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פתיחה.א

-שליהמקצועייםהתחומיםבשנינוגעהמשחררתהכלהיהושע'ב'אשלספרו

מציגיהושע'ואיב,להיסטוריהפרופסורהוא,ריבליןיוחנן,הגיבור.ומשפטאקדמיה
שאכןכפי,משעשעתבצורההאקדמיהואת,נעימה,סלחניתבצורהבחולשותיואותו

תפקידומהו,למשל.משעשעתבצורהמוצגהאקדמיהניהולגם.לפעמיםלעשותראוי
למלאנקראשריבליןמספריהושע'ב'א.גזלתםמפניתקניםעללשמור?חסראששל
.הברית-בארצותנוספתלתקופהונשארבמיאמילכינוסשיצא,החוגראשמקוםאת

יגזלולאוהרקטורשהדקןכךעלובעיקר,החוגענייניעללהשגיחנתבקשריבלין
לאהתקןוחציבאמונההתפקידאתממלאאכןריבלין.במחלוקתשנויתקןחצימהחוג
להתענייןולהפסיקנמרץלהיותעליו?מרקטורהנדרשיםהכישוריםומה.נגזלי

,העבריתהאוניברסיטהשלהרקטורעללנומספריהושע'ב'א.האקדמיבתחומו

במסגרת01.12.6ביוםאביב-תלכאתיברסיטתושיתנההרצאהשלמורחבתגרסההואהמאמר* ערב
בערבהשתתפו.יהושע'ב'אשלספרוצאתלכבודעבריתלספרותהחוגידיעלשנערךעיע
.יהושע'ב'אוכןפרימנחם'פרופ,סומךששון'פרופ,שמירזיוה'פרופ,לאורדן'פרופ:העיון
.(א"תשס)13בהמשפטהתפרסמההמאמרשלקודמתגרסה

לעמיתילהודותמבקשתאני.אביב-תלאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה,פרופסור,רקטור-פרו** דאביב-תלבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטה
לחבריוכן,לחובסקיאסףר"ודתריסרוןר"

.הידלכתבהעעייםמאירותהערותיהםעלהמשפטמערכת
.365,366(2001)המשחררתהכלהיהושע'ב'א1

17ג"תשסן'חהמשפט
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במנהללעסוקעברוהוא,חדשותנוסחאותלהמציאכוחושתש,נמרץמתמטיקאי
.2אקדמי
,ונערצהאוהבתבעיןמוצגת,לעומתו,היא.שופטתהיא,ריבליןשלאשתו,חגית
.אחרתלסבוריכולים,חלקםודאי,הקוראיםכיאם,בעלהבעיניביקורתיתלאכמעט
המקצועייםבחייומרכזיתדמות,טדסקיקרלופרופסורהואהמשניותהדמויותאחת

הכלה.במיוחדמשעשעתבצורהמוצגוהוא,ריבליןשלהתחוםאבי,ריבליןשל

לגבי.מימיהולדעתסקרןמהציבורנכבדחלקוודאי,מפתחלרומןנחשבהמשחררת
נחשבטדסקי(גוידו)גד.קדוששםכמעטהוא"טדסקי"השםמסויםמגילמשפטןכל

,מתבוללתלמשפחהבן,בספרשמסופרכפי,הוא.בארצנוהמשפטיתהאקדמיהאבי
גרהאמיתיטדסקיכילינאמר.'השנייההעולםמלחמתבעקבותמאיטליהשהגיע
.טדסקיאתהכיריהושע'ב'שאמניחהאניומכאן,הסופרשלהוריוביתלידבזמנו
שלמדמותוהמדומהטדסקישלדמותונגזרהלא,העיתוניםקוראילכללפחות,כידוע

.המזרחןטדסקיאינוהמשפטןטדסקי.האמיתיטדסקי
הסופראתהמניעההביוגרפיתהסיבהומה,מימיהוהשאלות,דברשללאמיתואך
שיכתובמישללצרכיואוליאלא,השובהאינה,אחראוכזהבאורמישהולהציג
ספרהואהמשחררתשהכלההואשחשובמה.יהושע'ב'אשלהביוגרפיהאתבעתיד

כךעלמירוןדןהיצר,בזמנו.הכללוברמתהפרטברמתמחשבהומעוררעשיר,מרתק
ומתעלמת,הפרטי"אני"בהסתגרותמשדרתהעכשוויתהישראליתשהספרות
יצאהוא.שעה4שעה,יוםיוםמתמודדיםאנושעמן,הכבדותהקולקטיביותמהשאלות

ספרו.זעקהבקול-אותהמשקפתרקשהספרות,כלליתתופעהאגב-התופעהכנגד

דרך,הכללרמתוביןהפרטרמתביןמלהיבחיבורשיוצדספרהואיהושע'ב'אשל

-הישראליהסכסוךהרומןברקע.הגדולותההתרחשויותדרךוגם,הפרטיםשלסיפורם

שלבפתחהאנושכן-לעברנומנצנציםתקווהמשביבייותראך,פלשתיני
אנו.מרתקסיורבספרעורכיםאנוובתחומיה,הפלשתיניתהרשותשלהאוטונומיה

?כיוםהתקווהעםומה-עצמנואתושואליםקוראים

ופריצתםגבולות,וניפוצםסטראוטיפים-הדמויותהצגת.כ

,סודלפענחמבקשריבלין.פרטיתאמתאחרריבליןשלחיפושוהסיפורבמרכז
הנישואיןשלניפוצםסיבתהואהסוד.בלשלהיותהופךהוא.ממנושמסתירים
הוא.בנישואיןריבליןמאמיןטובבורגניכלכמו.לכלתובנובין,כביכול,המאושרים

.492'בע,שם2
.1939בשנתארצההגיעטדסקיגד,497-498'בע,שם3
שקיבל,אפריקהבצפוןהמושבותערביישלבעיתונותמעייןריבליןשבו521'בע,שםהשוו4

העולםמלחמתכזמןכאילועולהוהשירההפרוזהדבריומתוך,שנרצחהעילוישלמשפחתומידי
ואכלקינה,ידידות,אהבה-הפרטשלבנפשואלאהכללבענייניעסקולאהםולאחריההשנהה

.וכפרטבעבתיאוריאו
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בדרךיפיםחגיתאשתוושלשלוהנישואיןחיי:האישימניסיונוכולקודם,בהםמאמין
אלאהמשחררתמהכלהלאנובעשחלקו,תסכולישושםפה.כללבדרךומספקיםכלל

,חגית,אשתו.בידיושעתותיוחוקרהואריבלין:הכובלתאוהמשעבדתמהאישה
משימותריבליןעלחגיתמטילהלכן.המשפטבביתקשיחעבודהללוחצמודה
אולמיניהןביתעבודותכגון;ומשונותמיותרות,ולקוראתלקוראבעיקר,שנראות
לחתונהשמלהבחירתלצורךבגדיםלחנותמאמריקהשהגיעהגיסתושלליוויה

לביטוישבאגוון,הדמויותשלהסטראוטיפיהגווןשלמרותהיאהתחושה.משפחתית

אוממלאתשהיאבתפקידאלא,הספציפיבשמהלא,פעםמדי,מכונהשהדמותבכך
,היהודיהאורח,הערבי,השופטת,החייל,הפרופסור,המזרחן:נושאתשהיאבייצוג

היחלצותאותפקידיםהיפוךלעתיםיש,זאתלמרות,הוותיקהיורד,הצעירהקצין
-נשייםתפקידיםמבצעריבלין:אחרלסטראוטיפהיצמדותאוליאומהסטראוטיפ

סידור,המיותרוהשלכתחגיתשלהבגדיםמיון,לגיסתובגדבחירת,הביתניקיון
הבגריםוהשלכתבארוןאשתושלהבגדיםסידור,בעבודתה5במגירותיה"בלגן"ה

דורשהואשלההרחצהתיקאתכיאם)ל"מחוחזרתהעםלכביסהשלההמלוכלכים

,חגית,אשתוואילו.(עצמךעלשנטלמהתפקידמרוצההואאין,כביכול,לסדרממנה
הנשיהסטראוטיפלפי"גבריים"אפיוניםעצמהעלנוטלת,בהווייתהנשיתשהיא
שהיאמכאן;"מחובותיהלהשתחררבאפשרותהאין"כיעליהלנומספרים:החדש

זאתעושהשהוא,זאתעם,נראה.בעלהבאחריותהםהביתוענייני,לעבודתהרתוקה

כדימקצועיממסעשחזרה,אשתואתלקחתללודיציאתולפני,למשל,כך:ברצון
סוכנתהיאהמצלצלת.הטלפוןמצלצל,מפוקפקמרגלשלבמשפטועדותלשמוע

מספרוכך.הגברתעםרקלדברומתעקשת,חדשאבקשואבלמכורהמבקשתמכירות

בשםבסוכנתונוזףמתאפקלאהוא,מיותרזמןלריבליןשאיןואף":יהושע'ב'אלנו

מובן.7'"הגברתעםורקהגברתעם'לדברמחפשתשהיאעלהפמיניסטיתהמהפכה

יומיים-יוםכעבורואכן,הביתבמכשיריחדשמהלראותשמחבעצםשריבליןמאליו
ריבלין.בטלפוןרקשיחהרצהריבליןשכביכולאף,המכשיראתלהציגסוכןמגיע

.אותוולנסותאותולבדוקשחשזההואאך,המכשירפלאיאתשומעיםואשתו
כיאם,עצמייםרחמיםספוג,מתלבט,מתייסר,רגיששריבליןבעוד:לכךומעבר

מספרבעלה.מלאיםנפשיתוכריאותאיזוןלשופטת,בסיסיתחייםושמחתנועםמתוך

בביתלפניהבוכיםשאחריםשהתרגלהמאזלבכותרצוןאיבדההיאכי,עליה המשפט8

אושרתחושתעלמעיד,מחגשבא"חגית"השם.חגיתלהקוראים,כזכור.

