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 לאברה� גולדפד	" דוקטור אלמסדו"הדרמה 

 זאב גולדברג

 

 ד� וראשית התיאטרו� ביידישאברה� גולדפ�

בבווהליניה בשנת יש�  �נולד בעיר קנסטאנטי�, המוכנה אבי התיאטרו� ביידיש, אברה� גולדפאד�

ביתו ספוג היה  בערכי ההשכלה וכ� חונ� בחינו� מסורתי , אול�, ראשית חינוכו בחדר. 1840

הוא עצמו לא עבר את חווית ההתנתקות מהעול� המסורתי והמעבר לעול� .  וכללי כאחד

מטע� הממשלה פאד� המשי� את לימודיו בבית ספר גולד.  כפי שחוו רבי� מבני דורו, ההשכלה

עשרה החל �בגיל שבע. כבר בצעירותו התבלט בכישרו� מוסיקלי ויכולת לחרוז חרוזי�. ירובע

בתקופה זו . שהיה מוסד חינוכי ברוח ערכי ההשכלהיטומיר 'י� בבית מדרש לרבני� בזבלימוד

פרי עטו של , קלה'שרהברית וא� השתת� בביצוע של המחזה החל לחבר שירי� ביידיש ובע

תורה ,  בלימוד עבריתשהתאפיינה, יטומיר'בתקופת ז.  גר מזאמוש�ר שלמה אטינ"המשכיל ד

י "י, מנדלי מוכר ספרי�:  בקשרי� ע� סופרי� משכילי� בני דורו כגו�לדפאד�עמד גו, והשכלה

הוא  החל לעבוד . יטומיר ניסה כוחו בתחומי� שוני�'כסיי� לימודיו בז.  לינצקי ואחרי�

ורשה וערי� , באותה תקופה נדד בי� אודסה. פואהעבר למסחר וא� ניסה ללמוד ר, בהוראה

הופעות אלו היו .  1876הופעותיו הראשונות על הבמה החלו בעיר יאסי שברומניה בשנת .  אחרות

בשנתיי� הבאות .  בעיקר אופרטות קצרות ושירי� שהציג בלוויית שחק� או שניי� נוספי�

י לציי� שהעיסוק ורא.  קניותהתגבשה סביבו להקת שחקני� שכללה בפע� הראשונה ג� שח

ולגבי )  "הפקר וועלט"(בתיאטרו� נחשב בעיני החברה היהודית באותה תקופה כעיסוק בזוי ושפל 

 : טורקוב גרודברג כותב.נשי� אל אחת כמה

כאשר גולדפאד� הרשה לעצמו להעשיר את , שבימי� הראשוני� בבוקארסט, מספרי�

אפילו ה� . ו בסירוב אפילו מצד יצאניותנתקלו שליחי, להקתו באישה אחת או שתיי�

ועוד ע� , שתחייב� להופיע בפרהסיה על הבמה' מידת דרדור שכזאת'סברו שטר� הגיעו ל

 )10' עמ, 1970, גור. (שחקני פורי�, כמו קומדיאנטי�  יהודי�' מופקרי�'

 אלו בשני�.  הלהקה נדדה בערי רומניה ודרו� רוסיה והציגה רפרטואר של מערכוני� ושירי�

, )הסבתא ונכדתה (בע מיט� אייניקלי�די ב�: חיבר גולדפאד� ג� את מחזותיו הראשוני�

מחזות עממיי� אלו נכתבו ברוח ספרות .   ומחזות אחרי�המכשפה, שני קונילמל, שמנדריק

 ,בה� מוצג דור ההורי� המסורתיי� בצורה גרוטסקית כאנשי� חשוכי� וערמומיי�, ההשכלה

נאבק , מאיד�, דור הבני�. לכפות על ילדיה� את ערכי העול� היש� שריתהמנסי� בכל דר� אפ
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 הזוג בניבהורי� המתנגדי� לרצונו לחבור לעול� ההשכלה ומסרבי� להכיר בזכותו לבחור את 

 . מתו� רגשי אהבה ולא על ידי שידו�

  תשולמיהדרמות . בראשית שנות השמוני� עבר גולדפאד� לכתיבת דרמות היסטוריות לאומיות

,  נושא מאמר זה, הדוקטור אלמסדוהדרמה .  מתרחשת בתקופת הבית השנייהודה המכביו

 מתרחש במאה השנייה כוכבא� ברוהמחזה, בימי הביניי�עוסקת בחיי היהודי� בסיציליה 

 .  לספירה

איסור זה נבע . הופעות התיאטרו� ביידיש ברחבי רוסיהעל  אסרו השלטונות הרוסיי� 1883בשנת 

 כפי שנקראה היידיש – "רגו�'ז"מדת המשכילי� שרצו לדכא כל ניסיו� לטפח את הבעיקר מע

ג� התכני� העממי� של ההצגות והנושאי� הלאומיי� לא היו לרוח� של משכילי� .  באות� ימי�

.   היגר לארצות הבריתבה, 1886שנת וד ע� תיאטרונו בערי רומניה עד גולדפאד� המשי� לנד.  אלו

 שהפעילו מיודעיו הורבי� , תיאטראות יידישש�ר פעלו בלארצות הברית ככשהגיע גולדפאד� 

. יורק� לא נתנו לגולדפאד� דריסת רגל בעול� התיאטרו� של ניו, שחששו לפרנסת�,  הללו.ולטיינר

בצר לו חזר לאירופה בשנת .  ג� צעד זה כשלא�, גולדפאד� ניסה להשתלב בעול� העיתונות ביידיש

כתב עוד  מספר ,   בשנות חייו האחרונות היה מקורב לתנועה הציונית. והתיישב בפריז1899

.  1903שב לארצות הברית בשנת ללא מקור פרנסה קבוע .  בעיקר על תהילת העברא� חי, מחזות

