מוקד של זיכרון  -בית העלמין
היחודי בהורג קונג
אייריך איבר ואדריאר פיה

מספר בתי עלמין יהודיים נוסדו והתקיימו בסין במאה הי " ט ובמאה הכ '  .יהודים באו
לסין ממקומות רבים בעולם  ,כגון עיראק  ,הודו  ,רוסיה  ,פולין וגרמניה  ,והתיישבו בערים

מרכזיות בסין  ,כגון חרבין ; טיאנג ' ין ( מ 3 ,ת" יד

)  ,שנגחאי והונג קונג  .יהודים אלו בנו בתי

כנסת  ,הקימו מוסדות קהילתיים ורכשו אדמה לקבורת מתים  .להוציא את הונג קונג ,
שבה קיימת עד היום קהילה יהודית פעילה  ,רוב היהודים עזבו את סין אחרי מלחמת
העולם השנייה  ,והשאירו אחריהם בתי עלמין  ,קברים ומצבות .
בית העלמין היהודי בחרבין עדיין קיים  ,על אף שהועבר ממקומו במרכז העיר  ,בשנת

 1 , 1958והושחת במהפיכת התרבות  2 .באותה שנה הועברו אל מחוץ לעיר גם ארבעת בתי
העלמין של שנגחאי  ,שהיו בהם למעלה משלושת אלפי קברים ; כל שנותר מבתי עלמין

אלו הן כמה מצבות נטושות מפוזרות  ' .בית העלמין היהודי בהונג קונג  ,לעומת זאת עומד

על תילו במקום שבו נוסד במאה הי " ט  ,באי הונג קונג  ,והוא נשמר ומטופח היטב  4 .לבית
עלמין זה  ,היחיד שלא נפגע בכל סין  ,חשיבות רבה לא רק כאתר יהודי  ,אלא גם כעדות
למנהגי קבורה של קהילה יהודית במזרח אסיה  ,וכן כמקור מידע גנאולוגי רב ערך  .יש
לקוות שחוקרים העוסקים בקהילות היהודיות בסין המודרנית יתמקדו בנושאים אלו .
במאמר קצר זה רצוננו לתאר את תולדות הקהילה היהודית בהונג קונג  ,לתאר את בית
העלמין ואת המצבות  ,ולהוסיף פירורי מידע על אודות חברי קהילה אחדים אשר מצאו
מנוחה בבית העלמין שלה .

*

תירגם מאנגלית אסף נברו  .המחברים מודים לד " ר אורי מלמד על עזרתו בקריאת הכתובות על
המצבות  ,לפרופ ' אברהם אלטמן על הערותיו המועילות  ,ולמכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים

על תמיכתו במימון המחקר .
1

ראו  :קאופמן ,

2

מהפיכת התרבות הפרולטרית הגדולה  , 1976 - 1966 ,היתה אחד הפרקים הטרגיים בהיסטוריה הסינית

עמ ' ; 28 - 24

פרויקט בתי העלמין בסין .

המודרנית  ,כאשר שרידים של תרבות סינית עתיקה ועדויות לתרבויות זרות הושחתו
3

כאבני מדרכה  ,הובאו אצל ג ' ונסטון ואר  ,עמ '  . 125 - 124שברי המצבות נמצאים במחוז
4

והושמדו .

ראו פרויקט בתי העלמין בסין  .תמונות של מצבות מבתי העלמין בשנגחאי  ,ובהן כמה מצבות המשמשות

בית העלמין נמצא ברחוב שאן קוונג

) ( Shan Kwong

צ ' ינגפו ( טק

מספר  , 13בשכונה שנקראת

ת]ס

)-

~ Valley
.Happy

ביקרנו בבית העלמין במאי  , 1999כאשר נכחנו בקונגרס באוניברסיטה הבפטיסטית של הונג קונג ,

ובביקור זה לא ערכנו סקירה יסודית של בית הקברות  ,מכיוון שלא לשם כך הגענו להונג קונג  .אנו

מודים למיכאל גלצר אשר עודד אותנו למרות זאת לתאר את בית העלמין ; אדריאן ליה
צילם את התמונות המופיעות במאמר .

