
שכוריםכלים /שחרדוד

לוtנןיעל

מפוצץעולםלתוךנולדנו
-סופררקלא-אמזהואבאשראמזכל

במהאותותיהםאתנותניםהם :רלזמזלמקרםקשור
פילוס,-בנוסחאותעוסקהואשאיזמפניערשה,שהוא
לדב-המקוםצבעוישחזמזצבעישערטילאיות.פיות
כלאבלהפילשלהאפלטוניתהאידיאהישנהוים.
מדיםמילווישמסויים'ובזמןמסוייםבמקוםחיפיל

שלוהמקוםשלהאמתאתנותןוהסופר ;מסריימים
 '''זהאתחישחראבמידהשלו,והזמן

ועירקשהעירמארד'קשהעירהיאעצמהירושלים
,,·קירם.גםאיןמיזוג.איןבירושליםלמעשה,דחוסה.

-שערלדרגמא .קטזשטחעלשוניםקיומיםמאהיש
יווני,ונזירחמור,עלרכובפלחנכנסשערבאותויפר.

קצרים,כמננסייםקיבוץמאיזהובחררהארמני,ונזיר

נולםאיטלקי. ...ורופאיהודי,וסטודנטישיבה,ובחור
בעולםחימהםאחדכלאבלשער,באותויחדעוברים
בעינייםהמקוםאתורואהחברושלמעולמושונה

מתיחויותיצרהאחדבמקוםחזוהדחיסותשונות.

אםניונוצרים,למוסלמיםיהודיםביזרקלאעצומות.
וספרדים-אשכנזיםהשונותהיהודיותהעדותביזגם

ניכרוהואבמתחחיוותמידבדחיסותחיותמידונו:

בזמניםזאת,רעםאחרת.בעירמאשריותרבירושלים
מתוךדר-קיוםשלהנפלאהמימדאתנותןזהרוגעשל

זהבעצם,בילדותי.כאלהתקופותהיוטוב.ורצוןהבנה
אנשיםהיום.גםאישיבסיסעלקייםלהיותיכול

אבלייחודו.עלשומראחדוכלומשוחחים,נפגשים
קשים.חינוכיםגםגורםצפוף,קירםאותו

ילדותי,בימישהרגשתיביותרהעמוקהדברזה
צריךילדקשה.זהלילדניאםמיוחדמזלגםזהואולי
שקיבלתימזליאיתרעויציב.הומוגניבעולםלחיות
התיכוןבבית-הספרוסובלני'ליברליחילוני,חינוך

הדתית-כשכרכהבמאה-שעריםוגרתיבבית-הכרם,

האחדבעינישקדוששמהראיתיואזבעולם.ביותר
- nהיאתראיתיאחר.בעיניהטומאהסמללהיותיכול
הדברים.שלסירת

ברמז'מאפייתעדשליהקסקעטלעםהולךהייתי
הייתיושםמאה-שערים,שללשעריםמחוץאזשחיתה
לבית·יבת-הכרם,עדונוסע 5מספראוטובוסעלעולה
החל :הזמןשלהציוניםהמנהיגיםבנילמדרשבוהספר

ע,ל-בשניחייתי ...ראגררנסקי · rבבנטררירכלהרת wב
שמארדמשהולמדנואחדשירםאשכחלאשונים.מרת

ואהבתיאחד-העם.שלממאמריואחדאותיהרשים
הכיהיהדותאתיצגביאליק-ביאליקאתגםמאוד

יהודימדייותראולי :הואנזואומנם ;בעולםשורשית
נאסףרב~םרואהואנילשנונהחזרתיוהנה ...שורשי
מתארעגנון(ש"ייאדלרבז-ציוזר'הגדול,והדרשן

היהדותמצבעל~יספרנושאשלשום'),ב'תמרלאותו
ישראל'עוכרישלהנוראיםהקילקרליםנגדומתרעי

בבית·הספרשנחשבומיכלומר, ..וביאליק'אחד-העם
אנשיםמאה-שעריםבעיניהיוהיהודיתהמסורתלשיא

רמהעולמות,שנישישראיתי !היהדותאתשהרסו
השני.בעיניטמאהאחדבעיניקדוששנחשב

היוהשונים,העולמותביזהעדות,ביזהחינוכים
שרנות,עדרתהיום.שהואכפיהיההמצבומתמיד.מאז

הרטטחיהזאת,רעםומתח.דחיסותשונים,עמים

גדלתישלאמזליזההיהאולילדברים.ומעבדשמעל
קשה,זהכילדזהאתחיכשאתההומוגנית.בסביבה

 .ארתךמעשירזהדברשלבסופואבל
 ?ימינושלמזואזשלהעידבכדלתזאת,בכל-במה,
המצוקהביןהואלו,ע,דשהייתימארד,חשובהבדל

