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דברפתח.א

,שנהוחמישיםכמאהלפנישנכתבהספרותיתביצירהלעסוקברצוניזהבמאמר
אמיתות-הפנים-רבכוההואודותהמשפטתופעתאודותשונותאמיתותהחושפת

הרבותבזיקותהמשפטחוקרימצדהאקדמיהעיסוק,כידוע.כיוםגםרלוונטיותשהן
משפטייםטקסטיםביןאו,הספרותלביןהמשפטביןהמתקיימותוהמגוונות
הפךבישראל.;בעולםחדשהמחקריתתופעהבבחינתאיננו,ספרותייםלטקסטים

בשניםבמיוחדאקדמיהתעניינותלמוקד"וספרותמשפט"שלזהמחקריתחום
הרבהרחבהוביקורתיתבינתחומיתממגמהחלקלמעשהמהווהוהוא,האחרונות2

.אילן-בראתיברסיטת,במשפטיםומוסמךאביב-תלאוניברסיטת,במשפטיםבוגר,דיןעורך*
גיצהר"ולדלהב-אבןדליהר"לד,נפתלי-בןאונהר"לד,ארז-ברקדפנה'לפרופמודהאני

לאליקיםגםתודות.עינייםמאירותהערותוהעירוזהמאמרשלמוקדםנוסחשקראו,אברבנאל
שלמוקדמתגרסהשקראו,מאוטנדמנחם'ולפרופ,לממשלההמשפטיהיועז,דובינשטיין

.המשפטהעתכהבמערכתלחבהוכן,והמועילההמעודדתבהתייחסותםאותיודכוהמאמר
Ward:הבאיםבמקורותלמצואניתןהשוניםגווניועלהתחוםשלמקיפהסקירה1 Lanv.1

Minda.0;(1995,and Literat~re: Possibilities and )]erspectives (Cambridge

OenNty's(ייצא End,8

Jurisprudknce

Postmodkrn-ש24שש' Legal Movements

(1998,.~ ed2,and .' Literature (Cambridge24ש

.

Posner.0ץ(ין1995)166-149;א.ג.
האתיקהשלהאסתטיקה-האמנותכראיהמשפט:השתקפויות"נפתלי-בן'א:למשלראו2

-אמנות"?צודקיםאנושבוהמקום"נפתלי-בן'א;313(ה"תשנ)בהמשפט"שבתוכנווהאחר
הלכה,וספרותמשפט"אלמוג'ש;(2000)וספרותמשפטאלמוג'ש;204(1998)ההקשריםכל

ותוצאותכוונות,אשמה:וספרותמשפט"פרוש'ע;413(ז"תקע)יגמשפטמחקרי"ואגדה
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אתלהאירהמבקשת,("...כמשפט"או"...ומשפט"לכינוייםשזכתה)יותר

אוכזהשימושידיעלהמשפטשלוהתרבותיותהחברתיות,הערביותהמשמעויות

.והחברה3הרוחמדעימתחומיהלקוחות,משפטיות-חוץבתאוריותאחר
בתחוםבישראלהמחקריתבכתיבההדגששעיקרדומה,גרידאהכמותיההיבטמן

אחראוזהבאופןהמשתחכיםשוניםבהיבטיםכהעדהתמקדוהספרותהמשפט
שבמרכזהזו-)Literahte85Law("כספרותמשפט"הקרויההמשנהלקטגוריית

השחייכואשרפרשניותוטכניקותכליםבעזרתמשפטייםטקסטיםשלהניתוחעומד
שייךזהמאמר.הנרטיבי4המחקרכגון,הספרותביקורתשללתחוםמסורתיבאופן

טזמשפטעיוני"וספרמשפט"כהן'נ;15(ס"הש)כדמשפטעיוני"'המלךאדיפוס'בטרגדיה
יומשפטמחקרי"אמת,תודעה,הודאה-המשפטלצדספרות"אלמוג'ש;435(ב"תשנ)
:וכן;(וספרותמשפט-מיוחדגילית)(1-2חוכרת,ב"תשס)יחמשפטמחקרי;297(ב"תשס)

.55(ג"תשס)חהמשפט"סיפוריםוסיפורבורחם,משכנעתמשפטנותעל"דרורי'ע
ניחןואשר,כמשפטוהרטוריקההנרטיבבתופעת(שונותבמתכונות)העוסקיםמאמריםמספר

כשניםהמאפייןהאמורהכחיכהלזרם(אקסלוסיכילאבוודאיכיאף)עקרוניכאופןלשייכם
,ישר-שכל"מאוטנר'מ:כדלהלןהם,בישראלזהבתחוםהאקדמיתהכתיבהאתהאחרונות
והגדת"ארז-ברק'ד;11(ט"תשנ)זפלילים"סיפוריםכמספרישופטיםעל:כפייה,לגיטימציה

ברם'א,נפתלי-בן'א;773(ג"תשס)כומשפטעיוני"המשפט-בביתוזיכרוןהיסטוריה:לבנך
אילן-ברארידורר;65(ג"תשס)חהמשפט"?השםלמען...מעזאחדשכוכבזהאיך"תירוש'וה

חוקיםעלשיפוטיתביקורת"ברם'א;131(ס"תש)כדמשפטעיוני"כמחלוקתשנויותעובדות"
בין-'חשכוהמערערעעי'"אלמוג'ש;149(א"תשס)ההמשפט"משכנעסיפורנחוץ-

עצמיתמהגנה:מוכותנערם"בילסקי'ל;295(ס"תש)סומשפטמחקרי"לנורמטיביהנרטיבי
הפוליטיקהעל-'יותרלא,אונסשלסיפור'"תירוש";5(ח"תשנ)ופלילים"העצמיותלהגנת
;579(א"תשס)לאמשפטים"שבתאידן'נישראלמדינת98/3031פ"בעטקסטואליייצוגשל

תרבות"הישראלייםובמשפטבתרבות'סמוך'הסיפורעל-אסונותיהמאלהרתארץ"קמיר'א
כגמשפטעפצי"משסטיופלורליזםקהילה,סובייקט"צבי-רוזן'א;137(ט"תשנ)1דמוקרטית

עיוני"בהתהוותכקאנוןהברקיהטקסט-קאנון(ה)שלהעמדות"עמית'רוכן;539(ס"תש)
.81(ח"תשנ)כאמשפט

השונותבזיקותהאקדמיהדיוןהאחרונותבשניםבישראלזוכהלההרבההמחקריתהפופולריות
,"גומליןזיקות:ומשפטספרות"בנושאבינלאומיכנסהולידההספרותלביןהמשפטשבין

,"וספרותמשפט"בנושאנוסףכנסוכן,אכיכ-תלבאוניברסיטת2001יוניכחודששהתקיים
.אילן-כרכאוניברסיטת2002מאיכחודששהתקיים

הבינתחומיותמהפניםכמה:...ומשפט-מיוחדת,גף)(ב"תשנ)(טת3משפטעיונילמשלראו3
;66-68(ג"תשנ)הישראליבמשפטהערכיםועלייתהפורמליזםירידתמאוטנר'מ;(המשפטשל

ספר"המשפטוכתיהדין-עורכילשכת,האוניברסיטהבין:למשפטיםהפקולטה"מאוטנר'מ
"משפטבועות"יה'פרוקצ'אוכן;1,18-25(ג"תשנ-ב"תשנ)בישראלהמשפטשלהשנה

בשניםהמשפטחוקרישלהבינתחומיתבכתיבההבולטיםהזרמיםאחד.9(ן"תש)כמשפטים
ביסודהעומדההמוצאהנחת."התרבות"מושגלביןהמשפטשביןבקשריםמתמקדהאחרונות
יוחספיהםשעל)המשפטיהשיחשלהמסורחתםגבולותיוכי,הנהאלוחוקריםשלעבודתם
צריםהםכןועלהמשפטיתהתופעהאתממציםאינם("סגורמדע"שלאופי,השארבין,למשפט

טשפטעיוני:ותרבותמשפטעללסימפוזיוןשפירא'רמאתהדברפתחאתזהבהקשרראו.מדי
.363(ס"תש)כג

.לעיל2בהערההשנההבפסקהשאוזכרוהנרטיבייםהמחקריםמשחיכיםזולקטגוריה4
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"בספרותמשפט"הקרויהזו,"וספרותמשפט"הבתחוםאחרתמשנהלקטגוריית

)

LiteraftweתןLaw(,ספרותייםטקסטיםשלוהניתוחהקריאהעומדיםשבמרכזה
.המשפט5לעולםטקסטיםאותםשלהרלוונטיותובחינת,במשפטהעוסקים

אחדדואליולניתוחמוניסטייםניהוחיםלשלוותהמבוא-למלווילבארטלבי.ב

הרמןהאמריקאיהסופרשליצירתוהיאזהבמאמרלעסוקאבקששבההיצירה
fhe":ובאנגלית)'"הכתבןבארטלבי",מלוויל Scrivener88בשנתשנכתבה,("לס1ח
מזבי"הרומןבזכותבעיקרהתפרסם,יורקבניו1819בשנתשנולד,מלוויל.61853

יצירתו.האחרוןעטופריגםשהחתה(1891)"באדבילי"והנובלה(1851)"דיק
מחקריתלהתייחסותזכתה,מרכזיתתמההמשפטמהווהשבה,"באדבילי",האחרונה

,"הכתבןבארטלבי"הסיפור,זאתלעומת.בעולםוהספרותהמשפטחוקרימצדענפה

.פחותמקיפהלבלתשומתזכה,חזקההיאלמשפטהזיקהבושגם
מהשורההחל"מכשפו"והקוראעיניאתהשובהסיפורלהיותומעבר,מקוםמכל

עלומרתקותשונותתובנותשלמרהיבהקשתבסיפורחבויהכי,סבוראני,הראשונה
שלכוליותועלומנגד,במשפטהטמון,לעתים,האליםהכוחעל,המשפטעולם

המעמדותעל,ולייצגליצורמתיימרשהמשפטהחברתיהסדרעל,והכרחיותוהמשפט
רווישהמשפטהכזבאידאולוגיותועלובשעתוקםבכינונםורגלידשלמשפטהשונים

,והחברההמשפטשלקרבנותיהםעל,בושטבועיםהקומוניקציהכשליעל,בהן
.המשפטממלכתשלפניהכפלעלובעיקר
העוסקתספרותיתיצירהשללפענוחהלהציעשניתןהרבותהניתוחמדרכיאחת
ניתוחלצורתהיאכוונתי.ליצירה,מוניסטית,ממדית-חדהתייחסותהנה,במשפט
-וחדמשמעותימהדבר,אחדמסר,מרכזיאחדמוטיבמהיצירהלחלץהמבקשת

לאחר.כאחראוככזההמשפטאתלתארהבא,המשפטעל(שניתןככל)משמעי
מיליםכמהואומר(להלן'גבפרק)"הכתבןבארטלבי"שלסיפורותמציתאתשאציג

השוניחרףאשר,ליצירהשוניםניתוחיםשלושהאציע,('דפרק)זמני-העלאופיועל

.('ז-ו'ו,'הפרקים)דומהמוניסטיאופיבעליכולם,ביניהםהמבדילהרב

Law"ובין"LawתןLiterature"ביןהידועהלחלוקה5 as Literature"ראו:Ward, swra

1,אקק.151-150;0ת1%,אקק.22-3

Minda

, supra note;לעיל,(1998)נפתלי-בן

file:וכן;206-208'בע,2הערה Law" Law 's0]Gewirtz

~

arraUve and Rhetoric.ק
Gewirtz.ע*Brooks.8,Haven-ישא)Stories - Narrative and ,' Rhetoric "

the taw

2(1996,.eds.
ההפניות)(לוידפנהשלהנפלאבתרגומה)13(1997)2המעודר"בארטלכי"מלוויל'ה6

,השונה,העימודפיעלולא,החוכרתשלהכרוךבגליוןהמופיעהעימודפיעלתיעשנהלסיפור
המקורבשפתבסיפורלעתןהמבקשים.("הארץ"לעיתךכשעתושצורףהמהודקכגיליון

Ni~g-rodM1elville-ב:למוצאויוכלו(אנגלית) "Bartleby" Bartleby and The Ligh.א
(1995York,I-04שסMan;הבאבקובץוכן:Lmf and ,' Literatare - Text(.6ס)]. Ledwon

256(1996~Yor-היסרקand Yheoly.
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העוסקלמחקרהצצהמתוך.באופייהדואליתניתוחדרךאציעהמאמרבהמשך
(חווה)וחיוניתחיוביתכדמות-האשהשל,המפוצלת,הכפולהדמותהבדברבמיתוס

מאידך,(לילית)והרסעיוות,אליםכוחשלפוטנציאלבהשטמתוכדמות,גיסאמחד
,מהיצירהמשתקףשהואכפי,המשפטגםכי,הטענהאתלהעלותאבקש-גיסא

בערבוביהבומשמשיםליליתושלחווהשלואלמנטים,דומהבדואליותמתאפיין
,ממדית-רבכיישותהמשפטעלגםההסתכלותכי,לטעוןאבקשזובמסגרת.('חפרק)

המשפטצרכנישלמודעותםאתלחדדעשויה,הללוהקטביםשנישביןרצףעלהנעה
המשפטשלחיוניותו,האחדהצדמן:אליוהקשורותמהותיותעובדותלשתיהשונים
הצדומן;(כולםעלחלהיותו)המשפטשלוכוליותואנושיתחברהשללקיומה
מסוימיםלפרטיםאולקבוצותמקנהשהמשפטהרבבכוחשטמונותהסכנות,האחר
.לרסנושישכוח-(יותרחלשים)אחריםפרטיםאוקבוצותפניעל

הכתבןבארטלבישלסיפורותמצית.ג

-התשעהמאהאמצעשלסטריטבוולדיןעורכיבמשרדמתרחשתהסיפורעלילת

בעל,שישיםכבןמסחרידיןעורך-המספרשלארוךבמונולוגנפתחהסיפור.עשרה
העובדתיהרקעבתיאורדינםפסקיאתלפתוחנוטיםששופטיםכשםממש.המשרד

כיאף)בפרוטרוטלקוראיולהציגחובהלעצמוהמספר-הפרקליטרואה,לענייןהצריך
תחילתו.במשרדולהתרחשהעומדתלעלילהמקיףרקע(הומורשלובקררטוברבבחן
:עיסוקיוועלעצמועלהפרקליטשלהקדמהמילותבכמההיאהמונולוגשל

השניםבשלושיםעיסוקישלטבעם.למדיקשישאדםהריני"
ומיוחדתמענינתקבוצהעםהרגילמןרבלמגעהביאניהאחרונות

ללבלריכוונתי.דברעליהנכתבלא,כהעדליהידועככלאשד,במינה
מקצועיתהיכרותמהםמאודרביםהכרתי.הכתבניםאו,המשפטנים

מעליםשהיו,שוניםסיפוריםלספריכולתי,ברצוניעלהולו,ופרטית
נשמותבעיניודמעותמזגטובינטלמנים'גשלפניהםעלחיוך

,האחריםהכתבניםכלשלהביוגרפיותעלאנימוותראך.רגשניות
מכלהמוזר-כתבןשהיה,בארטלבישלבחייואחדיםפרטיםלמען
לכתובאנייכולאחריםלבלריםשעלבעוד.שמעתיאושראיתיאלה

.זהמעיודברלעשותניתןלאבארטלביעלהרי,שלמיםחייםתולדות
אבידה;זהאיששלומספקתמלאהלביוגרפיהחומרדישאיןסבוראני
ניתןשלא,יצוריםמאותםאחדהואבארטלבי.לספרותתקנהללא

זעוםמקורזהושלוובמקרה,ראשוןממקוראלא,דברעליהםלוודא
עליויודעשאנימהכלהואבבארטלביהנדהמותעינישראומה.ביותר
.בהמשךשתופיע,אמנם,אחתמעורפלתמשמועהחוץ
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שאעירהראוימן,לפנילראשונהשהופיעכפי,הכתבןאתשאציגקודם

ועל,לשכתי,עסקיעל,אצליהעובדיםעל,עצמיעלאחדיםדברים

שלנאותהלהבנהחיוניזהמעיןקצרשתיאורמשום;הכלליתהסביבה
שמצעירותואדםאני,ראשית.מעטעודשתוצג,העיקריתהדמות
גםהיאבחייםביותרהקלההדרךכיעמוקהאמונההואחדורואילך
למרץמשלשהואלמקצועהשתייכותילמרות,מכאן.ביותרהטובה

לאזהמעיןדברשוםהנה,לאנדרלמוסיהאפילולעתים,ולעצבנות
שאפתנותנטולידיןעורכימאותםאחדאני.שלוותיאתהחריד

כלשהיבדרךמעורריםאומושבעיםחברלפנינואמיםאינםשלעולם
מקלטםשלהקרירהבשלוותו-עושיםאלא,הקהלתשואותאת

שלקנייןושטריומשכנתאותחובאגרותביןבטוחיםעסקים-הבטוח
.7"בהחלטמהימןלאדםאותיחושביםמכריכל.עשיריםאנשים

נפלה,לקוראיוהפרקליטמבשר,הסיפורמתחילשבההתקופהלפנימהזמן,והנה
אוכלוסיית.ניכרתבמידההתרחבוועסקיו,הדיןביתיועץמשרתהפרקליטשלבחלקו

