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a הילטיאלו) הצנריפל ואב םיבוטו םיב 
פ 

וצ 
 -<j

ושענו ועגפנו וציצה ,םירייתכ (ללכב 
םינמא .ףגמה-תדמח-ץרא לש היבהוא 
םרצי םהילע ףקת ,הילטיאל ואבש 
עמב (דחוימב הצנריפ תאו) הילטיא תא ללהל 

•- •י ואלמתנ םהמ םיברש אלא ;והשלכ תונמא-הש 
ןויסנ לכמ םהידי וכשמש רכ ידכ דע דובכ-תארי 
ןויכמ םביל-ישחר תאו םהיניע-הארמ תא ראתל 
יוטיב תתל ולכויש ידכמ םינטק םמצע ושחש 
הילטיאל יוטיב לכו .םכותב השעגש הייווחל 
.ידמ תוחפכ םהל הארנ (הצנריפל טרפבו) 
יתושגר ויה המ וריהבי החיתפ לש הלא תורוש 
ודוד לש שדחה ורפיס תא ידיב יתלטנ רשאכ 

ףרצמה הז קוידב אוה ,ותרדגה יפ לע ,יתימא "הצנריפ לש הדובכל עגושמ" ףא ,ןכבו -ישנא יפב תורוגשה תורדגהה לכ ,הנהו .קדב 
אלב רוטפש אלא .םייטסינורכאנא םיצפח דחי ןויסנ ונינפלש רמול אלא לוכי וניא ,ינומכש ,"תירונימ" וא "הלודג" הריש לע הימדקאה 
קרב ודודש היה יואר ,ןכבו .רשפא יא ,םולכ יתונמא יוטיב יוצמה ילארשיל רוסמל חלצומ קדצ יכ יל ררבתנ בושו - יפמ וחרפ ןלוכ 
תיקלטיא היגולוליפב איקבש ימ תצעל לאשי רקבל אבה יוצמה ילארשיה ותוא לש ויתויווחל ויפוא לע דומלל ןיאש בתכ רשאכ וקא וטרבמוא 
יגפל ,תירבעל תיקלטיא לש קיתעת תוטישבו ובוציע .(טרפב הצנריפב ,רומאכו) הילטיאב םינמאה לש םהיתוריצי יפ-לע קר םיוסמ םע לש 
אלו וטו'ג בותכל שי :ורפיס תא תיפוס ךורעיש -ישהש םירויצ םובלא ןיעמכ ,רפסה לש דחוימה ותוא דומלל שי אלא ,ולש רתויב םיללוהמה 
בותכל שיו ;הנאבוי'ג אלו הנאבו'ג ,וטוי'ג בוציעב םיבלתשמ םירויצהו םהב םיבלתשמ סיר תולודג ,ןהינימל ולש תוברתה תועפות לכ יפ-לע 
רכבב - האובמ'צ אלו ,רישה ףוגבכ ,האובמי'צ ינוד לש ובוציעו םביר ינד לש וירויצ - יללכה ייטיב ןיעמ אוה קרב לש ורפיס ,ןכא .תונטקכ 
רבדה יכ ,הלא לע לבח לבא - תוטוז .ותרת ;הפי הנתמ לש ךרע הז ןטק רפסל הנקמ - בגר ואבש דואמ םיבר םילארשי לש םהיתושגרל 
ולפה החפשמה ינב דציכ תוארל זיגרמו םרוצ ןויצ ול ןתניי יכ יואר רפסה לש ובוציע ןכא וציצה" םשו ,(דחוימב הצנריפל :בוש) הילטיאל 
עתפל ושענ Ruceiiai יאל'צור הקיתווה תיניטגר .חבשל דחוימ ."ועגפנו 
לש תילגנאה תרתוכב בותככ ,םייסקאסולגנא אל) ,יתימא יניטנרולפ השעי אל המ ךא אלא קרב לש ויריש חותינב ןאכ ינינע ןיא 
רייתה וליפא .From Medici to Ruchely :רפסה ירהש ...םגפ אוצמל ידכ ,ינומכ (הצנריפב ריית -ושירה לעו ויריש לע ,ומצעלשכ רפסה תיארב 
לש םהיתובבר ךותמ ,רתויב רובה ינקירמאה ,ןמזמ רבכ העודי יריע ינב לש םתועשיר וא ,ובש םינבלה םיללחה...לע ףאו ובש םימ 
היה אל ,הנש ידמ הצנריפ תא םיפיצמה הלא ...תובר תואמגוד ךכל איבה ,טטוצמה ,הטנאדו תחא הריציכ רפסה תייארב ,תורחא םילמב 
תיגיטנרולפה החפשמה ינב תא ךופהל רמייתמ המ לכ היפל ,הליגרה הנעטה דגנכ ,ןכבו -לטיא לש היפוימ בוטרוק" ארוקה לא האיבמה 
וא םיספהו םיבכוכה תנידמ יחרזאל תאזה רבכ ,ידמ טעמ דימת היהי הצנריפ לע רמאנש •"הי 
שההו ונעשפ יכ ,ונל היוא .תדחואמה הכלממה רמייתמ ונניא קרב ודוד :ירבד תליחתב יתינע ויתויומשרתהמ טעמ ןאכ רסומ קרב ודוד 
תלכואו הפ לכב ונב תלכוא תיסכאסולגנאה העפ הדבועה ,ךכל היארהו ,ינש הטנאד תויהל לא ,ןיעה תדמח לא ...יפויה יפנכ לע" עסמב 
תיקלטיאל הרומה לש קהבומ דימלתב םג העבראב ,הז ןטק רפסב ,הצנריפ תא הניכ אוהש ךות לא ןמגרא תקצל ותנווכש ,"...ברוצ םסקימ 
הנאבו'ג איה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םויה חוורה המשכ ,"הצנריפ" :םינוש תומש אוה" הרהמ דע השעג ןאכל אבה שיאה ".בלה 
י'צידמ ןיב" וריש תא ודוד שידקה הל ,וטאצול "ןיקתה" ירבעה ביתכה יפל ",יצנריפ" ;לכ-יפב לע ןבא" איה "םילשורי ומכ"-ש ,"אמור ומצע 

