
פאפואליעזר

ישפאפולאודהשלהספרותימפעלהמהותאתלהביןכדי

הנשיםבקרבדופןיוצאתהיאבהשכלתהלדמותה.קוויםלרשום

לכלמידהתחושתמעניקהצניעותהזאתעםאצלנו.הספרדיות

מציגשאניבעיניהיישראםיודעאינניבכללכותבת.שהיאמה

דברפרסמההיאאםליידועלאשלנו.הסופדיםבגלרייתאותה

אפשרבלבדמהםגםאךיפים.וירקנותשניים-שלושהמלבד

לבהועלהמפותחטעמהעלשלה,הציודכישרוןעלללמוד

אתהכתיבהצניעותהנשיות.תכונותהםאלהשכלנדאההאדיב;

את-מכולוהחשובשלהן,הנושאיםאתיצירותיה,שלצורתן

כי"חתלמידתובהיותהקסטיליאנית,גםמכידההיא .לשונן

ממקורותשואבתלאהיאביצירותיהאךצרפתית,לדברמיטיבה

השומרבכלל,מביתה.מביאההיאשלההכתיבהשפתאתאלו;

שלבלשונהקייםהנשים.הואאצלנואםשפתשלביותרהאמין

היאפאפוגברת .אינטימימסוים,הדדשלהובשיחפאפולאודה

בסגנונה.ובמיוחדהספרותי,מפעלהאתבתפיסתהגםמשלנו

ברוך)!(קאלמי

המחקרמצבשלעדכניתתמונה

-פאפרלאווהשלהספרותימפעלה
רוחבענף ) 1942-1891 ( 11ברכרויטה 11

ומסרת,נובלותקצרים,סיפוריםשירים,כתבההיאמחזרתמלבד-היקף

מהפולקלוריצירותואספהספורתתרגמההיאכןבספרדית-יהודית;כולם

קאלמיבידיבחלקופרדסם 2פאפןלאווהשלהורמנסיורהספרדי-יהודי.

ובים sבשלמרתר.פרסמונזיורביץ'ומוחמד 4אלעזך,שמואלרבידי 3בךןך

הבוסניתהיהודיתבעיתונותפורסמושלהומהנובלותמסיפוריהמשיריה,
שתישלפקסימיליהנזיורביץ'פוסםובאחרונההעולם;מלחמרתשתיבין

הספרדייה(האישה La muier sefardi de Bosnaהמסהשלהגרסאות

 6לברסנית.תרגוםבתוספתמברסניה)

אךשלה,התאטרוןיצירותהואפאפרלאווהשלהספרותימפעלהעיקר

ואריפורסמו.לאמעולםשלההררייתמרנתארמחזהשרםהצערלמרבה

סרבך·מטקסטיםהמובאותכל *

תופענהקסטיליאנייםאוקרואטיים

לעומתבלב.דלעבריתבתרגוםזהבמאמר

יצוטטוספרדיים-יהודייםטקסטיםזאת

במקורכהווייתםהטקסטבגוףלרוב

השוליים.בהערותלעבריתויתורגמו

1 . K. Baruh, "Nekoliko pojava lijepe 

," knjizevnosti kod bosanskih Sefarda 

V. Maksimovic (priredio ), lzabrana 

, 1972 djela Kalmija Baruha, Sarajevo 

323-326 . pp 

מופיעפאפולאורהשלהרומנסירו . 2

בחרא,גרסהגרסאות.בשתיבעיזבון

גרסהרומנסות;עשרכוללתהמהודרת,

שבעשלראשונייםרישומיםכוללתקמא

בחרא,שבגרסההרומנסותעשרמתון

אחרות.רומנסותששובצדם

נחקרושבוברון,שלמאמרועל . 3

פאפו,לאורהשרשמהרומנסותשבע

ראוהמקוםולמראהלהלן,ר'סעיףראו

להלן. 53הערה

4 . -S. Elazar, EI romancero judeo 

1987 espanol, Sarajevo . ברומנסירו

רושמיכמהשלקבציםאלעזרכללשלו

שכתבושיריםוקובצישיריםרומנסות,

בבוסניה.ספרדיםיהודיםמשוררים

מופיעיםאינםהשיריםהרומנסירונתון

הםאלאנלקחוהםשמהםהקבציםלפי

בהערותזאתעםנושאים.לפימסודרים

לעמודאפשרהסופיותובהערותהשוליים

אתלשחזרוגםשירכלשלמקורועל

שלהרומנסירוהקבצים.שלתכולתם

נתוןכולונכללבחרא)(גרסהפאפולאורה

שישהגםובצדואלעזר,שלהרומנסירו

 EI namoradoבעצמה:כתבהשהיאשירים

i la muerle '194שיר 180(עמ (, Madres 

 Prekura de kontar ,) 195שיר 180(עמ'

 182(עמ' Violetas ,) 196שיר 181(עמ'

 Alavasiones a la ruda como ,) 197שיר

milisina 'ר· ) 253שיר 253(עמHadro.1de 

Pesah , אתשנושאשלהמערכוןהמלווה

 .) 215שיר 210(עמ'השםאותו

M. NeziroviC, "EI cancionero de los .5 

romances judeo-espai\oles de Sarajevo 

de Laura Papo-Bohoreta", Linguistica, 

26(1986),pp.115-130 
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6 . ,) ide111 ( edicija rukopisa i prevod 

JO Bol1ore10: Sefart/ska ie11a ןוLa11rc1 Pc 

2005 11i, Sarajevo 11·ב Bo 

 5הערה(קנסיונוויץ,'רובזינואו . 7

 ',קוווץורנהגוגבות" : 117עמ' ,)לעיל

התורמתשלבתהועצמהבסופות

 ,'קוייץפאפולאנקהכברתגהראשונה

הידעובהיצקיוברתגזרתעבהרימה

סווובן'העירלארכיוןנוספתתרומה

<רתבבככתובותדותבמתשת<וללתכה

 '.'בוכוו<טה-פאפולאווהשל

8 . afifi ו·ilog bibliog ו·E. Campara, P 

/ Lc111re Papo וclc וk11jiiev11og rc 

80J1oretc1 . מפוה 1צשלהמצאימתירש

ון;בלעיזרייתקטלוגהיוםערמשמשת

ויש , 1963ינוארב 10ב·נערכההיא

מודפסים A4בפורמטםידעמו 16בה

קצו;מבוא )א(ובהם: ,בהיכתבמכונת

בעיזבוןהנמצאיםהשיריםשימתו )ב(

כותרותחמש ,)וסיכוםתיאורתוספתב(
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) as וdres, Do 1'"ו/c ו,t וas, l·/11c111i וViole 

 f'11! occtנו iס tlel j11bileo de co111bare 11 ·ר

i s11cceso 01יס • a הוומנס<וותיאור )ג( ;)/ 1

 )ד( ;)כחרארסה(גפאפולאווהשל

כותרותשלוששתרגמה,השיריםושימת

) c1da דl, Flor t111111rc וDavito11 el l1a111t 

 )ה( ;) Lcו i11e1·c1 i /c1 ka1·1•011e1·c1/1110ר·

 ," Dulsc de rozas "הסיפורתיאור

ושימת )ו(מהעיתון;לוםיצהעתק

בתוספתוסיכומןהתאטרליותהיצירות

ומובאותההצגהיכיתארעלתוהער

שלמהעיתונותביקורתממאמר<

 Esו erkc,ו A11ia (כותרותחמש ,התקופה

0 · ; 111ios, Sl111egrc111i cle bc11 ~ o ס:,· de se1 

b11e11a ·רse11sic11·c1/e11111co וpc וLc (; )ז( 

 Ltו e:.11111 ו·(כותרותשתימסות,ושימת

seft11'tli tle Bos11{1 ו· lec/10 /1ec/1i:o /-(. 

ןבועיזבנמצאםשהיומהחומרחלק

רבמדוהנראהככלימה;ברשפורטלא

רכבשר<אחלארכיוןשהגיעוריטיםבפ

בתארושימתו.ראתמפרה'צחיבר

הסיק " Dulsc dc rozas "הסיפורתא

ברוןקאלמ<שלמדבריועצמובמפרה'צ

נוספיםםיפוריסבהכתפאפולאווה,,כי

לקרואהזדמנותהוותהלאשלנואלא-

 .) 5 'עמשם,( "םטיבעלדולעמואותם

מוצגיםלהיותכזיאלאבספרלהתפרסםכזינכתבולאגםהםכילהדגיש

ידיעללכתיבתםסמוךהוצגושלהההווייתמונותוכלמחזותיהכלבימה.על

אחריהעובד.היהודיהנועראיגוד"מתחיה",שלחובבניםשחקניםקבוצת

האוטוגרפיםאתפאפולאורהשלמשפחתהמסרהיוגוסלביהיהודישואת

נמצאהספרותיעיזבונהמאזוסרייבו.העירשלההיסטורילארכיוןשלה

לאמעולםזהקורפוס . O-BP-168שמספרהקרטוןבקופסתזהבארכיון

והםיוגוסלבים,חוקריםוממוק.זשיטתיספרותילמחקרנושאשימש

קוויםבהעלאתבעיקרעסקו ,מקרובהידכתביאתשהכירוהיחידים

חלקתיארואףולעתיםהזכירוכךואגב ,פאפולאורהשללדמותהכלליים

יותרממוקזיםמאמציםנעשוהביבליוגרפיהבתחוםאמנםמיצירותיה.

בווהמשיכולעיזבון, 8מפרה'צאשרףשלבתיאורוהתחילזהרישום-

וו.'נזירוביץומוחמדוסויזקוביץ'-פטרובקרינקה 9 ,עובזיהויקיצה

 1942-1891"בוכוריטה"-פאפולאורה
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יצירותיהרשימתשלהשלמתהאתנוסףבצעדקידםנזירוביץ'שלמחקרו

 Los apareios deבשםמחזהלהייחסהואזאתעם 12פאפו.לאורהשל
Hanuka צ'מפרהאצלמוזכרואינובעיזבוןמופיעשאינולחנוכה),(ההכנות

הנראהככלאן 13מקורותיו,אתצייולאנזירוביץ'זהבמקרהעובדיה.או

הקרובה,חנוכהמסיבתאודותעל"מתחיה"שלמודעהעלהתבססהוא

בשםספרדית"בשפהאחתבמערכה"אופרטהגםבהשתוצגנאמרשם
14 . Los apareios de Hanuka שלמחברובשםנוקבתאינההמודעה

פריש"מרובאדפריש"כלהכללאתהחילהנראהככלונזירוביץ'האופרטה,

הזמרומחזותהאופרטותרובאתשכתבהבמיזואופרטהגםלתלותוהחליט

הלואהעולם,מלחמותשתיביןבסרייבוהוצגואשרהספרדיים-יהודיים

יוגוסלביה"עולי"התאחדותשלההיסטוריבארכיוןברםפאפו.לאורההיא

הווייתמונתשלידכתב ) C-418(בתיקנמצאאבנטוביקירד"רשםעל

דימאייו 15דימאייו.ל"בוקי"מיוחסוהוא(ההכנות), Los apareiosבשם

התאטרוןבקבוצתהשחקניםואחד 16"מתתיה"שלהשלישינשיאההיה

אחדותוגילםפאפולאורהשלמחזותיהפיעלבהצגותגםשיחקהואשלה;

ייחוססופר.אומחזאיבתורנודעלאמעולםהאישאולם 17מדמויותיה;

בעברית.כתבשהאו~רתוספתזוהיבמקור,קייםאינולדימאייוהיצירה

סיפורשלתאטרוניעיבודאלאאינהזוהווייתמונתכיליהתבררעיוןאחר
ב"בוקי"מדובראולם- 1811"בוקיהספרותיבשםפורסםאשרהשםבאותו

 20"בוקי".-ורמאנואברהםהואהלוא 19אחר,

לאורהשללמחזותיהשהתייחסההראשונהיוגוסלביתהלאהחוקרת

היכרותהעיזבוןאתהכירהלארומרואולם 21רומרו.אלבההיאפאפו

וידקוביץ'-קרינקהשלתרגומהעלהסתמכההיאובעבודתהישירה,
מחקרההתפרסםמאז 24עובדיה.ושל 23צ'מפרהשללמאמריהם 22פטרוב

העוסקיםשללתודעתםלחלחלפאפולאורהשלשמההתחילרומרושל

מרשימההועתקומחזותיהושמותשמההספרדים.היהודיםשלבתרבותם

יוגוסלביהלגבולותמחוץשאישמבלילמאמרממאמרועברולרשימה

הכתבים.אתראה

ובהכרעותיהפאפולאורהשלהלשוניתבמדיניותהעסקתיכבראחרבמקום

שאלתהכתב,(שאלתהזמן""שאלותבענייומוצהרות)והבלתי(המוצהרות

חדשניניבלכונןהלגיטימייםוהשאילהההשראהמקורותושאלתהכתיב

אתלשחזראנסההנוכחיבמאמר 2sהספרדית-יהודית).שלועכשווי

פיעל"בוכוריטה"-פאפולאורהשלוהיצירתיתהרוחניתהביוגרפיה
 26שלהם.הביבליוגרפיהרישוםמלאכתאתולהשליםופרסומיהכתביה

ההתבגרותתקופחרחוגומה:ויודאביאובוםפודיא.

 s .:::שלאוטוגרפיםבעיזבוןנמצאיםהיום
-r (אחדפולקלורירישום Despues de 

ו:ר

"" !:::! las hadras ( דיוקנותשלושהושל) Tija 

Rahelona de Sason, Tija Merkada de 

,Jahilo Finci "רLa paparoza de tio 

Kako Monteira ( ברשימתופורטושלא

גםכוללהיוםהעיזבוןצ'מפוה.של

מופיעותשאינןתאטוליותיצירותשתי

 Hern1andatצ'מפוה:שלברשימתו

שהמחזהייתכן . Tiempos pasadosר·

Hermandat והואצ'מפוהלפניהיה

שמדובומפנילתעדושלאהחליט

בעמודרקהמתחילשלםלאידבכתב

הוויישתמונתראהלאגםצ'מפוה . 10

• Avia de .1e1 בשתיבעיזבוןמופיעה

 Renado miהמחזהואתגרסאות;

n11e1·a g1·a11de , שלקמאגרסהשהוא

 , S/111egra 11i de ha·ו o bז 1e11aהמחזה

מתקבלזהומכינוי ,' lרעיון llכינההוא

ולאבודדיםבדפיםמדובוכיהרושם

שניםכמהכעברוהמחזה.שלבגרסה

מחדש:ושימתואתוערךצ'מפוהחזו

ej.,ki ו·Laura Papo Bohorcta'', .!ev " 

, 1967 a/0"1110!1. 196j-/967, Bcograd 

136-144 . pp . צ'מפרהבחרזהבמאמרו

 Renado 111iהמחזהעלמידעכללהשמיט

11ue1·a g1·a11de 

9 . R. Ovadija, "Laura Papo 

d גBohorcta", Spo111e11ica 400 g(1cli11c1 f 

, do/a.1·kc1Jei11·eja11 Bos1111 i Hercegovi1111 

305-307 . Sarajevo 1966, pp . עובדיה

הביבליוגרפייםמהפרטיםחלקהשלימה

בכללפחותצ'מפרה,אצלהחסרים

בארכיוןהשמוריםגופים 1לאוטהנוגע

משלושתושנייםפולקלורירישוםהיום.

מופיעיםצ'מפרהאצלהחסריםהסיפורים

 Tia Rahelona "(הסיפורעובדיהאצל

de Sason " כןכמואצלה).גםחסר

החסרהת, e111pos pasado .~ההווייתמרנת

עובדיהאצלמופיעהצ'מפרה,אצל

ייתכןתוכנה.עלהערהשוםבליאך

עובדיהלארכיוןהביאההתמונהשאת

שעליהןהמחברותשתיעםעצמה

האישהנזיווביץ,'ואונזיווביץ.'העיד

הראוימןלעיל). 6והערההספרדייהליאוןליהודהבכורהכבת , 1891במרץ s 1ב-בסרייבונולדהלאורה
למחזותהתייחסהעובדיהכילהזכירהימיםבאותםרווחמנהגלוי.דודו)די(אסתרולאסתר )~ד~ד(המכונה

li3 
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Renado mi nuera grande ·רSh11egra ni 

de baro buena אףשוניםמחזותשניכאל
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K. Vidakovic-Petrov, Kultura . 10 

span.1kih Jevreja na .iugoslovenskom 

j!!!! tlu, Sarajevo 1986 . הספרבסוף

המדוויםשלביבליוגרפיהמופיעה ~

עתבכתביהספרותייםוהמוספים ~
ן:יך
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מלחמותשתיביןביוגוסלביהיהודיים

מתחייבתאינהזוושימההעולם.

פורסמואשוהכתבותמכלולאתלהציג

כתבותיהרובזאתובכלזו,בעיתונות

אכן"בוכוויטה"-פאפולאווהשל

אחדדיוקןנכללולאבה.מופיעות

) Una manjana de Sukot onde senjor " 

" Cappon (, אחתאנקדוטה) Ajde " 

"! a mirar pesi ( מאמריםושלושה

) Parfumes y melodias", "Vakansas " 

vengansas 11ו· 11 Ne1no propheta in 

" patria (. אחודיוקןכןכמו) Por esto " 

akea vieZa no se ki:Zo murir יוחס ) 11
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לקוופוסאשופינטו.א'לאחדבטעות

הכירהוידקוביץ'-פטוובהמחזות,

אצלהניכרתמקרוב;האוטוגופיםאת

הרישוםמלאכתאתלהשליםהנטייה

ועובדיה.צ'מפוהבהשהחלווהתיאור

אתדווקאלתאובחוההיאלמשלכך

אשר , Tie111pos pasadosהווייתמונת

כללצ'מפוהאצלמופיעהאינהכאמור

פירוטבלאבשםהוזכרהרקעובריהואצל

ציטטההיאכןכמו .) 107(עמ'כלשהו

ביקורתואתבהרחבה ) 108-106(עמ'

הבכורההצגתאודותעלפינטובנימיןשל

 La madrasta el nombre leהמחזהשל

abasta . שבביקורתהעלילהסיכוםלפי

אחותבגרסהמדובוכילהסיקאפשר

המחזהשלשםבשינוירקאוליאו

andat וHern , צ'מפוהאצלהוזנושלא

עובדיה.אצלולא

11 . -M. Nezirovic, Jev1·ejsko 

spanjolska kniiievnast, Sarajevo 

1992 

ושלושתהאנקדוטההדיוקן, . 12

שלמרשימתהשהושמטוהמאמרים

אצלומופיעיםוידקוביץ'-פטווב

הייחוסעלעמדהואכןכמולפרטיהם.

לאותוובהתאם 28בוקה,הבכורהולבת 27בוקיקראוהבכורשלבןהיה

שלה,הספרותיהשםבוקיצה;אונוקהקרוביהבפילאווהנקראהמנהג

l/ ,"עודבמשפחהנולדולאווהאחריזה.מכינויההואגםנגזרבוכוויטה

רבקהבלאנקה,קלאוה,נינה,אתלט),(המכונהיצחקילדים:שישה

והמשפחהיום,קשהסוחרהיהליאון,המשפחה,אביואליאס.(ויקיצה)

עברהתשע,בתהייתהכשלאווה ' 1900בשנתוב.בדוחקהתקיימה
ומשפחה.עסקיםקשרילאבהיושם-לאיסתנבולכולההמשפחה

עסקיועלולאבאיסתנבולגם 291קוייץגרודנהאצלהמסופרלפיאולם

כלחזרה 1908בשנתבדוחק.המשפחהחייתהשםוגםיפהליאוןשל

משיקוליםרקנבעהלאלחזורההחלטהכינראהלסרייבו.המשפחה

באימפריהשלטהאשוהמהפכניתהאווירהגםכילהניחסביוכלכליים.