פעמים

99 - 98

( תשס " ד )

עמ ' 350 - 333

) (Hsia
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הקהילה היהודיה בהורג קונג וביה העלמיו שלה
בעקבות מלחמת האופיום

( ) % 84 % - 1839

נפתחו חמש ערי נמל סיניות למסחר מערבי ,

והונג קונג היתה למושבת כתר בריטית  .סוחרים יהודים  ,לרוב ממוצא עיראקי  ,אשר
התיישבו תחילה בהודו והקימו בה תאגידים מסחריים בכמה ערים  ,הגיעו לסין יחד עם
הסוחרים הבריטיים  .לסוחרים אלה  ,אשר כונו " הבגדאדיים "  ,היו קרובי משפחה או קשרים
קרובים עם משפחות יהודיות אשר התיישבו בשנגחאי באותה עת  .לקהילה הבגדאדית
הצטרפו בהדרגה גם אשכנזים שהגיעו מאירופה  .הקהילה היהודית בהונג קונג נשארה
קהילה קטנה ומספר המשפחות החברות בה לא עלה על שבעים וחמש  .כיום הקהילה
היהודית מונה מספר רב יותר של משפחות של בעלי מקצועות  ,העובדים בהונג קונג
תקופות ארוכות או קצרות ואחרי כן עוזבים אותה .

5

" אוהל לאה "  ,בית הכנסת הנאה  ,שבנה סר יעקב ששון בסגנון ספרדי קולוניאלי בשנים
 , 1902 - 1901עודנו גאוות הקהילה  .בשנת

תרומת סר אלי כדורי

1909

הושלם מועדון הספורט היהודי באמצעות

מועדון זה היה למרכז החיים החברתיים היהודיים

) -; ( Kadoorie

בהונג קונג עד לפרוץ הקרבות באוקיאנוס השקט בשנת

. 1941

המועדון נפגע בתקופת

מלחמת העולם השנייה  ,ונבנה מחדש בשנת  , % 949והוא משמש כיום מרכז קהילתי יהודי
פעיל ותוסס  .עד שנת

1858

נקברו יהודים שהלכו לעולמם בבית הקברות הבריטי או בבית

הקברות במקאו  ,שהיתה מושבה פורטוגלית  .באותה שנה הוקצתה חלקה קטנה לצורך
הקמת בית העלמין היהודי  ,ובשנת

של הונג קונג  ,סר מת ' יו נתן

1904

הורחב המקום הודות לסיוע מהמושל היהודי

( hKatthew Nathan , 1862 - 1939

.)5

6

בית העלמין שוכן כיום בליבו של רחוב הומה מאחורי מקדש "
בודהיסטי  .נעימת התפילה

במקדש מלווה את המבקר בדרכו לבית העלמין  ,בסמטה קצרה העוברת בין המקדש לבין
בית ספר בודהיסטי  .בשער בית העלמין נקבע ברז מים  ,כנהוג בישראל  .למרות המבנים
רבי הקומות הסובבים את בית העלמין  ,שוררת בו אווירה נעימה ורוגעת ( ראו תמונה

.) 1

הצמחיה עשירה ומטופחת ובכל שורה שלווה המזמינה את המבקר להתעכב ולתהות על
ההיסטוריה הקשורה במקום  ,ועל חייהם של האנשים שחיו כאן .
בית העלמין פרוס ממזרח למערב  .רוב המצבות ,

362

במספר  ,פונות למערב  ,לעבר

שער הכניסה  ,אולם מצבות אחדות פונות לכיוון מזרח  .המצבה הקדומה ביותר היא של

קברו של אדם בשם בן בקואל  ,שנפטר בשנת  7 . 1857בית העלמין מוקף בחומת לבנים
ובגדר עץ  .חלק מבית העלמין  ,המוקדש לילדים  ,מופרד מהגוש המרכזי של המצבות
ונקבע על גבעה קטנה  .רוב המצבות אינן מעוטרות  ,ואין בהן סמלים המוכרים מבתי
עלמין יהודיים באירופה  ,להוציא מצבה אחת ובה בסיס שבור של עמוד  ,המסמל מוות

5

ראו הרשלג .