.שלנוחגיתאתאלהתכונותמאפיינותבוודאי.דעתזחיחותגםואוליושלווהפנימי

.298-300'בע,שם5
.274-275'בע,שם6
.273'בע,שם7
ן2הבעי,שם8
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"להיכלולאמעולםשינה-ונדודיחרדהשוםבהאין"
חלקאינםאשמהאוהתייסרות.9

כללבדרךוריבלין,רוצהשהיאמהשיעשואוהבתהיא.שלההנפשימהרפרטואר
.נכנע

הסטראוטיפבין:סטראוטיפיםשניביןכאןלחברבחריהושע'ב'אכילומרניתן
המסורתיבתפקידןנשיםכללבדרךשהציגנפוץדימוי-השתלטניתהאישהשל

העוסקת,הפמיניסטיתהאישהשלהחדשהסטראוטיפאוהדימוילבין,פנימהבביתן
עלהביתעבודותאתמטילהוהיא,בלבדלגבריםשמוריםהיושבעברבתפקידים

המרחבעלגםאלאהפרטיהמרחבעלרקלא,אפוא,משתלטתהאישה.בעלה
.!הציבורה
עליו.עליושליטהלושאיןפנימידחףפרי,משימהעצמועלנוטלריכליןוככן
מהמבחינתה.אותומבינהאינההשופטתאשתו.בנונישואיהתפרקומדועלהבין
הסיבהאך,הנישואיןכישלוןעלצערעמהנושאתשהיאלהניחמוכניםאנו.היהשהיה

כאילו,ההתחבטותקץכאלהנישואיןלסוףמתייחסתהיא.אותהמטרידהאינהלכך
לנבורטעםאין.הסתיימוהנישואין.לפרשהסוףששמהשיפוטיתבהכרעהמדובר
שעורךההקירה.בוולהתרכזהעתידעללהסתכליש.נפשלחיבוטיטעםאין.בעבר
עלנוסף.עצמיתובהשפלהתכליתיותבחוסר-השופטתלדעת-מתאפיינת,ריבלין

בעוד;לענייןצדשאינומיהוא,האמתלחקרלהגיעשמבקש,בעלה,מדגישההיא,כך
אינו,לעצמולשמרהושואףהאמתמהייודעהסתםשמן,הגרושהבן,לענייןשהצד
אתלפרוץאין.הבןשלהאוטונומיהעללשמוריש.האבשלבהתערבותוכללמעוניין
.הגבולות
חתונתולענייןמיחסםהגיבוריםשלהשונותההתייחסויותאתלהביןיכוליםאנו

החופה:עונההוא,שלוהמאושרהזיכרוןמהוריבליןאתחגיתשואלתכאשר:הבןשל
נעימות-באיעונההיא,שאלהאותהחגיתאתריבליןשואלוכאשר.עופרשל

לפנישהתרחשואלובמיוחד,מאושריםזכרונותהרבהכך-כללייש":ובהתרסה

שלהאישיעניינולהיותהפכו,גירושיוגםכמו,עופרשלנישואיו.'ן"אותךשהכרתי
היא.אחריםשלחייהםבאמצעותחייהאתחיהאינההיא.חגיתאצלכןלא.ריבלין
.אחריםוגבולותעצמהגבולותעלשומרת

בכיווןניסיונותעושהוהוא,הגבולותאתלפרוץרוצההיההספרכללאורך,ריבלין
אך,קובעתשאשתוהמינייםהסדריםאתלפרוץרוצההיההוא.בהצלחהחלקם,זה

והוא,המתעלפתלנזירה,סמאהרשלאמה,לעפיפה,המזרחלקסםנמשךהוא.לשווא
שלבביתהזאתעושההוא.תלמירתושלדודהבן,ראשדשללמיטהלהיכנסמצליח

מאמה,מתלמידתוריקהשהמיטהובוודאוביודעוזאתעושההואאך,תלמידתו

.157'בע,שם9
-הגברים-חבריהביןמיעוטבדעתנותרתהיא:הציבוריהמרחבעלחלקיתהשתלטותזוהי10

.להרכב
.393'בע,1הערהלעיל,יהוידעראו11
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מחוצהוהואבמיטתהכשהיא,שלההשינהבחדרמבלההואתלמידתועם;ומראשד

שהאתיקטהגבולותאתלפרוץמצליחכןהוא.יריים'אלגסיפוריםבשמיעת,לה

למיטהנכנסהוא.לשעברכלתושלמשפחתהעםליחסיםהנוגעבכלמטילהבורגני
הוא;לגירושיןשהובילהעריותגילויבוצע,כנטען,שם,מחותניושלהפנסיוןבמרתף

המגבלותאוהאיסורגבולותאתפורץהוא;בנושלהפרטיותגבולותאתפורץ

אתפורץגםוהוא.בענייןלנבורעליואוסרתהריהיא:זהבענייןעליומטילהשאשתו
שלממששלפריצותאינןאלהכלאך.האוטונומיהברחביבמסעוארצוגבולות
.ממששלמגבלותמציביםאינםשהגבולותכשם,נמצאהואשבו,הבורגניהעולם

מציציםאנו.מסוימותחריגותעםסטראוטיפיגווןישהדמויותשבציורציינתי
הואריבליןששבטהישנותהאליטותעל;הבורגנותשלוהידועיםהמוכריםלעולמות

אחיזתןאתמאבדותהןכילנומספריםשעליהןאליטות,להןמובהקביטויודאי
חיי:בחייםלהם"הסתדר"הכולכמעט,מסודרים,משכיליםהםהזוגבני.ושלטונן
כלכלימצב,מענייניםוגםמכובדיםמקצועייםעיסוקים,מוצלחיםילדים,יפיםנישואין
גדושותשלהםהפנאישעות.הצרפתיבכרמלחדשהלדירהעברועתהזה,סביר

ההצגה-מתקדםאפילו,תאטרון;הפילהרמוניתהתזמורת:תרבותייםבעיסוקים

ויוחנןחגיתשלהמורחבתמשפחתם."וילךויאמר"ירושלמירינהשלהמרשימה

,ריבליןשלהאהודהבאחותו,האישהמצדנעימיםובגיסהבגיספוגשיםאנו.סבירה
כימביניםואנו.לשעברלגיסשהפך,ריבליןשלאחותושלבעלה,נעיםלאבגיסכיאם

משלשפיראףהכלכלישמצבם,בורגניםשלבת-מוצלחתכלהלהםהייתה

.הריבלינים
כלהשאיבד,לבןרקלאנטרפוהקלפים:הקלפיםאתוטרפוהגירושיןבאווהנה

,התערערמעטהבורגנישעולמםלהוריםאףאלא,ומוצקטובחומריובסיסוטובהיפה
בפנסיוןבירושליםימיהםאתלבלותיוכלולאגם-האבחושבבמיוחדכך-והם

מוצף,התגרשכשבנודווקא:כןעליתר.להםאבדהעדןגן.המחותניםשלהקסום
משתתףהוא-ילדינואתמשיאיםאנושבובגילאנוהרי-חתונותבשפעריבלין

הוא,העוזרתשלהבןבחתונת,גיסוקרוביבחתונת,תלמידתו,סמאהרשלבחתונתה
.ונחמץדואבולבומקנאוהוא-לחוגעמיתושלהנכדיםתמונותאתרואה

הוא.ריבליןשלמנוחתואתטורד,לכןקודםשניםחמששהתרחשו,הגירושיןעניין
.ומתחסקרנותמתוךאותומלוויםכשאנו,ואתעושהוהוא.האמתלחקרלרדתמחליט

זהבענייןיכוליםמאתנושחלקאף,סקרנותנואתלספקכדיהספרדפיאתגומעיםאנו
אחרילרדיפהוכי,חשובאינושהענייןשסוברת,חגיתעםבקלותלהזדהותלפחות
.וטרחניפתטיגווןישהסוד

ומשפטהיסטוריה-האמתוחקרכניפוט.ג

כלעלבחייהםלאינטימיותשותפיםאנו.הספרשלהמרכזיהזוגהםוחגיתריבלין
שתיהםוחגיתריבלין.סמליםמהוויםהםבהווייתםאבל.ומשכנעחיזוגוהם,צדדיה
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הואהשופטתשלתפקידה.האמתוחקרשיפוטהואהמקצועישתפקידןדמויות
לקבלניתןראיותאילוהקובעיםידועיםכלליםפיעלבעברשהתרחשמהאתלחשוף

שלתפקידו.זאתסמךעלהדיןאתולהכריע,עובדתייםממצאיםעליהןלהשתיתכדי
מדעייםכליםסמךעלהאמתגילוי,ובראשונהבראשהואגם,האקדמיהאיש,החוקר

,לקבועשתפקידו,(הישןמהזן)בהיסטוריוןאלא,חוקרבסתםמדוברלא.מבוקרים

:ובלשונו,"באמתהדבריםפניהיואיך":עשרה-התשעבמאהצייןRanke-שכפי

"es eigentlich gewesenמשפטאתההיסטוריוןקובעממצאיוסמךעל.!2"10וי
:בשיפוטמתמידבאופןריבליןעוסקאקדמיהכאישבתפקידו:כןעליתר.ההיסטוריה

זוכיםאנווכך-קביעותלהםלהעניקאםההחלטהלצורךעמיתיושלמחקריושיפוט

היסטוריון-מילרר"דהצעירלעמיתוקביעותלהענקתהתהליךשלמעניינתלחשיפה
שיפוט;ריבלין13שלהמקצועיעולמואתלערערהמבקש-פוסטמודרניסט

,כךעלונוסף.סמאהרשלעבודתההערכתשלהתהליךראו-תלמידיושלעבודותיהם

להכריעעליוהוטלשבובמקרה,למשל,כמו,משמעתיבשיפוט,לעתים,עוסקריבלין
שלהעבודהלהגישלחבריהשאפשרה-סמאהראותה-אחתבתלמידהלנהוגכיצד
הואהפרטישמובמקרהלא.סלחנות4י,תמידכמוכמעט,ריבליןמפגיןושבו,בשמם
המקצועישתחומן,וחגיתריבלין,הדמויותשתיוהנה.וחנוןרחוםאכןוהוא,יוחנן
.האמתאחרהחיפוששללנושאלחלוטיןשונותגישותמבטאות,האמתחיפושהוא