תומואותהליוואשווהאי-ודאותהביטחוןוחוסוההיאבעתהגוססת

בביתלאווהלמדהבאיסתנבולשניםשמונהשהותהבעתחלקם.את

פוידוגאצלגםובעקבותיו 30נזיווביץ,'אצל(אליאנס).ח /lכישלהספר

היהלאווהשלהמקורישמהולפיונוסףביוגרפיפרטמופיע 31פלווסטךה,

באיסתנבולדווקאהתחוללהשםשינויכילהניחישנכוןהדבראםלונה.
עשויהיהלונהכמו\קםכי"חשלהספרביתשלה"מצוופתת"באווירתו-

מבוסניהבמהגרתכשמדובושכןכלבחברה,בהשתלבותקשייםלעוור
כן,אםנידחת).פרובינציההייתההאיסתנבוליותהתלמידות(שבעיני

כדיתוךומעובי,מתקדםמודרני,בשםהמיושןהשםאתלהמירהצורך
ההתמעובותשלהמזורזבתהליךקשוראולידומה,צלילעלשמירה

כלעלהקודמת.המאהבתחילתבאיסתנבולהיהודיתהחברהאתשאפיינו
הבוסניתהמהגרתמולהוצבוהיהודיתבאיסתנבולזוכהבתחילתפנים,

ככלמהולרכושעליההיה-יותרעודקשותהסתגלותדרישותהצעירה

בצרפתית,התנהלוכי"חשלהספרבבתי(הלימודיםזרהשפההאפשר

היאואםבלימודים),להשתלבהיהאי-אפשרבשפההשליטהובלי

דיבורהאופןאתלשנותגםעליההיהוזרהכשונהלהתבלטרצתהלא

השונההאיסתנבולי,הניבלכלליולהתאימובספרדית-יהודיתאפילו

הנעוריםבתקופתזוהיחשפותמולדתה.בעירהמדוברמהניבכךכל
לאווהשלאוזנהאתחידדהאמהשפתשלשונהולניבחדשהלשפה

מיוחדתורגישותבשפהלגווניםגבוההמודעותאצלהויצרההצעירה
במיוחד-הספרותיבמפעלהגםישתקףזהענייוהבין-כיביים.להבדלים

שבאמצעותולשונייםאוכיבייםבחריגיםחוזובעיסוקבמחזותיה,
פעםמדי 33המעמדיים.או 32האזווייםהניבים,ביןההבחנהמתחדדת

שפההמדבריםמוחלטיםלשונייםחריגיםגםבמחזותיהמופיעיםבפעם

או 34מקוטעתספרדית-יהודיתהמדברתהצוענייהכמוומהופכת,שבווה

בסובו-קרואטיתמשפטחצילהוציאמסוגלתשאינההיהודייההזקנה
 35טעויות.שתיים-שלושבושתיפולנהמבלי
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פאפוראווהשרהבוגריםחייהחרוצוח:בנותעצרןראבב.

המשפחה.שלהכלכלימצבהלשיפורהרבהתרמהלאלסרייבוהחזרהגם

 36ובדוחק.בצמצוםחייתהוהמשפחהיפה,עלולאשובהאבשלעסקיו

המצוקהעללהקלראשונההתגייסהלאורהבכורה,שללמעמדהכיאה

בשיעוריםפסנתרוגםלטינית,גרמנית,צרפתית,לימדההיא-הכלכלית

לימודיהםאתלממןפשר t:!שסכוםהצטברלאמאמציהלמרותאןפרטיים,

בחרההזמןשלהפטריארכלייםלערכיםבהתאםהקטנים.הילדיםכלשל

התעצלשהואאףזכר,בןהיותומפנירקביצחק,להשקיעהמשפחה

הקטנות,האחיותשתיואילומיוחדיםכישרונותגילהולאבלימודים

לאזמןלאחר 37בבית.הושארוושאפתניות,כישרוניותוריקי,בלאנקי

לאמלבדןאישוכילידיהןמסורגורלןכיהבינו /381ה"לוויותשארגםרב

כובעיםסלוןי 18בתבקושיבהיותהנינה,פתחה 1911במאיממצבן.יחלצן

(אשרוקלארהנינהמעתה 39(הפריזאית). " La Parisienne "בשםלגברות

כשלושהמשפחה.שלהעיקריותהמפרנסותתהיינהבסלון)אצלהעבדה

גויסיצחקהראשונה.העולםמלחמתפרצההסלוןפתיחתלאחרשנים

המלחמהבתקופתדווקאברם,לחזית.ונשלחהאוסטרו·הונגרילצבא

אתלשלוחהמשפחההחליטה 1915ובסתיולהצליח,נינהשלהסלוןהחל

יימשךבלאנקהשלחלומההצערלמרבההספר.לבית-12הבתבלאנקי

ולהעסיקהלימודיהאתלהפסיקנינהתחליטא'כיתהבסוףבלבד.כשנה

לאורהשלהנחרצתהתנגדותההסלון.עלנוסףפתחהאשרהטבקבחנות

דווקאאוליהשנה,סוףלקראתהספר.ביתאתעזבהובלאנקיהועילה,לא

שבאחיותהקטנהריקי,גייסהבלאנקי,שלהנפולהרוחהאתלעודדכדי

הייתהאזאןהיוגוסלביהתאטרוןשלהפרימה-בלרינהתהיהלימים(אשר

ומשפחתיקטןמחולמופעוארגנההמשפחהכלאתבלבד)שמונהבת

אתלגייסריקיהצליחהקוייץ'לפיבלאנקי.של-13ההולדתהיוםלכבוד

אתתלבושות,לעצבנינהאתהאירוע,לרגלשיריםכמהלכתובברקה

בעצמהוהיא-משנהבתפקידילשחקחברותיהאתבפסנתר,לנגןקלארי

המשפחתיהמופעאודותעלסיפורהטובה.הפיהבתפקידבהצגהשיחקה
שם.להןעושותהחלוהיצירתיותוה"לוויות"בסרייבו,לאוזןמפהעבר

 Violetasהשירגםבשירה.לאורהשללעיסוקהראשונהעדותזוהי
כאמור, . 1916בשנתהנראהככלנכתבלשלום,געגועיםשיר(סיגליות),

גםהממלכתי"."הקיסרבצבאלאורה,שלאחיהיצחק,שירתזובתקופה

קובלותהסיגליותבשיר- 40הכיבושלצבאגויספאפו,דניאללבה,בחיר

שמפניכןועלהסטודנטיםשלשנים,השלושבןהממוש,ךהיעדרםעל

בהבעתמסתייםהשיראותן.לקטוףבאיםאינםכברהםמגויסיםהיותם

רחוק:אינושהשלוםתקווה

, No mos deses asoladas 
, Muestras flores amorcar 
, Alas proksimas anjadas 

41 . Vos aspiramos kon la pas 

 " Por esto akeaהדיוקןשלהמוטעה

" 1ieZa no se kiZo murir \. שם,ראו

כילצייןישאמנם . 45הערה 589עמ'

 ," Salida Pesah "הפולקלוריהרישום

הושמטוידקוביץ'-פטרוב,אצלהמופיע

נזירוביץ.'אצל
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 : 552 1עמשם,ראו . 13
הבאה,יצירתה 11

התקופה,באותהבדיוקנוצרהאשר

(ההכנות J.\' de /1a1111ka)L(J.\' c1pc11·eiהיא

אחת".במערכהקומימחזמרלחנוכה),

14 . ej.vki g/a.v. 49, 4.12.1931, p. R ו·Jev . 

גיליונותגביעלכתובהידכתב . 15

וובווישס"מ 28.5:23בפורמטפוליו

הכתוביםהשער,כוללטקסט,עמודי

וקריאברורבכתבספרדית-יהודית,

מופיעהבשערסרבו·קרואט.יבכתיב

גםלהנוספה 3בעמודאךהכותרת,רק

 akapito aktuel eiו un akto /תת-כותרת:

antcs dc 11anuka במערכהאמתי(אירוע

חנוכה).לפניאחת,

סרייבו"קהילתמאסטרו,יעקבראו: . 16

יהודיתולדותהעולם",מלחמותשתיבין

ובוסניה-קרואטיהד• 1יהב:•וגוסלוויה,

ת tמסבץ tןדהחדש,בע•דןהרצגובינה

t ,ירושלים,(עורך),לרקדצבימאמרים

 , 264עמ'תשנ"א,וחיפהאביבתל

ת: tהןדהילפנןדסמאסטרו,יעקב ; 281

 , 221עמ'תשמ"ח,ירושליםיוגוסלוויה,

סאראייבו.ערך

בנימיןאתגילםהואלמשלכך . 17

 S/111eg1·c1 11i de lנ a ו·) Jב-קאמפיאס

b11ena ראוההצגהעלביקורת(למאמר

jsk1 ~ a", Jev1· וct זShuegra ni di baru bL " 

211.10.1933 , gla.v (; ב·אברהםדודאת

nio.v וio.v )( לפי)ברשימתהמחברתהערת

היד;כתבשלהראשונהבגרסההדמויות

 Este·ו kaב·הגבריותהדמויותאחתואת

שלביקורתממאמרלמדיםנמצאנוכך 1

בתאטרוןהמחזההצגתעלפינטובנימין

ב·פורסםאשרסרייבו,שלהלאומי

1930 . 10 . 10 , ,lev1·ejski glas פירוטבלא

דימאייו).שלתפקידו

18 . Buki, "Los aparczos", .Jevrejski 

14.11.1924 , 33 , iivot 

שחתם"ברקי"שלזהותובעיית . 19

ב·וכתבותסיפורים-25בזהחיבהשם
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Jev1·ejski iivot "1רב . Je1·1·ej.1ki g/a נפתרה

וו(הערההספרותנזירוביץ,'שלבספרו ;::;;
ו:ר

קאלמישלמאמרופיעל , 576עמ'לעיל), !::;
י=
ו::כי=
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 K. Bur11h, "E\ judco-cspanol dcברו,ך

, c1 /ק)ו 1/ )כ~. e (וgf נ(/ tle.fi/(J וia". Rei·i.1·1 c וl3os1 

113--154 . 17 (19311), pp , ובןזמנובן

הביאזהבמאמרו .' lבוקי llשלמקומו ....
::0:: 

 " Saruca i 1-Januca "הסיפוראתברוך ~
ו:ר
::0:: 
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כיהעידובפשטותבשלמותו,"ברקי"של

ורמאנו".ברקי"מרשלביצירתומדובר

בצדק,נזירוביץ,'דחהזהמידעבסיסעל

כיוידקוביץ'-פטרובשלהשערתהאת

ינצי' lפמ'הואהכינוימאחוריהאיש

אברהםשלטעותואתחיקןגםוהוא

 A. Pi11to, .Je1.11·eji .)c11·tוe11t11 Bifl j .(פינטו

123 . Sarajcvo 1987, p (, חלקייחסאשר

 llבוקי ll-ורמאנואברהםשלמסיפוריו

 ' ll'בןקד I _ינצי lפלאברהם

התאחדותשלההיסטוריבארכיון . 20

אחרידכתבנמצאיוגוסלביהעולי
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זהייחוסגםדימאייו. llל,'בןקדהמיוחס

\1הווייבתמונתמדובריסודו.בטעות
1111'e 

de H(1111iS:o.\:e , תאטרוניעיבודשהיא

Hamisosc'1הסיפורשל  11"בוקישל 11

 .Jev1·e,j.1·ki i ו.\') Jf , 93 ,·בשפורסםורמאנו,

המכונהורמאנו,אברהם.ח"ר p ,1926 .ו

הוא .ו 894בשנתבסרייבונולד"ברק'י,'

אברהםח"רסבושםעלכךנקרא

מאחרונימירקאדו,המכונהורמאנו,

ליהנותשזכהסרייבו,שלחכמיה

וקדוש.צדיקשלהמסורתיתמההילה

קהילהרבהיההנכדורמאנואברהם

(בספרדית-יהודית:בדוברובניקבשמץ,

!בספרדית-יהודית:ובביטולה ) 1r'רfכגו

הואביטולהיהודישארעםטיר). Pמוכfכ

משתפיבידיו 943במרץווב·נשלח

לאוממנהלאושוויץ,בולגריםפעולה

פרסםהואהעולםמלחמותשתיביןחזר.

סיפורים 28בסרייבוהיהודיתבעיתונות

הספרותשלמופתיצירותחלקםקצרים,

המרגורלהמפניבכלל.הספרדית-יהודית

ומפניבשואהיוגוסלביהיהודיקהילתשל

הקצרהסיפורסוגתשלרםהלאמעמדה

אינהיצירתוהספרדיםהיהודיםבקרב

לשון.חוקרילקומץאלאמוכות

 E. Romero, EI teatro de los . 2ו

-שמחרתשתילויבמשפחתאיוער ' 1916שנתשנה,באותהיותרמארחו
דניאלהתחתנוובאביבודניאל;יצחקהחיילים,שניהשתחררותחילה

בתחילתהתמרנה . 25בתלאורההייתהפאפרלדניאלבהינשאהולאורה.
לאורהבתמרנההחתונה.לאחרקצרזמןהנראהככלצולמההמאמר

הייתההיאנשואה.ספרדייהאישהשלראשניסוימסורתי,ךן 6טוקחובשת

קלארהנינה,המסורתי.הנובעאתלחבושמשפחתהמבנותאחרונה

חברתייםמעמדלסמליתזדקקנהולאנוצריםעםתתחתנהוכלאנקה
גםמספרשניםנעברונישאה.לאמעולםריקיואילומסורתיים,יהודיים

ךו. 6הטוקאתתסירלאורה

ערמה nוהמרהציבוריתהבימהערהראשוניםהצעדיםימצא:מייר nאשתג.
הספרדייההאישהשרכבודה

אתגםפאפרלאורהערשההמלחמה,שלבעיצומה ' 1916ההיא,בשנה

לכיבושנתרנההייתהעדייוסרייבוהציבורית.הבימהעלהראשוניםצעדיה

 Bosnischeהעיתוןלהופיעהמשיךהמלחמהבזמןרגםהארסטרר·הרנגרי,
Post העיתוןשל 281בגיליוןבגרמנית.יומימקומון-הבוסני)(הדואר

 Die sudslavische "ברנדזיקרבסקה·בילרביץ,יליצהשלמאמרהפורסם
Frau in der Politik " במאמר 42בפרליטיקה).הדררם-סלבית(האישה

ראתההכותבתבבוסניה.הספרדייההיהודייהלאישההנרגעתפסקהגם

לדבריהשלה.בשעבודההעיקריהאשםאתעצמההספרדייהבאישה

העוניםשלוהנאמן,המסורהאחרון,השומרהןהןהספרדיותהנשים

והיאהצעירה,פאפרלאורהשלחמתהאתעררוהמאמרהפטריארכליים.
נתבלהולנסחהספרדייההאישהשלהנרמסכברדהעללהגןמתגייסת

תחתמטעמהתגרנהמאמרהעיתוןנאותרמתפרסםשברענעברוהגנה.

אתבהכינה 43הספרדייה).(האישה " Die Spanolische Frau "הנותרת

מנהלאז ,) Karl Patsch (פאטשקולבד"רפאפרנעזרהבגרמניתהכתבה

מחוגיהאחדקאיירן,ב'יטהד"רבהיפצירהימיםבמורצתהמדינה.מוזאון

 44לספרדית-יהרדית.עבודתהאתלתרגםהספרדית","התנועהשלומנהיגיה

 La muier sefardi de Bosnaמונוגרפיהתכתובהיא 1931בשנתרק
בהקדמה 45בגרמנית.המאמראותרבסיסעלמברסניה),הספרדייה(האישה

 : Bosnische Postה·דפימעלשלהלוויכוחגםמתייחסתהיא
Por rodeos del destino me esto okupando de este tema 

kual jo trati el enviemo de 1917, kuando, al okazion de 

una huerti polemika kon la senjora Bernazikovska, ke 

tuvo el koraze de entinjer alas sefardis en un artiklo suyo 

Die Spaniolin in Bosnien". - Estonses le di kontra, kon " 

, buenos argumentos le demostri loke es la muzer muestra 

y este momento hue el empesizo de este livriko, el kual 
46 guijada por el סestonses lo eskrivi en aleman, nemcesk 

, director del museum de akeos tiempos, el Sr. Dr. Patsch 
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el ke ojen dia okupa la sija de arheologija en la Universita 

de Vienna.47 

שלכתבהעודמתפרסמת , 1916בדצמבר-31במשבועיים,פחותכעבור

המוקדשזיכרוןבמאמרמדוברהפעם . Bosnische Postב·פאפולאורה
 48לזיקי-איפ'ינדי.

שדהועבודתהרוYננםותאיםוף : ...אישהשאיןבמקוםד.

ספרדיותרומנסותאיסוףחדש:לפרויקטפאפולאורהפונה 1917בינואר

 16מפיהןורושמת 49מידעניותארבעלפחותמראיינתהיאמידעניות.מפי

 soשלה.הרומנסירושלהסופיתבגרסהתיכללנהמתוכןעשררומנסות.

מפרטבעודרבות)סטיותעם(אמנםקסטיליאניבכתיבכתובהרומנסירו

בגרמנית.כתובמגוריהןומקוםמקצועןגילן,המידעניות,שלשמותיהן

לציבוראםכיהיהודילציבורנועדלאהקובץכימלמדיםאלופרטיםשני

לחברהמכווןפאפולאורהשלהרומנסותאוסףהיהאילומזו,יתרהחיצוני.

בוחרתהייתההמחברתכילהניחסבירוהרצגובינה,בבוסניההכללית

מבגרמנית.יותרשלטההיאשבהשפההסרבו-קרואטית,בלשוןלהשתמש

כילהסיקניתןמובהקת,ומחקרתרבותשפתהגרמנית,השפהמהעדפת

ביקשהאותםוכיהרוחאנשיאוהחוקריםלציבורכולקודםנועדהקובץ

הראוימן sוהרצגובינה.דבוסניהיהודישלפהשבעלבמורשתלענייןפאפו

שיריםגםלכלולרומנסותילקוטיבליקוטחובבניםשלדרכםכיכאןלצייד

פאפולאורהשאספההשירים 16אמנםהרומנסה.להגדרתעוניםשאינם

החדה.הבחנתהעלמעידוהדבר-טהורותספרדיותרומנסותכולםהם

להביאןאפילואואותןלנתחכליםבידהישכיסברהלאהיאזאתעם

הקהילהמתוןכשקםלפיכןהבין-לאומית.החוקריםקהילתשללידיעתה

לרשותולהעמידממהרתהיאברומנסותלטיפולמדעייםכליםעםחוקר

האוסףמתוןרומנסותשבעפרסםברוןקאלמישלה.הרומנסירואתגם

(רומנסות " Spanske romanse bosanskih Jevreja "במאמרו 52שלה
אתמציידהואבסופווגםמאמרובתחילת 53בוסניה).יהודישלספרדיות

אלו:במיליםבמאמרהמופיעותמהרומנסותחלקשלמקורן

החומרכילהדגישברצוננוהנושאעללדברשנתחיללפני

ציבורפעילתפאפו,לאורהגברתשלבנדיבותהלרשותנוהועמו

ספרדיתלמורשתהמומחיםמגדוליאחתגםוכנראהידועה

 54בבוסניה.פהשבעל

כדי .יסודיבמחקרכאןמדובראיןכילהזכירצריךלסיום

בקרביסודית,מקדימהשטחלעבודתזקוקיםהיינוזאתלהשיג

אלאזאת,גדולהעבודהעשיתילאכאמוראניהמידעניות.

