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ושכנועפרשנות,וספרותמשפט.א

אם.לעיןבולטשביניהםהקשר,המשפטלביןהספרותביןהמבדילהרבהשונילמרות

והטקסטהשפהמשמשיםבשתיהןכי,לראותנוכלהדיסציפלינותבשתילרגענתבונן
טענהלטעוןהמבקשהטקסטמפרשבידישכנועכליגםבעתובה,לפרשנותמושא

,ויחידהאחתפרשנותהסובליםהטקסטיםהםשמעטיםמאחר.אליוביחסכלשהי
הדיסציפלינותמשתיאחתכלבתוךהשוניםהשחקניםביןשכיחבאורחמתנהלים
אשרזוהיאמישלפרשנותו,תגברמישלפרשנותו:השאלהעלאיתניםקרבות
אתלרכזמסורתיבאופןנהוגהיהבספרותוהןבמשפטהן,מכךיתרה.יותרתשכנע
בשתיאך,הטקסטיוצרשלהמקוריתכוונתוסביבהפרשניהמאמץעיקר

שכיוםעד,ארוכהדרךכברתהפרשנותתורתמכברזהעשתהיחדגסהדיסציפלינות
,הנו(שלו"פסיכואנליזה"ב,נרצהאםאו)הטקסטביוצררקשהמיקודלחשובטבעי
שהואמשום,ובראשונהבראש,ממצהבלתיהוא.!וחסרממצהבלתי,הפחותלכל

.(ב"תשס)13בהמשפטהתפרסמהזהמאמרשלקודמתגרסה*
אני.אילן-בראוניברסיטת,כמשפטיםומוסמךאביב-תלאוניברסיטת,במשמטיםבוגר,דיןעורך** ,רובינשטייןלאליקיםלהודותמבקש

ר"ולדארז-ברקדפנה'לפרופ,לממשלההמשפטיהיועץ
ועודדושתמכוועלזוברשימההמובעיםהרעיונותשלמוקדםנוסחשקראועל,להב-אבןדליה

המשפטהעתכתבמערכתולחברינפתלי-בןארנהר"לדלהודותברצוניכןכמו.לפרסמםאותי
.הרשימהשלקודמתלטיוטההעיניםמאירותהערותיהםעל

ההכרעהלצורך(היוצראו)המחברכוונתשלהרלוונטיותמידתסביבהספרותבתורתלוויכוח1
והאמנותהספרותותורתהפילוסופיהגבולעלמאמרים-ספרותסובבברינקר'מראוהפרשנית

,הכלליתההרמנויטיקהכתורתזהבענייןהשונותהגישותשלבהירלסיכום;234-240(ס"תש)
להבדיל,המשפטיתהפרשנותמפעללצורךאלומגישותללמודשניתןבלקחיםמענייןולדיון

(הכלליתהפרשנותתורת:אכרך,ב"תשנ)כמשפטפטפטתברק'אראו,הספרותיתמהפרשנות

כוונת"שמכונהמהפיעלהמשפטיהטקסטבפירושהדוגלתהפרשניתהגישהלדחיית;68-82

אך,היצירהתכליתגיבושלצורךהיוצרכוונתשלברלוונטיותהמכירהמזולהבדיל)"היוצר

ג"תשסן'חהמשפט
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,אליוהמתלווההשכנועולתהליך,הפרשנילתהליךעמןשמביאותמהחלקמתעלם

יוםמדיאותםומפרשותעליהםמדברות,טקסטיםאותםאתקוראותאשרהאוכלוסיות

.ביומו
וצלמשפטייםטקסטיםשלפרשנותעלמשמעותימשהולומרשקשהנדמה,אכן

אוזובדרך,במשוואהלהכלילמבליבהםהשימושאתהמלוויםהשכנועמאבקי
אותםשלהצרכניםציבוראתגם,המקורייםהטקסטיםיוצריאתמלבד,אחרת

שוניםמשפטייםטקסטיםבעצמויוצרואשרבפרשנותםחלקנוטלאשר,טקסטים
דהיינו)טקסטים"משגרות"שהמשפטלקהיליותהןהיאבכךכוונתי.ומגוונים

ציבורוכמובן,במאמריההאקדמיתהקהילייה,שופטיםבפניהטועניםפרקליטים
טקסטים"קולטות"אשדקהיליותלאותןוהן(שלוהדיןבפסקיעצמוהשופטים