ועוד-שמם,וניפרסטרקי-כתבניםשניהעתבאותהשכללה,במשרדוהמועסקים
כתבןלפרקליטונדרש,מספקתעודהייתהלא,נאטר'ינג'גבשםאחדשליחויותנער

כרוחהמתואראדםהפרקליטשלבלשכתוהופיעשפרסםלמודעהבתשובה.נוסף
:בארטלביושמורפאים

-משרדימפתןעלאחדבוקרעמד,שפירסמתילמודעהבתשובה"
חסרצעיראדם-קינןימיהימיםכי,פתוחההיתהשהדלתמאחר
עדמהוגן,בחיוורונונקי,כעתדמותואתלראותאנייכול;תנועה
.בארטלביהיהזה!תקנהללאנטוש,חמלה
שמח,לעבודהקיבלתיו,לכישוריוהנוגעותאחדותמיליםלאחר
לדעתיעשוישהיה,כךכלמרגיעהחזותבעלאדםכתבניבסגללכלול

שלהלוהטמזגוועלטרקישלהנמהרמזגועללטובהלהשפיע

.8"ניפרס
,וניפרסטרקי,האחריםהכתבניםשנישלהסוערמזגםאףעלכי,לצייןהמקוםכאן

מאוזנתתמונהבפנינומציגלעבודהבארטלבישלקבלתובטרםהמשרדשלתיאורו
שבארטלבי,חברתיסדרמעין-בוהפועלותהנפשותביןהכותרתיחסישליחסית
אתיותראופחותיודעתהדמויותמןאחתשכלבלבדזולא:בואועםלהפרועתיד

השקט-באיאיזוןגםשוררבמשרד,במשרדהכוחותבהייררכייתמעמדהואתמקומה

הכתבניםשניביןהמתרחש"התפקידיםחילוף"בקורהלמשלכך.בוקייםזאתשבכל

.13בל,שם7
.19'בע,שם8
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הנמוךהאנגליהכתבן,שטרקיבעוד:היוםאמצעבשעת,וניפרסטרקי,הוותיקים
השעהלאחר"המולדחגגחלימלאהכאח"מתלהטהיה,הפרקליטשלגילובןוהשמן
שהוטלוהרביםהדיובכתמיהתבטאההנמוכהריכוזודרגת)בצהרייםעשרה-שתים
עיכולמקשיישסבל,שניפרסהרי,(שהעתיקהמשפטמסמכיעלהיוםמחצותהחל

איזון.מעיושהתרגעועם,הצהרייםבשעותדווקאמתמתןהיה,בבקריםבעיקר
.אותםלהפריכולרקשזר,כמותםמאיןוהרמוניה

נדירהכמותבארטלביהפיק",הפרקליטאותנומיידע,לעבודהקבלתועםבתחילה
עצמוהלעיטוכעתלהעתיקושיוכללמשהורעבהיהרבזמןכאילו.כתובניירשל

ניירותומשעתקמשכפל,ומעתיקמעתיק,וכותבכותבהיהבארטלבי.9"במסמכי
.לשתותומבלילאכולמבליכמעטולילהיומםברציפותמשפטייםומסמכים
שיבואמנתעלבארטלביאלהפרקליטבפנות.מוזרמה-דברקרהאחדיום,ואולם
שעודבמשפטבארטלבילועונה,עותקיםבכמהשהועתקמסמךלהשוותבידוויסייע
הסירובסצינת.ש"שלאמעדיףהייתי":הסיפורבהמשךפעמיםעשרותויהדהדישמע

כאירועהנדהםהפרקליטידיעלמתוארת,הראשונה("שלאההעדפה",דיוקוביתר)
מכוללהוקיעוישאשרסוררעובדשלציות-כאי;(לטבעמנוגדאו)טבעי-עלכמעט
(בכללובעולם)במשרדהשולטיםוההייררכיההסדרעלתיגרכקריאת;וכול

.מסורתיייבאופןבווהמקובלים

.שם,שם9
01wouldת10":המקורוכשפת10 prefer1".ההעדפהמסוגהלשתמטבעשלמרתקלניתוח

אובארטלבי"דלודראו,בארטלבישלכפיושםשמלוויל("שלאמעדיףהייתי")השלילית
מעדיףהייתי"הביטוי,דלזפיעל.(כרויר'אידיעלתורגם)58(1997)2המעורר"הלשוןמטבע
,בשפהוריקבהירות-אישלתחוםיוצר-משמעי-חדסירובכדיעולהאיננואשר-"שלא

הדיבורפעולותאתמנשקןהביטוימפרקכךידיעל.מובחנותןאתלאבדלמיליםהגורמים
חברתימצבלבארטלכילייחסהאפשרותאתשוללגםבעתובה,לצוותיכולמעבידשבאמצעותן

העדיףרקאלא,סירבלאבארטלבילשוניתמבחינהשהרי,(מהפכןאומוררשלזהכגון)כלשהו
.63'בע,שם.לעשותמעבידולוהורהאשראתלבצעשלא

:הפרקליטידיעלל"הנהאירועמסופרוכך11

כמהבהשוואתלסייענוהגהייתיעצמיאני,העכורהכקדחת,בפעםפעםמדי"
אתבהציביממטרותיאחת.כךלשםלניפרסאולטרקיוקוראקצריםמסמכים

משירותיותועלתלהפיקהיתההמחיצהמאחוריאליכזאתבקרבהבארטלכי
ובטרםעמילהיותוהשליוויביום,כמדומני,זההיה.שכאלהרגלתםבמקרים
קטןעסקלהשליםשהזדרזתי,הואכתיבתואתלבדוקכלשהינחיצותעלתה
להיענותוהטבעיתובצפייתיבחסזוגי.לכארטלביפתאוםוקראתיבידישהיה

מושטתהימניתידי,שולחנישעלהמקורמעלרכוןוראשיישבתי,המידית
מאחוריהופיעועםשמידכך,ההעתקאתכלשהיבעצבנותומגישההצדה
.שבקליםקלעיכובללאכמלאכהויתחילמידיהנייראתיחטוףמחסהו
שאניהדברמהובמהירותמצין,לושקראתיכשעהישבתיממשזובתנוחה
אתלעצמכםתארו.שבידיהקטןהמסמךאתלבדוקכלומר,ממנורוצה

בארטלביהשיבאמותיומדלתלצאתבליכאשר-בהלתיאת,לא-תדהמתי
.'שלאמעדיףהייתי',שבמתוניםומתוןיציבבקול
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עובדיוולשלושתלפרקליטלסייע"שלאמעדיף"בארטלבי,הסיפורבהמשך

;מסויםמסמךהפרקליטעםלהשוותשלא;עותקיםארבעהבןמסמךלבדוקהאחרים

לחדרללכתשלאהואמעדיףגםכךואחר;הדוארלביתקצרהשליחותלבצעלאאף

מולדוממתבעמידהגועותיואתמעבירבארטלבי.לניפרס12לקרואמנתעלהשני
.דרכוהנשקפיםהאטומיםהקירותבפירבוהה-מביט,במשרדהחלון

כילגלותומופתעמשרדודרךהפרקליטעוברלכנסייהבהולכו,ראשוןמימיבאחד

להכניס"שלאמעדיף",מצדו,בארטלבי.קבעדרךשםוישןמתגוררבעצםבארטלבי
סיבובלערוךנאלץ,עצותואובדהמום,והפרקליט,רגעבאותופנימהמעסיקואת

.ענייניואתיסיםשבארטלביעדנוסףהליכה
האינטואיטיבייםוהחימההכעס.בפרקליטשינוימתחוללהסיפורבמהלך
מקומםאתומפנים(לגמרילאכיאף)ומתפוגגיםהולכיםבלבובתחילהשהתעוררו
מרגשותטרוד.והמשפחההביתהסר,המסכן,הבודדהכתבןכלפיחמלהשללרגשות

:בארטלבישלהמוזרההתנהגותומאחוריעומדמהלהביןהפרקליטמנסה,אלו

האדםאם.סבילהמהתנגדותיותררציניאדםהמכעיסדביאין"
חסרהואוהמתנגד,אנושיאופימשוללאינוכזובהתנגדותשנתקל
הוא,הטוברוחומצבלראשוןכשישובאזי,בסבילותולחלוטיןאונים

ניתןכבלתישהוכחמהאתדמיונובכוחולהסיקלנתחבנדיבותישתדל
לבינתתי,כללבדרך,כךאפילו.דעתושיקולידיעללפתרון

ברור;להרעבכוונתואין,חשבתי!מסכןבחור.ולדרכיולבארטלבי
אינןשמשוגותיועליומעידהחוותו;חוצפהלשוםמתכווןשאינו
מעלאותואשלחאם.אתולהסתדריכולאני.לימועילהוא.רצוניות

בדעתיעלהמיד.הנפשייםכוחותיאתוגייסתימוחלטתבדממהרגעישבתי
בקשתיעלחזרתי.כהלכהשלאלגמריהכיננישבארטלביאו,הטעונישאוזני
באהברורהנעימהבאותהאולם;לסגלשיכולתיביותרהברורהכנעימה
.'שלאמעדיףהייתי',הקודמתהתשובה

מה'.מהירבצעדהחדראתוחציתיממקומיקמתי,כהדעניתי,'שלאמעדיף'
הנמראתלהשוותלישתעזורמבקשאני?דעתךעליךנטרפה?אומרתזאת
.לעברוהנייראתודחפתי,'אותוקח.כאןהזה

.20'בע,6הערהלעיל,מלוויל."אמר,'שלאמעדיףהייתי'
לפרקליטעד,המשרדאנשיכלשלבפיהםלשגור"העדפה"השלהלשוןמטבעהופךאטאט12

מטבעבאותוהשימושאףעל,בהמשךעודשנראהכפי,זאתעם.בונדבקיםכאילווהם,עצמו

עוגנתבארטלבישלשפתושכן,"שפהבאותה"לשוחחובארטלביהפרקליטמצליחיםלאלשון
אתהמאפיינתהרטוריקהבעוד,("שלאמעדיףהייתי")שליליותהעדפותשלרטוריקהעל

שלשחובתוההנחהכגון)ומסקנותהנחותעלהמתבססת,לגמריאחרתרטוריקההיאהפרקליט
ולאהעדפותשלאדם"הואכיבארטלביעלמעידעצמוהפרקליט.(למעבידולצייתהיאעובד
מלווההפרקליטשללזהבארטלבישלעולמוביןהמפגש,זהמטעם.34'בע,שם,"הנחותשל
לעיל,דלוגםראו."בבלמגדל"בסגנוןמשובשתתקשורתשלקשהבתחושההסיפוראורךלכל

.10הערה
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בוינהגוואז,ותרןפחותמעבידשללידיושייפוללוודאיקרוב,פני
בזוללילקנותיכולאניכאן.כן.לחםפתעדיגיעאףואולי,בגסות
.'3"מענגתעצמיתהערכה

שלהאמפטייםלניסיונותיוגם.הפרקליטעםהתמידלאזהנפשהלך,טבעיבאופןאך
הפרקליטשלעסקיו.גבולותישנםבארטלבישלהתנהגותואתלהביןהפרקליט
ולתמידאחתלהיפטרהרצוןגםועמההגאווהבוגוברת.לנונרמזכך,להיפגעעומדים

שבהןנוספותהזדמנויותכמהלאחר.מקריןשהואמהסבלגםואולי,מבארטלבי
כשמתבקש,עצמועלמשהולומרשלאמעדיף)פעולהלשתףשלאבארטלבימעדיף
לפרקליטבארטלבימודיע,('וכיוב;הגיונילהיותשלאמעדיף;הפרקליטידיעללכך
,בארטלביאומר"עודלא":וחדברורהואהפעםסירובו.עודלכתובשלאהחליטכי

לועונההמקוםאתשיעזובמבארטלביהפרקליטמשמבקש.14"ההעתקהאתזנחתי"
לסלקהפרקליטכשמנסה."שלאמעדיףהשתי":והצפויותהידועותבמיליםבארטלבי

שלאמעדיףהחתי":בשלובארטלבילועונהבשניתולפטרומלשכתובארטלביאת

."אותךלעזוב
המקוםמןבעצמולהסתלקבנפשוהפרקליטגומרברירהובליתדברשלסופו
שלבדמותו"נדוניה"החדשהביתלבעלבהותירו,אחרלמיקוםלשכתואתולהעביר

כעבור.הנוראהבבדידותודומםהמדרגותמעקהעליושבנותרהאחרוןזה.בארטלבי
בארטלביאתשישכנעכדיהחדשהביתבעלידיעלהפרקליטמוזעקימיםמספר

שימצאלבארטלבילהציעניסיונותיואולםהפרקליטעושהוכך,המקוםאתלעזוב

ולהתגוררלבואלבארטלביהנדיבההצעתו.בתוהוכולםעולים,תעסוקהלעצמו
.כרגעשינויכללעשותשלאבארטלבישלבהעדפתונתקלתהיאאף-בביתובינתיים
.שוטטותבעווןהמאסרבביתנכלאבארטלביכילפרקליטנודעמה-זמןלאחר
לאכולשלאמעדיףבארטלביכילפרקליטמתבררהכלאבביתבארטלביאתבבקרו
בתנוחהשכובבארטלביאתמוצאהואבכלאהפרקליטשעורךנוסףבביקור.דבר

.אותההמקיףהקירלמרגלות,הכלאשבחצרהדשאעלפקוחותובעינייםעוברית
.נשמתואתנפחבארטלבי
לאוזניושנתגנבקטןשמועהבדלקוראיועםהפרקליטחולק,מסךירדבטרם

זוטרפקידבארטלביהיהבעברכימתברר.הכתבןשלמותולאחראחדיםחודשים
Dead("גואלללאלמכתביםמשרד"ב Letter Office(באופןמשםופוטר,בוושינגטון

:הפרקליטשלהבאיםבהרהוריוננעלהסיפור.במנהלשינוייםבשלפתאומי

שערו!גואלללאאנשיםכמונשמעזההאין!גואלללאמכתבים"
,חיוורוניישעלחוסרמועדמזלווחוסרטבעופישעל,אדםבנפשכם

האחרונההמיוחדתהתנהגותובעקבות":עמודבאותוולמעלה;23'בע,6הערהלעיל,מלוויל13

."מקרובכדרכיולהתבונןהתחלתי
.31-32'כע,שם14
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מכתביםבאותםהמתמידמהטיפוליותרזאתלהדגישיוכלעיסוקאיזה

מדיבהמוניהםנשרפיםהםשכן?בלהבותשיעלולפניומיונםמתים

החיוורהפקידלוקח,המקופלהניירמתוך,לפעמים.בשנהשנה
בנקאיתהמחאה;בקברנמקהאולילהשנועדההאצבע:טבעת

רעבואינואוכלאינולולעזורשנועדהזה:מהירהכישועהשנשלחה

;תקווהבלאשמתו,להםתקווה;מיואשיםשמתו,להםחנינה;עוד

,החייםבשליחויות.אסונםתחתכורעיםשמתו,להםטובותבשורות
.הנשימהכלותעדאלהמכתביםרציםאצים
.!5"!אנושות,אה!בארטלבי,אה

כתובתללאומשרדיםזמניות-עלבדברהערה.ד

שללהתנהגותותשובהבואין.מנוחהטורדסיפורספקללאהואבארטלביעלהסיפור
עבודתועלההערהזולת-בארטלבישלעולמועלמספקרקעגםבוואיןבארטלבי
ברור.זוהתנהגותולהביןלהתחיללנוהמאפשר-גואלללאלמכתביםבמשרד

לאאך,פגועהדמותשהואברורוגם,במשהונאבק,המיוחדתבדרכו,שבארטלבי
אפואמזמינהבסיפורהקריאה.מאבקומופנהמיוכנגדמקורהמה,הפגיעהמהיברור
שבוהמשפטיההקשרכאשר,ורביםשוניםבכיווניםדמיונואתלהפעילהקוראאת

,ואכן.במעטאךאותםלצמצםעשוי(הפרקליטלשכת)העלילהזירתמצויה

ופרשנויותתובנותלשאתדיההגמישהממדית-רביצירההיא"הכתבןבארטלבי"
.בטקסטנוספתקריאהכלעם,רבדיםרבדים,ומתגלגלותהמתגלות,ומגוונותרבות
,וקלילהמהנה,הומורמלאת,למדיהיתוליתקריאהכתווייתשמתחילמה,כך

,כזוקריאהכלשלובמהלכה,חוזרתקריאהכלעםהופך,קריאהסימנימלאתובעיקר
ככל.מובנתבלתיובעיקר,בההטמוןהפתרוןבחוסרמייאשת,טרגית,קשהלחוויה
שהוצבוהקריאהסימניופוחתיםהולכים,בארטלביעלבסיפורלקרואשמרבים
.מאודרבים,רביםשאלהלסימנימקומםאתומפנים,הראשונההקריאהבמהלך
מעטשהםבעולמנוטקסטיםלאותם=הכתבןבארטלבי"שלהטקסטדומהזומבחינה
המודל,יצירותיובכתיבתכי,שטעןמישנמצאמפליאזהואין,המרובהאתהמכיל
"התנהכתיבהמודלהוא,(קיצוניפרוטסטנטשהיה)מלווילשלעיניולנגדשעמד

.כית

אפשריותפרשנויותשלרחבמגותיצירתהנוזהכתיבהמודלשלמיסודותיואחד

.45-46'בע,שם15
1Osgoode.ג(1984)441,:ראו16 Hall22"'Bartleby'0תMeditationקליSchwartz.8