6

ראו לבנטל  ,עמ ' . 3

7

המחברים מודים לגברת יהודית
מידע זה .

גריי

 ,מנהלת החברה ההיסטורית היהודית של הונג קונג  ,על

בית העלמין היהודי בהונג קונג

ן
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תמונה  : 1מראה כללי של בית הקברות היהודי בצ ונג קונג

'

תמונה

2

בטרם עת ( ראו תמונה  . ) 2העיטורים היחידים המופיעים על חלק מהמצבות הם של
פרחים  ,ענפים עם עלים ומטפסים ( ראו תמונות  . ) 5 - 3מגן -דוד פשוט מופיע כמעט על כל
המצבות .
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תמונה

3

תמונה

4

בית העלמין היהודי בהונג קונג

1-

תמונה

5

תמונה

6

ן
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תמונה

8

בית העלמין היהודי בהונג קונג

תמונה

9

תמונה

10

,
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תמונה 2ג

בית העלמיןהיהודיבהונגקונג

תמונה

13

תמונה

14

ן
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16

בית העלמין היהודי בהונג קונג

תמונה

7

נ

תמונה
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המצבות מעוצבות בסגנונות מגוונים  .קברים קדומים יותר נוטים להיות מעוצבים
כסרקופג  ,אולם גם קברים מאוחרים  ,של סר לורנס
( ( Horace , 1902 - 1995

( 1899 - 1993

 ( Lawrence ,יסר

הוראס

כדורי  ,מעוצבים כסרקופג  .בקברים אחדים הונח לוח אבן המסמל

סרקופג בחזית המצבה ( ראו תמונה  . ) 6המצבות מעוגלות או מחודדות בחלקן העליון ,
ולחלקן העיצוב המסורתי של שתי מצבות ( ראו תמונה  . ) 7מצבות רבות מעוצבות כסלע
לא מהוקצע  .לחלק מהקברים הקדומים מעין אוהל אבן הנתמך בשני עמודים בכל צד

וסוכך על המצבה  .צורה של מציד אי יל

מושגת באמצעות אבן המונחת על אבן ועליהן

אבן מסותתת ( ראו תמונה  . ) 8הכתובת חקוקה או מודבקת על המצבה הניצבת ובמקרים
אחרים על לוח אבן שאינו מקושט ( ראו תמונה  . ) 9בשנים האחרונות מורגשת נטייה
למצבות פשוטות אך מהוקצעות בצורת ריבוע או מלבן  ,כגון במצבה הנראית בתמונה . 6
בגוש המרכזי של בית העלמין אין מצבות שנקבעה בהן תמונה של הנפטר  ,אולם בחלק
האחורי המדורג משמאל לכניסה  ,יש לפחות מצבה אחת שחקוקה בה דמות של אשה
( תמונה  . ) 10אין כתובות בסינית להוציא מצבה אחת  ,של תינוק  ,שבה נוספה המילה " יקר

מאוד "  ,בסינית

) ; Bo , Baobao

ראו תמונה . ) % 1

הכגנובות החקוקות במצבות
ברוב המצבות הכתובות חקוקות באבן  ,ובשאר המצבות הוצמדו אותיות מתכת לאבן .
הכיתוב בעברית ובאנגלית  ,באנגלית בלבד או בגרמנית בלבד  .כאשר הכיתוב בעברית
ובאנגלית הנוסח אינו זהה  .רוב הכתובות בעברית פותחות ב " פה נקבר " או " פה

נקברה "

המקוצרות כ " פ " נ " השגור  ,וחותמות ב " תהה נשמתו צרורה בצרור החיים " המקוצרות

כ " תנצב " ה "  .במקרים אחדים מופיע " ציון " במקום

" פ" נ" ;

בכתובות אחדות מופיע

" פ" נ "

