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קהילת יהודי קוצ'ין 

בהוויה אשכנזית

 שתי מהדורות של ידיעות 

 על יהודי קוצ'ין ביידיש 

 )1688 1687, פראג  )אמסטרדם 

במאה השבע עשרה התגברה באירופה תופעת המסעות. אנשי אצולה ובעלי 
הון ובעקבותיהם גם אחרים יצאו לתור את היבשת ואת ארצות המזרח התיכון 
 Grand( ואסיה. צעירים ממשפחות מיוחסות השלימו את חינוכם במסע גדול
מנת  על  לאירופה,  מחוץ  אל  גם  הרחיקו  וחלקם  אירופה,  בארצות   )Tour

את  גירו  תקופה  באותה  דעתם.1  את  ולהרחיב  חוויותיהם  עולם  את  להעשיר 
קהילות שקמו  של  קורותיהן  כאחד  ואשכנזים  ספרדים  יהודים  של  סקרנותם 
המאה  של  האחרון  ברבע  ידועות.2  לטריטוריות  ומעבר  אקזוטיים  במקומות 
השבע עשרה נסע משה פריירה דה פייבא )Pereyra De Paiva(, איש עסקים 
ביהלומים,  לסחור  מנת  על  להודו  באמסטרדם,  הספרדית  הקהילה  וחבר 
חיבר  הוא  לאמסטרדם  כשחזר  בקוצ'ין.  היהודית  הקהילה  את  הכיר  ובמסעו 
דו"ח על מסעו, החיבור הודפס בפורטוגלית ומיד תורגם ליידיש והודפס גם 
בשפה זו,3 ושנה לאחר מכן יצאה בפראג מהדורה חדשה של החיבור ביידיש, 
על  מלמדות  הללו  המהדורות  שתי  ביידיש.4  הראשונה  המהדורה  מן  השונה 

על נסיעות בתרבות האירופית ראו: קמפבל; מונצ'ק; מקלין;   1
ברגר, לוי.

על החיפוש אחר עשרת השבטים האבודים בתרבות היהודית   2
ראו: בן–דור. 

פריירה דה פייבא, מקור; פריירה דה פייבא, יידיש, אמסטרדם.   3
על ספרות מסעות יהודית ראו: אדלר.

פריירה דה פייבא, יידיש, פראג.  4
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ודימויי  מציאות  הבניית  ועל  שונים  תרבותיים  לצרכים  בטקסטים  השימוש 
מתרכז  דלהלן  הדיון  רחבה.  יהודית  )ומשיחית(  היסטורית  במסגרת  מציאות 
בשתי המהדורות ביידיש ובאסטרטגיות הפעולה של מוציאים לאור ומדפיסים 
ביידיש בכלל וכן בהבניית תדמיתם של יהודי קוצ'ין בתודעה האשכנזית בת 

הזמן. 
דווקא  נתונה  הייתה  זו  הטקסט שכתבו;  על  בעלות  הייתה  לא  למחברים 
למדפיסים של ספרי יידיש - הם היו אדוני הטקסט ועשו בספרים ככל אשר 
חפצו. ואכן החוקרים ערים לצורך לבדוק כל מהדורה של 'צאנה וראינה' או 
'ספר לב טוב'. לעתים קרובות השינויים בין המהדורות מזעריים, אך לפעמים 
ההבדלים משמעותיים, מעניינים ואף מחכימים. האם מדובר באנרכיזם או דווקא 
במכניזם ששלט בהדפסת הספר ביידיש הישנה? סנונית אחת אינה מבשרת את 
האביב, ואין די בדוגמה אחת לקבוע תורה. בכל זאת הדוגמה של ספר לא חשוב 
במיוחד, שלא כבש לו מקום בשום מסגרת קנונית, עשויה להבהיר מעט את 
עולם המושגים של העוסקים בתעשיית הספר ביידיש בעת החדשה המוקדמת. 
חשיבותה של הדוגמה נעוצה בסמיכות התאריכים של שתי המהדורות )1687 
ו־1688( ובסמיכות הגאוגרפית של מקומות הדפסתן - בתנאים אלה צפוי היה 
שמהדורות אלה תהיינה דווקא זהות, שהרי לא עבר זמן רב בין הדפסתן, והן 
לא הודפסו בשני קצות תבל, בתרבויות יהודיות אתניות שונות, ותנועת יהודים 
לא  לכאורה  כן  אם  וסדירה.  רגילה  הייתה  לפראג  בין אמסטרדם  ושוב  הלוך 
הייתה הצדקה לשנות את תוכן הדברים או את סגנון הלשון, ולא היה צורך 

בעדכון המהדורה הראשונה. מדוע אם כן שתי המהדורות שונות זו מזו?
ראשית יש להבהיר את המצב המשפטי שמלכתחילה ִאפשר את המהלך. 
לסופר ולמדפיס עדיין לא היו זכויות יוצרים, ולא הייתה להם דרך קלה להגן 
על הטקסט המודפס. למחבר לא היו זכויות. מרגע שעבר הטקסט לידי המדפיס 
ופרנסי  רבנים  של  הסכמות  המדפיס  ביקש  לעתים  בו.  הקניין  בעל  הוא  היה 
קהילה על מנת לקבל מונופול להדפסת הספר במשך תקופה מסוימת וכך להגן 
על השקעתו ולהפיק רווח ממכירת הספר. אך במקרה דנן לא נזכרו בהסכמה 
למהדורה הראשונה זכויות הדפסה של הספר, וכך שנה לאחר מכן יכול היה 

מדפיס מפראג ליטול את הספר האמסטרדמי ולעשות בו כרצונו.5
הספר הנדון הוא כאמור תרגום ליידיש של חיבור בפורטוגלית שכתב חבר 
הקהילה הספרדית באמסטרדם משה פריירה דה פייבא בשנת 1687, ושבו תיאר 
את ביקורו בקהילה היהודית בקוצ'ין באותה השנה. כאמור פריירה דה פייבא 
יצא להודו על מנת לסחור ביהלומים, וככל הנראה ביקשו ממנו בני קהילתו 

על הסכמות כזכויות יוצרים ראו: רקובר.   5
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אדולף ון דר לאן )Laan(, הרחבה שבין בית הכנסת הפורטוגלי )משמאל( לבית הכנסת 

