יהור קוצעיו ויהודי קאיפנג
הערות על קאסטה  ,בתי  -אב  ,שמות משפחה  ' ,קהילה ' וגיור

ברברה ק ' ג ' ונסור

מבוא  :קוהם להשוואה בין שפי הקהילות

ביקור בבית  -הכנסת הפאראדסי ברובע היהודי ( חלי, 0
)

וט) 7

בקוצ ' ין עשוי להזכיר לך

את סין  .כל האולם מרוצף במרצפות סיניות יפהפיות בגוני כחול ולבן עם דגם עץ
הערבה  ,שהובאו ככל הנראה לפינה דרום  -מערבית זו של הודו במאה

ה . 17 -

מרכיבים

תרבותיים אחדים  ,המיוחדים לחלק זה של הודו  ,רומזים על מגע מוקדם עם סין ,
כגון

:

גגות רעפים בסגנון פאגודה על חלק מהבתים הישנים יותר ורשתות דגים

בצורת פרפרים ' סיניים ' בפורט קוצ ' ין ועל גדות הנהר בצפון  .יש גם עדות מסויימת
ה  18 -וה 19 -

שלפיה יהודי קוצ ' ין במאות

ידעו על קיומם של יהודים

בסין .

ן

אך לא על ההשערות בדבר קשר של ממש בין יהודי קוצ ' ין ליהודי סין מבוססות
ההשוואות שייעשו להלן בין שני קיבוצים יהודיים אלו  ,אלא על הקבלות בולטות

בהיסטוריה ובהסתגלות התרבותית של שתי הקהילות  .בימי תפארתן היו גם קוצ ' ין
וגם קאיפנג מרכזים מסחריים גדולים  ,ויהודים מילאו בהם תפקיד משמעותי ( אם כי

משני ) כסותרים  .שתיהן היו ערים מלכותיות  :קאיפנג העתיקה בירת אימפריה וקוצ ' ין
בסיס של מאהאראג ' ה בעל עוצמה  ,בשתיהן נהנו היהודים מיחסים טובים עם
השליטים

;

שתי הקהילות התקיימו במשך מאות שנים באווירה נטולת אנטישמיות ,

חופשיות לקיים את אמונותיהן ונוהגיהן ללא התערבות מצד שליטים או שכנים לא -
יהודים  .אכן יותר מיהודי אחד מקוצ ' ין החי בישראל היום ציין בפניי

:

' בהודו לא רק

סבלו אותנו  ,כיבדו אותנו ! '

ההבדל בין הסתגלות להתבוללות הוא חיוני ביותר להבנת שתי הקהילות  .שתיהן
הסתגלו על  -ידי אימונן צורות ארגון חברתיות  -תרבותיות  -בהודו באמצעות

נוסח ראשוני של מאמר זה נישא כהרצאה בסימפוזיון ' תפוצות יהודיות בסין ' שנערך במרכז פרבאנקס ,

אוניברסיטת הארוארד  ,באוגוסט . 1992
קריאתם המדוקדקת והצעותיהם המועילות .
הפניות ביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .

תודתי לאיירין איבר  ,מאראם אפשטיין ומיכאל גלצר על

1

32

ראה

:

סאלם  ,עמ '

21

ואילך

;

קודר

;

ביוקנן  ,עמ '

; 120

פישל  ,עמ '

115

ואילך .

ן

היהודים בקוצ ' ין ובקאיפנג  -קווים להשוואה

הקאסטה

, ( caste

33

בסין באמצעות קבוצות בעלות ייחום על  -פי האב  -שבהן לא

ראו איום ~על שלמות יהדותן  .בשני המקומות גברים יהודים נשאו נשים מקומיות ,
וגיירו אותן לשם כך  ,לפי דפוסי נישואין שהיו מקובלים בחברה

שסביבם .

בקאיפנג ההסתגלות התפתחה בהדרגה להתבוללות  ,כאשר בסופו של דבר
היהודים איבדו את בית  -הכנסת שלהם  ,את ידיעותיהם ביהדות ומנהגיה ואת מוסדות
הקהילה שעשו אותם קהילה נפרדת  .אך אפילו יהודי קאיפנג לא נעלמו לגמרי  ,כפי
שמעיד המשך הזדהותם של

166

מהם כיהודים ,

לפני עשור שנים .

2

איירין איבר ניתחה

את התמדתה של זהות יהודית אתנית זו לאור דבקותם בשיטת הייחוס הסיני על  -פי
האב ( השיטה

הפאטריליניאלית )

( צ ' יאו ) .

מקובלת

3

והיותם מוכרים על  -ידי לא  -יהודים ככת דתית

יהודי קוצ ' ין מעולם לא התבוללו כך כקבוצה  ,אולי בזכות ריבוי

הקהלים ואולי מפני שמעולם לא נותק המגע הרציף שלהם עם יהודים ממקומות

אחרים .

האיום על הישרדותם היום אינו אובדן יהדותם בגלל התבוללות בתרבות

ההודית אלא אובדן הודיותם בגלל התבוללות בתרבות ישראל  .אחרי אולי אלפיים
שנות קיום של קהילה בהודו  ,כמעט כל העדה עלתה לארץ  ,תוך ארבעים השנים

האחרונות .

4

ההשוואות האתנו  -היסטוריות להלן מתייחסות ליהודי קוצ ' ין לפני צאתם

מהודו ועל הידוע על יהודי קאיפנג כאשר התקיימה בה קהילה יהודית משגשגת  ,או
לכל הפחות קהילה של משפחות יהודיות מובהקות .
אחרי סיכום הרקע של תולדות יהודי קוצ ' ין  ,אתרכז בהבטים אחדים של ארגון
הקהילה

ראשית  ,זהותם הכללית כקאסטה דרום  -הודית אחת במסגרת מערכת

:

הקאסטות היתה חיונית לקיום זהותם היהודית בחברה של קראלה  ,אולי דומה במידה

מסויימת לזהותם של יהודי קאיפנג ככת דתית בקרב הכיתות הרבות בסין  .שנית ,
אבחן מחדש את החלוקה הפנימית בקרב הקאסטה של יהודי קוצ ' ין  .במקום לכנות
חלוקות אלו קאסטות  ,או תת  -קאסטות  ,כפי שעשו חוקרים אחרים  ,אתאר את שמונת

הקהילות או הקהלים הנפרדים  ,במקביל לקבוצות הייחוס על  -פי האב בקרב יהודי

קאיפנג  .בסוף  ,אתאר בקצרה הבחנה חברתית פנימית נוספת בקוצ ' ין  -בין יהודים
בעלי מעמד גבוה יותר  ,שהתפארו בייחוס יהודי ' טהור '  ,ובין ה ' משוחררים ' שאיונם
לא התחתנו וחלק מזכויותיהם בבתי  -הכנסת נשלל  .בהקשר זה אתייחס

בקהילת
2

קאיפנג .

ראה :

וואנג  .במובן זה יהודי קאיפנג בימינו דומים יותר ל ' בני ישראל '  ,לפני ש ' נתגלו ' וחונכו

מחדש על  -ידי יהודים מקוצ ' ין ומיסיונרים מאנגליה  -ראה
3

ראה :

איבר ,
4

למעמד הגיים

:

אייזנברג .