בכללותוהציבורגםאך,ואקדמיהפרקליטים,שופטים:שוב)הלאהאותם"משגרות"ו
.(התקשורתכליבאמצעותעקיףבאורחואםישירבאורחאם,אלולטקסטיםהמתוודע
ידןעלנכתבושלאטקסטיםשלבפרשנותםנוטלותשונותשאוכלוסיותהחלק

הוא(ולפרשנותלמחלוקתנושאכשלעצמםההופכים,חדשיםטקסטיםשלוביצירתם)
אריקהספרותחוקראתאפילולהביאכדיבושהיהשדומהעד,ומשמעותיקרדינליכה

וכוונתוסמכותואתדווקאהמקדשתפרשניתאסכולהשלבולטמייצג-הירשדונלד
פניעלעדיפותישחייםשלקוראים"מבדרתברוחלהודות-היצירה2מחברשל

.3"מתיםמחברים
ומשפיעיםאותהמפרנסים,המשפטממלכתאתממלאים"חייםקוראים"אותם

קוראים"אותם,לכןקודםשנרמזכפי.והשיחהשפהבאמצעותזאתעושיםוהם,עליה
שלםממערךחלקמהוויםהםבאשר,"חייםכותבים"גםדברשללאמיתוהם"חיים
זהואת,בכללהמשפטיהפרקסיסאתכךכלשמאפיין,"משגר-קולט"יחסישלוסבוך

העתכללעצמהיוצרתהמשפטשמכונתהביוגרפיהאתקוראיםהם.בפרטהשיפוטי
.לשכנעעליהםכךולשם,לכתיבתהשותפיםגםהםאך

משפט"התנועתמלומדיעמדווהנרטיביהרטוריההיבטמןהשפהשלכוחהעל
קולטי"שלשלמותאוכלוסיותכיסודזהאיןוכיום,עשורים4מספרלפניכבר"וספרות

(ז"תשמ)שיפוטידעהעיקולברק'אראו(המשפטיתבפרשנותהיחידככליאותהמזההאיננה
353-355.

.73-74'בע,1הערהלעיל,(ה"תשנ)ברק;155-156,234-240'בע,1הערהלעיל,כהינקר2
24ופרשנותבקורת"ההתאמהגבולותעלהרהורים-כמחכרוקוראכקוראמחבר"הירשד"א3

.5(ח"תשמ)
רבתתופעההואהספרותלביןהמשפטביןהקיימותהשונותבזיקותאחראוזהבאופןהעיסוק4

עקרוניבאופןמיוחסת,הוארגליועלהעומדאקדמיכתחוםזהעיסוקשלפריחתו,זאתעם.שניס
תחילתואתעוררואשר1973בשנתשהתפרסם,"המשפטיהדמיון"וייטבוידיימס'גשללספרו

1Whiteלthe:הנושאסביבנרחבפולמוסשל ~he LegaI Imagination - Studies.8.3

(1973,Walure ofLegal
~

hought and Ebpression (Boston"תהוםשלמקיפהלסקירה

](:ראו,בכללותוזהמחקרי . Minda PostmodeFn Legal Movements - Lm* and
Ward Law and.1;166-149(1995,York-04יוסCentury 's End,0Jurisprudence
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עלבהתבסס"טקסטיםמשגרי"שלשלמותאוכלוסיותעלרושםמגבשות"טקסטים
,קסםרבתמיומנותאותהשלממאפייניהשנייםעל.תוכנועלרקולאהטיעוןאופן

לטקסטיםהצדדיםאחדידיעלהמושמעיםמסוימיםטקסטיםהופכיםשבאמצעותה
אבקש,זובמשימהנכשליםאחרים"סיפורים"אואחריםשטקסטיםבעוד,משכנעים

קוויםלפתח,כןאם,אבקשלהלןשאציגבדברים.זורשימהשלבמסגרתהלעמוד
תוךזאתלעשותואנסה,"משכנעתמשפטנות"לכנותאציעשאותולמושגראשוניים
אופיולגבימהןלחלץשניתןובתובנותהספרותמתחוםהדגמותכשתישימוש
.המשפטיהטיעוןשלואיכותו

"משכנעתמשפטנות"וחלההכרחיותאיכויותיה.ב

שורשיםמכהאשרההבנההנההדבריםשלביסודםתעמודאשרהבסיסיתההנחה
ניכרחלק,דהיינו,המשפטיבעיסוקהעוסקיםמאלורביםולפיה,האחרוניםבעשורים

אוכזהבאורח,דומים,ושופטיםדיןעורכיבעיקר,המשפטבממלכתהשדהמשחקני
.5"סיפוריםמספרי"ל,אחר