.ולוכ רפסה ארקנ ויפ-לעש "יאל'צורל המשכ "היצנרולפ" :יתובא-תובא ובתכש יפכו וז םאה ."תברוצ שא" אלמתמ ויפ ךא ,"ןבא 
ותכיפהב וחרט תובר הכש רפס יכ - לבח "סנרולפ"ו ;םיקיתעה םיאמורה יפב ריעה לש ואל ?תבגשנה תונמאה יאלפ חכונ תובהלתה 
םג הדפקהל היה יואר ,בהזו םוח לש הנינפל רבכ הלא םינוש תומש תריחבב .םירייתה יפבכ ,תחכופמ הינוריא םג הלוע דימ יכ :אקוד 
םיניטנרולפ םיזיגרמה) הלאכ םיריעז םיטרפב םילשוריל םג אלהו) ררושמה תדמע תררבתמ :הילטיאב-רקבמהרדוד רמוא הגיטסיס הלפקבו 
לכ ןיא תמאב םא ,ןכא .(...ינומכ םיעשר (...םיבר הכ תומש לע םלועה תאירב לכ ,יל רסח היה הז קר" 
,"תונמואל תונמא ןיב לוכיבכ המר ילדבה" תצק םירויצהש הנעטב ?אופיא ,ףוקתל ןכיה - רודו גוח לכב הצנריפ ריעב"ש םג המ ."ישאר 
םירמוא הצנריפבו) ה'צודק וטדגב לש ורמאמכ רויצה אוהש) רעשה רויצב ,ירהש ?"שטיק" דועו "...סעכה יזוחאו ,עפשה יללוזו ןימה יבאת 
ךכב אוה אמור ןיבל וז ריע ןיב לדבההש ךותב "ילאונמע הרויניס" לע רישל ליבקמה הטנאד הכיז ןהב תוללקה רפסמכ הנהכו הנהכ 
וליאו םירייצ ודייס תוריקה תא הצנריפבש םוקמב" אקווד ומש ןכאש ריש ותוא ,רפסה ריעב אקווד - האונשה-הבוהאה וריע ינב תא 
גריפ-שיאו ;...םידייס ורייצ םירויצה תא אמורב םע הצנריפ ףונ םג שי ("הכורעתב תונומת ,"בוט ילמוג"ב םיברעתמה םיאטוחה לכ ןיב ,וז 
תיישע תכאלמב סאמ אל יניל'צ וטונבנב הצ וצאלאפ לדגמו (הנולופוקה) יקסלנורב תפיכ דחאכ" אוה (רקבמה ילארשיה)ודוד ןאכ אקווד 
,ךכ תמאב םא .(...םהינימל לכוא ילכו תויחלמ לוטנ ,סנאסנרהמ הריבג ןקויד םגו - ויקו ,שבד הדור ,רוא הרוא ,הצנריפ ריעב ,םדאה 
םושב לזלזל ןיא תבשחמ-תכאלמ תיישעבש ירה ךמל םביר ירהו) םימסרופמה םירויצה דחאמ לדגמ תולגרמלו" ".בוז דע - הזה םחה תפותב 

•טרפ םגו לותח םג הריבגה דצלו ,(הצנריפב תונמא ברה רואב" ודבל ודוד "...וטו'ג לש םינומעפה 
םימסרופמה הנפואה יתבמ דחאמ םשוב תיחולצ "סנרולפב העיקשה" לומו ".רש ,עגושמ ,ךלוהה 

ינוליש ויאג םג יכ ונוניבה ןמזמ רבכש אלא ...ונימי לש תחנומ תממוד םנרולפ" :ושפנ לע ודוד ןנוקמ 
שטיקו ,ךיא דועו רמול המ שי שטיקה תונמאל ".הטוחשה ישפנ ,ישפנ יוה ...הטשומ הדי ףכ לע 
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