המחולק במגן -דוד  .כאשר הכיתוב באנגלית בלבד או בגרמנית בלבד לא מופיעים הפתיח

והסוגר בעברית  .להוציא מקרים בודדים ( כגון בתמונה  , ) % 4כאשר הפתיח העברי חסר ,
הכיתוב העברי קודם לכיתוב האנגלי  ,ומציין את תאריך הלידה והפטירה על פי לוח
השנה

העברי  .בחינה מדוקדקת של הכתובות

על המצבות תגלה בלי ספק וריאציות של

ביטויים נפוצים וכן סגנונות מגוונים של כתב  .להלן דוגמאות אחדות של כתובות
אינפורמטיביות  8 ,כלומר כתובות שאינן מתארות את ההישגים של הנפטר  ,אלא מציינות

את פרטי חייו ומותו פחות או יותר באופן המקובל ; על המצבה בתמונה
" פ " נ " כנראה משום פגעי הזמן  .הכתובת העברית מוסרת מידע

.1

מועט :

[פ " נ]

 . 2זאת מצבת קבורת
 . 3המרוחם משה יחזקאל

8

אנחנו משתמשים כאן במינוח שקבע מרסין וודזינסקי  -ראו וודזינסקי .

12

נמחק הכיתוב

בית העלמין היהודי בצ ונג קונג

'

.4

[ ? ] חט [ ? ]

.5

ניסן שנת התרכ " ג

נפטר יום

ן
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ן ?] [ ? ]
[ ] 1863

 . 6תנצב " ה
כתובת ארוכה יותר העושה שימוש בביטויים נוסחאיים נפוצים מצאנו במצבה של אליהו

דוד שאול ( תמונה

: ) 13

 . 1זאת מצבת
 . 2קבורת

הס '

 . 3אליאו דוד שאול

 . 4נ " ע נלב " ע ביום
 . 5שב ' קד ' אדר

 . 6ונקבר ביום

א'

א'

 . 7ויהיו ימי חייו
 . 8ס " ד שנים
 . 9שנת התרס " ב לפ " ק

[ 902ן ]

 . 10תנצב " ה

" המרוחם " המקובל מופיע כאן בקיצור

ה "מ' " ;

כך גם " נשמתו עדן " בקיצור

" נ"ע" ;

" נפטר

לבית עולמו " מופיע בקיצור " נלב " ע "  .מלבד הביטויים הנוסחאיים  ,בכתובת זו ובכתובות
אחרות נמסר רק מידע מועט על אודות הנפטר  .מידע רב יותר אנו מוצאים במצבה שעל
קברה של שמחה ( או סופיה ) יוסף ( ראו תמונה

: ) 14

 . %פה נקברה המרו ' הזקנה שמחה ,

 . 2בת פרחה  ,אשת המרוחם שאול

 . 3עבדללה יוסף נ " ע  :נלב " ע
 . 4ביום ה ' ששה עשר לחודש

 . 5שבט שנת תרף

[ ] 1920

והיו ימיה

 . 6שלש ושבעים שנה  :תנצב " ה
על פי הנהוג נשים מזוהות כבנות של אביהן  ,אולם במקרה זה המנוחה מזוהה כבתה של
אמה  .פרטים על בעלה של מנוחה ימצאו במצבות של אלמנות  .יש לציין קיצור לא שכיח
ל " מרוחם " :

" המרו ' " במקום " המ ' " .

שגיאה לשונית מופיעה בכתובת הבאה ( תמונה

.1

פ"נ

 . 2האישה רך
 . 3בשנים פערל בת
 . 4איסר נולדה כה

: ) 15
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 . 5שנים מקודם

ונ '

 . 6ביום ג כו לחודש
 . 7תמוז שנת תרנ " ט

[ ] 1899

 . 8תנצב " ה
הנוסח העברי של כתובת המצבה אינו מוסר את תאריך הלידה המדויק של המנוחה ,
אולם התאריך מופיע בנוסח האנגלי  .השם הגרמני של המנוחה המופיע בנוסח האנגלי ,
" פפי " ) ( Yepi

תורגם ל " פרל " בנוסח העברי  -כך  ,כפי הנראה  ,נקראה באנגלית .

