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דודיונה

מבואא.

וזאת 1באיטליה,עבריתדרמהשרםהוצגהולאנכתבהלאסומריהודהשללימיועד

טעמים:מכמה

 2גיברשר.תהליךבראשיתאזהיהעצמוהאיטלקיהתאטרוןא.

 3איטליה.ברחבימקצועיתבימהשרםקיימתהייתהלאב.

להתפתחותהסייעולאהיהודיםנתוניםהיושבהםוהמדינייםהכלכלייםהתנאיםג.

 4עברית.דרמהשל

עליהםנכפהאיטליהיהודיבקרבהמקוריתהדרמטיתהיצירהניצנינראובטרםד.

נפגעויהודיםההמונים.אתלשעשעברורהבמטרהליצניותבימתיותבהופעותלהופיע

בהופעותוברזוהושפלוואףממש,גופניותפגיעותהמסורתיותהקרנבלבחגיגות

 sהאלה.בחגיגותשהתקיימו

 A. D' Ancona, Origini del teatro ltaliano ,ראה:באיטליההעבריהתאטרוןעל
578-584 , 398-429 . Torino 11, 1891, pp ; •באיטליה,הריניסאנסבתרבותהיהודיםרות,ב
באיטליההיהודיםבשכונותוהמוסיקה·התיאטדוןשיומן,ח· ; 246-223עמ·תשכ"ב,ירושלים

(הנ"ל,ביבליוגרפיהגםושם , 111-61עמי(תשכ"ד),כטציון, ',]ח"יהלמאההט"זהמאהנבין
מ.שלהמחזותדו,די· ;) 125-95עמיתש"ם,ירושליםב,העברית,והדדאמההשידהלתולדות

ב,מבטובה,בדוכסותהיהודיםתולדותסימונסון,ש' ; 26-21עמיתשל"ב,ירושליםלוצאטו,ח.
 . 488-478עמיתשכ,ה"ירושלים

באיטליהפדיחהלידיוהגיעושהתעוררוהאמנויותביןהאחרונהחיתהההצגה'אמנותכי 2
בתקופתבאיטליההיהודיםחיישולוואס, 'מ(כמובן]'והפרוזה,השידהנלאחרהדיניסנסבתקופת

 .) 231עמיתשט"ו,יורקנירהדיניסאנס,

(שהייתההאצולהובטרקליניהכנסיותבחצרותהשווקים,בכיכרותנתקיימוההצגותכל 3

הפאר).הצגותאתוהמממנתהמעודדתגם

מנשוא.הכבדיםהמסיםלכולומעלועינוייםהשפלותקשים,גטותנאיבגלל
שבתוכהבחבלתהע~ף.שביהודיהזקןאתברומאהגבעותמאחתלגלגלנהגו 1443שנתעד 5
שותפושבהם , Barberiה"מרוציאתהשניפאולוסחידש 1497בשנתחדים.מסמריםתקועיםהיו

ערוכותעממיותהצגות , Giudiateה"דומיליהודיגדמובמינומיוחדעינויויהודים.חייםבעלי
הקדושכלשלמחפירחילולתוךהעדהלאנשיללעוגבכוונהיהודיים,נושאיםעל-עגלותעל

הראשישהרבהעידאבותאצלהנימוסיןביקודברומאנתקיים 1848ועד 1668בשנתהחללהם.
מפיוההכנעהההערצהדבריהקרנבל:שלהראשונהבשבתלקיימומחויביםהיוהקהילהוראשי
עלכריעהלההוסיףהשישי(פיוססופוועדהטקסמהתחלתהעמוקהההשתחוויהעצמו,הרב

האספסוףליווהשבהםוההכאותהעלבונותוכןבקהילה),גדולהמבוכהשעודדדבר-הברכיים



דודיונה

מחששבאיטליהקרקסובתיתאטראותלהקמתהתנגדורביםיהודיםמנהיגיםה.
 6זרות.תרבויותמפניהיהודיתהדתערכיעללהגןכדיגםואולימלאהמטמיעה

כגוןבעריםתאטרוןבהצגותלהשתתףיהודיםהחלושוניםהיסטוריוניםפיעלו.
תאורניםשחקנים,בתורהשתתפוהם 8.1525לשנת 71489שנתביןופרדהמבטובהפזארו,

 E. Toaff, '11 camevale di Roma (לתארו'אכזריסבלהיוו-הגטולשערעדהמשלחתאנשיאת
' e gli Ebrei , אתתיאררות .) 344-325עמ'תשט"זירושליםמאיד,סאלולשלמהזכדוןספד

להשפלהנתוניםרומאיהודיהיוהגיטומתקופתגדול'חלקברומא:שהתקיימוהדגלמרוצי
שלשודהוהנהיג 1466ב"הרומאילקאדניבלגיווןהוסיף 11פאבלו~מינה"'אnפיפיודמיוחדת
נערים,שלמירוץנערךאחדיוםפרס;וגםמטרהגם ) palio (אריגפיסתשימשהבהםרגל,מרוצי

עשרים.מגיללמטהשנקבעכפייהודים,שלולאחרונהתאומיםשלשלישייוםזקנים,שלשנייום
השתתפושאז , 1511בשנתהחגיגותתיאורביידנודופי.חסדיכמעטאלהמרוציםהיובראשיתם