יותרומאוחדכתלמיד,אותהשהיכרתיכפי-אזשל
רשימתבידימצריחהיום.שלהמצוקהלבין-כמורה

כתובארתה.שומראנילמדתי.שבהבכיתההתלמידים
אתממציאאניהאב.רמשלח·ידהתלמידשםשם

:תה.האבמשלח·יד-אברטברלשלמה:נאמר,השמות
כברזהבמשדדים.תהמחלקחיההוא- ?תהזהמה
-משלח·ידאלכדאחר-כך,עובד.אדםנכבד,אדםהיה
מזרחיאחר-כך'נדברת.קיבץהואכלומר,נדברת. :האב

מקבץלאאפילוהוא .בטלהולך :האבמשלח-יד-
 'למשלאר,ברשימה.בטלי'הולכיהרבהוהיונדבות.

היההוא- ?יתושיםזהמהיתושים. :האבמשלח-יד
נגדחומרלבררותומכניסריסוסמכונתעםהולך

מכיריםלאכברכזהערני !ממשערניילדי ...מלריה
ברחוב לנ;,;~שהיהאבהזמיזהמנהלפעםובכן'היום.

חינוךשקיבלתימזלי"איתרע
בביתוסובלניליברלי tחילוני
שעריםבמאהוגרתיהכרם.

ראיתיואזבעולם.ביותרחרתית
יכולהאחרבעינישקרוששמח

בעיניהטומאהסמללחיות
האחר"

מטעהזכרוביואולי ?היוםשלמירושליםמווכוליטית
ילדה.הייתיאותי.

הטוביםהימיםשללאידיאליזציהנטיחישתמיד
 ...הזיכרוןשלאופטימיזםגםכללית,כטיחגםזרההם.
להס-יכולתהמאורעותבשנותאיפה.תלוימתי.תלוי
אבניםארמכרתקיבלני;זערביברחוביהודי.ברחובתרבב

לשיםהחליטוהאנגליםהמלחמה,כשפרצהסכין.אר
הזפלךנגדגםחזקהידאותהאתהפעילוהם .קץלזה

העיראזבריטניקה:יפאקסהיהזהבמצרים.פאררק

האנגלים.שלהחזקההידבזנותקוסמופוליטיתהיתח
שקדםמההעולם.מכלצבאותגםחיוהמלחמהובגלל

יזכרונותישהתורכים.מצדכפוי,'פאקס'כזגםהיהלזה
בגללפשוטוזההתורנים'מימייהודיםשלענוגים

בשער-יפולתלותחופשיהיההתורכיהקפיטולציות.
הולכיםהיואנשיםהאףאתלעקםשהעזתושבכל

אזרחשהיהיהודיאבלהתליות.אתלראותלשער-יפו
השליטה .שליטהעליוחיתהלא .מוגןהיהאוסטרי
 :הקונסוליםכידיהיההדוארגם .הקונסולבידיחיתה
ואמריק-ורוסיתאנגליתופוסטהאוסטריתה 99 ; 9חיתה
החולה:'האיששלהקפיטרלציותהיואלהבית.

המימדהיהואזפגה,שהמתיחותתקופותהיוהתורכי.

בחסדדו-קירםהיהזהאבלדר-קירם.שלהזההסימפטי
ואיןלשלוטהערבילאפנדיפרטנזירתאיזכלומר,אנגלי.

אתמקבליםשניהםלשלוט.היהודילסוחרפרטנזירת
ומחלוב-בשלוםחיים-ויפהטובאזהאנגלים.שילטון

 .האינגליזעלנים
אבןולקבלה~;כ~רבשכונותלעבורבעיות,היולי
והכל-לשכונהשנכנסזרכלבכמוהיהזה .ערבימילד
אותו.מתקיפיםהמקומייםבים

 ? •••יהודיתבשכונהשעברערביוילד

היויהודי.מילדמוגןיותרהיההואכלל,בדרך
לפלחהגיחוכללבדרךאבל .אבןשחטףמקריםבוודאי
ל vהגנד·שערביםמקריםהרבהגםהיולעבור.הערבי
אח'הצילושערביםלךשיספרורביםיהודיםיש .יהודים
טבעזהאישי.ענייזזה ...ערביהמוןמפניחייהם

האדם.

