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חג הפורים ועמו קריאת המגילה שימשו עיתוי מצוין במסורות הספרותיות של עם ישראל, 
ללשונותיו היהודיות, להעמיד באמצעות מבעים ספרותיים תיאורים לדמויות מרכזיות מן 
המגילה, וזאת תוך הצגתן בלשון חדה ועוקצנית. המסורת של דוברי הלאדינו עשירה בטקסטים 
ספרותיים, שכולם מתמקדים בדמויות המגילה, ובעיקר בדמויותיהם של המן ושל זרש רעייתו. 
הטקסטים הללו כתובים במבנים שיריים, והם משתייכים לז'אנר ידוע ומקובל בספרות הלאדינו, 

המכונה בשם "קומפלאס", "קונפלאס" או "קופלאס" (coplas) (מכאן ואילך – קופלאס).  
מפאת קוצר היריעה לא נוכל להתמקד כאן בכל מאפייניו הספרותיים של הז'אנר הזה, אך נאמר, 
כי מדובר בז'אנר שירי אפי-לירי, רחב יריעה, בעל תבנית משקלית קבועה וחריזה. לרוב בנוי 
השיר ממחרוזת אקרוסטיכונית על פי סדר אותיות הא"ב העברי. הטקסטים המוקדמים שנכתבו 
בז'אנר הזה מתוארכים לראשית המאה השמונה-עשרה, וחוקרי הז'אנר גורסים, כי ישנן עדויות 
טקסטואליות לקיומו של הז'אנר בקרב היהודים-הספרדים דוברי הלאדינו, כבר ממחצית המאה 
השבע-עשרה. בז'אנר הקופלאס נכתבו שירים שיש בהם כדי ללוות את מחזור החיים היהודיים, 
כגון שירים לחגים המרכזיים, אבל גם שירים מחיי היום יום של דוברי הלאדינו לקהילותיהם, 
שבהם תיארו משוררים שנונים תמונות מחיי היהודים, כגון שירים על אודות מאורעות 
מיוחדים, שירים על אודות דמויות בקהילה, שירי פולמוס ועוד. במובנים מסוימים ניתן להגדיר 
את הקופלאס בתור כרוניקות מחורזות. שירי קופלאס הועלו על הכתב, אבל נשמרו גם במסורת 

שבעל-פה, וזאת בשל העובדה שהם הושרו במסגרות ִטקסיות או חברתיות שונות.  
יותר מכל חג יהודי אחר שימש חג הפורים עיתוי מצוין לחיבורם של שירי קופלאס, ואין לך 
קהילה מקהילות דוברי הלאדינו שלא הופצו בה ספרוני השיר, שכותרתם "קופלאס די פורים", 
כלומר שירי קופלאס לפורים. בספרונים האלה נדפסו שירים ישנים וחדשים, שירי קופלאס שהם 
עיבוד סיפור המגילה, אבל גם שירי קופלאס שהם בגדר דיבוב המגילה ופרשנותה באמצעים 
שיריים-היתוליים. שירי הקופלאס, שהם למעשה תימצות סיפור המגילה, נועדו לאפשר לדוברי 
הלאדינו (בעיקר לנשים) התמצאות בסיפור המגילה, וזאת מבלי שהם נדרשו לגלות ידע והבנה 
בלשון העברית, שבה הוקראה המגילה. בשירי הקופלאס לפורים, שהושרו בדרך כלל 
בבתי-הכנסת, אבל גם בבתים הפרטיים בימי החג, יכלו משוררי הלאדינו להפגין שני כישורים 
מרכזיים: הראשון – ידענותם בסיפור המגילה ובמסורות הפרשניות שלה; והשני – הפגנת 
כישורי כתיבה ויצירה בלשון הלאדינו. ואכן כל מי שבוחן את השירים האלה, אינו יכול שלא 

להתרשם משני הכישורים האלה שבאו לידי ביטוי יפה ותמציתי ב"קופלאס די פורים".  
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כושר מיוחד הפגינו משוררי הלאדינו שביקשו להעמיד במרכז היצירה השירית שלהם שתיים 
מן הדמויות היותר מטופלות מבחינה שירית-היתולית במסורת של דוברי הלאדינו לחג הפורים 
– המן וזרש. שתי הדמויות הללו זכו להתייחסויות ספרותיות מקוריות בספרות הלאדינו, 
ושירים רחבי יריעה נתפרסמו בחוברות שיר מיוחדות, שבהן הוקצה מקום מיוחד לבתי השיר 