האפיפיוררופאשלבהדרכתואנג·ילוסט.למבצרפיאטדוסט.מכיכרבמירוץיהודיםעשרשנים
וחמישיםלפניורכביהודיםמאהשלמזדייןמשמדאשדצדפתי),שמואל(אוליהמודה""הרב

החגיגות,גמדעםרומא.והעידהאפיפיורסמליעםודגליםזיתענפינושאיםלצידו,נוספים
הפכולדעה,נשתנתההכלליתוהאדירההימיםמשחלפואךבביתו.הזוכיםאתארחמספרים,
לעשותנאלצומותנים,לכיסויפרטערומים,שהיוהמשתתפיםמנשוא.קשהלעלבוןהמירוצים

קרובותלעתיםבם.להאיץמנתעלמאחריהם,דוהריםכשפרשיםמלגלגים,המוניםבתוךדדכם
נמצאושכןבוטלה,הגילהגבלתקל.שיבושחלכיבאמתלה,מחדש,המירוץעללחזורהיהצדיך

שתהאבכדיהמירוץ,קודםבמזוןלהתפטםכפוועליהםהצעיריםמןיותרמשעשעיםהזקנים
נמשךזהנוהגומת.המשתתפיםאחדנפללפחות,אח,דבמקדהיותר.עודמגוחכתהופעתם

ביחדזה.עניןבוטלהציבורי,הסדרלטובתאלאהומאניות,מתוךלא . 1668עדשנהאחרשנה
ההמוןליעניהסינאטודשלהחגיגיתבתהלוכהלהופיעהיהודיתהקהילהנציגישלחובתםעם

לפניאמוניםשבועתשלומשפילחדשמסעליהםהוטלכתחליףאךהקאדניבל.בפתיחתהמלגלג
מכןלאחדגםרחבות.ושכמיותקצריםאבדקייםעםמשונהבלבושהעידשל conservatoriה"

הראשונההפומביתבכניסתוחדשאפיפיורכלפנילהקבילהיהודיםהנציגיםעדייןהיוחייבים
)iד Possesso ( ,טיטוס.שעדלידלהתקייםהיהצדיךהטקסהימים.כלאבותיהםעשוכאשדלרומא
כלבעדדרכולעבודאמנם,סרבו,הםכאלה.בהזדמנויותלקשטושנאלצוהלאומיחורבנםסמל
נשאומעמדבאותוכיוון.באותוללכתהוצרכואםסמוך,ביתדדךקפנדדיהדמיושילמוהון

השבע-עשרה,במאהפוגעות.העדותבצירוףלהםמחזירוהיהשהאפיפיורהתודה,ספדאתעימם
להםהותרלאואילךמכאןלטקס:יאמן,לאאשדחדש,עלבון 111אודבאןהאפיפיורהוסיף

רות, 'ב(בלבד'עליועמדהאשדהמקום,אתאםכיהאפיפיור,שלדגלואתלנשקאלהבנסיבות
 Corsa deg\i (היהודים''מירוץעל .) 228-227עמ'תש"ח,אביבתלבאיטליה,היהודיםתולדות

ebrei ( :וכן: ; 225עמ'תשכ"ב,ירושליםבאיטליה,הדיניסאנסבתרבותהיהודיםרות,ב'דאה
239 . D. 1. L. Klein, Geschichte des Drama's IV: Judenspiele, Leipzig 1868, p . 

דאיתי'גם : 1564בשנתכתבסומר,יהודהשלמורוממנטובה,פרובינציאלידודהרב
גוייםשלקדקסאותבבתיחיצוניות,בחכמותאושעהבחייועוסקיןעולםחיימניחיןשערודיה:

פי(עלהעיקר'אתופוטריםהטפלהלעמברכיםבהיותםשקחוגרתוהתודהמעשיהםוילמדו
 ,] 1868 [ההלבנון,פרובנצאלו,'דודמהוננו'אגדתהאלברשטאם,שז"חבמהדורתהטקסט

דשאלהדאהבוונציה,תאטרוןלהקמתאבוהבשמואלהרבהתנגדיותרומאוחד .) 418עמ'
הדדאמהבתולדותפרקיםשיומן,ידיח'עלהובאהוהתשובה , 1702ונציהשמואל,דברבספדו:

(שכפול).תשי"טירושליםהעברית,
סימונסוןוכן: ; 226עמ' ,) 5העדהכלעילהדיניסנאסבתרבותהיהודיםרות,קבעוזהתאריך

 . 480-479עמ' ,) 1העדהכלעיל
 . 1העדהלעילדאהאחדים,ובעקבותיוד'אנקונהקבעוזהתאריך 8
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ורקדניםכנגניםוכן-ובפסטורלותבטרגדיותבקומדיות,-איטלקיותבהצגותובימאים

מסתברעצמם.המחזותעלביצועםבאמנותלפעמיםשעלו ) intermezzi (בינייםבקטעי

גזרתפיעלאוהזמנהפיעלשהציגו 9יהודיות,תאטרוניותלהקותשנתארגנואפוא

הצגותכלשהו.ממלכתילמאורעמותאםכשהכולומשוניםשוניםמחזותושריההמלכות
 10דאז.היהודיתהקהילהידיעלוגםרשמייםגורמיםידיעלמומנואלה

יהודייםומחזותמחזאיםב.