 א� חיבר למע� הציוני� את הדרמות הלאומיות ,הוא לא חזר לתיאטרו� היהודי בארצות הברית

 1 .1908אד� נפטר ונקבר בניו יורק בשנת אברה� גולדפ. ב� עמי ודוד במלחמה

 

 עשרה�בראשית שנות השמוני� של המאה התשעשל גולדפאד� המחזות ההיסטוריי� 

כיוו� גולדפאד� את , עשרה�שנות השבעי� של המאה התשעבסו� , בראשית דרכו בתיאטרו�

.  יטימנטאלהסנבי� וולגארי ו� יצירותיו מאותה תקופה נעו בי� הקומי.יצירתו לקהל עממי רחב

 וביצירות נוספות בנות בריינדלה קוזאק, המכשפה ,שמנדריקמגמה זו מתאפיינת ביצירותיו 

הלהקה החלה .  י� שצברה ניסיו� רבנבראשית שנות השמוני� ניהל גולדפאד� להקת שחק.  הזמ�

ת  מעבר זה חייב  את גולדפאד� לשנות א.  להופיע בערי� גדולות  בדרו� רוסיה ובעיקר באודיסה

הוא החל לכתוב דראמות מורכבות יותר ופנה ג� . הרפרטואר הקליל  של מערכוני� בליווי שירי�

הפנייה לנושאי� היסטוריי� ולאומיי� החלה ביצירתו של .  לנושאי� היסטוריי� ולאומיי�

ובעצ� גולדפאד� , עשרה�של המאה התשעגולדפאד� עוד לפני הפרעות של ראשית שנות השמוני� 

מאות� משכילי� מתוני� שניסו למצוא נוסחה המחברת בי� ערכי ההשכלה ובי� הדת היה תמיד 

 :על כ� כותב ישראל גור.  והלאומיות היהודית

                                                 
 .57�7' עמ,  1970, גולדברג:  הסקירה מתו� ההקדמה לספר 1
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ההשכלה לבי� �כדי להבי� את משכיליותו של גולדפאד� עלינו להבדיל בי� תנועת, אכ�

כבלי מי� הדי� שנזכור כי לעומת אלה שהשתחררו מ. ההשכלה העברית של זמנו�ספרות

�התערו בעסקיו הכלכליי� והפיננסיי� ולא חזרו עוד אל חיק, נטמעו בעול� הגויי, הגטו

מצד אחד ייסרו את :   הרי סופרי השכלה המעטי�  שרו בשתי חזיתות ג� יחד�היהדות  

כל , כביכול, ניתכו עלינו, ובערותו�חשכתו�היהודי הגטואי שבשל אי רצונו להינתק מכבלי

המשיכה החיצוניי� והתאמצו בכל כוח� � שרו ע� מלאכי�ד שני ומצ. המכות והצרות

. גולדפאד� נימנה ע�  אלה האחרוני�.  לקיי� את זהות� היהודית ולשאתה בריש גלי

 ).13' עמ, 1970, גור(

 
החל  .  מגמה זו של שילוב בי� עול� ההשכלה לעול� היהדות עולה ביצירות רבות של גולדפאד�

הניצו�   [2ס פינטעלע יידד� כגו� בשיר ,שי� בראשית דרכו הספרותיתבשירי� שחיבר בשנות השי

. דרכי פתרונ�בבו הוא ד� בבעיות החברה היהודית ו דור הול� ודור באבורו יובמיוחד בח] היהודי

 נדלע�זינקעס מיט מ�ר�המפורס� של גולדפאד�  שצלילי� דומי� נשמעי� ג� משיר הער

בשיר יושבת האלמנה .  � ביותר  על בני דורו ומוכר ג� היו�שהיה מהחביבי)  צימוקי� ושקדי�(

 כנפיי� לעול� הגדול כסוחר ובנקאי ש א� מאחלת לבנה שיפרו,בת ציו� בחדר אפל  בבית המקדש

 3. מצליח

שה מע" שעיקרו סיפור אהבה הבנוי על בסיס שולמית העלה גולדפאד� את המחזה 1880בשנת 

 של אברה� אהבת ציו�ה כתוב ברוח הרומ� העברי הראשו� המחז.  ל"מתקופת חז" בחולדה ובור

 זכה מיד להצלחה מרשימה וענה לכמיהת הקהל שולמיתמחזהו ההיסטורי הראשו� .  מאפו

 4. היהודי למחזה  המתאר את ימי הזוהר של עצמאות ישראל בארצו

 
 אירופה עשרה טלטלו את  יהדות מזרח�בראשית שנות השמוני� של המאה התשע" סופות בנגב"ה

וההכרה שההשכלה לבדה לא תפתור , תחושת חוסר האוני� מול גלי השנאה וההרג. טלטלה עזה

ערכי אכזבה מ הביאו סופרי� והוגי� רבי� ל;את כל בעיותיה של החברה היהודית במזרח אירופה

 הפרעות הביאו 5.ש אחר פתרונות נוספי� למצוקת היהודי� במזרח אירופהוחיפלההשכלה לבד� ו

במזרח אירופה החלו להתגבש . הגירה יהודי גדול למערב אירופה וליבשת אמריקהלגל 

                                                 
 .61�59' עמ, 4, במה.  "סביבי בימות"). 1960( ' סד� ד:  ראו 2
 .140' עמ, 1970, גולדברג:  תרגו� עברי של השיר ראו 3
  .350�348,  8, ותחולי. "'חיבת ציו�'אברה� גולדפאד� אבי התיאטרו� ביידיש ו"). 2004(' נסקי מ'קצ: ראו 4
 .44�31' עמ,  כ,  הציונות."מנדלי מוכר ספרי� והרעיו� הציוני"). 1996(' גולדברג  ז:   ראו במאמריי 5