איבר  ,תרבות  .דיון מקיף בעברית על שמירת הזהות היהודית של יהודי קאיפנג  -ראה

:

קאיפנג.

כמעט  5000שודי קוצ ' ין חיים בישראל היום ופחות

בערים סמוכות

בקראלה .

כ 2200 -

מ  30 -משפחות

יהודים עלו לארץ מקראלה משנות

בקוצ ' ין ומשפחות אחדות

ה  ; 1950 -מספרם

גבר בזכות

עליית מאות נוספות מקראלה  ,ילודה גבוהה ותוספת יהודים שעלו מבומביי אך הזדהו

כ ' קוצ ' ינים ' עם הגיעם לארץ  .סה " כ האוכלוסיה היהודית בהודו ( כולל בני ישראל באזור בומביי

ויהודים בגדאדיים בבומביי ובקאלקוטה ) היתה

 . 1971ראה

:

רולאנד  ,עמ '

. 252

 26 , 781בשנת 1951

וירדה לפחות

מ  6000 -בשנת

ן
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ברברה ק ' ג ' ונסון

א  .היהודים בפידוח קראלה
יהודי קוצ ' ין קרויים בשם זה משום שבמשך מאות שנים ישבו בני עדתם באזור חוף
מאלאבאר  ,שבו שלט בעבר המאהאראג ' ה של קוצ ' ין  ,ולא משום שהם כולם ישבו
בעיר זו  .חוף מאלאבאר  ,הידוע כיום כמדינת קראלה  ,הוא רצועה צרה של אדמה
פורייה  ,המופרדת משאר חלקי הודו על  -ידי רכס הרי מערב גאט  .כלכלת מאלאבאר
פונה אל

הים  .היהודים היו קבוצה אחת של סוחרים מן המערב שהתיישבו בקראלה .

צאצאי הסוחרים לסוגיהם מהווים אחוז גדול מתוך

היום  ,מהם

60 % :

הינדים  ,כ  20 % -מוסלמים

ו 20 % -

29

מיליון האנשים החיים שם

נוצרים .

קהילה יהודית קיימת בחוף מאלאבאר לפחות אלף שנה וסביר להניח אלפיים

שנה .

5

לפי המסורת  ,הסוחרים היהודים הראשונים הגיעו לחוף באוניות הצי של

שלמה המלך בשנת

לפנה " ס בקירוב .מילים במקרא השאולות ממקור דראבידי

1000

מעידות על אפשרות זו .

6

המתיישבים היהודים הראשונים באזור היו אולי סוחרים

שהגיעו באניות רומיות  ,ששטו לאורך החוף והובילו תבלינים  ,בדים ומוצרי מותרות
אחרים למזרה התיכון

ולאירופה .

לפי האגדות של נוצריי סט ' תומאס ( הנוצרים

ה ' סוריים ' של מאלאבאר )  ,מייסדם הגיע כמיסיונר למושבה יהודית שהיתה בנמל
קראנגאנור לפני
בשנת

1000

2000

שנה בקירוב  ,וחלק מנוצרים אלה מוצאם מיהודי

קראלה .

לספה " נ קיבל יוסף רבן  ,מנהיג יהודי קראנגאנור  ,לוחות נחושת ,

ועליהם חרוטות הפריבילגיות שהוענקו בידי הקיסר שם  ,כפי הנראה כאות הוקרה על
שירותיו לקיסרות צ ' רה  .לוחות נחושת אלה
הפאראדסי

בקוצ ' ין .

שמורים עד היום בבית  -הכנסת

יהודי קוצ ' ין שומרים עדיין זיקה מסויימת לביתם הקדום

בקראנגאנור  ,המכונה בפיהם ' שינגל "  ,אף שרובם היגרו למקומות אחרים בקראלה
עד המאה

ה . 16 -

7

עדות ספרותית מצביעה על סדר חברתי שוויוני ששרר בקראלה במאות השנים

הראשונות לספירה הנוצרית  -מצב שבו לא היה קשה ליהודים ולמהגרים אחרים

להגיע למעמד חברתי נחשב בחברה ולשאת נשים ממשפחות עשירות באזור  .בין
המאות

ה  8 -וה 11 -

היגרו בראהמינים מהצפון דרומה והשתלטו על החברה

בקראלה .

הם העניקו מסמכותם הריטואלית לשלטון הפוליטי של הקאסטה השלטת הקטנה של
קשאטריים  .קאסטה גדולה יותר של נאיארים ניהלה את העניינים בפועל  ,כמנהלים

וכחיילים של שתי הקאסטות השולטות  .הנאיארים היו קבוצת התייחסות על  -פי האם
( מאטריליניאלית ) ,

אשר הנשים

בתוכם

נודעו בין אנתרופולוגים בשל הדפוס

המסורתי שהיה רווח בתוכן להתקשרות עם גברים

5

בראהמינים .

המקורות לסקירה זו על תולדות יהודי קראלה וקוצ ' ין  -ראה

:

רבין .

6

ראה

7

דיון מפורט על הקשר של יהודי קוצ ' ין עם קראנגאנור  -ראה

:

ג ' ונסון  ,קהילתנו  ,פרק ב .

קרא כגא נור .

:

ג ' ונסון  ,שינגלי

;

ג ' ונסון

היהודים בקושין ובקאיפנג  -קווים להשוואה

ן
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עד המאה ה  , 11 -כאשר הוענקו הפריבילגיות ליהודים החרוטות על לוחות

נוקשה .

הנחושת  ,מערכת הקאסטות נעשתה

בחקלאות ובאומנויות עבדו הינדים

מקאסטות נמוכות או קבוצות מחוץ למערכת הקאסטות  ,שרבים מהם היו קשורים

לקרקע כצמיתים חקלאיים .
התפתחו ברמה גבוהה .

הבריטים כינום

' עבדים ' .

נורמות של טומאה וטהרה

נוסף ל ' עבדות ' חקלאית היתה מערכת של עבדות יחידים ,

שלפיה ילדים ממשפחות עניות ( ולפעמים נשים מחוץ

לקאסטות )

נמכרו לעבדות

אישית .
נראה בודאות  ,שבאותה תקופה כבר היתה קהילה יהודית מושרשת  ,שמצאה

לעצמה מרחב להתגדר בו  ,בין הח "ן

החברתי שבין הבראהמינים בעלי הקרקעות

והנאיארים מצד אחד  ,ומצד שני בין הפועלים מן הקאסטות הנמוכות ביותר
והאסורים במגע

. (untouchables

במקביל לקאסטות~ הואיסיה ( של

בקראלה לא התפתחה קאסטה של סוחרים ,

סוחרים )

שבצפון הודו  .המסחר נשאר לרוב בידי

מהגרים מן המערב ומאזורים אחרים בהודו  .כך השתלבו היהודים בקלות אל תוך
שכבה זו של החברה הקראלית  ,בלי לבלוט או להיקרא בכינויי גנאי כ ' מתווכים '  ,כפי

באירופה .