אושהוצגובעבריתמחזותועליהודיםמחזאיםעלמקוטעותידיעותרקבידינויש

חיים 11ואורגנית:עצמיתהתפתחותלהאיןהעברית'שהדראמהמשוםבפומבי,שהוקראו

 12כדלקמן:דבריואתלסכםואפשרהדבר,אתהסבירשיומן

שלהזהבבתקופתלאאפילוהתאטרון,לאמנותישראלעםנטהלאומעולםמאזא.

הרנסנס.בתקופתקריזו,אמנות

מתוךרקשיאולמרוםוהגיעעצמאייםאומהבחייקשורהתאטרוןהיהתמידב.

יצירהכלהופיעהלאלכןהציבור.וביןהיוצר)(המשורר,היחידביןגומליןהשפעת

יכלהלאאלהובנסיבותעצמאיים,חייםחיושלאאיטליה,יהודיבקרבתאטרלית

הקהל.וביןהמחזאיביןגומליןהשפעתשוםלהתהוות

שללאופייהמנוגדיםהיוהעבריהלאשבתאטרוןהלקויוהמוסרהאליליהתוכןג.

אתיחשוףשמאבו,וליצורזהספרותילסוגלגשתהעבריהיוצרמןומנעוהיהדות,
 13ותעתועים.'הבלל•דברישומעיו

ההצגותלתנאילבתשומתמתוךנתחברוהםהריבעבריתמחזותחוברואםגם.ד

אומהבספרותמסוימתבתקופהידועסוגבהשפעתנוצרעברימחזהשכלכךהקיימים,
גופה.העבריתבספרותכלשהיהתפתחותדרגתעלמצביעואינואחרת,

לבדוקהיהיכוללאמחזותיו,להצגתקבועהבימההיהשחסרהיהודי,המחזאיה.

הנקרא.אוהמוצגמחזהועלתגובתוואתהקהלשלהתרשמותואת

בהצגתהקהילהמןהשלטונותשדרשוהמסאתאלהלחקותשילמוהגטולגבולותמחוץ 9
ובשמחותבחגיםבפרטבעברית,מחזותהציגוהיהודיהקהלבפניואילובאיטלקית,הצגות
 , 231עמ' ,) 2הערהכלעילשולוואסשלטענתוזאתפניםכלעלהגטאות.בתוךלהלן>(ראה

הדעת.עלמתקבלתוהיא
 ·-·-היהודיות.הקהילותעלרבלעומסנפלושלבסוףעד 10
כלעילובספרו , 431עמ'תרצ"ו) Jאכנסת,בעברית;הראשונה'הדראמהשיומן,ח'ראה: 11
ביבליוגרפיה.ושם 115עמ' ,) 1הערה

 . 116-115עמ'גשם),ובספרו , 431-430עמ'שם, 12

חז"למהשקפתבמאומהסטהלאהוא ,) 6הערהכלעילפרובינצאלידודשלדבריומתוך 13
זרהבעבודהנקשרהתאטרוןתורה.לביטולוגורםומתועבטמא,בעיניהםשהיההתאטרון,על

במה,התלמודית;בספרות'התיאטרוןתלפז,ג' ; 418עמ' ,)םש(שיומןראה:לצים.מושבונחשב
 . 26-17עמ'תשכ"ב),(כסלו ) 63-62 ( 10-9
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יהודי,קהלבשביליהודיםמחבריםידיעלשנתחברומחזותביןלהבחיןישו.
בטרקליניםהוצגואלהמחזות-נוצרילקהלשנועדואלהוביןבגטאות,לרובושהוצגו

לקהלומותאמיםשוניםהיוההצגותנושאי 14הדוכסים.בחצרותאוהאצולהשלהמרווחים
וממקורותהמקראמסיפורילרובנלקחוהיהודילקהלההצגותנושאיהמגוון.הצופים
פסטורלותאוקומדיותהוגשוהנוצריולקהלמדרש),(תלמוד,אחריםעתיקיםעבריים
יקרבואריוסטו,לודוביקוכמולפניהם,הלךששמםיהודיםלאמחבריםידיעלשנכתבו
בידורקטעי ,) intermezzi (בינייםבקטעילווהמחזותכל 1sארגנטי.ואגוסטינוסנצרו

עצמם.המחזותעלברמתםעלואדש-פעמיםמוזיקלי~ם,

צרפתישמואלבןיוסףג.

בעיקרששקדו 16מושבעים,מ~ניםגםלתאטרוןקמואיטליהיהודימביןהמתנגדיםלעומת
המוסרי·הערךאתלהוכיחניסוהםהיהודי.הצופיםקהלבעיניהתאטרוןשלטיהורועל

השגתידיעלאוקלסייםמחזותשללעבריתהרקהידיעלהדרמטיותשבהצגותהחינוכי
המקוריים.דולמחזותמדבריהםשהקדימוהנודעים,הקהילותרבנימאתוהכשריםהיתרים

למשל-בלבדהיהודילקהלושנועדובגטו,שהועלובהצגותלצפותנוצריםבארלעתים 14
בורנציה. 1531בשנת

חיים:'אורחבשםאחתפסטורלהמארמיתתרגםדעתישלפיסומר,יהודהלהםוראש 15
הבימה,'עלהצגותהעלאתבעניין'דיאלוגיםחיבורושל 18בעמ'ברשותי,שנמצאהיד,בכתב
סיכוםלפיאף '. Corso della vita 'רשמה ', Favola tratta dal Caldeo 'היצירהאתסומרמכנה