 .58�53' עמ, 7, חוליות. "פר� ויחסו לתנועה הציוניתל "י"). 2002(' גולדברג  ז

 .  230�223'  עמ, 7 ,מעו ומעשה". שלו� עליכ� הציוני והרעיות הציוני"). ב"תשס(' גולדברג  ז
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  שראו את פתרו� מצוקת היהודי� בהשתלבות בתנועת הפועלי� ובתנועות,התארגנויות ראשוניות

 היהודית והחיפוש אחר להתעוררות התנועה הלאומיתהפרעות הביאו ג� . סוציאליסטיות

ראשית שנות של פרעות הספק שאי� .  לקיי� חיי� עצמאיי�ע� היהודי  יוכל הבה, טריטוריה

 והשפלת ההכא,  המתמקדת בגירושדוקטור אלמסדוהשמוני� עמדו ברקע כתיבת הדרמה 

 גולפאד� קוד� כל את ביטא דוקטור אלמסדובדרמה .  היהודי� ללא סיבה הגיונית בימי הביניי�

 .גלי השנאה השרירותית מצד שכניה�חוסר האוני� היהודי אל מול את תחושת השבר והעלבו� ו

   6. בעצ� קינה על מצבו הירוד של הע� היהודיזוהי

 
 שחוברה זמ� קצר אחר לאחר ,כוכבא�בר הדרמטית של גולדפאד� היא הדרמה אחד משיאי יצירתו

שהיא , בדרמה זו. 1883 והועלתה על הבמה במאי דוקטור אלמסדושסיי� את חיבור הדרמה 

 בר מצד אחד :יוצר גולדפאד� קונפליקט משולש, הריסות ביתר� שולמ� עיבוד לספרו של קלמ

המבי� שמרד נגד האימפריה ,  כנגדו עומד רבי אלעזר המודעי.הקורא למרד ברומאי�,  כוכבא

ובתוו� נמצאת דינה בתו של רבי אלעזר המודעי וארוסתו של , הרומאית חסר סיכוי ומוביל לאסו�

 א� משתדלת להבי� ג� את עמדת אביה ,ר כוכבא ארוסההיא תומכת במרד ובב. כוכבא�בר

 7.האהוב

 
 צעד גולדפאד� צעד נוס� בניסיו� , שחיבר באותה שנהיהודה המכבי ובדרמה כוכבא�ברבמחזה 

פאד� לקהל צופי התיאטרו� הפע� מציג גולד. לשק� את הגאווה היהודית הפגועה לאחר הפרעות

דמויות יהודיות אקטיביות היוצאות למאבק למע� . כוכבא ויהודה המכבי�גיבורי�  כברהיהודי 

 שלימי� כינה אות� ,דרמות לאומיות אלו.  למרות סיכוייה� הקלושי� לנצח,  ואמונת��עמ

 וודאי תרמו להתעוררות הלאומית היהודית במזרח אירופה בראשית 8,"דרמות ציוניות"גולדפאד� 

 . שנות השמוני�

 
חזר גולדפאד� לחבר דרמות לאומיות עשרה � שנות התשעי� של המאה התשעבראשית

בניסיו� היהודי� בגרמניה לבטל עוסקת ש, מלי� יושרבתקופה זו חיבר את הדרמה .  והיסטוריות

דרמה נוספת מאותה תקופה היא הדרמה הציונית .  רה כנגד החרמת התלמוד בימי הביניי�גֵז

 הוא. � רוסי והתנכר למוצאו שקיבל חינו, עוסקת בחייו של צעיר יהודיהדרמה. ימות המשיח

                                                 
לגולדפאד� ות של ראשית שנות השמוני� גרמו  שהפרע,בספר� על גולדפאד� טועני�, )1926( אויסלענדער פינקעל 6

 .64' עמ, ש�. להיות תומ� של תנועת חיבת ציו�
 .90�79' עמ,  6, חוליות. "כוכבא מאת אברה� גולדפאד��המחזה בר" ,)2000(' קווינט א: ראו 7
 .82'  עמ,  ש� 8
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בוחר להשתקע בסופו של דבר  ו,בעקבות הפרעות של ראשית שנות השמוני� לחזור לעמומחליט 

   9.באר� ישראל

 

אחת מה� . העיסוק בנושאי� לאומיי� בדרמות של  גולדפאד� בשנות השמוני� נבע מסיבות שונות

כדי לעמוד בתחרות , ודי יותר מעוד� הצור� הפרקטי לשדרג את יצירותיו ולהתאימ� לקהל יההיא

מי היה קרוב  לליבו הנושא הלאו.   לב הקהל היהודיע� להקות תיאטרו� נוספות שניסו לשבות את

והוא לא התקשה  ,עשרה�עוד מיצירתו השירית בשנות השישי� של המאה התשעשל גולדפאד� 

מוני� העמיקו את בראשית שנות הש" סופות בנגב"ה. לחזור לנושאי� אלו בשנות השמוני�

 ,תחושת השבר בחברה היהודית ודחפו את גולדפאד� לקונ� על מצבו העגו� של הע� היהודי בגלות

מכיוו� שלא יכול היה מחמת .  ולצאת בקריאה נסתרת לרבבות היהודי� לקחת את גורל� ביד�

.  יסטורידיבר גולדפאד� לקהלו בשפת הסתרי� של המחזה הה, הצנזורה לומר את רעיונותיו בגלוי

  ,הרעיונות הפוליטיי�  שהועלו בשנות השמוני� לפתרו� מצוקת היהודי� במזרח אירופהבי� מ

 )24�21' עמ, 1970, גולדברג. (היה גולדפאד� מקורב לרעיו� הציוני

 

     

  תוכ� המחזה� "דוקטור אלמסדו"הדרמה 

 

 ] אלמסדו או היהודי� בפלרמודוקטור[ 11 �דער די ייד� אי� פ�לערמ�– 10דוקטור  �למ�ס�ד�

 12אופרטה היסטורית בחמש מערכות ואחת עשרה תמונות  מעובדת לפי רומ� גרמני

 ידי המחבר�התלבושות והתפאורה חוברו ועוצבו על, המוזיקה

 

                                                 
 . 235�230', כר� א. ראוב� מס: ירושלי�. המחזה והתיאטרו� העברי והיידי). 1996(' אבישר ש:  ראו 9

 . הדרמה מופיעה בש� דוקטור אלמסדו ו ג� תחת הש�  דוקטור אלמסדה 10
: וורשא. מ�לערדער דיא יודע� אי� פ� �– ד�ס�למ�ר �קט�ד�). תרמח(' דע� אלדפ�ג�: סקירת התוכ� לפי 11

 ) אלמסדו: להל�.  (בוימריטטער או� גאנשאר
 לא ידוע על מקור גרמני לדרמה ולא ברור א� גולדפאד� אכ� עיבוד דרמה ממקור גרמני או רק רש� זאת בשער כדי 12

 .  ליצור הילה של חשיבות ליצירה
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 הדמויות 

  מושל פלרמו– דו� פדרו

  אשתו– אליזבטה

  בת��  אלווירה

  אחיי� צעיר  של דו� פדרו– דייגודו� 

�  משרת� גומי

  רופא יהודי זק� בפלרמו– אלמסדודוקטור 

  בתו– מרי�

  תלמידו של דוקטור אלמסדו, רופא צעיר– אלונזו

 משרת � ברטלו

 ודמויות נוספות

 
 .�14העלילה מתרחשת בפלרמו בירת סיציליה במאה ה

 
 מערכה ראשונה

דו� . י� שיר ציידי� צולי� אווז ושר,שותי� יי�, על מרפסת טירה עתיקה בלב היער יושבי� ציידי�

..   צייד אד�,תייומציע לו לצאת לצייד אמ קורא לברטלו המשרת ,המשועמ� אחיי� המושל ,דייגו

  דייגוכדי שדו� , לוס אהובה של אלווירה בת המושלסכו� כס� לחסל את קרברטלו מסכי� תמורת 

 .יוכל לזכות באהבתה

 

שבכל מקו� מכיוו� ,  לו על כ� שדמו רותח אחָיינו ומספרדייגופוגש בדו� דו� פדרו מושל העיר 

 .הגזרה יצאה לגרש� מרחובותיה היפי� של פלרמו. נתקלי� בעכבישי� היהודיי�  המלוכלכי�

 

  ,פונה אליו בתחינה ושואלתאיזבלה אשת המושל .  מושל נכנס הרופא הצעיר אלונזולחדר בבית ה

המחלה מתגברת ויש רק .  "בחיי�אלווירה תישאר וד איזה שהוא סיכוי שבתה החולה הא� יש ע

, מדובר ברופא היהודי דוקטור אלמסדו המתגורר בעיר",  עונה אלונזו, "רופא אחד שיכול לייע�

 והעובר על החוק ,אסור ליהודי� לרפא נוצרי�, לשו� החוקאת ת  א� יודעת >.א� עדיי� טר� גורש

 .ה איזבלההשיב"  למע� חיי בתי אעבור על כל חוק".   "צפוי לעונש כבד

 

בתנו עומדת למות מאותה מחלה שהמיתה . "דו� פדרו נכנס לחדר ורואה את איזבלה אשתו בוכה

וכי : "דו� פדרו מזועזע. "רק הוא יכול לעזור, חייבי� להזעיק את הרופא היהודי, את שני אחיותיה

פונה איזבלה ".  שלושה חודשי� מאסר למי שפונה לרופא יהודי, אינ� יודעת את לשו� החוק

 ג� דו� פדרו מזרזו ומבקש .לגומי� המשרת ומבקשת שיצא בדחיפות להביא את הרופא היהודי

 .שיעשה זאת בחשאי
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שני . מרי� בתו של הרופא היהודי אלמסדו ממתינה ברחוב בשעת ליל מאוחרת לאביה הזק�

וא ג�  הרופא הצעיר אלונזו שהאלעזרתה ב, מתנפלי� עליה) דייגוברטלו ודו� (אנשי� במסכות 

� מרי� קרועה ומתלבטת בי� נאמנותה לעמה לבי� אהבתה לרופא הנוצרי האציל ועדי.  אהובה

 הדוקטור ,בשעת משבר זו על אהבת� לאביה של מרי�השניי� מחליטי� לא לספר . הנפש

. טיפול בחולה ענימהדוקטור אלמסדו נכנס לביתו בשעת לילה מאוחרת לאחר ששב .  אלמסדו

הוא משבח את מרי� שארזה והכינה הכל .  אלונזו ותלמידו הדוקטור �בבית מצפי� לו מרי

אלמסדו  מבקש להתפלל .   ומקונ� על גורלו וגורל אחיו היהודי� היוצאי� לגלות,רושילקראת הג

יהודי פלרמו .  לשלו� הקיסר בתקווה שאלוהי� יית� בליבו חכמה והוא יבטל את הגזרה

המקהלה .  לפרידה מבית הכנסת ומעיר� לפני הגרושמתכנסי� בבית הכנסת לתפילה אחרונה ו

השערי� נפתחי� .  שהיא כל רכוש� של היהודי�, ה שיר לתורה הקדושה היוצאת לגלותשר

 .  ע� ספר התורה עוזבת את בית הכנסתותהלוכה של יהודי� 

 

 מערכה שניה

 .בחדר המושל יושבי� איזבלה ודו� פדרו ובוכי� ליד מיטת בת� החולה

איזבלה נופלת לרגליו ואומרת לו שהוא תקוות�  , ר אלמסדו נכנס לחדר"הודי דהרופא הי

דו� .  משו� שידו הימנית חבושה,ר אלמסדו  רוש� לחולה מרש� בידו השמאלית"הד.  היחידה

שנפגע על ידו , ופא היהודישהר טוע� באוזני אשתו )הימנית בידו שפצע את הרופא היהודי(פדרו 