מעטבאוראותומעמידהשלעתים,בלשיתהקירהמבצע,ההיסטוריון,ריבלין
עלהמשפחהאתלנחםכדיבפנסיון-אשתולהמלצתבניגוד-מבקרהוא.מגוחך
.לכלתולכתובבנואתמעודדהוא.אצלםומבקרמוסיףהוא.לשעברמחותנומות

חשיםשאנוהעובדהנוכחפתטינראהגםוהוא.אובססיביהואהסודבפענוחהעיסוק
"היסטורי"כרמוצאריבלין.אקדמיותסכולאינטלקטואליתריקנותמסמלשהוא

.המקצועייםחייואתהאופףהמעשמחוסרלברוחיכולהואשאליו,כביכול,פרטי
לחתונה,לביקורוגיסתוגיסובאיםכאשר.תעסוקהנטולשלוהמחשב.מקרטעספרו

החדשהבדירתועבודתוחדראתלעזובנאלץשהואכךעלכועסהוא,משפחתית

,מהבמובן,שמחהוא.לברוחנוסףתירוץלונותןהזההביקור,למעשה,אבל,והיפה

מוחלטתלגיטימציהלוניתנהכךכי,חגיתלביןבינואלימהבתקריתנשברושמשקפיו
.לבטלה
.תכליתיתהיא.ביותרביקורתיתבעיןבעלהשלחיטוטיואתרואה,אשתו,חגית

שוברתשבה,האלימההתקרית.מיותרשהענייןסבורההיא.בעבודתהשקועההיא

שלזועמדתועלהחולקיםישכינראהבהמשך;12(ז"תשמ,אכרך)היסטוריתחשיבהוינרב'א12
Rankeשלמטרתהאכןזוואם,באמתהדבריםפניהיואיךלדעתניתןאם,השאלהלגבי

Dream,1988);7.א.:ראולפולמוס.ההיסטוריה (Cambridge"06אNovick That.ץ
Jacob(ש0א-0ץ[ן, Tel[ing the Truth about "istoty.422יAppleby, ] . Hunt

([ת0טת1997,0)

Defense

ofHistory:7מEvans.3.1995);ן.
.394-398,455-459'בע,1הערהלעיל,יהושעראו13
.127'בע,שם14
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אוכןאםבשאלהביניהםהגדולהוויכוחסביבמתעוררתריבליןשלמשקפיואתחגית

.הבןגירושישלהסודאתלחקורלא
שללחיפושהשונותגישותגםהספרגיבורישלהשונותהגישותמסמנותהאם
דין-בגזרהעבראתלסלקותפקידה,שופטתהיאאמא":לבנוריבליןאומר?האמת

רוויהספר.5י"עמוקמכדהתמידבשביליהואוהעבר,היסטוריוןאניואילו,סופי
,גליה-סמאהר,הנדל-ריבלין,ערבים-יהודים)תופעותושלדמויותשלהשתקפויות

.שבהןהבולטותאחתהיאלהיסטוריהמשפטביןהניגודיתוההקבלה,(המרגל-ריבלין
ובכליםבמהותה,במטרתההמשפטיתהאמתמןההיסטוריתהאמתשונההאומנם
?ההיסטוריתהאמתאתומיהמשפטיתהאמתאתמחפשמי?השגתהלשםהעומדים

היסטוריתאמת-בדיקהנשוא.ד

במרבית-הימיםדבריכותביהיוההיסטוריהבמשך.ההיסטוריתבאמתנפתח
,ההיסטוריהאביכןלא.השליטשלעמדתואתששיקפו,חצרהיסטוריוני-המקרים

.מרשימים16היסטורייםספרים,איששלמטעמוולא,עצמומטעםשכתב,הרודוטוס
ספרותבגדרנחשבו,כולהההיסטוריתהכתיבהלמעשהכמו,הרודוטוסשלספריואך

המוזההיאההיסטוריההורת:כךעללתמוהאין.(סיפורהריהו,histoireבצרפתית)
כי,לכן,מובן.הזיכרוןאלת,מנמוסינהוהטיטאנית,האליםאבי,זיאוסשלבתם,קליו

נובלפרסאין,כידוע)לספרותנובלפרס1902בשנתקיבלמומסןההיסטוריון
-התשעבמאהרק.ההיסטוריתכתיבתועל1953בשנתיל'רצ'צוכמוהו,(בהיסטוריה

שלהמתודהנקבעהגםואז,עצמאיתמדעיתלדיסציפלינהההיסטוריההפכהעשרה

.ההיסטוריתיןהחקירה
?ההיסטוריתהחקירהמכוונתלמה."חקירה"ביווניתמשמעותה"היסטוריה"

התרחשושבהןהנסיבותוכלל,האדםלבנישאירעוהאירועיםכללהיאהיסטוריה
היסטוריה.האדםבניפעלושבהםוהתרבותייםהכלכלייםהתנאיםלרבות,האירועים

אירועהואדהואלמאןהנוגעמקרהכלאלהדבריםפיעל.כולוהאנושיהעברהיא

,לכן.האדםלבנישאירעמהכלשלהרחבהלהגדרהנכנסהואשהרי,היסטורי
.בנולגירושישהובילהאירועבחקירתמקצועיענייןישכהיסטוריוןלריבלין,לכאורה

אצל,אצלך,אצליהמתרחש,שהואאירועשכלהדעתעלמתקבלהאם?כךהאומנם

ובכן?היסטורילאירועייחשבבאמתכןאםמה?היסטורילאירועייחשב,שלנוהשכן
הנרישלרצונולכן.כולייהציבורעלהשלכהלושישאירועהואהיסטוריאירוע

.162'בע,שם15
.(1998)היסטוריההרודוטוס16
המחקראתלדמותשאיפההייתהבעבראם.זוכמתודהניכריםשינוייםחלושמאזמובן17

הרוחמדעישביןבתווךיותרההיסטוריהמחקרנמצאהיום,הטבעבמדעילמחקרההיסטורי
.68-82(1986)?מהיהיסטוריהקאר'ה'אראו.לחברה

.4-5'בע,12הערהלעיל,ויגרבראו18
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והסיבה-אינטימיפרטיגווןישכזהשלאירועאף-נשותיואתלגרשהשמיני
אינםהנדלמגליהריבליןעופרשלגירושיואבל.היסטורייםאירועיםהם,לגירושין
.היסטוריתבדיקההמחייב,היסטוריאירוע

,ציבורייםבתפקידיםנושאיםשאינם,אנשיםשלחייםכילהסיקניתןמכאןהאם
מחייבתלכךהתשובה?היסטוריתלחקירהלגיטימינושאלהוותיכוליםאינםלעולם

MarcשלמייסודםAnnales-האסכולתאתקצרותבמיליםלהזכיראותי Bloch

Lucien-ו Febvr

-

re,הבונה,הפשוטהאדםאלא,השליטדווקאלאו,האדם,שלפיה
Emmanuel.ההיסטוריון9יאתלענייןשיכולזההוא,החברהאתדברשלבעיקרו Le

~ROy Ladl~ie8105תת21-האסכולתשלהאופיינייםממייצגיהאהד
אתלתארביקש,

עשההוא.הכופריםשרידיעלעשרה-הארבעבמאההקתוליותהשתלטותשלהתהליך
.הצרפתייםבפירנאיםMontaillouהכפרתושבישלבחייהםשהתרכזכךידיעלזאת

Le Roy Ladurieעלמקיףתיעודשמרההאינקוויזיציה)כוללתארכיוניתחקירהעשה
עםיחסיהם,שלהםהמהיהמקורותאתתיארהוא.הכפרתושביהאיכריםכלעל(הכפר

,עבודתם,אמונותיהם:היבטיוכלעלהביתשלהמרכזימעמדואתגםאבל,השלטון
.הנערות29וחייהאהבהיחסי,שלהםהנישואיןוחייהמיןחיי;האיכריםשלרכושם
אירועלהוותהנדלמגליהריבליןעופרשלגירושיויכוליםזהמבחןלפיהאם

יהפוךלאזהמבחןשגםנראה,זהלאירועהשיבותלשוותהמאמציםלמרות?היסטורי
אורחותיהשאת,מקבוצהחלקמהוויםאינםועופרגליה.להיסטוריהאירועאת

אתלענייןצריךשוודאיאירועזהו.1%201א0-האתלהביןבמטרהלחקורמבקשים
ובדיקתהיסטוריתחקירההמצדיקאירועאינוזהאך.המשפחהאתוגםלוהצדדים
.היסטוריתמידהבאמתשבוהאמת

,להיסטוריהלהיחשביכוליםהאתמולאירועי.הזמןבממדגםנבחןהיסטוריאירוע
'תקופתעבורלאחררק,ממרחקהיסטוריתבאספקלריהלבחנםיהיהנכתאך lDT

היוםמאורעותביןהגבולקומטושטשמהמזרחניםרביםאצל.מזרחןהואריבלין
במזרההמתרחשיםהיוםלאירועיפרשניםהמשמשיםמהםישבכדילא.ולהיסטוריה21

ירי'האלגהלאומיהמאבקאתחוקרעצמוהוא.הזולבעייתיותמודעריבלין.התיכון
.התשעיםשנותשליריה'באלגהדמיםמאורעותאגבהשישים-החמישיםשנותשל

והנובע,האישייםבחייוגםהקייםמתחאותו,להווההעברביןמתחקייםבמחקרו

שייחשבומכדיטרייםהבןגירושי,ווראייהנקודתמתוךגם.בנוגירושישלמהסוד
.היסטוריאירוע

.253'בע,שם19
Le(יו0א-20 Roy Ladurie Emmanuel Montaillo" : The Promised Land of .Error.ת

(1978,York.0ן?:השםתחת1984בשנתשובהאנגליתבגרסתופורסםזהספרLe-2
rench Village1741םLadurie Emmanuel Montaillou: Cathars and Catholics

(1984,earm~hwudh.
.זמננובתהיסטוריהשלבקיומהגםמתבטאהגבולותטשטשי21
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.ואכפתיחומל,חםאישגםכמו,ואוהבחםבעלגםכמו,חםאבאהואריבליןאך
היסטוריתהצדקהלואיןאםגם,האירועחקירתעללהתפשרניתןלאומבחינתו

