, זה חג של אבל.
ריאיון עם המשורר בלפור חקק - 15.1.00

ש.:  מה היחס שלך לחג השבועות?
ת.:  היחס הוא יחס מעורב.  בצד "שבועות" כאירוע דתי בלוח הזמנים היהודי, נקשר אצלי "שבועות" כאירוע טראומתי במשפחה שלי ובקהילת יהודי עיראק.  בחג שבועות תש"א ארע פוגרום ביהודי בגדאד בהשראה נאצית.  לעיראק הגיע אז פריץ גרובה, וצריך לזכור שאלה ימי שלטון הנאצים בגרמניה.  הוקמו בבגדאד משמרות נוער כדוגמת ה"היטלר יוגנד".  בפרעות אלה בשכונות היהודים נרצחו שני אחיה הבכורים של אמי.

ש.:  איך זה נוגע אליך אישית כחוויה טראומתית?
ת.:  באמת עד גיל 29 ידעתי במעורפל על העניין, אך לא הרגשתי נגיעה אישית אליי.  אך ב1977- יצא לאור ספרו של אברהם תוו'ינה "גולים וגאולים", שעסק בפרעות תש"א - 1941.  הוא מספר בפרק על הנרצחים ממשפחתנו, ששבע שנים לאחר הפרעות נולדו המשוררים התאומים הרצל ובלפור חקק, והמשפחה ראתה בלידתם פיצוי משמים על מות הנרצחים, שניים תמורת שניים.
צריך לזכור, שעד גיל 29 לא שמענו מעולם שיש זיקה כלשהי בין רצח אחיה של אמי ובין לידתנו כתאומים.
גדלנו כסמלי תקומה ועצמאות, והשמות שניתנו לנו המחישו זאת.  וכאן נקשרה זהותנו לשואה, לפרעות.  וכמובן הקשר קיים גם בהיסטוריה בין השואה והתקומה.  גם ביהדות עיראק עוררו הפרעות הללו (שכונו "פרהוד") הלם, והתחזקה הגישה הציונית שהייתה עד אז שולית.  
בני הקהילה הבינו, וכך גם בני משפחתי, שאין סיכוי יותר לקיום יהודי בגולה, והגיע העת שהעם יקום ויממש את חלום "שיבת ציון" וישוב לארצו.  

ש.:  ומה ההזדהות שלך עם המסר הציוני הזה?
ת.:  הורינו, שהעניקו לנו שמות ציונים - חרצו בכך את גורלנו.  חכמינו ז"ל כבר אמרו:  "שהשם הוא הנפש".  מאז לידתנו אנו מזוהים ומזדהים עם הציונות, וגם מממשים זאת באופן מעשי.  כיום אני עומד בראש פורום הסופרים הציוניים במועצה הציונית בישראל, פורום שמטרתו לבטא מעורבות של סופרות בחברה הישראלית ולקיים ימי התנדבות בקרב הקבוצות החלשות בחברה.

כמו כן, אני משמש שסגן ראשון ל"אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל", כפי שסבה של אמי, רבי ציון חבשה, שהיה ראש אגודת "עוזרי דלים" והיה מראשי הקהילה היהודית בבגדאד.

ש.:  ואיך כל זה מתקשר לירושלים?
ת.:  במסורת של יהודי עיראק, נקראת בגדאד - "ירושלים דבבל", ואבא רצה להגיע מירושלים של בבל לירושלים האמיתית, ירושלים של דוד המלך.  אבא היה פעיל במחתרת הציונית והוא חלם לעלות לארץ ולגור בירושלים.  כאשר נעצר בעוון פעילות ציונית (לאחר שנמצאו בביתנו קופות קק"ל), שחררה המשפחה של אמי את אבא לחוג את חג הפסח, ומיד המשפחה השאירה את הרכוש שם וברחה לפרס, ומשם לישראל.  ואכן לאחר קליטה במעברה, עברה המשפחה לירושלים.  אני רוצה להדגיש שירושלים היא מרכיב חשוב בחלום השיבה לארץ במשך דורות.  ויחד עם זה, ירושלים קשורה גם בתורה לחג השבועות.

ש.:  איך ירושלים קשורה לשבועות?
ת.:  בתורה נאמר במפורש שיש להביא את הביכורים למקום מיוחד, לבית המקדש בירושלים. (המקור בתורה: דברים כו' , פס' 1-2. ש.ס.). ויש במשנה ב"מסכת ביכורים" תיאור יפהפה של תהלוכות הביכורים העולות לירושלים:
"הקרובים היו מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים, והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו.  והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים"… 
"הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס"…
(משנה מסכת ביכורים, פרק ג', משניות ב'-ד'.  ש.ס.).