אלמסדו טוע� לעומתו .  את אלווירה החולה ההזדמנות לנקמה ויהרוג יינצל אתבוודאי , בעבר

למרות שמגרשי� את .  אשמות שווא רבות שטופלי� על היהודי�ה כמו ,אשמת שוואה הישזו

בנקמה אלא אינו עוסק הוא .  רק מבצעות את רצו� אלוהי� ה� מביני� שאומות העול�,היהודי�

חידה כאב לבת י.  ה לקחת את נשמתה של אלווירהמלא� המוות הרוצבניסיו� הקשה לנצח את 

 . לרפא את בת�כדי רגשותיה� של המושל ואשתו ויעשה כל מאמ� שיידרש הוא מבי� 

 

פעולה שיכולה להשפיע ,  המושלמרי� בת הרופא היהודי מתפללת למע� הצלחת אביה בריפוי בת

. היא מציגה את לבטיה הפנימיי� בו ,לאחר מכ� היא פותחת במונולוג ארו�.  גורל יהודי פלרמועל 

היא . נזוהיא מאוהבת ברופא הנוצרי אלוגיסא היא בת נאמנה לע� היהודי ומאיד� גיסא מחד 

היא יודעת שגילוי הרומ� בי� יהודיה .  הא� אהבה טהורה היא חטאמתלבטת ושואלת את עצמה 

יטה להישאר נאמנה מרי� מחל.   והוא יוחר� על ידי הקהילה היהודית,לנוצרי יבייש את אביה

 .לעמה

בשעת לילה מאוחרת נכנס הרופא הצעיר אלונזו לבית הרופא אלמסדו ומודיע למרי� על שיפור 

 חושפת מרי� לפני הרופא את לבטיה ,לשאלתו מדוע היא עצובה. במצבה של אלווירה בת המושל

 . א� מיד נופלת על צווארו בחיבוקי� ונשיקות;הפנימיי� מבקשת ממנו ללכת
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 . ותוקע סכי� בליבודייגו שאלונזו עוזב את בית אלמסדו מתנפל עליו דו� בשעה

.  היא אומרת שאי� ער� לחייה ללא אלונזו ורוצה להתאבד. מרי� עוזרת לפצוע וחובשת את פצעו

 דייגודו� , לחדר נכנס הדוקטור אלמסדו".  ג� אני יהודי, אל פחד, עצרי: "אלונזו הפצוע לוחש

אלמסדו מנסה להתגונ� וטוע� שזה עתה חזר מביקור אצל ". פסו את הרוצחִת"מתנפל עליו וצועק 

קבוצת .  לאחר איומי� במכות מודה הדוקטור אלמסדו שטיפל באלווירה בת המושל. חולה

 .ובתו מרי� לכלא בעוו� רצח הרופא אלונזושוטרי� נכנסת ומובילה את אלמסדו 

 

 מערכה שלישית

ע� הל גורל עה ארו� ושר שיר קינ, עצובכשהוא אלמסדו הדוקטור על ספסל בבית הכלא יושב 

תרבות ה.   ואינו מוצא מקו� בו יוכל לחיות בשקט ובשלווה,לגלותהיהודי המגורש מגלות 

 א� ממשיכי� לזלזל ולפגוע , ובתהילי�ורהג� ה� משתמשי� בת, היהודית אינה זרה לגויי�

כוח למלאכה , יש לה� מוח ללמוד. לובכיעו לכ� יהודי� רק להיכנס וה� יסתנו לי. ביהודי�

.  א� ובקרג� לעבודת אדמה ולגידול צה� מוכשרי� , כבעבר, וא� רק יאפשרו לה�, סחרולמ

י� ה� מתפלל.   בו יכירו הגויי� בתרומת� הרוחנית,ומחכי� ליו� אורהיהודי� שרויי� באפלה 

" אתה בחרתנו"ה.  עזובלהפ� לטוב ולא יכריחו את היהודי� יילשלו� השליטי� ומבקשי� שליב� 

יתכ� שהשנאה והמחלוקת בתו� עדת .  של היהודי� משמעותו להיות מוכה ומושפל בי� העמי�

 !!!היהודי� היא הסיבה לכל הצרות

 

מרי� . על סיפור האהבה בינה לבי� הרופא אלונזו שהוא יודע הדוקטור אלמסדו מגלה למרי�

ענת שאביה כלל לא היה בבית בזמ� הרצח מרי� טו. ואביה מובלי� אל השופט ומואשמי� ברצח

הדוקטור אלמסדו נשאל היכ� היה בליל .  וידיה הוכתמו בד� בשעה שחבשה את אלונזו הפצוע

לבית המשפט נכנס דו� דייגו ומגלה שאלמסדו שהה בזמ� הרצח ליד מיטת  . הרצח א� מסרב לענות

 . אלווירה בת המושל והוא משוחרר מהכלא

 

 מרדי� את שומרי הכלא ומבקש מברטלו המשרת לעזור לו לשחרר ,רי� היפה שחשק במ,דו� דייגו

חושש ממזימה של , בעבר בחינ�ור אלמסדו הציל את חייו כשריפאו  שהדוקט,ברטלו. את מרי�

בסכי� למוות ברטלו דוקרו .  מנסה לחוטפהדייגוברטלו מוריד את מרי� בסול� ואז דו� .  דייגודו� 

 .ובורח ע� מרי�
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 .ביעיתמערכה ר

אלמסדו במסיבה לכבוד ת איזבלה ובתה אלווירה לצידו של הדוקטור יושבובבית המושל 

 הודה לפני מותו ברצח דייגואיזבלה מספרת לאלמסדו שדו� .  החלמתה של הבת אלווירה

דו� פדרו .   משו� שאינו יודע היכ� בתו מרי�,אלמסדו ממשי� להיות עצוב.  הדוקטור אלונזו