הגדול )מימין( באמסטרדם, 1752, ספריית רוזנטליאנה, אמסטרדם, תצלום מוויקימדיה 

קומונס
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לאסוף מידע על הקהילה היהודית בקוצ'ין, שדבר קיומה היה ידוע אך היא לא 
 ‘Notisias :הייתה מוכרת להם.6 בעמוד השער של הספר בפורטוגלית נדפס
 dos Judeos de Cochim mandadas por Mosseh Pereyra De Paiva

על  המובאות  בקוצ'ין  היהודים  על  )ידיעות   Acya Custa se imprimiraô’

ידי משה פריירה דה פיייבא, ובכספו הובא לדפוס(. בספר נדפסה הסכמה מאת 
הרב יצחק אבוהב דה פונסקה, רבה הראשי של הקהילה באמסטרדם, ואחריה 
חמישה עשר עמודי טקסט. פריירה דה פייבא כתב על ההיסטוריה של הקהילה 
את  תיאר  עיסוקיהם,  את  וציין  בה  הבתים  בעלי  שמות  את  רשם  היהודית, 
ביניהן, הציג רשימה  היחסים  ואת  הקבוצות השונות המרכיבות את הקהילה 
גם  וכתב  מנהגיהם,  את  וסקר  במוצאם  דן  ַּאר,  ַמַל יהודי  של  כנסת  בתי  של 
על קבלות הפנים והסעודות שאורגנו לכבודו ועל הפיוטים והמוזיקה שנוגנו 
באירועים הללו.7 בשולי הטקסט נדפסו הערות, ובהן הבהרות לעניינים הנדונים 
בו. בסוף הטקסט הודפסו ארבעים ושבע שאלות ששאל פריירה דה פייבא את 

יהודי הקהילה בענייני מנהג וההיסטוריה של הקהילה והתשובות שקיבל.
יהודיים.  שורשים  אחר  בחיפוש  עניין  היה  הספרדים  אמסטרדם  ליהודי 
החיפוש אחר שבטי ישראל האבודים עמד במרכז חיבורו של מנשה בן ישראל 
ושתורגם   ,1650 בשנת  בספרדית  באמסטרדם  לאור  שיצא  ישראל',  'מקווה 
ליידיש בשנת 1691. מנשה בן ישראל פנה לכתיבת החיבור לאחר ביקורו של 
אהרן לוי, הוא אנטוניו דה מונטזינוס, באמסטרדם בשנת 1644. הלה שב אז 
ממסע בדרום אמריקה ובא לבירה ההולנדית לספר על מסעו ולהודיע כי גילה 
בג'ונגלים את שבטי ישראל האבודים, ומנשה בן ישראל ייחד את החלק הראשון 
של חיבורו לסיפורו של אהרן לוי.8 לחברי הקהילה הספרדית באמסטרדם, שהיו 
צאצאי אנוסים שחיו בין נוצרים בספרד ובפורטוגל, היה עניין מיוחד בגורלם 
של היהודים הקוצ'ינים. הם חיפשו אחים 'שותפים לגורל': יהודים שחיים מחוץ 
למסגרות היהודיות הידועות, וששומרים על יהדותם לנוכח כוחות חיצוניים רבי 
עצמה. משום כך חשו קרבה לקוצ'ינים, החיים בקצה תבל. הטקסט הפורטוגלי 
הוא בחזקת דו"ח על מה שראה ושמע פריירה דה פייבא, ואמור היה להבהיר 
לחברי הקהילה את המציאות ההיסטורית של קהילת קוצ'ין. מסקנתו העיקרית 
של פריירה דה פייבא הייתה שאין הבדלים מהותיים בין יהודי קוצ'ין ליהודים 

ברחבי התפוצה הספרדית המערבית.9 

על יהודי קוצ'ין ראו: סגל, קוצ'ין.  6
סרוסי.  7

על 'מקווה ישראל' ראו: משולן ונהון; בן–דור, עמ' 184-177.  8
של  מורחבת  גרסה   ;213-204 עמ'  ושחורים,  יהודים  שורש,   9
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בית קברות של יהודי קוצ'ין בארנקולם, קרלה, הודו, 1991, תצלום באדיבות אימג'בנק ישראל / 

GettyImages
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עשרה ימים לאחר פרסום הספר הפורטוגלי יצא לאור תרגום של החיבור 
קושין  פון  יהודים  דער  'קעניס  נדפס:  התרגום  של  השער  בעמוד  ליידיש.10 
גישיקט דורך ]ידיעות על יהודי קוצ'ין נשלחו על ידי[ משה פרערא דפייבא נדפס 
בבית ע"י המחוקק הגביר אורי פייבש בלא"א ]בן לאדוני אבי[ החב"ד אהרן הלוי 
זצל"ה ]זכר צדיק לחיי העולם[ ביום ה יט אלול תמ"ז לפק ]לפרט קטן['. למעשה 
אין בידינו עותק של המהדורה הראשונה ביידיש, אלא עותק יחידני של ההדפסה 
השנייה, משנת 1713, שבעמוד השער שלה נדפס הטקסט דלעיל ונוספה עליו 
התוספת ההכרחית: 'אונ' איז ווידר הער דרוקט ]והודפס שוב[ ע"י שמואל בן 
יודא שמש ע"ה ביום א ג סיון תע"ג לפ"ק בק'ק ]בקהילת קודש[ אמשטילרדם'.11 
לאחר עמוד השער נדפסה הסכמת הרב בתרגום ליידיש, ואחריה שישה עשר 
עמודי טקסט. כותרת הספר היא כאמור: 'קעניס דער יהודים פון קושין', ואילו 
הכותרת הרצה היא: 'צייטונג אויז אינדיא' )חדשות מהודו(. בספר ביידיש, כמו 
במקור הפורטוגלי, יש כותרות משנה בולטות המכוונות את הקוראים לעניין 
הנדון, וגם ההערות שבמקור הפורטוגלי תורגמו ונדפסו כהערות בשולי העמוד 
מהסמיכות  נבע  הספרים  בין  הרב  שהדמיון  להניח  סביר  ביידיש.  במהדורה 

בתאריכי פרסומם. 
ביהודי  עניין  היה  ההולנדית  הבירה  בעיר  האשכנזים  שליהודים  נראה 
קוצ'ין לא פחות מאשר ליהודים הספרדים. מסתבר שהמהדורה ביידיש הוכנה 
במקביל למקור הפורטוגלי, ושהמדפיס של שניהם, אורי פייבוש הלוי, העריך 
כי בידיו ספר העשוי להימכר היטב באמסטרדם, גם לאשכנזים. אורי פייבוש 
הלוי היה לפרקים חבר הקהילה האשכנזית ולפרקים חבר הקהילה הפורטוגלית 
באמסטרדם, כבוד שניתן לו בזכות סבו, שהיה מורה הדרך ביהדות לראשוני 
וייתכן  בסוף המאה השש עשרה,12  הפורטוגלית, שבאו לאמסטרדם  הקהילה 

שקשר זה מסביר מדוע דאג לתרגום המקור הפורטוגלי ליידיש. 
בשבוע שבו יצאה לאור המהדורה ביידיש פורסמה בעיתון המקומי ביידיש 

)'דינסטאגישי קוראנט'( ידיעה על יהודים אקזוטים: 

הדיון ראו: שורש, פריירה דה פייבא, ושם, עמ' 85-79 פרטים 
ביוגרפיים על פריירה דה פייבא.