על אודות המן או זרש.  
להלן נתמקד, ובקצרה, בשיר קופלאס אחד שנפרסם בשאלוניקי בשנת 1930, בספרון שכותרתו 
"קומפלאס די פורים". הספרון כולל דפים בודדים, מודפסים בצפיפות בלאדינו בכתב רש"י 
(הלאדינו נכתבה בכתב עברי!), ויש בו כמה שירי קופלאס רחבי יריעה. עניינם של השירים – 
תימצות סיפור המגילה ודיבוב דמויותיה. אחד השירים היותר מיוחדים בספרון הזה מוקדש 

לדמותה של זרש, אשת המן. 
זרש מתוארת בשיר הקופלאס שחובר אודותיה באופן לגלגני-עוקצני, בצורה מעוררת דחייה 
וחסרת רחמים. התיאור נשען ככל הנראה על תיאורי נשים זקנות מִספרות ימי הביניים (במיוחד 
בז'אנר המקאמה), אלא שבקופלאס שבלאדינו היא מצוירת כדמות מטופשת, נלעגת ומעוררת 
גיחוך. מטרת הטקסט היא להעמידה למשפט ספרותי ולאפשר לקוראי השיר ולמזמריו לבוא 
חשבון עמה ועם מעשיה. השיר בנוי במתכונת של שיר אכרוסטיקון, ויש בו עשרים ואחד בתי 
שיר במקום עשרים ושניים. סיבת הצמצום של הבית האחרון היא ככל הנראה חוסר מקום 
הדפסה בגיליון הדפוס, ועניין זה נאמר בבירור ע"י המשורר בבית האחרון. ייחודו של הטקסט 
הזה הוא ביכולת התיאור שלו ובמורכבות הביטוי בלשון לאדינו. המשורר עלום השם בחר 
להתמקד בכל בית מבתי השיר בתיאור חיצוני של זרש או בתיאור אחת מתכונותיה של הדמות. 
היא מתוארת כאישה זקנה, מכוערת במיוחד, חסרת שיער וחולת גזזת, עור גופה לוקה בצרעת, 
והיא סובלת מאדמומית פנים. אפּה   מזכיר בצורתו צורת אגס וכך גם גבות העיניים. המבט 
שבעיניה חולני, ואחת משתי ידיה שבורה משכבר הימים. על פי השיר היא סובלת מדלקות בטן, 
היא מתבלטת במשמניה, חזּה  הוא כבד משקל, ולכן בשעת הנקת תינוקה גורם לה הדבר סבל 
גדול; ניכר שהיא אינה מתרחצת, ולכן היא דוחה ומעוררת גועל רב. כהשלמה לתיאור 
הפיזי-החיצוני מתמקד המשורר בתיאור שלל תכונותיה הרעות, ובין היתר הוא מייחס לה 
תכונות של רשע. היא מוצגת כמי שמרבה לדבר דברי הבל, וכל מילה שיוצאת מפיה משולה 
לחומץ טהור; היא חסרת חשק לעבוד, בכיינית, חוטאת ומחטיאה, שרויה תמידית באווירת 
נכאים, וחייה לא ידעו רגע של אושר ושלווה. היא מטילה פחד וֵאימה, ולכן היא בודדה 

ומרוחקת מחברת אנוש. 
 

קשה לדעת מה היה מקור ההשראה של המשורר שבחר לכתוב טקסט כל כך מורכב על אודות 
זרש. מכל מקום ברור, כי הטקסט הזה יכול להוות דוגמה לדיבוב המובא במגילה, שכן דמותה 
במגילה לא זוכה להרחבה פרטנית. כיוון שהייתה רעייתו של המן, זכתה זרש להתייחסות 
ספרותית חסרת רחמים ומצליפה מצד משוררי הלאדינו, שבחרו להטיח בה האשמות קשות. בין 
כל הפרשנויות שמביא מחבר השיר על אודות זרש, הוא מנסה להביא פרשנות משלו לשמה, 

ולדבריו, יש לפרש את השם כראשי תיבות של המילים זונה, רשעה שיכורה.  
נביא עתה כמה דוגמות מבתי השיר על אודות זרש במסורת של דוברי הלאדינו משאלוניקי: 

נפלאות זרש ותהילותיה \ (שאלוניקי, 1930) 
תרגום ד"ר ש' רפאל © 

עיבוד שירי איתמר יעוז-קסט וד"ר ש' רפאל © 
 

 .1
ֵא ֶּלה ָצרֹו ֶתיָה ֶשל ַה ְּזֵקָנה ֵאין ְמִחיר ָלֶהם ְוֵאין  ְּתמּו ָרה 

ִיְשַחק  ֶּפה  ָּכל שֹו ֵמַע ַיְרִעים  ִּבְצחֹו ק נֹו ָרא 
זר"ש – זֹו ָנה ִרְשָעה ִשּכ ֹו ָרה 

