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הרקע הפוליטי-חברתי של הגדה זו נסקר בהרחבה בפרק החמישי .במקום לחזור על מידע זה במקומות
הרלוונטיים בפירוש הנלווה העדפתי לרוב להפנות את הקורא לסעיפים המתאימים בגוף הפרק .עם זאת ,כשהיה
נראה לי שהוספת הערת שוליים קצרה וקולעת לנוסח ההגדה תועיל יותר מהפניה לגוף הפרק ,לא נמנעתי
מלעשות זאת.
לפרטים על חייו של אליה קארמונה – מייסדו ,מנהלו ועורכו הראשי של העיתון איל ג'וגיטון ראו פרק חמישי,
פסקת המבוא והפניות ביבליוגרפיות שם.
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א
קדש 3:בעלות השחר תיקח הגבאית ערדליים ביד
ותתחיל להזמין.

קדש 3 :קואנדו אמאניסי ,טומארה לה גבאייה  4לאס
גאליג'אס  5אין לה מאנו אי אימפיסארה אה קומביד'אר.

ב
ורחץ 6:תרחצנה את פניהן ולא תנגבנה אותן .וכל כך
למה? כדי שלא לאחר למסיבה.

ורחץ 6 :סי לאב'אראן לה קארה אי נו סי אינש'וגאראן.
7
פורקי? פור נו טאד'ראר אלה באנקיטה.

ג
כרפס 8:תיקחנה מטבע זהב אחד ותשמורנה אותו
בכיס ותאמרנה:

כרפס 8 :טומאראן און מיג'יטיקו  9אי לו גואד'ראראן אין
לה אלדיקירה אי דיראן:

בינדיג'ו איל קי מוס קריאו באקארה,
11
טרינטה אי אונו.

10

פוקיר אי ברוך אשר ברא
11
ו"שלושים ואחד".

לנו

10

בקרה,

פוקר

ד
יחץ 12 :טומאראן טריס קאב'דאליקוס קי איסטין
ג'וסטוס ,איל די אינמיד'ייו לו אראן מיד'ייו פור מיד'ייו:
איל מיד'ייו פארה אימפיסאר אה ג'וגאר ,אי איל אוטרו
מיד'ייו לו גואד'ראראן אין לה אלדיקירה פארה אורה די
דיב'ריס.

יחץ 12 :תחלקנה את ההון לשלושה חלקים שווים ,את
החלק האמצעי תחלקנה לשניים :מחצית אחת
לתחילת המשחק והמחצית השנייה תשמורנה בכיס
עבור שעת תשלום חובות.

 3בדומה לבעל ההגדה הצרובה גם בעל הגדת המהמרות בחר לכלול ביצירתו גם את קטעי ההנחיה המופיעים
בתרגום המסורתי של ההגדה של פסח ללאדינו ולהסב אותם על נושא הגדתו )הלא הוא קריקטוריזציה של
החיים החברתיים של נשים יהודיות ספרדיות( .כשקטעי הנחיה אלה אינם מלווים בטקסט כלשהו )כמו בפסקה
הזאת או בפסקה שלאחריה( החשבתי אותם כקטעי פרודיה עצמאיים ומספרתי אותם בנפרד .אולם כשקטע
הנחיה מורה על אמירת טקסט כלשהו וטקסט זה מופיע מיד אחריו )כמו ,למשל ,בפסקה ג להלן( החשבתי אותם
כיחידה הגיונית אחת ומספרתי אותם כפסקה אחת בלבד .פסקה זו מבוססת על קטע הנחיה )המכונה במסורת
הליטורגית היהודית "קדש"( המורה על אמירת הקידוש.
 4מעברית :גבאי ,בתוספת המורפמה הספרדית-יהודית ליצירת צורת נקבה- :ה.
 5מצרפתית – galoche :ערדל )השוו תורכית-עות'מאנית  ,( galoşבתוספת הסיומת הספרדית-יהודית לרבים –יס.
 6פסקה זו מבוססת על קטע הנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "ורחץ"( המורה על נטילת ידיים
הראשונה בליל הסדר ,הנעשית ללא ברכה.
 7מצרפתית – banquet :מסיבה ,משתה.
 8פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "כרפס"( המורה על אכילת כרפס
וברכתה.
 9מתורכית-עות'מאנית – mecedi :מטבע עות'מאני מתקופת הסוולטן עבד-אל מג'יד ,תחילה עשוי היה כסף ולאחר
מכן גם מזהב; כאן בתוספת סיומת ההקטנה הספרדית-יהודית –יקו.
 10מצרפתית baccara :או מאיטלקית) baccarà :השוו תורכית-עות'מאנית – ( bakara :שם של משחק קלפים.
 11שם של משחק קלפים )ראו הערה  17להלן(.
 12פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "יחץ"( המורה על חציית המצה
האמצעית.
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ה
13

מגיד 13 :מיטיראן מאנטיל אין לה מיזה אי אימפיסאראן
אה ג'וגאר.

מגיד:
במשחק.

תפרוסנה מפה מעל השולחן ותתחלנה

ו
זוהי 14רעה שלא תהיה ממנה ישועה,
שנגרמה בידי נשותינו המהמרות בכל בית
ובית .כל מי שיש לו דעת יחשוב וישפוט .כל
מי שכזאת קורה לו עם אשתו יחפש דרך
לשלוט בה .אם השנה זה כך ,בשנה הבאה
15
גרוע מכך .השנה מחכים עם פלמידה
בידיים ,בשנה הבאה נחכה עם הילדים
בזרועות.

איסטי  14איל מאל קי נו ב'ה טיניר איסקאפאסייון,
קי קאב'זאן נואיסטראס מוז'יריס ג'וגאד'יראס אין
טוד'אס לאס קאזאס .טוד'ו איל קי טייני דעת
פ'ינסי אי ג'וזגי .טוד'ו איל קי לי פאסה קון לה
מוז'יר קי בוש'קי די קומאנדארלה .איסטי אנייו סי
איס אנסי ,אה איל אנייו איל ב'יניין מאס ניגרו קי
אנסי .איסטי אנייו אנסי איספיראנדו אין לה
פואירטה קון לה פאלאמיד'ה  15אין לה מאנו ,אה
איל אנייו איל ב'יניין סירימוס אוב'ליגאד'וס די
איספ'יראר קון לאס קריאטוראס אין לוס בראסוס.

ז
מה נשתנתה 16השנה הזאת מכל השנים?
שבכל השנים שיחקו "שלושים ואחד"
העשירות ,והשנה הזאת העניות .שבכל
השנים שיחקו "שלושים ואחד" הנשים
הזעיר-בורגניות ,והשנה הזאת העובדות
בתחרה .שבכל השנים שיחקו רק עד הערב,
והשנה הזאת עד חצות הלילה .שבכל השנים
שיחקו רק במשך השבוע ,והשנה הזאת גם
בשבת ,בשל אפנה חדשה.

קואנטו פואי דימוד'אד'ו  16איל אנייו איל איסטי
מאס קי טוד'וס לוס אניייס? קי אין טוד'וס לוס
אנייוס ג'וגאב'אן אוטוז ביר  17לאס ריקאס – אי איל
אנייו איל איסטי לאס פרוב'יס .קי אין טוד'וס לוס
אנייוס ג'וגאב'אן  31לאס איזנאפ'אס  – 18אי איל
אנייו איל איסטי לאס אזיד'יראס די דאנטילה 19 .קי
אין טוד'וס לוס אנייוס ג'וגאב'אן סולו אסטה לה
טאד'רי – אי איל אנייו איל איסטי אסטה מיד'ייה
נוג'י .קי אין טוד'וס לוס אנייוס ג'וגאב'אן סולו
אינטרי סימאנה – אי איל אנייו איל איסטי ג'וגאן
אי אין שבת פור מודה נואיב'ה.