קהלבפנימשכנעתטענהלטעוןהמבקשהמשפטןעל,"סיפוריםמספר"כ,ובכן
או)החלהדיןאתגםוכמובןהעובדותאתובראשונהבראשלדעתקוראיואומאזיניו

אלא.מאליהוברורהאלמנטריתחובהזוהי.בורייםעלהמקרהעל(לחולהעשוי
מספיקתנאיאיננה-התפעלותמעוררתזותהאאפילו-והדיןהעובדותשידיעת

R .A Posner Law;(1995,Literature - Pauibilities and Perspeetives (Cambridge

(1998,.ed26ת,andL

iterat

~re (Cambridge;29-46(2000)וספרותמשפטאלמוג'שוכן. המתודולוגיתהחלוקהבולטת"וספרותמשפט"הזרםשלהשוניםבכתביוכי,לצייןראוי

שלבכוחןהעוסקהכתיבהשלחלקאותו."בספרותמשפט"לבין"כספרותמשפט"ביןהקלאסית
אלושלובהשפעותיהםמשפטייםטקסטיםשלבמסגרתםהמופעליםוהנרטיבהרטוריקה,השפה

החלקואילו,"כספרותמשפט"שלהקטגוריהבמסגרת,בעיקרון,מטופלהמשפטיתהתוצאהעל
ספרותייםבטקסטיםעיוןבאמצעותהמשפטעלואחרותכאלהתובנותלחלץהמבקשהאחר

לבין"כספרותמשפט"ביןלהבחנה."בספרותמשפט"שללקטגוריהמשתייך,במשפטהעוסקים

,Minda,!6!4אקק.22-3;12-13'בע,שט,אלמוגפירוטביתרראו"בספרותמשפס" ;;

Ward

the:וכן;4!44קק.151-150 Law" Lm~ '
sתוarrative and Rhetoric4

"Gewirtz.ק
Gewirtz.ץ.%8ש40!ע,%

אטוטי
the Lef"0Stories: Narrative and JlhetorK

2(9961,.eds.
כמספרישופטיםעל:כפיה,לגיטימציה,ישר-שכל"מאוטנר'מלמשלראו,לשופטיםאשר5

משפטעיוני"במחלוקתשנויותעובדות"אילן-ברארידור";11(ט"תשנ)זפליקים"סיפורים
ההמשפט"משכנעסיפורנחוץ-חוקיםעלשיפוטיתביקורת"ברם'א;131(ס"תש)כד

סומשפטמחקרי"לנורמטיביהנרטיביבין-חשכףהמערערעיני'"אלמת'ש;149(א"תשס)
למען...מעזאחדשכוכבזהאיך"הירוש'והברם'א,נפתלי-בן'אשלמאמרםוכן;295(ס"תש)

המטפורותאחת,לנושאהשונותהגישותמןלגרועמבלי.65(ג"תשס)חהמשפט"?השם
דבורקין'פרופשלהחלוציתיאורוהיאלסופריםשופטיםביןההשוואהעםבקשרהמפורסמות

Chain).("שרשרתרומן"בפרקשללכתיבתוכשקולהמשפטיתהפרשנותתהליךאת Novel

([198600604)238-228:ראו

Empire

Dworkin'ל'

.

Law.ן.

57ג"תשסן'חהמשפט
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המשפטןשל"סיפורו".לוהכרחיתנאי,כאמור,היותהלמרות,משכנעטיעוןלצורך

ביצירתיותגםמסופרהואאיןאם,שלו"הצרכניםקהל"אצללהיקלטשלאעלול
להיסטוריונים"משכנעים"משפטניםדומים,זומבחינה.סופרים6המאפייניםובסגנון
:הבאיםהקולעיםהדבריםאתברליןישעיהפעםאמרעליהם,טובים

שליטהשולטיםשהםרקשלא,אלהמכוניםגדוליםהיסטוריונים"
במתודותשימושבאמצעותשנאסףהעובדתיהראיותבחומרמלאה

אתגםבהםשישאלא,יד-בהישגהמצויותביותרהטובותהביקורתיות
.גדוליםסופריםהמאפיינותדמיוןעתירותתובנותהמאפשרהעומק

זמןלפניאמר((4.3ת.Trevelyan(טרווליאן.מ.'גהאנגליההיסטוריון

.7"מוזההיא,ההיסטוריהאלת,קליאו,הכלככלותשאחרירב

,"הסיפור"פרטישלמקיפהבידיעהרקלא,כןאם,מתאפיינת"משכנעתמשפטנות"
נלהביםשסופריםכדרך"לשגרו"ואותולעבדאסתטי-יצירתיבכישרוןגםאלא