.לחקירהמשלופרטית-היסטוריתהצדקהיששלריבליןבכךדי.כוללת

משפטיתאמת-בדיקהנשוא.ה

?האירועשללחקירתומשפטיתהצדקההיש?המשפטיהצדלגביומה

בעל,מעוניין,נפגעצדשהוא,דיןבעלמחפשהמשפטיתהאמתאת,כעיקרון
שיבדוק,במנגנוןצורךיש.עליהלבעלותטועןאחדכל.בטליתאוחזיםשניים.אינטרס

לצדיש,פרטיםשניביןבסכסוךמדוברבאשר.הטליתמגיעהולמיבאמתקרהמה
כולקודםשיכריעכדימשפטלביתתביעהלהגיש,זכותגםכמו,אינטרסהנפגע

וזאת,משפטלביתענייןלהביאאינטרסישלמדינהלעתים.באמתקרהמהבשאלה
עלבנויהפליליההליךגם,האזרחילהליךבדומהאך.ציבוריאינטרסנפגעכאשר
חייבלסכסוךצד.הנאשםלביןהמדינהידיעלהמיוצג,הציבורביןסכסוך:סכסוך
.בריבוצדקמהצדדיםמיותקבעהאמתאתתפענחשווכדיהצדקמכונתאתלהניע
.מעצמהנעהאינההצדקמכונת
ביניהםקיימת.סכסוךקחם-ועופרגליה-הצדדיםבין?שלנובמקרהומה
להכרעהביניהםהסכסוךאתלהביאבחרולאהםאך.היהבאמתמהבשאלהמחלוקת
.לאורהאמתשלהוצאתהמבקשאינומהםואיש,שלובאמתדבקאחדכל.משפטית
כלללא,אמותיהםת"בדלקבורהאוחשוכהתישארכימעדיפיםהםהענייןבנסיבות

כללאורלהוציאיכולההיסטוריתהאמתאת:נמצא.חיצונייםשיפוטאולהכרעהרצון
,לסכסוךצדשהואמילאורלהוציאיכולהמשפטיתהאמתאת,זאתלעומת.המעוניין
.ענייןבעלשהואמירק;אליומתייחסתשהאמת
הוא.לעופרדאגהחשהוא.ענייןבעלעצמורואה,עופרשלאביו,שריבליןאלא

האם?חברושלריבואתלתבועריבבעלשאינומיהיכול.בנוהואעופר.אכפתי
בעללהיותאבהיכול?עופרשלריבועלריבליןשלבעלותואת"ריבלין"השםמסמל
?בוגריםהםאפילו,ילדיושלהריב

דיברובעבר.לתבועאינטרסבעלשאינומישללזכותורבהבקצרהנתייחס

רשותנגדצ"בבגלתביעהכתנאי,אינטרס,למעשה,"עמידהזכות"עלהמשפטנים

מבחןאתביותרמשמעותיתבצורההמשפטביתהרחיבהיום.השלטוןמרשויות
לואיןאםגם,השלטוןנגדתביעהלהגישאכפתיאזרחלכלאפשרולמעשה,האינטרס

ההפלגהדרךעל":התהליךאתחשיןהשופטמתארוכך.ממש22שלאינטרסעצמו

ביןמרקדומבטו,הצהריםעיתוןאוהבוקרעיתוןאתלידואדםנוטלשכיום,נאמר

אלהואקוראשמצאמהומשמצא.פלוניתידיעהצדהשעינועד,השונותהידיעות

.389(ס"תש)חפלילים"משפט-הית,ממשלה,כנסת:השפיטותגבולותעל"מעוז'א22

25ג"תשסן'חהמשפט
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פתוחיםהציבוריבמישור.23"העליוןהמשפטביתאלציתונעלהקומו:חבריו
actio-לבדומה,פונהכלבפניהשערים popularisאזרחלכלשאפשרה,הרומית
.ישיראינטרסלוהיהלאאםגם,תביעהלהגיש
שלבאינטרסלהכירניתןהאם.לגירושיןהנוגעפרטיבענייןמדבריםאנוכאןאך
בחברה.ומשפטיתחברתיתדרךכברתעברנוזהבענייןגם?בנוגירושיבגיןלתבועאב

גםארוכהתקופהלאורךהמוכרתוכוו,המקראבסיפוריהמתוארתכזו,פטריארכלית

ראשהואpaterfatailias-ה,האב.ילדיועלמוחלטשלטוןישלאב,מכןלאחר
.ושפחותיועבדיו-הביתבניויתרוילדיואשתובשםלפעולרשאיהוא,המשפחה
עליתר.עצמאיותתביעהזכויותולאמשלהםרכושלאולילדיולאשתואין,למעשה

עלהעולהככלבהםלעשותיכולוהוא,האבלרכושנחשביםוהילדיםהאישה:כן רוחו24

אלוהיצומכוחאמנם-יחידובנואתלעולהלהעלותאברהםהיהיכוללכן.
הנדרפיעללעולהבתואתלהעלותהיהיכוליפתחואילו,דברשלבסופומומששלא

ויאמר"בהצגההביקורבמסגרתבהרחבהבספרמופיעיפתחבתשלסיפורה.שנדר25

שלאחותה,בתהילה,החשדלפי,מממש,גליהשלאביה,הנדלמר.בכדי26ולא,"וילך
להבדיל-ואילו,רוחועלהעולהככלבבתולעשותהאבשלהקדומהזכותואת,גליה
עללהגןהאבשלזכותואתמממש,עופרשלאביו,ריבליןמר-הבדלותאלפיאלף
.משמעתרתי,פטרנליזםמתוךזאת,הבןלעמדתבניגודגםבנו

עלהמשפטשמריחסיתמאוחרשלבעדאמנם.האבזכויותצומצמוהשניםבמשך
רעהוכנגראחדלהעידמשפחהלבניאפשרשלאבכךהאפליםהמשפחתייםהסודות

.אחרות28ועברותאלימותעברותלגביהוסרהזוחסימהאך.פליליים27במשפטים
סיפורים,ובילדיםזוגבבנותהתעללותעלוהסיפורים,לאוריוצאיםהמשפחהסודות

ביטוילידיבאוהדבר.להםכראוי,חריףמשפטילטיפולזוכים,אותנושמזעזעים

מכיר,פרץאמנון,"וילךויאמר"בהצגההתאטרוןבמזנוןהמוכר:המשחררהבהכלה

לבדיקההחקירהועדתראש-ויושבהעליוןהמשסטביתנשיאכבוד'נגלברט94/2148צ"בג23
.573,600(3)מחר"פ,שסגרמאירהשופט,כחברכןהטבחאירוע

,וכילדיובאשתושפגעשלישיצדלתבועהיהיכולשהאבבכךלביטויהדברבאהאנגליבמשפט24
perשנקראוהתביעות.רכושוהיו,משל quod servitium amisitו-per q,od consortium

amisitוכוחשירותיםמהבעלשללהבילדיםאובאישההמזיקהשהפגיעה,כךעלהתבססו

,7-9(ו"תשמ)חוזההפרתגרםכהן'נראולפירוט.1982בשנהרקתוטלוהללוהתביעות.עכורה
249-251.

.171-178(ס"תש)ירשהוגםהרצחהפרידמן'דראולפרשנות25
.141-142'בע,1הערהלעיל,יהושעראו26
0Byהס:כיהחתההאנגליבמשפטלכךההנמקה27 marnage the husband and wife are"

"Lawנאפלשטיין60/479א"עראוהישראליכמשפטבמשפטולדחייתהלהנמקה.0ק[ת50תו'
.682,694-695סור"פ,אהרוני

.("הראיותפקודת":להלן)1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת3-5סעיפים28

26
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באשתוהתעללותעלמאסרשנותעשרה-לשתיםאותושפטההיאשכן,חגיתאת ובבנותיו29

.
דברלכלהאבשלהיתרזכויותאתביטלוהילדיםושלהאישהשלהאדםזכויות

כאללהנדללהתייחסהיהניתןאםספקכיאם.בילדיולהתעללרשאיאינואב.ועניין
אלאגרידאמשפטיתאינההשאלהאך.קטינה36אינהשבתוהעובדהנוכחעבריין
.מוסרית
שלענייניואתלנהלעודיכולאינוגם,שתהיינהככלטובותכוונותיוותהיינה,אב

,עשרה-שמונהבגילמסתיימתילדיהםעלהוריםשלאפוטרופסותם.הבגיריםילדיו

עופרשלהאדםכבוד.עופר,בנושלבריבומשלומעמדלהיותיכוללאולריבלין

מגיעהוא.כךעלעומדעופר.בענייניולהחליטהמלאההאוטונומיהלעופרכימשמעו

.י3"לנשמתילחדורשרוצה,ובוגדמרגל,שתלטן"לאביוקוראהוא.אביועםלמשבר
.הכולחזותאינוהמשפטכייודעיםגםאנו.המשפטבשםבאאינושריבליןמובן
והאהבההדאגהבשםבאוריבלין,הבגיריםלילדיהםלדאוגמפסיקיםאינםהורים

הנובעשלוהאישיהעלבוןבשםגםאבל,(עופרשלבמגירההמאייםהאקדחאתזכרו)

.מאודלוחרדשהואעניין,בכבודומהפגיעה

ומתודהמפגש-ומשפטהיסטוריה.ו

והיכן.המשפטיתהחקירהנשואילעומתההיסטוריתהחקירהנשואיאתבקצרההצגתי
?יוסטיציה,הצדקואלת,קליו,ההיסטוריהמוזתביןהפגישה

הואהצדדיםשאחדמשום,למשל,היסטוריתחשיבותבעליהםרביםמשפטים
המשפטבעקבותדווקאהפךשהואלחשובניתן,לעתים,כיאם.היסטוריתדמות
שלמשפטםאתלהזכירדי.היסטוריתכדמותמעמדואתהעציםהמשפטכיאו,לכזה