דוגמה לכתובת שיש בה שבחים על הנפטר מצאנו בדברים הנוגים של ילדיה של סופיה
יוסף  ,שנחקקו באנגלית בתחתית

המצבה :

" dear wonderful word 15 nlother / Other folks Ifiay love you / But

Oh , what

mother, only she understands / She works for you , looks after you / Loves
you and forgives anything you may do/ And the only bad she ever does 10
0 die and leave youן you / 15

תרגום  :הו  ,איזו מלה יקרה ומלאת קסם היא אמא

אמא  ,רק היא מבינה

הכל

/

/

/

אחרים יכולים לאהוב אותך

היא עושה למענך  ,ומשגיחה אחריך

והדבר הרע היחיד שעשתה לך מעולם

/

/

/

אבל

אוהבת אותך וסולחת לך על

הוא למות ולהפרד ממך .

כאשר דברי שבח מופיעים על מצבה המעוצבת כסרקופג  ,הם נמצאים לעתים בצד

המצבה ולא בחזיתה ( תמונה . ) 17

נסיים בכתובת שנחקקה על -ידי סתת  ,אשר ידיעותיו באיות אנגלי לוקות בחסר
( תמונה

: ) 16

This
Monument
( 15 Errected ) 510
By the Jewish

( commitee ) 510
Unknown Name
Died
Hong Kong 1884

זג

כתובת זו נחקקה על קבר המצוי בחלקו האחורי של בית העלמין  ,ליד הגדר  .אולם
למרבה המבוכה חודש הפטירה ומין הנפטר אינם מצוינים  .האם היתה זו גופה שנסחפה
לחוף מספינה

טרופה ?

האם היה זה אדם חולה או מת שהורד

מספינה ?

האם מסמכי

הזיהוי אבדו ? או שמא מקרה של רצח או של התאבדות ? ואיך ידעה הקהילה שהנפטר

בית העלמין היהודי בצ ונג קונג

'

ן
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בכיתוב העברי נעשה שימוש בסגנונות כתיבה שונים ; במקרים אחדים בכתב אשכנזי .
כך למשל בתמונה  9 . 5דרוש עוד מחקר רב כדי לזהות את הסגנונות השונים  .החוקר יבקש
לדעת גם מי היו הסתתים ועל אילו מסורות אומנותיות הם נסמכו במאה הי " ט ובתחילת

המאה הכ ' .

פיטים גיוגיפייט
די במחקר ראשוני כשלנו כדי לחשוף את ההרכב הפלורליסטי של הקהילה היהודית
בהונג קונג ; להלן דוגמאות אחדות  .הנכבד מקס וולף ( נפטר בשנת
) ( Kadan

שבקורלנד ( חלק מלטביה של ימינו ) ; קרל ברקוביץ ( נפטר

) % 868

ב ) % 889 -

קטי גובאי נולדה בבגדאד  ,בשנת  ; % 878אליהו סלניקר נולד בביאליסטוק ,
בר נולד בפולנו
בשנת

; 1900

( 7ל0

"

011ע )

בגרמניה ; אריגו פואה

רעייתו טינה ( ראו תמונה

)7

) ( Arrigo Foa

כבר נולדה בהאנקו

הגיע

נולד בקדן
מבוקרשט ;

ב ; 1862 -

ממיצא

) ( Hankou

לודביג

איטלקי  ,נולד

סין  ,רכן רחל

לאה רפופורט ראף ; דינה דויד נולדה בחרבין בשנת  . 1910כאשר השם והכתובת על
המצבה בגרמנית מובן כי מוצא המנוח מארץ דוברת גרמנית ; כך אירמה לסינג ( נפטרה
ב ) 1943 -

והינדה נויברון

( תתע

]

"

ע

"

א ; נפטרה בת. ) % 89

הכתובות על חלק מן המצבות מצביעות על הקשרים האישיים והעסקיים של כמה
משפחות עם חברי הקהילה היהודית בשנגחאי ; קשרים משפחתיים עם בעלי חברות בשנגחאי
היו במיוחד לחברי הקהילה שמוצאם מבגדאד  .רשימת בעלי עסקים בשנגחאי משנת
1909

מונה את

Abraham

שהועסקו על -ידי חברת
היו מועסקים בחברת

 . 7ע  .ט  ,סוחר

ת5500

5

 eavidלביטוח

" ט,

. Sassoon

ובנקאי ;  . 7 . 5ו ~Gubbay -

.