לרשותישהעמידהבחומרוגםאצלישהיהבחומרהשתמשתי

 1efa1·dies orie111a/e.1, Madrid.ו 979

 S/111eg1·a 11i de ba1 · 0 : 620ערןשם, . 22

b11e11a , לווידקוביץ'-פטרוברומרוהודתה

שלמאמרואתלמענהשתרגמהעל

לספרדית.מסרבו·קרואטיתצ'מפרה

הערה Este1·ka : 250ערןשם,ראו . 23

המידע:למקורהמתייחסת , 290

בכיבןן r138עמ'בןכךךוטה,מפוה, 1צ 11

עלהטעמהובתוספתשלוהכתיבצורת

לקוחבהמשךשנסקורהמידעכלידינו.

רומרושלהמידעכןאםהזה".מהמאמר

בוכוריטהצ'מפרה,שלמאמרועלמבוסס

לעיל). 8(הערה

שלמאמרהאתגםהכירהרומרו . 24

בינוסתירותליישבהזדקקהואףעובדיה

במאמרוכאמור,צ'מפרה.שלמאמרוובין

המחזה ,)םש(בוכוריטהצ'מפרה,של

ni 1111e1·a g1·a11tle וRe11c1do הוזכרלא

המחזהשלבסיכומומזו,יתרהכלל.

::t:: 
r-י 

~ 
r-
ן:ך

::t:: 
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c11·c; h11e11a נS/111eg1·a 111 de l צ'מפרהתרגם

הכלהשלהספרדי-יהודישמהאת

Rcnado סרבו-קרואטילשםRenata , 

ביןהזיקהאתיותרעודטשטשהואוכן

לעיללנאמרכשמצרפיםהגרסאות.שתי

הגרסאותשתיאתהציגהשעובדיהגם

מצטיירתנפרדיםמחזותכשניהאלה

אולםביותר.ומבלבלתמעורפלתתמונה

גםהקושיהעםבהצלתההתמודדהרומרו

בספרהמקרוב.החומראתלהכירבלי

 : 620בערןלעיל), 21(הערההתאטרון

1Sl1uegra 11i de baro b11e11a הסיקההיא

הנדוןהמחזהביןמגע"נקודות'י'שכי

אשרפאפולאורהשלאתרמתזהלבין

מוזכראבלצ'מפוהשלבמחקרונכלללא

להניחלנוגורמת"כותרתועובדיה:אצל

חיכוכיםבהשעוליםבעלילהמדובוכי

שלבשםחפיפהגםישלחמדתה,כלהבין

ו'גםוינאטה), /(וינאדוהדמויותאחת

נכתבהמחזהכימסרהעובדיה[ויקיצה]

באותיותבספרדית-יהודיתן 933ב·

לאווהשל 1כתביהכלכמולטיניות,

שלוםלשתקןהוקדששהואפאפו],

 ." 1933ב"בסרייבוהוצגושהואדאניטי

העדיפהמוצקותואיותבהיעדרועדיין

תו-משמעית,מהכרעהלהיזהרוומור

"ובכלפתוחה:השאלהאתהשאירהוהיא
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אםולקבועלדייקכעתבידינואידזאת,

כותרותבשתיאושונותביצירותמדובר

אחת".יצירהשל

הלשונית"משנתהמאמרי:אתראו . 25

 01פעמ ," 11ברכרריטה 1 ' _פאפרלאורהשל

(בהכנה).

-פאפולאורהשלוכתביהפרסומיה

לחמשמחולקתהרשימו~ .' l"בוכוויטה

כתיבהדרמה,פורזה,שירה,קטגוריות:

 .ופולקלורביקורתית

אלוחיבהשמותחצורבותפעמים . 27
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המזההלשמווהיוהמשפחהגבולותאת

מלחמותשתישביןבתקופההאדם.של

יהודיםאינטלקטואליםפעלוהעולם

ובראשונהבראשבציבורשנודעובסרייבו

"ברקי",-ורמאנואברהםזה:בכינויים

/!ברקי"-פ'ינציאברהם"ברקי,',דימאייו

וכר.'

הקטנה-סיומתבתוספתבוקי~האו . 28

 .סרבו·קרואטיתחיבה

 ,) Gordana Kt1jic (קוייץ'גרודנה . 29

שלבתההיאידועה,יוגוסלביתסופרת

שלהאחיותאחתלוי-קוייץ,'כלאנקה

בחייהעוסקותמיצירותיהוכמהלאורה,

 1i1·i.1 kise na\1שלההרומןמשפחתה.של

B"/ka1111 עוסקבבלקנים)הגשם(ריח

העולם,מלחמותשתיביןבמשפחה

כתיבתהרבות.פעמיםבומופיעהונוקה

וסיפורלמציאות,נאמנהקוייץ'של

שעולהמהבכלנתמךשלההדברים

לאורה.שלוממכתביהמפרסומיה

וו(הערההספרותנזירוביץ.'ראו . 30

כלשהיהפניה(בלא 503עמ'לעיל),

הידיעה).למקור

31 • jC'Kll nl1C1/11 ~ a, }eap קiaJl3BCCT [ ח.

K·e11111Jc·m11, Deorpa.n .1כ· C']Jn('K1>j Klbll • 

84 . p 1998ז, c 

 "~ fJיזמיר(י fJה"שרינהדודהלדוגמה . 32

 L "הווייבתמונתאיזמיר)(יוצאת

le m11Co וpasensia vc , כלבמשךהדוברת

במעטשונהספרדית-יהודיתהיצירה

שניבהעמדתהדמויות.שארשלמזו

בוכוריטה" llהבליטהזהמולזההלהגים

סרייבו,יהודישלהלהגמאפייניאת

הייתהמחזותיהשלהמטרותאחתשכן

בהזדמנותגםנדיבותהעללהמודהאני .פאפולאורההגברת

 55 •זו

תשובצנהזובתקופהנאספואשומהוומנסותחלקכיגםלהזכירואוי

מאוחותבתקופהשלהההווייובתמונותפאפולאווהשלבמחזותיה

יותר.

הבכור,בנםפאפולזוגנולדהראשונההעולםמלחמתשלסופהלקראת

עודלמשפחהנולדשנהכעבודליאון.אמו,אביסבו,שםעלנקראוהוא

קוקי.לוקראוהכולאךבו-כוכבא,בן,

בתאטרוןראשוניםצעדיםבעירו:נביאאיןה.

גםהתאטוונית.היצירהבתחוםפאפולאווהמתנסהשוב 1919בשנת

הוצגהההצגההפעםאןבמשפחה,בקובהייתההענייןשלתחילתוהפעם

להופיעתעוזהדייהייתהלאעדייןלוילאחיותכנראהציבורית.בימהעל

אירועישלשמבקריהםגדולתרבותימרכזבסרייבו,ציבוריתבימהעל

בספרדית-היוצריםעלאימההטילוותובענים,טעםאניניבו,התרבות

יותראוהדקהלמוליצירתןעדךאתבדקוהןתחילהלכךאייהודית.

 " Zidovsko nacionalnoב·צנועהציבוריתבבימה-פחותוביקורתי
" drustvo באמצעסרייבו.לידויסוקרבעיירההלאומית)היהודית(האגודה

 Lijepaג'אאיןשבתישלתמונתובושהוצגהתאטרוןבערב , 1919אפריל
pjesma המערכוןגםובריקודים,בשידההוצג,היפה),(השירLas hadras 

de Pesah ריקיאותו,וביימההמערכוןאתכתבהלאווהלפסח).(ההכנות

וכישרונהריקי 56בפסנתו.ובנגינהבשידהאותהליוותהוכלאנקהוקדה,

בוויסוקו.שםלועשההמערכוןובזכותההקהל,לבאתשמשכוהםהנפלא

אל 57 " 1'כיכיכ'וכככי י''"פנתהובעקבותיהןלסרייבו,גםמידהגיעוהשמועות

הארגון.שלהתומהבערבלהציגוכדיחדשמעדכוןלהכיןבבקשהריקי

וריקיהשירים;אתביצעהכלאבקילאווה;עלהכתיבהמלאכתהוטלהשוב

עצמאיתיצירהעללחשובאומץאוזרתלאעדיין"בוכוויטה"אולםוקדה.

המערכוןנוצרכךידוע.צופתישיועללהסתמךנוחותהיא-תלויהבלתי

La molinera i la karvonera הפחם).ומוכות(הטוחנת

לויליארדיהודהנפטרלאומי,יוגוסלביחגביום ' 1919בדצמבר 1ב·
בלאבניםושנינדוניהבלארווקותבנותשלושאישה,אחריווהותיר

אחיותיהן.ואתאחיהןאתאמן,אתתפרנסנהוקלאוינינהמעתהמקצוע.

האחאתלשלוחכדיכסףמספיקתחסוכנהאפילוהןהימיםבמרוצת

זמןלמשפחה.פניםהאירהלאזותקופהבווינה.ללימודיםיצחק,הגדול,

והועבובנפשודניאל,לאווה,שלבעלהלקהקוקישללידתולאחומה

משפחתהפרנסתעולמעתה,ימיו.סוףעדיישאוהואבולסנטוויום,

עליה.יוטללאווהשלהקטנה
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ררימודיםהבנותביציאתותמיכהחברתיתהתגייסותציון:בנותצאינהו.
ורעבודה

בבעיותיהלשקועללאורהאפשרולאהציבוריתואחריותהערנותה

(אוהאישההכשרת-לבהאלהקרובמהנושאולהתעלםהאישיות

חוזרתהיא 1924בשנתהמודרני.בעידןיצירהלחייהספרדייההנערה)

 Dos "ורמאנו,"ברקי"שלסיפורובעקבותהמרץבמלואהציבוריתלזירה
vizinas in el kortizo " ברקי"שלבסיפוריוכנהוג 58בחצר).שכנות(שתי"

זהבסיפורוגםבו),פורסמושהםהמדורשלהכלליתלאווירה(ובהתאם

עצמיבביטחון"ברקי"ציירכובשתובחיבהבחוםנוסטלגית.רוחנושבת

לאהפעם,שלטיפוסיותספרדיותיהודיותשכנותשתיאמן-עלשל

והתוססתהחיהשפתןמיותרים;לתיאוריםנזקקלאהואובוכוריטה.

מבליחיות.וכמעטמשכנעותדמויותלעצבכדילוהספיקההדמויותשל

ייצוגיותדמויותשתי"ברקי"יצרהקדומותלדעותיהןאולעמדותיהןלהטיף

לכנותשאפשרמהעלבעיקראך-דאועלהאעלהמשוחחותואמינות

לאהוה"מצמררות".לכתהמרחיקותהשלכותיהועללבנות"חינוך"מכת

אחותהשלהקטנהבתהאיונה,שלאירוסיהעללבוכוריטהמספרת

הגדולההאחותלאורה,עםמהשואלתמידבוכוריטהכמצופהמאזאלטה.
סדרלפיבנותלהשיאהיהנהוגהמסורתיתהיהודית-ספרדיתבחברה(כי

בוכוריטהפעם.איתתחתןלאורהאםמסופקתשהיאעונהלאהלידתן).

דיידווקאהיא(למה? " Pur luke? Abastanti hinoza paresi !"מקשה:

שמקלקליםהספרבתינגדארוךאישוםבכתבעונהלאהכךועלחיננית!),

הבנות:את

Ah kirida vizina. Ni eja no savi kvantu mal s·i jeva 

kun estasfitiias? In dimas in esti tjenpu. Si no las das 

a las· e.~kolas, es ki s·on tontas. No savin salir entri 

aenti. Si las das a la.5 skolas·, ti si jazin mu}.finas, muj 

seheludas no si desan una palavra avlar. Di mucus 

romanis, di mucu korzu, di mucu sekisijar, luke diras? 

1 koandu lis·.falvas algu, a lus oius ti saltan: "Ja paso 

akel tjenpu ki lus padris spozavan a las iias. Agora 

es· otru tjenpu. "1 komu ki es otru tjenpu. Ja stamus 

mirandu pur tropu, luke .5ta akapitandu. Akeja si 

'ntosega, paramordi ki la deso il mansevu. Akeja 

otra - lonai s·eja -fazi la kara preta di la.famija. 1 pur 

luke es todu estu? Todu paramordi las pustasjinezas. 

Toman akejus romanis, .5i pardin maldandu,jo sejin 

ki oras di noci. 1 luke li paresi kirida vizina, algu di 

boenu si anbeza di ejus? Krejasi, solu diskaralikis 

i vrigoensarijas. Ah mi kunjadu agora, si trava pur 

vezis· i nubetis las oreias, ki la do a la Laura a las 

השפה.אתלשמו

(האנגלייה) La inglezaלדוגמה . 33

 ..., ::ג
s ,.... 

 ~עםלהידברמנסה Esterkaבמחזה
E! 

בקסטיליאנית.הסבתאועםאסתוקה

מיליםבעזותאותהמבינהאסתוקה

מכירה,שהיאובין-לאומיותמערביות

ספרדית-יהודיתשדובותהסבתא,אבל

מצליחהאינהלא,ותוסוניתוקצת

כלל.אותהלהבין

 Sl111eg1·a ni de bc11·0 lכ 11e11aבמחזה . 34

ספרדית-קצתשלמדהצוענייהמופיעה

ליהודיותעתידות""לקרואכדייהודית

נופש(אתובקיסילההמתנשפותזקנות

שלהןשהסובו·קוואטיתסרייבו)בקונת

מעיןבסיסיתלשיחהאפילוהספיקהלא

שיחהלניהולמעניינתעדותכאןישזו.

העדות.בניאצלבספרדית-יהודית

לאווההפגישה Heה 11a11datכמתזה . 35

דודהלביןסוביםאיכריםשניביןפאפו

ביניהםהדו·שיתובאמצעותמיוקדת,

השליטהמידתאתותיארהתיעדההיא

שלהשליטה)חוסודיוק,ליתר(או,

העדויותלפיהמקום.בשפתהישןהדור

התקופהאותהשלהיהודיתבעיתונות

הקהלאתהצחיקוזהמסוגדיאלוגים

לפופולריותהחשוביםמהגורמיםוהיו

מתזותיה.של

 AI occasio11 del j11bileo deבשיו . 36

0 · 11cce5 ·!נ combate lai101·0 i חגיגת(לרגל

נכתבאשווההצלה),העבודההמאבק,

העולםלמלחמתשקדםהמשברבתקופת

מצבאת ll/'בוכוויטהתיארההשנייה,

למלחמתשקדםהמשברבעתהמשפחה

 " estonces hue pelear 1הראשונה:העולם

por la vida / EI pan de suyo no vinia 

! a la boca / Sudar calio por la comida 

nucho no se troka. // l Dudo וEl mundo 

con su regimento / Sc desbolvia con 

amargo ווmucha pena / Cada dia, algu 

momento, ,1 Se deskora:Zava la casa 

 llena. // Yena la casa de criaturas !ו

no vacia de risas )' cantes ! Ma 1·icas 

uemos de tiernura / Dc bicrvos dulses דl 

" y calmantes להיאבקצווןהיהאז(גם

לאמעצמולפהחלתם /לחיותכדי

האוכלבשבילצויןהיהלהזיע /קפץ

Ei !) 
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ודודו / /הונה.משתנהאינוהעלום /

 1גדולבקושיהסתדרו /שלוהחיילעם

כולוהביתאת /מצעווגעאיזהיוםכל

וגם /ילדיםגדושהניח / /מדכא.היה

היינועשירות /משיואומצחוקריקלא

ומוגיעות).מתוקותבמילים /בשלווה

 S/111eg1·aתמחרהשלעלילתועיקר 37

ar" b11e11a 11נi de l פרטעלמבוסס

זה.ביוגרפי

הנזכר:בשיוהחותםהביתכלשון . 38

11Te auguramos las Levias / que muchos 

" anos mos alcanses אנולך(מאחלות

וככלרבות).לשניםשחזני /הלוויות

פנים-משפחתיתבהלצהמדובוהנראה

ידועה.

אפשרהסלוןשלהצרפתישמואת . 39

כולהשהמשפחההצרפתיתלרוחלייחס

להשפעתהדווקאולאובאיסתנבולספגה

לאווה.של

בשניםבעלהשלהצבאישירותועל . 40

למדיםנמצאנולמלחמההראשונות

לאווהשלבקשהמכתבשלמטיוטה

שלהממלכתיהמלחמהלמשרדפאפו

rיר=י
 ,.....י=
 ,.....י=
ח =
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t"" 
 _,י=
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נשתמרההראשוניתהגרסההקיסר.

 ) 26-24(עמ'הרישומיםבמחנות

הוומנסיוו.שלקמאגרסהאתהכוללת

פיצוייםפאפולאווהביקשהבמכתב

בלתימחלהבגיןדניאל,בעלהבעבור

שבויכשהיהבהשחלהלריפויניתנת

 . 1916-1915בשניםבאיטליהמלחמה

פרחינואת /לבדאותנותשאירו"אל . 41

נחכה /עלינוהבאהבשנה /להתייבש

השלום".עםשתבואו

42 . J. Bernadzikowska Belovic, "Die 

," sudslavische Frau in der Politik 

Bosnische Post 

43 . 8 . Bosn1sche Post, 17.12.1916, p 

 A .ואומפעלוועלהאישעל . 44

" Pinto, "Dr. Vita Kajon הספרבתוך

. Spo111enica etc עמ'לעיל), 9(הערה

כותבתהיאהצעתועל . 303-301

 " Esto tresladando :) 1(בעמ'בהקדמה

, cn 1ni madre lengua esta Cika ovra 

. kuala inisiativa me hue dada por el Sr 

Dr. Vita Kayon ke desea ke se avle i 

se eskriva sofre el t'olklor sefardi en 

eskolas. Ama luke keri? Anbizava muj boenu. Di 
todu tenija 'unu'. Inpisarun todus a mi kunjadu: "Es 

pikadu, es pikadu, ki la kiti", i ansina skapo esta 

Skola - komu es ki sijama - 'kademja'. I agora va 

a la banka. Toma mi paresi, mil i kinjentus dinaris al 

mez. Nada, kirida vizina. Kada manjana s 'alevanta, 

si penja, si visti, s' akomoda i si va. Ala medju dija 

vjeni, komi i si va. A la noci koandu sali dil lavoru, 
es dar do5· tres arodijadas pur il korzu. I si li paresi 

si va i al kino. Dispues vienijo se aki oras di noci, 
komi, i es ilugu tomar il "ladriju "59 in la manu. Si 

kreji ki esta mucaca, no si li va la manu, d' aka aja, 

a lavorar algu? Kvantas vezis ki li dizi mi Mazalta: 

"Tristi di mi no seja, luke pensas tu no se. Amanjana 

ki ti kazis, ni una kumida no vas savez azer a esti 

"maridal". Mira a la Erna kvantus fecus fazi? 