המהדורה הפורטוגלית מתוארכת לט' באלול תמ"ז, והמהדורה   10

ביידיש לי"ט באלול תמ"ז. 
הבודליאנה  בספריית  מצוי  ביידיש  הספר  של  היחיד  העותק   11

באוקספורד ותואר לראשונה על ידי שטיינשניידר, מס' 6540, 1, 3. 
על פייבוש הלוי ראו: פוקס ופוקס–מנספלד, ב, עמ' 247-233.  12
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אויז אושט אינדי האט מן בריב ביקומן דז דורטן פיל טויזנט שווארצי אונ 
וויישי יהודים טון וואונן שון בייא פיר צעהן הונדערט יאר אונ זיא הבן זיך 
דורט בזעצט נאך דען דז ירושלים איז פר שטערט גווארן אונ עש גיבט 
וויא  זיא הבן זעלביגי ביכר אדר תורה  זי אונ  גרוישי קלוגי לייט צווישן 

עבן אל היר צו לנד. 
של  רבים  אלפים  שם  שחיים  ]המספרת[  המזרחית  מהודו  ידיעה  )הגיעה 
יהודים שחורים ולבנים כבר למעלה מאלף ארבע מאות שנה והם התיישבו 
שם לאחר חורבן ירושלים, וביניהם מצויים חכמים גדולים ויש להם אותם 

הספרים, זאת אומרת התורה, כמו כאן אצלנו.(13

האם פרסום הספר גרם לשילובה של הידיעה בעיתון? האם פורסמה הידיעה 
 ,1687 באוגוסט  ה־23  בשבת  הספר?14  מכירת  את  לעודד  מנת  על  בעיתון 
שלושה ימים לפני פרסום ידיעה זו, נדפסה בעיתון הולנדי בהארלם ידיעה על 
הימצאותם של יהודים שחורים בהודו. הידיעה קצרה ואין בה פרטים רבים.15 

דינסטאגישי קוראנט, י"ז באלול תמ"ז )26 באוגוסט 1687(. יש   13

לציין גם את מקומם ותפקידם של ה'שירים ההיסטוריים' בעולם 
האשכנזי; שירים אלה עסקו תמיד בנושאים עכשוויים והיו מעין 
ראו  האשכנזית.  התפוצה  ברחבי  המתרחש  על  מידע  עלוני 
למשל על שירים היסטוריים שהודפסו באמסטרדם: שמרוק; 
פרנקפורט;  טורניאנסקי,  אחרים:  ממקומות  שירים  ועל 

טורניאנסקי, פראג; טורניאנסקי, פולין.
עיתונות  של  והחשוב  הראשון  המרכז  הייתה  אמסטרדם   14

באירופה ופורסמו בה עיתונים בהולנדית וגם למשל באנגלית. 
ראו: דאהל; שניידר והמלס. 

 ‘Men versekert, date en grote menigte Joden om en tot  15

 Suratte gevonden is, welekrs Geslachte daer veel honderden

 Jaren gewoont heft; doch de meeste sijn swarte en d’overgie

’blancke )]הידיעות[ מאשרות שקבוצה גדולה של יהודים גרה 

בכל  שנים.  מאות  כבר  שם  חיו  והם  ובסביבותיה,  בסוראט 
 Oprechte Haerlemse לבנים,  והשאר  שחורים  הרוב  זאת 
פייבא  דה  פריירה  נסיעתו של   .)Courant 23 Augustus 1687

שכבר  המזרחית',  הולנד  'חברת  בזכות  גם  נתאפשרה  להודו 
הידיעה  שמקור  צוין  בעיתון  בסוראט.  אלה  בשנים  פעלה 
פורסם  פייבא  דה  פריירה  של  שחיבורו  ומאחר  באמסטרדם, 
בפורטוגלית ב–18 באוגוסט, ייתכן שהוא היה המקור לידיעה 
לעיתון  נשלפה  הידיעה  העיתון  ושמן  ההולנדי,  בעיתון 
ביידיש. אם כן ההשתלשלות הכרונולוגית של העברת הידיעה 
הייתה כדלקמן: ב–18 באוגוסט פורסם 'תולדות יהודי קוצ'ין' 
בפורטוגלית; ב–23 באוגוסט פורסמה הידיעה בעיתון ההולנדי; 
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עורך העיתון ביידיש משה בן אברהם אבינו נהג לתרגם עבור עיתונו ידיעות 
פרטים  באמצעות  הידיעה  את  הרחיב  שהוא  ונראה  הולנדיים,16  מעיתונים 
שדלה מחיבורו של פריירה דה פייבא, שכן תיאור היהודים בידיעה בעיתונו 
בבעלות  היה  קוראנט'  'דינסטאגישי  פייבא.  דה  פריירה  לתיאוריו של  מקביל 
אורי פייבוש הלוי עד יוני 1687, ואז רכש אותו ממנו דוד פרנקו־תארתאס, אך 
אין בכך לשלול את האפשרות שפרסום הידיעה בעיתון נועד לקדם את מכירת 