450-449.
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פירושבהכרחעלינויכפה,כשלעצמוהוא,טקסטשאותומבלי,אהדלטקסטשונות
.אחרימז1מפירושיםיותרכטובבלבדאחד

הוא,שונותפרשנויותשלרחבמגווןהיוצרכתיבהבמודללמצואשניתןנוסףיסוד
בארטלבי"שבזמני-והעלהאוניברסליהיסוד.והאוניברסליזםזמניות-העליסוד

בולבניין:מלווילידיעלשנבחרההמוזרהההתרחשותבזירתבמיוחדבולט"הכתבן
הפרקליט.שםאיןזהבנייןמצויבוולרחוב,מספראיןהפרקליטשללשכתושוכנת
בבנייןהשנייהבקומהשכנהלשכתי":לחלוטיןממוקדתבלתיכתובתלנומספק

כמעןמצלצלתרק"סטריטבוולממוקםמשרדי"האמירה.'8"סטריטבוול--'מס
אתבתוכוכולליורק-ניושלהעסקיםרובעשלשמוהאנגליתבשפהשכן)ברור

בכתובתהממוקםדיןעורכימשרד.למעשההלכהכוואינההיאאך,("רחוב"התיבה
עלולהואזאתותחת,לייעדויגיעלאאליושיישלחמכתבכל.לתפקדיכולאינושכזו

Dead("גואלללאלמכתביםמשרד"לדרכואתלמצוא Letter Office(-משרדאותו
הקדמהבפנינופורסשהפרקליטאף,מכךיתרה.בארטלבישלהמסתורילעברוהשייך

.שמומהוכלליודעיםאיננו,ולשכתועיסוקיועלמפורטת
בכללקרותאפואיכולה"הכתבןבארטלבי"בסיפורלנושמתוארתההתרחשות

לא,בארטלבילא.שלנו19ובחיינובמשרדנוגם-זמןובכלכתובתבכל,מקום
שלבמרכזהעומדיםהפרקליטשלההייררכימשרדולאואףהמספר-הפרקליט
הפרקליטשלשמשרדוומה,הפרקליטושלבארטלבישלדמותםבניאםכי,היצירה

אובדמויותבכתובות,בפרטיםדווקאאינו,כךאם,היצירהשלעיקרה.לסמלעשוי
מהו,כמובן,היאהשאלה.לדיוןמעלהשהיצירהבנושא,בתמהיותראלא,בשמותיהן

ומרכזיאחדעיקרינושאמהיצירהלחלץקשה,הטעמתישכברכפי?נושאאותו
מכלולאתלהקיףולהתיימרלנסותכמעטאפשריבלתי,השניהצדמן.דווקא

פרשניפלורליזםהמעוררתכזובהיותה,מהיצירהלחלץשניתןהאפשרייםההקשרים

17Ibid, ibidפרשנותמחייבשאינו,ספרותיטקסטבץהעיקרייםההבדליםאחדאוליזהו
שיפוטיתהכרעהכללכדרךהדורש,משפטיטקסטובין,משמעית-וחדיחידהאוטוריטטיבית

.כופהאופיגםטבעהמעצםמתלווהזולהכרעהכאשר,פרשנויותמספרסובלשהואמקום
במשפטפרשנותברק'אראו,כופהכהרמנויטיקההמשפטיתההרמנויטיקהשללייחודה

.79(הכלליתהפרשנותתורת:אכרך,ב"תשנ)
.14'בע,6הערהלעיל,מלוויל18
,למשלכך.במשפטהעוסקותנוספותספרותיותיצירותמאפייןזמניות-העליסוד19

20ביוםהעלילהמתרחשת,פרנסאנטולהצרפתיהסופרמאתקצרסיפור,"Crainquebille"-ב

אתהמלווההמלנכוליותאתמסוימיםבמובניםשמזכיר,הסיפור.ידועהבלתישנהשלבאוקטובר

פרנסתואתהמורשעמשמאבד.שוטרבהעלצתמפשעחףאדםשלבהרשעתועוסק,בארטלבי
ביצעשלא"הפשע"את(באמתהפעם)לבצעהואמנסה,לחםלפתומגיע,זוהרשעהבעקבות

השוטראיןהפעם.לשוואאך.ברחובותלמוותלרעובולאהכלאלביתלהיכנסבמטרה,קודם
Law:ראוהיצירהלניתוח.כללאליומתייחס and the'01Redwood "The Conspiracy.נ.ם

"of Age0705מ]Anatole France ' s 'Crainquebille' ; or Law and Literature1חState
[ג(1993)179

.

~

Loyola Universi24.
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זהמאמר,למדידומיננטיבאופןביצירהנוכחהמשפטכיסבורשאנימכיוון.נרחב
המבקשים,מחייביםבלתיכמובןכיאם,אפשרייםהקשריםבמספראךאפואיתמקד
.המשפטלביןהסיפורביןלקשור

ודרידהאפיקורס,קיקרו:וידידותפסיביתהתנגדות,נורמטיביותעל.ה

נראה,שלהההיסטוריהלאורךהמשפטלתופעתשנקשרוהרבותהמשמעויותלמרות

.הנורמטיביותמושגעם,אחראוכזהבאופן,בעיקרומזוההעדייןשהמשפט
"המשפט"בפני,ובעצם-הפרקליטבפנימעמידהבארטלבישלהמוזרההתנהגותו
הפרקליטעלניכרהסיפוראורךלכל,ואכן.זהבהקשרממששלאתגר-בוהמתגלם
הפסיביתהצורהוביןהסרבןהעובדכלפיוגואההעולהחימתוביןנקרעשהוא

חדבאופן.הוראותיואתלבצעשלאהבודדבארטלבימעדיףשבההרחמיםומעוררת
וההתנהגותהרציונליתהחשיבה,השכל,ההיגיתתבניותביןנקרעהפרקליט,יותר

והטלתלמרותהכפופיםשלציותכולןהמחייבות)וחונךגדלשלאורןהנורמטיבית
הנכמריםוהרחמיםהכאברגשילבין,(כןלעשותהמסרביםמביניהםאלועלסנקציה

צושביןהידועהקונפליקט.לפניוהנגלותבארטלבישלומסכנותומוזרותונוכחבו
מקומואתכובשוהרגש20המצפוןצוובין(והרציונליותהנורמטיביותאו)ההיגיון

לומורהאשראתלעשותשלאבארטלבימעדיףבההראשונהמהפעםכברביצירה
קוראיועםהפרקליטחולק,בארטלבישלמסירובובמעטשהתעשתלאחר.הפרקליט

:בארטלבישל,השקטהכיאף,נורמטיביתהבלחיהתנהגותואודותמחשבותיואת

האפורהעינו;רגועיםהיוהכחושיםפניו.תקיףמבטבונעצתי"
היולפחותאילו.בועלהאחדהתרגשותקמטלאאף.ושלווהעמומה
איזהבוהיהאילו,אחרותבמילים;חוצפהאורוחקוצר,כעסבמנהגו

כפיאולם.ממשרדיבכעסאותומשלחהייתיספקבלי,רגילאנושידבר
הגבספרוטומתאתתחילההחוצהלהשליךמבכרהייתי,הדברשקרה
.21"שבחדריקיקרושלהלבנה

ביןכאןשנעשההקישורכיבעינידומה,מודעבאופןלכךהתכווןלאמלווילאםגם
אינו,קיקרוהרומאיהפילוסופיהואישהגדולהנואםוביןהראשונההסירובסצינת

והוא,היצירהאתללוותמפסיקאינו-והשכלההיגיוןאיש-קיקרושלמבטו.מקרי
בארטלבישלההתנגדות.עצמוהפרקליט-המספרשלבמבטולמעשהטבוע

הן.הפרקליטעבור"לוחותשבירת"מעיןמהוות,זוהתנגדותהמאפיינתוהפסיביות

המפגש.המשפטעםלחפוףרביםבמקריםעשויים,הנורמטיביותמושגובוודאי,ההיגיוןמושג20

חברתיכהיגיון,(האלמשפטאוהאדםמשפטוהיהא)המשפט-צושכיןוהנוקשההדיכוטומי
כמחזהו,למשל,מומחשתזותמה.יומין-עתיקתתמהכידועהנו,המצפון-צוובין,לולצתתשיש
."אנטיגונה",סופוקלסשלהידוע

.20'בע,6הערהלעיל,מלוויל21

215ג"תשס,'חהמשפט



דרוריעופר

שלרעיוןאותועלכולוהמושתת,שלוהשכלתניהמושגיםעולםעלתיגרקוראות

שלהתנהגותו.למרותהכפופיםשלהציותחובתועלחברתיוסדררציונליות,היגיון

שהיאעדאלו22ורציונלייםמתוכנתיםמחשבהדפוסיעםמתיישבתבלתיכהבארטלבי
(לשברואףואולי)החוצהקיקרושלפסלואתלהשליךהרצוןאתבפרקליטמעוררת

.מעליובארטלביאתישליךבטרם
.נכוןהואהפרקליטשלהראשוניהפסיכולוגישהאינסטינקט,לומרבהחלטאפשר

להביןשכדי;לבארטלביקורהמשמעותבעלמה-שדברלואומרכאילובתוכומשהו
האדםאתהמלוותהרציונליותהחברתיותמהמוסכמותלהשתחררישבארטלביאת

עליו."החוצהלהשליכן"ו,מלידהכמעט(סטריט-הוולאישאתובמיוחד)המערבי
הרגיליםהמחשבהדפוסיאת,הקונפורמיסטיתהחשיבהמשקולתאתמעצמולהשיל

.אין-בלעדיוהכרחיחברתימסדרכחלקזהציותוהרואים,מהכפופיםציותהדורשים
בחשיבההמעוגנותההתנהגותקונבנציותאתהמסמלקיקרושלפסלובעזרת

ובעיקר,וציותכפיפות,עשייהשלהיגיוןעלאםכיהיגיוןעלסתםלאהמבוססת
ובאותה,"אחר"כבארטלביאתהמספראפואמגדיר,נורמטיבית-רציונליתהתנהגות

קודאתלהביןכדי:בארטלביעםאמיתיתתקשורתשלראשוןניצןמוצאגםממשעת
.מגלמהשקיקרוההגיוניתהחשיבהמןתחילהלהינתקישבארטלבישלההתנהגות

,טוטליתלקבלהזועקות,השליליותהעדפותיוגםכמובארטלבישלשתיקותיואך
שלהאילמתדרישתו.הטוברצונוכלעם,לולספקיכולהפרקליטאיןשאותה

שבהיעדרלהנאהאפיקוראיתהתמכרותזומבחינהמזכירהלושיניחובארטלבי
האסכולהפיעל,פשטניבאופן:הדבריםאתאסביר.("שבמנוחהההנאה"או)הפרעה

האפיקוראיםהפילוסופיםידיעלמחולקתוזו,ההנאההיאהטובתכלית,האפיקוראית

באכילהלמשלהמושגתפעילההנאהשהיא-"שבתנועהההנאה":סוגיםלשני
,והנפשהגוףשלהמאוזןממצבםהנאהשהיא-"שבמנוחהההנאה"ו;ובשתייה
.ומבפנימ23מבחוץואיוםהפרעהכלבחוסרנמצאיםהנפשוהןהגוףהןכאשר

אותןאליהמתלוותאיןאםאף,("שבמנוחההנאה"לקרי)הפרעהלהיעדרהכמיהה
שלהתנהגותועםיפהמתיישבת,כללבדרך"הנאה"בהקשורותוחדווהחיוניות

.דברלעשותלאהמעדיף,בארטלבי
כפיעומד(בבארטלביכאמורהמשתקף)שבסיפור"האפיקוראי"הקוטבמולאל
שהפרקליט,במשפטגםובעקיפיןבפרקליטהמתגלם,קיקרושלהקוטבכברשנרמז
אתדווקאנסעלהעלה,הטובבתכליותהואאףשעסק,קיקרו.סוכניועלנמנה

,1Posner,אק.2247 sNpra note,בספרוקאמישלגיבורו-למרסובארטלביאתמשווה

שבהבחברההנורמטיביתבמערכתחלקלקחתמסרביםשניהםכי,זהבהקשרוטוען-"הזר"
לעיל,(ה"תשנ)נפתלי-כןראו,לקאמי"הזר"ביצירהספרותי-משפטלדיון.חימהםאחדכל

.314'בע,2הערה
ק"תשר)והרעהטובתכליותעלקיקרו'ט'משללספרוגלוקרר'פרופמאתבהקדמהראו23

.(קציר'אידיעלתורגם)31
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אפולוגטיבשיח.(במנוחהההיעזבותבמקום)העשייהואת(ההנאהתחת)החשיבה
עשוייםשהםההנאההרףאשרדבריםשישנם,קיקרוהסבירהאפיקוראיםעםשניהל
קייםכי,המסקנהאתקיקרוגוזרמכאן.מעשייתםחמנעוהאדםבניזאתבכל,לגרום

למחשכההיאוכוונתו,העליוןהטובהואשהוא,ההנאהלעקרוןמעברמשהו
:(העטאתשהניחלאחר)ממצגשבארטלבימסההגמורההפךלמעשהשהן,ולעשייה

הכלב,לחרישההשור,למרוציםנולדשהסוסכשםכיהבינולאהם"
,אריסטוכדברי,פעילויותלשתיברייתומטבעהאדםנועדכך,לציד

הם,זולדעהבניגוד,אך;תמותה-בןאלמעיןוהוא,ולעשייהלחשיבה
,ועצלהשכלאטומת,כלשהיכבהמהנוצרהזההאלוהישהיצורקבעו

,בעינימופרךיותרמשהואיןוהרי-הרבייהולהנאתאכילהלמטרת
.24"הזההרעיוןמן

להנאהכמהבארטלביבעוד:ברורים,כןאם,הםלעילעמדתיעליהםהקטביםשני
,לעשייהמבארטלבי(המשפטגםודרכו)הפרקליטמצפה,הפרעהולהיעדרשבמנוחה
זוציפייהוכאשר,המקובלתהחברתיהסדרלכלליולציותורציונליתהגיוניתלחשיבה
כביכולהמתבקשתהפשרותחסרתהמשפטיתבסנקציההפרקליטמהרהראף,נכזבת

.פיטורין-אלובנסיבות
קיקרושיכולמהכלאתלרסיסיםמנפצתבארטלבישלהפסיביתשהתנגדותוהגם
ממנומושלךואיננוהפרקליטשלבמשרדוויציבעומדנשארקיקרושלפסלו,לסמל
הפרקליטפונהכאשר,בפסלשובנקשרת"הגיונית"להתנהגותהקריאה.החוצה

זאתתחת.לולענותמסרבבארטלבי.עצמועלקצתלספרלדובבוומנסהלבארטלבי
,ראשומעלהפרקליטמאחוריעתאותהשנגלהקיקרושללפסלומבטומיישירהוא

:הגיונילהיותלווקראבשאלהאליושפנהעצמוקיקרוזההיהכאילו

?נולדתהיכן,בארטלבי,ליתאמרהאם"

.שלאמעדיףהייתי
?עצמךעלמשהוליתאמרהאם

.שלאמעדיףהייתי
לךרוחשאני?איתילדברלךלהיותיכולההגיוניתהתנגדותאיזואבל

.ידידות

.96'בע,שם24
,לבקשתילהיענותלאעמךוגמורמנוי,כןאם":הפרקליטלואומרבארטלבישלמסירוביובאחד25

.22'בע,6הערהלעיל,מלוויל."?הישרוהשכלהרגילהנוהגעםאחדבקנההעולהכקשה
לדרושהזכותלייש":"הקטןהנסיך"בסיפורהמלךועלדבריואתבמקצתמזכירהזההסיעת
הקטןהגסיךאכזיפרי-סנטדה'אראו."הדעת-על-מתקבלותשלישהפקודותמפנילישיצייתו

.(המרמן'אידיעלתורגם)34(1996)
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,קיקרובפרוטומתמבטואתתקעאלא,בדברוביהכיסלאהוא
.26"ראשימעלים'אינצכשישה,מאחוריבדיוקהיתהשישבתישבשעה

מפנייתועולה,הגיוניתלהתנהגותהעקרההקריאהבצד,היטבלראותשניתןכפי
אתלשכנעבמטרההפרקליטשמגייסנוסףטיעוןלבארטלביהפרקליטשלהאמורה

בעקיפיןמהדהדתזהבהקשרגם.הידידותטיעוןזהו.פעולהעמולשתףבארטלבי
נראה.במשנתוהמרכזייםהמושגיםאחדהיההידידותמושגשכן,אפיקורסשלדמותו

אחתאת,בפילוסופיההעיסוקבצד,בהוראההידידותאתמאודהוקירשאפיקורס
מושגיםהעסיקואותושאף,ימינובן,אחרדעותהוגה.ביותר27הגדולותההנאות
("האורחיםהכנסת"מושגכגון,הידידותבערךהקשורים

~

ospitalityומושג
f("הכידידות

~
endship(אק'זהצרפתיהפילוסוףהנו,תלויהבלחי,המוחלטבמובנה

אורחשלבקבלתומתבטאתאינהביותרהאותנטיתהאורחיםהכנסתכי,הטועןדרידה

אם)המתרחשתזודווקאאלא,המזמיןבחירתלפימראששהוזמןומוכררצוי
וחודר"המארח"שלביתודלתעלמתדפקכללהוזמןשלאשורשעה(מתרחשת