ִי ַּמח ְשָמּה  ְוִזְכָרּה . 
איסטאס דיזגראסייאס דילה באבו  נו ב'אלין פארה 

נו סיאה קי מי אגה בורלה איל קי לאס סינטירה 
זר 'ש ר ת זונה רשעה שיכורה 

                                                      ימח שמה וזכרה. 
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 .2
 ֶּבָהָלה ִהיא ְמעֹו ֶרֶרת  ַּפְרצּו ף ֵאיִמים ְמכָׂער נֹו ָראֹו ת 
 ְּבַקְרַקְפ ָּתּה  ָפְשָטה ַה ַּג ֶּזֶזת ַעל רׂאָשּה  ֵאין ְשָֹערֹו ת 

ְטֵמָאה ִהיא ְמׂתֶעֶבת ּו ַמְרָאּה  ְמֻש ָּקץ  ַּב ַּמְראֹו ת 
 ָּכל ָהרֹו ֶאה  ָּפֶניָה שֹו ֵקַע  ְּבַמְחָשָבה ְשחֹו ָרה. יש"ו 

 
ברוטה פ'אג^ה טיניאה איסטה קארה די אינפ'ילאד'ה 

ניגרה טינייוזה קאשקה פילאד'ה 
נו פואידין ב'ירלה אה איסטה גורסוזה אינקונאד'ה 

                                                       קיין לי ב'יאה סו קארה סי טומאב'ה סיחורה יש"ו. 
  .3

 ַּגם  ְּבָצַרַעת ִהיא לֹו ָקה גֹו ן  ָּפֶניָה  ְּכִפְל ֵּפל ַמֲאִדים 
ַרק ֲאדֹו ֶניָה רֹו ֵחש ָלּה  ֲאָהָבה  ִּכְרחֹו ש ַאֲהַבת ְנָכִדים 
ִמן ַה ִּדין  ִּכי  ִּתְשַמע  ְּבָאְזֶניָה ַעל ֲעֵצי ַה ְּתִל ָּיה ָהָרִמים 

 ֵּכיָון ֶשָהְיָתה ִמ ִּמְש ָּפָחה ָזָרה. יש"ו 
 

גראניטה ליפרויה אי סו קארה פימיינטה 
אינטאנטו איל באלאבוסטרו לה קייריאה קומו סו נייטה 

אין איל קונסיז'ו די לה פ'ורקה דישו קאלי קי לה סיינטה 
סיינדו אירה די משפחה זרה. יש"ו. 

  .4
ְדמּו ת ַא ָּגס ָרקּו ב ָלׂחֶטם ּו ְלַגּב ֹו ת ָהֵעיַנִים 

לּו   ִּת ָּקֵבר  ַּבַח ִּיים ָחְיָתה  ִּתְפלֹו ט אֹו ָתּה  ָהֲאָדָמה ֶש ַּתַחת ַה ָּשַמִים 
ְלמֹו ָתר ְלַה ִּגיד  א ָעְבָרה ַסף  ַּדְל ָּתּה   ְּפִסיָעה אֹו  ְש ַּתִיים 

 ִּכי ֵקַרַחת ֵאין ֵשָֹער ִהיא,  ָּכְך ּד ֹו ָחה ִהיא ִשְבָעַתִים. יש"ו 
 

די ב'יר סו סיז'ה אי סו נאריז די לה פירה טואירטה 
ִסי אינטיראב'ה ביב'ה נו אבאשאב'ה אלה גואירטה 

נו קיירי דיג^ו קי נונקה סאליאה דילה פואירטה 
פורקי נו טיניאה קאב'יאוס ני קארה. יש"ו. 

  .5
ַה ַּמ ָּבט ֻמ ֶּכה  ְּבחֹו ִלי ָהֵעיַנִים ּד ֹו ֲאבֹו ת 

 א ָדְרשּו  ֶאת ְשלֹו מֹו ֶתיָה  א ְקרֹו ִבים ְו א ְקרֹו בֹו ת 
ָיד ְלִאיש ִהיא  א הֹו ִשיָטה ְלֶעְזָרה, ָרָעה ְמׂאד 

ִהיא ָהְיָתה ִמ ִּסְטָרא ַאְחָרא. יש"ו 
 

הילייה טיניאה סיימפרי לוס אוז'וס חאזינוס 
נו פריגונטאב'ה פור אילייה ני פאריינטיס ני ב'יזינוס 

פור קי נו אפרוב'יג^ו ני אה פרוב'יס ני מיסקינוס 
  סיינדו אירה די לה סטרא אחארא. יש"ו. 