ראה:אמתית.פסטררלהאלאאלמגרר,שצייןכפימסתורי:ארמי•מחזהזהשאיןמסתברהעלילה
סומר . 52-45עמ• ,) 1963(אביב 17כמה,סומר,'ליהודההתיאטררןעל•הדיאלוגיםאלמגור, ,,
 L. Pegna, 'Leone de'Somrni ,'ראה:זריצירהעל ;' L'Iirifile 'בשםאיטלקיתפסטררלהחיבראף

Ph.D. dissertation, Universita di Firenze, 1930; G. Dalla Palma, 'L'Irifile e la cultura 

,) 1990 ( 9 ' letteraria di Leone de'Sommi: Con un'edizione critica del testo in Schifanoia 

pp. 139-225; R. L. Erenstein, 'De herder en de hoveling: Analisi dell' Egle, dell' Hirifile 
1978 , di Leone de'Sommi', Ph.D. dissertation, Amsterdam University . שבסוףמצאתיכן

ונתנוורחל,'יעקב'פאסטרראל ) 1648-1571 (מווינהדיאריהיהודהחיברהנדונההתקופה
ראהלפרדהמווינהדיכשנזדמן . zucchiniשניבעדברונציה,הרבלרצאטר,לשמחהבעבוט
מורטיירא.יוסףקרובובידי-לרצאטרשמחהבידיכאמורשהפקידה-הפסטררלהשלעותק
דומהפסטורלימחזהכתבאלטיניאנג•לו . 45-44עמ•תרע"ב,קירביהודה,חיימווינה,י"אראה:

לאורהוציאלרצאטר,בינידיטרמווינה,שלתלמידו . ' Trionfi .1 'רשמומווינהדישללפסטררלה
פרריסטרלדון,שהוקדשה ' L'amor Possente 'בשםמערכותבחמשפסטורליתעלילה 1631בשנת

באיטלקית.כמרבןנכתבולעילשמניתיהפסטררלרתכלמויונה.שלהדוכסלביתבןדיאסטה,
 .) 1הערהכלעילסימרנסרןוראה:

יהודהויוסףסומר,יהודהשלמ~נרסולם,משולםלהלן),(ראהצרפתישמואלבןיוסףכגון 16
גאטינארה.

ח'מהדורתסומר,ליהודהוקידושין•בדיחרתאל•צחרתסולםמשולםשלהקדמתוראה 11
 . 27עמ•תשכ"ה,אביבתלשיומן,



באיטליההעבריהתאטרוןשלוראשיתוסומריהודה

העברית,הדרמטיתליצירההדרךאתלפלסהיהודיםהמחזאיםאוהמתרגמיםיכלוכך
לבוא.הרבהבוששהלאוזו

בןיוסףהמשוררהרופאספקללאהיהמביניהםהנועזואףהתאטרוןלמ~ניראש
שתרגם 1sרומא),פלךבוויקוברו, 1527בשנתמת , Giuseppe Gallo (צרפתישמואל
רה-דוחספרננדוהספרדים,האנוסיםאחדשלהמפורסםמחזהו'סלסטינה,'אתלעברית

) 19.(Femando de Rojas המשמש 20הפתיחה,שיררקושרדנשתמר,לאעצמוהתרגום
כותרתזה.מעיןבתרגוםידושלחכיעלהמשוררשלהצטדקותושהואלמחזה,כהקדמה

שהמשוררמעידהוקאליסטו')מליביאה 21חיבוןהעתקתעלהמשוררחברו('שירהשיר
מתגליתודרכושסביבוהקונוונציונלי,האוהביםזוגאתהדרמטיהחיבורבמרכזהעמיד

שהיאלע~רה,הסרסוריתסלסטינה,אתולאהמתורגם,המחזהשלהעיקריתמשמעותו
היהודיםהצופיםלהנאתהגישצרפתיאכןהראשית.והגיבורההעלילהמרכזלמעשההיא

הצעיריםלכלמופתהואוקליסטוהצעירות,לכלמופתהיאמליביאהשבואוהביםמחזה
מנתיביייטוגםובכך 22נשים,עםאהבהבעניינינכונההתנהגותילמדושאלהכדי-

למעשימתווכתשלהמפוקפקיםמעשיהשבמרכזומוסרילאמחזהולא-בחשקהגויים
ופריצות.זנות

בחלקומתארמבריח,ובחרוזהמרובהבמשקלוהכתובטורים 62המונההשיר'
ותמרוניהןתכסיסיהןאתבכלל,הנשיםאתאפית-דרמטיתבצורה ) 50-1(טוריםהראשון
נצחית,כרודניתהאהבהמתואריםכןובחסדיהן.בהןהחושקיםתלותואתהאהבהבענייני
האוהבות.לבבותכיבושבעניינייכולכלכשליטוהזהב

מתהדרוהמשורריותראישיתהיאהנימה ) 62-51(טוריםהשירשלהשניבחלקו
בתרגוםכשורהאינומשהוזאתבכלשמאמתנגדיו,דעתאתלהניחמנתעלאביובייחוס
המחזה.שלהמיוחדתוכנובשלחששכללהפיגוגםלעברית,זהמחזה