Ken 5·ta jivandu la kaza mas ki eja. Di la manjana 

s'alevanta, dizbarasa, frega, alinpja todu ki da un 
gustu di ver. Dispoes s 'asenta ala masina, kuzi, lavra, 

pigleja, arimenda, luke diras ". Eja nada. Savi luke l' 
arispondi? "Jo kvandumi vo kazar jo dija banka no 

mi vo salir. El maridu a su lavoru,jo a mi lavoru. I al 

hotel vamus komer". La madri !' amarga, si zgrimi 

di sintir. I diga !' arogu es estu vida?60 

במאמרפאפולאווהמגיבה Jevrejski iivotשלהבאבגיליוןכבו

מפרסמתשהיאואשונהפעםזוהי 61(אימהות). " Madres "שכותרתו

הראשונההפעםגםזוהיידיעתיולמיטבבספרדית-יהודית,מהדנו

האפשרותאתלפסולאין"בוכוויטה".ספרותיבשםחותמתהיאשבה
קראו"ברקי"שלהדמויותשלאחתמשוםזהבשםלחתוםהחליטהשהיא

ברקהלהקראוובביתהבכווהבתהייתהעצמהלאווהכאמור,בוכוויטה.
נועדהדמויותאחתשלבשמההשימושכיייתכן .) 2sו· 21העוות(לעיל

האישהבשםהדמות,שלבשמהכותבתפאפושלאווהורשםליצרוגם

ביןלה.לייחסואוישאיןדבריםבפיהשםש"בוקי"פעםשלהספרדייה
חייה.כלאתהיזוהה"בוכוויטה"הספרותיהשםהפולמוסמאזכ,ךוביןכך

"הפיליטוניםעלשבחבדברי"בוכוויטה"פותחתשלההתגובהמאמואת

[שלהעממית"נימתוועל " Jevrejski iivotב·המופיעיםבספרדיתהיפים

לביקורתערבותהיאמאודמהואךאלינו",קרובהכךהכלושפתו"ברקי"]

ארושופכיםבמאמרדבריהבסיפור.והשמרניותהמיושנותהעמדותעל

בכללרגליהארותשמשאשוחברתייםבענייניםהסדורהמשנתהעל
בהרחבה:לצטטםואויכןעל-הספרותימפעלה
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Este Buki esta muy muj jerado, esta pekando 5'in 

kerer. --- Sigun nuestro Buki, y el enflujo danjozo 

ke la eskola ekser5'a en la muchachika djudia kali 

pregonar al Kal, ke tornemos todos alo vieio, ke 

tornemos en kaza asentadas en los minderis lavrar, 
dezbarasar, fregar, lavar, saguar kovri i batir 

biskutefa, Alora no premia nada mas, Este paso 

retrogrado para atras resolvia problemas que savios 
sociologes non pueden resolver. Ke se vea ke Buki 

es Buki, i non es Bohora, porke si non era ansina, el 

savia muj bien, ke el eco de kaza ke tanto huerte lo 

deskrive lo save azer la mas primitiva, i la mas ecada 

a la buena parte, i l'estudio, el saver, las 5'iensias 

5' nervos סkale ser meresedera, kale sudar i gastar l 

i la mansevez para los adoperar. 62 

רווחושלאעמדותבסיפורוהספרדיותלנשיםייחסלאכאמור"ברקי"
"ברכרריטה".שלהנרקבתמביקורתהנדהםהואכילהניחסבירלכןבקרבן;

במודרנה.למאיסההטיףולאהעברבקידושדגללאשלוהסיפורהרי
להשמיעלמדיי,טיפוסיותדמויות,לשתיבימהנתןהואהכולככלות

חיבהניכרתשמשררותיוגםנכרןוהמיושנות.השמרניותטענותיהןאת

להטפהאר-עמדתןלאימוץרעדמכאןאןאלו,לדמויותנוסטלגית

שלנפשהבציפורנגעהדברואולםמאר.דארוכההדרן-עמדתןלאימוץ
המודרניתבאישההדוחקהכורחאתמקרובהכירההיאשכן"ברכרריטה",

לפרנסמסוגלתהייתה"ברכרריטה"ללימודיההודרתהפרנסה.לשוקלצאת
דרמהמקרהאילואן-בעלהשלמחלתולאחרגםהקטניםילדיהאת

כ,ןכלרדודיםבצבעיםארתהמציירש"ברקי"העתבאותהמתרחשהיה
מרודה:לעניותנדוניםהיווילדיהדרמהבמצבאישה

Buen tiempo ke estavamos enseradas, onde avia " 
mucacas viezas?" Ansina avla una vizina ala 
otra! He mi Buki, un tiempo kuando una muzer 
de merkader endojada de perlas de tabakas i 
de masalas kedava bivda kon 5-6 kriaturas, le 
tokava mi Buki de la noce a la minjana jerse por 
las kuzinas i basinas del mundo. Oj grasjas al 
Dio non es ansina, los pustos ladrios, la salvan 
de tragedia semezante. Se emplea ake povera, se 
eca a la merkansija, gana su pan, lo importante 

--! es ke keda en elemento 
El es serazero (sloser), ea es kuzindera i 
lavorando todos dos akomodan l'egsistensia, i 

nuestro idiom, komo ו, lingua espanjola 

" gares וLlo avlamos en muestros I אני)

היצירהאתשליהאםלשפתמתרגמת

ב'יטהדיירמרשלביזמתוהזאת,הקטנה

עלוייכתבשידובררוצהאשרקאייון,

ספרדית,בשפההספרדיהפולקלוראודות

מדבריםשאגתנובדרךשלנו,בלשון

במקומותינו).

בחמישהכתבההיאקמאגרסהאת . 45

כתיבת . 1931ביולי 7-3-בלבדימים

רבזמןארכוועריכתהבחראגרסה

באבלתשעהעד 1931מחורף-יותר

 .) 1932באוגוסט 11 (תרצ"ב

גםהספרדיםהמשכיליםשיטתלפי . 46

מיליםשתילעתיםהצמידהפאפולאורה

""' z-s 
r--
ן:ך

פ '""

/'הגבוהה/',אחתמשמעות,אותהעם

העם,להמונילהקנותהשמבקשים

לכול,המוכרת /1הנמוכה /lוהשנייה

כךהראשונה.אתמביניםשבאמצעותה

במילההשתמשההיאתחילהכאן,גם

גרמני,- alemanהספרותית,הראויה,

העממי:הסלביזםאתהוסיפהמידאך

nemcesko . 

אניהגורללתהפוכות"הודות . 47

בחורףבוטיפלתישכבדבנושאעוסקת

גברתעםחריףויכוחלרגל , 1917

התעוזהלהשהייתהברנדזיקובסקה,

במאמרהספרדיותנשיםלתקוף

אזהתנגדתיבבוסניה'.'הספרדייה

לההראיתיטיעוניםובמיטבלרבדיה

הואההואוהרגע-שלנוהאישהמיהי

שאזהזה,הקטןהספרשלהתחלתו

מנהלשלבהנחייתובגרמניתכתבתיו

פאטש,ד"רמרהימים,באותםהמוזאון

לארכאולוגיהבקתדרהיושבהיוםאשר

וינה".באוניברסיטת

"Zekky Effendi eine .48 

Erinnerung'', Bosnische Post, 

31.12.1916 

נמסרולאהרומנסות 16מ"בשתיים . 49

המידענית.אודותעלפרטים

בכתבהמופיעיםהתאריכיםלפי . 50

דומנסה(אחריובסופובתחילתוהי,ד

שלושהבמשךנערכהזוגרסה ,) 9

 . 1917בינואר 31-29-ימים

מכתבגםמעידאלושאיפותיהעל . 51
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שמווהמכתבשלה.המרציםלאחד ~
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 romanccשלה,בלשונה(אוהוומנסה

cspagnole dc moyen agc -וומנסה

F הביניים)מימיספרדיתA1n"di . מהלהלן

(תעידמכתבשלראשוניתנגוסהשנואה ~

פתורההבלתיההתלבטותגםכךעל ~
ו:ר
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 " Mi muyהמכתב):שבואשבהפניה

Senor mio! Dcsco comunicar 

a Usted estc facto, que ondc 

nosotros sc cantan romanses 

dc la idat media. A unos de sus 

colegas tengo dc remetcr mi 

chico romancero quc recoge 

en mis dias jobcnes, porquc 

ondc nosotros duermen cstos 

, tresoros de foklor. Se muy bien 

quc cn Francia uno tiene senso 

cntendimiento para todo loquc 

es hermoso. Si a Usted lc pueden 

, gustar estos cantares anticos 

volvere a mi casa le enviara a 

Ustcd mis romanccs. Agradesca 

U stcd saludos respcctuosos dc 

" su alumna Laura Papo אדוני)

אצלנוכילפניךלצייןברצוניהנכבד!

הביניים.ימימתקופתוומנסותשרים

אתמעמיתיךלאחדלהגישצוינהאני

בימיקיבצתיאותושל,יהקטןהוומנסיוו

האלההפולקלוראוצרותכי-נעוריי

שבצופתהיטביודעתאניאלצנו.ודומים

שיריםאםיפה.דנולכלהבנה,חוש,יש

כשאחזורבעיניךחןימצאואלועתיקים

של.יהוומנסיוואתלךאשלחלביתי

מתלמידתךכבודמלאתשלוםדרישת

פאפו).לאווה
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52 • t1·es ~.ו{ t:i/e, Morenic·a (L ~ 'er ~ Don 

ha /a וtc נ·do e וe1·1nanicc1s), Labr(ll וl 

· 11i5 ז;!: n Beso. Moric·o.\' /(J (נreina, D 

 Mr11·ic·o.1·, Pcו sea1· !:;e ia ,)i/va11a. Morencו

e llaman וn 

בספותחילהפורסםהמאמר . 53

1 " CodiS:11_jak "La Be11evolencije 

272-. ore ", Sarajevo 5694, pp ןכזP1J " 

נבחויםבכתביםשובכךואתו , 288

non sufren. Non savez Buki ke oj non abasta un 
ganador. La vida es kara i muj apenada! 63 

ייבוכוויונהיישרהךןקך-פונויווניזםנורדחי:כאןז.

בעיתונותלהופיעמתחיל//ברכרריטה"שלשמה//ברקי//עםהפולמוסאחרי

 Jevrejski zivotשלהבאבגיליוןכברגבוהה.בתדירותבסרייבוהיהודית
שמונת 64(שחרחררת). " Morena "שלה,הנובלהאתלפרסםמתחילההיא

הפרקיםארבעת-בדילוגיםאםכיברצףהופיעולאהנובלהפרקי

אחריהםהבאיםהפרקיםשני 65שברערת,שלרשהבכלהופיעוהראשונים

 67שברערת,שלרשהשלבהפרששרבהשביעיהפרק 66שברעיים,שלבהפרש

לדעת,קשה 68בלב.דאחדשברעלאחרפרדסםוהאחרוןהשמיניוהפרק

ב,,ברכרריטה"לתלותישהפרקיםביןהזמןהפרשישאתמארדייתכןאך

בשלותהבתקופתבכתיבה.ניסיוןחסרתעדייןהיאהזרבעתשכןעצמה,

סגנונה,ישתנההזמןעםשלמה.הררייתמרנתלכתיבתכזהזמןפרקיספיק

כלעלהדרמה.אחרת,לסוגהתקדישהיאזמנהרובאתחייהובהמשך

דרכהניכרתהראשוןהעצמאיהספרותימצעדהכברכילומראפשרפנים

הראשונהבנובלהכברמובהקת.נשיתכתיבההיאכתיבתה-המיוחדת

משכנערת,עגולות,נשיםדמויותליצורמדהימהיכולתמפגינההיאשלה

למאפייניםמודעתלרגשותיהן,קשובההיאעשיר.פנימיעולםרעםחיות

העגולותהדמויותשלבצדןלקורא.מסרןאתלהעבירומצליחהשלהן

ראובןהגבריות,הדמויותמצטיירותאמהושלמרריניקהשלוהמשכנעות
מתקבללעתיםרדו-ממדירת.שטרחותדמויותמרריניקה,שלואביה

מרריניקה,שלהפנימילעולמהכרקערקבסיפורמופיעיםשהםהרושם

שלנפשהעומקיאללרדתאפשרשבעקבותיהםחיצונייםגירוייםמעין

נשיתלדמותכיאהשמרריניקה,לומרצריךאיןהראשית.הנשיתהדמות

היא-ושבריריתמפונקתילדהאיננה"ברכרריטה",שלטיפוסיתחיובית

באחדולרחמנית.לעצמהמודעתאךרגישהאישה,מכןולאחרבחררה,

עדייןרמרריניקהראובןשבההתקופהעלמסופרהנובלהשלהפרקים

האנטישמיםביקשוכברהשניםבאותןכידוע,בגרמניה.סטודנטיםהיו

ראתהאחדברקדקלארסרס.נרמיררסהיהודיםהסטודנטיםנגדשיופעל

כרזות.מדביקיםהאנטישמית,התנועהחבריסטודנטים,קבוצתמרריניקה

אליהםתתקרבשלאארתהמזהירראובןאותן.לקרואניגשתהיאחתבלא

 No seas ki1rioza, asi bivas !"אחרים:יהודיםסטודנטיםשיגיעועד
69 ."Espera ke vengan los muestros מפנייראהאיננהמרריניקהאך

 Mira les los "לראובן:ואומרתהכרזותעבראלניגשתהיאאיש,
! 10."plakates, Reuben! Aki va aver kavesas rotas ,אשרכשראובן

מנסההאנטישמים,שללראשיהםמתכוונתשמרריניקההביןלאכנראה

11 "במילים:להרגיעה ;"No te espantes, Morenika, kon mi estas 
 Ken se espanta? Ke vengan, veremos !"בנחרצות:לועונההיא

12 ."De baldes no nasijo en Bosna! Batir lo vo komo la lana 

12 



הזדהותשלקטנהלאבמידההמספרת,מוריניקה,שלאלהדבריהבסוף

 l ja trija muestra "ומסכמת:ממשיכהלוקל-פטריוטית,וגאווה
73

• "bosnakita. Hartonear kere 

למרקםוההערצההחיבהמולדתה,לעיר"בוכוריטה"שלזועמוקהאהבה

בכתביהיעלהאשר(ענייןבההתהווהאשרלמזרחהמערבביןהעזיז

ראובןהראשונה.הספרותביצירתכבריפהביטוילהןמוצאותושוב)שוב

מסרייבו:פרדהקשייעלמוריניקהשלבאוזניהמתלונן

Eh! Mi Morena, ami me peza de desar mi sevdad de 
74 ! nasimiento. Espartir es un poko murir 

לעיר:אהבהבהצהרתלועונהוהיא

Ves, en es·to tienes razon! Oj la manjana, kaminando 

!· miri todo kon otros oios ,יpor las· kaleias turkas 

. Deskuvri ermozuras ke fin oj apenas las· sospici 

Orientie, Oriente kuanto sos· ermozo! Vites las 

kajes de pijedregales redondos? Vites ake,ja kjetud 

! de sus kazas? Otro mundo! Lindo muestro Saraj 

autos, un poko mas longje ,יEn el centro tramvajes 

el Levante kon sus ermozuras enkantanderas, sus 

mahales kjetas·! Todo esto kale un aieno ke mos 
75 ! aklare la vis·ta para verlo, para admiraldo 

במגווןיהודיםבמוסדותלהרצותגם"בוכוריטה"מתחילהזובתקופה

 Narodna iidovska svijestהעיתוןדיווח 1924בדצמברנושאים.
חסדיםגמילותבענייןיהודי)(בית " Jevrejski Dom "·בהרצאתהעל

דיווח 1927בדצמברבסרבו-קרואטית.התקיימהההרצאה 76והילדים.

(בית " Glorijin Dom "·בשנתקיימה 77שלה,אחרתהרצאהעלהעיתון

הרומנסה.שלמקורהבענייןגלוריה),

שיריהאתגםהעיתוןבאותולפרסם 11בוכוריטה 11מתחילה 1925בשנת
תרגוםליזוםאותהמניעשלההלוקל-פטריוטיזם 78הספרדיים-יהודיים.

מפרסמתהיא 1927ובשנתלספרדית-יהודית,סרבו-קרואטיתשירהשל

פריתורכי),פרטי(שם Lem Edimלשירהספרדי-יהודיתרגומהאת

 79"זמאיי"·-יובנוביץ'יובןהסרביםהמשורריםמגדוליאחדשלעטו

 Nemo propheta in " , 11בוכוריטה 11שלמאמרהגםפורסםהשירבצד
patria " שלנטייתםעללתהייתהמרגשביטויובובארצו),נביא(אין

נכונותםחוסרועלמהמערבהמובאדברכלמוללהתרפסבוסניהיהודי

מקומיות:מיצירותלהתפעל

Kuanto mos enflama un poema del Ingles 
Byron, del Lovelace, y mos parese ke si ay algo 

מפני . 322-300עמ'לעיל), 1(הערה

ואולאנגלית.תורגםהמאמרחשיבותו

Spanish Ballads of the " ר,K. Barucl 

 .Bosnian J ews", J11deo-,)panis·/1 Balli1<lר

. nistead and J.H וi·o1n Bosnia. S.G. Ar /. 

, 1971 Silverman (eds.), Philadelphia 

35-58 . pp 

 . 301עמ' ,)םש(נבחריםכתבים . 54

 . 322עמ'שם, . 55

 lidovskaואוהאירועסקירתעל . 56

14.4.1919 , svijest 

לקידוםעמותהכיכיכיוכיכ(י~',' ~כ" . 57

 1902בשנתנוסדהוההשכלה,התרבות

שלחדשוווליצורלמטרהלהשמהוהיא

ציבור.ופעילימנהיגיםאינטלקטואלים,

הוענקושממנהקרןיסדההיאכןלשם

ובמיותרמוכשרים,לתלמידיםמלגות

שתהיהמקצועותללמודהחפציםלאלה

הרואה,כגוןציבורית,תרומהגםבהם

העמותהונו.'אמנותעיתונות,ופראה,

הלימודיםהוצאותמכלולאתכיסתה

באחתכללבדוןחסותה,בנישל

בתחומיהפועלותהאוניברסיטאות

בפראג.אובגוץבווינה,-הממלכה

ספרייהיסדהכיכיכ·וכיכ(י~" ~כ"כןכמו

ומחקואיסוףעודדהציבורית,יהודית

פובליציסטיקהפולקלוריסטי,חומושל

מחקווספרילימודספרי(הכנתיהודית

ספורתשלתרגוםיהודיים,בנושאים

ומלשונותמיידישמעברית,יהודית

וכיוצאתצוגות(הצגות,ויצירהאירופה)

באלה).

"" r-s 
r-
ן:ך

"" !:::! 

58 . 3 . Jev1·e1.1·ki iiv()f, 33, 1924, p 

למילההבוסניהספרדי-יהודיבסלנג . 59

adriju \, ל~נה,היאהראשוניתשהוראתה

שטויות.טמטום,-נוספתמשמעות

יודעתהאינןהיקרה.שכנתי"אח . 60

הקלוקלותהבנותעםישצערכמה

אינןאםהרה.בזמןובמיוחדהאלה?

יוצאותהןספולבתיאותןשולחת

בחברה.להופיעיודעותלאמטומטמות.

הןספולבתיאותןשולחתאתאם

חכמות.מאודעדינות,מאודנעשות

אחת.מילהאףלהןלהגידאי-אפשר

פלירטמרובטיילת,מרוברומנים,מרוב

משהולהןאומותוכשאתלן.אגידמה-
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כבר'עברוואומרות:עלייךמתנפלותהן

משיאיםהיואבותשבהםהימיםאותם

ואילואתרים.'זמניםאלוהבנות,את

אנחנוהצערלמרבהאלו.אחריםזמנים

אתהרעילהאחת-קורהמהרואות

שלאהאחרת,אותה.עזבהחברכיעצמה

הכולולמה?המשפחה.אתמביישתנדע,

לוקחותהן-הארוריםהעידוניםבגלל

מרובלאיבודהולכותההם,הרומניםאת

בלילה.שעהאיזועדתדעילכיקריאה,

שמשהוהיקרה,שכנתיל,ןנראהומה

רקלי,האמינימהם?ללמוראפשרטוב

ממשעכשיוגיסיויי,ובושות.פניםעזות

אתששלחזהעלאוזנייםלעצמומושן

רוצה?הואמהאבלהספר.לביתלאורה

המקצועותבכלמאוד.טובלמדההיא

 .]פ"א-הגבוה[=הציון'אתן'קיבלההיא

חבל'תבל,לגיסילהגידהתחילוכולם

אתסיימההיאוככהאותה.'להוציא

'קדמית.'לוקוראיםאיוהזה,הספרבית

מקבלת,היאבבנק.עובדתהיאועכשיו

כלום,בחודש.דינר 1,500לי,נראה

לה,קמההיאבוקרכלהיקרה.שכנתי

והולכת-מתגנדרתמתלבשת,מסתרקת,

והולכת.-אוכלתבאה,היאבצהרייםלה.

