בית הקברית היהידי של סלוניקי

ע בור נשות סלוניקי ,שבדרך כלל לא יצאו

השתרע מעבר לחומותיה המזרחיות של

משכ ו נות מגוריהן ,הייתה העלייה לבית

העיר .מיקומו הפריע לתכניות הפיתוח

הזיארה

העירוניות ,ומסוף המאה ה  19-עד לחורבן

ב 6-

בדצמבר

1942

נעשו

כמה

להפקיע את השטח לצורכי ציבור .כיום
משתרעים על שטח בית הקברות גנים,
פארקים ושכונות מגורים וכן אוניברסיטת

ייאריסטוטלס".

והנכדות נסעו בחשמלית שחצתה את העיר

הגדילה

הסופי של בית הקברות בידי הגרמנים
ניסיונות

הקברות מסע קסום בזמן .הסבתא ,הבנות

ממערב למזרח,

מתיקה שחילקו בבית הקברות לידידים

עבור נשות טלונ  1ק  lה  llתה
העל  llה לב  1ת הקברות ה  1הוד

ולקרובי משפחה.
l

מטע קטום בזמן .הן נטעו

ממערב

בית הקברות ש;;כן על מורדות גבעה חשופה,

תופעת העלייה לרגל של הנשים תודעה
בעיקר

בחשמל  1ת שחצתה את הע  1ר

למזרח ,

ובסליהן מאכלים ומיני

ובטל  1הן מאכל  1ם

במאמרים

בעיתונות

ההומוריסטית

הסלוניקאית )כגון בעיתונים :ייאיל ראלייו",

ייאיל ריזון"(  .העיתונאים חשו בושה למראה

ומ  1נ  lמת  1קה

שיירות הנשים היהודיות העמוסות בסלי אוכל

ובלטו עליה מצבות שיש וגיר סחופות רוח

שבסיסיהן נבנו מדבנים אדומות .לכל אזור

המציפות את החשמליות ואת האוטובוסים

ב"בית החיים" יוחד שם משלו :ייהפתח של

בב גדיהן המסורתיים הססגוניים ובכובעיהן

השכונה היהודית" ,ייהפתח של היווני ",ם

המ וזרים .הם לעגו לתופעה ושאלו מדוע

ח ולי

א ין הנשים היהודיות לומדות מאחיותיהן

ייהחולירה"

)שבו

עשרות

נטמנו

המגפה( ,ייצעי הברוש של ז'אק פאשה" וע ו.ר

הנ וצריות המגיעות לבית הקברות ובידיהן

רק צמחי ייירוקת החמור" גדלו על אד מת

פר חים ולא פשטידות .התפילות ,הקינות

זעים וכב שים

וש יחות החולין שערכו הנשים עם קרוביהן

הבור היבשה,

ודערי פרות,

רעו בין המצבות.

המ תים היו מקור לבדיחות .החזנים בבגדיהם

השלטונות היווניים ראו בבית הקברות ההיודי

הב לויים והמטריות השחורות שהגנו עליהם

תזכורת לאמות שנות הכיבוש העותאמ ני;

מלהט השמש והנשים השורטות את

ליזמים ולקבלנים היה השחט כר לפיתוח

בו כות ,מתלוננות ומתווכחות עמם על מחיר

עצמן ,

הת פילה לעילוי נשמת המתים זכו לתיאורים

נדליין; לקהילה היהודית היה בית הקברות

חלק מהזיכרון הקולקטיבי ודעות לעתיק ותה

חוויית הקדושה לש הגברים עוצבה בדרכים

סר קסטיים ,כמו גם הוויכוח עם שומר בית

של הקהילה ולגדולתה; לנישם היהודיות

המקובלות באמצעו ת לימדו תורה ,תפילה

הק ברות על מחיר הכניסה לבית הקברות

ואילו

שימשה הלעייה לבית הקברות חוויה של

בציבור,

התעלות רוחנית ,מפגש ,בילוי ונחמה.

חוויית הדקושה של הנשים הסלוניקאיות

הנ שים לא פקדו רק את קברי בני משפחתן

בית הקברות שימש גבול בין חיים למו ות,

עוצבה במקביל לפולחן הרשמי ובזמנן הפנוי

א לא עלו והתפללו על קברי צדיקים כמו

לחול ,תפילה בציבור לתפילת י חיד ,
גברי ציבורי אל מול מרחב פרטי נשי.

מחובות לבעל ולמשפחה .עלייתן של נשים

ייס וכת דוד" ) חכם דוד סירירו מן המאה

ה(, lS-

יהודיות ויווניות לבתי קברות נתפסה כחלק

יי אחן ניסים דילוס אינדולקוס "  ,קברו ש ל

טק ס ההל ו ויה והקבורה היה מעשה של גבר ים,

מהגדרת תפקידיה של האישה במשפחה,

ר ו פא עממי מפורסם ו ק בר י צדיק י ם אחר י ם .

