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לביןהקייםהחברתיהסדרשביןביחסיםשעסקוהמערביתהספרותממיטבטקסטים
שפועלוכמיהשרירהכוחמבנהשלכמשרתוהמשפטןדמותאתתדירמציגים,לוהחריג

.לשימורו
:רבות5מניאחתדוגמאהואקאמילאלברטהזר

החלקאת,הזרהוא,)Meursault(מוסופותח,"אתמול,אולי,או,היוםמתהאמא"
.אדםהורג,מרסו,שהואבכךשתסתייםוהפשוטההעובדתיתהקורותמסכתשלהראשת
עונש,מכלהנוראהעונשעליויגזרבסיומוהמשפטיההליךאתהזרמפרטהשניבחלק
ההרגממעשהנגזרואיננו,הראוימזהשיעורלאיןחמור,הקוראחש,זהעונש.המוות

לידיבאזהסירוב.בתוכהלחיותלנונקונפורמיסטלאפשרהחברהשלמסירובהאלא

.שליליבגותלמדיתמימותקודמותפעולותסדרתצובעהמשפטישהמכחולשעהביטוי
אתלראותסירב,אמוכהלווית"דמעהשפצ"שלאמשוםלמותמרסושעלעולהכך
מתוך"ששעהלהלוויהבסמוךהפוךקפהלשתותלהצעהונענהסיגריותעישן,גופתה
כפי,"לדחותוצריךהיהלעולםשהביאתוהמסכנההאשהשלהמתהלגופתהכבודרגש

היהכברבליבוכישגילתהבצורהאמושלבהלוויתהההנהג"שומכאן,הקטיגורשיטען
,הנשואין,המשפחהמוסדותאתלתפוסמסרבשהואמשוםלמותמרסועל;6"פושע

רקלאלמותמרסועל,ובעיקר;יובנרשאלהדורשתשהחברהכפיוהדתהתעסוקה
נתפסעליומדברהואבוושהאופןמשוםאלאכחריגנתפסשלוהמוסרימשחוכןמשום
מקובליםאבלותמנהגינהגלאמדועפרקליטואותושואלכאשר,למשלכך.ככזה

אבל.אמאאתמאודשחיבבתילהגידיכולתיבכנות":מרסומספר,אמובהלווית
לאחרכמוהוספתי,הנורמלייםהאנשיםכל.הרבהאומרזהאיןדברשללאמיתו
.8"נפשםאהובישללמותםאחראוזהבזמןמתאווים,מחשבה
כנותואיןשהרי,במשפטזאתיאמרלבלמזהירוופרקליטושוויםמרסושלוליבופיו
המשפטיההיגיוןשלבשפתומדברתהיאאין;החברתיתהמקובלהעםאחדבקנהעולה
מוכןהחברתיהדקורוםשאיןאתלהסוותומסרבתאלהאתסותרתשהאמתומתוך
.להיקברעליה,לחשוף
ערכיעלשמגניםכמיעצמםאתרואים"הזר"ב,המשפטיתהמערכתשנציגיבשם

.(1977,"מסדה"בשתוף"הספרעם",אמיר.א:תרגום)הזר,קאמי.א5
.58'בע,שם6
שאלהכי"משיבהוא,אותהאוהבהואאםאותושואלתמרסושלחברתוכאשר,למשל,כך7

כאשר;25'בע,שם,"אותהאוהבאינניהסתםמןאבל;משמעותשוםבעצםלהאיןזהממין
,מעוניינתהיאאם;ליאכפתלא"משיבהואלאשהלשאתהיאותאםאותושואלתהיא

המנהלכאשר;לנשואיןהעדרהאוהאהבהביןסיבתיקשררואהואינו,28'בע,שם,"נתחתן
העירמחייהנאהשלהמקובליםבטעונים,בפריסתפקידלמרסומציעעבודתובמקום

אענידנרשללאוניתואבל";לנסועבהחלטמוכןשהואמקרבמרסו,צעירלאדםהמובטחת
עניתיואני,לכךשקראכסו,'בח5םשינוי'לנמשךאישיאםאותישאלאז.בדבררבהכדלרואה
הנוכחיםוחח,השוניםהחייםאורחותביןהבדלאין;חמואורחאתמשנהאדםאיןלעולםכי