מצביעיםאלהמשפטים.וויילדאוסקרושלארק'דאן'זשל,הנוצריישושל,סוקרטס
משוםאם,העובדתיתהאמתאתבהכרחתואמתאינההמשפטיתשהאמתכךעל

שלשהערכיםמשוםאםאו,עריכתובעתשהייתהכפיהאמתאתתואםאינושהמשפט

.אופיים32אתשינוהשיפוטיתוהאמתהמשפטכללימגובשיםבסיסםשעל,אז
שבמשפטבלי,היסטוריתאמתמהי,בשאלהלהכריעאפשרותלמשפטהיש

מקרהבכלכמו-זהשבמקרהמובן.חיוביתהתשובה?היסטוריותדמויותמעורבות

משפטיתאמתזו.היסטוריתאמתבהכרחאינההמשפטביתשלהכרעתו-אחר

.139-140'בע,1הערהלעיל,יהושעראו29
עללהגןנועדותהמשפחהבתחוםהמוסרעברות:1977-ז"תשל,העונשיןלחוק351סעיף30

.קטינים
.375'בע,1הערהלעיל,יהושעראו31
Tel.צ"א.:ראו32 Aviv univ2"of Socratesשאזand Forum: The001%50"Zeltner.2

בצורההיוםנחתךהיהדארקודאןישו,סוקרטסשלשדינםכךעלהמצביע,אשז14(1976)9
.ווילדאוסקרשלדינוגםשכךברור.שונה

ג"תשסן'חהמשפט
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משפטאך,בעתידמתדייניםגםלחייבעשויההיאוכתקדים,הצדדיםאתהמחייבת

להאך,משפטביתאינהשאמנם)החקירהועדתזכורה.שונהלהיותעשויההיסטוריה

ההקירהועדתאו"ארלוזורובאתרצהמיבשאלהשדנה,(הזקיםשיפוטחםסממנים
כפופיםשהיוהצדדיםאתמחייבותשלהןההכרעות.הכיפורים34יוםבמלחמתשדנה

.ההיסטוריהאתלהייביכולותאינןהןאך,לסמכותן
השואה.רגיליםמשפטבבתילדיוןלעלות,כמובן,יכוליםהיסטורייםעניינים

היסטוריענייןמכברלאזהשעוררמשפט.קסטנר36ובמשפטאייכמן35במשפטנידונה

שאלהעלתהזהבעניין.כץ37תאודורנגדאלכסנדרוניהטיבתחיילישלזההוא
שלהערבייםבתושביםטבחערכואלכסנדרוניהטיבתהייליהאםוהיא,היסטורית
לאוניברסיטתכץתאודורשהגישמוסמךבעבודת.השחרורמלחמתבמהלךטנטורה

היסטוריתכאמת-קבעהוא,המשהררתהכלהשלההתרחשותממקומותאהד,היפה
.הכותבנגדהרעלשוןבגיןתביעההגישוהחטיבההיילי.פעלוכךההטיבהשחיילי-

צריךהיהלאהמשפטשביתכך,מעמדתוהעבודהכותבבוחזרהמשפטבמהלך
,נקבעמכןלאחרחיפהאוניברסיטתידיעלשנערכהבבדיקה.הקורה38לעובילהיכנס

עלתהשבומקרהלפנינוהרי.מסקנתואתהצדיקולאהחוקרבידישהיוהראיותכי
נכנסלאהמשפטבית.נפגעמעונייןצדידיעלמשפטבביתהיסטוריתאמתשלשאלה
אמתבבחינתהמשפטביתשלהכרעתוהייתה,זאתעושההיהלו.הקורהלעובי

ראיותנמצאותהיולו.היסטוריקאינוהמשפטבית.היסטוריתאמתולאמשפטית
ביתשלמאלהשוניםממצאיםעליהןלהשתיתהיסטוריוןהיהיכול,מכןלאחראחרות
יכולמאוחרוהיסטוריון,להשתנותעשויההיסטוריהמשפטשגםמאליומובן.המשפט
.לשנותםאוקודמושלממצאיואתלהפריך

דבורהנגדאירווינגדייווידהשואהמכחיששללמשפטומתייחסתאחרתדוגמה
ואתליפשטטדבורהאתתבעאירווינגדייוויד.פינגוויןהספריםוהוצאתליפשטט
היהשנושאו(פינגוויןבהוצאתלאורשיצא)שכתבהשבספרבטענהפינגוויןהוצאת

אורוזנבלטוצביסטבסקיאברהםשלפיהכהאשמהדנה,ב"תשמבשנתשמתתה,בכויועדת33
Maoz::ראו.ארלוזורובהתםר"דלרצהשותפיםהיומהםאחד ~kHistoncal Adjudication.4

.Rev%4118א"coufts of Law, Commissions Of Inquiry and Historical Truth

559(2000).
ההיערכות,הכיפוריםיוםלמלחמתשקדםבמידעדנה,ד"תשלבשנתשמונתה,אגרנטועדת34

מקיףלדיון;למלחמהל"צהוהיערכותאליובקשרוהאזרהחםהצבאייםהגורמיםשלוההחלטות
.(2001)ממלכתיותהקירהועדותקלגסבלד'אראוהקירהועדותשלבנושא

.2033טזר"פ,מ"הי'נאייכמן61/336פ"ע35
0the,.2017יבד"פ,גרינוולד'נמ"הי55/232פ"ע:ראו36 TrialתוBilsky "Judging Evil.]

117(2001).Rev"4191א'Kastnef.
המשפט.920(2)2001עליוןתקרין,(פורסםטרם)אלכסנדרוניהטיבתהיילי'נכץ01/456א"ע37

.בפשרההסתיים
ידיעלוהןקמאמשפטביתידיעלהןנדהתהרצוניתהייתהלאמעמדתוכץשלהזרתוכיהטענה38

.העליוןהמשפטבית
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הואאך,שואהמכחדםאמנםהוא:כהיסטוריוןרעשםעליוהוציאההיא,השואה
.נתקיימה39לאמחקריופיעלהשואהשכן,מקצועיכהיסטוריוןזאתעושה
השואהכיוקבעההיסטוריתהקורהלעובילהיכנסצריךהיההאנגליהמשפטבית
,משפטיתכאמת-וקבע,אירווינגשלהדיבהתביעתאתשמטבכך.התרחשהאמנם

היסטוריוניתהיאליפשטטדבורהכי-היסטוריתאמתשהיאסבוריםגםשאנו
בניגודעומדיםשדבריו,שואהמכחישהואאירווינגדייווידואילו,אמתשדבריה
.ההיסטוריתלאמת

בסכסוכיםעוסקמשפטביתאך,משפטבביתלעלותיכוליםהיסטורייםעניינים
משפטלביתכיוםאיןלכן.תאורטייםבסכסוכיםולאמעשיותהשלכותבעלי,חיים
בעיהשקיימתכךעלנוסף.קיסריוליוסאתברוטוסרצחהאםהשאלהאתלבדוקעניין

המשפטבית:ועוד.מעשיתהשלכההזהלמאורעאין,הראיותשלבאיתורןמעשית

יכולהאינההמשפטשלבדיקתו.פעמיים-חדכללבדרך,אירועיםלבדיקתבנוי
,ההיסטוריהבוחנתשאותו,הכלליההקשר.הכללילהקשרעמוקבאופןלהתייחס

,זאתלעומת.עמוקה,צבעונית,מסועפת,מורכבתההיסטוריתהבדיקהאתעושה

הוא:וחגיתריבליןבדמויותניכרגםהדבר.ממדית-וחדשטוחההמשפטשלבדיקתו

היוצרים,מאירועיםבנויהההיסטוריה.שטוחה,ממדית-חדהיא;צבעוני,מורכב
למאורעותפירושלתתאלא,בלבדכרוניקהלתאראינוההיסטוריוןתפקיד.תהליכים

הסימניםמהםבודקריבלין.כוללהקשרבמסגרתמתארהואשאותםולתהליכים
המתחוללהמטורףלטרור,ירית'האלגהשחרורמלחמתבשנותשהיו,המוקדמים

מדובר,מקרטעהיהלאריבליןשלשמחקרו,בהנחהגם.התשעיםבשנותיר'באלג

.המשפטיהצדקזמןשלהמידהבאמתאותהלאמודשאין,מאודממושכתבעבודה
עלבנויהצדקשמנגניךבעוד:למשפטהיסטוריהביןנוספתהבחנהלפנינווהרי
כאשר.בדיקתולנשואחייובלאתלהקדישההיסטוריוןעשוי,ומהירותיעילות

עוולבכךנגרםכי,לומר,בעצם,מבקשים,לאטטוחנותהצדקטחנותכימציינים

יכולהלאולאיש,לאטלטחוןההיסטוריהטחנותיכולות,זאתלעומת.למתדיינים
יוכללאריבליןשלהאיטיתחקירתושבגין,לטדסקירקאולי,כךעלתרעומתלהיות
.לזכרואולכבודוהניצאהיובללספרלתרוםריבלין

סמךעללשחזרישהעבראת.העברכשחוורעוסקיםשניהםומשפטהיסטוריה

להגיעקלתמידלאהמקריםבשני.במשפטוכךבהיסטוריהכך,מהימנותראיות
בראיותמסתפקיםהמקריםבשני.באמתקרהמה,בשאלהמשמעית-חדלמסקנה

and,[2000]0א.393624781,12000,1113-1-1996 Lipstat30אסPenguin1Irving

י.(ס.8.)
ראוהיסטוריתלאמתמשפטיתאמתבץהיחסולשאלה,זהדיןלפסקתהחסות"

במלחמתשרוןאריאלשלפעילותולדיוןעלתהבו,245(נת3ד"פ,שזימן'נשרון98/323א"ע

קיוםשישככל-'ההיסטוריתהאמת'קביעת"כי,257'בע,שם,מצייןמצאהשופט.לבנון
להימנעהמשפט-ביתשישכילוככל,המשפט-לכיחולאלהיסטוריוניםענייןהינה-זהלמושג
."ייטבכןבהמלעסוק

29ג"תשסן'חהמשפט
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ראיותשאין,להברורהיהכי,המרגלאת-יחידבדעת-זיכתהחגית.מסתברות40