לשניים-יוצאתהיאהעבודהאתריבערב

להנראהאםבטיילת.סיבוביםשלושה

היאכןאחולקולנוע.גםהולכתהיא

הלילה,שלשעהבאיזותדעילכיבאה,

אתלידיים.'טמטום'וישו-אוכלת

אתמזיזהלאהזאתשחבתווחמאמינה

כמהמשהו.לעשותכדילשםמפחהיד

מאזאלטח:אחותילהאמרהכבופעמים

אתמחיודעתלאאנילי,ואבוי'אוי

מאכלכשתתחתנימחרלעצמ,ןחושבת

תסתכלילבעלן.להכיןתדעילאאחד

מילה,ישעבודותכמהאיונה,על

מהבוקרהיא?לאאםהביתאתמחזיקה

הכול,מנקהמצחצחת,מסדרת,היא

יושבתהיאכןאחרלהסתכל.תענוג

מגהצת,רוקמת,תופרת,המכונה,ליד

כלום.-וזאתלן.'אגידאנימהמטליאה,

'אנילה?עונההיאמהיודעתאת

בעליהבנק.אתאעזובלאכשאתחתן

בביתנאכלשל.ילעבודהואני-לעבודה

אוחזתצמרמורתהמסכנה,אמאמלון.'

de ermozo en el mundo puede azerlo solo onde 
los azenos, i porke un J. Jovanovic Zmaj o un 
Santic el Mostarli no pudian azer admirar mas 
ke el azeno. Esto es facil de responder - son 
de aki, de nuestra tjera, de onde bivimos, y 
ninguno en su lugar es navi, i nemo propheta 
en patria. Azia algun danjo, si prekuravamos de 
dar a konoser al mundo civilizado algunos de 
estos valorozos poetas?80 

שלשמותיהםהוצאתלמעןלפעולקהילתהבניאתשהזמינהלאחר

שלדבריואתמצטטתהיאהגדולהעולםאלהסרבן-קרואטיםהסופרים

להם.התנכלואשרמדינותשלערכיהןאתהפיצותמידשהיהודיםברנדס,

שונה:היהבוודאיבוסניהיהודישלהמקרהכיומבטיחהממשיכההיא

הפטריוטיותאתנכונהלהעריךיודעיםהיואחרות,דתותבנישכניהם,
היהודים:של

El zudio fue siempre el ke jevo, i dio a konoser 
al mundo, valores de paises onde lo maltrataron 
(Brandes ). Si mozotros lo aziamos, avia ken 
ke lo agradeska. No espartiamos la suerte del 
Brandes. La "narodna pjesma", el kante nacional 
del Slavo tiene una ermozura deskonosida en 
otras poesias del mundo. Sus versos son tezedos 
del amor de madre de akea kerensia de madre 
del puevlo al kual la kultura no le alkanso azer 
danjo, i mucas ermozuras sin presio. Por oras 
vamos a dar a nuestros lektores el traslado 
de Lem Edim i de Santic un ciko poema. Si 
va aver intereso mas tarde vamos publicar i 
algunos kantes heroikos, los kualos sonsonetes 
y melopeas akompanjan kon melankolikos los 
tanjedores de la gusla. Se va prekurar ke la 
lengua sea klara, ke se pueda entender un poko 
mas londe de Bosanski Brod. 81 

ממנהלהסיקאפשר-מעניינתהמאמראתשחותמתהאירוניתההערה

שלעליונותואודותעלקדומהבדעההחזיקהעצמה"בוכוריטה"כי

נמצאתבדודבוסנסקיהעירקהילתה.לבניייחסהשהיאהדעההמערב,
הסלביתהשירהתרגומיאםקרואטיה.עםבגבולבוסניהמערבבצפון

לקהלגםאלאבלבדהמקומילקהלנועדולא"בוכוריטה"שלהלאומית

המערב,אלמופנות"בוכוריטה"שלעיניהגםהרינוו,דלבוסנסקישמעבר
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זהלעולםלדבריה-המתורבת"ל"ערלם , " mundo civilizado '-'ל

הדוברלמזרחדווקאולאערכיה,ואתהסלביתהתרבותאתלהנידיש
ספרדית-יהודית.

"ברנרדיטה"שלבפרסומיהנושבתהלרקל-פטדירטיזםשלבצדוזרבתקופה

הדמויותשלבעלייתןמסתיימת Morenikaהנובלהלמשל,כ,ךציונית.דוח
 11ברנרדיטה 11מתרגמת ' 1927באפרילבהמשך,ישראל.לארץהראשיות

בדיהד"רשלהפמיניסטי-ציונימאמדהאתלספרדית-יהודיתמגרמנית

 Narodna iidovskaהציוניבעיתוןאותרומפרסמת ) Nadia Stein (שטיין
svijest 82"החלרצה".הנותרתתחת 

n . ון:אתרעצוראי-אפשר.Yוביוורנוניתגישתההז.Yבונוריונה"שרהא"
הנשיםראY.ונםיפציית

שלהפמיניסטי-ציונימאמרהבתרגום"ברנרריטה"שלהברורהמטרתה
עלמלמדוהדברוהפצתם,ברהטמוניםהרעיונותפרסוםהיאשטיין

בענייןעמדתהזאתעםהמאמר.שלדוחועםהמתרגמתשלהזדהותה

בעיתונותהראשוןממאמרהיותר.מורכבתהאישהשחוררושאלתפמיניזם

המשיכההיאהבשלהיצירתהבתקופתהחברתייםלמחזותיהרעדהיהודית

לתורםלהןיאפשרואשדמקצועותולרכושלעבודהלצאתנשיםלעודד

בפניערןאלובדבריםראתהלאהיאכןפיעלאףהמשפחה;לפרנסת

תקפהאשד"ברנרריטה",לא.ותרהשעהצרזההיהמבחינתהעצמם.

אלאחודהנ"צעדבנתיבתוזיהתהשהיאמהעל"ברקי"אתבחריפות
שמחה,המודרניתהאישהניוכללכללבטרחההייתהלאבעצמההעבד",

האישהאודותעלבמסהקודמים.בדורותמהנשיםיותרשלווהארשלמה
 83נרתבת:היאמברסניההספרדייה

El resultado de todo ke aki se anoto es el 
sigiente: ke aunke la mujer de un tiempo mucho 
mas lazdro en su kaza i para su famiya, tuvo 
mas alegria i mas paz en su korason ke la mujer 

" modema kon todo el konfor i los "kolaylikes 
ke le trusho el dor de oy! Moralmente ea esta 
manko sastifecha ke la de un tiempo i esto es de 
entender siendo akea, la antika aksepto la vida 

) komo hue, i oy demandamos de ea (de la vida 
84 . mucho mas de lo ke ea mos puede dar 

ברנדזיקרבסקה·יליצהעםבפולמוסהיאזרמסהשלתחילתהנזכרו,

להשתחררמסוגלתשאיננההספרדייההאישהאתהאשימהאשרבילרביץ',

"ברקי",עםהפולמוסלפנישניםנשבעהתרחשהפולמוסהעבר.מנבלי
המסה,שלהספרדית-יהודיתמגרסתהלקרחכאןהמצוטטהניסוחואילו

 ,.,. ...... r--s '""תגידי,כאלה.דבריםשומעתכשהיאבה
""' !::::! 

 //?הזחיים,נקראזהבבקשה,

61 . 3 . Jevrejski iiv()f, 34, 1924, p 

הואחמורה,טעותטועהזה"ברקי . 62

שלנוברקילפי---לדעתמבליחוטא

עלהספרביתשלהרעההשפעתומפני

בביתשנתפללהיהצריךהיהודייההבת

ישנותלדרכיםבכולשנחזורהכנסת,

לרקום,כריות:עלבבית,לשבתלחזור-

נחושתכלילנקותלרחוץ,לצחצח,לסדר,

היינולאאחרדברשוםעוגות.ולהכין

היההעבראלאחורההצעדצריכים.

אינםהסוציולוגיםשגדוליבעיותפותר

הואברקיברור,שיהיהלפתור.מצליחים

הואכןלאשאם-בכורהולא-ברקי

תיאוריושלפיהבית,שעסקייודעהיה

הפרימיטיביתהאישהכך,כלקשים

לעשותם;מסוגלתביותרוהמטומטמת

ידע,בשביללימודים,בשבילואילו

להזיעצריךלטרוח,צריךמדעיםבשביל

ובחרות".עצביםולהשקיע

סגורותשהיינוההםהטובים"בימים . 63

זקנות?רווקותעלאזשמענואיפהבבית,

לרעותה!שכנהאומרתכאלהמילים

כשאשתהחםבימיםשלי,ברקיויי,

בשרשרותבמרגליות,מהודרתסוחר

עםאלמנהנשארהתכשיטיםובשאר

עדמהבוקרילדים,חמישה-שישה

חייבתהייתההיאיקירי,ברקיהלילה,

בבתיםהסיריםובידבמטבחיםלנדוד

כברזהלאל,תודההיום,זרים.של

מציליםהארוריםה'טמטומים'כך.לא

לעבודה,יוצאתהיאכזו.מטרגדיהאותה

והחשובלחמה,אתמרוויחהלמסחר,

המכובד!במעמדהנשארתהיא-ביותר

והואילתופרת.היאמסגר,הוא--

קיומםאתמבטיחיםהםעובדיםושניהם

לאשהיוםברקייודעהאינךלסבול.בלי

נעשוהחייםבבית.אחדמפרנסמספיק

וקשים!,,יקוים

64 . 2 . Jevrejski iivot, 35, l 924, p 

 . 44 , 41 , 38 , 35שם, . 65

 . 48 , 46שם, . 66

 . 51שם, . 67

 • 52שם, . 68

עדחכיבחייך!סקרנית,תהיי"אל . 69

15 
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שלנו//.החבר'השיבראו

ואובן!שלהםהפלקטיםאת"קרא 70.

 1פה!/יישברוראשים

אתי".אתמוויניקה,תפחדי,"אל . 71

לאאותם!נראהשיבואו,מפחד?"מי 72.

בהםאבהאניבבוסניה!נולדתילשווא

צמו".שמכיםבמו

הקטנההבוסניתמתכוננת"וכבו . 73

להיאבק".רוצהשלנו.

74 • ' 
ליקשהאני,שלי!מווינהאה, 1

היאהפודהמולדתי.עיראתלעזוב

קטנה/!.מיתה

היוםצודק!אתהכאן"ראה, . 75

המוסלמיםברחובותכשעבותיבבוקר

אחוות!בעינייםהבולעלהסתכלתי

חשדתיבקושיהיוםשעדיופיגיליתי

יפה!כהאתה-מורחמזרחבקיומו!

אבניםהעשוייםהרחובותאתראיתהאם

בבתיהם?השקטאתראיתהאםעגולות?

במרכזהשלנו!היפהסרייבואחו!עולם

המזרחממנוקטןבמוחקחשמליות,

השקטות.ושכונותיוהמקסיםיופיועם

כדיהראותאתלנושיבהירזואישנדוש

שנעריץכדיזה,כלאתלראותשנוכל

 ''!הזכלאת
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"Dobrocinstvo i nasa djeca", .76 

שינסההיאבגרמניתכשבמאמרה ,-1917באז,כמובדיוק . 1931משנת

עלהספרדייה,האישהשלשבמסורתההיופיעללהגןויצאהמותניהאת

היושרההומניות,עלהמסורתי,החייםבאורחהטמונההחייםחכמת

דומהשגישתהנראהמכאןשנה. 14כעבורגםכךבמועט,וההסתפקות

למהלמלחמה?יצאההיאלקראתוגםלמהכן,אם"ברקי".שללגישתו

שלמדבריהןהמצטיירתהעברשלהאידיליתהתמונהאתכינתההיא

לדעתי,טמונה,התשובההעבר"?אלאחורהכ"צעד"ברקי"שלדמויותיו
 85הבאות:בשורות

Materialmente oy estamos mejor! No estamos 
atravadas de mucha famiya! Pero si atorgamos 
la verdat no hue mejor akel tiempo? No porke 

, tiene el nimbo el kolor ermozo de lo pasado 
sino porke hue de punto de vista moral mucho 

86 . mejor 

בפניערךאינהלעבודהנשיםשיציאתכמובדיוקד"בוכוריטה"אליבא

ההכרעההכלח.עליהןשאבדחייםדרכיבהנצחתערךכלאיןגםכךעצמו,

לדעתהלכןובפסיכולוגיה.בערכיםבמוסר,בעל-זמני:היאהאמתית

לאגםאךהמודרנהמפניהסתגרהכשלאהספרדייההאישהלעשותהיטיבה

ערכיהאתלהתאיםלהאפשרהההדרגתיתהסתגלותהמעברה.התנתקה
הדמויות-"ברקי"טועהד"בוכוריטה"אליבאגםלכןהחדש.למצבהישנים

בוגדותהןובכךזמנןשעברלצורותנאמנותלהיותממשיכותבסיפורו

לתוכןנאמנותהספרדייה:האישהשלכתורתהרואהש"בוכוריטה"במה

, 37-38 , 11 . N(lrodna iid()v.1ka .vvije הצורה.בענייניוגמישות

1924 

.77 ," nansa וDonde mos viene \a ro " 

4 . ibid, 182, 3.12.1927, p 

 Oiikos deהשירפורסםתחילה . 78

() goerk ולאחו , 61שם,ותמו),(אמנון

 on ~ A mi 11ona, S11nl1a Liacהשירגםמכן

0111 / So ליאג'ון[;שמחה]שובחה(לסבתי

 . 75שם,שלום),[;אליהו]

79 . 3 . Jevrejski iivot, 159, p 

משיריושיואותנומלהיב"כמה . 80

לובלייס;שלאוהאנגלי,בייווןשל

בעולםיפהמשהויששאםלנוונראה

י'מרועבלבד.בנכולהיווצריכולהוא

מוטטואיששנטיץ'אוזמאיייובנוביץ'

קלמהזרים?יותרהערצהבנויעוורולא

מכאן,שהםמפני-השאלהעללענות

בו,חייםשאנחנומהמקוםמארצנו,

באוצו,נביאלהיותיכולאינואחדואף

אילומזיקהיההאםבעירו'.נביא'אין

הביעההספרדייההאישהשלההסתגלותמיכולתהתפעלותהאת

אלה:במילים"בוכוריטה"

! Estudiemos una muzer ke ya paso los sesenta 
, Mientres su cikez ea bivio en un ambiente turko 

en el mas puro Oriente. Vino ala mucacez le 
vino el Austriako, elemento evropeo ke le abolto 
entera la vida i su modo de entenderla ! 1 komo 
no? De harenka, kalio si kizo o no ke se adapte 
a los uzos ke truso el konkistador muevo, el 

. renado muevo. Por esteso lo izo i la muzer serba 
Vino a los anjos de ser nona, delivro el Serbo 
la Bosna, i ea, la cika jahudinka de salvariko 
duspues ferede, i mas tarde el capeo, se adapto 

! a todos los rezimes kon la elasticidat de su rasa 
En medio siglo (50 anjos) vido trokarse tres 

! reinados, tres rasas, oriental, germana i slava 

Ei ו



Yea supo siemprejirkon el tiempo! No se kere 
maestria para esto'?87 

הואההפך-מהעברניתוקבהכרחאיננהכן,אםלמודרנה,ההסתגלות

הליכהמחייבתהיהודית-ספרדיתהמסוותד"בוכוויטה"אליבאהנכון.

קהילתהלבנימציעהשהיאהמודרניותלאימוץהמודלכןאםהזמן.עם

המשךהואשבו;אונתקשלממקוםבאאינוקהילתה)לבנות(ובמיוחד

איננההעברכלפינוסטלגיתצעידהמזו,יתרההנושנה.המסוותשלטבעי

ל"בוכוויטה"מעתהלמסוות.מנוגדתגםהיא-אנטי-חבותימעשהרק
היאהראשונהלשםהעבר.ותיעודהחברהתיקוןעיקריות:משימותשתי

המאיץ(הנדוניות), Dotasשלההראשוןהעצמאיהמערכוןאתכותבת

מטרתהלשםחברתיים.בנושאיםומוצהלידיהן,גורלןאתלקחתבבנות

זקניםהשווה,מןאנשיםשלדיוקנותלפרסםמתחילההיאהשנייה

החייםדוןאתגילמולדעתהאשוישנים""טיפוסים ssפעם,שלוזקנות

היהודית-החברהשלהשקפותיהואתערכיהאתהיהודית-ספרדית,

שלההפולקלורייםהרישומיםואת 89האנקדוטותאתהמסורתית,ספרדית

ונעלמים.שהולכים 91והמשחקים 90המנהגיםעל

הבשרההיצירהחקופחריח:נחנוסמורוהגפניםפגיהחנטההחאנה .ב!

להמשותפתחברהושלבלאנקהשלעדויותיהןעלהמתבססצ'מפוה,

סיימהלסרייבוהמשפחהשחזרהלאחומהזמןכי 92מוסךול"בוכוויטה",

וקיבלהכי"חשלקיץ)(קורס Cours de vacancesבהצלחהלאווה

Diplome superieur d'Etudes Fran9aises ללימודיםעליונה(תעודה
לאהואצרפתית.וספרותצרפתיתלשוןללמדהמסמיכהצרפתיים),

לקרואהחלומפריזחזותהעםכימוסיףאךמדויקים,תאריכיםמציג

מכתבהעלמתבססנזיווביץ' 93(הצופתייה). La Francezaבמשפחהלה

כימסיקובצדקו' 928באוגוסטבפריזנכתבאשו 94שלה,למוצההנזכר
 95לימודיה.לרגלבצופתשהותהבעתנכתבהוא

עםהיטיבושםהסוחפיםהתרבותלחייוהיחשפותהבפריזשהותה

העניקהומעירהמקהילתהממשפחתה,זוקצרההתנתקות-"בוכוויטה"

תרומתו.ועלוהספרותי,הציבורימפעלה,עלחדשהמבטנקודתכנראהלה

ובכישרונותיהבסגולותיהובטוחהלעצמהמודעתמפריזחוזותהיא

ומעמדההיהודית,בקהילהלהןשזכתהוההוקרהההכרהגםהספרותיים.

הספרותי.ביטחונהלחיזוקתומו 96ידועה,ציבור""אשתבתורתהחדש

בשניםלמקםאפשרלאווהשלהבשלהיצירתהעידןשלתחילתואת

היהודית-ספרדיתהאינטליגנציהשלהקטלניתהביקורתלמוותעתה,אלו.

בווךשלהנחרצתקביעתוולמוותלפניהאחדיםשלחלקםמנתשהייתה

יצירהלהולידכדידייהמפותחתאיננההיהודית-ספרדיתהחברהכי

תובעניתלסוגהפונה"בוכוויטה"- 97דומהשלגודלבסדוקולקטיבית

מישהוהמתורבתלעולםלהכירניסינו

האלה?"הגדוליםמהמשוררים

... 
r'י 

~ ..... 
 ...ן:יך
העולםלידיעתהיהןןוהביאתמון r1 • 8ך !:::!