.סיפוריהם8אתמספרים

פרטיםועודפרטים,פרטים-הזכרןפונס.ג

שניבאמצעותלהדגיםאבקש"משכנעתמשפטנות"מתאפיינתשבההזוהדואליותאת
האחדהסיפור.בורחםלואיסחורחההנודעהארגנטינאיהסופרשלעטומפריסיפורים

שלוהייחודיתהבולטתתכונתו.9"הזכרןפונס"הנקרא,פלסאירנאועלהסיפורהנו
פונס.לעובדותבנוגעהמושלםזיכרונוהיא,מכינויולהתרשםשניתןכפי,הזכרןפונס

מראהאתבדיעבדלתארבכוחושישעד,פרטיםגביעלפרטיםבזיכרונוומתעדזוכר
זהמראהמידולהשוות,1882באפרילהשלושיםיוםשלבשחרהדרומייםהעננים

זוכרגםהזכרןפונס.בחייואחתפעםרקראהשאותהספרדיספרכריכתשללצורה

הקלאסיותמהמסותלאחתהנחשבת,מסהקרדתומע'כנגהאמריקאיהשופטפרסם1931בשנת6
שופטיםמספרשלם=הרטורהאמצעיםואתהספרותיהכתיבהסגנוןאתהמנתחת,זהכהקשר
Law;שלהםהדיןבפסקידגולים and Literature" Law and Literatare"6020"

8.א,[

-0ץ[,1931)40-3

שסי
and Other Essays and

.

Addresses.כי,זובמסהמדגישקרדוזו
אתגםאלא,השיפוטיתההחלטהשלהבהירותאתרקלאלקדםבא"ספרותי"ההכתיבהסגנון
.Ibid,אעק.9-7.שלההשכנועכוח

.71(ה"תשנ)עיקשעץכול-הארוחותברלין"7
מאפייניםהנם"משכנעתמשפטנות"לגנוחהצעתיאותההפרקטיקהשלאלומאפייניםשני8

נוספיםממדיםכמובןוייתכנו,אותהממציםהםשאיןמובןאך,התופעהשלוהכרחייםחיונחם
אוהסגנוןבהתאמתהצורךכגון)בהםעוסקתאיננהשהרשימה,משכנעתמשפטנותהמאפיינים

.(הטיעוןמופנהשאליהןהספציפיותלאוחייםהדוברמשתמששבהםהדימוייםעולם
כיאם,לראשונההתוודעתיהזכרןפונסעללסיפור.95(1998)בדיונות"הזכרןפונס"בורחם'ל'ח9

מאוטנרמנחםפרופסורשערךומשפטתרבות,פרשנותעלאופקיםרחבבסמינר,אחרכהקשר
.1999בשנתאילן-ברבאוניברסיטת
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יוםמהלךבעצמואורך"שחזור"ואותו,בעברושלםיוםשלמהלכואתלשחזרויכול

.שלם
באמצעותהמושגת,(ביותרהסתמייםגם)והפרטיםהעובדותאתפונסשלידיעתו
כלללאהתפעמותומעוררתמרשימההיא,(כמעטאנושיוהבלחי)הפנומנליזיכרונו
ניחן,(אליולרגעלחזוראם)ברליןשלהידועהההבחנהעלפרפרזהבמעין.ספק0י

להבדיל,רביםפרטיםהיודעאישדהיינו,"שועל"מעיןהואהזכרןשפונסלומר
שלפרטיהבפרטימתרכזפונס.ובולליגדולאחדמהדבריודעאשר,"הקיפוד"מ

באותו,דהיינו,הכוללתבמסגרתלהבחיןשלאעלולהואקרובותשלעתיםעד,התמונה

ולשכנעמסויםעיקרוןאומסויםטיעון"לשווק"מכוחושניתן,גדולמרכזיאחדרעיון

בזיכרונוההוויהשלומרכיבמרכיבכלבתיעודגאונותו.האחראתבאמצעותו
ביןוההבחנההסינוןיכולתאתומשבשת,הפרטיםלקרקעפונסאתמצמיתההמושלם

:בסיפורהבאבקטעלמצואניתןלכךיפההמחשה.וטפלעיקר

יהיהשבהאפשרית-בלתישפה(שללואחר)לוקהניח17-הבמאה"
תיכנןפונס;ענףולכלציפורלכל,אבןלכל:פרטלכלפרטישם