היהודי� יוכלו לגור באר� , ור אצל הקיסר ומודיע שהתבטלה הגזרההמושל חוזר מביק

 .פאי� יהודי� יוכלו שוב לרפא חולי� נוצרי�ו ור,כבראשונה

  

 מערכה חמישית

.  רת הגירושדי� המודי� לו על חלקו בביטול גזהדוקטור אלמסדו יושב עצוב בחדרו וסביבו יהו

היהודי� .  לשלו� הקיסר" מי שבר�"תפילת ולקיסר ולהתפלל הוא קורא ליהודי� להודות לאל  

 כדי לא ,ישרי� והגוני� לכ� ה� חייבי� להיות נתיני� ,ה� תמיד בני� חורגי� במקו� מגוריה�

 .לעורר חמת הגויי� עליה�

 

ה שהוא יהודי ושמו מנשה ב� הוא מגל. לבית הכנסת נכנס הדוקטור אלונזו לבוש בבגדי� יהודיי�

כשהתחילו הגזרות החליט להתחפש .   הטוב של דוקטור אלמסדו בנו של חברו,מטולדויוס� 

 . כדי לעזור בהצלת הקהילה היהודית,לרופא נוצרי ולהיות מקורב לשלטו�

 

 שריפאו מחוליו ,לחדר נכנס המשרת ברטלו ומודיע שבא לשל� את חובו הגדול לדוקטור אלמסדו

ת את אביה ומופתעת לראומרי� מתחבקת ע� . הוא מכניס את מרי� לחדר. והציל את חייו

הזוג . חתנה המיועד משכבר מגלה לה שאלונזו הוא בעצ� מנשה הדוקטור אלמסדו.  אלונזו חי

 .  ומנשה מספר למרי� שבדקירה רק נפצע פצעי� קלי� וכבר שב לאיתנו,מתחבק

 בה מאחלי� ברכה והצלחה למל� ולבני משפחתו ושמחי� ,המחזה מסתיי� במסיבה בבית המושל

 .  שהכול הסתיי� בטובעל כ� 

 

 וביקורת  מבנה –" דוקטור אלמסדו"

הנושא המרכזי הוא  . הדרמה מורכבת משלושה סיפורי� מקבילי� המתחברי� בסו� המחזה

במקביל מרפא .  ישראל במש� הדורות כחלק ממסכת עינויי� של ע� ,גירוש היהודי� מפלרמו

ברקע מתפתח  .   להצלת יהודי פלרמואלווירה בת מושל העיר ופותח פתחהדוקטור אלמסדו את 

 . אלמסדו והדוקטור הצעיר אלונזוסיפור אהבת� של מרי� בתו של

 הטובי� לבי� הדרמה כיצירה בעלת אופי עממי מבליטה את הקוטביות בי� דמויות היהודי�

ה� בי� הדמויות הלא יהודיות נית� למצוא ג� דמויות . דו� דייגו כגו�, שליליותדמויות לא יהודיות 
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משבר ההול� , הדרמה בנויה מפתיחה רגועה.  רתשליליות כדמותו של ברטלו המשחיוביות וה� 

 .מבנה המאפיי� יצירות עממיות רבות, סו� טוב וקטע קצר של רגיעה לסיו�, ומחרי�

רוסקי "ה.  וקיבל מיד ביקורות חיוביות1882ינואר ב �12בהמחזה הוצג לראשונה בפטרסבורג 

גולדפאד� הוכיח שנית� להציג לפני . ת מחזה בנושא היסטורי תופעה משמחתראה בהצג" יעוורעי

חומר וולגארי המקלקל את טעמו האומנותי של ות היסטוריי� ברמה גבוהה ולא רק הקהל מחז

 13.קהל הצופי�

 שהדרמה כתובה , מציי�1886השחק� יעקב אדלר ששיחק את תפקיד אלמסדו בלונדו� בשנת 

הדרמה זכתה להצלחה .  יהודי� מדברות יידיש�מנת ואפילו דמויות הלאביידיש פשוטה ולא מגור

בבית האסורי� על  שירו של אלמסדו ,ודבריל. למרות שלדעת אדלר היא חסרה קונפליקט מרכזי

 14.מצבו העגו� של ע� ישראל היה אחד משיאי ההצגה

 

 רקע היסטורי

יהודי� .  רמו בירת סיציליהשל המחזה תוא� באופ� כללי את מצב יהודי פלהרקע ההיסטורי 

בימי הביניי� חיו יהודי סיציליה בדר� כלל .  ישבו בסיציליה כבר מהמאה הראשונה לפני הספירה

 נאסר על 1310שנת ב חויבו לשאת את אות הקלו� היהודי ו1221בשנת . תחת משפט הכנסייה

� חויבו לגור ה. להחזיק משרתי� נוצריי�וכ� , יהודי� לעסוק ברפואה ובמשרות ציבוריות

כאשר  ,משקפת אולי תקופת רגיעה בחיי יהודי סיציליה" דוקטור אלמסדו"הדרמה .  בגטאות

והיהודי� ,  עשרה מספר הגבלות�בפקודת המל� אלפונסו החמישי בוטלו בראשית המאה החמש

�סיציליה נשלטה במאה החמש, רגיעה זו לא ארכה זמ� רב.  הורשו שוב לעסוק במקצוע הרפואה

רוש יעל ידי ממלכת ארגו� שבספרד  וכל יהודי האי גורשו יחד ע� אחיה� הספרדי� בגעשרה 

היהודי� שבו לחיות באי רק לאחר הצטרפותה של סיציליה לאיטליה המאוחדת בשנת . ספרד

1861. 15 

                                                 
 .70' עמ, 1926, פינקעל,   אויסלאנדער 13

14  Adler ,2001 ,274�272' עמ. 
 .סיציליה, אנציקלופדיה עברית 15

 :פלרמו, אנציקלופדיה יהודית 

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=30&letter=P 
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 בי� מסורת להשכלה