.צפוי28בלתיבאורחלפרטיותו
סוגמאותוהיאלבארטלביהפרקליטשמציע"האורחיםהכנסת"ו"ידידות"ההאם

ושאליה,ודרידהאפיקורס(אמנםשוניםובהדגשיםבהקשרים)דיברועליואותנטי
עמדלאדרידהשלהאידאליבמבחנושלפחותדומה?בארטלביכמה(אולי)

ללכתניסיונותיובכנותספקשיטילמישאיןאף.הסוףעדלאלפחות,הפרקליט

עושהשהיהלמהמעברהרבהאףעשהשהפרקליטובכך,בארטלבישללקראתו
מכריזעליהבארטלביכלפי"ידידות"שהדומה,אחרמעסיקכלדומותבנסיבות
כוונההיאמאשריותר.גבולותחסרת-להיותיכולהאיננהגםואולי-אינההפרקליט

הולכתבמידהאותוייסראשר,הפרקליטשללמצפונופנימהכוונההיא,לבארטלבי

שללראשוישירורטיקליכהמשךוובסצינהמתוארקיקרו.30,בע,6הערהיעיל,מלוויל26
למרות,קיקרושלפסלועלמסתכלשבארטלבימדגישעצמושהפרקליטלצייןמעניין.הפרקליט
בוודאותלדעתיכולהפרקליטואין,הפרקליטשלראשומעלסיטואציהבאותהנמצאשהפסל

זהפרט.הפרקליטשלראשומעלהמצוייםאחריםבחפציטולאבפסלדווקאמביטשבארטלבי
,וקיקרוהפרקליט-הדמויותשתיביןההקבלהעלמלמדהואאף,כביכולטכנישהוא,בסצינה
.הנורמטיביההיגיוןלביןהמשפטביןהאפשריתההקבלהעל,יותרהעמוקוברובד

כןכמו;31'בע,23הערהלעיל,(והרעהטובתכליותעלקיקרושללספרובהקדמה)גלוקרראו27
.42(הפתוחההאוניברסיטה,א"תשנ)10-ו9יחידותההלניסטיתהתקופהחולדותקציר'אראו

בתחילתאביב-בתלהבמהלאמנויותבמשכןשנשאבהרצאהבוטאהזהבענייןדרידהשלעמדתו28
לכיסויבאשהואכפי,הידידותכמושגדרידהשלהמורכבבעיסוקומענייןלדיון.1998שנת

שלהנכזבתאהבתהעל-פרידהשלכרוניקהנפתלי-בן'מראו,השוניםבכתביו
.("הידידותשללפוליטיקהמוחלטתמאהבה"שכותרתוהפרק)97-131(ס"תש)הדקונסטרוקציה

יהדותעל-היהודידרידהעפרת'גראודרידהשלבמשנתו"האורחים-הכנסת"במושגלדיון
'סשללספרוהקדמה,"הקץקץ"עפרת'ג;242-246(ח"תשנ)דרידהאק'זשלהגוהוועלכפצע
OfHospitali:וכן;7-14(בוכר'אידיעלתורגם)(2002)ההיסטוריהוקץלפידהסים
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וליליתכחווהוהמשפט,בארטלבישלסיפורו

עובדה)כתכניוליתרבהשוואהיתרהחיבהלבארטלבירכשהפרקליטאםגם.וגוברת

המשרדמיקוםהעתקתשלבדרךזאתוגם,מאוחרבשלברקממנונפטרשהוא,היא

הפרקליטכילשכוחאיןחשבוןשלבסופועדיין,(בארטלבישלבכוחבגירושוולא
בארטלביעםאפואהלךהפרקליט.29"הסוףעדעימוהלך"ולאבארטלביאתנטש
שלהנטישהסימנהבארטלבישלובמקרה,חלקיתאך,אביריתואףארוכהדרךכברת

,מהחברהבארטלביהופרדשבסופהאלימהייסוריםדרךשלתחילתהאתהפרקליט
עוררהבארטלבישלנורמטיביתהבלחישהתנהגותוהראשוניהאליםהיצר.ומתנכלא

הפרקליטידיעלאמנםמומשלא("החוצהלהשליך"הפרקליטשלרצונו,למשל)
והמשפטהאכיפהמכונתידיעלאכזריתהגשמהלכללבסוףבאהואאך,עצמו

."ידייםהרים=שהפרקליטלאחרמיד,(שוטטותבגיןמאסרעילתהמקימה)
עמולשתףבארטלביאתלשכנעהפרקליטביקששבעזרתםהטעמיםשמשני,יוצא
ההיגיוןבדברהנימוקונותר(האותנטיבמובנה)הידידותנימוקנשמטפעולה

,פעולהלשיתוףכצידוקהידידותנימוקאתהפרקליטשהעלהשעהגם:הנורמטיבי
-ההיגיוןשטיעוןאלא.העבודהשוקשלההיגיוןבגבולותלידידותהואהתכוון

זרה,(הפרעהכלהיעדר)שבמנוחהההנאהאתיקתואילו,לבארטלביזרהנורמטיבי
.לפרקליט
ולהיעדרטוטליתלקבלההרצוןלביןההיגיוןצושביןלדיכוטומיהאפואחזרנו
אתלהציעניתןשלאורםקטביםכשניואפיקורסקיקרומשמשיםזומבחינה.הפרעה
העוסקתכיצירה"הכתבןבארטלבי"הסיפוראתלקרואניתן:ליצירההבאהפירוש
,ההיגיוןכלליפיעל,נורמטיביתלפעולההדרישהביןבחברההקייםהמתמידבמתח

למשפטברגילהמיוחסיםעניינים-המקובליםהחברתיוהסדרהרציונליתהמחשבה
המיוחסים-הפרעהכלוהיעדרהיעזבות,להיזרקותהפרטייםהמאווייםלבין,מזה-

כמערכתהמשפטלממלכתזראינואכןזהמתה.מזה-"משפטהיעדר"לכללבדרך

הפרקליטשלבמשרדוומוחשיקייםהוא.התנהגותדפוסילכפותהבאיםכלליםשל
לפילפעולהמתיימריםומשטרחברהבכלומוחשיקייםוהוא,"הכתבןבארטלבי"ב

מיקרוקוסמוסאלאאינו"הכתבןבארטלבי"בהפרקליטשלמשרדו.משפטייםכללים

עצמולהעמידמבקששבארטלבי,המשפטקרי,נורמטיביחברתימשטרשלמרתק
.לגדרותיומחוץ

האמורההפרשנותלפי?שכזהבעולםמקוםכללהאיןהאם?הידידותעלומה
הידידותשלחלקה,המשפטשולטבובמקוםהיינו,וסדרמשטרשלשבמקוםדומה
בעתובההידידותמתמצההמשפטיתההכרעהמתחילהשבורגעבאותו.למדימוגבל

שלביחסוהשיארגע,כאבכדיעדאירונישהואבתיאור,ואמנם.לאווירמתפוגגתגם
כאשרביניהםפיזימגעלראשונהנוצרבורגעאותו-בארטלביאלהפרקליט

,המקוםאתלעזובבארטלביאתלשכנעהחדשהביתבעלידיעלשהוזעקלאחרכי,אמנםאמת29
הצעתואולם.חלופיסידורעלשיחליטעדשםולהישארלביתולבואלבארטלביהפרקליטהציע

.שינויכללעשותשלאזהבשלבהעדיףבארטלבי.באיחורבאהזו
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הפרקליטמודיעבוהרגעגםהוא-בכתפוונוגעבארטלביאלקרבהפרקליט

.לעזובתעליוכילבארטלבי

חברתיריבודשלארכיטקטורה:והאידאולוגיההשתתוק,ההעתקה.ו

גםולעתים,עותקיםבמספרמשפטייםמסמכיםלהעתיקעליו.כתבןהואבארטלבי
שלתפקידו,ראשוןבמבטלעיןבולטהדבראיןאםאף.למקורההעתקיםביןלהשוות

והעתקתםהמשפטייםהמסמכיםכתיבת:בעיקרואינסטרומנטליהואבארטלבי
טרחהכשכרהפרקליטמקבלאותורבכסף:לגמריאחרמסוגלניירלבסוףמבשילה

את,כןאם,משנההלבןההעתקהנייר.לקוחותיו31עבורהמשפטיותפעולותיובגין
ירוקלנייר-וניפרסטרקי,בארטלביכמוכתבניםשלהאדיבהבעזרתם-והופךצבעו
כמולאלו.האלכימאיםוביןהמשפטניםלבלריביןרבשוניאיןזומבהינה.דולריםשל

וקוץאליהאך.רבערךבעללכזהערךחסרמה-דברלהפוךהמופלאההיכולתלאלו
מלאכתםפריהירוקיםהניירותאתלראותזוכיםאינםהמשפטניםלבלרי:בה

בניירותובוהיםמעתיקיםומעתיקיםבוהיםכימיםלילותנשאריםוהם,המסתורית
יומםבהעתיקם,למעשה.במלאכתםאותםהמשמשתהשחורהההעתקהובדיוהלבנים

שעוברת,לניירתבניגוד.עצמםשלהםמעמדםאתאלאמעתיקיםהלבלריםאיןולילה
הכתבניםשלמעמדם,לכסףיוםשלכסופווהופכתמטמורפוזהההעתקהפעולתאגב
.ישתנהלאולעולםכעינועומד

הרוטיניתההעתקהפעולתשלפיה,מרקסיסטיתפרשנותגםסובלתהיצירה,ואכן

אלא,ניירתשלפיזיתבהעתקהרקמתמצהאינהבארטלבימצווהבהסופיתוהבלחי
השעתוקתהליךגםהנוההעתקהתהליך.יותרהרבהעמוקותמשמעויותנושאתהיא

אולי,חלקבולוקחים(הסיפורבתחילתלפחות)ובארטלביניפרס,שטרקי,המעמדי
.משים32מבלי

.33'בע,6הערהלעיל,מלוויל30
,להבדיל,קיימת,תנועתםאגב(יותרלשוויםהפיכתםאו)לכסףמסמכיםהפיכתשלהתופעה31

רבכוחלבעלשלישיצדלידיוהעברתוסיחורובעצםלהפוךעשףסחירמסמך.שטרותבדיני
עקריך"בשםזהעיקרוןקרויהשטריתכטרמינולוגיה)לסחירותועוכרלומשהיהיותר

כאןגם,אגב.השוקתקנתשלביסודההעומדתהדוקטרינה,למעשה,גםזוהי.("הטהירות
מנוחה,קיפאון,תזוזההיעדר.השינויאתשיוצרותהן(העברהשלבמשמעות)וההעתקההתנועה

.דבריצרולאאלוכל-
,16Schwartz.שונותלפרשנויותזכהשבסיפורההעתקהמוטיב32 supra note,במאמרוסוקר

שביצירהההעתקהאלמנטלפיה,"הכתבןבארטלבי"לסיפורשהוצעהאוטוביוגרפיתפרסונות

,שלוהכתיבהבקריירתיותרהמוקדמתהתקופהעלמלווילשלעצמיתביקורתאלאאינו

,זאתלעומת,שוורץ;מקורימה-דבריצרולאקלההרפתקאותספרותבכתיבתעסקבמהלכה
הואאולם,ביצירהההעתקהלמוטיבלהציעשניתןהאוטוביוגרפימהאופימתעלםאינואמנם
,לרעהואחדרגשית"להגיע"האדםבניכשלוןעלכסיפורבארטלבישלסיפורואתלראותמעדיף
בעיסוקםהשארביןהמתבטא,המציאותשבחייהאנושימהיסודהמשפטסוכנישלריחוקםועל

עבר,שוורץגורס,בארטלביעםהפרקליטשלמגעובעקבות,זאתעם.במסמכיםהמתמיד
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אפלהקנוניהאחרהחיפוששביסודה-היצירהשלקלאסית-מרקסיסטיתקריאה
ביקורתמלווילשלבסיפורולזהותעשויה-הקפיטליסטיהעולםמייצגימצד

העבודהכוחניצולתוךההוןבעלישלהכלכליהשעתוקתהליךעלנוקבתסוציולוגית

camera)"אובסקורהקמרה"לכנותניתןאותוהמרקסיסטיהרעיון.זו33למטרההזול

)s~obscuraמהתנהגותו:כואבתוגם,מעניינתמשמעותבארטלבישלבהקשרמקבל

באופןלבחורהוכוחלושעומדתסובייקטיביבאופןסבורהואכי,עולהבארטלבישל

מעדיףהייתי"המשפט,הכולאחרי.לאואם(וניפרסטרקיכמו)לעבודאםחופשי
,זאתלעומת,האובייקטיביתהמציאות.למעשההלכהשכזובהירהמבטאהרי"שלא

והיא,בארטלבישלהתנהגותואתלכאורההמדריךהסובייקטיבילדימוילגמריהפוכה
עלחווהבארטלבי.הכוזבתהתודעהשלכוחהאת,היצירהשלזוקריאהלפי,מדגישה
,העדפהאובחירהזכותכלבעצםלואין:כעובדגורלושלהמרההאמתאתבשרו
.קייםאינולמעשה,עובדשאינומישכן

הוא,לההמהופכתהמציאותוביןהמכוננתהתודעהשביןלמתחיפהדוגמה
לשכת,לכאורה.החוצההמשקיפיםבחלונותהמשופע,הפרקליטשלמשרדו

ולשכמותולבארטלבימקנההיא.גדולאחד"הזדמנויותחלון"אלאאינההפרקליט
ת"מדללצאת,ממנהלהשתחררואףהחוצהדרכהלהשקיףשאפשרהתחושהאת

4ן.54.:ראושוורץשלגישתועללביקורת.האנושילסבלביחסוחיוביתטרנספורמציההפרקליט

meme'

:

Bastleby's Lawyer and The101ן['810י'change, plus'5ט1קש'1ןGreenfield

7[ן101.ג(1986)635

.

Osgoode24"Common Law.
עלהפרקליטמעידבתחילהכבר:זוטענההמחזקותעדויותמספרלמצואניתןהיצירהבמהלך33

ומחסרונותיהםוניפרסטרקיכתבניושלהתוססמאופיםנוחההחתהלאשדעתואףעלכי,עצמו
לא:ודוק)ביותרמועיליםעובדיםכהיותםתועלתמהםשהפיקמפתבמשרתםהשאירם,האחרים
17'ובע(לטרקיבנוגע)15'בע,6הערהלעיל,מלוויל:(להםשרכשהפורמליתהידידותמפאת

-הפרקליטשלמדרישותיולמעטרקעדייןשסרבשעה-בארטלביעלאף;(לניפרסבנוגע)
valuable":"ערך-בעלתרכישה"כהמקורוכשפת)"יקרנכס"שלברטוריקההפרקליטמדבר

"acquisition

(

ניפרסשהפגיןהמתמדתהרצוןשביעות-איהןנוספותעדויות;26'בע,שם::
בלתיהעסקהתנאיהמבטאת,הכסאלגובהביחסולהתאמתושלוהעבודהשולחןלגובהבאשר
בארטלבישלהראייהכושרנפגעיצטיידמרובכיהפרקליטשלחששווכן;16'בע,שם:תקעים
.32'בע,שם:עודלהעתיקשלאלהעדפתוהסיבהוזוואפשר

אידאולוגיהשלהכנהייותרהנמוךהמעמדבקרביוצריםההתבעלישבהלצורההכוונה34
מןהנמוךהמעמדאתהמנטרלת,למעשההלכהוההיאכפיהחומריתלמציאותהפוכה,מתעתעת
תודעהביצירתהמדובר,לדקויותכאןלהיכנסומכלי,למעשה.מצצואתנכוחהלהעריךהיכולת
Foucault,:השוו.כווסת (CambridgeשBarTet Ihe Politics Of ,' Truth: Fr~m Marx.4ן

מקרהדרךמצאתי-שכזהכוחלמשפטהמייחס-לכךוקולעמקוריספרותיביטוי.1991)5-4
,הדמויותאחת,פאבר]אמר,'המ6פט'":151(כ"תשנ)לבאלטספר-ביתמלמד'אמאתברומן
מתוחכמתעינייםאחיזתאלאאינו',למורגנטאו[המשפטיםמלימודיפרשמדועמסבירכשהוא
שלתמידיבמצב,ברחובהקטןהאישאלא,ואתהאנילא,האמיתייםצרכניואתלשמורשנועדה
.השופטיםוכבודהמילים-ומפעיליהשפהיודעיכלפיעצומהבנחיתות,אינטלקטואלינימנום
באמצעיםלשנותםשיש,מלמעלהמוכתביםפוליטייםאקטיםשלסדרההואהמשפט,מזהוחוץ

."'מסואבתהמערכתמזהוחוץ.פוליטיים
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אלאאינוהלשכהמחלונותשניבט=נוף"ה,למעשה.שמבחוץ=נוף"הלעבראמותיה
מתעתעתשרשרתמתוךחלקימקטע-ולבניםשחורים,מתיםאטומיםקירות

("הקירותרחוב")סטריט-שוול,תקווהוחסרנוקשה,יצוקבטוןשלואינסופית
שבמשך",לבארטלבימדומהבשורהאלאסטריט-בוולאין,כןכיהנה.בומשופע

קירעל,החוצהומביטהמחיצהשמאחוריהחיוורבחלונועומדהיהארוכיםזמןפרקי
שלמהופכתהשתקפותאפואהיאבארטלבישלהיונותיהתודעה.35"המתהלבנים
שיוצאמיוישממנושנהנהמישישעולם,וכוחשליטהשלעולם,אכזרחומריעולם