,מדיכלליתלונראתהשכןתוכניתואתביטלאך,דומהשפהפעם

יערבכלעץכלשלעלהכלרקלאזכרפונסשהרי.מדימשמעית-דו
העלהאובחושיובושהבחיןהפעמיםמןפעםכלגםאלא,שהכיר
.2ן"בדמיונואותו

לאידיאותכמעטמסוגלהיהלא"פונס,הסיפורבהמשךהמספרעליושמעידכפי,אכן
.י'"אפלטוניות,כלליות

הספרותיעולמוקורי'לשלספרוראו,בורחסשלאחריםבסיפוריםגםכמו,כסיפורמענייןלדיון10
.95-98(ו"תשנ)בורחסלואיסחורחהשל

,השועליודעהרבהדברים":ארכילוקוסהיווניהמשוררשלשורהעלנסמכתברליןשלהבחנתו11
הבחנהלגזורברליןביקשהיווניהמשוררשלאלוממילותיו."אחדגדולדבריודעהקיפודאך
ביותרהמפורסמותההבחנותלאחתהשניםעםשהפכה,והוגיםכותביםשלארכיטיפיםשניבין
בחזון"דברכלכורכתשהיאהוא"קיפוד"הדמותשלהעיקריהמאפיין,אגוזכקליפת.ברליןשל

אשרדמותהיא,מנגד,"שועל"הדמותואילו.כול-חובקאוניברסליבעיקרת,"אחדמרכזי
ושלחוויותשלעצוםלמיגווןבמהותהנתפסת,רבותרמותמקיפה",ברליןשלבלשונו,הגותה

."אחידפנימיחזקאותובתוךלהכלילםבמודעשלאאובמודעלשאוףבלא,שהםכפימושאים
;9-10(ט"תשל)ההיסטוריהעלטולסטויהשקפתעלמסה-והשועלהקיפודברלין"ראו

הזובדיכוטומיהלאחרונהשנעשהלשימוש.146(ס"תש)ביוגרפיה-ברליןהרעיהאיגנטייף'מ
ובתפיסתבישראלהעליוןהמשפטביתשלהפרסונליבהרכבשחלוהשינוייםבחינתלצורך

שועלביןהמשפטבית-בישראלהעליוןהמשפטלביתיובל"זלצכרגר'מ'עראו,שלוהמשפט
.141(א"תשס)טזמשפטמחקרי"לקיפוד

.100-101'בע,9הערהלעיל,כורחם12
.101'בע,שם13
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בפרטים"עצמהמבלבלת"שאינהיצירתיות-לונרוטהבלש.ד

בורחםשלהספרותיגיבורועומדלכןקודםעמדתיעליההדואליותשלהשניבקוטב
סיפורבאותו.לונרוטאריקהבלשהואהלוא,4י"והמצפןהמוות",האחרבסיפורו

לרגללעירהגיעאשריהודיתלמודחוקרשלרציחתואתלחקורלונרוטהבלשמתמנה

כאשרבמלוןבחדרומתונמצא,עבודתועללהרצותהיהאמורשבומקצועיכינוס

.בחזהותקועהסכין
על)פשטניהסברללונרוטהעוזרמציעהרצחלזירתמגיעיםועוזרולונרוטכאשר

,המלוןבאותוהתגוררהרצחשבלילהעובדהעלהמתבסס,לרצה(הבנליותגבול

מציעכך,הסתםמן.ספיראבנישלידועאספן,המנוחהקרבןשללחדרובסמוך
,בחדרובוודאיטעההשודדיםואחד,לשודדיםידועהמטרהאספןאותוהיה,העוזר
בדקירתהשודדרצחוהתעוררהלהוכאשר,המנוחשלהסמוךלחררובטעותנכנס
.המקוםמןונמלטסכין

עובדותשלבאוסףמסתפקשאיננו,דופןויוצאיצירתיאיש-לונרוטהבלש
שגרתייםוהבלחיהשוניםלתרחישיםמבעדןלחדורמנסהאלא,כפניוהמונחות
טרוויראנוסלעוזרוודבריו,הסףעלוופשטניתפרשנותדוחה-מהןלהיגזרהעשויים

:עצמםבעדמדברים

בוודאיהואאך-לטרוויראנוסלונרוטאומר-אפשריהסבראמנםזה"
להיותחובהכלאיןשלמציאותליתאמרבטחאתה.מענייןלא

,הזאתהחובהעללוותראולייכרלהשהמציאות,אשיבאני.מעניינת
חלקהאקראינוטלאלתרתעתהשזהבהשערה.ההשערהכןלאאך