עשההבןהחבצלת.רחובהיוםשקוראיםמה-הסולל
לשםשמעכשהאבמה.זוכראינניייעשה.שלאמעשה

כדירצוהמוריםחדרוכלהבזעלהתנפלהוא .הוזמןמה
היהזהאותו.יכהשלאהבן.מעלהאבאתלקרעו
 . 4oה·שנותבתחילתאוהמאוחרותנ oה·בשנות
 ,הבןעלוהתלונןאבהזמיןכשהמנהל ,-60הבשנות
גדול.הבדלזה .למנהלהרביץהאב

אותהולחלובעזלתפוס

זרכלבכמו

יתושים :משלח·יד

צאצאיכתי-אונגרין'ממייסדיהיוכות·אכותיא
ביותר.הקיצונייםהדתייםכלומר, ;סופריה'חתם

היחידיהאשכנזיהילדהייתיקודםבשלבעל-כך'נוסף
כלבניבקרבלמדתישםלבנים.העירוניבבית·הספר
חל:פיםעג'מים.אורפלים.תימנים,עדות-המזרח

שלאמיעדות-המזרחלאזהוספרדים-וספרדים
לאהעדותחיכוכיסבלתי.בהתחלהזה.אתמערבביודע

עולםהיהזההזה,לעולםכשנכנסתיאבלהיום.התחילו
התיכון,בבית-הספרלימודיאתכשהמשכתירחם.טוב

 :נעיםלאעולםוקר.כבדעולםלחרךשכפלתיהרגשתי
האשכנזים.שלוהקרהרצירנאליסטיהעולם
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לאמאיתנואישילדי·ערני,ילדים,כשהיינו
לזה.חונכנולאמשהו.לוחייבתשהחברהחשב

ראםלמשהו.יגיעויעשהויעבודויתאמץשילמדילד
שמעתיזהבענייןלקרי.משהוברישלמשהו,יגיעלא

ירושליםראש-העירשהיהאיש-שלרם,מפיסיפורפעם
בתל-מעברותעדייזהיואזששת-הימים.מלחמתלפני
שלגשלג,שנתחיתה soה-שנותבאמצעוהנה,פיות.
ואמר:הפועליםלמועצתקראאיש-שלוםואזגדול.
ובחלק.לתלפיותניסעוחלב,לחםניקחהעבודהאחרי
בעצמם,אומלליםענייםירושלים,פועליהיואלה

רכלפרוטות.והרוויחוהמצררואתהמלחמהאתשעברו
כפתחעמדווהנה,לתלפיות.ונסעוחלבלחםקנהאחד
כדיהדרךאתלבקרתצריכיםוהיו.המעברותאנשי

רחינושלרכותבידייםעמדווהםאליהם.להגיעשירכלו
משלג.הדרךאתלהםשינקר

קרס·יותרהרבהעירחיתהלאהמנדטוריתירושלים-

בשכונותהיושליביותרהמעניינותהילדותחוויות
מולסנהדריה,בסביבותגרנוירושלים.שלהספר

שבארהערביםאתזוכרואני .נ:פי-סאמואלהערביהכפר
עםבאהיההרועהחלב.לנרמוכרים,ה;והעדריםעם

שהיהכלי,לתוךארתהוחולבהעזאתתופשוהיההעדר
המחזה :עולםמפלאיאחדהיהזהבשבילימידה.גם

אחריו,והאשההעדרעםיורדהערביאתלראותהזה,
יצאוהםכאילובדיוקהיהזההראש,עלהתאניםסלעם

יצחקאבינו,אברהםנראוכךהתנ"ך.מתוךזהברגע

בשפהדיברוגםוהםחיו.גםהםוכךנראוהםכךויעקב.