לראיהזקוקההיאאם,בתמיההאותהשואלריבליןוכאשר.להרשיעוכדימספיקות
ראיותולבנולריבליןההיו.'י"בוהתזלזלאל.פורמלית,כן":לועונההיא,פורמלית
,תהילהשלהעירוםגופהאתראהעופר?בתהילההנדלמרשעשהמהעלפורמליות

התוודהשהנדלוידוי,הנדלשלוידויואתמפואדשמעהגליה.במרתףנמצאכשאביה

האם.השתכנעהגליה.הנדלשלמותולאחרלגליהעליוסיפרשפואדאך,פוארבפני
עשהשהנדללכךפורמליותראיותאלההאם?הואגםמשתכנעהיההמשפטבית

הנדלכשאת,הנדלממרזאתששמעמפואדחגיתששמעהבמהדיהאם?מעשהבבתו
מפישמועהזו;השמועהמפיעדותסתםאינהזו?לשאוליותרניתןלאכבר

שמעשהובהנחה)אותומרשיעההייתההאםבענייןדנהחגיתהייתהלו.השמועה42

?מזכהיחידבדעתנותרתהייתהואולי?(עברהמהווה

כיוסטיציהחגית.ז

אשתכעלעליהלדברהעתהגיעה.וכרעיהכאישהמעטריבליןחגיתעלדיברנו
משפטהואהשופטתעסוקהשבוהמשפט?בישראלשופטתמתגלמתכיצד.מקצוע

המתואר,הקטגורשליומהפריהואהמשפט.בריגולאלמונימאשימיםשבו,סודי
.43"אלמונינאשםאותוכנגדשיזםהמסעומתוצאותמעצמומרוצה...מדינה-עובד"כ

והעובדה,מזכה,יחידבדעתתהיהחגית.זהבענייןמחלוקתקיימתההרכבשופטיבין
לנדודי,דופןיוצאבאופן,להגורמת,להרכבחבריהאתלשכנעמצליחהאינהשהיא
שהפעםמשוםאלא,מתקבלתלאדעתהכאשר,להקשהשתמידמפנירקלא"שינה

לביטחוןהנוגעבענייןמיעוטעמדתנוקטתהשופטת.44"חסוייםנימוקיהיישארו

.ואומץביטחוןעלהמעידדבר,המדינה
וריבליןהיא.מקצועימפגשאינוזהאך,משפטבביתהשופטתאתפוגשיםאנו
.ריבליןידיעלשלההמגרותסידורלצורך,כביכול,בשבתהמשפטלביתמגיעים

מאץפיעל-האזרחיבמשפט;סבירלספקמעברהנאשםאשמתלהוכיחישהפליליבמשפט40
ראו,ובמשפטבהיסטוריהסיבתיותכללישלדומההפעלההמתארמענייןלדיון.ההסתברויות

:שלבספרםהיסטוריוניםשעשוהשימושעלהמצביע,ואילך296'בע,12הערהלעיל,וינרב

(1959,the Law (Oxford2הationH3onore Oaa.נ!זHart.במהדורהיצאהספר.א.[.ג
.1985כשנתשנתה

.360'בע,1הערהלעיל,יהושעראו41
כאןשיחולייתכןאך,בההאמורהדכויםתוכןלהוכחתקבילהשאינה,שמיעהבעדותמדובר42

,לחובתונפטרשלבאימרהמדובר.נפטרשללאימרההמתייחסתשמיעהעדותבדברהחריג
ידיעהמתוךנאמרוהדבריםוכאשר,שלובאינטרספוגעתהיאכיאמירתהבעתידעכשהנפטר

ד"פ,לוי'נבידר68/601א"ע;1108,1112סוד"פ,רובכה'נלאואר60/124א"עראו:אישית
.529,532(4)מגד"ת,מ"הי'נברנשטין86/703א"עגםראו.594,597(1)כג

.274'בע,1הערהלעיל,יהוידעראו43
.276'בע,שם44
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אך.המשפטכסעליושבואףלמגרותיהחודרהוא:זהבביקורגבולותפורץריבלין

שלתחושהלונותנתהיא.ילדיםמשחקמעיןהמסמלת,סתמיתגבולותפריצתזוהי
והיא,(המעשייםצרכיהאתלספקבאהדבראך,למגרותיההגישהידיעל)בהשליטה

מבקשהוא.במשחקשמדובריודעיםושניהם,המשפטבכסרגעיתשליטהלונותנתגם

ללא,כרגיל,ביניהםהמיניהמשתקכלליאתהמשפטביתכותליבץלפרוץגם
.הצלחה

לאאך,כשופטתחגיתשלפניהאתהמשפטבביתהביקורחושףדברשללאמיתו
שממנה,לבעלהחקירהעורכתחגית.בעלהשלכשופטתאלאהציבורשלכשופטת

שעליהןלעברותבמקביל,מוסריתבגידהשלעברותכלפיהעברהואכילמדההיא
בענייןעליושהטילההאיסוראתלהפרהעזריבלין.שלההסודיבמשפטיושבתהיא

שבמשפטבעודאך.כךעללהסיפרלאאףהוא,מזאתוחמור,בנוגירושישלהחקירה

תקיפהעמדהמגלההיאכאן,מזכהמיעוטבדעתנותרתהיא,סלחניתהיאהמרגלשל
והיא,חטאיועלומתוודהמודהריבלין:לכךפורמליותראיותלהיש.ומחמירה
מהירצדקשלהליךרואיםאנו.משקפיואתושוברתלריבליןסוטרתהיא.מידמענישה

שהרי,המחוקקתהרשותהיא:הממשלרשויותכלאתהשופטתמגלמתשבו,וחסכוני
המכריעה-השופטתהרשותהיא;ועליהריבליןעלהחליםהכלליםאתקובעתהיא

הליךאתמבצעתהיא-המבצעתהרשותגםהיא;הדיןגזראתוהמטילהבדין
.ידה45עלהמושתהעונשאתמבצעתגםוהיא,החקירה
,אבל.באושרהכולבסךהנשואיםזוגבניביןריביתרהבחומרהלשפוטאיןודאי

אתיהושע'ב'אששבראחרי?מעטחריפהאינהחגיתשלהאלימהתגובתההאם
מבקשהאם,לביתמחוץהיוםכלושעובדוהבעל,הביתעקרתהאישהשלהסטראוטיפ

המשוחררתהאישהברוההמכההבעלשלהסטראוטיפאתלשבוריהושע'ב'א
?אדםבניהםשופטיםגםכילנולספרמבקשיםואולי?והמכה

מוערכת,פיקחית,שתלטניתאישהלהיותהמעברחגיתעליודעיםאנובאמתומה
לומרנוהגתהיא,למשל.דעתזחוחתהיא.להזרהקנאהרגש?בעלהידיעלואהובה
לפטרונהדואגתהיא.46"לךשישלמהראוילאאתה!אדם-בן,לךהתמזל":לבעלה

המופיעיםהדיןעורכיבקרבגםכבודמעוררתהיא.בהוליו47גם,גרנות,המשפטי
לכלאותהרודףהטובמזלהAgniy"מפסידיםהםאפילו,בפניה

~

A9D1Dכלתהאבל

המיתולוגיהשלהצדקמדימותלשאובאם,אירוניהיפוךכאןעוברתהשופטתשלדמותה45
,הנקםאלות,לפוריותקרובההריהי,הרציונליתהצדקאלת,לאתנהקרובהמשהיאיותר:היוונית
והשפיטההחקיקהסמכויותאתמידיהןוהפקיעהאתנהבאהאשרעד,הצדקבמנגנוניששלטו

.((א"תשנ)החסדנוסותאיסכילוס)
.14'בע,1הערהלעיל,יהושעראו46
.277-283'בע,שם47
.35,201-202'בע,שם48
.39'בע,שם49

'חהמשפט

~
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שהיאבילדותהלהאמרהודודתה,אותה50משאהבהיותרריבליןאתדווקאאהבה
גםלביטויבאסימפטיתלגמרילאשהיאזה.אותהן5המםוזה,סימפטילאיצור

בגיןמופרזלתשלוםכלפיהםשהוגשהתביעהעללהשסיפר,הטורדניהזוגעםבמפגש
מהחגיתאתשואליםהםכאשר.החוליםביתשלבמקרר,שנפטרהאישהאביהקפאת

שואליםהם,למה.הסוהרלביתלהיכנססיכוילהםשישעונההיא,שלהםהסיכוי
מסרבתכללבדרךהיא.נאורות52עודףבגלל:מופלגנועםבחוסרעונהוהיא.בבהלה
היאאבל,"המשפטייםגבולותיהוייסדקויזדעזעושמאפוחדתגםואולי"לרקוד
השתתפהכי,פסיכולוגייםחושיםבעלתהיאכי,עליהמעידלובלין.בחברה53עליזה

שלהלומותלפענחאוהבתוהיא5'לפסיכולוגיהבקורסשופטיםהשתלמותבמסגרת
נרדמתגםהיאטובהבורגניתכמואבל,לקונצרטהולכתהיאטובהכבורגנית.'אחרים5

,ילדוהיריבליןבעוד.בעלהשללדמותותזה-אנטימהווהשחגית,מתרשמיםאנו.בו56

אם.ומאופקתבוגרתהשופטת,עצמחםרחמיםוספוגעקשן,לכבודוהחרדפטפטן,חם

.בהבלים,לעתים,שקועההיאגם,בהרבהפחותהבמידהאך,לבעלהבדומהכי
שמוסיף,קבועקטןאיחורלממשכדי"שלההאיפוראתומתקנתחוזרתהיא:לדוגמה
.'י"לנשיותהאצילות
יודעיםאיננוחגיתשלהמקצועיתחומהעלאך,כאישהחגיתעלהרבהיודעיםאנו
עולמהואתהמקצועיתיכולתהאתלשפוטמתקשיםאנודברשללאמיתו.הרבה

היודעהמספראתמעסיקהאינהעבודתה.בעבודתהאותהרואיםאיננוכמעט.הפנימי
להשמחמיאיםדיןעורכי,למשל,הסביבהשלחיצוניתהתרשמותמתוךאלא,כול