שקרה

בראשית המאה

ה 16 -

הגיע גל הגירה חדש של יהודים לקראלה  .דיווח של מבקרים

מהולאנד  ,מאה שנים אחרי  -כן  ,מגלה שחלק מן המהגרים היו יהודים ספרדים ,
מגורשים ישירות או בעקיפין מספרד או מפורטוגאל  ,שהגיעו דרך קושטא  ,חלב
וארץ  -ישראל  ,או מעיראק  ,מפרס  ,מתימן ומגרמניה  .מהם שנשאו להם נשים יהודיות
מיוחסות מ ' המשפחות הראשונות ' של קראנגאנור  ,ומהם  ,כפי הנראה  ,שהגיעו

לקראלה עם נשותיהם וילדיהם  .המהגרים  ,המכונים פאראדסים
1568

( זרים ) ,

בנו בשנת

בית  -כנסת משלהם על קרקע שהעניק להם המאהאראג ' ה של קוצ ' ין  .בשלב

כלשהו הם נמנעו מלהתחתן עם יהודי מאלאבאר הרבים יותר שקדמו להם שם במאות

שנים .
ובשנת

מבקרים זרים החלו לדווח על יהודים ' לבנים ' ויהודים ' שחורים ' בקוצ ' ין ,
1520

משוחררים

תשובה רבנית מקאהיר התייחסה לשאלת המעמד של גרים ועבדים

בקרבם .

יהודים פאראדסים ספורים הגיעו לעמדות גבוהות כסוכנים בסחר חוץ וכיועצים
כלכליים או פוליטיים לשליטים הינדיים או
נרדפים בידי הפורטוגאלים
הולאנד

( ) 1795 - 1663

( , ) 1663 - 1498

ואנגליה

קולוניאליים .

אחרי תקופה שבה היו

זכו היהודים ליחס מועדף מצד שלטונות

( . ) 1947 - 1795

בין

היהודים

הפאראדסים

והמאלאבארים היו גם בעלי קרקע עשירים למדיי  ,וכן פקידים  ,מורים  ,רופאים
ועורכי -דין  ,שהגיעו למעמד גבוה תחת המערכת הקולוניאלית

הבריטית .

אחרים

עבדו ככורכי ספרים וכסוחרים זעירים  ,במיוחד בדגים ובעופות  .רוב יהודי קוצ ' ין עלו
לישראל בראשית שנות

ה . 1950 -
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ב  .יהודים כקאיטה דווט הודית או ג ' אטי
יחד עם חוקרים אחרים  ,אני סבורה כי המושג קאסטה מתאים לניתוח המבנה החברתי
של יהודי קוצ ' ין  ,בכך שהוא מסביר את מעמדם וזהותם של היהודים כקבוצה בקרב

התרבות הכללית של קראלה .
מערכת הקאסטות בכל הודו מושתתת על ההנחה  ,שזהות היחיד קשורה בקבוצה ,

המכונה ג ' אטי  -מונח שתורגם לראשונה בידי הפורטוגאלים כקאסטה

ג ' אטי הוא קבוצה המקיימת נישואי  -פנים

( אנדוגמיה )

. (casta

בלבד ושומרת על ~ גבולות

חיצוניים וסדרי נישואין מסודרים  .הנוהג היהודי להתחתן עם יהודים בלבד מכשיר

אותם להיקרא ג ' אטי  .לפי המסורת  ,לכל

ג ' אטי היה מקצוע מיוחד  ,חלק מרשת של

מקצועות קשורים שהבטיחו את הסדר הכלכלי ; כפי שצויין  ,היהודים מילאו תפקיד

כסוחרים בכלכלת קראלה  .לפי המסורת  ,הג ' אטים

דורגו על  -פי היירארכייה מסויימת .

בחברה הקראלית היה דירוג היהודים גבוה יחסית  ,אחרי הבראהמינים והנאיארים

ובמקביל לנוצריי סט ' תומאס הסוריים  .מאפיין נוסף של הקאסטה הוא נוהגי טומאה
וטהרה  ,המבוטאים בכללים מסועפים להכנת המזון ולהעברתו וכן לטבילות תכופות
לשם היטהרות  -שגם אלה היו מוכרים ליהודי קראלה  .לג ' אטים רבים  ,ובתוכם
היהודים  ,היה גם אל מיוחד  ,או אלים מיוחדים  ,ופולחן דתי מיוחד  ,שכלל לפעמים
כתבי קודש  ,שירים ותפילות בשפה מיוחדת  .כל ג ' אטי כיבד את מנהגי כל ג ' אטי אחר ,
והשליט פיקה על הקשרים

ביניהם .

קל לראות כיצד מערכת זו שימרה את הזהות היהודית ולא איימה עליה  .אף הודי
לא היה מבקר את יהודי קוצ ' ין משום שהתחתנו בתוך עצמם  .פרט למיסיונרים נוצרים

זרים ומומרים לנצרות ( להבדיל מנוצריי סט ' תומאס

הותיקים ) ,

לא היה איש בקראלה

מנסה לשכנע את היהודים לשנות את אמונתם או מנהגיהם או לעבוד אל זולת

אלוהיהם .

לעולם לא היו מגנים אותם כיוצאי  -דופן בשל מנהגיהם  ,כל עוד לא

התערבו במנהגי הג ' אטים
בדומה למעמד ה ' כת '

האחרים .
( ' ג ' יאו ' )

שהיה ליהודי קאיפנג  ,על  -פי תיאורה של איבר ,

מערכת הג ' אטי איפשרה ליהודי קוצ ' ין להתאקלם בחברה הקראלית  .אף שקיימים
הבדלים חשובים בין ג ' אטי לג ' יאו ( למשל  ,קטגוריית הג ' יאו בסין אינה מניחה דירוג
מקצועי או היירארכי )  ,בשתי החברות האסייתיות הללו נתקבלו היהודים כקבוצה
מפני שהם התנהגו כמו קבוצות אחרות מקבילות  -ג ' אטי בהודו וג ' יאו

בסין .

ג  .חלו וונ פניבויווצ בנקרב הג ' אטי של יהודי קושיו
~~
סקרנותם של אנתרופולוגים ושל מבקרים רבים בקוצ ' ין נתעוררה עקב מערכת נוספת

של סייגים חברתיים  -בין יהודי מאלאבאר הקדומים ובין היהודים הפאראדסים

ן
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החדשים  .זרים כינו את שתי הקבוצות הללו  ' :שחורים ' ו ' לבנים ' ( אף שמונחים אלה
לא שיקפו במדוייק את ההבדל בגון העור של שתי

הקבוצות ) .

חוקרים העירו

בפרוטרוט על מעמד קבוצה נוספת  ,או קבוצות נוספות  ,המכונה לעיתים ' משוחררים '
( במינוח העברי  ,דהיינו עבדים

משוחררים ) .

נשאלת השאלה  ,מהו ההסבר לנוהגם של

בני הקבוצות השונות שלא להתחתן אלה עם אלה ולא להתחלק בכיבודים פולחניים

?

כאשר התחלתי לחקור את יהודי קוצ ' ין  ,לא פקפקתי בהסבר האנתרופולוגי
המבחין בתוכם שלוש קאסטות יהודיות

שונות .