שאיפהביואיןהסעיפיםעלפוסחתמידשאניליואמרנעלבנראהזאתלשמע.למדילייפים
.28'בע,שם"בעסקיםנמצאכשאדם,דעתולפי,חמורחיסלת-

.40'בע,שם8
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מחופשת,)Portia(פורשיהנתפסת,הזרשלפגיעתומפניהמקובלהנוצריהמוסר

אתשמשרתתכמי,"מונציההסוחר"בהמפורסמתהמשפטבסצינתלמשפטיםלדוקטור
.היהודישלפגיצתוכנגדהוונציאניהסוחריםמעמד
פורשיהכאשר.שלוהבשרבליטרתזוכהשיילוקאתלראותרוצהאינו,כמובן,איש
:הצדקשפתזוכיהקוראחש,הרחמיםמידתבזכותמדברת

:להתקףלאהרחמיםמידת

משמיםרועפתרךכגשם
:היאכפולהברכתה.הארץפני-על

..:ולמקבללנותןבהברכה
אזדומההארציהכוח
בעת,עליוןאלשללכוחו
.המשפטאתרחמיםימתיקו

,תובעאתהמשפטאם,לכן

המשפטבדרךכיוכר,יהודי
.לישועהיזכהלאמאיתנואיום
לרחמיםמתפלליםאנו

עצמההזאתוהתפילה
'ברחמים0לנהגלנומורה

החסדבזכותבלהטשטענהפורשיהאותה,המשפטשלהסיוםבסצינתכאשר,לכן
גםאלאהונואתרקלאלהפסידאותוומחייבת,שיילוקכלפימלגלותםנמנעתוהרחמים

שהמשפטשעה:החמצהשלחמוצהתחושהבקוראנותרת,דתואת,מכללוהיקראת
הסוחריםחברתשלוהערכייםהחברתיים,המסחרייםהאינטרסיםעללהגןנקרא

מוגדרזהשבמקרההזר,שבתוכההזרשלחיסולואתמחייבתזוהגנה,הוונציאנית
.!!יהדותופי-על

זריםכולםהםואחרים!קרמזוב3דימיטרי,12(ו1בBudd8(באדבילי,מרסו,שיילוק
פרקליטיםבספרותקיימים,אומנם.עליהמגןשהמשפטקיימתאינטרסיםלמערכת

בספר'פינץאטיקוסהואכך.החריג,הדחוי,החלשזכויותעלהמגיניםאידיאליסטים

הללוהמקריםבכלאך-"קרמזובאהים"ב,פטיוקוביץכך;!'"בומירתיגעאל"
.בהגנתונכשללעולםוהפרקליטמפשצחףלעולםהמיעוט

.רביעיתמערכה(!988,המאוחדהקיבוץ,עת.א:תרגום)מוונציההסוחר,שייקספיר.ו9
.122'בע,שם10
היאפורשיהגםכיהתיזהאתומפתחממשיךוויסברג.44'בע,3הערהלעיל,וויסברג,ראה11

בסצינת,לגברמחופשתשהיאגועהאךהוונציאניתהסוחריםלחברת,אשהבהיותה,זרה
.זוחברהשלערכיהאתמאמצתהיא,המשפט

12,of Chicago Press.ט,.Sealts, eds.14,Hayford.א)Badd, Sailor8181,Melville.8
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שהכישרוןמדוע?הקייםהסדרעלמגןשהמשפטבכךפסולמהלשאולניתן

והאמנות,בפרטהספרות?בחברההמרכזיתהאינטרסיםמערכתאתישרתלאהמשפטי
המשפטיוההיגיוןהמסורתיתהמשפטשתורתבדרךזולשאלהלהשיבעשויות,בכלל

.משיבים5יאינםהמקובל
,(Morrison7081(מוריסוןטונישלבסיפורהביותראפקטיביביטוימוצאתזודרך