ח
20
סיירב'וס פ'ואיומוס אלה מאדאם אין פאסאד'אס ,עבדים היינו 20לגברות בעבר ,ועכשיו נדמה
אי אגורה מוס פאריסייו קי איל קריאד'ור מוס היה לנו שהבורא הציל אותנו באמצעות
איסקאפו קון סוסייטאס די דאמאס אי קון מוז'יריס עמותות של גברות ובאמצעות נשים

אינסטרואיד'אס .אי סי נו מוס איסקאפאן לוס קי

 13פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "מגיד"( המורה על תחילת קריאת
ההגדה.
 14פסקה זו מבוססת על פסקת הפתיחה של ההגדה של פסח" ,הא לחמא עניא".
 15סוג של דג .השוו תורכית-עות'מאנית  , palamutיוונית  Βαλανηδηואנגלית . pelamyd
 16פסקה זו מבוססת על פסקת "מה נשתנה" בהגדה של פסח.
 17תורכית-עות'מאנית – otuz bir :שלושים ואחד ,שם של משחק קלפים )ראו הערה  11לעיל(.
 18במקור כתוב איזנאפ'אסי ,וטעות דפוס היא .מתורכית-עות'מאנית – esnaf :בעל מלאכה ,גילדה ,איגוד מקצועי,
בתוספת המורפמה הספרדית-יהודית ליצירת צורת הנקבה –ה.
 19צרפתית – dantela :תחרה.
 20פסקה זו מבוססת על פסקת "עבדים היינו" בהגדה של פסח.
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פואיד'ין די איסטי קומארבאזליק 21 ,אאינדה נוס אי
נואיסטרוס איז'וסי אי איז'וס די נואיסטרוס איז'וסי
סוג'יפ'טאד'וס סירימוס אלה מאדאמה מונג'ו
טיימפו .אי סי אפ'ילו טוד'וס נוס גריטאמוס,
טוד'וס נוס איסקלאמאמוס ,אינקומינדאנסה סוב'רי
נוס פור נו פויאיד'יר אב'לאר נאד'ה  -אי טוד'ו איל
קי מוג'יגואה אה דיש'אר ג'וגאר אה סו מוז'יר אין
לוס קומביטיס איס אלחב'אד'ו.

משכילות .ואם לא יצילנו משיש בידו
מההימור הזה ,עדיין אנו ובנינו ובני בנינו
משועבדים נהיה לגבירה זמן רב .ואפילו
כולנו נצעק וכולנו נזעק מצווה עלינו להימנע
מלהגיד דבר ,וכל המרבה להרשות לאשתו
ללכת למסיבות הרי זה משובח.

ט
25

מעשה 22באדון אברמצ'י 24ואדון יוספצ'י
ואדון מנטשצ'י 26שהיו מחכים בפינות בתיהם
והיו מתייאשים מזעקות בניהם כל אותו
הלילה ,עד שבאו השכנים שלידם גרים
ואמרו להם" :רבותינו השכנים ,הגיע זמן
להתחיל לחפש פתרון בשביל זה".

מעשה  22אקונטיסייו אין ג'יבי  23אבראמאג'י  24אי
ג'יבי יוספג'י  25אי ג'יבי מינטיש'אג'י  26קי
איסטאב'אן איספיראנדו אין לה קייוש'י  27די סו
קאזה אי סי איסטאב'אן דיזיספ'יראנדו קון לוס
גריטוס די סוס איז'וס ,טוד'ה אקיאה נוג'י  -אסטה
קי ב'יניירון סוס ב'יזינוס די אינפ'רינטי אי דיש'ירון
28
אה אילייוס" :נואיסטרוס סינייוריס קומש'וס,
אלייגו טיימפו די אימפיסאר אה מיראר און
רימיד'ייו פארה איסטו".

י
דיש'ו  29רבי ליאג'ון 30 ,איל דיל "ג'וגיטון" 31 :די
סיירטו לייו קומו די איד'אד' די  40אנייוס אי נו
טוב'י זכות די ב'יר מוז'יריס סין פיליארסין ביין אין
לה באנקיטה ,אסטה קי דארסו  32מאדאס פ'ורטוני:
"פורקי מירמבריס אה דיאה די טו סאליר די לה
פאסטירה  33דיל לאב'אד'ו טוד'וס דיאס די טוס
ביד'אס .דיאס די טוס ב'יד'אס  -קון לאס קארטאס
אין לה מאנו .אי טוד'וס דיאס די טוס ב'יד'אס -
פור טראאיר אינג'ינייוס נואיב'וס אין לאס
באנקיטאס.

31

אמר 29רבי ליאצ'ון 30מהעיתון "המשחק":
הרי אני כבן  40שנה ולא זכיתי לראות
מסיבת נשים ללא ריב ,עד שדרשה גב'
פורטונה" :למען תזכור גיגית הכבישה כל
ימי חייך .ימי חייך – עם הקלפים בידיים .כל
ימי חייך – להביא טכסיסים חדשים לשולחן
משחקים".

 21תורכית-עות'מאנית  – kumarbazlikהימור.
 22פסקה זו מבוססת על סיפור מעשה חכמים בהגדה של פסח.
 23קיצור של ג'יליבי ,מתורכית-עות'מאנית –ç elebi :אדון ,מר.
 24כינוי חיבה על בסיס השם אברהם.
 25כינוי חיבה על בסיס השם יוסף.
 26כינוי חיבה על בסיס השם ֶמנְ ֶטש.
 27תורכית-עות'מאנית רומלית) ky ö şe :ב k -מחונככת; השוו לתורכית סטנדרטית בת ימינו .( k ö şe
 28מתורכית-עות'מאנית – komşu :שכן ,בתוספת הסיומת הספרדית-יהודית לרבים –ס.
 29פסקה זו מבוססת על דברי רבי אלעזר בן עזריה בהגדה של פסח" ,הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי וכו'".
 30שם חיבה על בסיס השם ליאון ,אליהו או אליה .כאן הכוונה היא למחבר ההגדה אליה קארמונה.
 31הכוונה היא לאליה קארמונה עצמו.
 32מעברית :דרש ,תוך כדי שיוך הפועל העברי לקבוצת הפעלים הראשונה )פעלים שצורת הפועל שלהם מסתיימת
ב-אר( :דארש'אר – לדרוש.
 33צרפתית – pastera :גיגית.
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יא
ברוך הבורא ,ברוך הוא 34.ברוך הרוצה,
ברוך הוא .כנגד ארבע מהמרות דיברה
התורה :אחת עשירה ואחת ענייה ,אחת
עצבנית ואחת שאינה יודעת איך משחקים.

בינדנג'ו איל קריאד'ור ,בינדיג'ו איל 34 .בינדיג'ו איל
קי לי פלאזי ,בינדיג'ו איל .קומו איסקואינטרה
קואטרו ג'וגאד'יראס אב'לו לה ליי 35 :אונהו ריקה אי
אונה פרוב'י ,אי אונה ניירב'וזה אי אונה קי נו סאב'י
קומו סי ג'וגה.

יב
36

ריקה ,אילייה דיזיין" :קי איל ג'וגו אי לוס טינטוס
עשירה היא אומרת" :המשחק והז'טונים
אי לוס קאב'דאליס ,דיב'ין סיר גואד'ראד'וס קומו וההון צריכים להיות שמורים כמו דברים
קוזאס סאנטאסן ,אי סי נו איי איסטוי  -ב'ה אב'יר קדושים ,ואם זה לא מתקיים – יתחיל לשון
מאל אב'לאר".
הרע".