.מופסדממנו
אתלשבורמנסהלפחותבארטלבי,וניפרסטרקיכמושלא,הכולאחרי,זאתובכל

אתלקטועמאיימתההעתקהמתהליךבארטלבישלפרישותו.המעמדיתהמשוואה
הכזבאידאולוגייתבהבנייתהכרוךהתהליךאתולחשוףהמעמדיהשעתוקשרשרת
שלאבארטלבישלהעדפתו.בכלל36העובדיםבקרבואולי,במשרדהעובדיםבקרב

קטנה,עבודהכללעשותושלאלהעתיקשלאובהמשך,בתחילה,טקסטיםלהשוות
מאיימתהיא.השליטהמעמדשלקיומוהמשךעלקיומיתסכנהמציבה,כגדולה
שרשרתאתגםועמו,ירוקלניירלבןניירההופךהאלכימאיהייצורפסאתלקטוע

.למשרדבארטלבישללבואועדמנוחותמיעללהשהתנהלה,הריבודיהשעתוק
שחלוההתפתחויותמןמתעלמתליצירהקלאסית-מרקסיסטיתשפרשנותאלא
שלשמשנתובעוד.והשתכללהשמריהעלקפאהלאאשר,המרקסיסטיתבביקורת

ומעמדההוןבעלישביןהמעמדיתובדיכוטומיהכלכליבדטרמיניזםעוסקתמרקס

פונקציהרקאינוריבוד,מרקסיסטית-הפוסטהביקורתפישעלהרי,דווקאהפועלים
הניטשיםבמאבקיםלהתבטאעשויוהוא,הייצוראמצעיעלדיפרנציאליתשליטהשל
קריאהעשויה,לענייננוהרלוונטיבהקשר.הכלכלייםאלומאשראחריםמשאביםעל

חופשייםמקצועותבעלישביןבריבודלהתרכזהיצירהשלמרקסיסטית-פוסט
,ידעהנקראחדשמסוג"הון"ב(במקומואוהכספיההוןבצד)המחזיקים,ומנהלים

משרדפקידיאלאהקלסיבמובןפרולטריוןשאינם,להםהכפופיםהעובדיםובין

.14'בע,שםראומהםהנשקפיםוהקירותהמשרדחלונותלתיאור.28'בע,6הערהלעיל,מלוויל35
כמייצגבבארטלבילראותהמבקש,תומאסברוקשלגישתואתזהבהקשרמבקרתווסטרובין36

שאינהמשרדית-פקידותיתבמשרהכאןשמדובראף.המנוצליםהתעשייהפועלימעמדשל
עלולהאשר,ומונוטוניתמאומצת,סיזיפיתבענודההמדוברעדיין,ווסטטוענת,פיזיכוחדורשת
כבראם,ווסטפיעל.עיניובמאורלפגועואףנפשואתלעקם,בההעוסקשלדעתולהטריף
אתעצמובארטלביכמומשרדבפקקתלראותישאזכי,העבודהביחסיזוביצירהמדובר

שאיןאחרתנפגעיםאוכלוסייתשלכממצגבבארטלבילראותצורךכלואיןהנפגעיםאוכלוסיית
:VictinB:ראו.עמהנמנההוא Herman Melville ' s Bartleby file4680

"18"West.1 ,York

Scrivener(ש0א- and Susan GlaspeII ' s July of
~
Her Peers" Caringfor, JusNce

Law(1996):בגםפורסםמאמראותו)1997)218 and

Literature

Jardozoה1 Sbdies(8

203).
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אלא,בהכרחמעמדותשלחברתיתתבניתעלעודאינוהדגש.בארטלביי3כמושכירים

עלהמאבק.בכללושליטהאידאולוגיהשלמכניזמיםועלהחברתייםהכוחיחסיעל
,("כלכליהון")חומריותהנאהטובותעלרקמתנהלאינו,זוגישהלפי,בחברהכוח
.באחרהשליטהמונופוליןועל("סימבוליהון")סמליותהנאהטובותעלגםאלא

או"הדרה"שלמשומןריבודיממנגנוןכחלק,למשל,"השערים"עלהשליטה
שלהמשרדארכיטקטודת:לכךיפהדוגמהמהווה,38("ת01010510'ר"הוצאה=

שלוהשנייההפרקליטשלהאחת,מזוזומופרדותממלכותלשתימחולקתהפרקליט
:לוהכפופים

שחילקוהמתקפלותהזכוכיתדלתותאתלכןקודםלהזכירהייתיחייב"
.עצמיאני-ובשני,כתבניישבומהםבאהד;חלקיםלשנימשרדיאת

.39"אותןסגרתיאוהדלתותאתפתחתירוחילמצבבהתאם
הדלתותאתהפותת,במשרדו"השעריםשומר"הוא"הכתבןבארטלבי"בהפרקליט

השמנההמשפטמכונתניצבתמאחוריו.לבדאינוהוא.רוחומצבלפיאותןוסוגר
בחלקם-בשעריםוהיציאההכניסהבהסדרתככולהרובההעוסקת,והמדושנת

כגון)רעיונייםשעריםהאחרובחלקם(כלאבתיאומעצרבתיכגון)ממששלשערים

לזכויותזכאותהיעדראוזכאותשעניינםשערים,שוניםלמקצועותכניסהשערי
)Gate"השעריםשמירת"עלהמופקדיםהמשפטסוכני.(באלווכיוצאמשפטיות

)Keeping,גםאלא,בחוץיישארומיבשערייכנסמילקבועבכוחרקלאמהזיקים
הם.לאנחות40הנעזביםשיעורלעומתבשערהנכנסיםשיעוראתלקבועבכוח

-החופשייםהמקצועותשלובצמיחתםהניהוליתהפרופסיהשלבצמיחתהמענייןלדיון37
אידיאולוגיותשנהב"ראו-המעמדמושגאתמרקסשלהדיכוטומיתבתפיסתוהמכרסמים

-חוסריצרה"השכירהעובד"מושגשלוכצמיחתולכך.48-53(1991)הרציונליותבעידןניהול
שלהרציונליתדמותותיאורשביןהניגודעלעומדגםשנהב.34'בע,שםראו,חדשמסוגשיוויון
אלוודברים,51,85-88'בע,שם,השכירהעובדשלרציונלית-הכלתידמותולעומתהמנהל
.'הבפרקלעילהוערכתילדיוןלהתקשרעשויים

:ראו,והדרהחברתיתסגירותשלמנגנוניםבאמצעותשליטהשלריבודיותלפרקטיקות38

Bo~rgeois([ת60ח1979,0)73-44 (JritiqueגParkin

.

Maxism and Claw

~

heoOr.5.
.19'בע,6הערהלעיל,מלוויל39
בפנילהישמעהזכותדהיינו-העמידהזכותסוגחתהנהלמריתרבאופןואתהממחישהמזגיה40

שלהעמידהזכות:הארזיםעמקממטעיהיציאה"דרורי'ע:מאמריזהלענייןראו.המשפטבית
שלאחרפןעל.המבואבפרק,395(ה"תשנ)יטמשפטעיוני"צ"בבג"הנגטיב'העותר

העשיר,העני"במאמרהזיו'נקולעבאופןעמדההמשפטבשעריבכניסההכרוכההבעחתיות
:81,86(2001)1שסףמשפט"והגשר

לכניסהמוקדםתנאיבבחינת,DSP11עללקבלעלעוהמשפטמהגנתליהנותכדי"
'הבעיה'אתממשעעצמוהמשפטשבאמצעותןהבסיסיותההגדרותאת,בסועריו
אשר,חלשותקבוצותבפניהעומדתהראשונההמכשלהזו.מתמודדיםאנואיתה
עומדיםאףוהםאלולהגדרותבהתאםחייהןאירועיאתחוותאינןרבותפעמים
."להןבסתירה
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גםהם.'עכורמ1נגישאינושהמשפטאלווכיןלמשפט"החודרים"אלוביןהבוררים

שהתנהגותםאלווביןהמשפטבעיניכלגיטימיתנתפסתשהתנהגותםאלוביןהבוררים

ניתןהשערבאמצעות.יסגרוהווכרצותםהשעראתיפתחוברצותם.כךנתפסתאינה
.להגדירוגםאלא"אחר"בלשלוטרקלא

ולהוציאלהכניסבכוחה,השארבין,כןאם,מתבטאתהמשפטמכונתשלשליטתה
שללמתוךשונותאפשריותמשמעויותשללמדיושרירותימצומצםמספרשעריהדרך

יישמעבזכותה,מכךיתרה.האנושית42ההתנהגותמנעדשלהאינסופיהמבעים
רעיונותיהםאוהתנהגותם,שגופםאלואותםדהיינו-הנשמעיםשלקולםויהדהד

הנותריםאלו-האחריםשלקולם(יושתקאו)וייחנקיגוועובעוונה;"בשערעוברים"
.ממששעראותומולדוממים,בארטלביכמו,עומרים
בכלישימושאמנםהעושה)האידאולוגיתהביקורתבמשקפיהיצירהשקריאתאלא

אוהשערכי,למסקנהלהובילעשויה43(בהםרקלאאךהמרקסיסטייםהחשיבה
"האחר"הגדרת.בלבדמשנישליטהמכשירהםהפרקליטשכלשכתהזכוכיתדלתות

ושקוףערטילאי,אחרריבודימכשירבעזרתבעיקרמתבצעותבוהשליטהגםכמו

הגדרהכליהמהוות,ולמיליםלשפהכוונתי.בקפידהומוסווה,הזכוכיתמדלתותיותר
כוחנודע-השיחאתהמרכיבות-ולשפהלמילים.אקסלנס44-פראידאולוגי

להיכנסהסף-משומררשותהכפרמןהאישמבקש,"החוקבפתה"קפקאפרנץשלהקצרבסיפורו41
אדםלכלחופשיתלהיותאמורההחוקאלהגישההלא".להכניסומסרבזהאך,החוקאל

השומרלושנתןשרפרףעלהפתחבצדומתיישבהכפרמןהאישבלבואומר"עתובכל

.(כרמל'אידיעלתורגם)112(ג"תשנ)קטנהופרוזהסיפוריםקפקא'פראו.ושניםימיםומחכה
כסרירופא"החוקלפני"קפקא'פ:הכותרתתחתופורסםהמרמן'אידיעלגםתורגםהסיפור

פירושעם,החוקלפני-קפקאפרנץ"אלון'עראובסיפורפרשנילעיון.222(א"השנ)

.(2000)13שדמותמחברת"'הפרעושים'
,בנבדל-("המשפטיתהאמת"או)"המשפטיתהמציאות"שמכונהמהאתיוצרתהיאבכך42

שלידולפיהלתפיסה.הדתיתאוהמוסריתמהאמתאוההיסטורית-העובדתיתהאמתמן,למשל
,האנושיותהפעולותלמכלולמענהלזתמכדיקצרה(המשפטיתהמציאותשלידהקרי)המשפט

משפטמחקוי"המשפטוגבולותשפיטותעל-המשפטיתהמציאות"זאבבן'ואאלמוג'שראו
.369(ו"תשנ)יכ

חברתייםמוסדותשלהניתוחלמתודולוגייתכוונתי"האידאולוגיתביקורת"ב,כאןהדיוןלצורך43
,וטבעהטיבהמעצם.לאידאולוגיההמובהקיםהקיבולמכליכאחד,השפהעומדתשבמרכזה

איושל"ניטרליות"מתורותלהבדיל,ביקורתיתהנהזוניתוחמתחעלוגיית

-

.אולוגיה
Volosinov(ששנא-York,:ראו44 Malxism and the Ph

~

osophy of Langage.ץ.א
,השפהובראשונהובראש,הסימבולייםהאמצעיםשלתפקידםאתזהבהקשרהמדגיש,1973)9

אץדאומסריםשלבהעברתם

~

רקתלכהונםהמילה,זוגישהפיעל.בתודעהאלושלובכהונםגתם
המסראתהופךאשרכזהדהיינו,ניטרלינראהאשרסמלגםהיאאלא,המובהקתבצורתוהסמל

עמדכברלגלותמאשריותרלכסותוהמיליםהשפהשלכוחןעל.נראהלבלתישבוהאידאולוגי
למחיצתהכללאותנומכניסהאינהצרופיהלכלומהלשון,ברורהדברהרי":כיאליק.נ.ח

למחיצתמחוץ.כפניהםחוצצתעצמההיא,אדרבהאלא,דבריםשלהגמורהלמהותם,הפנימית
תוההאלאאינה,הלבוריתמקליפתהרטלח?המהאדםשלרוחו,שלההפרגודמאחורי,הלשון
מחכרת"מסכת-כיאליק.חג:בלשוןוכסויגלוי"אלון'ועאהרק-בן"ראו."תמידותוהה
.ר-6(1997)8שדמות
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כוחיחסישלולשימורםלכינונםלשמשעשויותהןוככאלו,כמותומאיןאידאולוגי
מאופייןהשגורותהמילוליותוההגדרותהמילים,השפהעיקור.בחברה45ודומינציה

יחסיביסודהעומדיםהדומינציהמנגנוניאתלחשוףעשוי,כביכול"נקי"וההניטרלי
,חברתימשטרשלמערכתכלוביסוד,בפרט,הפרקליטשלבמשרדומעביד-העובד
רקלאטמונות"כתבן"כובארטלבי"מעסיק"כהפרקליטשלהגדרתםבעצם.בכלל

הפרקליטשלכוחוגםאלא,הכתבןשלהציותחובתלמולהפרקליטשלהפררוגטיבה

מציאותעליולקבלהמסרבאתלהגדירכוחוגםועמו,בממלכתוהמציאותאתלהגדיר

השתלבותו.אידאולוגיהגםישנה,שיחוישנושפהשישנהבמקום,אכן."אחר"כזו
המשפט:כיוונית-ודוטבעיתהיא,ואידאולוגיהשיחשלהמורכבבמערךהמשפטשל

הןוהשפההמיליםואילו,נורמטיביכוחלבעלותוהשפההמיליםאתהופךאשרהוא

חזותלוומשוותוהפרנמנטליהשרירותי,הכוחנימאופיוהמשפטאתמנטרלותאשר

.לגיטימציוניתגםומאליו,פוליטיתבלתי,נקייה,אובייקטיבית-מדעית
עלהסיפורשלבראייתוהיא,זהבהקשרלחלץמבקששאניהפרשניתהתובנה

האידאולוגיהבאמצעותחברתייםכוחיחסישלושעתוקםכינונםעלכסיפורבארטלבי
העתקתםבעצםמכליותרואוליהמשפטייםבטקסטים,במילים,כשפההטמונה

ההעתקה.מואסהואושבהבארטלבימצווהשבה,אלוטקסטיםשלפוסקתהבלחי
ושבה,וניירותמיליםשכולההמשפטמכונתכמוממש,ובניירתבמיליםעיסוקהנה

כמוממש.ממד-בתלתלאאך,הניירעלאו,הניירברקערקלעתיםקייםהאדם

המיקודבעצם,ולדיולניירבפטישיזם:המשפטבעולםכך,בארטלבישלבעולמו
העיקרימהמושאהזרקורמוסט,(ממנהבחדילהגםכמו)ההעתקהובפעולותבניירת

רקלאמסתיראותההמתעדובניירבשפהפוסקהבלתיהעיסוק.האדם:המשפטשל
קרבנותיוגםפעםלאשהם,החברהקרבנותאתגםאלא,בחברההשליטהדפוסיאת
.המשפט46של

היאבההמוצפנתהאידאולוגיהובאמצעות,לעשותהשפהמפליאה,לעתים
ר'ינג'וגניפרס,טרקיכמושלא.קרבנותהיותםעובדתאתהחברהמקרבנותמסתירה

המשמשות,השפהשלסימבוליות-אידאולוגיותטכניקותאחרלהתחקותהמנסהמרתקלמחקר45
Thompson:ראו,החברתייםהכוחיחסישלולשימורםלכינונם Ideo[ogy and Modern.8.נ

,the Era ofMass Communication (CambridgeזלCulture - CriticaI
~

ocial TheoCy

"ניטרלית"תפיסהוביןהאידאולוגיהמושגשלביקורתיתתפיסהביןההבדלעל.1990)67-52
.Ibid,אקק.11-5:ראו,זהמושגשל

36supra:השוו46 noteW4es.קיומםעובדתאתלנומזכירבארטלביעלהסיפורכי,טוענתווסט
.סמויהאךרציניתפגיעההסובליםאמיתייםאנשים-הירואייםלא-אמיתייםקרבנותשל

לגיטימציהשלבמנגנוניםמוצפןלהםשנגרםשהעוולכיוון,סמוייםקרבנותהנםאלוקרבנות
מבעלהבאהאמיתיתצדקהשלרגעים.פסימיתאינהווסט,זאתעם.החוקשלטתשלורטוריקה

נדיריםרגעיםאמנםהם(לבארטלביהפרקליטשהציעאביבהצדקהכמו)החלשכלפיהכוח
רגעיםשלקיומםאתמדגישמכליותראולי,ווסטפיעל,בארטלבישלסיפורו.מתרחשיםהםאך