הספר של פריירה דה פייבא, שכן אפשר להניח שמו"ל אחד תמך בחברו. 
פורסמה  באמסטרדם,  ביידיש  המהדורה  פרסום  לאחר  שנה   ,1688 בשנת 
בפראג מהדורה נוספת של החיבור ביידיש.17 מהדורה זו, הכוללת מלבד עמוד 
השער חמישה עשר עמודי טקסט, שונה מקודמתה. אין בה ולו שביב מידע על 
יוזמיה או עורכיה. בעמוד השער אין פרטים על העוסקים במלאכת המהדורה 
אחרית  גם  ואין  זצ"ל',18  ב"ק  יהודא  ר'[  ]הרב  הר"ר  'בני  המדפיס  לשם  פרט 
דבר הפורׂת מידע מסוג זה. כמו במהדורת היידיש הראשונה כותרת הספר 
שונה מן הכותרת הרצה בעמודי הספר; למעשה אין למהדורת פראג כותרת, 
אלא המילה הראשונה של החיבור הודפסה באות גדולה: 'וארהפטיגי' )אמתי(, 

והכותרת הרצה היא: 'חדושים'. 
הופץ שם  כאמור  סיפור מסעו  מוכר באמסטרדם,  היה  פייבא  דה  פריירה 
רחוקים  במקומות  יהודים  בחיי  עניין  היה  בעיר  היהודית  ובקהילה  ברבים, 
ולא נודעים, אך המדפיס בפראג צריך היה להכין את קהל הקוראים־הקונים 
ולשכנעם שהספר חשוב, מעניין וראוי. על כן הציג בעמוד השער של מהדורתו 

פרטים על תוכן הספר: 

אויף  איין  דורך  הָאבן  הלטין  הער  מיר  וועלכֿי  קונטשַאֿפט  וארהֿפטיגי 
ריכֿטיגין ווַאר הַאֿפטיגין יהודי וועלכֿר ַאן קומין איז בייא אונזרי ֿפר הויליני 
ברידיר אין לנד ]קושין[ ער צילט וויא זיא אין אנטֿפַאנגין הָאבן אונ' בצייגיט 

אויף איר קיניג רייך דז זיא הָאבן זָאלן. 
הנחבאים  אחינו  אל  אמתי שבא  דרך  ישר  מיהודי  אמתי שקיבלנו  )מידע 
במדינת קוצ'ין ומספר כיצד הם קיבלו את פניו ומפרט על ממלכתם שהייתה 

להם.( 

וב–28  ביידיש;  בעיתון  הידיעה  פורסמה  באוגוסט  ב–26 
באוגוסט פורסם התרגום של 'תולדות יהודי קוצ'ין' ליידיש.

הלר; פ"ח.   16

שטיינשניידר, מס' 6450, 2.  17

על הדפוס העברי בפראג ראו: פרידברג, תולדות, עמ' 58-39;   18

נוסק; גריס, בק. 
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במהדורת  השער  עמוד  של  הקצר  הטקסט  את  נטל  מפראג  המדפיס  למעשה 
אמסטרדם, הרחיב אותו והשתמש בו כפתיחה לטקסט שלו. הוא השמיט את 
ההסכמה של יצחק אבוהב דה פונסקה, רבה הראשי של הקהילה הפורטוגלית, 

אך הזכיר את קיומה: 

אויז אשט אינדיא נאך אמשטרדם בריכֿט אונ' אל דאר גידרוקט גווארן י"ט 
אלול תמ"ז לפ"ק . מיט הסכמת האב"ד דק"ק אמשטרדם כמוהר"ר ר' יצחק 
אבוהב. זה היום נגילה ונשמחה בו. מיט במעלטין פסוק האבן זיא אים זמט 
נאך  ער  וועלכֿין  בריבֿ  אייגניר  זייני  דא  וויא  אנטֿפאנגין  גזעלשֿפט  זייני 

אשט אינדיא גשריבן האט לויט אלזו. 
תמ"ז,  אלול  י"ט  ביום  שם  נדפס  שכבר  לאמסטרדם  הודו  ממזרח  )דיווח 
עם הסכמת האב"ד של ק"ק אמסטרדם, הרב יצחק אבוהב. זה היום נגילה 
מן  שמסתבר  כפי  חבורתו.  עם  יחד  אותו  קיבלו  זה  בפסוק  בו.  ונשמחה 

המכתב שכתב בעצמו לאחר ]ששב[ ממזרח הודו(.

עורך המהדורה מפראג הכניס בחיבור שינויים רבים: שינויים באוצר המילים 
של  והוספות  השמטות  הטיעונים,  בסדר  ושינויים  קטעים  עיבוד  ובתחביר,19 
טקסט. מהדורת אמסטרדם שימשה בסיס ליצירת טקסט אחר בפראג. התכנים 
נטה  באמסטרדם  ליידיש  המתרגם  שונתה.  הגשתם  דרך  אך  כשהיו,20  נותרו 
לשימושי לשון מקומיים מסוימים, אם בגלל הדחיפּת בהוצאה לאור של הספר 
ביידיש מיד לאחר פרסום המקור הפורטוגלי, ואם מפני שהוא וקוראיו הכירו 
שימושי  הכיר  שלא  מפראג,  העורך  אך  שלהם.  בשפתם  אלה  לשון  שימושי 
לשון אלה או סבר שהם שגויים, ניסח את הדברים בשפה שנראתה לו נכונה 

ומתאימה לקהלו.
דוגמאות אחדות של שינויים ועיבודים עשויות להמחיש את אופן עבודתו 
באחת  הבתים  בעלי  ברשימת  צוין  אמסטרדם  במהדורת  מפראג.  העורך  של 
הקהילות בקוצ'ין גם מוצאם. אך העורך מפראג כלל רק פרטים אחדים מסוג 
זה. זאת ועוד, במקור הפורטוגלי ובמהדורת אמסטרדם ביידיש נרשם גם צבע 
עורם של בעלי הבתים. במקור הפורטוגלי האות B מקדימה חלק מן השמות 
המוזכרים והיא מציינת את מוצאם הלבן )Branco(, ובהערת שוליים הוסבר 