יג
פרוב'י ,אילייה דיזיין" :קי איס לה גראנדיזה אי איל ענייה היא אומרת" :גדלות זו וגאווה זו של
אורגולייו דילה ריקה? קואנדו ג'וגו קאררטאס מי העשירה מה טיבן? הרי בבואי לשחק קלפים
אסינטו אלאד'ו די אילייה".
אני יושבת לידה".
יד
ניירב'וזה ,אילייה דיזיין" :קי איל מיד'יקו מי עצבנית היא אומרת" :הרופא ציווה עליי
37
אינקומינדו די אזיר דיפ' און פוקיטיקו ,אי פוקו מי להירגע קצת ,ולא אכפת לי שבעלי וילדיי
אימפורטה סי מי מאריד'ו אי מיס קריאטוראס נגררים ברחובות".
אראסטאן פור לאס קאלייס".

טו
אי לה קי נוי סאב'י ג'וגאר ,טו אימביזה אה אילייה
 קי אנסי דיזי איל פסוק" :אי טומאראס אלהאג'אמיאה  38אה טו לאד'ו אי דיראס' :פור אמור די
איסטו טוד'אס לאס מאדאמאס סי קונטאן פור ן'
אדם; אי פור קואלו קי טי קיד'יש' דיטראס דילה
איספ'אלדה?'"

ומי שאינה יודעת איך משחקים ,אתה תלמד
אותה ,שנאמר" :ותיקח את חסרת הניסיון
לצדך ותאמר' :בעבור זה כל הגברות
נחשבות בני אדם ,ולמה שאת תישארי
מאחוריהן?'"

 34חמש פסקאות אלה מבוססות על סיפור ארבעת הבנים בהגדה של פסח.
 35במקור כתוב לייה במקום לה ליי ,וטעות דפוס היא.
 36ראו פרץ ,מילון ,ערך . tento
 37מתורכית-עות'מאנית – defetmek :להרגיע ,לרכך ,לשכך )מילולית לעשות רוגע( .השוו סרבו-קרואטיתdef :
 ,učinitiשקלייץ' ,תורכיזמים ,עמ' .208
 38תורכית-עות'מאנית  – acamiחסר ניסיון ,מתחיל; בתוספת המורפמה הספרדית-יהודית ליצירת צורת נקבה –יה.
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טז
מתחילה משועבדות 39למעשים טובים היו
הנשים ,ועכשיו הבורא הביאנו לידי כך
שכולן יושבות בשולחנות משחק ,שנאמר:
"ואמרה הגבאית לכל הגברות' :כה אמרה
גברת אחת לכל שכנותיה« :בבורות חיו
אמותינו»'" .העשירים הם אבות ה"שלושים
ואחד" וה"צילינדר" – 41ואנחנו ,לכל הפחות,
פוקר ובקרה.

די פריסיפייו סירב'יינטיס  39אה אזיר בואינדאד'
איראן לאס מוז'יריס אי אגורה נוס אלייגו איל
קריאד'ור טוד'אס אין באנקיטאס  -קי אנסי דיזי
איל פסוק "אי דיש'ו לה גאבאייה אה טוד'אס לאס
דאמאס' :אנסי דיש'ו אונה מאדאס אה טוד'אס סוס
ב'יזינאס« :איסטוב'יירון נואיסטראס מאד'ריס אין
לה אינייוראנסה»'" 40 .ריקוס פאד'ריס דיל אוטוז
ביר אי פאד'ריס דיל ג'ילינדרון  - 41אי נוזוטרוס,
אלו מאנקו ,פוקיר אי באקארה.

יז
ברוך שומר הבטחתו 42ל"שלושים ואחד",
ברוך הוא .כי ההימור הרע כך רצה להפוך
את כל הגברות ,אישה לאחותה ,לאויבות
בקנאה ובחלוקה ,שנאמר" 43:ויאמר
לשלטון' :ידוע תדע כי מהמרות תבואנה
הביתה יומם וליל ויהיה עליך לשרתן
ולעשות ככל אשר תשאלנה ממך ,וגם
לאומה אשר תעבוד דן אנכי; ואחרי כן תצא
45
ברכוש גדול עם הרבה פיקים'".

בינדיג'ו גואד'ראן סו פ'יגוזייה  42אל אוטוז ביר,
בינדיג'ו איל .קי איל מאלו קומארבאזליק לו קיז'ו
אנסי ,פור אזיר טוד'אס לאס מאדאמאס אינימיגאס
אונה דילה אוטרה ,אין איל אימביד'אמיינטו אי
אינטרי לוס איספארטימיינטוס  -קי אנסי דיש'ו
איל פםוק" 43 :אי דיש'ו אל מיסארט' 44 :סאביר
סאב'ראס קי ג'וגאד'יראס ב'ינדראן אין קאזה נוג'י
אי דיאה ,אי לאס סירב'יראס ,אי טראטאראס אה
אילייאס טודו לו קי טי דימאנדאן  -אי טאמביין
אלה ג'ינטי קי םירביראס פ'אגאן לייו; אי דיספואיס
45
אנסי סאלדראס קון גאנאנסייה די פ'יקיס
מונג'וס'".

יח
סאל אי
קומארבאז

47

פ'ימיינטה  46קי בוש'קו
פארה לוס גואיב'וס דיל גוטי  48דילה

מאדאס מלח ופלפל

46

שביקשה גברת מהמרת עבור

 39פסקה זו מבוססת על פסקת "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו" בהגדה של פסח.
 40איטלקית – ignoranza :בוּרוּת.
 41איטלקית – cilindro :צילינדר; כאן שם של משחק קלפים.
 42פסקה זו מבוססת על פסקת "ברוך שומר הבטחתו לישראל".
43
אות
נו א ָֹתם ַא ְר ּ ַבע ֵמ ֹ
ברוח הפסוקים וַ ּי ֶ
דום וְ ִע ּ ּ
ֹאמר ְל ַא ְב ָרם ָיד ַֹע ּ ֵת ַדע ִ ּכי גֵר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲ ָך ְּב ֶא ֶרץ לֹא לָ ֶהם וַ עֲ ָב ּ
דול )בראשית טו  (14–13המופיעים בפסקה
או ִּב ְר ֻכ ׁש גָּ ֹ
ֹדו ָ ּדן ָאנ ִֹכי וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן י ְֵצ ּ
ׁ ָשנָ ה .וְ גַ ם ֶאת ַה ּ ֹגוי אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ב ּ
זו בהגדה של פסח.
 44מתורכית-עות'מאנית – mesatır :שלטונות ,ממשל.
 45מגרמנית – pik :פיק )בקלפים( ,בתוספת הסיומת הספרדית-יהודית לרבים –יס.
 46פסקה זו מבוססת על פסקת "צא ולמד" בהגדה של פסח .הרישא של הפסקה הוא משחק מילים על בסיס
הפתיחתא של הפסקה .הביטוי העברי "צא ולמד" מיתרגם ללאדינו סאל אי אנביזה .ההיפרטקסט מתחיל כצפוי
בציווי סאל )צא( ,אך במקום להמשיך את הביטוי השגור כהווייתו בהיפוטקסט קארמונה מחליף את הציווי
אנביזה )למד( בשם העצם פימיינטה )פלפל( .שיבוץ היתולי זה מעניק משמעות הקשרית אחרת גם למילה סאל
שבתחילת המשפט ,כי ,כידוע ,בספרדית-יהודית מלח נקרא סאל.
 47תורכית-עות'מאנית – kumarbaz :מהמר/ת.
 48מצרפתית – goûter :לטעום .גוטי – ארוחת מנחה.
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טאד'רי ,קי איל באקאל  49נו קיז'ו טראאיר פ'ור קי
סי אינג'ו איל טיפ'טיר  50אי איל ג'יליבי אינקומינדו
פורקי נו דיירה מאס פ'יאד'ו  -קי אנסי דיזי איל
ג'יליבי" :מי קומי איל קאב'דאליקו אינטרי
קומביטיס אי באנקיטאס; אי אוב'ו אליי קומיר
גראנדי  – 51אי ,אל קאב'ו ,לה באנקיטה לה קיטארון
אה פ'יד'ור".