התנכלואשרהמדינותשלערכיהןאת

עושיםאנחנוהיינואילו(ברנדס).לו

היהלאלנו.שירדהמיהיההזהכדבר

ברנדס.אצלהנזכרהגורלעלינונגזר

ביהסלהלאומיבשיר , narodna pjes1naב·

בשירותמוכרשאיננומיוחדיופייש

בומשולבתבעולם.אחרותלאומיות

העםשלהאםחיבתאותההאם,אהבת

לעתלו.להזיקהצליחהלאשהתרבות

'לםהשירשלתרגוםלקוראינוניתןעתה

אםשנטיץ.'שלקטןאחדושיראדים'

גםבהמשךנפרסםבהםענייןיגלההקהל

מלווההמונוטונישביצועםגיבוריםשירי

נשתדלכינור;שלמלנכולייםבניגונים

להבינהשיוכלוכדיברורה,תהיהשהשפה

נווד".לבוסנסקימחוץגם

82 . d11a Z1t/(1v.\·ka ג(· La ha!uca'', 1\lt11 " 

1-2 . s1•1jesl, 158-159, 1927, pp 

83 • , di de 8<J.111a ו·La 11111ie1· Sefa גרסה

 . 8עמ'בתרא,

היאכאןשנאמרמהכלשל"התוצאה . 84

יותרהרבהעבדהפעםשלשהאישהשאף

לההיומשפחתה,ובעבורבביתהקשה

לאישהמשישיותרבלבושלווהשמחה

וההקלותהנוחויותכלעםהמודרנית

היאמורלית,מבחינהזה.בדורשהופיעו

וזהפעם,שלמהאישהמרוצהפחות

הייתההוותיקה,ההיא,האישהכימובן,

והיוםשהם,כמוהחייםאתמקבלת

הרבה[מהחיים]מהםדורשיםאנחנו

לתת".יכוליםשהםממהיותר

85 . La 11111ie1· sejG1·di de BcJ.\'na , גרסה

 . 9עמ'בתרא,

טובהיוםמצבנוחומרית"מבחינה . 86

משפחותשלמעמסהלנואיןיותר!

-האמתאתמבקשיםאםאבלגדולות!

לאההוא?בזמןיותרטובהיהלאהאם

מפניאלא---לושישההילהמפני

בהרבה".טובאזהיהמורליתשמבחינה

87 • e_fardi de Bos11a ~ La 1n11Ze1· • , גרסה

שעברהבאישה"נתרכז :ו 3עמ'בתרא,

באווירהחייתההיאבילדותה ! 60גיל

מובןבמלואממשי.במזרחתורכית,

וו
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 ]כובש[הבאלבחרותהכשהגיעההמילה.

להששינוהאירופיתוההשפעההאוסטרי

החיים.תפיסתאתואפילוהחייםכלאת

מלןבתכבודהכל ,פעםשלהאישה

למנהגיםלהסתגלחייבתהייתה ,פנימה

החדשה.הממלכההחדש,הכובששהביא

האישהגסעשתהרבהדאותואת

סבתא,שתהיההעתכשהגיעההסרבית.

והיא,-בוסניהאתשחררוהסרבים

דון ,מהשרוול ,הקטנההודייהיה

 ,ריותמאוחרשהגיעלכובעעד ,י'יריג/הפ

שלגמישותועםהמשטריםלכלהסתגלה

ראתההיא )שנה 50 (מאהחציבגזעה!

גזעיםשלושהמתחלפות,מלכויותשלוש

והיאי!בוהסלהגרמניהמזרחי,שונים:

צריךלאהזמן!םעללכתתמידירעה

זה?"ילבשבמיוחדתמיומנות
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 '.אכספחראומפורטתלרשימה . 88

תחתפורסםאשרהדיוקכותאחדב

 Por esto akca vieza no "הכותרת

urir וsc kizo n " )הזקנהרצתהלאלכן

 Je1•1·ejski g/(ls, 30, 1929, pב: ,)למות

 Tipos dc viczas de "כתבה:היא , 10

npo son raros. Por Ja Jey וtie חוt 

. a kale ke disparcskan ז·dc Ja natu 

Mc csforzo para enfi kar en Ja 

rctrato dc estas ווalgu ו< ri סוווne ז

npo וmuzeres dc un tic " )יותודמ

חוקילפירות.יכדהיוםפעםשלהזקנות

מתאמצתאנילהיעלם.סופןהטבע

םכשישליןמודיתאוןכרזיבלשמר

 .)פעםשלאלו

 '.אכספחראומפורטתלרשימה . 89

 " Salida Pcsah",Je1•rejskiלדוגמה . 90

גםשמורעיזבוןב ~ ivo,ו 57 , 1925

חשבוןמחברתעמודייכ(שהאוטוגרף

של )מ"ס 32:20.5פורמטב ,בוררים

 D11sןכ 11es de /)ו s /1(1drasשםבהבכת

מעולםאשר ,)לפסחההכנותיחר(א

 .פורסמהלא

 " Uno dc los dugos keמהגלדו . 91

sc estan desparesiendo",Je1•1·ejski 

3 . 124, 1926, p ו,ivo : 

הערהסוףראו(הוכוריטב ,מפרה'צ . 92

 .ו 36עמ'לעיל), 8

 AI occ"sio11 tlelשירבלמשלכן . 93

דות]ומ[עהנונילאודה,ידאקל :ןיךשפחתמבנות

הודיהןרביתבכניםה[יושבות]קיוזינקיאלב

נטתהפעםשימ .היליכולותהמודעתתיוניברצרתיושלבבטחהזו

אתלהחימתםירצרצקיםרכונעמבתיכתבוליפאםיחראעלךמלהסת

בתיכתת.ומערכשלושבןקףיהרביחברתבמחזהתירגוהדרמטבתהיכת

מהייוהסת 1929בדצמבר-16בלהיהתח )סתרקה(א Esterkaהמחזה

 Avia de ser ,שלהשונהאהרייההוותמונתתאםג . 1930יוליב-12ב
 . Esterkaלמחזהבמקבילזו,בתקופה "טהיבוכור"ותבתכ ,)היההיה(

 lsה-ןיב-משבועותריקצתנמשךזוייהוותמונתלשבהיהכתךיתהל
 . 1930בפברואר-26ל

 )-1942בהמוקדםלמותהעד 1929(משנתהבשלהכתיבתהשנות-13ב

 Esteו- ka ,(יםיחברתמחזותשלושהמתוכן ,דרמותשבע "בוכוריטה"כתבה
Shuegra ni de baro bi1ena -וHermandat (, ייהוומחזה) Oios 

nios (ייהוותמונותושלושו) nuco וAvia de ser, La pasensia vale 
הואהתאטרוניתביצירתהלעיןשבולטמה .) Tiempos pasadosו-

כאילוחברתי.במבעהעיסוקלביןבהווייהעיסוקביןאיהמפלהאיזון

להנצחתמקדישהאיהזמנהכמחצית ,תיועקרונמודעתבהחלטהמדובר

זומבחינה .החברה"תיקון"לוכמחציתהמסורתיהיהודי-ספרדייההווי

ייההוותמונות .פנימיאיזוןגםבוכוריטה""שלהספרותימפעלהבםייק

18 



שמחזותיהמידהבאותהחברתייםמסריםטעוניםשלהההווייומחזה

משתמשת"בוכוריטה"למשל, 98פולקלוריים.יסודותגדושיםהחברתיים

רקולאהחברתייםבמחזותיהגםהיהודי-ספרדימההווייבמוזיקה

מדוברמתבקש.ואפילומאליומובןהשימושבהןשלה,ההווייבתמונות

אוחגיםשל(בהקשרבמחזותמופיעותלעתיםאך 99ברומנסות,בעיקר

ושירי 101עליהן)פרודיותלפחות(אוהקומפלאסגם 100יהודיים)טקסים

מלהיותרחוקיםאלומחזותמוזיקליתמבחינהגםאמנםאחרים.עם

חומריהאתהמגישהאוצרתאיננה"בוכוריטה"גרדא.פולקלוריגנזך

עלההצגותשלהמוזיקליבעיצובןתפקידהתאטרלית;הצגהבאמצעות

חדשיםבתיםמחברתהיאיותר:הרבהויצירתיפעילרחב,מחזותיהפי

ומלבישההעלילהאתשהולמיםשיריםכותבתהיא 102ישנים,לשירים

מלחינהאו ,) 104צרפתיותאו 10(יהודיות-ספרדיות,נישנותבמנגינותאותם

יחידההואשהשירהרושםנוצרמסוימיםבמקומותחדשות.מנגינותלהם
למרבה 10sבתוכו.שובצהרקאלאהמחזהבעקבותנוצרהשלאמוכנה

נשתמרו.לאלחניההצער

אפירוגנשמר:הכורדברםוף .'

"בוכוריטה"מצאה"מתחיה"שלהחובבניםהשחקניםבקבוצתכינראה

היהודיים-הערכיםולהנצחתהחברתילמבע-מטרותיהלשתיהולםכלי

ואלמלאהגרמניתהפלישהאלמלאכילהניחסבירהמסורתיים.ספרדיים

בתולדותתיזכר(אשרהעצמאיתלקרואטיהוהרצגובינהבוסניהסיפוח

לאמונוזכתהאשרהשלישיהדיירשלהיחידההלווייןכמדינתהאנושות

סופחואשרובאזוריםבההיהודיםהשמדתכיעדהיטלרשלהמלא
לשחקני"בוכוריטה"ביןהפעולהשיתוףממשלתה)בידיהופקדהלשטחה

הגרמניםהחדש""הסדרמחוללינוספים.פ.רותמניבהיה"מתחיה"

המיקרוקוסמוסאתהיהכלאמחקווהמוסלמיםהקרואטיםוקלגסיהם

יסנובץהריכוזלמחנהנלקחווליאון,קוקיבניה,"בוכוריטה":של

) Jasenovac ( לאהםאךהראשונות,האוסטשיותהפשיטותבאחתכבר

בעלהעםלסרביהברחהכלאבקיאחותהבדרך;נרצחוכילמחנההגיעו
נידחסרביבכפרהסתתרהרב,זמןכברבבלגרדהתגוררהאשרריקי,הסרבי;

התגוררוויצחקקלארייהודים;חיפשולאהגרמניםשםהמדינה,בפנים

ואילולאיטליה,ילדיהעםקלאריברחההרדיפותתחילתעםאךבזגרב,
בדויה;בזהותנידחבכפרוהסתתרולבוסניהחזרוזדנקהואשתויצחק

נשארוהגדולההמשפחהמכלכ,ךישראל.לארץעלהקודםכבראליאס

ה"ארי"לבעלהנינהשלנישואיהבזכותונינה."בוכוריטה"רקבסרייבו

אליה.נגעלאהיהודיםרדיפותשלהראשוןהגל

למחנותומשלוחיםהיהודיםלבתיפשיטותחלתה."בוכוריטה"זובתקופה

האוסטאשיםמידיהחולהאחותהאתלהצילכדיונינה,נמשכו,הריכוז

דרךמצאההירו,דבריאותהבמצבלהולסייעהקרואטים)(הנאצים

""' o i .1·11cc·e.1·r1 ונ·bate, lavr וJ'11hi!eo de C'(Jn rי""י s 
 ....שכתבה ,) 12.4.1936 (בתראגרסה

1ה

 ~במלאתנינהאחותהלכבוד"בוכוריטה"

שלה.לגברותהכובעיםלסלוןשנה 25

בפעםמקומות,בשנימופיעהכינוי

 " Cua11do a lasהשביעי:בביתהראשונה

 dנ> ze da\·a el tiro ! Maו na )'a skaןר a\1a Slנ

/ ki, Riki ווziro / Nina, l'lari, Kaki, Bla 

i SLl i:Za grande, La ~ todos a !a 1neza 

" F1·a11cc1a צהרייםסימן(כשהשעון/ 

 1סידוריהאתמסיימתאימאהייתה

כולםריקי,כלאבקי,קאקי,קלארי,נינה,

הצרפתייה).הגדולה,בתהוגם-לשולחן

 "'] u erמו ana grande ,בחתימה:וכן

'' Bohorcta- Franccza הגדולה,(אחותך

הצרפתייה).-בוכוריטה

לעיל. 51הערהראו . 94

לעיל), 5(הערהקנסיונרוירוביץ,' 1נ . 95

 . 116עמ'

גכורייiי' "''בהועלתהשעבר"בשבוע . 96

אשתשל Lcו s !1ad1·a.1· cleנן e5·a / 1ההצגה

שלנו,לאהוהבלתיהחרוצההציבור

בוכוריטהטיאהפאפו.לאורהגברת

בלבד,המחזהבכתיבתמסתפקתאינה

אתומלווהאותומביימתגםהיא

 v'c11·odna iidov'1 נ!· kaדאו . 11בפסנתרהשירה

3 . svijest, 8.4.1927, p 

המחזהעלביקורתבמאמר . 97

E.1·pe1·a11.1·c1 פורסםאשרפ'ינצי, 1בשל

"אם : Jevrejski iivot, 82, 1925, p . 4ב·

ביותרהחברתיתהסוגההיאדרמהכן,

להופעתהאשרהשירה.שלסוגותיהמכל

מהעלחוזראניהספרותבתולדות

להיווצריכוללירישיראמרתי.שכבר

אינההדרמהואילו-רגישיחידידיעל

יוצרתהחברהמחבר,ידיעלנוצרת

מחונןפרשןרקהואהמחזאיאותה.

אנחנו,החברה.אותהשלוכישרוני

עםחברהלנואיןהספרדים,היהודים

מתחיםלהיווצרותדייםמוגדריםגוונים

שלאמינהתמונההיאשפתנודרמטיים.

שלנו,',הפרמיטיביות

(כתב Esterkaשלהסיוםבסצנת . 98

 ) 25-24עמ'שלישית,מערכהמכונה,

לסעודתשנהפכההטוב","הסוףבסעודת

 Pגריכדימחליפיםהנוכחיםאירוסים,

19 
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כמיטבהכוסית),הרמתבעתאיחולים(

פעם.שלהיהודית-ספרדיתהמסוות

הלןכברזהמנהג //בוכוריטה"בימי

וולהנציחדועלתניסתהוהיאונעלם,

ויצירותהואילתיאורו.בתהרחידיעל

לאמעולם "בוכוריטה"שלהתאטרון

השמוריםידלכתביפניהוהה ,פורסמו

מועילהאיננהבסרייבוהעירבארכיון

מצאתיהישראלים,הקוראיםלצינור

והוא-בשלמותוהקטעאתלהביאלנכון

למאמר. 'בבנספחמופיע

ארבעמופיעות Es1e1·k "כמחוה . 99

כחב( )ם(הקוצרי Seg'"/01·esרומנסוח:

 Ti·es ,)ו 2 'עמראשונה,מערכהמכונה,

eJ'/11'/llik(IS ש)קטנותאחיותלוש( 

 ,)ו 3 'עמ ,ראשונהמערכה ,מכונהכתב(

"· 1·1·0/e1 /,)מערכה ,מכונהכתב( )אילן

 Blll11ka 11ji11j ,ך-, ) 24 'עמשלישית,

 ,שלישיתמערכה( )הלבנההנערה(

הראשונותהרומנסותשתי .) 27עמ'

עצמה, l !בונוריטה"שלמהרומנסירוהן

es e1 ·111t 111 ikl1s ·Tלמוצהבמכתבההובאה ו

 1J111(1(/i /כונתההיאששםאלא .הצרפתי

 .~ lldi/11שמההאחריםבמקומותואילו

 ] J(ISell.\i(I} 1)הווייתמונתלמשל.כך 100

0 ~, 11111 le וt '\ ההבדלהבטקסמתחילה

 0הידועה:ומפלהבקמסתייםאשר

הגדולהאלDio grc111cle ko11 s11 g1·c1(.'it )ו

תולדותיו ,רקעו ,השירעל .)בחסדיו

 E. Ro11ו ero. Coןlll i .>ראוומשמעותו

31 . sefi11·,/ie.<. Cordoba 1991. p 

במחזההמופיעהשיראתכאן.אזכיר 101

S/111eg1·c1 11i de baro b11e11c1 )עמ ,ידבתב' 

הקרמפלהעלצורניתפרודיהשהוא ,) 42

קירוfכר pימפיכf(פוריםשלהיזרעה

היות .)טוריfכת p)כוגרfככויוכת 6כטfכר lק

לכתביבהפניהתרעלתשרםאיןשכאמור
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אניאסרייבובהעירןבארכיוהשמוריםיד

לתרגמובלימותו,בשלהשיראתלהלן

 " Eווו pesar kcro a ko1ו tar una :בריתלע

. vlar וrga storia / MuCo \'OS keria ווlo 

1oria / E11tcro el זso la 111er וr <וse k 

Dc / ווa prizio וos e11 es וונa וo es ווvera ווe 

llines 1nanka el okazion / Ko1no ke no 

o salgas /1 l)ia y ווtri salgas y lok:1 ki 

oce es avlar. 1>or leces y k11azo / Si te וו

מוצאהעלידעוהנזירותקתוליות.נזירותשלחוליםבביתלאשפזה

אותן.הרתיעולאליהודיםמחסהבמתןהכרוכותהסכנותאךהיהודי,

אתנינהתלתהתחילהסופניים.לחוליםבמחלקהאושפזה"בוכוריטה"

החולה.שלמצבההידרדרביומויוםמדיאךהנזירות,שלבזהירותןהדבר

ל"בוכוריטה"להביאהמשיכהאךוקוקיליאוןשלהמרגורלםעלידעהנינה

הקרואטי,לכיבושהשנייהבשנה , 1942ביוני-12ב .מפיהםטובותבשורות

לווייתה 106.53בתבהיותהלוילבית"בוכוריטה"-פאפולאורהנפטרה

 .-1945בהשחרורעדהכבושהבסרייבוהאחרונההיהודיתהלוויההייתה

דמותה .נינהאחותההייתהבלוויהשנכחהיחידהאדם ,הקברניםמלבד

גםספרותיתליצירההשראהמקורשימשוחייהוסיפור"בוכוריטה"של

גםזהבהקשרלהזכירישקוייץ'שלהנזכריםכתביהמלבדהשואה.אחרי

ויקיצהשלומשפחתה)(בוכוריטה Bohoreta i njeniהרדיו-דרמהאת

 . 1986בשנתסרייבוברדיושודרהאשרעובדיה,

מימינה-נונבאובומשמאלהאוןלי :בניהעם"בונוויטה"

BD 



 ;:: keresparfumar,eskomerpaniazo/Mi-פאפולאורהשלוכחניהפרסומיהשלרשימהאי:[ספח
2 

-rייבוכוריטהיי Tija Merkada mos se save araviar /De 
ו:ר

ves en kuando bien gritar / Ah Tija ~ 

שירהא.

"בוכוויטה"-פאפולאווהשיריא.א.

1 . Oiikos de guerko ב;פורסםותמר)(אמנוןJevrejski iivot 
3 . 61, 1925, p . קסטיליאניותהשפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב

זעירות.

2 . A mi nona, Sunha Liacon Salom ,[=שמחה]שובחה(לסבתי

 Jevrejski iivot, 75, 1925, p .ב·פורסםשלום)[=אליהו]ליאג'ון
סרבו-קרואטי.בכתיב . 5

(לרגל Al occasion del jubileo de combate lavoro i succesoא. 3

גרסהבעיזבון,השמוראוטוגרףוההצלה),העבודההמאבק,חגיגת

סרבו-קרואטי.בכתיב . 1936במרץ 11קמא,

(לרגל Al occasion del jubileo de combate lavoro i succesoב. 3

גרסהבעיזבון,השמוראוטוגרףוההצלה),העבודההמאבק,חגיגת

רבות.סטיותעםקסטיליאניבכתיב . 1936במרץ 12בחרא,

4 . El namorado i la muerte אלעזר,ידיעלפורסםוהמוות)(האהוב
 107מעורב.סרבן-קרואטי-קסטיליאניבכתיב . 180עמ'

5 . Madres (אימהות)בניבתים,תשעה 180עמ'אלעזר,ידיעלפורסם

במכונתמודפסעותקוגםבעיזבון,שמורהאוטוגרףשורות.ארבע

סרבו-קרואטי.בכתיבשניהםבוד.ד A4דףכתיבה,

6 . Prekura de kantar 181עמ'אלעזר,ידיעלפורסםלשיר)(נסה . 

סרבו-קרואטי.בכתיב

סרבן·בכתיב . 182עמ'אלעזר,ידיעלפורסם(סיגליות) Violetas.ד
ו osבךןך.אינוהשירשלהמבנהקרואטי.

8 . Alavasiones a la ruda como milisina כתרופה)הפיגם(שבחי

 109סרבו-קרואטי.בכתיב . 253עמ'אלעזר,ידיעלפורסם

9 . Huanita ,(חואניטה)עמודA4 בלאכתיבה,במכונתכתובבודד

סרבו-קרואטי.בכתיבשורות.ארבעבניבתיםשמונהתארי,ך

שירהתרגומיא.ב.