8

אולם עקב שנים רבות של מחקר

והכרות אישית עם יהודי קוצ ' ין בהודו ובישראל  ,אני דוחה את כינוי הקאסטה או
הג ' אטי כהגדרה או כהסבר להבדלים הקבוצתיים בתוך יהודי קוצ ' ין  .נכון שהיהודים
המאלאבארים והפאראדסים אינם מתחתנים אלה באלה  ,גם כיום  ,ובעבר אף פרצו
מריבות חריפות בין חלקים בתוכם  ,עד כדי כך שלעיתים אלה לא שיתפו את אלה

במניין  .אך מריבות דומות ונידויים היו גם בין היהודים המאלאבארים עצמם  ,ואף -

על  -פי  -כן

החוקרים

לא

ראו

בהם

קאסטות

שונות .

אמנם

בעבר היו בקרב

המאלאבארים ובקרב הפאראדסים תת  -קבוצות שנשלל מחבריהן שוויון פולחני או
מיני  ,מפני שנחשבו צאצאי גרים  ,אולם הבחנות אלו אינן מצדיקות את השימוש

בכינוי קאסטה יהודית נפרדת  ,או אפילו תת  -קאסטה  ,לכל תת  -קבוצה

כזו .

9

ההוכחה המכרעת בעיניי לשלילת השימוש בכינוי קאסטה בהקשר זה היא
שמעולם לא שמעתי יהודי קוצ ' יני המכנה יהודים מקבוצה אחרת בארצו בכינוי

ג ' אטי  .לפחות הפאראדסים  ,בדברם על בני קאסטה אחרת מתייחסים בבירור ללא -

יהודים  ,ובעיניהם גם יהודי מארץ אחרת הוא חלק מן הג ' אטי

היהודי .

אכן

משהתחלתי להתעניין במה שמעבר להבחנות ולגבולות בין קבוצות אלו  ,מצאתי
עדויות לרוב לדמיון ולהעדר גבולות ביניהן  .בולט מאוד העדר מגבלות של טומאה
וטהרה  ,שהן הכרחיות להגדרות מסורתיות של קאסטה  ,בין הקבוצות היהודיות
השונות בקוצ ' ין  ,ואף שאין קשרי חיתון ביניהם  ,חברים מקבוצות שונות אוכלים ליד

שולחן אחד  ,שותים יחדיו יין קידוש ואוכלים יחדיו מצות בפסח  -דברים שאינם
עושים עם גויים  .המגבלות הברורות ביותר בקרב יהודי קוצ ' ין  ,שהייתי עדה להן  ,היו

ההכנות לפסח  ,במיוחד מגבלות על שיתוף לא  -יהודים באפיית מצות  ,תהליך שבו
שיתפו פעולה יהודים מכל
8

הקבוצות .

המחקר האנתרופולוגי החשוב הראשון על

והרחיבו  -ראה

:

יהודי קוצרן הוא  :מאנדלבאום  ,אורח  .המחבר תיקנו

מאנדלבאום  ,ריבוד  .בעקבותיו דנו סטריצובר וסגל ביהודי קוצ ' ין וחילקום

לשלוש קאסטות נבדלות  -ראה

:

סטריצובר ; סגל  .לואיס דוסון מצטט גם את מאנדלבאום וגם

את סטריצובר בדיונו על קבוצות אנדוגאמיות בקרב יהודי קוצ ' ין  ,אותם הוא מכנה ' קאסטות
למחצה '  -ראה

9

:

דומון  .כץ וגולדברג מתייחסים אל שלוש החטיבות כאל תת  -קאסטות .

אני מושפעת מדור חדש של חוקרים ' בתר  -קולוניאליים ' המטילים ספק בראשוניות הקאסטה

.

כקטגוריה הבסיסית של ארגון חברתי ודתי בהודו  .ראה לדוגמה

:

אפאדוראי ; פראקאש  .נוסף

לעירעורם על טענת דומון ואסכולתו  ,שלפיה היירארכייה המעוגנת בפולחן היא העיקרון המנחה
בחברה ההודית  ,בניגוד לאינדיבידואליות ושוויונות במערב  ,החוקרים החדשים מדגישים את
חשיבות ההקשבה לתיאורים עצמיים ואת הצורך לא להסתמך על דגמים תיאורתיים

בלבד .
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סימטת בית  -הכנסת ברובע ' גיוטאון ' ( עיר

היהודים )

בקוצ ' ין

למערכת הקאסטות ההינדית היתה בהכרח השפעה על עמדת יהודי קוצ ' ין כלפי
הבדלים חברתיים  ,אולם ההתרכזות בהשפעה זו בלבד היא רק דרך אחת להבנת

ההתפלגות הפנימית בתוך הג ' אטי היהודי בקוצ ' ין  .שתי גישות אחרות עשויות לתרום
להשוואה פורה יותר עם יהודי

קאיפנג .

ד  ' .קהילותי קוצעיו
הקבוצות השונות של יהודי קוצ ' ין  ,כאמור  ,אינן מכנות את עצמן קאסטות נבדלות ,
אם כן באלו קאטגוריות הן כן משתמשות

?

במהלך עבודת  -השדה שלי בקרב

הפאראדסים בהודו ובישראל התברר לי שהמונח המשמש בפיהם לציון הזהות

הקבוצתית הוא קהילה  -ובניב המאלאיאלאם שבפיהם

:

נאמודו

קאמבולאם .

המשמע המילולי של קאמבולאם הוא רחוב  ,והוא מתייחס לרובע בקוצ ' ין המכונה
 , Jewtownשבו הם התגוררו במשך

כ 400 -

שנה  .במישור אחר ניתן לראות במונח

היהודים בקורין ובקאיפנג  -קווים להשוואה

ן

39

' קהילה ' בית  -כנסת  ,המתייחס לבית  -הכנסת הפאראדסי בקצה הרחוב  .אך המציאות
החברתית והחיוניות של ' קהילתנו ' מתמידות להתקיים גם במדינת ישראל  ,שבה אין
לפאראדסים רחוב או בית  -כנסת נפרד

שלהם " .

1

במאות השנים האחרונות היו שמונה ' קהילות '  ,כל אחת עם מבנה נפרד וארגון
קהילתי נפרד  ,בקרב קרוב

ל 2000 -

היהודים בקראלה  .שמונה בתי  -הכנסת שימשו את

היהודים בחמישה כפרים ועיירות בקראלה
הכנסת

שלה .

;

כל ' קהילה ' כונתה על -פי שם בית -

מ

10

ראה  :ג ' ונסון  ,קהילתנו ; ג ' ונסון  ,שמחות .