ובכלל, מצוות העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה היא מצווה חשובה בתורה, וכיום, גם אם אין זה נעשה כמצווה דתית דווקא, גם היום יש חשיבות ציונית לעלייה לירושלים".

ש.:  ואיך אתה חוגג את שבועות?
ת.:  אני חוגג על פי המסורת שלימדוני הורי.  בצד ההליכה לבית כנסת,  קיימים מאכלי החג ועוגיות ה"כאהי".  וכמובן המשפחה ממשיכה לעלות על קברי האבות וקברי הצדיקים ולקיים את מנהג ה"משמרה" לזכר הנפטרים.    בדרך כלל מגיעים אלינו, לירושלים, קרובי משפחה ממרכז הארץ  לקיים מנהג זה.

מובן שחבל שההיבט החקלאי קצת נשכח.  בתורה,  שבועות הוא גם חג חקלאי של הבאת ביכורים ולא רק חג מתן תורה.  ואת זה דווקא מצאתי בקיבוץ, שממנו באה אשתי תפארת.  בקיבוצים יש נטייה להחזיר את החגים למקורם הקדום, למקור החקלאי.  בביקורנו שם מדהים לראות איך כל ענפי המשק מביאים ביכורים לבימה המרכזית.
מביאים לבימה ולא לבית המקדש, כמובן… ומשעשע לראות מנהג של הבאת "ביכורי אדם":  ההורים הצעירים מביאים לעיני כל את הפעוטות שנולדו באותה שנה.

ש.:  האם יש היבט ציוני לחג שבועות בקהילת יהודי עיראק?
ת.:  לדעתי, כן.  הפרעות נשארו כזיכרון חשוב, וכל שנה יש אירועים ברחבי הארץ לזכר הפרעות.  האירועים המרכזיים נערכים ב"מרכז למורשת בבל" באור יהודה וב"מכון המחתרת החלוצית" בירושלים.
בעיני יהודים רבים, ניתנה תשובה ציונית לפרעות, אך היא הגיעה באיחור של 40 שנה בדיוק.

בשיר שלי מתוך המחזור "קבר אחים 1941" (בספרי "ואז בקץ היוחסין"), כתבתי בנימה ביקורתית על היהודים שלא ידעו לנקום את הטבח.  השיר נקרא "נקמת הגשם":
נקמת הגשם
הגשם ישטוף את כל הפרעות
הגשם ישטוף את הדם באבו
הגשם ישטוף וימחה בלי היכר
את נקמת הדם
שלא תבוא.

רק בשבועות תשמ"א  (1981), הושמד הכור הגרעיני "אוסירק" בבגדאד, והייתה זו נקמה יהודית מאוחרת על הטבח ביהודים בשבועות תש"א (1941).









הפרעות בשבועות תש"א, חותמם על הקהילה בבגדאד וביטויים בשירת התאומים:  הרצל ובלפור חקק.
פרעות תש"א (1941) היו קו שבר בחיי יהודי עיראק, ובעיקר בחיי היהודים בבגדאד.  ההלם היה גדול שהפרעות אירעו דווקא ביום חג ליהודים, חג השבועות, כשהיהודים יצאו לרחובות לבושים בגדים לבנים.  הטבח והאימה לא ישכחו גם ימים רבים אחרי האירוע הטראומטי, והשכול היה כבד במשפחות רבות.  

המשוררים הרצל ובלפור חקק התוודעו לסיפור הפרעות רק בהיותם בני 29, והתברר להם אז שזה היה סוד משפחתי קשה:  בפרעות נרצחו שני אחיה הבכורים של אמם סעידה חקק (לבית חבשה):  נורי ואברהם חבשה.  ההתוודעות לאירוע הייתה מתוך קריאת ספר על הפרעות, מאת אברהם תוינה, שבו סופר גם על רצח האחים לבית חבשה, וצוין שם שבמשפחה ראו בהולדת התאומים (שבע שנים אחרי הפרעות), פיצוי משמיים על מות הנרצחים:  שניים תמורת שניים.