1 . Lem Edim (זמאיייובנוביץ'יובןשלשירואדים),(לם Jovan 
Jovanovic Zmaj ( ב·פורסם"בוכוריטה",שלבתרגומהJevrejski 

3 . .iivot, 159, 1927, p השפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב

זעירות.קסטיליאניות
2 . Flor amurcada גוסטבהסלובניהמשוררשלשירוהמיובש),(הפרח

השמוראוטוגרף"בוכוריטה",שלבתרגומה ) Gustav Krklec (קרקלץ

 . 1932בדצמבר 10התאריךמופיעהשירבצדבוד.דעמודבעיזבון,

סרבו-קרואטי.בכתיב

" Merkada, esto no mos agrada 

 Paia1·ikaהיזרעבשיולמשלכמר .ו 02

ru le jamas , ב"המופיעEslerka כתב)

הסבתא .) 20עמ'שנייה,מערכהמכרנה,

שינויים'בליהראשוןהביתאתשרה

שירמשלה,בשירעונהאסתרקהרעליו

והשירהתולים,שבביתלבנהגעגועים

לשירובמנגינהבמשקלמתאיםהחדש

 " Moreniko de tuהמילים:להלןהישן.

mama / Kuando te vas a sanar / Penso 

en ti, me kemo en flama / Kuando 

te vo abrasar זהשירכילצייןראוי . 11

 Avia de .ierהררייבתמונתשרבמופיע

בשלמותו ) 21בעמ'הגרסאות(בשתי

שינויים.בלא

השירהנראהככלהואמהםאחד .ו 03

 La pasensiaההווייתמרנתאתשתרתם

vale 1nuco: "Madre mia, lokc mos 

pario / Mucu la keremos, mo las 

guarde el Dio! ! ! Madrc mia loke 

se aravio ! Si unos kuantos daros 

se le arompio / ! Si darikos lindos 

no le kedara / Padre cn la plasa 

se los merkara " 

נפרץצרפתייםבניגוניםהשימוש .ו 04

ישבר- He1·n1andatבמחותבמיוחד

לשיריםהפניהשבצדםשיריםשלרשה

 fontaiias de\1השירבסוףבצרפתית.

mi vida בכתבמופיעהחיי)של(ההרים

צרפתילשירהפניה , 65-64עמ'י,ד

(הרים Montagnes Pyrinee.iבשם

 Monatan,ja ~·השירבצדפירינאיים);

· verdes del de1·edo1 יורקים(הרים

 " Jeהערה: 61בעמ'מופיעהשמסביב)

" l'aime lojour.< - chant Suisse אוהב)

ובסוףשווייצרי);שיר-תמידארתך

(אילו Si konesias nו is dolore ~'תשיר

בעמ'מופיעהצרותיי)אתמכירהיית

 Bri.vf!e dan,v tesצרפתילשירהפניה 68

.< bra בזרועותיך).(שבררה

השיר ,לדעתיהוא,מהשיריםאחד .ו 05

(בספרדית-יהודית:דרבררבניקהעירעל

האדריאטי.היםבחרףעירגוזת), 6ר
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מכונה,(כתב Esterkaב·מופיעהשיר

 " Kuanto :) 4עמ'שלישית,מעוכה ~

~ te kero, Raguza amada / De montes 

ו:בי=
rה
r-
~ 

verdes arodeada / Kuanto admiro tu 

mar ermozo / Raguza, adio, lugar 

kerido / Nunka te ulvido // Tus altas 311 ,.... 
paredes te mamparararon / Kuando ~ 

r= 
puevlos por ti pelearon / Lugar kerido, r: 

rה

""' ~ 
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muco te kero / Muco te kero, lugar 

kerido / Nunka te ulvido // Baten las 

olas, serka de Gravoza / Onde se entra 

en Raguza ermoza / Povero de akel ke 

no te vido / Raguza, adio, lugar kerido / 

Nunka te ulvido 11 

ונווקנסינזיווביץ,'שלבמאמרו . 106

כותבהוא , 116עמ'לעיל), 5(העדה

טרגיבאורחנפטרה"בוכוויטהכי

וזיפותעקבמולדתהנעיד 1941בשנת

 ) 378עמ'(שם,אלעזרואילוהנאצים",

ריכוזבמחנה"נוצחההיאכיכותב

rר=י
c: ..., 
 ,...י=
ו:ב
rה
r
r-
<;= 
 =rי=
C:: 

הנוגעיםכאןהפרטים ." 1942בשנת

דבריהעלמבוססיםהאחרוניםלימיה

בדומןאחייניתה,קוייץ,'גרודנהשל

(ואוהמשפחהתולדותעלשכתבה

כילהזכירהראוימןלעיל). 29העדה

 Bajka oקוייץ'שלהאחרוןהדומןגם

Benjamin11 Bar11h11 בנימיןשל(אגדתו

בשנתבבלגודאודדאהאשובוון),

"בוכוויטה",שלדמותהעלהוסב , 2002

אודהשופךחדשמידעבואיןאן

האחרונים.בדודותהמשפחהחייעל

דמיוניבעלילה"בוכוויטה"שלתפקידה

החוליםבביתאשפוזהבעתלחלוטין:

סיפור(שהואהדומןאתכותבתהיא

שעקבחששהמפניהמשפחה)תולדות

בניה,אתלדאותתזכהלאכבומחלתה

אגדהלהםלהשאירמבקשתהיאולכן

רוחנית.צוואהמעיןמשפחתית,

עטהפדיהשיראתהגדידאלעזר . 107

בשיושמדובוייתכןפאפו.לאווהשל

שיושלמוטיביםלפיכתבהשהיא

עממיבשיושמדובוגםייתכןאןעממי,

ושמה.דקשהיא

בפורמטבודדדףנמצאבעיזבון . 108

A4 , במכונתמודפסהשירשלעותקובו

סובו-קרואטי.בכתיבכתיבה.

וומנסותאוספיא.ג.

הארטרגוףקמא.גרסה"ברכרויטה",-פאפרלאווהשלהורמנסיוררא.

 25:21שלפורמטבעלתבמחברתעמודים 62ממלאהואבעיזבון;נמצא

וגרמנית.רבות,סטירתעםקסטיליאניבכתיבספרדית-יהודית,ס"מ.

אובעמפיורמנסרת 13שלראשוניוישרםהשארביןכוללתזרמחבות
שלהורמנסיורשלהסופיתבגרסתונכללווו oמתרכןשבעמידעניות.

 112אחורתורמנסרתשש 111שרנרת.בהזדמנויותופורסמופאפרלאווה

העוותגםמהורמנסרתחלקליד .-1986בנזיורביץ'ידיעלפורסמו

נוספואחוותבורמנסרת 114הוישרם.ותאוין 113המידענירתאודותעל

ו 1sואשרנית.עריכהכהעוותשנואהבמהבצ,דהעוות

שבענאמרו, 116ורמנסרת.עשורקהכוללתסופיתגרסההורמנסיור,וב.

הורמנסיוראת . 1933בשנתבורןכבופוסםמהורמנסיורורמנסרת

מכלולאתפוסםאלעזרגם-1987ב .-1986בנזיורביץ'פוסםהשלם
אן-"ברכרויטה"-פאפרלאווהשלבורמנסיורהמופיעותהורמנסרת

בקובץ.דרוולאבפיזור

רבועמודים),שלרשההכול(ונסןונספחעמוד ,-1928ממכתב . 2

 .-1986בנזיורביץ'פוסםהנספח)(בלאהמכתבאת Amadiהורמנסה

 . 1928באוגוסט 25התאריךאתנושאוהואבעיזבוןשמרוהארטרגוף

קסטיליאנית.כתובוהואבפריזנכתבהמכתב

[_פרוזה

נובלותב.א.

 Jevrejskiב·פורסם ,בהמשכיםסיפרו-(שחרחרות) " Morena " .ו
iivot 38בגיליון )ב( ; 2,עמ' 1924 , 35בגיליון )א(פרקים:בשמונה , 

 , 1925 , 44בגיליון )ד( ; 3עמ' , 1925 , 41בגיליון )ג( ; 3עמ' , 1924

 ; 3עמ' , 1925 , 48בגיליון )ו( ; 3עמ' , 1925 , 46בגיליון )ה( ; 5עמ'

בכתיב . 3עמ' , 1925 , 52בגיליון )ח( ; 3עמ' , 1925 , 51בגיליון )ז(
זעירות.קסטיליאנירתהשפעותעםסובר-קרואטי,

2 . " Linda " (ליכדה)4בפורסם-. Jevrejski glas, 19, 1928, p -תת

סובן·בכתיבמהמזרח).(זיכרון Rikordo de Orienteכותרת:

זעירות.קסטיליאנירתהשפעותעםקרואטי,

3 . " Dulse de rozas " 3ב;ופורסםרודים),(ריבת , Jevrejski glas 
2-3 . 1932, pp . סובר-קרואטי.בכתיב

זיוקנותב.ב.

זיקי-אודותעל(זיכרונות " Zekky Effendi eine Erinnerung " .ו
31.12.1916.118בפורסםאיפ'ינדי)

-, Bosnische Post 
2 . " Por esto akea vieza no se kizo murir " למרת)הזקנהרצתהלא(לכן
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סרבו-קרואטיבכתיב Jevrejski glas, 30, 1929, pp. 9-1 oב-פורסם

זעירות.קסטיליאניותהשפעותעם
3 . " Una manjana de Sukot onde senjor Cappon " בחגאחד(בוקר

אהווןאברהםהחכםעלאישייםזיכרונותקאפון),מראצלהסוכות
 Jevrejski glas, 47, 193 lב;פורסםלמותו,שנתייםבמלאתקאפון

6 . p . סרבו-קרואטי.בכתיב

4 . " Tia Rahelona de Sason " ב-פורסםששון),דיוחלונה(דודה

6 . Jevrejski glas, 22, 1932, p 11סרבו-קרואטי.בכתיב
9 

5 . " La paparoza de tijo Kako Monteira " הדודשל(הגרניום
בכתיב Jevrejski glas, 25, 1936, p .-3בפורסםמונטיירה),קקו

 120זעירות.קסטיליאניותהשפעותעםסרבו-קרואטי

6 . " Tija Merkada de Jahilo Finci " יחיאלושלאשתומירקאדה,(דודה

התת-כותרת ; Jevrejskiglas, 14-15, 1936, p .-16בפורסםפ'ינצי),

Jn memoriam .(לזכר)1סרבו-קרואטי.בכתיב
21 

7 . " Alberto Salom y sus burlas " שלו),והבדיחותשלום(אלבירטו

עםסרבו-קרואטיבכתיב Jevrejski glas, 31, 1936, p. sב-פורסם

זעירות.קסטיליאניותהשפעות

אנקדוטותב.ג.

1 . " Pasa para ariva " 159ב;פורסםכבוד)(מתן , Jevrejski iivot 
3 . 1927' p . סרבו-קרואטי.בכתיב

2 . Ajde a mirar pesi !"" ב·פורסםהדגים)אתלבדוק(בואJevrejski 
6 . glas, 18, 1936, p . סרבו-קרואטי.בכתיב

ה YJדרג.

חברתייםמחזותג.א.

1 . Esterka ,(אסתרקה)מחברתעמודי 131בעיזבון,השמוראוטגרף

למערכההאביזריםרשימתהראשוןבעמודס"מ. 34:21בפורמט

הראשונה,למערכההשני.בעמודרקמופיעהמחזהשערהראשונה.

למערכהטקסט;עמודי 39כוללתוהיאנפר,דשעראיןשבעקבותיהם,
עמודיםושניטקסטעמודי 38השער,(עמודעמודים 41השנייה

שערבלאטקסטעמודי 47 ( 49ולשלישיתהאביזרים);רשימתשל

לכותרתמתחתהכלליבשערהאביזרים).לרשימתעמודיםושני

 Ritrato social de muestros dias enתת-כותרת,ישהראשית
3 actos זותת-כותרתמערכות).בשלושזמננובןחברתי(מחזה

יתרהמהמערכות.אחתאףשלהראשוניםבעמודיםחוזרתאינה
תת-כותרתמופיעההשנייההמערכהשלהראשוןבעמודמזאת,

(שירים, Kantes, romanses, melodias de Orienteאחרת,

ביולי 24התאריךמופיעהכלליבשערמהמזרח).וניגוניםרומנסות
בדצמבר 16ב"הסתיימההראשונההמערכהשלכתיבתה . 1929

שלעטהפריהשיראתהגדיראלעזר .ו 09

שלהבעיבודשמדובוייתכןפאפו.לאווה

ייתכןאןידועה,בשבטלט"ולקומפלה

הקומפלהשלמוכותלאגרסהזוהיכיגם

אותה.ושמהרקוש"בוכוויטה"

o וו., Lavrando estavo lo reyna, Silvana 

,) Morenica (Las tres hermanicas 

, Mauricos los mis Mauricos, Segadores 

La doncella de Marsilla, Carcelero 

"" z-s 
r-
ן:ך

"" E! 

א.ג.וב.סעיףבהמש.ךואוווו.

 La hermosica, Paseando se .וו 2

, Rondale, El raptor pordiosero 

Calbagata de Peranzuele.,, Don 

ermana, He1·manas 1·eina וBueso y s11 l 

J1 cautiva 

הוומנסהנמצאת 2בעמ'למשלכן .וו 3

Segadores (קוצרים)כותרתבלא

המידענית,שלהמלאשמהומתחתיה

Gjoja Levi Teodorus , הערהבתוספת

(הועתק schon gcschreibenמאוחות,

היטב).

הכותרתליד , 3בעמ'למשלכן .וו 4

Leila ו, 9ו 7בינוארו 7התאריךמופיע

כישםנרשמהלאעצמההוומנסהאן

 . 47בעמודאם

ומנסההרלידובעמ'למשלכן .וו 5

ear ia Si/vana ·:ג Pae הייתה(סילב'אגה

המידעניתשלהפרטישמהלטייל)יוצאת

הערהולידואחו,בעטבאלכסוןכתוב

(הועתק schon geschreibenבגרמנית,

היטב).

116 . ando estava la re.\1na, Do11 ו·Lav 

'\, t1·e ~ Virgile, Silva11a, 1\1orenica (La. 

icos ו·Mau כ,a11icas), DcJn Be:i·c וזזher 

, , Mo1·ena me .vaman ~ los mis Ma111·ico, 

, Segadores, La doncella de Marsi//a 

Carce/ero 

ו 6גיליון,בעיזבון.נמצאהאוטוגוף 117

כתוביםס"מ, 24.5 :ו 9בפורמטעמודים

רבות.סטיותעםקסטיליאנ.יבכתיב

נערןהוומנסיווידבכתבההערותלפי

בהתחלהו. 9ו 7בינואר 3ו 29-בתאריכים

אןוומנסות,תשערקהוומנסיווכלל

 . Carce!eroהוומנסהגםנוספהבסוף

העבודהבגרסתהחסריםהפרטיםכל

וומנסהכלבסוףזו.בגרסההושלמו
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""' i'= אףרלעתיםגילה,המלא,שמהמרפיע
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בכתבהמאמרשלטירטה 46-39בעמ'

 Zekky-רכרתרתההמחברת,שלידה

~ effendi Rafae/ovic eine Skizze fon 

~ Laura Papo Bohoreta זיקי-איפ'ינדי)
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הכתיבהתאריךברכרריטה).פאפרלארות

 . 1916בדצמבר 21

בודדים,עמרדיםארבעההארטרגרף, . 119

בראשבעיזברן.נמצאס"מ, 34:21פררמט

 . 1932במאי 22התאריךהראשרןהעמרד

במברכתמרופסערתקגםישבעיזבון

בשני . A4בפררמטעמרדיםשניכתיבה,

סרבר·קרראטי.הכתיבהמקרררת

ברדדים,עמודיםשלרשההארטרגרף, . 120

בראשבעיזברן.נמצאס"מ, 34:21פררמט

 , 1936במאי 3התאריךהראשרןהעמרד

במאי 10התאריךמצריךהטקסטבסרף

השפערתעםסרבר·קרראטיהכתיב . 1936

זעיררת.קסטיליאנירת

ברדדיםעמרדיםשניהארטרגרף, . 121

ס"מ, 32:20.5פררמטחשברן,ממחברת

הראשרןהעמרדבראשבעיזברן.נמצא

סובר·הכתיב . 1936במרץ 29התאריך

קרראטי.

נמצאזהמחזהכילהזכירתוארימן . 122

כתיבהבמברכתכתרבבערתקגםבעיזברן

ידהבכתבהדפסהלטערירתתיקרניםעם

בפררמטעמרדים 84בקרבץהמתנות.של

A4 . האביזריםרשימתהקרבץבתחילת

למחזההכלליהשערהראשרנה.למערכה

הראשרנהלמערכההשני.בעמרדמרפיע
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 24בהרישנפרד,שעראיןשבעקברתיהם

האחררתהמעוברתשתיטקסט.עמרדי

למערכההאביזרים.ברשימרתנפתחרת

 30רלשלישיתעמרדים; 26השנייה

ההקדשההתת-כרתרת,טקסט.עמרדי

רבסרףהכלליבשעראשררהתאריכים

בכתבהמרפיעיםלאלהזהיםמערכהכל

המרפיעההמשניתהתת-כרתרתהיד.

הראשרנההמערכהבפתיחתהידבכתב

זה.בקרבץנמצאתאינה

המחזהשלבחראגרסהבסרףגם . 123

ios mios )( אישיתהערהנמצאה

ביולי-12בהשלישיתושל ' 1929בדצמבר-29בהשנייהשל ' 1929

הסצנהבשרטוטנפתחהמעוכותשלרששלהראשוןהעמוד . 19 30

בלבד.הכלליבשערמופיעההדמויותושימתהמחזאית.ובהעדות
 " Penserios dedicados a mi muy queridaבשער:היאגםההקדשה,

, madre, mi mamile, que la nombravan Esterka cuando era joben 
" su hija grande Bohoreta מאר,זהיקרהלאמימוקדשים(הגיונות

הנכווהמבתהאסתדקה,להקראוצעידהשכשהייתהשלי,לאימאלה
 122ברכרדיטה).

השמורארטרגדףהגזולה),כלתי(דינאזר Renado mi nuera grandeא. 2

 , Shuegra ni de baro buenaהמחזהשלקמאגרסהבעיזבון,
הקדמהכללי,שעדישלמחזהס"מ. 34:21בפורמטמחבותעמודי 80

עמודים; 24הראשונההמעוכהמעוכרת.ושלרשעמודים)(שלרשה
שםהיאהכרתותהכלליבשערעמודים. 28והשלישית ; 24השנייה
שםוהשלישיתהשנייההמעוכהבתחילתלעיל.כמצויןהמחזה
בשער . Reinado mi nuera la grandeקל:בשינוימופיעהמחזה

 estampaתת-כותרת,גםמופיעההשנייההמעוכהובתחילתהכללי
de muestros dias 12התאריךהכלליבשעראנו).מימינו(תמרנה 

בספטמבר-19בהסתיימההראשונההמעוכהכתיבת . 1932בספטמבר

והסתיימה 1933ביוני-4בהחלההשלישיתהמעוכהכתיבת ; 1932

 " Dedicado al bravo y joben artistaההקדשה: . 1933ביוני-22ב
Salom, el que sabe hacer reir y llorar al publico sefardi de Saraj 

" que mucho lo quere אשדשלרם,וצעיר,מערלהלשחקן(מוקדש
קהללבכות,לוולגדרםבסרייבוהספרדיהקהלאתלהצחיקיוזע

מארז).אותרשאוהב

אינהמעוצבהמחוסאםאף(חמרת Shuegra ni de baro buenaב. 2

קמאלגרסה(כאמוד,בחראגרסהבעיזבון,השמורארטרגדףטובה),

שלרשלמחזהס"מ. 34:21בפורמטמחבותעמודי 90שרנה),שםיש

כלליבשערנפתחהידכתבנפר.זשעדאיןמעוכהלשרםמעוכרת.