לזר.זוודומותאחיותהזהשפותהריקרובה.כל-כך
הםמזה,ויותר-המינהגיםאותםעלשמרוגםוהם

ההיסטוריהשלהעתיקיםהמקומותשמותאתגםשמרו
והםשמואל.הנביאשלהרמהזרנבי-סאמואלשלנד.
אתבנרשהםכשםקדוש,נעשהוזהזה,אתקידשו

שאלשסולימןמסופרבית·המקדש.במקוםאל-אקצה
נעשהוזהבית-המקדש,עמדהיכןיהודייםעים iזשני

שח,-לבושיםשבאר,יהודיםראיתיזה,וכנגד ...קדוש
שלרש-שמלפניוהקפוטההשטריימלאתלבשרוים,

והםקרה,לארץמתאימיםשהיובגדיםשנה,מאות
שלהצאצאיםהםאלהבעברית.לאביידיש.דיברו

טעותאיזושהיחלהאמרתי,אז ?ויעקביצחקאברהם,
השתבשה.ההיסטוריהמקוםבאיזה·שהואבהיסטוריה.

כשט·בעיני.פלאשחיתהאחרת.תמונהניקחאר
אתוראיתיהר-הזיתים,לעברועליתיקידררזבנחליילתי

הללו,לאנשיםמה-הרוסיתהכגסיהואתגת·שמנים
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מפני ?הזחולמקוםהצפון,שמקצותשבאוהרוסים,
לווחיהם, nבבית-לשנולדעברי,נערפעםהלךה'שפ
פנימי,ריבחיהזהבית-המקדש.שלחאפנדיםעםריב
באיםחםמה .הימיםאותםשלבני-יהודהביןריב

אתשאלתיכך .ולולהםמה .פחעיקבותיואתלחפש
העםשל ,שליההיסטוריהבעיקבותבאיםחם .עצמי
טוב,יהודישהיהעצמועלשהעיד ,ישואתלחפש .שלי
לוהיה .עליהלהוסיףאוהתורהמןלגרועבאשלא

כלומר, ;שלנוחאמיתייםהנביאיםשלבמסורתויכוח.
 .הקודשעבודתשלהפורמליזםלביןהמחףתביןויכוח
-גתסמנחלמקוםקוראיםוהםפח.מחפשיםהםמה

באיםגםחםבזה,דילאאםאבלגת-שמנים.כלומר,
ההיסטוריהמןחלקשחיה .ישושלבשמואותילנגח
מכל .הערכיםבכלשיבושאיזהכאןחל ...שלי

מצדשיבושהאיסלאם,מצדשיבושכאןיש .הצדדים
השיבושאתחשתיאני .היהדותמצדושיבושהנצרות

כשנונחכיחודיגדלתיאניכי ,היהדותמצדגדולהכי
אני .שלובמשפחההשיבושיםאתחשאחדכל .הודיתי

חסיניםאצלבקונפוציוס,שחלוהשיבושיםמןסובללא
שלהשיבושאתחשתיאניחסינים.שלעניינםזה-

ושמירתאורתודוכסיותמתוךשדווקא ,מאה-שערים

עברית,לדברהיהואסורעברית,דיברולאהםהמסורת,
ופולנית.ברוסיתבלולהאירופית-גרמניתשפחודיברו

בצפוןשם,שלבשוהבגדיםאתללבושוהמשיכו
היסטוריהארתחממשיכיעצמםאתראווהם-אירופה

הכבשיםעםשיורדבערביראיתיהחיהתמונתהשאת

שלו!
אףספקליהיהלאכילד ,שיבושאותוכלעםלאב
 .כשמשברורליהיהזה .דודלביתהנצרהואשאנילרגע

 .תיתנ"כחיתהשליההיסטוריתהתחושה
מקודרתאסכי •אותךמשמש ,,,החבלאזאת,עום-

הלוריאכית,הקבלהועדהבבליהמיתוסמןאחדים,
כירושליםהמרתחשיםהדבריםלפכיומחתתמעובר

מיה.ודרכית..
המימדיש .לירושליםרביםאספקטיםערדיש

הארד .הפיסי-מטפיסיהמימדלוקוראשחייתיהחשוב.
אחרים.במקומרתמאשריותרבערצמחירדדבירושלים

יש .ופרשת-המדברפרשת-חמיםעלכאןנמצאיםאנחנו
ערדוישבערצמה,המכה .השמששלהעירוםהשפע
 :כךלאזהעכשיו-בילדותיכך-מענייניתתופעה

חצרבכל .בעירתחיוותמיד .הבוררתמןחייתהירושלים
חיוגשומהוכשנח .השכונתיהבורגםרחיה ,ברדחיה

חמים,-השפע .הבוררתהתפוצצותמפניחששות

ולא ,מלמעלהישרהזאתרילעבא-החייםהשמש,
איננהשהעיןכשםהשפע,לביןהכליביןקשרהיה

חראבירושליםהצלגםכך .האורשפעאתלסבוליכולה
איןערפילים,אין .זךהאווירמאו.דזכיםהשמיים-חד