11

היה בית  -כנסת אחד בכל אחד מן הכפרים
( קאדאברמבאגאם ,
וטקומבאגאם )

טקומבאגאם

:

פארור  ,צ ' נאמאנגאלאם ומאלה

ופאראדסי )

היו

בקוצ ' ין

;

שניים

;

שלושה בתי  -כנסת

( קאדאבומבאגאם

בארנאקולאם  .שלושה בתי  -כגסת נוספים ( מוטאת  ,טירטור ופאלור ) נסגרו מאז

סוף המאה ה . 17 -

בית  -הכנסת קאדאבומבאגאם בארנאקולאם ( נסגר ב ) 1972 -
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כינצו ויכ) בין  -לדופייכם ראשונים
~ ' ין :
בקוצ

ב 1950 -

החתן פאראדסי  ,הכלה

מה ' משוחררים '

כל ' קהילה ' היתה ישות עצמאית  ,בעלת רכוש וקרקע והעניקה מענקים והלוואות

לחבריה  ,נוסף לכיבודים טקסיים .
על נישואין  ,ברית  -מילה וקבורה  .בעיות הלכתיות
2ן

הנהלה של שבעה זקנים ( המוכשרים לכך ) פיקחה

הוכרעו על  -ידי החברים המלומדים

או בעצה אחת עם רבנים מפורסמים בקאהיר או בירושלים  .לא היו רבנים

בקוצ ' ין .

קבוצת מנהיגות נוספת היוזה מורכבת מחברים שהוכשרו או הוסמכו כחזנים
וכשוחטים  ' .הקהילה ' היתה המקור לכוח פוליטי וכלכלי  ,נוסף לפעילות הדתית של
חבריה  ,ובשל כך היתה הזירה שבה יכלו להפגין ולהשיג מעמד אישי ומשפחתי בתוך
הקאסטה

היהודית .

נוסף לכך היתה ה ' קהילה ' היחידה הבסיסית שמתוכה שאבו

חבריה חום  ,תמיכה וגאווה

קבוצתית .

חברות ב ' קהילה ' עברה דרך האב  ,וכל רעיה הצטרפה ל ' קהילה ' של בעלה  ,בניגוד

להשתייכות לדת היהודית  ,שעוברת דרך האם  .יתכן ששימור דפוסי ירושה מעורבים
אלה של ייחוס משפחתי ( דרך האם ודרך

האב) ,

המאפיינים יהדות רבנית  ,היה קל

יותר ליהודי קוצ ' ין מאשר ליהודי קאיפנג  .בקראלה דפוסים מעורבים היו שגורים  ,אך

בסין הייחוס על  -פי האב היה מסורת שלטת .
הפאראדסים התחתנו בתוך קבוצתם בלבד ולא עם המאלאבארים או עם יהודים

12

מידע מפורט על הארגון הכלכלי והפולחני של קהילות קוצ ' ין  -ראה
גיורא  ,תולדות .

:

בר  -גיורא  ,מקורות ; בר -

ן

היהודים בקוצ ' ין ובקאיפנג  -קווים להשוואה

שמחוץ לקוצ ' ין  -לכן כינום אנתרופולוגים קאסטה נפרדת  .עד סוף המאה

41

ה , 19 -

נראה כי כל שבע הקהילות האחרות התחתנו האחת עם השנייה  .ואז  ,עקב סכסוך ,

' הוחרמה ' ' הקהילה ' הקאדאבומבאגאם  -קוצ ' ינית על  -ידי שש ' הקהילות ' האחרות ,

וגבר שנשא אשה מ ' קהילה ' זו איבד את חברותו ב ' קהילה ' שלו  .בכל זאת מעולם לא
שמעתי מישהו מתייחס אל

הקאדאבומבאגאם  -קוצ ' ינית כאל קאסטה

' הקהילה '

נפרדת  .סכסוכים ופילוגים בין קהילות יהודיות ודאי אינם תופעה ייחודית לקוצ ' ין

וניתן לדון בהם בלי להזדקק לכינוי האקסוטי קאסטה .
למרות המגבלות בנישואין  ,שהפרידך שתיים מתוך שמונה ' הקהילות '  ,ולמרות
מריבות קשות שנתגלעו בין חלק מהן  ,קיימות עדויות לרוב למגעים חברתיים בין

' קהילות ' שונות  .המגעים כללו

:

חברויות הדוקות  ,קשרי מסחר  ,הזמנות לאירועים

משפחתיים  ,השאלת תכשיטי נשים  ,שיתוף בשירת נשים  ,השתתפות בסעודות חול
וקודש ללא התייחסות למגבלות של טומאה וטהרה  .פאראדסים ומאלאבארים
שהיגרו לבומביי או לקאלקוטה שמרו על השתייכות לקהילות  -האם שלהם בקראלה
וקשרים אלה היוו מרכיב בשמירת זהות קוצ ' ינית חזקה  ,אף שבמקום מושבם החדש

התפללו בבתי  -כנסת של בני  -ישראל או יהודי

בגדאד .

' הקהילה ' ( הקאמבולאם ) של הפאראדסים ממשיכה לספק זהות ראשונית לחבריה
גם היום כמדינת

ישראל .

עד כמה ' הקהילות ' המאלאבאריות מתגוררות בצוותא

ומשמרות את זהרתן גם בישראל  -זו שאלה הטעונה מחקר נוסף .

ה.

השוואת ' קהילותי קוצ ' יו עם קבוצות שארוה של יהודי קאיפנג

בקאיפנג היה בית  -כנסת אחד בלבד  -דהיינו קהילה אחת  -לכל יהודי העיר ,
שמנו כנראה

כ 800 -

נפש במאה

ה . 17 -

קיום בית  -כנסת יחיד מעיד לכאורה על מצב

מנוגד לזה שבקוצ ' ין  ,אולם בחינה מדוקדקת יותר תראה כי המסגרת של יחסי  -שארות

שנתקיימה בקאיפנג מילאה אולי חלק מהתפקידים של קהילות בתי  -הכנסת

בהודו .

בקאיפנג נישואי יהודים נקבעו על  -פי המנהג הסיני  ,כלומר על  -פי חלוקה
לקבוצות שארות בעלות שם משפחה משותף  ,שאסור היה להתחתן בתוכן  .ידועות
לנו שבע קבוצות כאלה של בתי  -אב  ,שהתקיימו בקרב יהודי קאיפנג מהמאה

ואילך  :צ ' או  ,לי  ,אי  ,צ ' ן  ,צ ' ין ,

קואו ושה .

] 3

ה 17 -

לנישואין שמחוץ לקבוצת השארות היתה

חשיבות מופלגת בתרבות הסינית  ,ואכן אחד האיזכורים המוקדמים ביותר של
נוכחות יהודית בסין מציין איסור משנת

13

ראה :

פולאק  ,עמ '

קדומים .

317

1340

על יהודים ומוסלמים לשאת לנשים

ואילך  .כתובות האבן מציינות קיום של

אך שבע בלבד רשומות בספר הזיכרון מן המאה

הקבוצות הוא

ן

Chin , Kuo , Shih

איבר  ,קאיפנג  ,עמ ' . 85

Chen ,

,41 ,

 ,ן]

. Chao ,

70

או אולי

ה . 17 -

17

קבוצות בזמנים

התעתיק הלאטיני של 7

לעניין התעתיק העברי  -ראה גם

:

42

ן

ברברה ק ' ג ' ונסון

בנות דוד מצד האב 4 .י בדומה לשמונה הקהילות בקראלה  ,שהיו אף הן מאורגנות על -

פי בתי  -אב  ,קבוצות השארות בקאיפנג היו קורפוראטיביות בעלות רכוש בצורת

קבורה .