הראשונהלמעוכהכולה.להצגההנחרציםהאביזריםברשימתומסתיים

שנימופיעיםהכלליבשער . 27ולשלישית ; 29לשנייהעמודים; 32

ותאוין ' 1932בספטמבר 12הכתיבה,תחילתתאוין-תאריכים
מופיעהשלישיתהמעוכהבסוףואילו . 1933ביוני 21הכתיבה,סירם

מופיעהשנייההמעוכהבסוףגם . 1933ביולי 7אחד,סירםתאוין
לתאריך . 1933ביולי 3בשער,המצויןהסירםלתאריךמאוחדתאוין

בשער 123(בבית). " at home "-בסוגרייםמיליםשתיגםנוספוזה

 Pedaso en tres aktos, retrato socialתת-כותרת,מופיעותהכללי
de muestros dias חבותימחזהמעוכרת,בשלושתאטדלי(מעמד

לשלום(מוקדש " Dedicado a Salom Daniti "והקדשה,אנו),מימינו
זאניטי).

3 . Hermandat ,(אחורה)מחבותעמודי 69בעיזבון,השמורארטרגדף

לכתב . 10בעמודמתחילהוא-חסדידכתבס"מ. 34 : 21בפורמט

84 



בעמ'המסתייםמערכה)לכלנפרדעימוד(איןאחידמקוריעימודהיד

רישוםעםהעמודוגם 124מוספרו,לאהאחרוניםהעמודיםשני . 76

יש-מוטעההעימודכךעלנוסףהשנייה.המערכהאתהפותחהבימה

 27הראשונהמערכות:שלושלמחזה 125.57עמודיושני 39עמודישני

-23והבימה(ציור 24השנייהחסרים);הראשונים(התשעהעמודים

 14התאריךמופיע 11עמודבראש . 26והשלישית ;טקסט)עמודי

 ; 1935ביולי 31התאריךמופיעהשנייההמערכהבסוף ; 1935בנובמבר

השלישיתהמערכהובסוף ; 1935באוגוסט 4השנייההמערכהבסוף

 . 1935באוגוסט 7

הוויימחזותג.ב.

 68קמא,גרסהבעיזבון,השמוראוטוגרףשלי),(עיניים Oios miosרא.

בכתבמערכות.שלושלמחזהס"מ. 34:21בפורמטמחברתעמודי
הראשונההמערכהבסיכוםפותחהואחסרה;השנייההמערכההיד

עמודים 32הראשונהלמערכהעצמה.למערכהועוברעמודים)(שני

לידהסיכוםבראשיתשער.איןמהמערכותאחתלאף . 33ולשלישית
הימים(היכן Onde estan akeos diasתת-כותרתגםמופיעההכותרת

בתחילתהמערכות.שלבפתיחותחוזרתאינהזותת-כותרתההם).

 17התאריך 68עמודובתחתית , 1931ביולי 7התאריךמופיעועמוד

מופיעים ) 3(עמ'הראשונההמערכהשלהפותחבעמוד . 19 31באוגוסט

 Pedaso de folklor sefardiתת-כותרת,בתוספתהמחזהכותרת
en tres aktos שרטוטמערכות),בשלושהספרדיההוויישל(הצגה

מהדמויותתשעליד-במספר) 11 (הדמויותורשימתהערותעםהסצנה

השמותשניולידהדמויות,אתיגלמואשרהשחקניםשמותגםמופיעים

 " avagaroza "·ו(חרוצה) " fecindoza "אופי,הערותמופיעותהאחרים
להצגה.הנחוציםהאביזריםרשימת 64בעמוד(אטית).

בחרא,גרסהבעיזבון,השמוראוטוגרףשלי),(עיניים Oios miosוב.

לשתימערכות.שלושלמחזהס"מ. 34:21בפורמטמחברתעמודי 107

למערכהיש.השלישיתלמערכהשער;עמודאיןהראשונותהמערכות

שלהראשוןהעמוד . 40ולשלישית ; 39לשנייהעמודים; 34הראשונה

התאריךמצויןהמחזהבסוףואילוכלשהו,תאריךנושאאינוהידכתב

מופיעהומערכהמערכהכלשלהראשוןבעמוד . 1931בספטמבר 14

 Pedaso de teatro de folklor sefardi en Bosnaתת-כותרת,
en tres aktos בשלושבבוסניהספרדימפולקלורתאטרלי(מעמד

להצגה.הנחוציםהאביזריםרשימתמערכהכלבסוף 126מערכות).

 " Dedicados penserios y membransas a muestras nonas "ההקדשה,
שלנו).לסבתותמוקדשיםוזיכרונות(מחשבות

הווייתמוכותג.ג.

קמא,גרסהבעיזבון,השמוראוטוגרףי,דכתבהיה),(היה Avia de serרא.
כותרת-שעראיןהידלכתבס"מ. 34:21בפורמטמחברתעמודי 14

 ::!;גשם).(יורד " lt snows "באנגלית:
~ 

-rנמצאתבראשון . 124 Romance du 
ן:ך

yen dge כmr ביניים,מימי(רומנסה~ 

 " Surבמילים:המתחילהבצרפתית)

son coursier, fier et sauvage שיחסה , 11

מופיעהרומנסה(בסוףברוראינוה tלמח

ובשני ;) 1935באפריל 9התאריךגם

בנפר.דמערכהללכהאיבזריםרשימת

איננובקורפוסהמופיעהעימוד . 125

היצירות,לכתיבתמאוחרהוא-מקורי

זאתבכללו.אחראיצ'מפרההנראהוככל

בלבול),למנוע(כדיאליולהיצמדבחרתי

ממוספרהלאהעמודקלים:בתיקונים

וכןב 39כ"סימנתיו 39עמ'אתהעוקב

אתהעוקבממוספרלאבעמודעשיתי

ניתנוהאחרוניםהעמודיםלשני . 57

ציורשבווהעמוד ; 1sו- 77המספרים

ב.-21כשהזכרתיבאופןסומןהבימה

השנייההמערכהשלבתת-כותרת . 126

 'המיליםהושמטו
11 dc teatro1 , -ובתת

הושמטוהשלישיתהמערכהשלכותרת

 ." de Bosna "המילים
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תמציתהאלאאינהזוהווייתמונת . 127

הואיל . Oiosו nio.sהמחזהעלילתשל

וגםעצמאיותהצגותפיהעלונעשו

היצירותשתיביןהרבהמרתקמשום

ולאבפורתיצירהזובתמונהלראותראוי

הראשון.המחזהשלשנייהגרסה

 " Unaהמערכת:הערתבתוספת . 128

kantika, tomada de la ovra 'adras de 

, Pesah' de la onorada senora Laura 

dugada kon grandc sokceso las otras 

semanas en cl Glorijin Dom i en el 

Union. La 1nosika es la del kantc 

'" popolare italiano 'Spazzaca1nino 

לפסת""הכנותמהיצירההלקות(שיר

הוצגהאשרלאורה,הנכבדההגברתשל

גלוריהבביתרבהבהצלתהשבועלפני

איטלקישירשלהיאהמוזיקהובאוניון.

 .)" Spazzacamino "פופולרי

 210עמ'לעיל), 4(הערהאלעזר . 129

 . 215שיר

החת-כותרתהראשון.העמודבואשנמצאותתת-כותרותושתי

 Stampa ,והשנייההזיכרון),(העלאת Evocacionהיאהראשונה
scena de la vida de un tiempo ,פעם).שלמהחייםסצנה(תמונה

ר 4עמ'ובתחתיתר, 930בפברוארר 8התאריךמופיעעמירבתחילת

ובתחתיתור, 2בעמ'הסתיימהקמאגרסהר. 930בפברואר 23התאריך

נוספוהאחרוניםהעמודיםשניבוכוויטה". , 20.2 .ר 930"סוף,כתוב

במספר).(שלושהדמויותורשימתהבימהתיאורגםרבעמ'בהמשך.

גםמופיעיםדמויותשתישלשמותיהןולידגילה,פורטדמותכלליד

אותן.יגלמואשוהשחקניםשלשמותיהם

גרסהבעיזבון,השמוראוטוגוףי,דכתבהיה),(היה Avia de serרב.

שעו;איןהידלכתבס"מ. 34:2רבפורמטמחבותעמודי 22בחרא,

החת-כותרתהראשון.העמודבואשנמצאותוהחת-כותרתהכותרת

 Escena de la vida de un tiempo kon romansas en 1היא
akto בתחילתאחת).במעוכהוומנסותעםהעברמחיי(סצנה

העמודובתחתיתר' 930בפברוארר 8התאריךמופיעהראשוןהעמוד

הבימהתיאורגםישהראשוןבעמוד .ר 9 30בפברואר 26האחרון

אשוסצנהנוספההמחזהבסוףבמספר).(שלושהדמויותורשימת

שלאליאג'ו)ומר(אבאדמויותשתימככבותובהמראש,תוכננהלא

 .המקוריתהדמויותברשימתפורטו
2 . La pasensia vale muco השמוראוטוגוףי,דכתביקרה),(הסבלנות

שעו;איןהידלכתבס"מ. 34:2רבפורמטמחבותעמודי 20בעיזבון,

 Estampaהחת-כותרתומתחתיההכותרתהראשוןהעמודבתחילת
del .folklor del tiempo del turko en un akto הוויי(תמונת

ציוולתת-כותרתמתחתאחת).במעוכההתורכיהשלטוןמתקופת

האחרוןבעמוד .ר 934באפריל 7והתארי,ךהדמויותושימתהסצנה,

כתיבתשלהסיוםותאריךלהצגההנחוציםהאביזריםושימתנמצאת

 127ר. 934באפרילסרהמחזה,

3 . Tiempos pasados בעיזבון,השמוראוטוגוףי,דכתבשעברו),(זמנים

בעמודשעו.איןהידלכתבס"מ. 34:2רבפורמטמחבותעמודי 25

(תמונה, Estampa, Un aktoפשוטות,ותת-כותרתכותרתהראשון

הבימהרישוםמתחתיהן .ר 939בנובמברר 4והתאריךאחת),מעוכה

השחקניםשמותשלופירוטהדמויותושימתהבאבעמודותיאורה.

ר. 939בנובמברר 9התאריךהאחרוןבעמודאותן.יגלמואשו

מערכונים:ג..ז

שניבעיזבון.נמצאהאוטגוףלפסח),(הכנות Hadras de Pesahר.

סובן-קרואטיבכתיבכותרת.בלאס"מ, 32:20בפורמטבודדיםדפים

 Jevrejski iivot ,ב·גםפורסםזעירות.קסטיליאניותהשפעותעם
 129אלעזו.אצלגםמכןולאחו 128ר, 5,רר 927

2 . La molinera y la karvonera בעיזבוןהפחם).ומוכות(הטוחנת

 /השירובו-ר 935בנובמבר 28תאריךהנושאגוףאוטונמצא

Bli 



 Kantika francesa adaptada enבתת-כותרתמלווההמערכון
espanjol por Laura Papo Bohoreta מותאםצרפתי(שיר

בגרסהמדוברהנראהככלבוכוריטה).פאפולאורהידיעללספרדית

הראשונותבשניםתורגחהשיר 130קוייץ/שלעדותהלפישכןמאוחרת,

כיכיכ'וכככיiר" רl")i!נלהזמנתהלפיהראשונה,העולםמלחמתאחרי
לכתיבתו.סמוךהוצגאשר 131למערכוןבסיסבתורת

3 . Dotas ,(הנדוניות)34:21פורמטעמודים,חמישהמכונה,כתב 132 
היצירהבסוףסרבו-קרואטי;הכתיבכתיבה,במכונתכתוביםס"מ

 . 1927בינואר 12התאריךמופיעהחתימהליד
4 . Davicon el hamal החת-כותרתהסבל),(דאב'יג'וןMotivos 

de un poema de Heine היינה).שלשירשלמוטיבים(לפי

סרבו-קרואטי,בכתיבס"מ. 20 : 16פורמטעמודים,שניאוטוגרף,

תאריך.בלא

ביקורתיתנתיבהו.

מסותד.א.

1 . Hecho hechizo גיליון,בעיזבון,השמוראוטוגרףהעבודה),(נפלאות

סרבן·בכתיבס"מ. 34:21בפורמטהשער)עמוד(כוללעמודים 32

 . 1927בנובמבר 23התאריךהשערבעמודמעורב.קרואטי-קסטיליאני
 . 1928ביוני 25התאריךמופיע 31בעמוד

 133מבוסניה),הספרדייה(האישה La muier sefardi de Bosnaא. 2

עמודים 69ס"מ, 20:17מחברתבעיזבון,השמוראוטוגרףקמא,גרסה

קסטיליאני-סרבו·קרואטיבכתיבעניינים).תוכןאושער(איןכתובים

התאריךהאחרוןבעמוד , 1931ביולי 3התאריךהראשוןבעמודמעורב.

היד.כתבשלפקסימיליהפרסמהנזירוביץ' . 1931ביולי 7

גרסהמבוסניה),הספרדייה(האישה La muier sefardi de Bosnaב. 2

 33.5:21.5בפורמטמחברתעמודי 97בעיזבון,השמוראוטוגרףבתרא.
סרבן·בכתיבהגיליון.בסוףהענייניםותוכןהשערעמודכוללס"מ,

הקדשה,השערבעמודזעירות.קסטיליאניותהשפעותעםקרואטי

A \a 'Benevolencia', valerosa amiga del progreso - Laura " 
") Papo (Bohoreta כ)י 5(ל"כיכיכ'וiלאורה-האמתיתהקדמהאוהבת ,"ר

 . 1931בדצמבר 18התאריךמצויןהראשוןבעמוד[בוכוריטה]).פאפו
 11תרצ"ב,באבתשעההתאריךובצדה Bohoretaהחתימה 95בעמוד

בתוספתהידכתבשלפקסימיליהפרסמהנזירוביץ' . 19 32באוגוסט

בוסני.תרגום

בעיתונותמאמרים.דב.

1 . " Die Spano\ische Frau " 134בגרמנית,נכתבהספרדייה),(האישה 

מאמרוהוא , Bosnische Post, 287, 17.12.1916, p. sב-פורסם

(האישה " Die sudslavische Frau in der Politik "למאמרתגובה
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לעיל), 29(הערההגשםריח . 130

 . 67עמ'

ברשימתמקומונקבעכןמשום . 131

השירים.ברשימתולאהמערכונים

שיר,היצירהאתהגדירצ'מפרה .ו 32

נכתבאשרבמערכוןמדובולמעשהאן

במסיבתה.והוצגגכוריית""כתבעבור

בעמ'נמצאהרישומיםבמחנות . 133

(בגרמנית)ראשונירישום 53-49

אשרזואנתרופולוגית-חברתיתלמסה

כותרתובספרדית-יהודית.נכתבה

 Die Jiidisclו eהואהרישוםשל

(11( ' fl האישה),(גדולוחלקהיהודייה

במסהנדונובההמפורטיםמהנושאים

הסופית.בגרסתה

נוספההתשעיםבשנותכאמור, . 134

אוטוגוף,רישומים,מחבותגםלעיזבון

שלעבודהגרסת ) 21-11עמ' iובה

המאמר.
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אשרברנדזיקרבסקה-בילרביץ'יליצהשלבפוליטיקה)הדררם-סלבית

העיתון.באותוקודםשברעפורסם

2 . " Madres " (אימהות)3בפורסם-. Jevrejski iivot, 34, 1924, p 
שכנרת(שתי " Dos vizinas in el kortizo "לסיפורתגובהמאמרוהוא

שלהקודםבגיליוןפורסםאשר"ברקי",-ורמאנואברהםשלבחצר)

סרבו-קרואטי.בכתיבהעיתון.אותר

3 . " Parfumes y melodias " קונצרטאודותעלמאמרוניגונים),(ריחות

 Jevrejski iivot, 151, 1927, p .-3בפורסםלירה","להשלהיובל
זעירות.קסטיליאנירתהשפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב

4 . " Vakansas vengansas " נוערקבוצותעלמאמרנקמה),(חופש

 Jevrejski iivot , 155 ,-בפורסםהגדול,בחופשטיוליםהמארגנות
2-3 . 1927, pp . קסטיליאנירתהשפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב

זעירות.

5 . " Nemo propheta in patria " לתרגומימבראמאמרבארצו),נביא(אין

 Jevrejski iivot ,ב-פורסםברכרריטה,שלסרבו-קרואטיתשירה
3 . 159, 1927, p . קסטיליאנירתהשפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב

זעירות.
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מאמריםתרגומי.דג.

" La haluca " ,(החלוצה)מגרמנית,מתורגםשטייןכדיהד"רשלמאמרה

-Narodna iidovska svijest, 158 .-1-2בפורסם 159, 1927, pp . 
סרבו-קרואטי.בכתיב

פןךקךןןה.

חגיםמנהגיה.א.

1 . " 11Salida Pesah 57 ,-1925בפורסםהפסח)(בצאת , Jevrejskiiivot 
4 . p . זעירות.קסטיליאנירתהשפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב

2 . Duspues de las hadras ארטרגרף,י,דכתבלפסח),ההכנות(אחרי

בכתיבס"מ. 32:20.5בפורמטחשבון,ממחברתבודדיםעמודיםשני

זעירות.קסטיליאנירתהשפעותעםסרבו-קרואטי

משחקיםה.ב.

" Uno de los dugos ke se estan desparesiendo " המשחקים(אחד

 . Jevrejski iivot, 124, 1926, p . 3-בפורסםונעלמים),שהולכים
זעירות.קסטיליאניותהשפעותעםסרבו-קרואטיבכתיב
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המחזהמחוןהכוםיח]הומתבעת[איחוליםכריכויס :'[נםפח
Esterka [אםחוקה]135 

Los brindis. 
Ken akomete en devda se mete. 
A sentir loke mos vas topar! A tus mansevezes eras 
maestro de los brindis. 

T. Haimo: Desame toser dos tres vezes. [tose] He, ansina, 
naldo. Pesah mos se aserka. Biva la kompania i 
la balabaja Esterka! 1 me lo bevo. 

Todos: Bravo tijo Haimo, ajdi, otro brindi. 
T. Haimo: Aver loke saven los medikos. Brindi di doktor no 

sinti en mis vidas. 
EI doktor: No fujo. El brindi es uzo ke se kante. Mi boz de 

pandero no vos espante. Me lo bevo. 
Linda: [aparte] Vero brindi de intelektual. Savdo, savdo ~ 

gusta un grano de sal senjor doktor? 
EI doktor: [el doktor i Linda, aparte] Ja veras Linda un poko 

duspues luke el doktor gusta. [Linda mostra ke no 
entiendeJ 

Todos: Agora le toka la taf a nona. 
Nona: Para kantar poko apresto. Tomame en un punjado 

ecame al sesto. Me lo bevo. 

Todos: 
Vitali: 
Nona: 

No, no, kontra opozicion! Algo vero! No keremos 
brindis mintirozos ! 
Avia de ser una vieia biveia. Kero ke vos konte 
una konseia. Me lo bevo. Ja se izo tarde, jir mos 
kali. Biva la kompania i mi njeto Vitali! Me lo 
bevi. 

Todos: Otrooo, otro. 
Nona: Para estar alegre, no kale ser riko. Me bive mi 

biznjeto el Moreniko. Aah, me lo bevo. 
T. Haimo: Beata ken goza, goza de paz i amor. Novio veamos 

al senjor doktor! Ah, me lo bevo. 
Vitali: Jo le konseio ke los trenta no pase. Ke se kaze no 

trespase! Ah, me lo bevo. 

Todos: 

Nona: 
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