מאז ההתוודעות לפרשה, גבו התאומים עדויות מבני המשפחה על האירוע, וכתבו שני קובצי שירה, קובץ לאיש:  
1.	הרצל חקק , תעודה נשכחת, ירושלים 1987.
2.	בלפור חקק, ואז בקץ היוחסין, ירושלים 1987.
שני הספרים עוסקים בדמויות המשפחה וכן בפרעות.  בלפור חקק כתב פואמה על הפרעות:  "קבר אחים 1941" (ואז בקץ היוחסין, עמ'          ), וגם הרצל כתב פואמה על הפרעות "כל עוד נפשם בי" (תעודה נשכחת, עמ'       ).
זוויות הראייה בפואמות הן שונות.  גיבורי הפואמה של בלפור חקק  הם ההורים השכולים, ואילו בפואמה של הרצל גיבורי הפואמה הם הבנים שנטבחו על ידי הפורעים הערביים, שניהם מתייחסים כמובן גם לזמן האירוע חג השבועות ונותנים לכך ביטוי בשירתם.
הפרעות בשירי בלפור חקק
בלפור חקק מתאר את המחויבות לשורר את הפרעות כתהליך של הקדשה נבואית, שבמהלכה באים הטבוחים ומצווים עליו לשורר את מותם ואת נסיבות האסון.

			ובאו אבותי וצעקוני בנגה הודם:
			אל תכסה על הדם.
			אתה תשא המשא בן
			שמע שמוע ואל תבן.
						      (מתוך השיר משא הדם, עמ' 50)
                
וכן בהמשך:
			ובאו מתי ובאו אחי מארץ הדם
			ולחשו בחרדה:
			איך לא תשא משא הדם.
                                                            (שם, עמ' 51)                                            

הפתיחה לפואמה כוללת מחזור אידיליות "אידיליה לפני המוות".  
                                                                      (שם, עמ' 53 ואילך).
ההכנות לחג השבועות ואווירת טרם חג מתוארות במבט אירוני:  השלווה היא שלווה מדומה, כיוון שבתוך הנוף הפסטוראלי כבר נעוצים זרעי הפורענות והסימנים לרעות הצפויות.  כדי ליצור הקבלה בין הפרעות בבגדאד לפרעות בקישינב (1903), משלב המשורר הרמזים לשירו של ביאליק "על השחיטה":
                            השמש זהב כולה 	
                            זהב נקי זהב טהור   
                            והשיטה יפה ככלה
                            צופיה אל שוק השוחטים, שוק הבשמים שוק השורג'ה.
                                                                      (שם, עמ' 53)  

וקשה שלא לראות הקשר לשיר של ביאליק:
                            השמש זרחה                        
  			השיטה פרחה 
			והשוחט שחט.  

האזכור של שלושת הרכיבים בתקבולת זו הוא זהה, והמשורר חוזר על אזכור שלושת הרכיבים גם בבית המסיים של השיר.

וכך מתוארת ההכנה לחג השבועות:
			"אבותי הם שיושבים בשלוותם
			ואוכלים שקדים טחונים עם סוכר"…
ובהמשך:		"אוכלות הן גבינת כבשים
			והגבינה שופעת בצלחות כשפעת
			שדיהן התוססים"…

כאן כבר יש רמיזה למאכלי הגבינה שייאכלו לאורך החג כולו.  בשיר "בהתקדש חג, בהתקדש הנשים", (במחזור האידיליות) מתאר המשורר את מנהג הטבילה של הנשים בנהר, ערב החג:
			"ערב חג השבועות
			ונשותיכם היפות יצאו לטבול במים
			להיטהר בבוא החג"…
                                                                      (שם, עמ' 57)
ובהמשך מתוארת האם בילדותה היוצאת עם אמה לטבול בנהר:
			"… הולכת עם אמה לרחוץ בנהר
			וידיה מגוננות על הסל
			מפחד שכרון הציפורים".

                                                            (שם, עמ' 58)                                            
בסוף הפואמה מתוארת תהלוכת האבל בתום החג, והתהלוכה נקראת "תהלוכת הסבל" (עמ' 85).  כדי להעצים את האימה, מתוארת הליכתי של הרב יוסף חיים בתוך מסע הלוויה, למרות שאינו עוד בין החיים באותה עת:
			"צלם רפאים עטוף מצנפת צבעונית
			והלא נושא מטה ועיניו שחורות
			והוא חפץ לבכות
			את מכת הבכורות".
                                                            (שם, עמ' 85)

כאן מכת הבכורות היא במתחם היהודי ולא במתחם של האויב כמו במכות מצרים, והאירוע הוא בחג השבועות ולא בפסח.
ובשורות המסיימות של שיר זה,  מופיע סמל רב משמעות שגורל היהודים בעיראק מאז הפרעות לעולם לא ישוב להיות כקודם.  מכאן ואילך החרב תלויה מעל ראשם:
			"ועל חבל מעל ראשי היהודים
			תלויה שם תלויה כמטוטלת -
			המאכלת".