טהרתעלהסבראעדיףזולעובדה.נרצחרבילפנינוהנה.מדיגדול

שודדבאיזהדמיוניתהיתקלותעלהמתבססאחדפניעלהרכנות

.5י"דמיוני
בחרשבההעובדותניתוחצורתביןההבדלאתזו"נזיפה"למבעדלשמועקשהלא

.לונרוטהבלשלעצמושמאמץוהיצירתיתהסגנוניתהניתוחדרךלבין,העוזר
אתלכאורהמחזקיםאשר,נוספיםרצחמעשימתבצעיםהסיפורבהמשך:ודוק

הרצחמעשילפענוחהמפתחכיומלמדיםלונרוטהבלששלהבסיסיתהאינטואיציה
לבסוף,עקאדא.הראשוןלרצחהעוזרשהציעהפשטנימהפתרוןיותרמורכבאכןהוא

מתברר.יסודובטעותהרבשרצחבכךצדקדווקאלונרוטשלעוזרוכימתחוור

דווחעליה,הראשוןהרצחלפתרוןבנוגעלונרוטשלהמורכבתחשיבתושדווקא

וזאת,הנוספיםהרצחמעשישלביצועםדרךאתלפושעשהתוותהזוהיא,בעיתונות

קרהשאכןכפי,מוותמלכודת(ישןחשבוןלוהיהעמו)עצמוללונרוטלטמוןבמטרה

.113(1998)בדיוטת"והמצפןהמוות"כורחס'ל'ח14
העדיף,119'בע,10הערהלעיל,מהסיפורל"הנלקטעקורישלתרגומומתוךכאןמצטטאני15

.114'בע,14הערהלעיל,בורחם,לסיפורבורונובסקישלתרגומועל(זובנקודה)בעיני
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קרובה,כישלונהחרף,הייתהלונרוטשלהיצירתיתהשיבתו,זאתעם.דברשלבסופו

לונרוטשלשחשיבתוכשם.העוזרשלזומאשר,הרוצחפרופיללפענוחיותרהרבה
פשטניתהייתההעוורשלזוכך,(בחייולועלתהאףולבסוף)מדייצירתיתאוליהייתה

.(למדיחלולהכדמותבסיפורמוצגתאכןהעוזרטרוויראנוסשלודמותו)מדי

"קיפודישועל"כמשכנעמשפטן-מתמזגיםוהבלשהזכרן.ה

לינדמהאולם,שוניםלקחיםלגזורכמובןניתןלונרוטהבלשעלהסיפורשלמסופו
ובסגנוןמעניינתבחשיבהדישאין,הואממנוהמשתמעהמרכזייםהלקחיםשאחד
,הואהזכרןשפונסבעוד.עצמההמציאותפרטיעלגםמתבססיםשאלובלאיצירתי

אתכךבשלדווקאמפספסאך,רביםדבריםהיודע"שועל"מעין,שראינוכפי
שהוזכרה"הברליניאנית"ההבחנהשלמוקצןנוסחפיעל-שלהםהכוללתהמשמעות

לטיפוסבדומה.מכךהגמורההפךלהיותמבקשלונרוטשהבלשהרי-לכןקודם
אחתאמתידיעל,גדולאהדרעיון(ידיעלומונע)שיודעכמיפועלהוא,"קיפוד"ה

וזאת,"רחבמבט"המאפשרמחשבתימעוףידיעלתרצואםאו,כול-מניעת,גדולה

פרטכלעםמתיישביםתמידאינםמחשבתימעוףאותואוגדולהאמתאותהאםאף
שפונסבעוד,אחרותבמילים.עיניולנגדהעומדתהיבשההעובדתיתבתמונהופרט
הבלש,כוללתמשמעותלכלללחברןהיכולתבעלאינואךבעובדותרקמכירהזכרן
להןמאפשראיננומקוםומכל,לאשורןהעובדותאתלהכירמעונייןאיננולונרוט

,המעוףורבתלהפליאהמסוגננת,והיצירתיתהכוללתהמשמעותאתלו"לקלקל"
הכרהלעבראותנומקדמיםהללוהדברים.השוקק16במוחולעצמווטווהמגבששהוא

,מזהלונרוטהבלששלומיומנותו,מזהפונסשלמיומנותוביןהמתבקשתבמזיגה
.דברשלעיקרוהיאשהיא

המיומנויותלשתימודלעבורנולשמשאפואיכוליםלונרוטוהבלשהזכרןפונס

החומרשלפנומנליתידיעהמפגיןהזכרןפונס.משכנעממשפטןהנדרשותהמרכזיות

.לעווריעשויהבההכפייתיתההתמקדות.מספקתאיננהלבדהזוידיעהאך.הראייתי
מעניינתובצורהסיפוריבאופןויוצגיעובדהראייתישהתוכן,הואהכרהרבותלעתים