 [...] 
 

  .8
ַחְסַרת ֵחֶשק ַלֲעבֹו ד ִהיא, ֲעֵצָלה ִהיא ַעד ֵאיָמה 
ָצרֹו ת ְצרּו רֹו ת ָלּה   ְּבֵמיָלא ְלֶפַגע ַעְצלּו ָתּה  דֹו ָמה 

 ַּפַעם ָשְבָרה ְזרֹו עֹו ֶתיָה ּו ֵמָאז ָיד ָלה ֲעקּו ָמה 
ַס ָּבִלים  ָּתְמכּו  ָיֶדיָה  ְּבֵצאָתה ּו ְבָחְזָרּה . יש"ו 

 
חאראגאנוד קי טיניאה אירה פור קומפלימינטו 
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טיניאה אונה מכה אילייה פור סו קואינטו 
אירה סאקאט דיל בראסו אי לו טיניאה טואירטו 

                                                  ייב'אב'ה און חאמאייליק פור שמירה. 
יש"ו. 

 
 

 .9
ִטיב  ְּדָבֶריָה רׂב  ִּגְמ ּגֶׂמת ַאְך נֹו ֵשֹא ֶאָחד  ְּבִלי  ַּדי 

ִהְז ִּכיָרה ְלטֹו ָבה ֲה א הּו א ַה ִּסּפ ּו ר ַעל ָמְר ְּדַכי 
ְוָאְמָרה הּו א ִאיש ֶשל ֶצֶדק  א ַשְקָרן ְו א  ַּב ַּדאי 

 א ִי ּׂקד הּו א ְלָפֶניך,  א ִיְש ַּתֲחֶוה ַוי ַוי. יש"ו 
 

טארטאמודה אירה סולו אין אונה קוזה אב'לו בואינו 
אין איל איג^ו די מרדכי אילייה לי איזו איל איסטרינו 

לי דישו סיינדו איס חאליס ג'ידייו אי טו סוס חאזינו 
                                                       סיגורו קי אטי נון סי אינקורב'ארה. יש"ו. 

 .10
ְיָללֹו ת  ָּפְלָטה  ְּבֶשַפע ַעל מּו ֶמיָה ָהָרִעים 

 א ֲהָלמּו ָה ֵמעֹו ָלם  א ַמְחרֶׂזת אֹו  ְצִמיִדים 
ְמצַׂרַעת ֻאְמָלָלה ִמ ָּקְדקׂד ַעד ֲעֵקִבים 

 ִּבְצָוחֹו ת ִנְמָלא  ְּגרֹו ָנּה . יש"ו 
 

ייוראב'ה אי איזמוקאב'ה פור סוס ניגראס טאראס קי טיניאה 
פורקי נו לי ייאקישיאב'ה אין סו קואירפו ני ייארדאן ני מאניאה 

אירה ליפרוזה די סו קאב'יסה אסטה לה קאניאה 
פיר קואלו אילייה נו ייורארה. יש"ו. 

 [...]
 

 .13
ַמה ּנ ֹו ָרא ֻק ְּלָלה ִמ ָּבֶניָה ֻהְרֲחָקה 

יֹו ָמם ָוֵליל ָטְרָחה ְסִביָבם ְונֹו ְתָרה  ָּבּה  מּו ֲעָקה 
 ֵּביִצים ִהיא  א ָאְכָלה, ַרק שּו ִמין ָחשֹו ק ָחְשָקה 

ַמה ּט ֹו ב ָהָיה לּו  ִנְק ְּבָרה. יש"ו 
 

מאדרי די טאנטו פ'יטיז'ו קואנדו קידו דיספ'יטיז'אד'ה 
טאנטו סי דייו פור אילייוס קי קיד'ו דיזמאייד'ה 

אין לוגאר דיל גואיב'ו לי דיירון אה קומיר אונה אז'אד'ה 
                                                      אינקומינדו מיז'ורארו פור אילייה קואנדו קריפארה. יש"ו. 