שילוב סמלים מחגים אחרים בולט גם בשילוב שני שירי סליחות, למרות שז'אנר הסליחה מיוחד לימים נוראים במסורת היהודית:  פיוט סליחה על העקידה נוסח א' ונוסח ב'                                   (שם, עמ' 60).

בשיר "משא בבל", שיובא כאן בשלמותו, מתוארת שיחת הסל עם נכדו המשורר.  הסב שהוא אב שכול, נושא בתוכו את כאב מות הבנים.
		
		"משא בבל
		שא את המשא, הוא אומר.
		שא את המשא הזה משא בבל.
		ויהיה המשא הזה, הוא נוהר
		משא דמים על הנהרות
		משא על הדם בנהרות.
		סבא פוכר ידיו ונשימתו קשה.
		בחג שבועות, הוא בוער
		בחג שבועות מתן תורתנו הקדושה
		בשנת תש"א היה המשא.

		וזוכר סבי כי במוצאי שבת
		(יומיים טרם חג השבועות)
		באו לו סימנים קשים לרעות:
		נר הבדלה הדליק, פתיל כתנה בגביע
		של שמן.  ועמד הנר קרוב לקיר.
		ושלח להבה להאיר.
		ונתן כתם שחר על הקיר
		ענן גדול ברקיע.
		ואמר אז סבי לבניו העתידים ליהרג:
		המבדיל בין אור לחשך
		חטאתינו ישכיח.

		בז' בסיון יום אסרו חג
		נאסר החג בנחשתים.
		בבקר ראה סבי בקומו משנתו
		צפרים שתים 
		מתות על גג הבית.
		ישנים היינו על הגג, הו אומר
		וכל הלילה דמיתי שאני שומע
		בחלומי זעקות צפרים
		כל הלילה כבו כל הנרות המאירים
		בשנתנו כבו מפחד הזעקות.
		בבקר ראה סבא
		שהדקל בחצרו נעקר
		כמו נפל בסערה גזעו גוסס.
		גם כבה וחשך נרו של מאיר
		בעל הנס.

		כתב בני, אומר סבא
		כתב זה השיר
		כתב כי כבה גם רבי מאיר.
		כי נתז היין אז לוהט בעורקי הגביע
		כי כסה היין חשכה כל הרקיע
		ויחשך היום עלינו
		ויחשך טרם עת
		ויחשך היום כעיני המת".
בסוף הפואמה מובא המחזור "אידיליה לאחר המוות",  ושוב מתוארת טבילת הנשים בנהר.  הנשים בשיר זה הן סמל החיוניות והפריחה, וכמובן גם השיבה מחדש לחיים לאחר הטראומה הקשה:
		"האור מציף אותן כוחות חדשים
		כי לא תחדל פריחת הנשים".
				                            (שם, עמ' 87)			




ירושלים בראי הפרעות בשירי הרצל חקק.
(ריאיון עם המשורר הרצל חקק שהתקיים בביתו, ביום ז' באדר ב' תש"ס - יום שלישי , 14.3.2000).

ש.:   "הרצל, מה חוויית התשתית של שני השירים :  "ביקורה של הסבתא    תופחה בירושלים", ו"העליה לקבר דוד".  
ת.:  "חוויית היסוד של השיר: "ביקורה של הסבתא תופחה בירושלים".  הסבתא תמיד התעקשה שניקח אותה לקברו של דוד המלך בהר ציון, ולא חששה מן האתגר לעלות מאה מדרגות כדי להגיע למטרה הנכספת.  כילדים ידענו תמיד להעריץ את גודל אמונתה והתעקשותה להגיע לפסגה".

ש.:  "מה פשר תחושת הזרות של הילד המובעת בשיר?".
ת.: "כילד תמיד הרגשתי שיש משהו עמוק בטיפוס הזה על ההר, בעלייה עם הסבתא לפסגת הקבר.  המבטים שאנשים נעצו בנו בעלותנו את המדרגות נראו לי מבטים של מי שאינם מבינים את החלום, שאינם משיגים את גודל האמונה.  בשיר השני הם מתוארים כאנשים קרים:
דובבים מלים
קרות, חסרי סמל, נטולי זהות
אני כמשורר מחפש את זהותי,  רוצה לחוש ריחוק מהם.