ואפיינו את עבודתם של  נפוצים מאוד  היו  זה  שינויים מסוג   19

מדפיסים ביידיש. ראו להלן את הדיון בחיים דרוקר. 
פרט לעניין בולט אחד, ראו להלן.  20
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הסימון באות. הערת שוליים זו נדפסה גם במהדורה ביידיש: 'וואו ב' ]כך![ ... 
שטין דאז איז וויישי לייט' )כשהאות ב' מופיעה... הכוונה היא אנשים לבנים(. 
לכל  )לבן(.21  'ווייש'  דהיינו  'וו',  נכתב  ברשימה  השמות  מן  חלק  לפני  ואכן 
זה אין זכר במהדורת פראג. לאחר הרשימה הובא בטקסט המקורי ובמהדורה 
הראשונה ביידיש מידע נוסף על היהודים ה'לבנים': הם שונים מיהודי מלבאר 
ה'שחורים' ואין הם רוצים לבוא עמם בקשרי נישואין, לקנות בשר בחנויותיהם 
ולכלול אותם במניין בבית הכנסת. פריירה דה פייבא הסביר ש'יהודים אלה הם 
בעלי צבע כהה ]amulatada בפורטוגזית ו'געל הפטיג' ביידיש[ בגלל חשיפתם 
גם  למעשה  בעקבותיו.22  הדברים  את  הביא  האמסטרדמי  והמתרגם  לשמש', 
יהודי קוצ'ין, או חלקם, לא היו לבנים כלל וכלל, והקביעה הזאת שיקפה חלוקה 
פוליטית־חברתית ואחרת בין קבוצות שונות בקהילה.23 מכל מקום הבחנה זו 

איננה במהדורת פראג. 
הדעות המוקדמות נגד יהודי מלבאר משתקפות בכל זאת במהדורת פראג, 
בדיון של פריירה דה פייבא במנהגיהם. בעוד שבספרים שנדפסו באמסטרדם 
מדובר על דיון במנהגיהם ותו לא, במהדורת פראג נכתב ביטוי מוזר: 'מנהגים 
פון דיא גמכטי יהודים פון מלבר' )מנהגים של אלה שהפכום ליהודים ממלבאר(.24 
נראה שהשימוש הלשוני מדגיש שהם יהודים לא בגלל החלטה אישית ורצון 
העשירים  קראנגאנֹר  מיהודי  אחד  ואכן  דתית.  הכרה  מתוך  להתגייר  חופשי 
שחרר עשרים וחמישה מעבדיו ואגב כך גייר אותם. לאחר מותו הצטמצמה מאוד 
הקהילה המקומית בעוד צאצאי העבדים פרו ורבו והיו לקבוצה הדומיננטית 
בקהילה. בעיני העורך מפראג לא היו היהודים ממלבאר גרים מבחירה, אלא 
אנשים שהוחלט עבורם על עתידם, שעשו אותם ליהודים. ההנחה המובלעת 

היא שאין הם יהודים לכל דבר, ושיש לזכור את מוצאם.25 

דף ג ע"א. המתרגם ליידיש  יידיש, פראג,  פריירה דה פייבא,   21

קרא B ותרגם ב'. אך בטקסט עצמו השתמש באות הראשונה 
של המילה לבן, ביידיש: ווייש. 

יידיש,  פייבא,  דה  פריירה   ;7 עמ'  מקור,  פייבא,  דה  פריירה   22

אמסטרדם, דף ג ע"ב.
בר–גיורא;  גם:  וראו   ;213-204 עמ'  ושחורים,  יהודים  שורש,   23

סגל, לבנים ושחורים; סינקליר–ברול; אורי; מלמד. 
פריירה דה פייבא, יידיש, פראג, דף ה ע"א.  24

שו"ת  תוכן  גם  ראו   .213-204 עמ'  ושחורים,  יהודים  שורש,   25

דה  פריירה  של  בואו  לפני  שנים  כמאה  שנכתב  עניין  באותו 
פייבא לקוצ'ין: מרקס.
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פריירה דה פייבא רצה גם לברר מה ידעו יהודי קוצ'ין על אודות שבתי צבי. 
פרשת משיח השקר הייתה טראומטית ליהודי אמסטרדם.26 רבני הקהילה היו 
אנטי־שבתאים,27 אך מקרב חברי הקהילה היו שהאמינו בבשורתו של היהודי 
מאיזמיר. בשיר ביידיש שחובר והודפס בשנת 1666 באמסטרדם, 'איין שיין נייא 
ליד פון משיח' )שיר יפה חדש על המשיח( תוארו יהודים ספרדים יוצאים מבית 
הכנסת, ספרי תורה בידיהם, והם רוקדים ושרים ברחובות וחוגגים את בואו של 
המשיח.28 יש עדויות הרומזות על הימצאותם של מאמינים בנביא השקר בעיר 
נמנה  לייב עוזרס, שככל הנראה  בן  גם לאחר 1666. בשנת 1712 כתב חיים 
בעבר עם המאמינים בשבתי צבי באמסטרדם, את הספר 'בשרייבונג פון שבתאי 
הפורטוגלי  פייבא במקור  דה  פריירה  חיבורו של  צבי(.29  )תיאור שבתי  צבי' 
ספק  מותיר  ואינו  במהותו  אנטי־שבתאי  הוא  אמסטרדם  במהדורת  ובתרגום 

באשר ליחסם של יהודי אמסטרדם לפרשה: 

דער  דאז  אום  כ"ו  יאר  אין  גיקראגין  קעניס  זיא  האבין  צבי  שבתאי  פון 
גוברנירר פון קושין דיא זעלביגי צייט דאש קונטרפייא פון שבתאי צבי 
אונ נתן הנביא גיקראגין האט. אבר דיא יהודים האבן זעלכיש ניט גיאכט. 
אונ' אייניגי צייטן דר נאך האבן זיא צייטונג גיקראגין דוריך מעכה דז ער 
זיך האט כופר גיוועזן אונ' איז איין טירק גיווארדן. עבן וואול אל שון דיא 
צייטונג היר ווארין פאר ך שנה האב איך היר גיפונדין איין שליח פון חברון 
גינאנט עמרם הכהן. דער זעלביגי איז מער אלש ב' מאות קהילת גיוועזין. 
איז איין פארשון פון וויוניג פאר שטאנד דאש ער מיר וואלט ווייש מאכין 
דאש דיזיר קאבלירר שבתי צבי נאך לעביט אונ' אל דאש גיפאשירטי חבלי 

משיח וואר. 
)הם קיבלו ידיעות על שבתי צבי בשנת ]ת[כ"ו לאחר שמושל קוצ'ין קיבל 
ונתן הנביא, אך הם לא האמינו  באותה העת איגרת שקרית משבתי צבי 
בידיעה. לאחר זמן מה קיבלו ידיעה דרך מכה ידיעה ולפיה נהיה לכופר 
ונעשה תורכי. אף שהידיעה הגיעה לכאן לפני כעשרים שנה מצאתי כאן 
שליח מחברון הקרוי עמרם הכהן שהיה כבר ביותר ממאתיים קהילות והוא 