זכויותשלעולםשהוא)המשפטבעולםאותםלמצואאיןכללשבדרךאףעלכיומלמד,שכאלו
.המציאותבעולםכךכלנדיריםהםשאיןהרי,(וחובות
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בפלישתו.בונאבקכאילווהוא,מקריבשהואלקרבןמודע,נדמהכך,בארטלבי,נאט
בשעותשלאבשעריםלהיכנסניסיוןניכרקבעדרךשםוהשתכנותולמשרד

בארטלבישלפרישתו.וההוצאהההדרהמנגנוןאתלשבורכאילוובכך,המקובלות
ההפוךהקודאתלפצחניסיוןהיא(בכללמהעולםפרישתוגםואולי)מההעתקה
הואהזהבהקשרבארטלבישלביותרהגדולשהקרבןאלא.האידאולוגיהשיוצרת
,הפרקליט.בעצמוגורלוואתעצמואתלהגדיריכולאינובארטלבי.בכךנכשלשהוא
הולך,כןלעשותמפסיקהואוכאשר,שמגדירוזההוא,המשפטעולםאתהמייצג

.להתקייםוחדל,עולמולבית,והסגפניתהאיטיתבדרכו,בארטלבי

פוקו:לפרודוקטיביותוהתביעההפיקוח.ז

להשתחררמראשאבודכניסיוןלראותגםניתןמההעתקהבארטלבישלפרישותואת
,אכן.כלפיוהמופנים,פרודוקטיבילהיותהתובעניתומהדרישהמהשליטה,מהפיקוח

פוסקתהבלחיהחברתיתהדרישהשלהבולטתמעצמתהלהתעלםקשה
דרךמובלטתוותביעה.מהסיפורי4עולהאשר,הפרטשללפרודוקטיביות

ודרך,לעבודשלאבארטלבישלהמחוצפתהעדפתונוכחהפרקליטשלהשתוממותו
.העבודהלמעגלבארטלביאתלהחזירוהנשניםהחוזריםניסיונותיו
הפיקוח,הענישהמוסרותבחקר,השארבין,שעסקצרפתיפילוסוף-פוקומחסל
הכלליהחוליםביתכי,"התבונהבעידןהשגעוןתולדות"בספרומציין-והשיגעון

ברחובותשהיכתההאבטלהבעייתעםלהתמודדנועד1656משנתבצושהוקםבפריו
בלעהוא,כליאהשלכמוסד.רפואיים-פיזייםותחלואיםמחלותעםמאשריותרצרפת
שניםבתוך.אחריםחברתייםהוליםגםועמההאבטלהבעייתשלקיומהאתלקרבו
:אירופייםממדיםהתופעהקיבלה,פוקומציין,אחדות

או,בהנותניםשאנוהרפואיהמובןאתהכליאהלהתקנהבטרם"
שהיתהמסיבהצורךבהנוצר,בהמצוישהואלפחותלהניחשרצוננו
ציווימחמתהיתהדרושה.חוליםלריפויהדאגהמעצםלגמרישונה
שלסימניהאתלזהותמעדיפהשלנוהבריות-אהבת.עבודהשל

גנותהאתאלאבומוצאאתהשאיןבמקוםהמהלהכלפילב-נדיבות
שלבלבדשלילייםאמצעיםהוחלפוראשונהפעםזו...בטלהשל

תפקידנודע-"העבודהפריון"הואיותר(והמתעתע)המודרנישכינויו-הפרודוקטיביותלרעיון47

.לאובייקטמסובייקטהעובדשלהפיכתובאמצעות,האדםבניעלוכשליטהבפיקוחמשמעותי
'גהעבודהמשפטשמין"העבודהפריוןשלהחברתיתההבניהעל"שנהב"זהלענייןראו

והיא,ביהדותגםמופיעההאדםשללפרודוקטיביותהדרישהכי,לצייןמעניין;193(ב"תשנ)
גורן'שהרבשלמאמרוראו.הלכתייםדתייםמטעמיםגםאלא,חברתייםמטעמיםרקלאנגזרת

:הבאבתיאורמאמרואתפותחגורןהרב.85(ט"תשנ)המדינהמשנח"העבודהמוסרעל"

נחשבתוהיאישראלתורתשלהיסודמעיקריהעבודהמצותנמניתהיהדותשלהערכיםבסולם"
."מקודשעליוןלערך
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;נענשולאגורשלאשובהמובטלהאיש;כליאהשלבאמצעיהרחקה

.48"האישיתחירותובמחיראךהאומהחשבוןעל,בוטיפלו
,החברה.נפטר49גםושםכליאהבמוסדלבסוףעצמומצאשלנובארטלביגם,והנה

יכללאוהואבאחתאותובלעוכולם-המשמעתמטילתהפיקוחמערכת,המשפט

שלמשרדושכןבומהבנייןלהסתלקלאאף)דברלעשותשלאבהעדפתו.להם
בארטלביזרע,(אחרלמקוםלשכתואתהעבירעצמושהפרקליטלאחר,הפרקליט

כשמבקר,ואמנם.והכליאההבידודשלבדמותםריפויהצריכה"מחלה"סביבו
-מרפא,חיוביבאורהכליאהמוסדאתלומציגהוא,בכלאבארטלביאתהפרקליט

:מאסרבביתכללהמדובראיןכאילו,מתקן

מזיקובלחישקטוהיהקלוןעמהשישבעבירההואשםשלאמאחר"
בעיקר,הכלאבתוךבחופשיותלשוטטלוהתירו,הליכותיובכל

לבדולגמריעומד,שםאותומצאתיוכך.הפנימיותהדשאבחצרות
בומציצותומסביב,גבוהקיראלמופניםפניו,מכולןהשקטהבהצר

רוצחיםעיני-לינדמההיהכך-הכלאחלונותשלהצריםמהחרכים
.וגנבים

'!בארטלבי'
.'דברלךלומררוצהואינני',לאחורלהביטבליאמר,'אותךמכיראני'
חדכאבוחשתי,אמרתי,'בארטלבי,לכאןאותךהבאתיאנילא'

רעלהיותצריךאינוהזההמקום,ובשבילך'.המרומזהחשדלמשמע

מקוםזהאין,הבן.כאןהיותךבגללבךדבקאינודופישום.כךכל
.50"'הדשאוכאן,השמיםשם,ראה.נדמהשאוליכפיכךכלעצוב

לאאך,בהומובניםהשזוריםהדיכויסימניאתתחפשזומזוויתהיצירהשלקריאתה
המכניזמיםעלהואוהדגש,מעצמהמתנהלתהמערכתפוקואצל.המעמדותאת

קריאה.והכליאההענישהמוסדותכגון,אותההמאפשריםארכיטקטוניים-החלליים
כמערכתוהחללהארכיטקטורהאתולחשוףהחללשלהניטרליותאתלעקרמנסהכזו

ידיעלתורגם)43-45(1992,חמישיתמהדורה)התבונהבעידודגעון"התולדותפוקו'מ48
.(אמיר'א

שכתבהאחרונהליצירה(מרוככת)כהכנהבארטלבישלסיפורואתלראותמבקשוייסברגרד'ריצ49
הקורא,וורבלילא,פגנילזרנוצריתחברהבהתייחסותהעוסקכסיפורדהיינו,"באדבילי"מלוויל
בחוסרקשורהאינהבארטלבישלכליאתוזוגישהלפי.בההנוהגהקונפורמיזםעלתיגר

חדישלקבוצהשמארגנתפלילייםהליכיםשלפתיחהמעיוהיאאלא,שהפגיןהפרודוקטיביות
Weisberg:ראו.לחלוטיןמהםשונהבצורההמהנהג,חלשאישכנגדלשון The Failure.ן.א

theת0ץ8איי1984,040) Word: The Profagonist as L

-

er " Modern Fiction,0

,Westשסח36,אק.238:זובנקודהוייסברגעלחולקתטסט.134-133 supra.
.43'בע,6הערהלעיל,מלוויל50
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יש,מבטישבובמקוםכיהנחהמתוך'המסזשר,המפקחהמבטאתשמלווהאופטית

.פיקוחיגם
מבטם:עברמכלמבטיםשלתוססמרכזהנובארטלבינשלחאליוהכלאבית,ואכן

הואשםשלאכיווןהדשאבחצרותלהסתובבלבארטלבישמתירותהכלארשויותשל
שמנסה-הפרקליטשלומבטו;האחריםהאסיריםשלמבטם;קלוןעמהשישבעבירה
ובכל,הכליאהבביתשהותובשלבודבקאינודופישוםכיבארטלביאתלשכנעאמנם

שלמבטורק.וגנביםכרוצחיםאלאזהבמוסדהשוכניםאתלזהותיכולאינוזאת

.לנוחסרבארטלבי
רקקייםאינוהמשמעתומשליטהמפקחהמבט,(מפתיעלאכיאף)מענייןבאופן

,הפרקליטשלמשרדואתהמאפיינתהפנימיתבארכיטקטורהגםאלא,הכלאבבית
הממלכותשתיאתלכןקודםהזכרתיאם:המוסדותשניביןרבהבדלבעצםאיןואולי

ואעיראוסיף-לכתבניווהשנייהלעצמוהאחת-במשרדוהפרקליטשיצרהנפרדות
כיאף,שלובממלכתודווקאמקוםלבארטלביהמספרמפנההסיפורבתחילתכיכעת

:ביניהםמפרידהירוקהמתקפלתמחיצה

אבל,המתקפלותהדלתותלידפינהלבארטלבילהקצותהחלטתי"
במקרהלפקודתיתמידנכוןיהיההזההשקטשהאישכך,שלימהצד

הסידוראתיותרעודלהגבירכדי...קטןשירותבאיזהצורךשיתעורר
אתלגמרילבודדשתוכלירוקהמתקפלתמחיצהרכשתיהמועיל

,מסויםבמובן,וכך.מקולילהרחיקולאכיאם,עיניממראהבארטלבי
.52"יחדיונקשרווחברהפרטיות

כפויתהתנהגותוכןועל,מלכתחילהאליובארטלביאתהפרקליטקירבבכך,לכאורה
,למעשה.לכךמעברלומרשלא,פליאהמעוררתבארטלבישלכביכולהטובה

היחידההדרך.המפקחבמבטואותווחנקהמידהעליתרלבארטלביהתקרבהפרקליט
להשתחררבהעדפתואפואהיאוהטרדהפיקוחשלכאובייקטבארטלביבפניהעומדת
להפיקשימשיךכלפיופוסקתהבלחיהתביעהבפנידלתטריקתאגב,זהמפיקוח
הארכיטקטוניבסדרפסיביבלגןביצירתמתמצהבארטלבישלמלחמתו.תועלת

שירת"פלדמן'אראואביב-בתלהמשפטבתיארכיטקטורהשלמרתק"פוקוייני"לניתוח51
.143(1991)1וביקורתתיאוריה"המשפט-בביתוחללשיח:הסירנות

באמצעותגםנרמזהכלאלביתהפרקליטמשרדביןהקישור.19'בע,6הערהלעיל,מלוויל52
חצרותהםאלוהכלאובבית,הירוקההמחיצהזובמשרר:המוסדותבשניהנשזרהירוקהצבע
-חולים-בכהיגםשולטהירוקשהצבת'Wb%1.להסתובבלבארטלכימתיריםשבהם,הדשא
פיקוחשלשלםמעגללונסגר,אפוא,הנה.פוקועומד,כאמור,שעליהםהפיקוחממוסדותאחד

,ביסודו,כצועדהמקום)החולים-בביתנמשך,(העבודהמקום)במשרדהמתחיל,וענישה
בביוגרפיה.(הענישהמקום)הכלא-בביתונגמר(לעבודהמסרביםשל"ריפויים"לאו"תיקונס"ל

שלהעיןמראיתעלאפילוהחברתיתהמערכתויתרהמשל,האמצעיהשלבנעלםבארטלבישל

כאילובארטלבי.הכלאביתללועישירותאותווהשליכה,לעבודהמסרב"החולה"של"ריפויו"
.לכןקודםשנשפטבלאנענש

228
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כי,לומרמיותר.החברתיהכוחשלוהחוץהפניםמעצבישלמלאכתםפרי,הממשטר
.פירוסניצחוןאלאלהיותיכולהניצחוןאיןשכאלוכוחותמולבמלחמה

וליליתכחווהוהמשפטבארטלבי:המשפטשלהכפולהדמותו.ח

פרשניותניתוחזוויותמשלוש"הכתבןבארטלבי"בסיפורלעסוקביקשתיכהעד

במתחהעוסקתככזוהיצירהעללהשקיףביקשההראשונההניתוחזווית.שונות

הפרטיתהשאיפהובין,מוה,והנורמטיביותהמחשבה,ההיגיוןצושביןהאלמותי
הניתוחדרךשלביסודה.מזה,ולמנוחההפרעהכללהיעדר,להיעזבותהטבעית
שלושעתוקםכינונםעלסיפור"הכתבןבארטלבי"בלראותההצעהעמדההשנייה

,אידאולוגיהשלסמוייםאךהיטבמשומניםמנגנוניםבאמצעותהחברתייםהכוהיחסי
אתלהאירביקשההשלישיתהניתוחדרך.ההעתקהובמוטיבבשיח,בשפההמוצפנים
העוסקתכיצירהדהיינו,והענישההמשמעת,הפיקוחזרקורשלבאורוהיצירה
להפרהמעזכלשלהרחמיםחסרתובהענשתו,לפרודוקטיביותפוסקתהבלחיבתביעה
.זואכזריתתביעה
מתודת,הללוהניתוחדרכימשלושאחתכלביןהמהותייםההבדליםאףעל
משלושאחתכל:מוניסטיתניתוחמתודתהייתהכולןביסודשעמדההניתוח

נוכחשהמשפטספרותיתכיצירה-היצירהמןלחלץביקשה,היאבדרכה,הפרשנויות
שדרךהגם,למשלכך.כאחראוככזההמשפטאתלתארהבאמרכזיאחדמוטיב-בה

הרי,קטביםשנישביןבמתחכעוסקתהיצירהאתתפסהשהצעתיהראשונההניתוח
צועלהמבוססכופהחברתיסדרבאותודהיינו,מהםבאחדרקהתבטאשהמשפט
היינו,האחרהקוטב.נורמטיביתהתנהגותוהמחייבהרציונליתוהמחשבהההיגיון
.משפטהיעדרשםסימל,הפרעהכלולהיעדרבמנוחהלהיעזבותהפרטיתהשאיפה

והשיחהשפה,הניירת,הטקסטיםלרבות)המשפטהשתקףהשנייההניתוחבדרך
אידאלוגיככלי(אותוהמאפיינתההעתקהפרקטיקתבעיקראך,אותוהמייחדים

שלמנגוניםבאמצעותהחברתייםהכוחיחסישלושימורםלכינונםהמשמשמובהק
הניתוחדרך.ביסודוהעומדיםהכוחנייםהמוטיבייםהסתרתותוךלגיטימציה
שלומשומנתאכזריתכממלכההמשפטאתלראותהעדיפה,זאתלעומת,השלישית

כללחברהמביאותשאינןמסוימותאוכלוסייהקבוצותשלוענישהלקטור,פיקוח
.תועלת
דרכימשלושבנבדלאשר,ליצירהרביעיתקריאהדרךלהציעאנימבקשכעת
שאבקשדרךאותהפיעל.באופייהדואליתאלאמוניסטיתאינההקודמותהקריאה

עלדווקאואחדמשמעי-חדמסר"הכתבןבארטלבי"ליצירהלייחסאין,לסלולמיד
.זומרתקתממלכהשלהאניגמטיאופייהעלכפולמסראםכי,המשפטממלכת
"מדובשה"גםבהיש.כךכלהחלטיתשאינהשוםעלדווקאבעיניעדיפהזופרשנות

המציאותילעולםיותרהיאמתקרבתובכךהמשפטתופעתשל"מעוקצה"וגם
חברהכלשללקיומהוחיוניתמכובדתכממלכהגםהמשפטעלמביטההיא.והמורכב

229ג"תשסן'חהמשפט



דרוריעופר

העלולה,רבמשיכהכוחבעלת,ומסוכנתאלימהמשומנתכמכונהגםאך,מסודרת

.קרבנותלתבוע
שלדמותהבכפלהעוסקהמיתוסלישימשזודואליתלפרשנותהשראהמקור
זהבפיצולאברבנאלניצהר"דעוסקת"וליליתחוה"בספרה.הגברבעיניהאישה
בסיפורהקשוריםשוניםיהודייםבטקסטיםביטוילידיבאשהואכפי,האישהבדמות
כמפתחויונגפרוידשלותורתםהגותםשילובתוךוזאת,וחווהאדםשלהבריאה
התגלההאישהשלדמותהכפל.53(כאןמענייננואינואשרשילוב)זהפיצוללהבנת
,האחתהדמות:קוטביותנשיותדמויותשתיבאמצעותספרותייםמקורותבאותם
מסורה,נאמנה,בית-נוות:חיובייםדימוייםידיעלהמיוצגתדמותהנה,חווה

הדמותעומדתלעומתה.המשפחתיהתאשלוביטחונוקיומולהמשךואחראית

למסגרתכבולהשאינה,הכוחנית,המושכת,הייצריתהדמות,לילית,השנייה
המיתיותהדמויותשתי.המשפחתיהתאעלומאיימתלהרפתקההסוחפת,המשפחתית

-שונותבתרבויותספרותיותבגרסאותקיימותאברבנאלפישעל-וליליתחווה

חווהלא,מסורתאותהפיעל.הקדומההיהודיתבמסורתעממיתבאגדהמופיעות
כמוממש,האדמהמןשנבראהליליתאלא,עדן-בגלהאדםשלהראשונהאשתוהייתה
שכן,הראשוןהאדםשלמרותואתעצמהעלקיבלהלאשליליתמכיוון.עצמוהאדם