היא?חייהאתהמעצביםהרעיונותמהם?עולמההשקפתמהיאך.אותהומכבדים
,סודיהואכןאםאלא.עשירהפנימיעולמהכימתרשמיםאיננואך,תרבותצרכנית
שהאמתלנולרמוזמבקשיםהאם.בנהשלגירושיווכמועוסקתהיאשבוהתיקכמו

,חבויהאמתתמידהיא,מקצועיתאמתבין,פרטיתאמתבין,השופטתשלבקרבתה
מבקשיםהאם?כלללראותהשלאבוחריםולעתיםבמחשכיםאותהרואיםשלעתים
?לראות58לאכדיעיניהקושרתחגיתגם,יוסטיציה,הצדקאלתכמוכילנולומר

.52'בע,שם50
.120'בע,שם51
.81-83'בע,שם52
.202'בע,שם53
.95'בע,שם54
.43'בע,שם55
.96'בע,שם56
.160'בע,שם57
כהן'נראומכחישהשלאעיוורוןלבין,מבחירהקשורותוכעיניה,הצדקאלת,יוסטיציהביןלקשר58

,ג"תשס,עורכים'ואחברק'א)שמגרספר"היתרוןעל,החסרוןעל,העיוורוןעל,הראיהעל"
Yale96"Resnik:גםראו.611(מאמרים:גכרך "Images of lustice.711D .E . Curtis

.לתקופותיוהשתיםהצדקדימויאתבהרחבהמנתהזהיפהמאמר.1.ג(1987)1754,1727
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ובהיסטוריהבמשפטכמטרהאמת.ה

במשפטכשלעצמהמטרההואהאמתאחרהחיפושהאם:השאלהעולהומכאן
מטרתההואהאמתחיפוש.בהיסטוריהכשמדובריותרקלההתשובה?ובהיסטוריה

נכון.הקלאסיתההיסטוריתהתפיסהלפיודאי,ההיסטוריהשלמתפשרתהבלחי
Leopoldשלימיומאזהשתנתהההיסטוריהשתפיסת von Ranke.קשהכימביניםאנו
ובמיוחדאלא,הקרובבעברשאירעמהלגבירקלאקייםזהקושי.האמתלחקרלהגיע

מרחקקייםאלא,ישירותמראיותאנושרחוקיםרקלא.הרחוקבעברשאירעמהלגבי

,היאההיסטוריתהאמת.הנחקרתהתקופהרוחאתלהביןעלינושמקשה,תרבותי
שלתרבותועםבמשולבהמוגשת,שאירעמהלגבי,ראייתיתחקירהשלתוצר,אפוא

חשיפת,כאמור,היאההיסטוריהשלמטרתה.עולמותפיסתועםאותהשחקרמי
שלמעמדו.בכךהכרוךלקושיעריםההיסטוריהשחוקריאלא,העבהשלהאמת

שאליהןהעובדותמבחירתהחל,משמעותיכההואההיסטוריהבקביעתההיסטוריון

היסטוריהכלכיהאומריםישכיעד,בהערכתןוכלה,פרשנותןדרךעבור,מתייחסהוא
ויכוחגםקייםלכן.אותה59החוקרההיסטוריוןשלזמנובתהיסטוריה,למעשה,היא
,ולהבהרתוהעברלתיאורלהגיעהמאמץעלנוסףאם,בשאלהההיסטוריוניםביןנוקב

שאופייםערכייםשיקוליםבהפעלתהכרוכה,משפטבחריצתגםלעסוקעליהם

שלגישתושמציבההקושיאתקאר'ה'אבוחןמהיהיסטוריהבספרו.סובייקטיבי
Ranke,הבריטיההיסטוריוןשללדבריומתייחסוהואDavid Knowles,לפיהם

שאינווודאישופטאינו'שכןאלהמעיןבהערכותלעסוקרשאיאינוההיסטוריון"
,מעורבים,ההיסטוריתהסיבתיותשלהשאלהבקביעת,שנימצד.60"'תליין-שופט

אףולעתיםקשההיאהערכותלביןעובדותביןוההפרדה,ערכייםשיקוליםגם,לעתים
.מלאכותיתן6

השפעתובדברמההכרההנובע,היסטוריתלאמתלהגיעביכולתהמקנןלספקהד

דווקאלאו,המשפטבשדהגםמצוי,ההיסטוריהתפיסתעלההיסטוריוןשלהמכרעת

ראויאיך:המשפטיתהשאלהלגביאלא,"באמתקרהמה"העובדתיתהשאלהלגבי
כלללכללמדעבדומהכיסברושבעברבעוד.חוק,למשל,משפטיתנורמהלפרש

כיהסובריםהםרביםכיום,המחוקקבכוונתהמעוגנת,אחתנכונהפרשנותמשפטי
להיותראוימהבשאלההשופטשלהשקפתו,דברשללאמיתו,היאהחוקפרשנות

-הששבמאה,כנראה,שנקלט,יחסיתחדשדימויהואמכוסותשעיניההצדקאלתשלדימויה
.עשרה

:בספרו,ה'קרוצבנדטושלדבריוהםאלה59

~

the stoly of

Libert

03Croce History.8

.33'בע,17הערהלעיל,קארראולדיון.([608תס,1941)19
60(1963,Knowles

~
he Historan and Character, and other Essays (Cambridge.(]

.48'בע,17הערהלעיל,קארראולדיון.19,12,5-4
.331-334'בע,שםוהמקורות295-330'בע,12הערהלעיל,ויגרבכהרחבהראו61

ג"תשסן'חהמשפט
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,לבתוםכמו"פתוחות"בנורמותמדוברכאשרהדברבולטבמיוחד.הנוהגהכלל
.וצדק62סבירות

התשובה?במשפטכשלעצמהמטרההואהאמתאחרהחיפושהאם:לכךומעבר
ערכיםיסודעלחברתיסדרהשכנתהיאהמשפטמטרת.יותרעודמורכבתלכך

לעתים.היחידאינוהואאך.מהם63אחדהואהאמתערךודאי.מסוימיםחברתיים
שלהגשתןחוסמיםהראיותדיניכאשר,למשל,אחריםערכיםמפניהאמתערךנדחה
שהייתהכפילמציאותהשופטאתולקרבהמקרהעלאורלזרותעשויותשהיו,ראיות
עדיפים,לעתים,שנחשביםערכיםעללהגןכדימופעליםאלהחוסמיםכללים.באמת

דתכהן,דיןעורך,רופאמחייביםאיןכעיקרון,למשל,כך.האמת64גילוישלהערךעל
בהכרהמקורוזהחיסיון.לקוהם65לביןבינםלקשרהנוגעבענייןלהעידפסיכולוגאו

.לקוחותיהםלביןמסוימיםתפקידנושאיאומקצועבעליביןאמוןיחסילטפחשיש
בסכסוכיםבמיוחדלפשרותלהגיעהצדדיםאתמעודדיםהמשפטבתי:ועוד
אך.הכלכליחשבונואתלעשותרשאיאדםוכל,ממונותדיניעללהתנותניתן.כספיים
ניתןכאן.נפשותדינישהם,עונשיןבדיני,הפליליבמשפטגםקייםהפשרותעידוד
פליליבמשפט.הואכךלאאך,עליוןערךלהיותצריכהלאמתשהחתירהלחשובהיה

בשאלההנאשםעםלפשרההמדינהמגיעהשבהן,"טיעוןעסקאות"שלמוכרהמוסד

חייביםאינםהמשפטבתי.עליולגזורראויעונשאיזהובשאלה,העברהאתביצעאם
שהערכים,כןאם,אנורואים.כלל66בדרךזאתעושיםהםאך,טיעוןעסקאותלכבד
שלמהערך,לעתים,חשובים,החברתיהסדרויציבות,הסכסוךסיום,הדיוןסופיותשל

מדגיםרשומוןסיפור.לאתרקשההאמתשאתההבנהמתוךגםאולי,לאמתהחתירה

.זה67קושי

שכע-כארציבורייםתמחורהשירוחו80/59צ"בבגואלוןברקהשופטיםשלעמדותיהםשוו"62
עובדיםכרכון'נלסרסון80/391א"ע;828(1)להד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נמ"בע
יולסבית82/22נ"כדלוין'ושברקהשופטיםביןהדעותוחילוקי,237(2)לחר"פ,מ"בע
לכלשבומדעילמיזםהמשפטלדימוי.441(1)מגר"פ,מ"כע'ושותמשהרביב'נמ"בע

T"45[,מוונג:ראו,אחדנכוןפתרוןמשפטיתבמיה .C . Gty "LangdeII ' s Ortodoxy

1(1983).Rev.].
על-והפשרההשלום,האמת,הדין"אלון'מראוהמשפטשלהבסיסייםבערכיםמפורטלדיון63

על"ברק'אוראו.269(ח"תשנ)ידמשמטמחקרי"והחברההמשפטעמודיוארבעהשלושה
.11(1996)כןמשפטים"ואמתשיפוט,משפט

הגנהלשםהמשפטמביתמידעמניעת-'משפטיתאמת'ו'עובדתיתאמת'"זלצמן'נראולפירוט64
.271-288'בע,63הערה,לעיל,אלוןוכן263(א"תשס)כדמשפטעיוני"חברתייםערכיםעל

.הראיותלפקודת48-51'ס65
תלמחוזפרקליטות'נארביב85/218צ"בג,למשל66

-

.393(2)מד"פ,אביב-ביבא
-משפטלצדספרות"אלמוג'שראוהעובדתיתלאמתלהגיעהקושיועלושיומוןסיפורעל67

התאמת"קרמניצר'מראוכןכמו.297,316-319(2001)יזמשפטמחקרי"אמת,תודעה,הודאה
"המשחקיםעונתאתלסחםהעתהגיעהלאהאםאוהאמתגילוישללמטרההמשפטיתההלכה