 
 .14

ֶנָחָמה  ְּבִריאּו ת ָוטּו ב  א ָרֲאָתה  ְּכָלל 
ֵהן ָהעֹו ָלם ִנְרָאה ָלּה   ּכׂה ֵמִעיק ּו ְמֻבְל ָּבל 

ּג ֹו ָרָלּה  ִמ ִּגיל ַיְלדּו ת ֻאְמָלל הּו א ְמֻק ָּלל 
ִמי ִי ֵּתן  ִּתְשֹ ַּבע ַרק רַׂע. יש"ו 

 
ננונקה טיניאה אורה די סאלוד פור סו דיזב'ינטורה 

סיינדו אה טודו איל מונדו ליס אירה סיקאטורה 
די סו ג^יקיס איסטו פ'ואי סו ניגרו נאטורה 

                                                       אוטרו מאל קי נו טינגה אי איסטי לי טורארה. יש"ו. 
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ֲעִנ ָּיה סֹו ֲעָרה  א ֻנָחָמה – ִמְש ַּפְח ָּתּה  ְמֻלְכָלָכה 

 א ָמְלאּו  ָיֶדיָה  ָּכל אֹו ר ְוַהְצָלָחה 
ִנְס ַּת ְּלָקה ִמ ֶּמ ָּנה ַה ִּשְמָחה ְונֹו ְתָרה  ּכׂה ִנְש ָּכָחה 

 ָּכל ּד ֹו ֶמיָה  ְּבֵני ַח ָּטאת ֵהם לּו   ִּתְפ ַּגע  ָּבֶהם ָצָרה. יש"ו 
 

עניה סוערה אירה אי באשה די משפחה 
אנדי מיטיאה לה מאנו נו טיניאה הצלחה 

פוקו לי טורו לה אליגריאה די איסטה נשכחה 
קי טומי לה מואיסטרה איל קי אין איל דייו פיקארה. יש"ו. 

 
 .17

 ַּפַחד ְוֵאיָמה ִה ִּקיפּו   ָּכל רֹו ֶאיָה –  ֶּבָהָלה! 
 ִּבְטָנּה  ְנפּו ַחת ָמַלִרָיה  א ּת ּו ַכל ֵמרׂב ָצָרה 

ְלִה ָּכֵנס  ְּבַעד ַה ֶּדֶלת, הֹו  ָצָרה ְמֻק ָּלָלה 
ָנא ַהְקִשיבּו  ְוַהְש ִּכילּו   ָּכל לֹו ְמֵדי " ַּתְלמּו ד ּת ֹו ָרה". יש"ו 

 
   ּפ אב'ור אי טימבלה טומאב'ה פרימה ב'יס קיין לו ב'יאה 

סולו איל דאלאק קי טיניאה פור לה פואירטה נו קאב'יאה פ'ין  
אה איסטי טיימפו סו מאל נו סי לי סאב'יאה 

אגורה קי סיפאן לוס נינייוס די לה חאב'רה. יש"ו. 
 [...] 

 
 .20

רׂאש ָהָמן ָעשּו י ִמ ֶּגַזע, ֵעץ ַמְרִקיב ּו ְמֻנ ָּדח 
ֶשַבח ְלבֹו ֵרא עֹו ָלם,  ִּכי ּכ ֹו ָכָבם ַמֵהר  ָּדַעְך 
 ְּבגֹו ְפִרית ִנְשַרף ַה ַּבִית ְוַה ֶּצֶדק שּו ב ִנ ַּצח 

 ָּכך  ּׂתאַבד ָיד  ָּכל ֱאנֹו ש חֹו ֵרש ָרָעה. יש"ו 
 

ראסה די המן אירה איל מחורם איל אי אילייה 
ביריקייאט ב'ירסין קי פריסטו ליס קאייו לה איסטרילייה 

סי ליס קימו לה קאזה קון אשופ'רי אי טילייה 
פארה קי אוטרו קיין מיטי לה מאנו סי לי טויירה. יש"ו 

 
 .21

ִשי"ן ְוָתי"ו ֵצַרְפ ִּתי ַיַחד,  ִּכי ִנְגַמר ָאַזל ַה ָּדף 
ָהָבה ְוִנ ָּשֹא  ָּגִביַע – ּכ ֹו ס ֶשל ַיִין ַעל ַה ָּכף 

ֶיֱאָבל לֹו  ִאיש ָהֶרַשע ְוִלּב ֹו  ִיְכָאב ִיְדָאב 
ָמה ִאְכ ַּפת ִלי  ִּכי ֵיַדע ַרק ַצַער ּו ָמָרה ְשחֹו ָרה. יש"ו 

 
שין תיו איזי אין און ביט פורקי נו קאב'יאה מאס איל פליגו 

ביב'י אוטרו ב'אזיקו פור מי סי איס קי סוס אמיגו 
פורקי לי סיאה דיספיג^ו אה מי אינימיגו 

אה מי פוקו מי אימפורטארה. יש"ו 
 

 * * *

ד"ר שמואל רפאל 
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