שלום.  26

קפלן.  27

מבוא  עם  הטקסט  של  מהדורה   ;3652 מס'  שטיינשניידר,   28

והערות ראו: וויינרייך, עמ' 252-219. 
ליב בן עוזר. וראו גם: טורניאנסקי, בשרייבונג.  29
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בעל שכל מעט, והוא רצה להוכיח לי שאותו גבר ]קאבלירר[ שבתי צבי עוד 
חי ושכל שהתרחש אינו אלא חבלי משיח.(30

המהדורה מפראג אינה חד־משמעית בנטייתה האנטי־שבתאית:

פון שבתאי צבי האבן זיא קונטשאפט גיהט בשנת תכ"ו, אונ' דער שר פון 
קוצ'ין דיא זעלביגי צייט דאש קונטרפייא פון שבתאי צבי אונ' נתן הנביא 
בקומן. דא איז איר גיוועזין איין שליח פון חברון היישט עמרם הכהן דער 
מאכט ווייז דז דיזר שבתאי צבי אונ' נתן הנביא נאך לעבין אין גהיימי ארטין 
זיך בהלטין אונ' אלש דז דא פאר גיט חבלי משיח זייא וויא אויך דער פסוק 
ווען שוין משיח  ואין לו, דאש איז טייטש  אין דניאל בצויגט ובא משיח 
קומן ווערט, זא ווערט ער קייני גוואלט האבן ביז ער ווערט ווידר פר הוילין 
זיין איין צייט לנג. אונ' וואן דיא צייט אויז זיין ווערט זא ווערט אין גוט 

ווידר זענדין. 
קיבל  הזמן  באותו  שכן  תכ"ו,  בשנת  צבי  שבתי  על  מידע  קיבלו  )הם 
והיה פה שליח  הנביא.  ומנתן  צבי  איגרת שקרית משבתי  קוצ'ין  השר של 
מחברון הקרוי עמרם כהן הטוען ששבתי צבי ונתן הנביא עדיין בחיים והם 
מסתתרים במקום סודי, וכשחבלי משיח יהיו מאחורינו כמו שאומר הפסוק 
מספר דניאל - ובא משיח ואין לו - או בטייטש כשהמשיח יבוא, לא יהיה 
ישלח  הימים  ולאחרית  לזמן ממושך,  נוספת  פעם  לפני שיתחבא  כוח  לו 

אותו אלוהים שוב.(31 

הטקסט הזה מלמד על תסיסה ועל ניסיונות שבתאיים להעלות את אפשרות 
שיבתו של שבתי צבי לאחר זמן. העורך מפראג לא פסל אפשרות זו מכול וכול 

ולא חרץ דעה נגד השבתאות כמו בטקסטים האמסטרדמיים. 
החיבור.  בסיום  הוא  ביידיש  המהדורות  שתי  בין  המשמעותי  ההבדל 
למהדורת פראג יש סיום מקורי שאין כיוצא בו במהדורת אמסטרדם ביידיש 
כמו  פראג,  במהדורת  נאמר  האחרון  הקטע  בפתיחת  הפורטוגלי.  במקור  או 
במהדורת אמסטרדם ביידיש, שכאן תוצגנה השאלות ששאל פריירה דה פייבא 
ובמהדורה  המקורי  בטקסט  אלה.  שאלות  על  ותשובותיהם  קוצ'ין  יהודי  את 
הראשונה ביידיש הובאו שתים עשרה שאלות על אודות ההיסטוריה של יהודי 

פריירה דה פייבא, יידיש, אמסטרדם, דף ה ע"א; פריירה דה   30

פייבא, מקור, עמ' 9.
פריירה דה פייבא, יידיש, פראג, דף ו ע"א.  31
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קוצ'ין ושלושים וחמש שאלות על ענייני מנהג מקומי. אך במהדורת פראג הובאו 
סוכמו  השאלות  ושאר  ושבע,  הארבעים  מכלל  ותשובות  שאלות  תשע  רק 
בשאלה אחת כוללת: 'כלל דבר: שאלתי על אודות כל המצוות והם מקיימים 
גלויות  דיון בקיבוץ  זו  יש במהדורה  אותן כמונו'.32 לאחר השאלה המסכמת 
בירושלים, במקומה של עיר הקודש, במקדש הראשון והשני ובפולחן שהתקיים 
בהם. זאת ועוד, המהדורה ביידיש מאמסטרדם, העוקבת אחר המקור הפורטוגלי 
עקב בצד אגודל, היא עניינית וטכנית: העמוד מחולק לשתי עמודות, והשאלות 
במהדורת  זאת  לעומת  בשמאלית.   - והתשובות  הימנית,  בעמודה  מודפסות 

פראג העמוד אינו מחולק לעמודות אלא נדפס בו טקסט רציף. 
ברור שפריירה דה פייבא וקוראיו היו סקרנים באשר למנהגיהם של אחיהם 
מקוצ'ין ורצו לחשוף את מהות יהדותם ולהבליט את קרבתם האפשרית לתפוצה 
הספרדית המערבית. לעורך הטקסט מפראג הייתה מטרה אחרת - הוא רצה 
להשלים את החיבור בדיון בענייני יראה ואמונה ולחזק את נפשות הקוראים. 
מוסר  בספרי  אחרים  לדיונים  דומה  והדיון  משיחית,  נימה  שלו  בטקסט  יש 
שנועד  מוסר  סיפור  מעין  הוא  פראג  במהדורת  קוצ'ין  יהודי  סיפור  ביידיש.33 

להעביר לקוראים המקומיים מסרים על אחרית הימים. 
יש לשער שהעורך והמדפיס מפראג נבהלו מן השאלה האחרונה של פריירה 
דה פייבא, ובוודאי לא רצו להעלות שאלה זו על הכתב. מהדורת אמסטרדם 
מסתיימת בשאלה 'אוב זיא איינגי קעניס האבן גיהאט ֿפון ישי הנוצרי אי דש 
דיא פארטיגיזן אין אינדיא קומן זיין' )אם היה להם איזה ידע על ישו הנוצרי 
לפני שבאו הפורטוגלים להודו(. והתשובה היא: 'זיא ווישן קיין רידן צו געב' 
)הם לא ידעו להשיב(.34 'בני האומה הפורטוגלית', כפי שכינו עצמם היהודים 
אנוסים  היותם  עובדת  ואת  נצרותם  את  כמובן  קשרו  באמסטרדם,  הספרדים 
)לשעבר( עם נוכחותם בפורטוגל, ולכן שאלה זו הייתה לדעתם רלוונטית מאוד 
להבנת ההיסטוריה והמעמד של יהודי קוצ'ין ושלהם עצמם. לאנשי פראג לא 
היה כל עניין בשאלה זו; לא היה להם רקע נוצרי, והם לא רצו לקשור קיום 

יהודי בקוצ'ין לנצרות. 