חלקות

הן שמרו ספרי רישום של חבריהן ( המזכירים במידת  -מה פנקסי

קהילות יהודיות בקוצ ' ין ובמקומות

אחרים ) .

קבוצות אלו ממשיכות לקבוע עד היום

בענייני נישואין ולארגן פעולות הקשורות בפולחן האבות  ,ופולחנים אלה הם

היחידים המתקיימים על  -ידי יהודי קאיפנג עד היום  .הקבוצות תלויות האחת בשנייה

כמאגרים לבני  -זוג לנישואין  ,ותמיד הכלה מצטרפת לקבוצת החתן אך כפי הנראה
שומרת על קשרים חברתיים עם קבוצת

מוצאה .

איבר הסבירה כיצד ארגון זה על  -פי קבוצות ייחוס היווה גורם עיקרי בשימור
הזהות היהודית של יהודי קאיפנג עד ימינו 5 .י אפילו כשחברים ומשפחות מתוכם
היגרו הרחק מן העיר  ,הם היו חוזרים לחלקות העתיקות לשם קיום פולחנים דתיים

חשובים  .הערצת אבותיהם הזכירה להם תמיד את זהותם האתנית היהודית  .גם כאן

אני רואה הקבלה בין תפקיד ה ' קהילה ' בקרב יהודי קוצ ' ין ( אפילו כאשר חיו
בבומביי) וקבוצות הייחוס בקאיפנג .
לאור הפלגנות הידועה של יהודי קוצ ' ין  ,נשאלת השאלה כיצד תיפקדו שבע
הקבוצות היהודיות בקאיפנג בתוך בית  -כנסת

לפחות במאה

ה , 17 -

אחד .

בולטותן של שתי קבוצות ,

מצטיירת משתי קשתות הזיכרון בחצר בית  -הכנסת  ,שמתחתן

עברו המתפללים לפני שנכנסו בשער הראשי  .על האחת כתובת לכבוד קבוצת ג ' או

ועל השנייה לכבוד קבוצה אי  .בתוך המכלול  ,המגודר בחומה  ,היו שני אולמות  ,אחד
מוקדש לבני צ ' או והשני כנראה לבני לי .

אחרות .

לקבוצות

6ן

עדויות נוספות מייחסות חשיבות גם

בדיקת ספר הזיכרון של קאיפנג ( מן המאה

ה ) 17 -

מראה

שהמנהיגים הפולחניים באו לרוב מקרב קבוצות אי ולי  .בניגוד לכך  ,קבוצת צ ' או
בלטה בחברה הסינית הכללית  ,ומשורותיה יצאו אנשים אחדים שהגיעו לתפקידים
גבוהים

בשלטון .

לן

אולם עדות להצטיינות כלכלית  ,פוליטית או פולחנית של שתיים

או שלוש קבוצות במועדים מסויימים בהיסטוריה אינה מלמדת אם נתקיימו הבחנות
פולחניות או אחרות בתוך הקהילה

היהודית .

כמו  -כן אין אנו יכולים להקיש

מדיווחים על חילוקי  -דעות בין הקבוצות שבקרב יהודי קאיפנג במאה
המציאות של תקופות קדומות יותר .
14

ה 19 -

על

8ן

ראה  :לסלי  ,אסלאם  ,עמ '  . 90מגבלות אלו על נישואין אינן מצויות בקרב יהודי קוצ ' ין ; נישואין
בין בנרדודים ראשונים מכל הסוגים מותרים על  -פי ההלכה וכן בקאסטות רבות בקראלה -

בניגוד לחלקים אחרים של הודו שבהם אסור החיתון בין בני  -דודים מקבילים ( ילדים של אחות
האם ושל אחי
15

ראה

:

האב) .

איבר  ,תרבות

;

איבר  ,קאיפנג  .כפי הנראה פולחן אבות מסויים מתקיים בקרב קבוצות

בעלות ייחוס יהודי בקאיפנג עד היום ; יש לקוות שמחקר הנערך היום יגלה פרטים נוספים גם על

שכיחות הנישואין בין בתי  -אב
16

ראה

:

17

ראה :

18

ראה :

יהודיים .

וואיט  ,כרך  , 1עמ ' . 4 - 2
לסלי  ,הישרדות  ,עמ ' . 47 - 42
פולאק  ,עמ '

, 395 , 200 - 199

הערה

.5

ם

דף מתוך ספר הזיכרון של יהודי קאיפנג

ו  .צירוף לא  -יהודים

הנושא האחרון בדיוננו הוא מעמדם של גרים וצאצאיהם בקהילות קוצ ' ין

וקאיפנג .

שאלה זו חשובה במיוחד  ,בשל ההקף הקטן של כל אחת משתי הקהילות ורצונן
לשמור על גבולות ברורים של זהות

יהודית .

ידיעותנו מרובות הרבה יותר על מעמד הגרים בקרב יהודי קראלה מאשר בקרב
יהודי

קאיפנג .

ברם הן ההיסטוריה והן המחקר האתנוגראפי על יהודי קוצ ' ין

ניטשטשו בגלל הנוהג המאוחר לצרף יחדיו את כל הגרים בקוצ ' ין וצאצאיהם תחת
השם ' משוחררים ' ובהם

המסורתי בקראלה

; ( )2

)1 ( :

צמיתים חקלאיים שהיו קשורים לקרקע לפי הנוהג

משרתים אישיים וביתיים

; ( )3

' ילידי בית '  -בניהם או

בנותיהם של גברים יהודים לבנים ונשים שהיו ' שפחות ' או משרתות או גויות
אדם אחר שהתגייר בקוצ ' ין

התיעוד מן המאה

ה 16 -

; ( )5

; ( )4

צאצאיהם של אנשים מכל אחת מהקבוצות

כל

הללו .

מצביע על גרים ליהדות בקוצ ' ין שנחשבו כבעלי מעמד

נחות לעומת ' מיוחסים ' שהיו יהודים ממוצא ' טהור '  .בתשובת רדב " ז מקאהיר משנת

 , 1520נובלתי  -מיוחסים כללו גרים  ,עבדים משוחררים וילידי
הקהילה הפאראדסית מראשית המאה

ה 19 -

בית .

רשומים במיפקד יותר

9ן

בתעודה מן

מ 600 -

יהודים

שהשתתפו בתפילות בבית  -הכנסת של העדה  ,מהם כשליש ' לבנים '  ,כשליש ' עבדים '

19

ראה :

מארקס  ,עמ '

. 297
43
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ו ' משוחררים ' וכשליש ' ילידי בית '  .מיפקד בתי  -ספר מאותה תקופה מראה שבנים
ובנות ' ילידי בית ' למדו יחד בכיתה עם ' לבנים ' אך לילדי ה ' עבדים ' היו בתי  -ספר

נפרדים  .אולם כל שלושת הסוגים של גרים הושפלו על  -ידי אותן מגבלות

:

איסור

נישואין עם יהודים ' טהורים '  ,הרחקה ממנהיגות הקהילה ומזכויות מסויימות בבית -

הכנסת .