ירושליםקאםרטר,מ·תרגםהריניסאנס,בתקופתבפירינציהיהודיםקאסרטר,מ"דעליו:ראה 18
הקומדיהצרפתי:שמואלבןיוסף•משיריהנ"ל, ; 270-269 268 , 266 , 142 , 140עמ•תשכ"ז,

יורקנירקאהרט,עמרםלזכררןמחקרים<עורכים),מאונסרא'בארוןש•בעברית,'הראשונה
הערה<לעילשרלרראס ; 166-165עמ• , 1962אביבתלסלסטינה,פינק,י'קנא-קנח;עמ•תרצ"ר,

צרפתי:שמואלבןיוסףאלמגרר,ר•הנ"ל, ; 282-281 , 234 , 216 , 202 , 200 , 162עמ' ,) 2
נג-קיג.ע'(תשנ"ר),יבאיטליה,מוערת,ביבליוגרפיה

תשי"א,פריזהיהודי,ומחברההסלסטינה"פינק, ;)םש(צרפתייוסףמשיריקאסרטר,ראה: 19
(כסלובא,שביבים,ראה:פינק,שלהעבריבתרגומונדפסהזהמחזהשלמחצית ; 171-167עמ•

וראה: ;) 18הערה<לעילהמתרגםמותלאחרבשלמותונדפסוהואשם,במוסף 79עמ•תשט"ו),
אהביםשיריי"ד ב..~ה ; 1960במרס 27דבר,העברי,'בתאטרון'הסלסטינהנאלמגרר],אלדד .,

 . 339-329עמ•(תשס"ג)יטתעודהצרפתי,ליוסף

מהדורהמכיןאלמגררהנ"ל, ;) 18הערה<לעילצרפתישמואלבןיוסףמשיריקאסרטר,ראה: 20
צרפתי.יוסףשירשלמדעית

רה-רוחם.יצירתשלהראשוןכשמה·קומדיה•המילהתרגוםהוא·חיבור• 21
עלסנגוריהולימדבזמנו,שרווחוהספרותייםהאמצעיםכלאתצרפתיגייסזהלצורך 22

ודרכיהאישהשלסגולותיהעלהמתווכחיםמכללעצמואתהוציאשלארקלאבכךהנשים.
 .עוזובמלואבאיטליהאזשנתחדשהנשים,עלבפולמוסהשתלבאףאלאאהבתה,

נג
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אתלתתעתידיםחםכנגדויקרמושאםבמתגנדיוצרפתייוסףמתרחהשירבסירם
תרומתועלתודחלושיכירהעםלחמרןבניגודגיהינום,שלב~שהמעשיהםעלהדין

הטובים.והמעשיםהתורהבשמחתוישמחהזאתהמוסרית

העבריתהקומדיהשלהופעתהלקראתחשובדרךצירןחראזהפתיחה•'שיר
הראשונה.

י-י-
חייו-סומריהודה .ד

יהודהשלהולדתועירשכונתהכפיבאיטליה,'היהודיותבקהילות•החשובהלמנטרבח,
הגדולהמרכזהייתההעיריחד.גםוהעבריהאיטלקיהתאטרוןבתולדותנכבדמקרםסומר,
בהתפתחותחשובתפקידמילאוהיהודיםותושביהבאיטליה,הדרמטיתלאמנותביותר

ביתשלשליטתובתקופתהרנסנס,בימיהיהמבטובהשלהזהבתור 23חכללי.התאטרון
ההצגותנזכרתמבטובהשלופרסומהכבורחאתהגדילגרנזגחשלהדוכסביתגרנזגה.

עודדוהדוכסיםשהיא.הזדמנותבכלשםשנאתרגנרלעםראווהוחזיונותבחצרושהתקיימו
להנאתםהחצרבהצגותמאונס,ארמרצוןלהשתתף,ומקצוענים,חובבניםשחקנים,להקות

 24כך.לשםשהוזמנופניםונשואיאצולהאנשיהמעלה,רמישללבידורםאר

הדרמטררג-צרפתייוסףשלממשיכוהדרמטיתולאמנותלתאטרוןקםבמנטרבה
 Leone de Sommi di Portaleone, 1527 (האריחמשערסומריחווהחראהראשון,העברי

בנעוריוציבור.ואישימלומדיםרופאים,שללמשפחהנולדהואשם).-1592מנטרבה
ואףומהוראה,עברייםידכתבימהעתקתהתפרנס 25פררבינצאל,ידודהרבאצללמד
עברי·שירחיבר 1557בשנת 26חצרבארת.'•מראות-הכתיבהאמנותעלמאמרחיבר

בשבחהעתיקהספרותילפולמוסחלקואתתרםובכך 27נשים,''מגןמקרוני)(שיראיטלקי
 ) scrittore (•סופר•בתורתסומרנתקבל 1566בשנתבאיטליה.אזשנתחדשובגנותןהנשים

 ,) Accademia degl' Invaghitiותאטרון,ספררתאהבת(היינואחנה•לחוליל•אקדמיח
באירופהנודערשמובאיטלקיתולפרסםליצורהחלומאזגרנזגח.צ•זרההיהשפטרונה

 G. Gabrieli, /talica Judaica , 1924 , ;) 1הערה<לעילסימונסרןלמשל:ראהמבטובהעל 23
24 . p ; 11הערה<לעילשיומן (; ', V. Colomi, 'Fatti e figure di storia ebraica mantovana 