השופטיםתפקודשלהאופןואתהפליליההליךכלליאתלשנותהמציע,475(1987)יזמשפטים
.הפליליההליךשלהראשונהמטרתו,האמתלחקרלהגיעהיכולתאתיעילותביתרלהגשיםכדי
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.ליציבאמתביןהתנגשותשלבמקרההנצחיבוויכוחמשתקפתזהבענייןהדילמה
עלהחלהמשפטיהכלללנכונותאלא,לעובדות,כללבדרך,מתייחסאינוזהויכוח

במילים.לתקדיםמחייבערךלייחסישאםבשאלהכרוךוהוא,מסוימותעובדות
גם,קודםמשפטביתידיעלשנפסקמשפטיכלללכבדישאם,היאהשאלה,אחרות

אינהלכךהתשובה.נכוןאינוהכללכיסבורמכןלאחרלפסוקשנקראהמשפטביתאם

.היציבות68ערךלעתים,האמתערךעדיףלעתים.משמעית-חד
הדילמהכינציין,האמתחיפושלענייןלהיסטוריהמשפטביןלהבחנהנחזוראם

בעוד.ההיסטוריהשלמעניינהכללאינה,ליציבאמתשבין,בפניהניצבשהמשפט

ביתורק,המשפטבתישלההייררכימהמבנהמושפעתהמשפטיתהאמתשקביעת
שדה.מכךמשוחררתההיסטוריתהאמת,שלומתקדימיולסטותיכולגבוהמשפט

הייררכיותכבילותללאהקיימתההיסטוריתההבנהלשינויפתוחההיסטוריה
.פורמליות69

התהליכיםוהבנתהעובדותאיתורהואההיסטוריהשלעניינה,כאמור:ועוד
יכוליםאםגם.אינטלקטואליתדיסציפלינהכולקודםהיאהיסטוריה.בהןהכרוכים
לעומת.ההיסטוריהשלתכליתהבהכרחהםאין,פוליטייםשימושיםבהלהיעשות

כליהיאהמשפטשמערכתהרי,אינטלקטואליתדיסציפלינההואהמשפטכיאף,זאת

.החברתייםוהיציבותהסדרהיאהמרכזיתשמטרתו,חברתי-פוליטי
.מוגבליםהםהאמתלהקרלהגיעההיסטוריוןלרשותהעומדיםשהכליםציינו
הקושינוכח,כאמור.המשפטיתהאמתשלבגילויהמדוברכאשרגםכך,למעשה
לקבועשמנסהמישללפתחוהאורבותלסכנותמודעותומתוך,האמתלחקרלהגיע

:כןעליתר.נפשותבדיניגםהצדדיםביןפשרההמשפטבתימעודדים,האמתמה

הנואשממאבקושראינוכפי,החברתיבסדרלפגועעלולההאמתאחרחתירהדווקא
האמתתמידלא":מציינתחגיתאכן.לאמיתה70אמתעלשהושתת,קולהאזמיכאלשל

.ו7"יותרעודמסבכתהיאלפעמים.משחררת

,עורכיםקרמניצר'ומגביזוןר)אגרנטלשמעוןגבורות"לאמיתואמתדין"כהן'חעודראו
ההיסטוריתלאמתלהגיעהקושיביןהדמיוןמובלטשבהם,77-79'בעובמיוחד,35(1986

.המשפטיתולאמת
טעמי)משפטיתיציבותשלבטעמיםמקורהלתקדימיםמחייבתוקףלתתיששלפיההשיטה68

:יסוד-לחוק20בסעיףהכללקבועבשיטתנו.(מוסרטעמי)לשוויםשווההתייחסותושל(תועלת

היאככזו.הקודמיההדורותשלהנצברהמשפטילזיכרוןביטויהיאהתקדיםשיטת.השפיטה
שלביטויככל.הקודמיםהדורותידיעלשנוצרההמשפטיתהתרבותשלאוצרתמעיןמשמשת
.A.T"99:האנושותמתייחדתשבובפןמדובר,תרבות Kronman "Precedent and Tradition
1029(1990)1..Ya

~

Le

.
לערערניתןכיצדבשאלהכרוכותוהן,פורמלילאבאופןכאלהכבילותשקיימותמאליומובן69

T:השוו.מקובלתמדעיתהנחה . S . Kuhn The Shwct~res of Scienti

~

c Revolutions

(1970,.ed206,Chicago(.
.27(ח"תשכ)נובלותשלושקליסטפון'הראו70
.523'בע,1הערהלעיל,יהושעראו71

35ג"תשסן'חהמשפט
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בןיהושע'ר":נאמר72וכך.הפשרהאתמעודדיםהםגם?חכמינואומריםומה

,ה,זכריה]'בשעריכםשפטושלוםומשפטאמת':שנאמר,לבצועמצווה:אומרקרחה
אלא.משפטאין-שלוםשישובמקום,שלוםאין-משפטשישבמקוםוהלא[טז

מגשימה,פשרה,הלוקהכלומר,3י"ביצועזה:אומרהוי-שלוםבושישמשפטאיזהו

.במשפטהשלוםאת
שנעשה,ועופרגליהשלבמקרההגירושיןפסקהמשפטשלמבחינתו,כןכיהנה

,עליושומרהוא,החברתיהסדרפיעלנעשההוא.הפרשהאתחותםהדדיתבהסכמה
במקרההכרוכההאמת.לריקמשאביםבאבדןוכרוךמיותרהואשהיהבמהחיטוטוכל
.הכאובמהנושאהצדדיםאתמשחררתלפרשהקץששימתגםנראה.חשובהאינהזה

?יוסטיציהאוקליו-המשחררתמיהי.ט

.משחרריסודיש,סיוםבכלבעצם,משפטסיוםבכלכילומרניתן,יותרכלליבהקשר
לאל-תרנגולקרבןלהקריבלשכוחלאסוקרטסביקש,התרעלהמכוסששתהלאחר

סוקרטס.קרבןלאסקלפיוסלהקריבנהגממחלהשהחליםמי.אסקלפיוס74,הרפואה
ביקשטעםמה.לחלוטיןבריאהיההוא.מחלהמשוםהחליםלאהוא.חולההיהלא

אותושחררמותו.מחלהכאללחייוהתייחסהסתםמן?הרפואהלאלקרבןלהקריב
,לנולומרמבקשסוקרטס.לאלייקרבןלהקריבביקשכךועל,החייםמחלת,ממחלתו

מדיעגומותבמסקנותלשקועלנואלאך.המוחלטהשחרורהואהמוותכי,אפוא
משפטשלמסיומוהנובעבשחרורנתרכז.בספרהטבועהלאופטימיותהמנוגדות

.עיניולנגרחייםהרואה
ברורלא.ודאותחוסרשלבמצבנמצאיםהנאשםאוהצדדיםהמשפטלסיוםעד
מהברורלא.המשפטלאחרהחייםיתנהלוכיצדברורלא.המשפטביתיתרשםכיצד
-אימיסודהצדדיםאתומשחרריםהפרשהאתחותמיםהדיןוגזרהדיןפסק.יהיה

.לכאןאולכאןברוריםיהיוחייהםואילךמכאן.הוודאות
אינוהוא.עמוקברובדפועלאינוהוא.פורמלישחרורהואהמשפטיהשחרוראבל
:השופטתשללרמותהנחזור.נשאריםהכעסים.מנותקשחרורהוא.רגשיברובדפועל

תפלוטלאהיא,מרוסנתהיא,מאופקתהיא,נבונההיא.להזר"אשמהרגשות"המונה
שהתפרצותהנכון.אלימותפורצת,משתחררתהיאכאשרוהנה.שטותדברמפיה
על,האמוןחוסרעל,ריבליןעלכועסתהיאשהרי,באמתמדבקותהדווקאנובעת
המחבראבל.בנוגירושישלהכפייתיתמהחקירהכתוצאהלחייהםשההדירהשקר

.ג,וסנהדרין72
.300-328'בע,63הערהלעיל,אליןראי73
(2001)דיאלוגיםשלושה:סוקרטסשלומותוחייואפלטון:פיידוןשמדווחכפיהסיוםבתמונת74

139.
32,אק.7516

~
0ת

:

Zeltner, supra,74הערהלעיל,אפלטוןגםוראו.
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.גדולהאמתחשיפתשמטרתו,בעיניוקטן,לשקרבסלחנותלהתייחסמאתנומבקש
שלמתורתוחלקזה.חלומותלפענחיודעתכנראהוהיא,פסיכולוגיהלמדהחגית
אתאבל.ריבליןשלתובנותיודרךבעיקר,הספרדפיבכלחשיםאנואותו,פרויד
מכאיבותהוויותהנפשמנבכילהעלותיש:שכהההיאפרוידשלהבסיסיתהתורה
תמונתלבנותיש.בהווההנפשסיבוכיאתלתקןכדימודעבלאושקעונשכחושכאילו
המשפטגם.בשלוםאחריםועםעצמנועםכיוםלחיותלנושתעזורהעברשלעולם
,ולגוורלחתוךבמקום.הגוור1ולדיןההותכתלאמתלחתורכראיתמידשלאמבין
ליישובמעניינתדרךשהוא,גישורםעללדברמרביםהיום.גשריםלבנותעדיף

עצמםלביןבינםנפשחשבוןמתוך,הצדדיםשבה,המשפטלביתמחוץ,סכסוכים
המשפטבתי.מגשר,שלישיצדשלבהנחייתועליהםהמקובללהסדרמגיעים

עצמועלנטל,האמתחיפוששדרךלנמרניתן.בגישורלהסתייעצדדיםמעודדים
.ניכרתבהצלחהזאתעשהוהוא,מגשר,גשריםבונהשלתפקידריבלין
המגלמת,המשפטאלת,יוסטיציהביןבמאבקכיאותנולשכנעמבקשיהושע'ב'א
,וזיכרוןאמתהמגלמת,ההיסטוריהמוזת,קליולבין,יציבות,כבוד,ניכור,ריחוק
שלמנישואיונולדה,המוזותאחיותיהשמונהכלכמו,קליו.קליו,נביכול,מנצחת
.הזיכרוןאלת,ומנמוסינהזאוס

והערך,לף7להשתעבדשאיןאחדערךהואהעברגילוישבו,למשפטבניגוד
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