.'6"ביותרהמהולההעין"
נערה,)Pecola(פקולהשלנפשהמשאתהןכחולותעיניים,הסיפורשלאחדברובד
שורשיםחסרת,אליםאבירי-עלמאוימת,פקולה.'40-השנותבתחילתבאוהיושחורה

לאכזריותהמושלםהקורבןהיא,לאחרתאחתאומנתמשפחהביןנודדת,ואמצעים

העינייםבמושגיאותההסובבהעולםאתלהביןמתחילההיא,בהדרגה.הסביבה
לבנותילדותאותןכלשלפניהןבמרכזהכחולותהעיניים;בבובתההשתולותהכחולות
;אותהרואיםשאינםהאנשיםשלהכחולותהעיניים;קליםכהלהנראיםשחייהן

.עולמהכלאתמשנותהיושלההיורקשלוהכחולותהעיניים
שלעולמהאתלראותמתבקשיםאנודרכההפריזמהרקאינןהכחולותהעינייםאך
אםגםעיוורותלהיותעלולותשתמידעינייםאותן-שלנוהעיניים.הןאלה;פקולה
.לרווחהפקוחותשהןלנונדמה
היא,יקובובסקישלהמכולתבחנותסוכריהלקנותרוצהפקולהכאשראחדיום,כך
:הדוכןמעלרוכןבופוגשת

עששותעיניים.שלהבעיניהולפגושממחשבותיולהסיטבעיניודוחקהוא=
.לעברהמביטהוא,סתיולעברמשיםמבליהנעאינדיאניכבקיץ,אטאט.שחו

מהססות,נסוגותעיניו,למראההזיהבין,לאובייקטאישוןבין,כלשהובמקום
אותהרואהאינוהוא.שבמבטהמאמץאתלהשקיעלושאלחשהוא.ומרחפות

חמישיםבןלבןמהגרחנוונייוכלהכיצד.לראותמהאיןדידושלגבימשום
מריהשלהאיילהבעיניממוקדמוחו...ובירהאדמהתפוחיטעםעם,ושתיים
ילדהלראות,אובדןשלנמשכתמודעותמחמתמוקהותרגישויותיו,הבתולה
אורצוילומרשלא,אפשרישהדברללמדוכדיבחייודברהיהלא?קטנהשחורה
.דרוש
היעדרות.ועוד.סקרנותלשכוןאמורהבומקוםריקנותורואהעיניהנושאתהיא

אינהזוריקנות,זאתועם...המזוגגתימות~האט-אנושיתהכרהשלמוחלטת

זאתראתההיא.התיעובשובןהעפעףבתחתיתשם*א;מפלחתהיא.להחדשה

.41'בע,3הערהלציל,וויסברג15
16(1970,Washin#on Sq . Press(שזעMorrison, The Blued.עוסקתאינהזונונלהז

השוליאתביותראפקטיביתבצורהמעמתתוהיאהיות,זאתעםיחד.משפטיבהליךבמישרין
המקובלבקוריקולוםמרכזיכטקסטתדירמופיעההיא,השוניםלסוגיהוהסמכותהסביבהעם

.117'בע,3הערהלתיל,וויסברגראה,והספרותהמשפטבתחום
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,אליהמכותודאיהזההתיעוב.כןכיהנה.הלבניםהאנשיםכלשלבעיניהםאורב
.!ז"השחורצבעהאל

המשפטיתהמערכתבההעיןהיא;ביותרהרואיקצרתהעיןהיאביותרהכחולההעין
בעינינבלותואתהמגדירההיאשיילוקשליהדותובההעיןהיא;הזרמרסואתבחנה
אתומצדיקההעולמיתמהמיתולוגיהלחלקאותוהופכת,הוונציאניהסוחריםמעמד

wullsere'"כלפיחשושהנאציםהעצומיםהכבודרחשי Shakespeare18.הכחולההעין
ששונהמהכלפיבעיוורוןאותנוומכהשלנוהראיהמרחבעלהסוגרהמסךהיאביותר
.לעצוםעלולמאיתנואחדשכלהעיןהיא;מאיתנו