217-239 . Rassegna Mensile di /srael, seconda serie 9 (1934), pp . 
סיפורעלהתבססשהוצגהמחזה . 1520בשנתבמנטובהלראשונההציגהיהודיתלהקה 24

 . 479עמ• ,)םש(סימונסוןראה:והולרפרנס.יהודית
מותושנת , 1506(נולדעשרההששבמאהמבטובהמרבניאברהם,בןפרובינצאלידוד 25
בשנתסומרהעתיקבשבילובמנטובה.יהודיתאוניברסיטהלהקיםתכניתהגהידועה),אינה
עזרא.אבןאברהםלד·צחות•'ספראת 1538
והואהלומדים,שללתועלתםהאלפביתפיעלהמסודריםפתגמים 22מ·מורכבהחיבור 26
מיוחדתדיוהמציאשסומרגםלצייןראוידרדקי.מלמדפעםהיהסומרכיהרושםאתיוצר

הרמב"םלדבריוהשלמההוספההיאזוהמצאהחול·;ואיגרותקודש·דבריבהלכתובוכשרה
 .)םש(הגיבוריםשלטיוראה:א-.דא,תפיליןבהלכות

סולם.ראובןהקהילה;'גבירשלאשתוויאטולחנההקדישזהשיר 27
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ובהיותובמנטובה,היהודיתהדרמטיתהלהקהבראשעמדסומרוכבמאי.כדרמטורג
בקשתואת 1567בשנתדחההדוכסאךהקלון,אותבלאלהתהלךלוהותרלדוכסמקורב
ספרובהדפסתהאדומיםמןעזריהלידידוסומרסייע 1573בשנתיהודי.תאטרוןלהקים
במעשהסומרהסתבךשנהבאותהבעירו.כנסתביתהקים 1585בשנת 28עיניים.'•מאור

שלרווחיומכלאחוזיםקבלתתמורתבפוליןהמלכותכסעלממנטובההדוכסהמלכת
 29יומלך.אםדוכסאותו

יותרפעליםורבענייןרבאישהיהשסומרמוכיחותלאחרונהשנתגלותעודות
הנצרות.נגדפולמוסכתבחיברלמותו,סמוך , 1592שבשנתנראהעתה.עדעליומשידענו

סומרליאונהשלידכתבנמצאספריושביןפיאמנט,אישמלי,משההואשםזובשנה
במנטובההגמל•ב·רובע 65בגילנפטרסומר 30ישו.שלבכבודוהפוגעיםדבריםהמכיל

) 31.(Contrada del Camello 

סומריהודהשליצירתוה.

לערך), 1550/60 (וקידושיךבדיחותא'צחותשלובקומדיהבעבריתעולמואתקנהסומר
בענייןב'דיאלוגים-בחלקןרקשנשתמרוהדרמטיות,יצירותיומלבד-ובאיטלקית

 Dialoghi in materia di rappresentazioni Sceniche).32 (הבימה•עלהצגותהעלאת

תוקןהברוכהומיצירתוממנובהתעלמהסומרליהודהאיטליהשעשתההגדולהעוול

ירושליםהאדומים,מןעזריהכתביבונפיל,ר·ראה:המצורפתוהביבליוגרפיההספרעל 28
 . 132-130עמ•תשנ"א,

ואחריםאטינגרש' ', 1587בשנתפוליןעלמלךלהמלכתיהודית'עיסקארות,ב•ראה: 29
 . 296-291עמ•תשכ"א,ירושליםבער,ליצחקיובלספר<עורכים),

30 
Moise Melli era stato accusato di esser stato sorpreso a possedere fra le carte ' 

iverenza contro un Gesu. Ben חsue uno scritto di Leone Sommi pur Ebreo contenente i 

si difese il Melli col dire (di non haverla ne vista ne composta, allegando anco non 

contenesse in quelle blasfemie alcune ne maleditione contro il Salvator nostro Giesu 

Christo et la Beatma Vergine Maria sua madre, ma contro un Giesu nostro stato al 

tempo die Macabei molti anni avanti l'avvenimento di Christo); ma perche potesse infine 

godere anche lui della general abolizione concessa nuovamente agli Ebrei, ne fosse 

imposto all'Inquisizione perpetuo silenzio e non potesse piu per tal fatto essere 

infastidito, gli fu giocoforza sborasare un'oblazione di rnille crosoni (il crosone in questo 

d'uno scudo d'oro e cosi fu libero [22 genn. 1592]). Per dolcificargli me.ס.Q tempo valeva 
, la pillola e per coprire un po' il fatto, gli fu concesso di recarsi anche nel Delfinato 
, dove aveva affair' (S. Foa, 'Banchi e Banchieri ebrei nel Piemonte de Secoli scorsi 
) 325-336 . Rassegna Mensile di Israel, VI, 21, 1950 pp 

דבריסמךעללמחזה,שלובמבואשיומןידיעלנקבעה ) 1592 (סומרשלמותושנת 31
 . 13עמ• ,) 17הערה<לעילשיומןראה:עברית,'•מזכרתבספרופאנודניאל

עלדוקטורעבודתקאסוטו,שלמ"דבהדרכתופירנצה,באוניברסיטהכתבהפנייהלידיה 32
שנשארהחדשהחומרועל .) 15הערה<לעילפנייהראה:לפלטה,שנשארוסומרשליצירותיו