למסחר

 . %1 .ט היו שותפים  ,או

וספנות ;  A . S . Gubbayו  -ת0ש7 . 5 . 5010

בינלאומי ; . Elias

 7 .היה מתווך .

10

למרות אובדנם המצער של בתי העלמין בשנגחאי  ,סקירה "
יסודית של בית העלמין

בהונג קונג לצד מחקר גנאלוגי יספקו מידע רב ערך על אודות המשפחות היהודיות
וקשריהן .

11

משפחות אחדות מהונג קונג מוכרות לנו ממקומות אחרים בעולם  .כך למשל

משפחת פואה מאיטליה  ,שכמה מבניה היו רבנים ומלומדים ידועים  ,ידועה בעיקר בהקשר
של הדפוס העברי .

12

שמה של משפחת בליליוס מבוכרה מוכר לירושלמים מרחוב הנושא

שם זה במרכז ירושלים .

13

עמנואל רפאל בליליוס  ,איש עסקים ואחד המתיישבים היהודים

9

לכתב יד דומה ראו בירנבאום  ,ב  ,איור . 340

10

ראו רוזנסטוק  ,עמ '  . 208 , 160וראו רשימת סין הונג ,
ו ~Abraham -

 .ע כשותפים ( ? )  .אנו מודים לגב ' טס ג ' ונסטון על הרשות לעיין ברשימה .

11

יהודית גרין מסרה לנו במכתב

12

אנציקלופדיה יודאיקה  , 6 ,טורים . 1371 - 1370

13

על  -פי המודעה " צוואתה של המנוחה גברת סימה

.

עמ '  , 15המונה

את

R . D . Abraham

מ 31 -

 . 29ק 0 9 , 1 . 12 . 1930ת  . 27 ,לפי

בינואר

, 2001

כי סקירה של בית העלמין נערכה זה מכבר .

בליליום " שנדפסה

ב 01 . -י

 -~ael 's Messenger ,וגז

קביעת בית המשפט העליון בהונג קונג סימה בליליוס תרמה סכום

כספי לבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה בירושלים .

 -348ן
.
-
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הראשונים בהונג קונג  ,נולד בכלבתה בשנת

; 183 7

הוא הגיע להונג קונג כשהיה בן עשרים

ושלוש  ,נפטר שם בשנת  , 1905וזכור לטוב כנדבן ותומך בחינוך .

14

משפחת גובאי  ,שהיתה קשורה למשפחת ששון בשנגחאי ובהונג קונג  ,תרמה רבות

לחיים הקהילתיים בשתי הערים  .במותו בשנת  , 1922הוריש רפאל א ' גובאי את הונו
לקהילת הונג קונג להרחבת בית העלמין היהודי  ,ותרם עשרת אלפים דולר לעוורים
ולנכים בירושלים .

15

שם המשפחה כדורי הותיר את חותמו במקומות רבים באסיה ובמזרח התיכון  ,ובכלל
זה בירושלים  ,כאשר בשנת

תרם אלי כדורי סכום שאיפשר רכישת קרקעות בהר

1920

הצופים בעבור האוניברסיטה העברית .