מקומהואת,עמוימיםלהאריךזכתהלאהיא,לומעמדשוותשהיאבכךהתפארה
אברבנאל.מעצמותיו54ועצםמבשרובשר,כנגדוועזרהנאמנההרעיה,חווההחליפה
אתהגברבתפיסתהמובנים,ארכיטיפייםקוטבייםכניגודיםוליליתחווהאתמאפיינת
:האשה

טיפוס-אבותבשניביטויהאתמוצאת...לאשהביחסהאמביוולנטיות"
'הלבנההאשה'-המוסרית,הנאמנההחיוביתהאשה:מנוגדיםנשיים

התאעללשמורהואהמרכזישתפקידה,הנבונה,האהובההאשהזו-

מיתוסים,קדומותתרבויותותוקרתפסיכולוגיתהנהאברבנאל.(1994)וליליתחוהאברבנאל'נ53
"וליליתחוה"מחקרה.ספרותייםהיבטיםעםפסיכולוגייםהיבטיםשלשילובםתוךופולקלור

אחריםדיסיפלינרייםלעולמותהספרותעולםבעהבינתחומישהקישורלכךמרתקתעדותמהווה
,מתבטאהואאלא,"וספרותמשפט"המכונההמשפטיהמחקרזרםשלהיחידהנחלתואינו

,שם.הפסיכולוגיהוחקרהספרותחקרביןהמתקיימיםהמחקרייםובקשריםבגשריםגם,למשל
הרואההפסיכולוגיתהחשיבהמספקת[לחיבורה]המחקרכליאת"כי,אברבנאלמעירה16'בע

קמאייםותכניםאוניברסליםסמליםמערכת-הקאנוניתבספרותאוהעממיתבספרות-בספרות
מןלטקסטיםמתייחסיםויוסגפרגודחשיבהשיטתאותהפי-על...האדםנפשאתהמבטאים

באמנותראויונגוהןפרוידהן,מזאתיתרהואף.החייםמןלארועיםבערכםכשוויםהספרות
ההתנהגותלנורמות,שלוהערכיםלמערכת,האדםשלהפנימייםלתכניונאמנהבבואהוכספרות

ביטוייכולתלאמנותייחסוהםכןועל.קיומואתהמאפייניםולמאבקיםלקונפליקטים,שלו
."האדםרוחלהבנתפוטנציאלהנושאת

כך,השדיםבני,מילדיהמאהעלמיתהוגזרליליתאתהענישאלוהים.25-26'בע,שםראו54
מאחרוזאת,הראשוןהאדםעלשהוטלההמוותמקללתנמלטהעצמהליליתואולם,שםמוסבר

.27'בע,שםראו.עדן-מגןוגורשהאדםשחטאלפנירבזמןהתרחשהשפרידתם
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האשה-ומולה;המסורתית-התרבותיתההמשכיותועלהמשפחתי
זו.ולפתותלמשוךשביכולתה,'השחורההאשה'-המושכתהייצרית
הרסכוחותגםבהשטמונים,עצמהמשלמיניותבעלתשהיאהאשה
.55"התרבותיתהמסורתבשמירתמחוייבתהיאשאיןמשום

:דמותבכפל,במפוצלהאישהדמותכןאםמופיעהמחקרבאותוהנזכריםבמקורות

זוהי.("השלילית","השחורההאישה")ולילית("החיובית","הלבנההאישה")חווה
גם(האנלוגיהמאופיהמתחייביםבשינויים)כאןלייחסמבקששאניהאניגמטיות

מהיצירהלדעתימשתקפתשהיאכפיהמשפטולממלכת,בכלל56המשפטלממלכת

.בפרט,"הכתבןבארטלבי"
אשר,המשפטתופעתעלכפולמסרבותמצאזובראייההסיפורשלמחדשקריאתו

שלקיומהלהמשךהמשפטשלוחיוניותוכוליותואתלהדגישבאאחתובעונהבעת
מאידך,הפוטנציאלייםחולייוואת,המעוות,הדורסניכוחוואת,גימאמחד,חברה
אתגםלמצואניתןבארטלביעלבסיפורהמשתקפתהמשפטבממלכת,ואמנם.גיסא
וגןהראשוןהאדםסיפוראוהבריאהשסיפורמפתיעזהאיןואולי,ליליתאתוגםחווה
.אחת57מפעםיותרביצירהמרומזיםאומוזכריםהעדן

.15'בע,שם55
דילענייננו.נפרדמחירכשלצציהומצדיקהמעניינתהיאהמשפטלביןהנשיותביןההקבלה56

שעיניהאיווהבדמותדווקאכמתגלםהמשפטשלהאמנותידימויואתזהבהקשרלהזכיר
Ya[e96"Resnik.ן..1(1987)1727:ראו,מכוסות "Images oflustice.11נCurtis.וכן,ם

למשלכך.נקביעצםשםהנה"משפט"המילההאירופאיותמהלשונותבכמהכי,העובדהאת
ממלכת"המיליםבצירופיגם;Justiz10(1)(הגרמניתבלשוןגםוכך)La[01)הצרפתיתבלשון

נשיאופיהמשפטמקבל-המאמרבמהלךשימושעשיתיבהם-"המשפטמכונת"או"המשפט
הצירוף)מליליתומעט(חיוביותתוארמילותהנן"מלכות"או"ממלכה")מחווהמעטבושיש

,הרסני,שליליאופיבודבקכללבדרךהמקובלובהקשררבכוחבחובוטומן"המשפטמכונת"
הנשיותהדמויותשתימביןהשלילית-ליליתעלבמיתוסלאחרונהשנעשהלשימוש;(דורסני

)(:ראו,המשפטשלפמיניסטיניתוחלצורך-הארכיטיפיות . Kamir

.
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,העבורהלשעותמעברגםבמשרדומתגוררשבארטלבימגלההפרקליטכאשר,בראשונה57
כןלפני":לפניועתההנגליתבארטלבישלהאיומהבדידותונוכחקשהמלנכוליהאותוותוקפת

בלילקדרותכעתאותיסחףהמשותףהאנושיהקשר.נעימהבלתילאבעצבותאלאהתנסיתילא
,"אנחנוהראשוןאדםשלבניו,יחדגםובארטלביאני,ששנינומפני!אחוותיתמלנכוליה.מעצור
בעצםעומדתהפרקליטשלזואמירהשלביסודה,אגב.27-28'בע,6הערהלעיל,מלוויל

אדם-בןהיותוהואזכויותיוולכיבודהדופן-יוצאלהבנתהבסיסשלפיה,אדםזכויותשלרטוריקה
המשרדאתתנאיללאלעזובעליוכילבארטלביהפרקליטמודיעכאשר,בשנייה;האדםבניככל
ואף,עדן-מגןהגירושלסיפוררמיזותלמצואבהחלטאפשרכאן.32'בע,שם,ימיםשיקוהבושך
כאשר,(במפורשהפעם)שובהבריאהימיששתמוזכרים,ובשלישית;העולםבריאתימילששת

:כי,המשברמרגעיבאחדמצייןהסרקליט

ימימששתלינועדו,לכתבןבנוגע,אלהשצרותילהכרההגעתיאטאט"
מסתוריתמסיבהבארטלביאתאצלישיכנההעליונהוההשגחה,בראשית

חיישלהיעודההתכלית...לעומקהלרדתיכולכמוניתמותהבןשאין,כלשהי
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שלהכפולבדגםספציפיבאורהמשתלבבארטלבישלסיפורושבוהאופןעל

בקצרהלהסבירברצוני,לכןקודםאולם.מידאעמודכליליתוהמשפטכחווההמשפט
אתאפייןשביסודו-וליליתחווהשלהכפולהארכיטיפיהדגםכיסבוראנימדוע

עשוי-צמחהואשבלבןתרבויותבאותןהאישהשלבדמותההטבועההכפילות
אוניברסלית)חברתיתכתופעה,המשפטשבוהאופןהבנתלצורךרלוונטילהיות
שוםעל?מהשוםעל-חווה,ובכן.ידןעלנחווהאוהבריותבעינינתפס,(כמעט

אחראיהמשפט,המשפחתיהתאשלקיומוהמשךעלהאחראית,לחווהשבדומה

נחשבעדיין,מגרעותיוכלעל,שהמשפטשוםעל;החברתיהמבנהשלקיומולהמשך

הירויותשלולשמירתןחברתיסדרשללקיומוהמרכזיתכערובההמודרניתבתרבות

שוםעלולבסוף1;גברדאליםוכל,ואנרכיהכאוסישררומשפטשבלאבעוד,יסוד

הזוכהאובייקטיביתוהכרעהאמת,צדקשלערכיםהמשפטעדייןמסמלרביםשעבור

.רחבהללגיטימציה
בפרקיםחלקיתנגעתיבו)המשפטשלהאליםכוחושוםעל?מהשוםעל-ולילית
על;זהבכלימושכלבלתיבשימושחברהלכלהטמונההסכנהשוםעל;(הקודמים

מכונתשלכותהשוםועל;בעקבותיולבואהעלולותהמוסריותהשבירותשום
היאתמידלא.שובעיודעאינוזושלרעבה,לעתים:דבריםולהעליםלבלועהמשפט

לבלועלעתיםהיאעלולה,וענישהאכיפהשלכוח-רבתכמערכת.מזונהאתבוררת
גלגליהשמסביםהרבהסבלאתלהסתיראףולעתים,מפשעחפיםקרבנותלתוכה

שהםמשוםוביןמדילאטפועליםאלושגלגליםמשוםבין)לנתיניההמשומנים
צרכניהשרוב,מתעתעתמערכתגםהיא,כליליתהמשפטמכונת;(מדימהרפועלים
להכריעמבקשתהיא.בה58להשתמשלדעתמכדיאולהבינהמכדיורדומיםתמימים

ובכך,מפוליטיקה"נקיים"וכביכולאקדמיים,משפטייםעקרונותרקעעלבסכסוכים
;בההגלומיםרציונלייםוהבלחיהשרירותייםהיסודותאתומעלימהמסתירההיא

למרתפיולהשליכםממשפחותיהםאנשיםלנתקהעצוםבכוחהבהתחשב,ולבסוף
אדםבנילכלוא,מבניםלהרוס,מהוריהםוילדיםמיקיריהםמשפחותלהפריד,המאסר

,רעבלכללומשפחתוהנתבעאתלהביאהעלוליםפיצויסכומילפסוק,משוגעיםבבתי
אנושותבוחבטשהשלטוןאדםשלהאחרוןמפלטושהיאבעתירהלהתערבלסרב

במובניםהיאהמשפטמכונת-(האלימותמתוצאותיהשבמעטמעטרקהלואלו)

אבל;יותרנשגביםתפקידיםלבצענועדושאחריםייתכן.להכרתיחדרה

זמןפרקלכלמשרדחדרלךלספקהיא,בארטלבי,הזהכעולםשליחותי
.37'בע,שם,"להישארלנכוןשתמצא

תמידאינםעבורםנגיששהואאלוואף,שווהבאופןלכולםוזמיןנגישאינושהמשפטגםמה58
16אלפחם"העיןמןהסמויהמשפט"מאוטנר'מהשוו.המורכבתשפתואתנקלהעלמבינים

.40הערהלעיל,זיושלמאמרהגםראו;45,66-67(ח"תשנ)
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בההדבקאנושיוהכלתיההרסני,הקשה,האליםהדימוישוםעלגםליליתרבים לעתים59

.
המתחאתיפהבאופןלהמחיש,כןאם,עשויוליליתחווהשלהכפולהדגם
התנהגותדרכילהכוונתאנושיכמנגנוןהמשפטשלהחיוביהדימויביןהקייםהמתמיד
המובילסכסוכיםלפתרוןוכמנגנון,להתקייםחברהכללבדרךתתקשהבלעדיהם
אשר,המשפטשלהאפליםהצדדיםובין,(שבמשפטהחווהיסוד)האמתשללגילויה
מערכתהמשפטמכונתשלהיותהכגון,ולרסנםכלפיהםמודעותלפתחעלינוחובה

הליליתיסוד)ועיוותהרסשלפוטנציאלובעלתחמקמקה,שרירותיתלעתים,כוהנית
.60(שבמשפט
,בינאריתבצורההכפולאופיואתמגלההמשפטכי,לסבורטעותזותהיה:ודוק

השוניםפניושנישביןהערבובדווקא,חברתיתתופעהככל.כליליתופעםכחווהפעם
שבמקריםספקשאיןהגם,אחרותבמילים.התופעהאתיאפייןאשרזההוא,כךכל

אם)הקטביםמשניאחדשלטוטליתכהתגלמותלהתגלותהמשפטעשויקיצוניים

משמשותהמשפטשלהשליליותותכונותיוהחיוביותתכונותיו,לרוב,(לרעואםלטוב
-וליליתחווהשלהאנלוגיהפיעל-המשפטשליותרמדויקתיאור.בערבובייהבו

,חברתיתכתופעה,המשפטנעפניושעלהדיאלקטיהרצףאתדווקא,כןאם,ידגיש
.האמוריםהיסודותשניבין

הםשיפוטיתפרשנותשלאקטים,בורדייהפיירהצרפתיהסוציולוגשלהטרמינולוגיהפיעל59
Symbolic"("סימבוליתאלימות"שלפעמים-וחדשרירותייםאקטיםמעטיםלאבמקרים

"Violence(,ראו.השפהשלהאלסטיותנוכח,היתרבין,מתאפשריםוהם:Bourdieu "The.ע
1Theג Hastings38"Sociology of

the

Juridical Field8of Law: Toward00]0ע

,קאכררוברטהואהמשפטשלהאלימיםבהיבטיםשעסקוהבולטיםהחוקריםאחד.(1987)805
:המשפטיתהפרועותעלשכותב

field.15ין15 of

I

pain and death81תinterpretation takes place81%ויי

s~gnal and occasion%80several senses.- Legal interpretive1חtrue

judge articulates her)ע:othersתסקעimposition of violenceטן!

,fheedom1510505אsomebodyr4esul88886ח

~

tex8understanding ofi

8150lawתוInterpyetations.%11property, his children, even his"אconstibte justifications for violence which has already occurnd or

~

occur. When interpreters have finished their wor0!about5!which

they fiequently leave behind vittims whose lives have been torn apart

by these organized, social practices of violenee. Neither legal

occasions may be properlyאthe violenceזמתinterpretation

Cover "Violence and the.אגע.'one anothef10מunderstood apart

ע,שזYak95'0.1.ג(1986)1601.
.זהלנושאכולהשהוקדשה(כ"תשס)יפליליםבחוברתגםראולמשפטאלימותביןהקשרעל

להימצאעשוי-הנשיתהדמותלכפלהמקביל-המשפטשלזודמותולכפלאחראפשרידימוי60
טבעהאך,גימאמחד,עמוומיטיבההאדםאתמחממתהאש:באשהמובנההייחודיבניגודגם

גםכמובןמצוידומהאופיבעלניגוד.בהנזהריםאיןאם,ולכלותלשרוףעלולהשהיאהואהשני
.במים
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,האמורהדיאלקטיברצףבארטלבישלגורלומשתלבשבוהמיוחדלהקשרוכעת

מצד:"ליליתיים"למוטיבים,"חוותיימ"מוטיביםביןנעיםהמשפטמופעיפיושעל
בלאלמעשהאפשר-איכמהעדללמדעשויבארטלבישלסיפורוכיסבוראני,אחד

שללקיומוהיסודהואכמהועדחברתיתמערכתבכלהמשפטנחוץכמהעד,משפט

קשהשלאדומני:אלמנטריחברתיקיוםלהמשךהבסיסוגםמודרניחברתימבנהכל
,שרירותית,כאוטיתהתנהגותבעיקרההיא"בארטלביאנית"שהתנהגות,בכךלהבחין
מיעדיואחדהואתיקונןאשרחולותרעות-ודאותחוסרויוצרתסדר-איזורעתאשר

.ופגועהחלשהדמות,כאמור,הואבארטלבי.המשפטשלהעיקרייםוגםהמסורתיים
אותהכיונניח,גורלושלוהטרגיותהמיוחדותמהנסיבותלרגענתעלםהבהאבל

,וחלופיתאחרתדמותידיעלננקטתהייתהבסיפורבארטלביאתשאפיינהההתנהגות
מבוגרפרקליטאצללעבודההמתקבל,וערמומיכוחני,חזקאדם:מסכנותמכלחפה

בעברולחטטמנתעלהנחוציםוההשקעההזמןאתבידומותיראיננועבודתושעומס)

לסרבןגםאחתובעונהבעתהופךספוריםימיםובתוך,(החדשעובדושלהמפוקפק
גבוללמסיגוגםבמשרדמתסיסלגורםגם,למעסיקובכלוםמועילשאינועבודה
,ונניחנוסיף.לפנותוומסרבמגוריולמקוםהמשרדאתההופךובוטהמחוצף

הכוחניותאתומניפולטיביערמומיבאופןמסווהחלופיתדמותאותהשלשהתנהגותה
כהושהיא,"שלאמעדיףהייתי",כביכולהחלשהביטויבאמצעותבההגלומה
,משרדואתבעצמולעזובהפרקליטנאלץשבעטיהעדרוחקרתוכהחזקהכה,עיקשת
אותןעלהעוגן)עתהזהשתיארתיהחלופיבסיפורכי,דומני.אחרתלכתובתולעקור