הביצים של ארוחת מנחה ,שבעל המכולת
לא רצה לתת ,כי הפנקס כבר מלא והאדון
ציווה עליו לא לתת יותר באשראי ,כי כך
אומר האדון" :בין מסיבות ומשחקים נגמר
הוני ,ויהי שם אוכל גדול 51,ובסוף המסיבה
הפיצה סרחון".
יט

52
קון ג'ינט פוקה סי אימפיסה איל אוטוז ביר ,קי במתי מעט 52מתחילים לשחק "שלושים
אנסי דיזי איל פ'סוק" :קון סיש' פ'ירסונאס לייה סי ואחד" ,שנאמר" :בשש נפשות ניתן להתחיל
פואידי אימפיסאר אה ג'וגאר,
אי אסטה קי לשחק ,ועד שמסיימים המספר עולה
53
".
ו
'
איסקאפ'אן פוז'ה אה דייס אי אוג
53
לשמונה-עשרה".

כ
קון פואיד'יר פ'ואירטי  - 54איסטי איל
קומארבאזליק  -קי אנסי דיזי ליאג'ון" :איק ,לייאגה
די איל ג'וגאר סי אינראאיגו אין טוד'אס לאס
מוז'יריס :אין לוס קומביטיס ,אין לאס ב'יז'יטאס,
אין איל פ'ריקואינטארויינטו די ב'יזינדאד'ו ,איניל
אינקונטרו די אלגונאס אין און לוגארי אי מיזמו אין
55
לוס קאזינוס  -פ'אסייון פיזגאד'ה מונג'ו".

ביד חזקה 54זה ההימור ,כי כה אומר ליאצ'ון:
"הנה ,פצע ההימור השריש בכל הנשים:
במסיבות ,בביקורים ,בהתארחויות בשכונה,
בכל מקום שנמצאות יחד ואפילו בבתי
55
הימורים – תשוקה גדולה מאוד".

כא
איסטאס דייס מאנקוראס  56קי טרוש'ו איל
מאלדיג'יו קומארבאזליק סוברי טוד'אס לאס
ג'וגאד'יראס ,אי איסטאס אילייאס :מורמוריא-
מיינטו 57 ,פ'יליאמיינטו ,אינפלאמאמיינטו ,קולורא-
ד'יס ,אאומינטו די ראב'ייה ,אזיר אינימיגאס קון
לאס אמיגאס ,דיש'אר אל מאריד'ו איספ'יראר אין
קאזה ,דיש'אר אלאס קריאטוראס אראסטאר ,נו

אלו עשר מגרעות 56שהביא ההימור הארור
על כל המהמרות ,ואלו הם :לחישה ,ויכוחים,
התרגזות ,הסמקה ,תוספת כעס ,הפיכת
ידידות ליריבות ,הזנחת הבעל המחכה
בבית ,הזנחת הילדים הנגררים ברחוב,
היעדרות מוחלטת מהבית ,בזבוז הדם בגלל

 49תורכית-עות'מאנית  – bakalחנווני ,בעל מכולת.
 50מתורכית-עות'מאנית – defter :פנקס.
51
ָ
ית וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי ה' אֱ ל ֶֹהיך אֲ ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּי ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָגָ ר ׁ ָשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט
על פי הסיפא של הפסוק וְ ָענִ ָ
צום וָ ָרב )דברים כו  ,(5המופיע בפסקה זו בהגדה של פסח.
וַ יְ ִהי ׁ ָשם ְל ֹגוי גָּ ֹ
דול ָע ּ
 52פסקה זו מבוססת על פסקת "במתי מעט" בהגדה של פסח.
53
יך ִמ ְצ ָריְ ָמה וְ ַע ּ ָתה ָ ׂש ְמ ָך ה' אֱ ל ֶֹה ָ
דו אֲ ב ֶֹת ָ
כו ְכ ֵבי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ רֹב )דברים
יך ְ ּכ ֹ
מבוסס על הפסוק ְּב ׁ ִש ְב ִעים נ ֶ ׁ
ֶפש י ְָר ּ
י  ,(22המופיע בפסקה זו בהגדה של פסח.
 54פסקה זו מבוססת על פסקת "ביד חזקה – זה הדבר" בהגדה של פסח.
55
ש ֶדה ּ ַב ּס ּ ִ
על פי הפסוק ִה ּנֵה יַד ה' ֹ
וב ּצֹאן ֶ ּד ֶבר ָּכ ֵבד ְמאֹד
וסים ּ ַבחֲ מֹ ִרים ּ ַבגְ ּ ַמ ִּלים ּ ַב ּ ָב ָקר ּ ַ
הויָה ְּב ִמ ְקנְ ָך אֲ ׁ ֶשר ּ ַב ּ ָ ׂ
)שמות ט  ,(3המובא כאן בהיפוטקסט.
 56פסקה זו מבוססת על פסקת "אלו עשר מכות" בהגדה של פסח.
 57ככל הנראה הכוונה היא ללחשים מאגיים שנהגו ללחוש לפני משיכת קלפים או זריקת קוביות ,והכול כדי למשוך
מזל טוב.
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קוייד'אר דיל טוד'ו פ'ור לה קאזה ,גאסטאמיינטו הכעס.

דילה סאנגרי פור לה קולורה.

58

כב
59
רבי ג'וגיטון אירה דאן אה אילייוס סינייאליס :רבי ג'וגיטון 59היה נותן בהן סימנים :גלי
ג'אפ'יטאס ,איניירב'אמיינטו אי פוז'יטה די התרגשות ,עצבים והעצמת החרדה.

איסטריג'ורה.

כג
רבי ליאצ'ון היה אומר" 60:מנין שכל שבועה
וזעם שהביאו הקלפים על גברות מהמרות
כללו ארבעה פריטים? שנאמר" :בשעת
הכעס הן נשבעות באבותיהן ובבניהן,
באחיהן ובפרנסת בעליהן" .באבותיהן –
אחת ,בבניהן – שתים ,באחיהן – שלוש,
בפרנסת בעליהן – ארבע .אמור מעתה
במסיבה הן נשבעות לשווא ארבעים פעם,
ובמשתה הן נשבעות מאתיים פעם עבור כל
ז'טון.

רבי ליאג'ון דיזיין" 60 :די אד'ונדי קי קאד'ה ג'ורה אי
קייפ'ור  61קי טרוש'ו לאס קארטאס סוב'רי לאס
דאמאס די ג'וגאר אירה די קואטרו ש'יש'יטיס? - 62
קי אנסי דיזי איל פסוק" :אין אורה די ביררה
אילייאס ג'וראן ,פאד'רי אי איז'וס אי אירמאנוס אי
לאס פרנסאס  63די סוס מאריד'וס" .פאד'רי – אונה,
אי איז'וס – דוס ,אי אירימאנוס – טריס ,ג'וראר
אלאס פרנסאס די סוס מאריד'וס – קואטרו .די די
אגורה אין לאס באנקיטאס ג'וראן קוארינטה ביזיס
פ'ור נאד'ה אי סוב'רי איל קומביט ג'וראן דוזיינטאס
ב'יזיס פ'ור און טינטו.