16

משפחת כדורי ידועה במפעליה הפילנטרופיים

ובתמיכתה בבתי חולים ובמוסדות חינוך  ,ואין משפחה יהודית בהונג קונג המשתווה לה
בכך  .כמו משפחות יהודיות רבות בסין  ,חייה האישיים והעסקיים של משפחת כדורי נעו
בין שנגחאי להונג קונג  .ביתה של משפחת כדורי בשנגחאי  ,הנראה כארמון שיש  ,משמש

כיום מרכז להוראת אמנות  .בבית הספר היהודי בשנגחאי  ,אשר נוסד על-ידי סר הוראס
כדורי  ,התחנכו פליטים רבים אשר נמלטו מאירופה במהלך מלחמת העולם השנייה .
סר אליעזר סילאס ( סר אלי ) כדורי נולד בבגדאד בשנת  . 1867הוא הגיע להונג קונג
דרך בומבי

) ( Bombay

כשהיה בן שלוש -עשרה  ,ויחד עם אחיו סר אליס

וקרובים אחרים  ,בנה את עסקיה והונה של המשפחה  .במותו בשנת
כאיל הון .

17

1922

( 1115ע )

כדורי

נודע סר אליס

סר אלי זכה בתואר האבירות בשנת  , 1926ואחריו שני בניו  ,לורנס והוראס .

האחרונים נכלאו על -ידי היפנים במלחמת העולם השנייה  ,אולם בתקופה שלאחר המלחמה
בנו מחדש את עסקיהם והמשיכו בפעילותם הפילנטרופית .
מעוטרות של סר לורנס וסר הוראס ( ראו תמונה

) 18

18

המצבות הזהות והבלחי

לא מגלות את נדיבותם ואת תרומתם

לקהילה היהודית ולקהילה הסינית בהונג קונג .
לבסוף  ,אליס חיים

) Hayim

 , 11115ראו תמונה

)6

ראוי לתשומת לב מיוחדת  .חלק ניכר

מחייו עשה בשנגחאי והגיע להונג קונג רק לאחר מלחמת העולם השנייה  ,ובה המשיך את
פעילותו בתור מנהל בית החולים המחוזי במשך שנים רבות  .אלים חיים נולד בבגדאד
והגיע לשנגחאי כשהיה בן שבע -עשרה  .הוא היה לתווך מצליח וניהל מיזמים כלכליים
חשובים ; נישא בשנת

1922

כשהיה בן עשרים וארבע  ,ונולדו לו שני בנים .

19

עסקיו ותרומתו

של אליס חיים לחיים החברתיים בשנגחאי חשובים פחות מהתפקיד המרכזי שמילא משנת
ראו 11 :

 .ק . 17 . 11 . 1905 .
.

.

0 . 16ת HNecrology' . , Israel 's Messenger, vol . 2

ראו  . 19 :ק Israel 's Messenger , 6 . 4 , 1923

על לוח הזיכרון בהר הצופים נכתבה הכתובת

הבאה :

the generosity ofSir Elly 5 . Kadoorie K .B .E .
"

~
" Memory
of his wife Laura

[

Kong

"

Hebrew University 0

[ 920 hrough

of

Sections

Mount scopis were acquired

 . of Hongלאורה היתה ממשפחת שוקטה  ,ממוצא ספרדי ,

אשר היגרה לאנגליה במאה הי " ז .

.

ראו  . 15 - 16 :קע of Sir Ellis Kadoorie" . Israel 's Messenger , 10 . 3 . 1922 ,
~
(-

המשפחתית נרשמה על -ידי לורד לורנס כדורי  -ראו כדורי .
ראו ויינר  ,עמ ' . 57 - 55
ראו נליסט  ,עמ ' . 226 - 225

. "Death

ההיסטוריה

בית העלמין היהודי בצ ונג קונג

'

938ן עד לשנת

1941

,

349

בקליטת קרוב לעשרים אלף פליטים יהודים שנמלטו ממרכז אירופה

והגיעו לשנגחאי  .בכישרון רב הצליח לתמרן בין השלטון המקומי בשנגחאי ובין שלטונות
הצבא היפני  ,אשר התערבו בפעילות הכלכלית הבינלאומית  .עד לתחילת המלחמה באוקיאנוס
השקט ב  , 1941 -כאשר נאסר בידי היפנים  ,ולאחר שחרורו ושובו לאנגליה בשנת , 1942
פעל חיים ללא לאות והשתדל אצל השלטונות הבריטיים והיפניים לטובת הפליטים .