שמקרינהוהחולשהמהמסכנותמנוטרלאךהמקורישבסיפורהתנהגותיותעובדות

ואפילובריוניאופיהגיבורלדמותלייחסהקוראיםמרביתייטו(בארטלכישלדמותו
ומעמידים,לידיהםהחוקאתנוטליםאשראלואתכללבדרךשמאפייןמהסוג,אלים
כלפילאלפחות,אליםאדםכמובןאיננובארטלבי.לומחוצהאולמשפטמעלעצמם

-בלתיאורצונית)התעלמותמבטאתהתנהגותומסויםבמובןאך,אותוהסובבים
מצויהמשפט.המשפטשלההכרחיתמנוכחותו(בהמשךעודאגעבזאת-רצונית

.לוכפופיםגםוהכול,הכולעלחלהואוככזה,אנושיתפעילותכלכמעטשלברקעה
אתלהעמידלבחוריכולאינו,המצערתובדידותוהמיוחדמקרהוחרף,בארטלבי

שלמנתיניהאחדלהיותלחדוללהעדיףיכולאינוהוא.המשפטלתחולתמחוץעצמו
ובה,מכונןשהמשפטמזואחרתשיחבשפתלדברלבחורחופשיאינוהוא.ווממלכה

.שלוהשליליותההעדפותמשפתכתוצאהשינויבחייושיחוללקוותגםבעת
מפתהכמה;המשפטמכונתמסוכנתכמהגםמלמדתבסיפורקריאה,השניהצדמן

שללמטרותולנצלו,להעניקבאמתחתהשישהכופהבכוחלהשתמשהיאומזמינה
קרבנותשלקיומםאתהכולמתודעתלמחוקשבכוחה,זומכונהמשומנתכמה;הרס

קולםאשראו,האכזריותבתביעותיהלעמודיכוליםאינםאשר,בארטלביכמומסכנים

ניתןכמהועד,זומכונהשלמנגנוניהמשוכלליםכמה;בהנשמעאינו(האחר)

בארטלבישלכדוגמתו,שוניםציבוריםבקרבמדומהמציאותליצורבאמצעותה
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לקבלהלייחלוהטועים,מוחלטתחופשיתבהירהבידםכילחשובהטועים,ושכמותו

.והמשפטהחברהסוכנימצדהעדפותיהםשלטוטלית
קולו.כליליתהמשפטשלמקרבנותיואחדספקללאהיהבארטלבי,זהבמובן

"שלאמעדיףהייתי"הרפהזעקתואםוגם,להישמעהצליחלאבארטלבישלהאחר
שער"בלעבורהצליחהלאהיא-הפרקליטמשרדשלהסמיךהאווירבחללניסרה

מתמדתנוכחותלמשפטיששבובעולם.לגמרי61אחרשיחשולטשבו,"המשפט

,צרכיםשלעצמיבביטוי,בטיעוניםמתאפייןהיומיומיהשיחשבובעולם,ודומיננטית
שיח.אילםהיהבארטלבישלהאחרקולו-בחובותובנשיאהוכויותעלבעמידה

לחוללבכללשעשויכשיחזהבעולםמוכראיננובארטלבישלהשליליותההעדפות
.שינויים
אתשיאבדלכךשגרםבארטלבישלבעברומהדברשהיההרושםמןלהימנעקשה
פגועהכדמותבסיפורמוצגוהוא)בוהפוגעיםמצביםעםשלוההתמודדותיכולת
שלבסיסיותמיומנויותילדותובמהלךרכשלאכללשבארטלביאפשר.(ביותר

והחיברותהגדילהתהליךאתשיבשואשרגורמיםאוגורםבשלהחייםעםהתמודדות
היכולתבעלכללאיננובארטלביכלשהומולדליקוישבשלגםואפשר,שלוהטבעיים

מבחירההנגזרתככזוהחריגהבהתנהגותולראותאיןולפיכך,האדםככללתפקד
העבודהמקוםשאפילוהעובדהמלבד,דברכךעליודעיםאיננו.רצונית62-עצמית
גואלללאלמכתביםהמשרד:מובהקקומוניקציהבחוסרנקשרשלוהקודם

כיאף-בארטלביאתללוותהמשיךזהקומוניקציהחוסר,שראינוכפי.בוושינגטון
היאהתחושה.הפרקליטשלבמשרדוהחדשעבודתובמקוםגם-אחרותבדרכים

בכללשהחללפנירבזמןהללוהתקשורתליקוייאתגבועל"סוחב"שבארטלבי
כךעלמשלםואףצרכיואתלבטאמתקשהשהואאפואתמהואין,לפרנסתולעבוד

שלבהקשר,במשפט-קולםהשתקתאו,קולםהיעדר:קרי-קורבנותשל"אלם"הלתופעת61
השמעתלאפשריכולהקייםהמשפטיההליךכמהעדבשאלהמענייןולדיון,נשיםנגדאלימות
"לקולחלוקהביןהמשפטיההליך:האלםאלימות"כילסקי'לשלמאמרהראו,נשיםשלקולן
שניתןנדמהאך,הנשיבקול,כאמור,מתמקדבילסקישלמאמרה.421(ס"תש)כגששפטעיוור

עלמאופייןשהואכפיהמושתקהנשיהקוללביןבארטלבישלקולוביןרכיםדמיוןקווילמתוח

העומרהאונסבתיקהמתלוננת]שחוותההפגיעה":כילסקימציינת461'בע,שם.בילסקיידי
מובןסיפורלכללניסיונהאתלחכרהיכולתממנהשנשללהכךעלמבוססת[במאננולפיון
הואשבהלסביבהשיובןכאופן"סיפורו"אתלבטאהתקשהבארטלבישגםלומרניתן."ברבים

שאפיינוסירוביםוביןהיצירהלאורךהמפורטיםבארטלבישלהשוניםסירוביושביןלדמיון;חי
חברה,עבורה"החשיכהלבמתוךתמונות:משובשתעבודהעל"אלמוג'שראו,נשיםבעבר

.159,166-167(א"תשס)חומשפט
.אוטיסטיתאישיותשלמובהקיםקלינייםתסמיניםבארטלבישלבהתנהגותושזיהולמשלהיו62

Naturalistie":ראו Explanationג:w.P . Sullivan "Bartleby and hfantile Autism

2.3Co[

~

ege En

~

[ish Teachers,0of .the West Virginia Association814141אThe

43(1976).
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אוכלכלית,סוציולוגית,פסיכולוגית)תהאאשרלכךהסיבהתהא.כבד63מחיר
מצביעםהתמודדותלצורךהמודרניהאדםנזקקשלההבסיסיתהמיומנות,(אחרת

,השפהמיומנות:קרי-המשפטארמוןשלחדריודרךככולםרובםהמתוכנתים,תחו
-(בהןלזכותבלבדמהעדפהלהבדיל)זכויותעלוהעמידההוויכוח,הטיעון

ומשוטטמסתובבבארטלבי.והרסנימשמעותישיבושבארטלביאצלהשתבשה
כאילוהתנהלותווכל,רפאיםרוה,נשמעתובלחינראיתבלתיכדמותהמשפטבארמון
היכולתבעלהואשאיןמשוםבין)זהבעולםחלקכללקחתשלאהעדפתועלמלמדת
.(לכךהדרושהרצוןבעלשאינומשוםובין,לכךהדרושה
שלההרסניים,השרירותיים,השלילייםלכוחותיהקלטרףבארטלביהפךבכך
בקרבנותמכירהואיננהשומעתאיננהזו.כליליתלמשפטכלומר-המשפטמכונת
בארטלבישלגורלו.העדפותשלבשיחמכירהאיננהגםוהיא,לשתוקבוחריםאשר
שלכרוניקהאחרותובמילים,מושיעללאקרבןשלגורלו,לעילהאמורלאור,היה
לנקוטיכולתובחוסרנעוצההייתהבארטלבישלהבסיסיתנכותו.מראשידועמוות
ובבחירתו(דבריודעיםאיננו,כאמור,שעליהן)בבעיותיוהקשורבכלאקטיביתיזמה

תחילה.התרבותיתבסביבתוהמקובליםוהשיחהמשחקלכללימחונןעצמולהעמיד
הישארותו)למקוםמזיקתובחדילהכךאחר;מעבודתובחדילהזונכותהתבטאה
שהובילה,(אחרלמקוםמשםועקרפיטרושהפרקליטלאחרגםהמשרדיםבבניין
בחדילתודברשלובסופו;"שוטטות"בעווןהכלאבביתולכליאתוחירותולנטילת
ממשיחלקלקחת(מבארטלבינמנעלומרישואולי)בארטלבינמנעבכך.מלחיות

לחוללאףואולי,חייומהלךעלכךאגבלהשפיע,האישי"חייומשפט"בואקטיבי
.שינוי64בהם

שללקרבנוהפךשבארטלבי,יוצאכואבגםאלאאירונירקלאשהואבאופן
נוכללאזאת-כפויהאורצוניתבחירה)שלוהבחירהמכוחדווקא,כליליתהמשפט
-יכולתו-מאיאו-רצונומחוסרדהיינו,כחווהמהמשפטלהתעלם(לעולםלדעת
,אותוהסובבבעולםהמוכריםהוורבלייםהטיעוניםלשפתומאווייורצונותיואתלפרק

.כמותוסובלותדמויותשלבחייהןגםשינוילהוללשבכוחה

בארטלכישליכולתולחוסרהנוגעהפסיכולוגיההיבטעלעומדמלסכריסטופרהפסיכיאטר63
חולהכהלאדםמקוםהיהלא1850שלבאמריקהכי,השארבין,טועןוהוא,צרכיואתלבטא
American31"Bollas:הכלאביתכתליביןאלא "Melville' s Lost Self: Bartleby.ם
408,401(1974)

~

magoבשורהעימןמביאותהאלפייםשנותאם,זהבהקשרלתהותניתן
גםהםאםבפרט,כבארטלבילאנשים-(משמעותיבאופן)יותרואופטימיתטובה-אחרת
.כולוחסריבודדים

הראשנןמסירובוהחלכארטלביהלךשבווהמתנגדהפסיכיההתנהגותשנתיבברורשהיהאף64
הם-להפךאלא,התנהלותודרךאתלשנותלוגרמולאאלוהפסדים,קשיםהפסדיםלומסב
פוקס'שראו.OEscalation"("ההסלמהתופעת"מכונהזותופעה.יותרעודאותהחיזקואפילו

התנהגותאותהעלכחזרהרואהפוקס.ואיך137(ח"תשנ)לשיפיההתנגדותשלהפסיכולוגיה
ההתנגדותתופעתשלהביטוייםאחדאתשונהפעולהאסטרטגיתמלנקוטובהימנעותבעיתית
.שם,שם,ארגוניותעבודהבמסגרותלשינוי
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הקירותשנישביןהמרווח:סיום.ט

כללמוסברתאינההמוורההתנהגותו.הקבראלעמוביחדנלקחבארטלבישלסודו
כל,זאתעם.עצמובארטלביידיעללאובוודאיהמספר-הפרקליטידיעללאועיקר

שלהשליליותהעדפותיווכי,מאחוריהעומדנוראמהדברכיבוודאייבחיןקורא

כעסאוסבל,פנימייםקונפליקטים,אנושהפגיעהשלקרחוןקצהאךהנןבארטלבי
עלעברמהיודעיםאנואין.במותואלא,להחציןמצליחאינושבארטלבימופנמים
ופוטרבוושינגטוןגואלללאלמכתביםבמשרדשעבדהעובדהזולת)בעברובארטלבי

אחראוכזהאירועבעקבותוהתרבוהלכוהשליליותהעדפותיולמשלוהאם,(משם
.הפרקליטעםיחסיובמסגרתעליושהשפיע

עודוגוססתפצועהחיההיהשבארטלבילוודאיקרוב.משנהגםזהאיןלמעשה
ללאלמכתביםבמשרדעבודתובטרםאףואולי,הפרקליטשלללשכתוהגיעבטרם
כמיההמבטאתהפרקליטשמייצגמהלכלהפסיביתהתנגדותו.בוושינגטוןגואל

מבטאתהיאאולם,אבדנייםואףזריםמחיהדפוסישל,פשרותללא,טוטליתלקבלה
לחברהמחוץעצמולהעמידבארטלבישללכישלוןהנועדתבחירתואתגם

בפרישהשהחלה-בארטלבישלפרישותו.המשפטתלממלכתמחוץ,המאורגנת

שלפניהשתיאתמכוליותראולימשקפת-החייםמןבפרישתווהסתיימהמההעתקה
-בארטלבישגם,חברתיקיומיכהכרהדהיינו,כחווההמשפט,גיסאמתר:זוממלכה

ולהיוושעלנסותיכולואף,בוומחויבקשור-הנוראותובדידותומסכנותואףעל

;(כןלעשות,היהיכולרקאילו-אחרתפרשנותולפי,רצהרקאילו)באמצעותו

מפתה,תובענית,אלימהענישהכמכונתדהיינו,כליליתהמשפט,גיסאומאידך
לבטנהעמוקעמוק(סבלםאתגםעמםוביחד)קרבנותיהאתהבולעת,ומתעתעת
עלהנעשית,כביכול"נקייה",אקדמיתפרשניתפעילותשלבמסווהוהכול-החומצית

עלכלומר,הכתובההמילהעלכולהכלוהנשענת,לכאורהאובייקטיבייםמידהקניפי
אלושלכביכולהמיכניתהעתקתםועל,אחרותלגיטימיות"אסמכתאות"ותקדימים

.קץאיןעד
כופותהמשפטיותשהקטגוריותבכךגםמתבטאהמשפטשלהזה"לילי"ההיסוד

מכונןומהמשפטבמנגנוניםאלאאתהלהתמודדמאפשרותואינן,המציאותעלעצמן
לושנגרםסבורבארטלביאם,אחרותבמילים.שינוימחולליכמנגנוניםבהםמכיראו

ולא,וחובותזכויותשלאקטיביתברטוריקהזהעווללתיקוןלפעולעליו,מסויםעוול
,באופיואליםלעתיםהואהמשפטשלזהפן.שליליותהעדפותשלפסיביתברטוריקה

הקטגוריותאתמכירותאינןאשר,כבארטלבידמויותשלמקיומןמתעלםהואבאשר

האישכמושלאהרי,המשפטבעולםחלקלקחתכלשהןציפיותלכןקודםלבארטלכיהיואםגם65
בארטלביהנראהככלהתיאש,41הערהלעילראו,"החוקבפתח"קפקאשלכסיפורוהכפרמן

חלקכללקחתשלארצוןמבטאתבהמשךוהתנהגותו,המשפטבשערושניםימיםמלהמתין
.זהבעולם
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עלטרגיותדמויותאותןאתמציבהלבדהזוועובדה,בהןמכירותאינןאו,המשפטיות
.טובלהיותיכולאינושסופומסלול
המבקשהאילםשלזעקתוהנהמההעתקהבארטלבישלפרישותו,אחדמצד
המאיימתהמשפטמכונתשלוהשחורהלילימכוחהאותוהסובביםאתלהזהיר
בארטלבישלוהעצובהמרסופו,השניהצדמן.כליליתמהמשפטהיינו,לבולעו
אוהמשפטלעולםמחוץעצמםלהעמידהמבקשיםלאלואזהרהכתמרורמשמש

בדמותולהבחיןיכוליםשאינםעדגדולכההואכוחםאושייאושםלאלו,מעליו
לשימורהמשפטשלוהכרחיותובחיוניותוקרי,המשפטשלוהחיוביתהאלטרנטיבית

הווהאתלמצואמסוגליםאינםאשרלאלוובקיצור,ולתחזוקתוההברתיהתא
.במשפט
חלונותדרךהנשקפת,בסיפורהבנייןשלהחוץ-שארכיטקטורתמקרהזהאיןואולי
שחורוהשני(?חווה)לבןהאחד,קוטבייםקירותבשניעיקרה,הפרקליטשלמשרדו

:(?לילית)

פירשלפנימילבןקירעלההדריםהשקיפו[המשרדשל]האהדבצדו"
זהשמראהייתכן.אורכולכלהבנייןאתשחצה,בגגוצוהרעםרהב

,ואולם.'היים'מכניםהנוףשציירימההסר,במקצתמשעמםייהשב
לכל,הציעמשרדישלהשניבצדהמראההרי,הדברהואכךאם

מראהאלחלונותיהשקיפוהזהבכיוון.מזהיותרלאאם,ניגוד,הפחות

קיר;נצחיוצלזקנהמחמתשהנר,נישאלבניםקירשלמופרעבלתי
כללתועלתנדחףאלא,החבוייופיולהבלטתמשקפתמצריךשאינו

הודות.הלונימזגוגיתרגלייםעשרמרחקעדהרואיקצריהמשקיפים
,השנייהבקומהלשכתישלולהיותהמסביבהבנייניםשלהרבלגובהם
66"מרובעתענקלבארמעטלאדמהשלילקירהזההקירשביןהמרווה

.(.ד.ע-שליההדגשות)
שביןרעיונימרכזבאותותרצוואם,השחורהקירוביןהלבןהקירשביןבמרווה
.החייםשביללועובר,כליליתהמשפטוביןכחווההמשפט

.14'בע,6הערהלעיל,מלוויל66
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