על ר ג� לשמוהיה משכיל יהודי מתו� שקרא להפני� את ערכי ההשכלה ו, כפי שצוי�, גולדפאד�

 ה� דמויות מופת של ,הדוקטור אלמסדו והדוקטור אלונזו, שני הרופאי� במחזה. ערכי המסורת

ה� מטפלי� בכל .  שרכשו השכלה ופועלי� למע� הקהילה היהודית ולמע� החברה הכללית,יהודי�

דמויות מופת דומות מימי הביניי� כגו� דמות� מחקה .  אפילו מחורשי רעת�חולה ונזקק

דו בשיר את גורל היהודי  בזמ� שבתו בכלא מבכה הדוקטור אלמס.  י יהודה הלוי� ורב"הרמב

וזה שוב ושוב במהל� מגורש ומב, נרד�� הוא "עניק לאומות העול� את התנשלמרות שה, העלוב

 :בשיר מביע אלמסדו את רצו� היהודי� להשתלב בחברה הכללית במילי� אילו.  ההיסטוריה

 

 :מקור ביידיש

 ריי�� >זט מיאוי ל=

 אי� וועל איי� ניצלי� זיי� 

 לצדינגאי� בי� פעיק  צו >

  מוחצו� לערנ�  >

  כוחצו� מלאכה >

 נצער קלוגר יונג ג>נדלע� >צו� ה>

 � מיריס קענע� אוד=

 � דיר=, מיט דיר

 דערצו דע� ר ווי קומסטו נ=

 רצייט�� פ>דו פלעגסט  ד=

 רבעט�>ערד ב>

 ישע� או� פשעפל�  פ>

� .ל מ=ס > נע� אי� היינט דע� כח וו=וו

 ס אי� שטיי� בי� אי� קוי� וו=שוו>

 ל צ=� >ר =ג� ג=ג� או� י=פו� של=

 .גיי, גיי,  ס תיר� איז ד=>

 )36' עמ, אלמסדו(

 : תרגו�

 הרשו לי להיכנס

 ואהיה  לכ� מועיל

 מוכשר אני בכל

 ללימודי� מוח

 למלאכה כוח

 . במיוחדלמסחר מוכשר אני 

 זאת יכול אני לעשות

 תכ� ובלעדיכ� ִא

 ]יהודי[אי� הגעת לזאת 

 הרי לפני שני� רבות 

 עובד אדמה היית 

 ורעית עדרי צא� ובקר

 מהיכ� אשאב שוב את הכוח מאז

 חלש אני ובקושי עומד

 ממכות ורדיפות ללא מספר

 .�ֵל, �ֵל, והתירו� הוא

 

 

. גדולה של היהודי� להשתלב בארצות מגוריה�בחרוזי� אילו מביע גולדפאד� את הכמיהה ה

גולדפאד� שואל מהיכ� לוקחי� את . כמיהה זו נענית על ידי אומות העול� בגזרות מכות ורדיפות

הוא מביע ייאוש מהאפשרות . ע� עובד אדמה ורועה צא�, הכוחות לחזור למה שהיינו בעבר

את ,  אולי בפע� הראשונההוא מבטאבטקסט זה .  כשווי� בחברה הכלליתלהשתלב ולהתקבל
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עשתה ,  כשנכתבו הדברי�1883שבשנת , חיבת ציו�הכמיהה לחיי� יהודיי� עצמאי� ברוח תנועת 

 .את צעדיה הראשוני�

 

המערכה הראשונה . בדרמה מדגיש גולדפאד� ג� את הקשר העמוק של היהודי� לדת היהודית

ה� לוקחי� את ספרי .  נהמסתיימת בשעה שבני הקהילה מתכנסי� בבית הכנסת בפע� האחרו

כבוד� והנשק בו ה� , התורה ואומרי� שהתורה הקדושה תל� עמ� לכל מקו� כי היא כל רכוש�

 ) 23'  עמ, אלמסדו. (נלחמי�

 

לאחר מאבק . מרי� היהודייה  והדוקטור אלונזו הנוצרירקע המחזה מופיע סיפור אהבת� של ב

 היא מחליטה להישאר ,יה ובי� מימוש אהבתהפנימי קשה בו נקרעת מרי� בי� נאמנות לדתה ולאב

את הקווי� למחנה מחליטה לא לחצות  ולמרות אהבתה לאלונזו היא ,נאמנה לעמה ולאביה

יהודי מתברר שהדוקטור אלונזו הוא בעצ� כש, בסו� המחזה בא קונפליקט זה על פתרונו. הנוצרי

 . בש� מנשה ב� יוס� מטולדו

 

 שחיבר גולדפאד� בראשית שנות התשעי� של משיח צייט�מהל� דומה נית� למצוא ג� בדרמה 

 עומד , שהתחנ� בחינו� רוסי והתרחק מעמו והפ� את שמו לאיוו�,הרשל.  עשרה�המאה התשע

ידי� שמוצצי� את ' א� לאחר הפרעות מתברר לו שג� ארוסתו מדברת על הז�להתחת� ע� גויה 

 בדרמות של גולדפאד� סיפור אהבה בי� . והוא מחליט לחזור אל כור מחצבתו היהודי, ד� הרוסי

 . יהודי� לנוצרי� אינו  מתממש

 

בסיפור זה נוצר קשר .  טוביה החולב, עליכ� את סיפורו�העשרי� מפרס� שלו��בראשית המאה

קשר זה מתמסד על ידי חתונה , לבלר הגויהבתו של טוביה חווה לבי� חוודיקי האהבה בי� 

ביה בשעה שמגרשי� את בוחרת לשוב אל עמה ואל א עליכ� שלו�חווה של ג� , אול�.  והתנצרות