תעודות אחרות מן המאה

ה 19 -

מוכיחות שבבתי  -כנסת מאלאבאריים

מסויימים נשלל מבלתי -מיוחסים שוויון פולחני ושיהודים ' טהורים ' בקהילותיהם לא
התחתנו איתם .

20

מפתיעה העובדה שגרים מחוץ לקוצ ' ין נתקבלו כשווים  ,לפחות בבית  -הכנסת

הפאראדסי  .בניגוד לכך פיתחו יהודי קוצ ' ין נוהג מוזר לקבל גרים מקומיים ליהדות
אך ורק דרך תהליך הטקס של שחרור עבדים וגיור עבדים  -בין אם הגר או הוריו
היו אי  -פעם עבדים ובין אם לא  .כתוצאה מכך תמיד זוהה הגר עם ה ' משוחררים ' על

כל מגבלותיהם  .שמעתי על פאראדסי עשיר אחד בשנים אחרונות שהחליט לא לגייר
את אשתו ההינדית וילדיה ליהדות כדי לא להפכם ל ' משוחררים '  ,במקום זאת התנצר
עם כל

משפחתו .

כן סופר על נוצרי מקאסטה גבוהה שרצה להתגייר  ,אבל זקני

הקהילה הפאראדסית שלתוהו לקאלקוטה להתגייר  ,בשובו זכה לשוויון

איתם .

הבחנות כאלה כבר אינן קיימות בקשר לנישואין או כיבודים בבית  -הכנסת  ,אך זכר
הפגיעות עדיין מהדהד בקרב הדור המבוגר של הקהילה

הפאראדסית .

צאצאים

מסויימים של ה ' משוחררים ' מאמינים שאבותיהם היו עבדים ואחרים מתעקשים
להכחיש

זאת .

21

את מעמדם הנמוך של גרים בקהילות קוצ ' ין יש להבין על רקע אידיאולוגיית

הקאסטה ויישומה ועל רקע תולדות העבדות בקראלה  .לדוגמה  ,הדגם של זיווג בין

בלתי  -שווים מבחינה חברתית הוא של נשים מקאסטת נאיאר המאטריליניאלית

שילדו ילדים לגברים מקאסטת בראהמין הגבוהה  .הילדים הוכרו כבני קאסטת נאיאר

מכובדת ) .

( אף היא

בדרך דומה בניהם של גברים פאראדסיים ' לבנים ' ונשים

שפחות /גיורות כונו לפי מעמד האם ולא האב  -אף שנשארו במסגרת הג ' אטי
היהודי וה ' קהילה '

הפאראדסית .

22

וכך הננהג בקרב יהודי קוצ ' ין היה פחות נוקשה

מנוהג הקאסטה ההינדית אך מגביל יותר מההלכה
בר  -גיורא  ,מקורות  ,עמ '

רנא  -רנת .

היהודית .

רבנים מחוץ לקוצ ' ין

23

מפקד בתי  -הספר  -ראה

מארגון .

20

ראה :

21

רובי דניאל מספרת שסביה דחו את הכינוי ' משוחרר '  ,בניגוד לעמדה של סאלם  -ראה  :דניאל
וג ' ונסון  ,עמ '

. 29 - 21

:

סקירה על תולדות משפחת סאלם  -ראה  :ג ' ונסון  ,קהילתנו  ,עמ '

, 64 - 60

. 87 - 83
22

תקנה בפנקס הקהילה הפאראדסית משנת תקי " ז

מחין

לקוצ ' ין ] שנשא אשה מבנות

( ) 1757

קובעת  ' :ישראל או גר [ שהתגייר כנראה

נולדו
היהודים השחורים או מבנות המשוחררים  ,הבנים אשר
-

מהם הולכים אחר אמם  ,אבל אותו איש ישראל או גר עומד בקהל עדתנו ואין לו שום פגם ' ( בר

גיורא  ,מקורות  ,עמ '
23

רגב) .

דיני ההלכה לגבי גרים דומים במקצת לנוהגים הינדיים  ,בכך שמתקשרים לענייני פולחן וטוהר
המוצא  .גיורת אסורה לכוהן  ,הראוי לכיבודים פולחניים מסויימים ; לכן אין ילדיה יכולים להיות
כוהנים  ,מעמד העובר דרך האב  .אך גר או גיורת יכולים להתחתן עם ממזרנה וילדיהם ישתחררו

ן

היהודים בקושין ובקאיפנג  -קווים להשוואה

שפנו

45

אליהם גינו את זקני הפאראדסים משום ששללו שוויון מלא למכונים

' משוחררים ' .

24

אשר לסין  ,יש הרבה פחות מידע על שילוב גרים בקהילה היהודית בקאיפנג  .כפי
הנראה היה נוהג קדום של גיור עבדים ליהדות  ,אולם צו מונגולי משנת

[. . .

יהודים ומוסלמים כאחד ' לקחת

]

עבדים ולמול אותם

בכפייה ' .

25

אסר על

1280

איננו יודעים

האם גרים אלה נתקבלו כחברים בעלי זכויות מלאות בקהילה  ,אם הנוהג לגייר עבדים
נמשך אחרי שנת

, % 280

ובאיזה סוג של ' עבדים '

מדובר .

בספר הזכרון לנפטרים של קהילת יהודי קאיפנג רשומים שני גרים זכרים בלבד ,
אחד מקבוצת צ ' או ( מס '

, 259

עמ '

) 54

והשני מקבוצת קאו ( מס '  , 240עמ '

. ) 50

26

יתכן

שגברים אלה אומצו על  -ידי משפחות ללא יורשים זכרים על  -מנת להמשיך את קיום

המשפחה הפאטריליניאלית .
היהודים המאמצים  .שוב נשאלת

אם כן  ,הם כונו בכל זאת ' בני אדם ' ולא בני אבותיהם

27

השאלה האם כינויזה מעיד על כך שהם לא נתקבלו

כחברים מלאים ושווים בקהילה  .ברור שגר זכר באילן היוחסין לא היווה מכשול

להצלחה חברתית  ,אם לשפוט על  -פי המקרה של צ ' או ינג  -צ ' נג ( יליד

, ) 1619

המלומד
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של אחד משני הגרים הנ " ל .

בניגוד לקוצ ' ין  ,שבה הצטיינות בחברה לא הביאה

28

בהכרח לשוויון פולחני בבית  -הכנסת  ,הצלחתו של יהודי זה מקאיפנג במבחני
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כיבודים פולחניים
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מאות הקלון של ממזרות  .התר
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הצו

:

' אם העבד מתלונן  ,ניתן לשחררו מהמקום בו משרת וטובין ומטלטלין [ של

יימסרו לו

[ לעבד ]

בכל

דונאלד לסלי סידר את
-

ראה

:

העבריין ]

מקרה ' .

1064

השמות בקירוב לאילנות יוחסין משנת  1670אחורה עד המאה

לסלי  ,ספר  .תרגום ספר הזיכרון  -ראה

:

ה 15 -

וואיט  ,כרך  , 111עמ ' . 72 - 28

דיון על אימרן זכרים  -ראה  :וולף  ,פרק  . 15 .כאשר ניתן היה  ,בנים מאומצים נלקחו מאותה
קבוצת ייחוס  ,כך שייתכן ששני הגרים האלה באו ממשפחות לא  -יהודיות בעלי שמות משפחה
מתאימים  .או יתכן שהיו חתנים ממוצא אחר ; ברם נישואין שבהם עובר החתן לגור בבית הכלה
לא נתקבלו בעין

ראה

:

יפה .