בה
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האיטלקיתהאנציקלופדיהשלוהעשיריהתשיעיבכרך'סומר'הערךפרסוםעםבמקצת
בשנים.מאותשלמכוונתשתיקהלראשונההופרהבכך- 33ספטקרלר•דילר'אנציקלופדיה

כךכלדאגושעורכיהאיטליאנה,''אנציקלופדיההגדולההאיטלקיתהאנציקלופדיה
ביותרהטובהכאנציקלופדיהושנחשבההתחומים,בכלקוראיהידיעותאתלהעשיר
שיצאושלה,האחרוניםהנספחיםבשניואפילוסומר.מיהודההתעלמההיאאף-בעולם
דודמשהידיעלפעמייםשםהוזכרהואאמנםשמר.הוכנסטרם , 2001בשנתלאור

החוקריםבמעטלאבכךאשמיםזכה.לאעצמובפנילערךאך Ebreo' ,34 'בערךקאסרטר
בעיקר ,) 1648-1571 (מווינהדיאריהיהודהעםמדי,רבזמן,ש::וחליפוהר,יהודיםהלא
מווינה,רהעבראררליארןסומררהעברארליארןבאיטלקית:השמותדמיוןבשל

אפרלוניר,ומריוקררהכאנריקוחוקרים,ישהיוםעדלחובר.פישלבכךטעהובעקבותיהם
ה'דיאלרגים:מחבראינושסומרהטוענים

-ואחריםגליטיאלפרדוטרבלצה,-ולאחריההרנסנסתקופתשלהתאטרוןחוקרי
יצירותלוושייכופסטורלייםמחזרתכמחברהעריכרהראחריםמסומר.לגמריהתעלמו

ג'ירולמרבעיקרהיוה'דיאלרגים'כמחברגםשהעריכרהרהמלומדיםבלבד.זהמסוג
הגדולההשרפההואזאתלהתעלמותהעיקריהגורםאוליד'אנקרנה.ואלסנדררטירבוסקי
עשרשישהסומר,שליצירתוכלאתכמעטבאשושכילתה , 1904בשנתבטורינושפרצה
סומר,שלהרבגוניתפעילותועלאורהשופךורב,חדשחומרנתגלהבינתייםכרכים.

נראההבימתיים.והמעשההתאוריהשלרביםבתחומיםהראשונותעטרתאתלווהמחזיר
הכלליתלספרותאיטלקייהודישתרםביותרהנעלההתרומההםסומרשלה·דיאלוגים'כי

הרנסנס.בתקופת

בעבריתהראשונההקומדיה

בדיחרתא'צחותבספר 1946בשנתשיומןח'בידיכונסהסומרשלהעבריתיצירתו
-והורים'אומנתתינוקביןשיחות'שתיזה,בשםהמחזהמלבדהכוללוקידושין,'
·מגןושירוהצובאות•'מראותמאמרו-בעבריתילדיםספררתשלהראשונותמהיצירות

מטרתה 35שבידינו.הראשונההעבריתהדרמההואוקידושין'בדיחרתא'צחותנשים.'

 C. Dal Molin, 'Recovery of Some Unedited Manuscripts by Leoneדאה:בטורינולפלטה

de'Sommi at the National Library of Turin', A. Belkin (ed.), Leone de' Sommi and the 

101-117 . orming Arts, Tel Aviv 1977, pp fזPe . שלהמאלףמחקרודאהה'דיאלוגים'על
לפרסוםמבטובה.מארכיוניתעודותעלבעיקרמבוססיםשםדבריו- ) 1העדהגלעילסימונסון

 F. Marotti (ed.), Leone de'Sommi: Quatro dialoghi in materiaדאה:באיטלקיתה"דיאלוגים•
1968 di rappresentazioni sceniche, Milano . שנתפרסםממהוהרבהעבריתקוראאינוהמהדיר

כלל.בתפושהלאהיהדותבתחוםסומרשלתרומתוגםזאת.במהדורתונמצאאינובעברית
הגדלוות:לואהבותיולסומרהנוגעומענייןחדששידיחומדספדובסוףהמהדירהביאזאתלעומת

מתעתדאניסולם).ראובןשל(אשתומדיאטיחנהוהמשודדתאדמאניויצ•נצ'ההדגולההשחקנית
עבדי.בתרגוםזהשידיחומדלפרסם

33 , 1962 M. T. Muraro, 'de'Sommi Leone', Enciclopedia dello Spettacolo IX, Roma 
115-118 . cols. 116-118; X, cols 

34 368-369 . U. Cassuto, 'Ebreo', Enciclopedia italiana Treccani, XIII, 1962, cols 