שם, דף ז ע"ב.  32

זו בעניין שבתי  ייתכן שזו הסיבה לאי ההחלטיות במהדורה   33

צבי לעומת העמדה השלילית הברורה במהדורת אמסטרדם. 
פריירה דה פייבא, יידיש, אמסטרדם, דף ח ע"א; פריירה דה   34

פייבא, מקור, עמ' 15.
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המביא לדפוס, היה תפקידו אשר היה, הוא דמות מרכזית בסיפור המעשה.35 
על  מלמדת  והיא  מהותית,  עריכה  עבודת  נעשתה  בפראג  המהדורה  בהכנת 
תהליך חשוב ביותר בהפקת ספרים ביידיש ובהדפסתם בעת החדשה המוקדמת. 
כל הטקסטים הקנוניים ביידיש - ואפילו הפופולריים ביותר כמו למשל 'צאנה 
וראינה' - עובדו למען קהל הקוראים והקונים המיועד. המטוטלת שבין הכותב 
לקורא נטתה תמיד לצד הקורא, והוא זה שהכתיב את צורת העבודה של העוסקים 
במלאכת הדפוס ואת אופי המוצר המוגמר. למעשה יצירתה של מסורת הטקסט 
ביידיש תמיד הייתה קשורה בשינויים שהוכנסו במהדורות חדשות של טקסטים 
קיימים, והשינוי עמד בבסיס המסורת.36 לכן שתי המהדורות הנדונות של אותו 
הספר, או נכון יותר לומר שני הספרים, מספרים לא רק את סיפור יהודי קוצ'ין 
אלא גם את סיפורו של הספר ביידיש הישנה. מקרה זה מבסס מספר השערות 
ולתרבות  ביידיש  לספר  באשר  חדשות  הבנות  כמה  להוסיף  ומאפשר  ידועות 

היידיש הישנה. 
המקרה הנוכחי מדגיש ביתר שאת את הצורך לבדוק כל מהדורה של ספרים 
שרמזתי  כפי  אך  עצמו.  בפני  חדש  ספר  היא  מהדורה  כל   - פורסמו  שכבר 
בפתיחה, אין מדובר כאן באנרכיזם אלא בשיטה, שבמרכזה רעיון חשוב. מן 
הדין שקורא הקונה ספר יקבל ספר המתאים לו מבחינת השפה, הנושא ומקום 
מגוריו. כפי שטען המדפיס האמסטרדמי חיים דרוקר בראשית המאה השמונה 
עשרה, תפקידו של המדפיס לדאוג לטקסט קריא, וטקסט קריא לדבריו הוא 
זה הכתוב בשפה שדוברים בני הדור, וגם טקסט שתוכנו משופר ומעובד אם 
יש צורך בכך. דרוקר כתב בביקורת על מהדורות ישנות של הספר הפופולרי 
כפי  שהלשון  לב[  ]שמתי  במלאכה  התחלתי  'כאשר  טוב':  לב  'ספר  ביידיש 
שהיא מדוברת אינה זאת שראיתי ]בספר[',37 ולכן ראה צורך לשנות את השפה. 
התוצאה היא שהמדפיס נטל לו מידה נכבדה של חופש פעולה וזכות להתערב 
ועוד, דרוקר הוסיף חלק לטקסט, העניק לו שם  בטקסט קיים ולשנותו. זאת 
אחר, 'לב חכמים', וכך שינה את שם הספר בכללו ל'לב טוב - לב חכמים'. ככל 

להגדרה.  קל  אינו  ביידיש  ספרים  של  לדפוס  המביא  תפקיד   35

או  כלל העורך  בדרך  היה  לדפוס של ספרים עבריים  המביא 
בספרים  אך  לדפוס.  המביא  גריס,  ראו:  הספר.  של  המגיה 
ביידיש ההגדרה רחבה יותר וכוללת מצנט של המחבר ואחרים 
שדאגו למימון הספר, עורך, מגיה, ַסדר וכל בעל תפקיד אחר 

שתרם להוצאתו של ספר לאור.
הביניים.  בימי  הפתוח  הספר  למסורת  זאת  להשוות  אפשר   36

ראו: תא–שמע.
יצחק בן אליקום, הקדמת המדפיס.  37
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הנראה הוא עצמו ליקט את הטקסטים של 'לב חכמים',38 והצדיק את מלאכתו 
בעובדה שטקסטים אלה נתחברו לאחר ההוצאה הראשונה של 'ספר לב טוב', 
ולכן התוספת שלו העשירה את הטקסט המקורי, שיפרה את הטקסט המוצע 
אילו  מפוזנא.  אליקום  בן  יצחק  המקורי  הסופר  של  בעבודתו  ותמכה  לקורא 
הכיר המחבר את הטקסטים האלו, כתב דרוקר בהקדמתו, היה בוודאי מתייחס 
אליהם ועושה בהם שימוש בחיבורו. לא ייפלא אפוא שמדפיס מהדורת פראג 

הנדונה פעל לפי אותה אסטרטגיה. 
לא היה קושי מיוחד למדפיס או לעורך להחליט לעשות שינויים מרחיקי 
לכת בטקסט שעמד לפניהם, מאחר ששום טקסט ביידיש, אף אם עסק בענייני 
אם  וגם  פרקטיים,  צרכים  מילא  ביידיש  הספר  מקודש.  היה  לא  ואמונה,  דת 
יהודית כמו ספרים  זהות  הספרים ביידיש היו פופולריים הם לא היו מגדירי 
בעברית, אלא נשאו זהות אתנית, הזהות האשכנזית בלבד.39 כך ניתן למדפיס 
המחבר  בין  הקשר  איש  היה  הוא  עצמו.  למחבר  מאשר  יותר  חשוב  תפקיד 
הספר  על המשמר. מאחר שתעשיית  לעמוד  היה  ותפקידו  הקוראים,  לציבור 
הייתה קפיטליסטית, והמדפיס בדרך כלל השקיע מכספו שלו, הוא קיבל עליו 
וראה עצמו ראוי לעסוק גם בטקסט. למעשה  אחריות גם בעניינים תוכניים, 
ספר.  בצורת  תרבותי  צריכה  כמוצר  טקסטים  אלא  ביידיש  טקסטים  לנו  אין 
היום  ובצרכיו  כרוכה בהמצאת הדפוס  הייתה  היידיש  התעצמות מעמדה של 
יומיים והפרקטיים של האשכנזי הממוצע. המדפיס היה מתווך תרבותי ועיצב 