ונשים לא ה ו רשו להשתתף בו  .בערבי ראש

דהיינו חיזוק הקשרים המש פ חתיים עם החיים

נש י ם נ דר ו נ דרי ם להקמ ת מצב ות על קברי

חודש אלול ונ יסן ה תקי י מה ה " זיארה הגדולה"

ועם אל ו שאינם עמנו עוד א ך חיים בזיכרונ נו

צדיקי ם ""
שלא זכו ל כ ך או לשיפ וצן ,ועל

)עלייה לרגל( ,וגברים ונשים עלו לב י ת

ובל בנו  .ה נשים ל מדו לק ב ל את מר גורלן ,לא

המצב ו ת

אמאניסידאס "

העלמין .במשך השנה ,ובעי ק ר בראש חודש,

ק ודש

מרחב

יימשמרות"

ו"סליחות",

-

דרכמה אחת.

שכ ו נ ו

יי פ י ידראס

להתל ו נ ן בפני אחרים ולשת ו ק .א חד המקו מות

) = אבנ י ם שהתעוררו( נחקקו נסיבות הת ר ומה.

שעל פי המנהג נשים פטורות ב ו מ מלא כ ה,

היחידים שבהם נשמע ק ו לן הי ה בי ת הקבר ות.

כתובות אל ו הן עדות אילמת לכך שהמקום

הייתה בבית הק בר ות נ וכ ח ו ת מסיבית ש ל

בעוד שבבית הכנסת נאסר עליהן ל געת

ש ימש ידע עלייה לרגל לנשים .

הן רח צ ו ונ יקו

ב ספרי התורה  ,בבית הקברות יכלו להתרפ ק

דלי סיה חסדאי שאלתיאל הקימה מצבה

את המצבות ,התחננו ,הת פ ללו ובכו למתי ם,

על מצבות האבן העתיקות  .הן אלתר ו תפ ילות

ע ל קבר ו ש ל ר' שלמה הל ו י )נפטר בשנת

כדברי הפתגם הסלוניקאי המלמד אותנו על

י חיד  ,בי טאו את מצ וקו תיה ן ואת ערגתן לפני

שצ"ד(  ,יי בעב ו ר נדר שנדרה על בר י א ו תה

תהליך החברות השונה של נשים וגברים:

האנשים הקר ו ב ים להן

ו ביקשו יששמשו

הטו בה ו על פדי ו ן בנה אלברט ".ו מ זלט ו ב,

נשים שעשו בו מעשי נשים

-

A tu fijo ambezalo a ennadar y a tu fija

מליצי יושר עבורן בפני בורא עולם .הקערה

אשת יוחנ ן א ב 'לה ,הקימה מצ ב ה על קברו

] .a endetcharתרגום :למד את בנך לשחות

התפללה לבנים ,החולה לרפואה ,היתומה

ש ל וידאל סיד ) נפטר בשנת שצ"ד( ,יי ע ל

)לנתב את דרכו בחיים( ואת בתך לקונן[.

לנדוניה וה~ם לנישואי בתה.

הנס שעשה לה בח ו לי הרגליים .י ה י רצון

-----lfii

שהנס יה~ ה בשלמרתו" ,ג'ולי יה ,אלמנת

הכדורגל היוונים לצפות במשחקים שנערכו

לכבוד הכבוד :קובץ סיפורים ,תרגם ר'

נס

במגרש ייארקול" כשהם עומדים על המצבות

סערי ,ירושלים :כרמל ,תשס"ב(.

שעשה לה אלוהים שצחיל אותה מניתוח

ולמנוע את הביקורים הליליים של חיילים

תיאור הפולחן העממי וה"זיארה" משקף את

בניה

ונערותיהם למימוש אהבתם ,יורגו

יואנו ,

המתח החברתי ,התרבותי ,הדתי והלאומי

בניה

הסופר היווני יליד סלוניקי ,הקדיש סיפור

שאפיינו את הקהילה היהודית בסלוניקי

מ ו אי ז

קשה,

תפילה

ק פ ואבן

שהחכם

בדע

הקימה

I

יאמר

צמבה

עבורה

בריאותה

"עברר

ועבור

ובריאות

ושאלוהים ישלח להם ברכה במעשה ידיהם";

מסוף המאה ה  , 19-הוא מהווה אבן זיכרון לא

קצר לזיכרונותיו מבית הקברות היהודי,

רק למצבות בתי העלמין שנעלמו מנוף העיר

פלור ,בת המנוח נחמה אהרן מלאך ,הקימה

היו

מצבה על קברו של יעקב שיררו "שהבנים

לעול ם אינ ם מוציאים את עצמות מתיהם

אלא בעיקר לקהילה יהודית מפוארת שעלתה

יהיו בבריאות טובה",

מהקבר .את הגופות הכניסו מהצד .על

בעשן המשרפות של מחנות ההשמדה,

שם

אינספור

בורות

-

היהודים

בית העלמין שימ ש מ ק ום ביל ו י ונחמה גם

המ צב ה

לאחרים  ,בשנת  1929הוקמה בבית העלמין

מקצועו

ה יהודי ת חנ ת מ שטר ה ,ו ב מק ב יל הוצב בשער

חביות וכו' ,כל אחד על פי מקצועו בחיים.

שומר גברתן שכונה בפי כל יי מ צ'י ס טה ':

השומר והתחנה נועדו למנוע גנבות של
מצבות

לשימוש

משני,

למנוע

מ א והדי

ב [...
ב [...

גולפו
של

תמונות

המנוח:

שהצביעו

על

נעליים ,כובעים,

ה לכ נו לש ם לעיתי ם קרובות כל כך
הנשים חיכו לנו שם בישיבה או

בשכיבה 'י) יואנו ,ייבית הקברות היהודי",
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