להביןמנסיםאנו,אותורואיםשאנושעה.אותולראותלנומאפשרהאחרעלהסיפור

לאמרשלא-אפאתיההחלפתהמחייבתזוהבנה.שלוהראיהמזוויתהעולםאת
משפטיתומערכת,צודקחברתיסדרלכינוןחיונית,באמפאתיה-אנטיפאתיה
.גווניוכלעלהאנושיהפוטנציאללמצויהדלתאתופותחת,נשואיהכלאתהמשרתת
The(פתוחה,הדלתבציור Door, Open(הסיפוקתחושתאתהציירתמבטאת

Brownהרין-פסקמתוצאותשנבעההרחבה vs. The Board of Education of

האםהיתהב"בארההעליוןהמשפט-ביתבפנישעמדההשאלה,כידוע.9709י*%*

התנאיםשיתרשעה,גרידאגזעיבסיסעלציבורייםספר-בבתיתלמידיםביןהפרדה
השיבזושאלהעל.שוותחינוכיותהזדמנויותמיעוטקבוצותמילדימונעת,שווים

תמונתעלבנוי,הדין-פסקמתןלאחרשנה25-כשצוייר,הציור.בחיובהמשפט-בית
לעיןבולטהמחוייכתהכיתהשלוהגזעיהאתניהפלורליזם;הציירתשלבנהשלמחזור

:ובמקור,(.ב1.א,שליתרגום).42-41'בע,16הערהלעיל,מוריסון17
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18"Unsere Shakespeare"-"20-מפחותלאבגרמניההוצגו1993-ב."שלנושחקספיר

ראה,לפחותפעמים30עודהמחזההועלה'39-ל'34כין.מוונציההסוהרשלשונותהצגות

גרוסון'גשלמכתבתומתורגם,המאמר.93.4.18הארץ,"הבמהאלהגיחודוחהזרמשהו"
אגדה:ושילוק,בספרו,גרוסק'גשלהעיקריתבטענתומתמקד,מס"טיורק-ניולעיקרן

"בארצואלהבימיםאורשראה,ומורשתה
סטיריאוטיפיםכמו,שיילוקכיהיאהטענה.הברית-

.ולשואהלשלטוןהיטלרשללעלייתוהדרךבסלילתעזר,אחריםאנטישמים
347ע.483.5(1954)19
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אתמחליפותשופטיוצלליותאשר,המשפט-ביתהחלטתשלראויהכתוצאהונתפס

:הציירתשלבלשונה.התלמידיםשלהאחרונההשורה

the law theתוexpress my feeling that whatever changes0*wanted1

fathers of our country make, the youngsters could adjust and with

would prove that the laws governing1%1ת010קtheir vigor and811

...their lives wouid benefit them and the future of our country

With integration of the schools , the door had been opened . . .for

.or her potential~o5שfu

~

ll10each child

להיותהמיעוטיכוללעולם:דיאלקטיתהכרהעלמטבעהבנויההדמוקרטיתהשיטה

ישראל-מדינת.הדמוקרטיתהתפיסהשלקיומהלעצםהיוני,כרובכמוהו,והמתנוט;לרוב
היאהציונותשלוההיסטוריתהעיוניתהצדקתה.כאחתויהודיתדמוקרטיתמדינההיא

.ביומויוםמעשהבתוכהחישהזרהיאהישראליתהחברהשלחייהמציאות;"שונות"ה
יכולאינוהמשפטכיבהכרהמיוחדטעםישכזההיסטוריניסיוןבסיסועל,כזובחברה
לזרמיםהוריםאלהשלוערכיהםשאיפותיהם,הפנימיעולמםאתלהביןבליצדקלעשות

המשפטענףכריתתאלאפרושהאיןהאנושיהמגווןנוכחעיןעצימת.המרכזיים
.בחברהיחסיםהמסדירההערכיתבשיטהפעילככוחוחיסולו,האנושייםמשורשיו
לחשיבהמקור,בתורן,המהוותלסוגיהןאומנותליצירותשואבתאבןהםאלהערכים
.המשפטשלעולמועלעמוקה

20The West Collection,היאהציירת.13213'בע1הערהלעיל- Olson-~Mandler Sue

Theוהציור Door, Open1979משנתהוא.