כד
64

64

קואנטאס קוזאס בואינאס
סי טופאריאן
אין לאס באנקיטאס די ג'וגאר?

במסיבות הימורים?

סי נו ג'וגאב'אן אה אינטיריסו  -מוס אבאסטאב'ה.
סי ג'וגאבאן אה אינטיריסו ,אי ג'וגאבאן קאד'ה
אונה קון סו בויי  - 65מוס אבאסטאב'ה.
66
סי נו ג'וגאב'ה קאדה אונה קון סו בויי ,אי נו סי
פיליאב'אן אין לאס באנקיטאס  -מוס אבאסטאב'ה.
סי סי פיליאב'אן אין לאס באנקיטאס ,אי נו סי
ג'אטיאב'אן  67לוקי איי אי נו איי – מוס

אילו לא שיחקו בכסף – דיינו.
אילו שיחקו בכסף ,והיו משחקות כל אחת עם
בת מעמדה – דיינו.
אילו שיחקו כל אחת עם בת מעמדה ,אך לא היו
מתווכחות במסיבה  -דיינו.
אילו התווכחו במסיבה ,ולא היו מתייסרות על
המתרחש והלא מתרחש בעולם – דיינו.

כמה דברים טובים מתקיימים

 58השוו צרפתית colère :וקסטיליינית – colera :כעס ,זעם ,חימה.
 59פסקה זו מבוססת על משנת ר' יהודה בהגדה של פסח .רבי ג'וגיטון זה אינו אלא אליה קארמונה ,מנהל העיתון
איל ג'וגיטון ועורכו הראשי.
 60פסקה זו מבוססת על דברי ר' אליעזר בהגדה של פסח.
 61מתורכית-עות'מאנית) kyefur :ב k -מחונככת; השוו לתורכית סטנדרטית בת ימינו  – ( kefurזועם ,כעסן .ראו
פרץ ,מילון ,ערך . kiefur
 62מתורכית-עות'מאנית – şeşit :מבחר ,קולקציה.
 63מעברית :פרנסה ,בתוספת הסיומת הספרדית-יהודית לרבים –ס.
 64פסקה זו מבוססת על פסקת "כמה מעלות טובות למקום עלינו" בהגדה של פסח.
 65תורכית-עות'מאנית – boy :גובה ,אורך ,גודל ,מעמד ,שבט.
 66במקור כתוב לו ,וטעות דפוס היא.
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אבאסטאב'ה.
סי סי גאטיאב'אן לוקי איי אי נו איי ,אי קונטאב'אן
פור ן' אדס אלאס קי נו ג'וגאן טאמביין  -מוס
אבאסטאב'ה.
סי נו קונטאבאן פ'ור ן' אדס אלאס קי נו ג'וגאן ,אי
נו אפארטאב'אן לוס טינטוס גראנדיס אפ'ארטי -
מוס אבאסטאב'ה.
סי אפארטאב'אן לוס טינטוס גראנדיס אפארטי ,אי
נו בוש'קאב'אן אה ג'וגאר פ'יאד'ו אה נו פאגאר -
מוס אבאסטאב'ה.
סי בוש'קאב'אן אה ג'וגאר פ'יאד'ו אה נו פאגאר ,אי
מיטיאן לוס דיב'יריס מאס פוקוס  -מוס
אבאסטאב'ה.
סי נו מיטיאן לוס דיב'ריס מאס פוקוס ,אי נו
דיש'אב'אן דיזיספיראר סוס מאריד'וס אין קאזה -
מוס אבאסטאב'ה.
סי דיש'ב'אן דיזיספיראר סוס מאריד'וס אין קאזה,
אי נו דיש'אב'אן סוס קריאטוראס אראסטאר פור
לה קאליי  -מוס אבאסטאב'ה.
סי דיש'אב'אן סוס קריאטוראס אראסטאר פור לה
קאליי ,אי נו טומאב'אן קון ייאנגליש'ליק  68איל
טאס  69דיל באנייו  -מוס אבאסטאב'ה.
סי טומאב'אן קון ייאנגליש'ליק איל טאס דיל באנייו,
70
אה
טיב'ילאג'יאה
לה
ב'יניאה
אי
דימאנדארלו  -מוס אבאסטאב'ה.
סי ב'יניאה לה גאבאייה אה דימאנדארלו ,אי נו סי
אזיאן קיילפאזי  71אינטרי אילייאס  -מוס
אבאסטאב'ה.
סי סי אזיאן קיילפאזי אינטרי אילייאס ,אי נו מוס
פ'ורסאב'אן אה טומאר אונה סירב'יד'ירה קון סיש'
מיג'יטיס  72אל מיס  -מוס אבאסטאב'ה.
סי מוס אזיאן טומאר סירב'יד'ירה ,אי נו מוס אזיאן
חאמאל  73פארה טאש'יראר  74לאס קומיד'אס דילה
67

אילו היו מתייסרות על המתרחש והלא מתרחש
בעולם ,והיו מחשיבות כבני אדם גם את אלו
שאינן משחקות – דיינו.
אילו לא היו מחשיבות כבני אדם גם את אלו
שאינן משחקות ,ולא היו שמות בצד את
הז'טונים הגדולים – דיינו.
אילו היו שמות בצד את הז'טונים הגדולים ,ולא
היו מבקשות לשחק באשראי ,בלי לשלם מייד –
דיינו.
אילו היו מבקשות לשחק באשראי ,בלי לשלם
מייד ,והיו מהמרות בסכומים יותר קטנים – דיינו.
אילו היו מהמרות בסכומים יותר קטנים ,ולא היו
משאירות את בעליהן בבית להתייאש – דיינו.
אילו היו משאירות את בעליהן בבית להתייאש,
ולא היו משאירות את ילדיהם להיגרר ברחובות
– דיינו.
אילו היו משאירות את ילדיהם להיגרר
ברחובות ,ולא היו לוקחות בדרך לא נאותה את
קערת היציקה מבית המרחץ – דיינו.
אילו היו לוקחות בצורה בלתי תקינה את קערת
היציקה מבית המרחץ ,ולא הייתה באה

הבלנית לבקשה בחזרה – דיינו.

אילו הייתה באה הבלנית לבקשה בחזרה ,ולא
היו עושות צחוק ביניהן – דיינו.
אילו היו עושות צחוק ביניהן ,ולא היו מכריחות
אותנו לקחת עוזרת בית במשכורת של שישה
מטבעות זהב לחודש – דיינו.
אילו היו מכריחות אותנו לקחת עוזרת בית
במשכורת של שישה מטבעות זהב לחודש ,ולא
היו הופכות אותנו לסבלים הסוחבים הביתה
אוכל מהמסעדה – דיינו.