כנר  לסרט טוביה החולבעובד הסיפור , אשית שנות השבעי� של המאה הקודמתבר. טוביה מכפרו

היא ובעלה הגוי עוזבי� את הכפר לעיר הגדולה כדי . בסרט זה אי� חווה חוזרת אל עמה. על הגג

 .ה מקבל את חווה למרות התנצרותהטוביו, להביע את מחאת� כנגד גירוש היהודי�

 

מגדיר ג� את גבול , גולדפאד� שהטי� בכתביו לפתיחות לעול� ההשכלה ויצא נגד הקנאות הדתית

, להתאהב עדיי� מותר אבל לממש את האהבה אסור. המותר והאסור ביחסי� בי� יהודי� לנוצרי�

 השאלה היא רק ,� להתאהבציפור ודג יכולי: "הגג כנר עלוה בסרט וכפי שאומר טוביה לבתו ח

 ."  איפה ה� יחיו ביחד
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 הקיסר ירו� הודו 

הי� אלמסדו ליהודי� להתפלל לשלומו של הקיסר בתקווה שהאלובמספר מקומות במחזה קורא 

אחר שבוטלה גזרת ל). 17' עמ, אלמסדו. (את הגזרה הנגד היהודי�יהפו� ליבו לטובה והוא יבטל 

לקיסר ולאנשי ממשלו שבחסד� " מי שבר�" להתפלל תפילת הדוקטור אלמסדורוש קורא שוב יהג

מוטיב זה חוזר שוב בשיר הסיו� של המחזה בו המקהלה ). 56' עמ, אלמסדו. (תלויי� היהודי�

ושחסד ורחמי� ישרו  ,מאחלת לה� חיי� ארוכי�, לבני משפחתו ולחבריו, שרה שיר ברכה לקיסר

חרות של גולדפאד� משתרבבת התפילה לשלו� בדרמות אג� ) 60' עמ, אלמסדו. (בת� תמידבסבי

במערכה .   בתפילה לשלו� הקיסרשני קונילמלכ� מסתיימת המערכה הראשונה בדרמה .  הקיסר

ששלומו ,  קורא רבי אלעזר המודעי להתפלל לשלומו של הקיסרבר כוכבאהראשונה של הדרמה 

 .הוא ג� שלו� היהודי�

שהיה  לשלו� הקיסר מקורה בפחד המתמיד ותסביר להניח שהסיבה לריבוי התפילות והבקש

האיסור על הצגת תיאטרו� ביידיש ברוסיה .  לגולדפאד� מפני הצנזורה המחמירה על תוכ� המחזות

איסור זה נבע כנראה מהטענה של חוגי .  קטע את התפתחות התיאטרו� היהודי ברוסיה1883בשנת 

, 1970, גולדברג. (פוליטי מהפכני המורד בשלטו� הוא מחזה כוכבא�ברהמשכילי� שהמחזה על 

שיצא נגד המרד , דמות הנגד במחזה, הצנזורה המחמירה לא התייחסה לאלעזר המודעי) 18' עמ

 .וקרא להתפלל לשלומו של הקיסר הרומאי

 
 סיכו� 

העיסוק בנושאי� היסטוריי� . הדרמות ההיסטוריות של גולדפד� זכו בדר� כלל להצלחה רבה

 היו נושאי� שיצרו  ,ק במצבו העגו� של ע� ישראל בגולה לאחר הפרעותלאומיי� ובמיוחד העיסו

השפעת� ומשיכת� של כתב הסופר יצחק באשביס זינגר על לימי� .  הזדהות אצל קהל יהודי רחב

 :אות� סיפורי� היסטוריי�

מפני שצרי� , פתחת בקריאת רומא� ולא יכולת להניחו מיד�.  היה ספר סוח� אות�יבימי

. והיו ש� מחשבות שהביאו אות� מי יודע לא�! זייפרט, ספקטור,  דינזו�.קרהלדעת מה י 

, זינגר( .ה� קלעו בול. בר כוכבא, בת יפתח, שמשו� ודלילה. והיתה ש� ג� היסטוריה 

   ).97' עמ, 1983 

 



 

 

 

 

 4 � מאס� לענייני ספרות והוראתה –מסד 

 

 

46 

 ביבליוגרפיה

 . 235�230' עמ', כר� א. ראוב� מס: ירושלי�. המחזה והתיאטרו� העברי והיידי). 1996(' אבישר ש

: מינסק. פיעגר� בי�ר �ל� פ�טרי� מ�–ד� לדפ�ג� 'א). 1926(' פינקעל א' אויסלענדער נ

 . ר ווייס רוסלענדישער  קולטוראינסטעטוט פ> 

 .מוסד ביאליק: ירושלי�. שירי� ומחזות –אברה� גולדפאד� ) 1970) (מהדיר(' ר, גולדברג

: וורשא.  אדער דיא יודע� אי� פאלערמא–דא דאקטאר אלמאסא). ח"תרמ(' גאלדפאדע� א

 .  בוימריטטער או� גאנשאר 

 .10' עמ, 47, במה. "גולדפאד� וגרודי�"). 1970(' י, גור

 .אביב�תל, תאוות. "ס� פלקה ודוד וישקובר"). 1983(' ב, זינגר

 .90�79' עמ,  6, חוליות. "כוכבא מאת אברה� גולדפאד��המחזה בר"). 2000(' קווינט א

 , 8, חוליות. "'חיבת ציו�'אברה� גולדפאד� אבי התיאטרו� ביידיש ו"). 2004(' נסקי מ'צק

  .358�347' עמ 

Adler J'. (2001). A Life on the Stage. N.Y- London: applause, pp. 272-274. 

 