לאחבור-חמיםגםוכך !חדזה .ניףאנסיםאיןעננים,
נסתם.היהשחראאומיםחיושלאארמותאםהיה

הרביעיחספרחוא'נינגל'
שחר,רוושלהרומניםבסירות

במרכזהשבורים'.חבלים'חיבל
שלבירושליםהחייםחסיררח

הארבעיםשנות

הצל.שלהחדרתהשמש,שלהעירוםהשםע:שחדדודהסרפד

רסיס"הואאדם"כל

חפיסיתהעובדהביןקשרשישנדמהליו
יורש-ילידחיהחרא .י"הארשלתיאוריההלביןהזר

העבירוילדכשהיה .שייקספירשלבזמנובערך-לים
אסכולתאתויסדשבחראואחר-כךלמצרים,אותר

בתיאוריהמסריימתנקודהישבצפת.שלוהקבלה
מה-התפוצצותמתוךנוצרהעולםאצלוחלרריאנית.

מוזרהכצורחמתאיםזה '.הכלים'שבירתקורא,שחרא
 . Big Bangח-שלהמודרניותהפיסיקלירתלתיאוריות
בתורתאצלוקשורזה .הפיצוץמקררמההיא,השאלה
הוארע :מעניינתתשובהלזהכרתןוהואוהרע.הטוב
חומרהואליכלרך ?ליכלרךזהמה .במקומרשאיכרדבר

עלכשהוא ;בבקבוקכשהואטהורהיין .במקומרשאיכר
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 ;כבקבוקטהורהשמן .ליכלוךחראשלךהשימלה
בעולםעכשיו, .ליכלרךהואשליהמכנסייםעלכשהוא

שנולדנומפני ,אומרוהוא .כמקומראיכרדברשוםהזה
התיארריהאוליזוהי-שברר?הואמדוע .שבררכעולם

 .ירושליםילידעל-ידיאי-פעםשנוצרהביותרהעמוקה
מערכותהקוסמוס, ,החומרעולםכל :כךאומרחרא

יועדיםהפיסיקאיםהיום .מטבעומוגבל ',וכרהכוכבים
נרכזאם .מוגבלהחומרעולםכמהעדממנוטוביותר
בריהירשלא ,לגמריאותונרכזבעולם,החומרכלאת

כדי ,חאר"יאומר ,עכשיו .הזהלספלייכנסהוארווחים,
ליצור ,להצטמצםצררךהיההחומרעולםאתליצור
כלשרנו.ה'צימצום,'מושגזהוכאקףם.ריקה,נקודה
החומרעולםכלאתויצרהצטמצםאלוהים 'רבכן

-קירםלחומר,לו,שיהיהכדיאבלאחת.בנקודה
קרןבושתהיההיהצריך-משמערתהחיים,שלבמובן

הוא.רבכןמשמערת.נשמה, :ימינובלשוןאר .אלוהית
 ?קדהמהאחת.אורקרןאחת,קרןהחומרלתוךשלח

העוצמחהאור,קרןאתלהכילחיהיכוללאהקוסמוס-
פוצצההעולם,אתששכרהוהיאחזקה,מדייותרחיתה
פירורהואמאיתנואחדכלהזההשכורבעולם ...אותו
הנשמה.-אלוהיתקרןמאותהטיפהוכרמסויים,חומר
כמוחטיפה.וגודלהחומרגודלביןישיריחסאיןאבל

טיפ-עםחומרהרכהלהיותיכול-שנשכרבקבוק
אלה ...הרבהעםחומרמעטלהיותויכול ,טיפח

 .לתקןצדיךוהוא .רסיסהואמאיתנואדםוכל .רסיסים
זהו .לתקןצריכיםואנחנומפוצץעולםלתוךנולדנו
האלוהיתשחקרןחושבואני .אצלוקון'יה'תמושג

יד,-ידלשלחוויית-ילדותהיאהחומראתשפוצצה
 .אחתרגלעלשלוהתורהשלפרפראזהזוהי .שלמי
מלמעלה,ישרשבאהשפע ,המדברשלהעירוםהאור
 .שהתפוצץאומים,מספיקבוהיושלאהבור

כשםהכלים''שבירתשלשלובמושגהשתמשתיאני
הכלים'היכל ,שליהירושלמיתלסיורהכולל

 •השבורים:
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