ש.:  הילד עולה "עם בכיה לאורך המעקה".  על מה בוכה הסבתא, לאילו נסים היא מצפה?
ת.:  כילד שמעתי את הבכי אך רציתי לא לרדת לשרשו, כי הבנתי שבמעמקים מדובר באמת הכואבת ביותר.  ידעתי שהיא בוכה על שני בניה שנרצחו בפרעות בעיראק והבנתי שהיא נאנחת מאה אנחות כדי לפייס את לבה השבור, כדי להירגע.  הסבתא מצפה לאיזה נס, אולי לשיבת בניה, אולי לתחיית המלך דוד.  כילד לא רציתי לרדת לעמקי כאבה.
ש.:  מדוע הכל הולך לקראת שבירה, למרות שהיא מגיעה למטרה?
ת.:  ככל שהוא מזדהה עם דמות הסבתא, ברור לו כמבוגר הכותב את השיר, שמשהו בעולם השתנה, שעולמו בכל זאת קצת שונה מעולמה.  אמונתה העזה היא בלתי ניתנת לריסוק, הכל חד משמעי ואילו בעולמו שלו הגבולות מתמוססים, סימני ההגדרה העצמית הם צורבים מאין כמותם, וכשהוא מטייל ומחפש את עצמו הוא חש שהוא הולך לאיבוד, כמו איזו נקודה הבוערת "מחוץ למישור".  הוא יודע שכאן ליד הקבר אפשר לנשום את הנס שמצפים לו, אך בבית השולחן התרוקן מהרבה סימני זהות וסימני עבר, השולחן כבר חלק, האטלס קרוע ומשהו בכיוון די תועה, הגיאוגרפיה חסרת מצפן.  ברור לנו שאותה חוויית יסוד היא עבורו נקודת אחיזה כדי לשוב לעצמו ולזהות הברורה והחד משמעית.  זה אמנם בלתי אפשרי אך חוויית הטיול עם הסבתא היא עוגן של נחמה.

ובאשר לשיר על מתן תורה. סיפוריה של הסבתא ליד הקבר אוחזים 'בפעמונים' כמאמר השיר בעמוד 62 והנה גם בשיר בעמוד 61 המתאר את הפרעות המתקרבות לקחת את שני בניה, אנו קוראים "פעמונים בוכים בחלומותיה". למרבה האירועים מדובר בפעמונים שונים.  סיפוריה הנאחזים בפעמונים ליד הקבר מצפים לפעמוני הגאולה, לצליל הרימונים על ספר התורה ליד הקבר, ואילו הפעמונים בשיר על שואת עיראק הם אותם פעמונים מבשרי אסון שבהם מודיעים הנאצים על הרעה המתקרבת.

ש.:  הנאצים בשיר הזה מבשרים רעה ועל היהודים המיועדים להיות קורבנות הם  אומרים בפעמוניהם "היו להם שומר, אין נקם ברוחם".  כיצד משתלבת הסבתא בתוך התמונה הזאת?
ת.:  כל הרקע בשיר מכין אותנו לתחושת המצור, הבדידות והמכאוב של הסבתא.  הנאצים קרבים, הסכנה קרבה, והסבתא ככל העם בגלות חיה כיצור חסר אונים, ללא שומר, ללא תאוות נקם.  רק  אמונה זכה.  והמשורר מתקומם ורוצה שהתמונה תשתנה, שהנקמה תבוא, הוא פונה בכאב לאל שבו הסבתא ובני העם האמינו בו ואומרת:

אלוהי אבותי
הלא שומר אחיי אתה,
הלא הסילאן על הקאהי טרם יבש.

ש.:  האם אותה השלמה עם הגורל אינה מקוממת, היכן הזעם?
ת.: כמי שכותב את הדברים ממרחק זמן, אני חש שמעבר לחוסר האונים יש בשפתי הסבתא גם קצת מרי, קצת מחאה.  היא בוכה בסוף השיר , כיצד אפשר לצום ביום כיפור כשהימים הנוראים באו מוקדם מדי בחג השבועות.  האם יש התרסה ומחאה עמוקים יותר?

ש.:  האם אותה מחאה ניכרת גם בשירים על הסב יצחק?
ת.:  ניתן למצוא רמזים למשבר ואפילו לאובדן האמונה בשיר על הסבא יצחק, השיר 'בן איש חי'.  אם תבדקי את נוסח השיר שפורסם בספר שבו המחאה מובעת בעדינות, לבין הנוסח שפורסם בשעתו ב'מאזנים' בשנת תש"ם, יתברר לך שהמחאה הייתה עזה והגיעה עד כדי אובדן האמונה למשך שבע שנים.  רק כשנולדנו לבתו הבכירה של סבא, הוא חש שנענה משמים וקיבל פיצוי על שני בניו שמתו לו.  שניים תמורת שניים.