במידה זו או אחרת גם את התכנים התרבותיים שהעביר לקהל הקוראים.40
תרבות  כמתווכי  המדפיסים  ותפקיד  ביידיש  המהדורות  שתי  בין  השוני 
אשכנזיּת  יהדות,  של  שונות  ראייה  זוויות  של  קיומן  על  לרמז   עשויים 
הבירה  ובפראג.  באמסטרדם  המדפיסים  עבודת  על  גם  שהשפיעו  ואחרּת, 
ביידיש שפורסם  ובטקסט  ופתוחה,  חופשית  ליברלית,  עיר  הייתה  ההולנדית 
בגבולותיה אפשר היה להזכיר את שמו של הצלוב ואת הנצרות, אפשר היה 
באופן  ושונים  רחוקים  מקומות  על  מידע  ולפרסם  אתנוגרפי  חומר  להציג 
להדגיש  רצה  פייבא  דה  פריירה  שגם  אף  מחייב.  ערכי  שיפוט  וללא  ניטרלי 

הובא  ושהוא  אורבך,  חיים  כתב  פרידברג טען שאת הטקסט   38

לדפוס בקרקוב בשנת 1641. ראו: פרידברג, בית עקד, ב, עמ' 
מאוחרות  ומהדורות  זו  מהדורה  מצאתי  לא   .59 מס'   ,491
שהוסיף  הוא  שדרוקר  ציין  שטיינשניידר  שם.  הנזכרות  יותר 
שטיינשניידר,  ראו:  חכמים'.  'לב  של  הטקסט  את  טוב'  ל'לב 
מס' 5314, 8. דרוקר בא לאמסטרדם מהעיר הגרמנית ארביך, 
וייתכן שמשום כך טעה פרידברג וקבע שהמחבר הוא אורבך. 

מייהיל; ראו גם: דייוויס; ברגר, תפוצה.   39

על תופעת המתווך תרבותי ראו: וובל, עמ' 125-114.  40
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שבמרבית  וקבע  קוצ'ין  ליהודי  המקומיים  הספרדים  היהודים  בין  הקשר  את 
המקרים המנהג בהודו זהה לזה של קהילתו בעיר הבירה ההולנדית, האחדות לא 
פסלה את קיום השוני. אמסטרדם היא עיר נמל ועל כן הייתה פתוחה במידה 
על  שונים  מעולמות  אנשים  בין  מפגשים  ואפשרה  החוץ  מן  להשפעות  רבה 
שונותם התרבותית.41 לעומתה בפראג, למרות היותה אחת הערים החשובות 
מכונסים  האשכנזים  היהודים  היו  לאומית,  הרב  ההבסבורגית  הקיסרות  של 
אירופי.  ומזרח  שמרני  מחשבה  לעולם  ברור  באופן  וקשורים  בעולמם  יותר 
גלויות  יהודי הודו כסיפור על  לפיכך צריך היה להציג להם את הסיפור על 
לקראת  מכוונים  אדמות  עלי  החיים  בירושלים.  הימים  באחרית  שתקובצנה 
לספרדים,  אשכנזים  בין  לחברו,  יהודי  בין  הבדלים  שימחק  המשיחי,  העתיד 
לאור  'נכונה'  להבנה  זכו  הזמן  בת  והמציאות  ההיסטוריה  למערב.  מזרח  בין 
הבנייתן בהקשר של אמונה בעתיד המשיחי. כדי להכליל ולשלב את המקרה 
הקוצ'יני בצורה אינטגרלית במערך ההיסטורי והאמוני היהודי, המדפיס מפראג 
נזקק לסיום שונה, אמוני ודרמטי, שלא היה במהדורת אמסטרדם. למעשה הוא 
יצר לסיפור המעשה נקודת סיום הולמת עבור קהלו. פריירה דה פייבא היה 
איש עסקים ולא איש ספרות וספר, והחלטתו לפרסם על חשבונו את המהדורה 
הפורטוגלית הייתה מעין שירות לציבור, מסירת מידע מעניין לחברי קהילתו. 
להוציא  נאותות  דרכים  חיפש  והוא  ספר,  איש  היה  מפראג  המדפיס  לעומתו 
מתחת ידיו טקסט מעניין העשוי גם להימכר היטב. למעשה מהדורת אמסטרדם 
יהודים  של  שאלות  על  תשובות  למתן  והותאמה  מובהק  מקומי  אופי  נשאה 
המקום  מחסום  את  פרצה  דווקא  פראג  מהדורת  ואילו  באמסטרדם,  ספרדים 
והזמן והפכה את הטקסט לקריא ברחבי התפוצה האשכנזית. המדפיס מפראג 
הוא סיפק את צרכיו של קהל  העריך מן הסתם שבשינויים שהכניס בטקסט 
קוראיו וקלע לטעמו, ושפריירה דה פייבא, מחבר הטקסט המקורי, קיבל שירות 

מועיל.
הספרים ביידיש על מהדורותיהם השונות ראויים אם כן ללימוד אינטנסיווי, 
לשינויים  והמקום,  הזמן  לבעיות  רמזים  בהם  למצוא  עשויים  שאנו  מפני 
מהדורת  חדשים.  רעיונות  להחדיר  ולדרכים  שונות  בקהילות  שהתחוללו 
שההיסטוריה  מפני  יותר,  ליברלית  והיא  חדש  עולם  על  מספרת  אמסטרדם 
של היהודים הספרדים המקומיים הייתה 'מוזרה' ומיוחדת גם היא. גם מהדורת 
פראג הייתה מעוניינת בחידוש, אך היא ניסתה לשלוט במידע כמקובל בחברה 

האשכנזית השמרנית ולהעניק לקורא חומר קריאה בתוך מסגרת זאת.

על תאוריית עיר הנמל ראו: סורקין; ססראני; ססראני ורומיין;   41

דובין. 
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