למסקנההרלוונטיהקהלאתלסחוףהכוחבהםיהאאשר,אסתטיתמבחינהויצירתית
החשיבהצורתאתמאפייןזהמעיןכישרון.לשכנעהואמבקשובההטועןמאמיןשבה

.הזכרןפונסשלוואתלאאך,לונרוטהבלששלוההתבטאות

עלויתרכךומחוךמעויינתלהיותשלוההשערותממערכתדרש"שליירוטכספרוטועןקורי16
.122'בע,10הערהלעיל,קורי."עצמההמציאות

ועם":(פרטיםלזכורמסתםלהבדיל)לחשובפתסשלביכולתוספקמטילעצמושהמספרמעניין17
,להכליל,הבדליםלשכוחמשמעלחשוב.לחשיבהביותרמוכשוהיהשלאחוששניזאת

לעיל,בורחם)"כמעטמיידעם,פרטיםאלאהעלאפונסשלמדי-הגדושבעולמו.להפשיט
.(102'בע,9הערה
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סופריםשללמעוףשגם,כךעלשיחלוקמייהאשלאדומני,השניהעברמן
למרות,שראינוכפי.וגדרותמגבלותישנן,המשפטלעולםמיושםשהואשעה,ואמנים
במתןלקההמלומדהבלשגם,האסתטיתומקוריותולונרוטשלהכריזמטיתאישיותו

.אסתטי-היצירתיהפןדהיינו,האחרהפןעלכיאם,המשוואהשלאחדפןעליתרדגש
כדיברגילבואיןיחידכערךהיצירתיותשקידושוהגם,בחייוהדברעלהללונרוט
שלחשיבתותהא.אסוןהרהפוטנציאללעתיםבושטמוןדומהזאתבכל,חייםלקפח

מידות,שיהאככלוכובשמסוגנןהתבטאותואופןיהא,שתהאככליצירתיתהמשפטן
-עצמההמציאותפרטיעלובראשונהבראשעצמןמבססותאינןאשראלומעין
,כןאם,מתבקשת.זמןשלשאלהאלאאיננהשקריסתו,יסודותללאכמבנהכמוהן
לבין"פונסים"בין,8י"אמנותי"ל"מדעי"הבין,לאסתטיהעובדתיביןמאזינתמזיגה

.לצורהתוכןבין:ובקיצור"קיפודים"ל"שועלים"בין,"לונרוטים"
העולותהאמתאותותבין,לנרטיביהראייתיבין,לצורהתוכןשביןשילובאותו
להפוךעשויאשרהוא,"משוגרות"או"מסופרות"הןשבולאופןהנדוןמהמקרה
ידיעלאחתלאמוצנעתאוליוותופעה.משכנעלטיעון"סתם"מטיעון,פלוניטיעון

רבתהיאאך,המשפטמכונתעצמהאתמרווהשבההאידאולוגיתהסטרוקטורה
-יוםשלבסופוהמשפטיתהתוצאהאתלשנותכדילעתיםבהישבאשר,חשיבות
.ועיקרכללראשבהלהקלשאיןעובדה
כלעליוואין,וידועגלוי,ברורוהמשפטיהעובדתיהמצבכאשר,שלעתיםמובן
היסודותשאם,פשיטא.הצורהושלהסגנוןשלהחשיבותמאודפוחתת,מחלוקת

לדחייתולחלופין-פלונישל(למשל)הנזיקיןבדיןלחיובווהמשפטייםהעובדתיים
אתלדחותאולקבלדעתועלאישיעלהלא,מוחלטיםהנם-נגדושהוגשההתובענה

אמןידימעשההםהיומשל,משכנעבסגנוןנטענופרקליטושטיעונימשוםרקגרסתו
כףאתלהטותיכולהאיננהמשכנעבסגנוןהנטענתטענהכי,ברי.בהםלהתפאר
הנדוןהענייןעלהחלותהדיניםומערכתהעובדותשמערכתמקום,המאזניים
דעתשיקולוהפעלתהוכחותמשפטקיוםלאחרוביןלכתחילהבין-מתחוורות
מןגדולבחלקהדברהואכךשלאנדמה,ואולם.ופסקניותכברורות-שיפוטי
הדברהואכךשלאוודאי,המשפטממלכתשללערכאותיההמתגלגליםהמקרים