מצרפתית –J châtier :לייסר ,תוך כדי שיוך הפועל העברי לקבוצת הפעלים הראשונה )פעלים שצורת הפועל
שלהם מסתיימת ב-אר( .כרגיל במקרים כאלה ,מוחלפת מורפמת צורת שם הפועל הצרפתית  ierבמורפמה
הספרדית-יהודית אֵ יאַ ר – ג'אטיאר.
 68מתורכית-עות'מאנית – yanlışlık :טעות ,אי-תקינות.
 69תורכית-עות'מאנית  – tasכלי ,קערה ליציקת מים במרחץ.
 70מעברית :טבילה ,בתוספת הסיומת התורכית-עות'מאנית ליצירת שמות מקצוע  - ciובתוספת המורפמה
הספרדית-היהודית לנקבה –ה; טיבילאג'יאה – בלנית.
 71מתורכית-עות'מאנית רומלית – kyepaze :נלעג ,מגוחך ,מצחיק )השוו לתורכית סטנדרטית בת ימינו
 .( kepazeאזירסי קיילפאזי – להיעשות מושא לצחוק וללעג.
 72מתורכית-עות'מאנית) mecedi :ראו הערה  9לעיל( ,בתוספת הסיומת הספרדית-יהודית לרבים –ס.
 73תורכית-עות'מאנית – hamal :סבל.
 74מתורכית-עות'מאנית – taşmak :לשפוע ,לשפוך ,להציף; תוך כדי שיוך הפועל התורכי-עות'מאני לקבוצת
הפעלים הראשונה )פעלים שצורת הפועל שלהם מסתיימת ב-אר( .כרגיל במקרים כאלה ,הוחלפה מורפמת צורת
שם הפועל תורכית-עות'מאנית  makבמורפמה הספרדית-יהודית אֵ יאַ ר – טאש'יראר.
 75איטלקית – locanda :מסעדה.
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 -מוס אבאסטאב'ה.

כה
סוב'רי אונה קואנטה מאס אי קואנטה מאס

76

76

על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת
שראינו במסיבת הימורים :שיחקו בכסף ,לא
שיחקו אישה עם בת מעמדה ,התווכחו
במסיבה ,התייסרו על המתרחש והלא
מתרחש בעולם ,לא החשיבו כבני אדם את
אלו שאינן משחקות ,שמו בצד את הז'טונים
הגדולים ,שיחקו באשראי בלי לשלם ,הימרו
בסכומים גבוהים ,גרמו לבעליהן להתייאש
בבית ,לא ריחמו על ילדיהן ,לקחו את
קערת היציקה של בית המרחץ בדקך לא
נאותה ,באה הבלנית לבקשה בחזרה עשו
צחוק ביניהן ,הכריחו אותנו לקחת עוזרות
בית במשכורת של שישה מטבעות זהב
לחודש ,והפכו אותנו לסבלים הסוחבים
הביתה אוכל מהמסעדה.

בואינה דובלאד'ה אי רידובלאד'ה קי סי ב'יד'ו אין
לה באנקיטה די ג'וגאר :ג'וגארון קון אינטיריסו ,נו
ג'וגארון קאד'ה אונו קון סו בויי ,סי פיליארון אין לה
באנקיטה ,סי ג'אטיארון לוקי איי אי נו איי ,נו
קונטארון פור ן' אלאס קי נו ג'וגאן ,אפארטארון
לוס טינטוס גראנדיס ,ג'וגארון פ'יאד'ו אי נו
פאגארון ,מיטיירון לוס דיב'ריס מונג'וס ,איזיירון אה
סוס מאריד'וס דיזיספיראר אין קאזה ,נו סי
אג'ידיארון  77די סוס קריאטוראס ,טומארון קון
ייאנגליש'ליק איל טאס דיל באנייו ,ב'ינו לה
טיב'ילאג'יאה אה דימאנדארלו ,סי איזיירון קיילפאזי
אינטרי אילייאס ,מוס איזיירון טומאר סירב'יד'יראס
די סיש' מיג'יטיס אל מיס אי מוס איזיירון חאמאל
פארה טאש'יריאר לאס קומיד'אס דילה לוקאנדה.

כו
78
רבי ליאג'ון אירה דיזיין" :טוד'ה לה קי נו סאב'י רבי ליאצ'ון היה אומר" 78:כל מי שאינה
טריס ג'וגוס לוס איסטוס נו סאלי די חובה  -אי יודעת שלושה משחקים אלו אינה יוצאת ידי
79
איסטוס אילייוס :פוקיר ,אוטוז ביר אי קונג'ינה
חובתה ,ואלו הם :פוקר' ,שלושים ואחד'
מאנו אי מאנו".
קונצ'ינה 79יד ועוד יד".

כז
אין קאדה ג'ירינאנסייו אי ג'ירינאנסייו  80איס
אוב'ליגאדו איל אומברי פור דאר פאראס  81אה סו
דאמה קומו סי איל פרופייו ב'ה ג'וגאר אין לה
באנקיטה  -קי אנסי דיזי איל פסוק" :אי
אמוסטראראס אס טו איז'ה אין קאד'ה דיאה פור
דיזיר' :פור איסטו אזין אה מי לאס סינייוראס קי מי

בכל דור ודור 80חייב אדם לתת כסף לגברתו
כאילו הוא עצמו הולך לשחק במסיבה,
לב ּ ֵתְך בכל יום לאמור:
והראת ִ
ְ
שנאמר" :
'בעבור זה עושות לי הגברות ומחשיבות
אותי לבן אדם'" 82.שלא את אלה שאינן

 76פסקה זו מבוססת על פסקת "על אחת כמה וכמה" בהגדה של פסח.
 77מתורכית-עות'מאנית – acimek :לרחם ,תוך כדי שיוך הפועל התורכי-עות'מאני לקבוצת הפעלים הראשונה
)פעלים שצורת הפועל שלהם מסתיימת ב-אר( .כרגיל במקרים כאלה ,הוחלפה מורפמת צורת שם הפועל
תורכית-עות'מאנית  mekבמורפמה הספרדית-יהודית אֵ יאַ ר – אג'ידיאר.
 78כמאמר רבן גמליאל בהגדה "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ,ואלו הן :פסח ,מצה
ומרור".
 79סוג של משחק קלפים .לפי נחמה מקורו של השם צרפתי ,אך הוא סתם את דבריו ולא פירש .ראו נחמה ,מילון,
ערך . končina
 80פסקה זו מבוססת על פסקת "בכל דור ודור" בהגדה של פסח.
 81מתורכית-עות'מאנית – para :מטבע עות'מאני קטן )החלק הארבעים של גרוש והחלק המאה של דינר( בתוספת
הסיומת הספרדית-יהודית לרבים -ס.
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קונטאן פור בן אדם'" 82 .קי נו אלאס קי נו ב'יז'יטאן
נו קונטאן קומו טאמביין אלאס קי נו ג'וגאן  -קי
אנסי דיזי איל פסוק" :אי נוס קיטאן די קאזה,
דימאנייאנה אל אמאניסיר ,פור טראאיר אה נוס,
פור דאר אה נום קאב'דאליס ,פארה ג'וגאר אין לה
83
באנקיטה".

באות למפגשים בלבד אלא גם את הבאות
שאינן משחקות אין הן מחשיבות ,שנאמר:
"ומוציאות אותנו מהבית ,בבוקר בעלות
השחר ,להביא לנו ולתת לנו הון כדי לשחק
83
במסיבה".

כח
לפיכך אנחנו חייבים 84לצעוק ,לזעוק,
להתווכח ולקלל את מי שהמציא את
הקלפים ואת המשחק "שלושים ואחד" ואת
כל רעותיהם .הוציא אותן מבתיהן כדי
להיגרר; משלוותן כדי להתווכח; מאם טובה
לאימא מהמרת ,ונאמר כולנו יחד" :ארור זוג
הקלפים".