יש בשיר גם הד למרי אחר, לתחושת החמצה.  הסב מת ואינו מוריש את עיניו הכחולות לאיש מבניו, משום שאינו חש שמישהו מהם המשיך את מורשתו.  את שעונו היקר, שעבר כמורשת, פשוט מכרו כחפץ, השעון מועבר למתיכים שייהנו מן המתכת בלי להבין את עומק הקשר הרגשי שיש בשעון.  בנוסח הקודם של השיר הנוסח חריף יותר.  הספר 'בין איש חי' שהוא הספר הנערץ על הסב, הופך למטפורה המגלמת אותו, הוא עצמו בן איש חי בעיני הנכד הכותב את השיר.

ש.:  בשיר 'נר כבה' מתוארת הסבתא לקראת המוות, אך השיר מדגיש דווקא   נקודות שמחה כמו חתונה ולידה, מדוע?
ת.:  המוות באותה מיטה מחופה בכילה לבנה, הופך להיות בבואה ללידתה ולחתונתה.  המשורר רואה את המטהרת של הכלה שנקראה חפאפאה עומדת מטהרת אותה כפי שמטהרים גופתו של מת.  כל הנקודות בחיים, הלידה, החתונה והמוות הופכים להיות תמונה אחת, מעין גלגולי חיים, מחזוריות של אותה תמונה.  לסבתא סיפור חיים טרגי. כשנולדה, כבר היו הוריה מתים וכשילדה בעצמה, שני בניה הגדולים מתו.  אני כותב עליה בכאב:
                            עוד לא מתה
וכבר ליבה מת עליה.
	     היא מנסה לחיות את הזיכרון כדי להחזיק מעמד:
				ואת מבקשת להיזכר כי אין בך כוח לחיות?
	     זהו שיר אשכבה לסבתא ואני, כמשורר, מצפה שהמנוחה תבוא לה בעולם   האחר.	  

ש.:  במחזור שירי 'שבת שירה' ניכר עיקרו של השיר הוא תחושת הניכור של העולים החדשים למול האוכלוסייה הוותיקה.  מדוע השיר מתמקד דווקא בשבת?
ת.:  גם בשירים אלה נמצאת אותה המשלה לכלה הנטהרת על ידי החפאפה.  תמרוט לכלה החדשה את הגבות ותבנה לה זהות שתתקבל על הארץ הזאת המתנכרת להם.  תמונה אחרת המבטאת את תחושת המחאה על רקע הקדושה היא תמונת הר סיני.  הם חשים כמו אותם בני ישראל שהוגבלו סביב ההר כמה ימים עד שהרשו להם לחזות במראה הנשגב. כאן הם שואלים בכאב:  "האם היטהרנו דיינו להיות שייכים לכאן", בשיר בעמוד 70 ובהמשך חשה אותה כלה כמו אשה מופקרת וזרה.  
ובאשר  לאותה  שבת  שירה  הנושאת  את  שם  השיר:   למרות  כל הכאב      ותחושת הטביעה  בים, הם עדיין עומדים ושרים את שירת  הגאולים, מודים      לאל על שיבתם לארץ.  השלמה של על אף הכל ולמרות הכל.              
    
ש.:  האם יש  תקווה  להשלמה  בין  חלקי  העם  לאור השיר?  האם השירה אינה מסתיימת בעצם בבכי?
ת.:  השיר  השלישי  במחזור  כמו רומז לתקווה.  הכלה כבר דוברת אותה שפה,    
היא יודעת את זהותה ואת מקומה, ובדברי השיר היא כבר 'שבה להכרה'.
ובהמשך:    "שירתה:
                 יבוא יום נפש וחשבון
                ולא יהיה עם בתוך עמו לבדד
                ישכון.  לא שירת בלעם.  לא קללה
                אבודה.  לא דברי הימים לישראל
                ודברים ליהודה".
והסיום כמו מחכה לסוף מאושר כמו בסרטים, נשיקה לכלה האבודה:  ציפיה
ליום שבו ינשקו את הכלה:
                   "דוברים אל הכלה.  נושקים שפתה"
וברור לכולנו שהשפה כאן משתמעת בשני המשמעים שלה.
       

*     *     *




































































































































































