ניכרבחלקלמצעראו,המקריםברוב.בפניההמתנהליםההליכיםרובשלבתחילתם
גםחלוקותשהןומאליו,הצדדיםביןחלוקותוהמשפטיותהעובדתיותהגרסאות,מהם
דינופסקאתולכתובביניהןלהכריעהואנדרשאשרעדפנימההשופטשלבלבו

.(מכןלאחראף,דומה,ולעתים)

לבין"המדעי"ביןהכרחיתכמזיגהופרקליטיםשופטיםשלעבודתםעללהשקיףמציעקרדוזו18
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מקריםבאותםבמיוחדמתחדדתהמשפטיהעיסוקשלהסגנונישבהיבטהחשיבות

הדיןעורךשללעבודתורלוונטיתהיא.בהםרקלאאך,"קשיםמקרים"הקרויים
גםמידהבאותהרלוונטיתהיא;שופטיםשלשכנועםעלועמלבליטעציההמתמחה
כללמבוטלותבלתימשמעויותדינופסקשלהשכנועשלכוח,השופטשללעבודתו ועיקרם
בפנילהציגהמבקש,האקדמיהאיששלבעבודתוגםחשובההיא,ולבסוף;
.אחרתאוכזומשפטיתלסוגיהבנוגעמקוריתאוחדשניתעמדההשמרניתהקהילייה
,הצגתובאופן"יתרהנשמה"גםמצטרפתוהמשפטיהעובדתילטיעוןכאשר,אכן

האומןשלזהעלויגבריגדלהסיפורמספר)artist(האמןשלהשכנועכוחאזכי
)craftsman(באופיוטבועהטבעיתהנראית,וותופעה,אגב.עליומדווחרקאשר

כותביםהובילה,אותוולאמץסגנוןובעלמענייןטיעוןלחפשנוטהאשר,האנושי
אתלנטרלמנתעלהמשפטבתימצדיתרלהתערבותלקרואהברית-בארצותאחדים

אפקט"של(השוניםהמתדייניםביןבשוויוןהפגיעהמבחינת)השליליותהשלכותיו
נוקבותשאלותמעוררתאכןהסוגיהכי,האמתעלאודה.הדיונים20באולם"הסגנון
גםאלא,הברית-בארצותהנוהגתהמושבעיםלשיטתבאשררקלאמשקלוכבדות
שלממסגרתהחורגבההדיוןאולם,מקצועייםשופטיםשלהישראליתלשיטהבאשר
.זורשימה

רבהואהסיפר-דרךלביןהסיפורביןהשילובנדירותלאלעתים,דברשלסיכומו
מן,לסגנוןרעיוןשביןכךכלהעצמתיבשילובהדיוןאת.השפעהרבוגםחשיבות

באחדהטעיםאשר,עגנוןי"שהסופרשלהקולעיםבדבריולסייםאוליהראוי
ולאעמוקיםמיםשמצאומדברותלהולכידומהעמוסגנונושאיןרעיון":כי,מסיפוריו

.י2"לדלותדלימצאו

יעילותבדברהציבוריהאינטרסאתהמדגישהגישה,מנגד,קיימתדיןפסקילכתיבתהנוגעבכל19
,וממילא)הספרותיבערךמסוימתירידהבמחירגם,במועדםינתנודיןשפסקיהמחייב,ההליך
ספר"דין-פסקיניסוחעל"לנדוי'מראוזולגיורה.הדיןפסקשל(המשכנעבערכוגם,לטעמי
בכךפסולכלשאיןהגםכי,שםטועןלנדוי.187,189(ס"תש,עורכיםהירש'ואתמיר")תמיר

תובעתספרותיתליצירההדיןפסקשלהפיכתו,"סופריםבעטלמשוךהיודעיםשופטים"שישנם
."במועדויינתןהדיןשפסקהואיותרחשוב"וומאמץזמןהשקעת

אמפיריניתוחלצורךשונותמדיסציפלינותחוקריםחברושבו,הבאהמאמראתזהלענייןראו20
,Conley":השלכותיהעםלהתמודד,כאמור,וניסו,התופעהשל W.M . O'Ba.4.3א

"the Courtroom1תE .A . Lind "The Power of Language: Presentational Style2נ
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L

" ש21
.165,166(ה"תשמ)סיפוריםקולחוריך"הלינקאהרן'רשלדרשותיו"עגנוןי"

63ג"תשסן'חהמשפט