פור איסטו נוס אוב'ליגאד'וס  84פור גריטאר ,פור
איסקלאמאר ,פור פיליאר ,פור מאלדיזיר אה איל קי
איזו לאס קארטאס דיל אוטוז ביר אי אה טוד'אס
סוס מאליסייאס .לאס קיטו די סוס מוראד'אס
פארה איר אראסטאנדו; אי די סוס ריפוזו ,פארה
איר פיליאנדו; אי די בואינה מאד'רי אה מאד'רי
קומארבאזה  - 85אי דירימוס טוד'וס אין ג'ונטוס:
"מאלדיג'ו סיאה איל פאר די קארטאס".

כט
קללו 86את ההימור ,קללו את הגברות
המהמרות ,קללו את שמו של ההימור .יהי
שם הימור מקולל בשמים ובארץ ,ממזרח
שמש עד מבואו .מהולל שמו של בעל הבית
שאינו מרשה לאשתו לשחק .מי כאותו בעל
הבית שיודע להתכלכל? השורר 89בביתו
ומשגיח על התנהגות משפחתו .להושיב את
גברתו ליד ילדיו ,אם הבנים שמחים .הללו
את בעל הבית.

מאלדיזיד'  86אה איל קומאר 87 ,מאלדיזיד' דאמאס
די איל קומאר ,מאלדיזיד' נומברי די איל קומאר.
סיאה נומברי די איל קומאר ,מאלדיג'ו אין לוס
סיילוס אי אין לה טיירה ,די אונדי איסקלאריסי איל
סול אסטה אונדי סי פ'וני .אלאב'אד'ו נומברי דיל
באלאבאיי  88קי נו דיש'ה אה סו מוז'יר ג'וגאר .קין
קומו אקיל באלאבאיי קי סי סאב'י סוסטיניר? אין
סו קאזה אינקומאנדאן  89פור ב'יאיר איל קומפורטו
די סו פ'אמילייה .פור אזיר אסינטאר סו דאמה
אלאד'ו די סוס קריאטוראס ,מאד'רי אי איז'וס
אליגריס .אלאב'אד' אל באלאבאיי.

ל
90

אי דייו די ברוך אתה ה' אלהינו 90ואלהי אבותינו ,אשר

בינדיג'ו טו ה' ,נואיסטרו דייו
נואיסטרוס פאד'ריס ,קי נוס ריגמירה אי נוס

82
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם )שמות יג ,(8
שה ה' ִלי ְּב ֵצ ִ
בור זֶה ָע ָ ׂ
הוא לֵ אמֹר ּ ַבעֲ ּ
על בסיס הפסוק וְ ִהגַּ ְד ּ ָת ְל ִבנְ ָך ּ ַב ּ ֹיום ַה ּ
המופיע כאן בהיפוטקסט.
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 ,(23המופיע בפסקה זו בהיפוטקסט ,תוך כדי פמיניזציה של נושא הפסוק ושל מושאו גם יחד.
 84פסקה זו מבוססת על פסקת "לפיכך אנחנו חייבים" בהגדה של פסח.
 85ראו הערה  47לעיל; כאן בתוספת המורפמה הספרדית-יהודית ליצירת צורת הנקבה –ה.
86
לו ַע ְב ֵדי ה'"(' המופיע ב"הלל" בהגדה של פסח.
לו י ָּה ַה ְל ּ
פסקה זו מבוססת על פרק קיג מתהלים )" ַה ְל ּ
 87תורכית-עות'מאנית  – kumarהימור.
 88מעברית :בעל הבית.
89
יתו )אסתר א .(22
ש ֵֹרר ְּב ֵב ֹ
יש ׂ
ברוח המקראִ :ל ְה ֹיות ָּכל ִא ׁ
 90פסקה זו מבוססת על הברכה "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים" בהגדה
של פסח.
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יגאלנו ויגיענו בשעה זו לידי כך שהגברת
תבין כבר שאין תועלת במשחק ושהאדון
כבר לא יוציא כסף על מסיבות .כך יגיענו
לראות עמותות של גברות מטפלות בעניים
ומגנות על חולים ,שמחות ובאחדות עם
כולם ,ששים עם שכנים ,פנימיים וחיצוניים,
ונהלל כך את כל הגברות ונאמר כולנו יחד:
ברוכות אלה שאינן משחקות ושלא
תשחקנה בעתיד.

אלייגארה אין לה אורה לה איסטה אקי לה
מאדאמה לייה ב'ה אינטינדיר קי נו סיירב'י מאס
ג'וגאר אי איל ג'יליבי נו ב'ה דאר מאס פאראס
פארה לה באנקיטה .אנסי נוס אלייגי אה ב'יר
סוסייטאס די דאמאס פארה אפיאד'אר פרוב'יס אי
אבידיגואר חאזינוס ,אליגריס קון טוד'וס אין אחדות,
אי גוזוס קון איל ב'יזינו די אד'יינטרו די קאזה אי די
אפ'ואירה אי אלאב'ארימוס אנסי אה טוד'אס לאס
דאמאס אי דירימוס טוד'וס אין ג'ונטוס :בינדיג'אס
סיאן לאס קי נו ג'וגאן אי לאס קי נו ג'וגאראן.

לא
רחצה 91:ירחצו את הידיים ויתחילו לספור את ההון.
על שום מה? על שום שהגיע הזמן להכריז על
92
הפסקה.

רחצה 91 :סי לאב'אראן לאס מאנוס אי אימפיסאראן אה
קונטאר איל קאב'דאל .פורקי? פורקי לייה איס אורה די
92
פאיידוס.

לב
ברוך אתה 93 :בינדיג'ו איל קי אלייגו אה פיד'ריר און ברוך אתה 93:ברוך שהגיענו להפסיד מטבע
מיג'יט  94איסטה טאד'רי אי נו דוס.
זהב אחד ,בלילה הזה ,ולא שניים.
לג
מוציא מצה 95 :טומאראן איל פרימיר קאב'דאליקו קי
איסטה סאנו אי דיראן איסטה ברכה:

מוציא מצה 95:לוקחות את החלק הראשון של ההון,
שנשאר שלם ומברכות ברכה זו:

בינדיג'ו קי איל פרימיר קאב'דאליקו לייה לו ברוך )ה'( על שאת החלק הראשון של ההון
קורטארי  96אי לייה טומי לאס פאראס אטראס.
כבר הצלתי ולקחתי את הכסף בחזרה.
לד
מרור 97 :איסקארב'ארה לאס אלדיקיראס אי נו טופארה
מאס נאד'ה אי דירה איסטא ברכה:

מרור 97:מפשפשות בכיסים ולא מוצאות בהם דבר
ואומרות ברכה זו:

ארמארגאד'ו לו ב'יאה אל ג'וגו אסיגון מי אמארגו ממורמר שיהיה ההימור כפי שהוא מירר
אה מי.
אותי.
 91פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "ורחץ"( המורה על נטילת הידיים
השנייה בסדר הפסח ,והפעם בברכה.
 92תורכית-עות'מאנית  – paydosהפסקה! ,הכרזת הממונה על העובדים על הפסקת עבודה.
 93פסקה זו מבוססת על ברכת שהחיינו ,המופיעה בהגדה של פסח מיד אחרי הקידוש.
 94מתורכית-עות'מאנית – mecedi :ראו הערות  9ו 69-לעיל.
 95הרישא של הפסקה מבוסס על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "מוציא מצה"( המורה על
הדרך הראויה לאכילת מצה ועל ברכותיה )"המוציא" ו"על אכילת מצה"( .ההמשך מבוסס על ברכת המוציא.
 96מתורכית-עות'מאנית – kurtulmak :להציל ,לגאול; תוך כדי שיוך הפועל התורכי-עות'מאני לקבוצת הפעלים
הראשונה )פעלים שצורת הפועל שלהם מסתיימת ב-אר( .כרגיל במקרים כאלה ,הוחלפה מורפמת צורת שם
הפועל תורכית-עות'מאנית  mekה במורפמה הספרדית-יהודית אֵ יאַ ר – קורטוריאר .העיצור ]  ,[ lהמופיע בשורש
התורכי-עות'מאני ,הומר בספרדית-יהודית ל.[ r ]-
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לה
כורך 98:לוקחות את ההון של הגברת שיושבת ליד,
שנשאר שלם ,ומצרפות אותו למה שהיא שאלה
מהגברת שיושבת לידה ,ומטבילות את שניהם יחד
בצלחת עם פיקים ואומרות:

כורך 98 :טומאראן איל קאב'דאל די לה די אלאד'ו ,קי לו
טייני אינטירו ,אי אג'וסטארה דוס דיאוס קי טומו
אימפריסטאד'ו דילה די אינפ'רינטי אי לוס אינטיניירה
איניל פלאטו דילוס פ'יקיס אי דירה:

איסטוס סון לוס ריקוד'רוס אמארגוס דיל ג'וגו קי
איראן אוזחד'וס אין לוס קייוריקג'יס  99קי ג'וגאב'אן
פאסיטה  100פלאקאקייה  101אי בארבוט  - 102פור
אפ'ירמאר לוקי דיש'ו איל פסוק" :קין ג'וגה קומאר
נו ב'יסטי קאלסאד'ו?

זכר מר למשחק שנהגו באוֹ פֵ י לחמניות
מתוקות ,ששיחקו "צימוקים"" 100,רעפים"
וברבוט 102,לקיים מה שנאמר" :מי שמהמר
בלי נעליים יישאר".
101

לו
צפון 103:ומהצער שהגברת תפסה ,היא תקלקל
לבעלה את הערב ואת הארוחה.

צפון 103 :די לה מיריקיאה  104קי לה מאדאם פירייו  105סי
לוס קיטארה די לוס אוז'וס לה קומידה אי לה נוג'אדה
דיל באלאבאיי.

לז
שולחן עורך 106 :ארימאטאראן לה באנקיטה אי
פארטיראן אדולינסייאד'אס.

שולחן עורך 106:ויסיימו את המסיבה ויחלקו ממתקים.

לח
ברך :ברכד המזון 107 :ב'ין מי דאמה טי דארי און ברך :ברכת המזון 107:בואי גברתי אייעץ לך
קונסיז'ו :דיש'ה איסטי ג'וגו – קי לייה ב'יס איל עצה :עזבי את המשחק – את תוצאותיו,
איספיז'ו .מירה טוס קריאטוראס" ,פיד'אסוס די טו

 97הרישא של הפסקה מבוסס על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "מרור"( המורה על הדרך
הראויה לאכילת מרור ועל ברכתו .ההמשך מבוסס על הברכה "על אכילת מרור" שבהגדה של פסח.
 98פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "כורך"( המורה על הדרך הראויה
לאכול מצה ומרור גם יחד ,וכן על פסקת "זכר למקדש" בהגדה של פסח.
 99מתורכית-עות'מאנית – çörek :לחמנייה מתוקה – çörekci ,אופה שמיצר לחמניות מתוקות; כאן בתוספת
הסיומת הספרדית-יהודית לרבים -ס.
 100מילולית צימוק; כאן שם של משחק.
 101יוונית  – πλακάκιαרעף; סוג של משחק דומה לדומינו.
 102תורכית-עות'מאנית  – barbutסוג של משחק קוביות .למקורו האטימולוגי של השם ראו שקלייץ' ,תורכיזמים,
עמ'  ,120ערך  . barbutאליבא דפילולוג זה משמעותו של השם היא "רווח מגונה" ,ומוצאו בשתי מילים
פרסיות – bār :רווח ו – bed -מגונה ,מכוער.
 103פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "צפון"( המורה על הפסקת אכילת
רשות ומעבר לחלק הטקסי האחרון של סדר פסח )הלא הוא אכילת האפיקומן( ,וכן על המשפט "זכר לקרבן
פסח" ,הנאמר בהגדה של פסח בעקבות הנחה זו .אולם ,נראה כי קארמונה התבלבל כאן – כי קטע הנחיה זה
מקומו אחרי קטע ההנחיה "שולחן עורך" )ראו הפסקה הבאה והערה  106להלן( ולא לפניו.
 104מתורכית-עות'מאנית – merak :צער ,דאגה; הצורה הספרדית-יהודית מיריקיאה נוצרה ,ככל הנראה ,בהשפעת
המילים הספרדיות-יהודיות אנגוסטיאה ו-אנסיאה שמשמעותן דומה.
 105צורה דיאלקטלית; השוו לפועל אפירראר )לתפוס( בניבים אחרים.
 106פסקה זו מבוססת על קטע ההנחיה )המכונה במסורת הליטורגית היהודית "שולחן עורך"( המורה על תחילתו
של החלק הבלתי טקסי של ארוחת הערב החגיגית.
 107פסקה זו מבוססת על ברכת המזון שבהגדה של פסח.
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קוראסון" 108 ,אי נו דיש'יס אה טו מאריד'ו
סוספ'יראר קון פאםייון .קוד'ייה פור טו קאזה אי
טירניראס מונג'ה אונור ,מז'ור ד'י טיניר ניירב'וס אי
ג'וגאר קון דולור .פינסה ביין קי אין לה קאזה דיל
ג'וגאד'ור פוקו טורה לה אליגריאה 109 .אי נו פינסיס
אה דיסטרואיר איל נומברי די טו פ'אמילייה .לייה
110
באסטה ,לייה באסטה ,ג'וגאד'ירה קאלאב'אס.
פינסה און פוקו אלה קריזה דילה פלאסה .אז לוקי
טי אב'לו אי טופאראס פרוב'ג'ו אי נו אגאס

דיסטרואיר

אה

טו

מארידו

דיל

איג'ו.

איסטונסיס סי ארטארה נואיסטרה אלמה די
אליגריאה אי גוזארה טו אלמה די אונור אי
אליגריאה .אמן!

הרי ,כבר ראית במראה .הסתכלי על
ילדייך" ,חתיכות לבך" ממש ,ואל תיתני
לבעלך להיאנח בדאגה .דאגי לבֵ יתך ויהיה
לך כבוד רב ,עדיף על פני עצבים ומשחק
בצער .חשבי היטב ,כי בבית המהמר שמחה
לא תרבה להישאר 109.אל תרשי לעצמך
להרוס את שמה הטוב של משפחתך .דיי
כבר ,דיי כבר ,מהמרת מטומטמת 110.חשבי
קצת על משבר השוק .עשי כדבריי ותצליחי,
ולא תגרמי לבעלך לפשוט רגל .ואז תתמלא
נפשנו שמחה ונפשך תיהנה לה בכבוד
ובשמחה .אמן!

 108ביטוי חיבה השגור על פי נשים יהודיות ספרדיות הנוהגות לקרוא לילדיהן פיד'אסוס די מי קוראסון – חתיכות
לבי.
 109פתגם ספרדי-יהודי נפוץ המדבר בגנאי ההימור.
 110בספרדית-היהודית המדוברת שם העצם קאלאב'אסה )דלעת( מורה גם על אדם טיפש ,אדם שיש לו דלעת
במקום ראש ,ולכן תרגמתי לעברית "מטומטמת".