בזבאיטליההעבריהתאטרוןשלוראשיתוסומריהודה

אתולהפגיןנישואיןבעניינישנהגרהראשקלותעללהצליףהצופים,אתלנוחהייתה

(פרשתתנחרמאממדרשלקרחההתמטיתהמסכתבדרמה.גםהעבריתהלשוןשלכוחה

מקראמלשרןמזרגהושלונהדל'ארטה,הקומדיהמן-הדרמטייםואמצעיה ,)חלךלך

בישראלעשרה.השבעהמאהובמשךסומרשלבחייוערדכנראההוצגהמחזהותלמו.ד

ראינוערלהאינוהראשוןהעבריהמחזה . 1968ובשנת 1963בשנתלהצלחההמחזהזכה

השש-עשרה.המאהשלהאיטלקיותהקומדיותמרוביורד

הקנובאיטליהשהיהודיםמוכיחותסומרשלבזמנועבריתשנכתבואחדותיצירות

רובפי<עלספרותיותביצירותרקלאבהשהשתמשוהעברית,ללשוןמיוחדמעמד

איןזאתעםעצמם.לביןבינםרמתןובמשאהקהילהבעסקיגםאלאובדרמה)בשירה

היהודיביישובתקופהבאותההעבריתהלשוןידיעתהייתהנפרצהכמהעדלדעת

 36נפשרת. 26,500שמנהבאיטליה,

הבימה'עלהצגותהעלאתבענייןה'דיאלרגים
בתקופתבתחומםהחשוביםהחיבוריםמןהםהבימהאמנותעלה'דיאלרגים'ארבעת

השחקניםתפקידעלבכלל,הדרמהעלסומרשלהמפורטותהשקפותיומשרם 37הרנסנס,

הלוואיותנועותהדיבורחיתוךעלוהתפאורה,התאורההתלבושת,דרכיעלוהכימאים,

בשדההיהודיםראשוניותאתב'דיאלרגים'להוכיחניסהסומרוכדרמה.השחקניםשל

היטב.הכירהשסומרהיהודית,במסורתמדעיביסוסמבוססיםונימוקיוהעולמית,הדרמה

ספרהייתהבעולםהראשונההדרמה )א(משכנערת:טענותשלרשזהבהקשרהעלההוא

שתורגםמחזהארמית,הכתובקדומהמתקופהיהודיפסטורלימחזהקירם )ב(איוב;

העבריתהמילהמןהאטימולוגימוצאה'סצנה'המילה )ג(עצמו;סומרידיעללעברית

התאטרוןשלהתאורטיהידעכלאתוסיכםריכזסומר,אסףשלוב'דיאלרגים''שכינה'.

דאה:נוסף.ידכתבנתגלהבינתייםי.דכתביארבעהפיעלהמחזהאתההדירשיומן 35

לותרביץ,וקידושין"',בבדיחותא"צחותהראשוןהעבריהמחזהשלחמישייד'כתבחולץ,א'

הביבליוגרפיהאתהרחיבשיומןנעשה.טרםהמהדורותביןהנוסחשינויי . 204-202עמ• )!"בשת(

'המחזהאלמגוד, ,,להוסיף:ישכן .) 17העדהכלעילהקומדיהשלהשנייהבמהדורההמחזהעל

העברילמחזה'מסביבגרד, " ; 5עמ· , 1963ביוני 14מעריב,לסטודנטים,'קסםהראשוןהעברי

הפועלהראשון,'העברילמחזה'מסביבהנ"ל, ; 24-15עמ' ,)!"בשת(סתיו 31במה,הראשון,'

המשמר,עלהראשון,'העברי'המחזהיפה,א"ב ; 22-21עמ' ; 18-17עמ'תשכ"ר,בתמוזג'הצעיד,

ע'הראשון,'העבריבמחזהמחודש'עירןדרברסדסקי,י' ; 1966בינואר 21ואמנות,לספרותדף

'הנקודהדו,ד " ; 14-1עמ'תשל"ג,ירושליםהלקין,לש•מרגשיםספררתמחקריכעררך),פליישר

עלמשהר'עור.הנ"ל, ; 1965באוגוסט 20המשמר,עלסומר,'יהודהשלבדיאלוגיםהיהודית

סומר,''יהודה·הנ"ל, s3-51:עמ•תשכ"ג),(סיורןאפרגו,דהבימה,'עלההצגותבענייןהשיחות
סומריצחקבן'יהודההערך . 517טרדתשל",דאביבותלירושליםכה,העברית,האנציקלופדיה

 997-טורים , 1931ברליןח,ירדאיקה,באנציקלופדיהושפרדסםקאסרטר,מ"דשכתבפרדטליארנה•

 . 678-675טוריםתש"ח,אביבתלג,ישראל,גדולילתולדותאנציקלופדיהבעברית:הופיע , 998

 ,) 1העדהכלעילסימרנסרן ; A. Coen, Saggio di eloquenza ebrea, Firenze 1827ראה: 36

 . 438-436עמ'

 . 33בהעדהלעילראה 37



נח
דודיונה

הוכנסהגאוותו,שעליהשב•דיאלוגים;היהודית·ה•נקודהעשרה;הששהמאהלאמצעעד
שליהודיםלכוללהוכיחכדי-הרנסנסיהודיכשארחוץלצורכיכפלוה:למטרהבמתכוון

-פניםולצורכיהכללית;האנושיתהתרבותבפיתוחמכריעתפקידהיההקדמונים
בכתביכברנמצאהדרמטיהיסודעצםשכןהעבריים,למחזותיוהקרקעאתלהכשיר
הקודש.

* 

האחרונותובשניםוהואילסומר,שלוהאיטלקיתהעבריתביצירתולחקורע,כר.נותרהרבה
הביבליוגרפיהאתלפרסםלנכוןמצאתיוביצירתובדרמטורג.ההתעניינותגברה

עלמקיפהמונוגרפיהלכתובאותםותעודדהחוקריםעלתקלשגםהזאת,המעודכנת
השעה.צורךשהיאמונוגרפיהסומר,
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