ראה גם

לסלי  ,הישרדות  ,עמ '

:

שם  ,פרק . 16

. 46 - 44

בקוצ ' ין  -א " ב סאלם  ,עורך  -דין ופוליטיקאי בעל שם  ,נאלץ להאבק למען שוויון פולחני בבית -
הכנסת  -ראה

:

ג ' ונסון  ,קהילתנו  ,עמ '  . 87 - 83איירין איבר מסרה לי

המצב בהקשר הסיני .

( ) 1994

כמה שונה היה

46

ן

ברברה ק ' ג ' ונסון

מעמד פולחני העובר בירושה דרך האם

?

כמעט שליש מתוך

380

הנשים בספר

הזיכרון כונו ' בת אדם '  .אף שהן רשומות בפנקס על  -פי קבוצות הייחוס של בעליהן
או בניהן  ,ברוב המקרים צויין גם בית  -האב

(8

טתן

"

""

של הנשים עצמן  .למהל -או

צורך לציין שנשים אלו לא נולדו יהודיות אם ממילא זהות יהודית עברה בירושה דרך
האבות בלבד

?

פנקס כזה אינו רושם עובדות בלתי חשובות  ,אך המשמעות של ציון

זה עלומה לנו  ,כמו גם הפירוש של האות ' כ ' ליד

גיורות ) .

0

'

10 %

משכוות הנשים ( כשליש מהן

כמו  -כן אין לנו מידע על תהליכי גיור של נשים  .האם הן התגיירו באופן

פורמאלי  ,או רק טבלו ב ' חדר הטבילה ' שליד בית  -הכנסת  ,או שמא אשה קיבלה את

הזהות היהודית על -ירי עצם

החיתון  ,כמו שקיבלה את שם המשפחה של בעלה

למה היה גבר יהודי מתחתן עם בתו של

לא  -יהודי ?

?

חלק מהנשים באו אולי

ממשפחות בעלות מעמד גבוה והביאו יוקרה ועושר לקבוצת הייחוס של בעליהן -
כפי שמעיד ראיון בעל  -פה שנעשה לאחרונה עם צאצא של קהילת קאיפנג  ' :לקבוצת

שה היה רכוש רב  .הגברים בקבוצה בחרו את כלותיהם מתוך קבוצות של מלומדים
חשובים ותורמים לחצר

בסין בראשית המאה

הקיסר ' .

ה , 20 -

ן3

במחקרה ההשוואתי על נשים  ,פילגשים ושפחות

מציינת רובי וואטסון את החשיבות של רכוש שנכנס

לקבוצה באמצעות נדוניות של נשים עשירות  ,נוסף ליתרון לבני הקבוצה  ,בשל
קשירת קירבה משפחתית עם אנשים חשובים ועשירים דרך

האם .

32

יתכן שחלק מן הגיורות היו פילגשים ולא נשים ראשיות  .לדוגמה  ,היו לצ ' אנג מאי
חמש נשים שכונו ' בת אדם '  ,אך אשתו הראשונה היתה

בת לאב יהודי .

33

יתכן שאשתו

הראשית מתה בצעירותה או לא ילדה לו בן  ,או שמא הוא היה עשיר וחשוב דיו כדי
להחזיק ולהנות מחמש בנות  -זוג נוספות  .המונוגאמיה היתה אמנם הנוהג הרשמי
בסין מימי שושלת האן  ,אך עשירים רבים לקחו פילגשים ובניהן היו ילדיהם

החוקיים  .לפי וואטסון בניה של אם פילגש התאבלו עליה  -ולכן זכתה להרשם

בספר הזכרונות  -אך הם התאבלו לבדם בלא שאר בני

הבית .

34

לבסוף  ,אין עדות ברורה בדבר גיור עבדים בקהילה היהודית בקאיפנג אחרי

התקופה המונגולית  .בסין  ,כמו בהודו  ,היו סוגים שונים של עבדים ועבדות  .רישום
מפתיע בספר הזכרון הוא מספר

551

( עמ '

, ) 85

לפיו קואו שה בת אדם היא מינקתו של

ת518א )  ,ושם אימו הטבעית אינו רשום  .יש להניח שהיא היתה

הסיאנג -יו
~
משרתת או שפחה מסוג מסויים  ,אולי גיורת  ,שזכתה להרשם בספר בזכות האהבה
-yu

"

כלפיה מצד הבן שגידלה .

35

אולי ניתן לראות רמז נוסף באחד מארבעת הפסוקים
ציינה אימוץ

30

וואיט ( כרך  , 111עמ '

33

אינו מציע פתרון לחידה ( ראה  :לסלי  ,ספר  ,עמ ' . 292 - 291 , 174
 32ראה  :וואטסון .
ראה  :וואנג  ,צאצאים  ,עמ ' . 174
ראה  :לסלי  ,ספר  ,עמ '  , 86 - 84מס ' . 556 , 545 - 542 , 541
ראה  :וואטסון  ,עמ ' . 243
דיון על מניקות מופיע ברומאן מן המאה ה  ; 18 -ראה  :סיפור  .אני
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34

35

 ) 25 - 24מעלה השערה שהאות ' כ '

( צ ' י) .

לסלי חולק עליו אך

מודה למאראם אפשטיין

שהיפנטה אותי לכך ועל הצעותיה המועילות לגבי החלק האחרון במאמר זה .
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היהודים בקוצ ' ין ובקאיפנג  -קווים להשוואה

47

( איוב ג  :יט ) .

המסיימים את ספר הזיכרון  ' :קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו '

36

שאלות בלתי פתורות אלו על הארגון הקהילתי של יהודי קאיפנג מצביעות על
הצורך במידע היסטורי נוסף  .ואנג יישע מציין כי נתגלו נתונים גיניאולוגיים נוספים

נוספים .

ונסתיימו ראיונות בעל  -פה

ספר הזיכרון מן המאה

37

ה 17 -

עשוי ללמדנו יותר

על דפוסים היסטוריים של נישואין וגיור אם ייבחן שנית לאור מידע

חדש.

השוואה אתנו  -היסטורית זו בין הקהילות היהודיות בקוצ ' ין ובקאיפנג התרכזה
בנושאים של ארגון חברתי ברמה של יחידים ( בהם גרים )  ,משפחות  ,קבוצות ייחוס ,

קהילה יהודית וקאסטה  .אני מקווה  ,ששאלות אלו בקשר לקאיפנג  ,הצומחות מתוך
השוואה לקוצ ' ין  ,ידרבנו חקירה

נוספת .

השוואה מתמשכת של שתי קהילות

אסיאתיות עתיקות אלו עשויה לתרום להבנה רחבה יותר של תהליך האקולטוראציה
וההתבוללות של קהילות יהודיות  ,במיוחד בתוך תרבויות שבהן יש להן מעמד כלכלי
ופוליטי בטוח ואין להן צורך להתמודד עם

אנטישמיות .
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