בית העלמין היהודי בהונג קונג אינו עתיק כבתי עלמין אחרים ברחבי העולם  ,ולא נקברו
בו משפחות גדולות  .הגברים והנשים שהגיעו להונג קונג בצעירותם על מנת לחיות בה ,
לא הביאו עימם את קרוביהם מהקהילות שמהם באו  .מעל לכל משקף בית העלמין את
האופי הקוסמופוליטי של הקהילה היהודית  ,אשר החלה כקהילה של סוחרים אשר הביאו
עימם להונג קונג תרבות יהודית שורשית .
הקהילה היהודית היתה חלק מהמפעל הקולוניאלי הבריטי  .יהודים שהגיעו ממקומות
שונים ברחבי העולם דיברו אנגלית  ,ובאנגלית  ,לצד העברית  ,נחקקו הכתובות שעל
מצבותיהם  .יחד עם הבריטים נהנו היהודים בהונג קונג מן הפריחה הכלכלית בתקופת

השגשוג של השלטון הבריטי  ,ועימם סבלו תחת עול הכיבוש היפני בשנים . 1945 - 1942
יהודים בעלי אזרחות של מדינות זרות נאסרו על  -ידי היפנים  .לאון וייל ( 0111יי  , ( Leonמת
במחנה השבויים שמשואיפו

) ( Shamshuipo

בהיותו בן שלושים ושמונה  ,ב  , 1944 -ונקבר

בבית העלמין היהודי  .שלא כמו הקהילה בשנגחאי  ,יהודי הונג קונג לא עזבו את מקומם
בתום מלחמת העולם השנייה אלא נשארו במושבת הכתר הבריטית  .כמה מיהודי שנגחאי ,
כגון אליס חיים ולורנס והוראס כדורי  ,הצטרפו אליהם ובבית העלמין היהודי מצאו את
מנוחתם האחרונה  .כמה מהם אף נשארו בהונג קונג אחרי  , % 997כאשר הונג קונג הוחזרה
לסין  .כך מתעד בית העלמין היהודי את תחילתם של החיים היהודיים במזרח אסיה ואת
המשכם .

אולם מהו בית עלמין  ,ומהו תפקידו בחייה של קהילה ? מיכאל ברוקה

, ( Michael

)

אשר חקר את בתי העלמין היהודיים בגרמניה  ,כתב כי בית עלמין הוא עדות נראית לחיי
הדת והתרבות ולחיי היום יום של הקהילה  .בית העלמין נעשה מוקד של זיכרון  ,לא רק
של יחידים אלא של חיי הקהילה  .קברים  ,שלא כבתים  ,נועדו להישאר לנצח .

20

כמו כן  ,על

פי הבחנתו הקולעת של אבריאל בר  -לבב  " ,בית העלמין הוא המקום שבו נפגשים לא רק
המתים והחיים  ,אלא גם הרעיונות הרוחניים  ,הרגשיים והאסתטיים " ומקיימים רב -שיח
עם המבקרים .

21

אנחנו  ,סינים ויהודים מחלקים שונים של העולם  ,המבקרים בבית העלמין היהודי
בהונג קונג נפעמים מהמפגש של ההיסטוריה הסינית וההיסטוריה היהודית המיוצג בבית

20

ראו ברוקה  ,עמ '  . 11במסורת הסינית הקבר נתפס באופן סמלי כמקום מגורים קבוע ונצחי  .הבית
הסיני  ,לעומת יאת  ,נתפס כמקום מגורים זמני  ,על כן הוא נבנה מחומרים מתכלים בעוד הקבר עשוי

אבן .
21

ראו בר  -לבב  ,עמ ' " . 16
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 אם,  וכן,  הביקור בבית העלמין הביא אותנו להכרה ביחס שבין החיים למתים. עלמין זה
22

. "  של שוכני עפר ושלנו,  להכיר " בנקודת הציר של הזהות,  לבב- לשאול מדבריו של בר
. 46 * '  עמ, שם

22
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