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   – אורסטיאהה אל מהאודיסיאה
  מסע לעבר נרטיב משפטי מכונ�

   *שולמית אלמוג

אינה נתפסת בדר� כלל , האפוס המהולל המיוחס להומרוס, האודיסיאה

 הטרילוגיה המאוחרת – האורסטיאה. כמתקשרת לנרטיב של כינו� המשפט

משמרת עד היו� את מעמדה כמגוללת סיפור משפטי , יותר של אייסכילוס 

חיבור זה . המתאר את המעבר משלטו� נטול משפט לשלטו� החוק, נ�מכו

מבקש לגשר על הפער האמור ולתאר את הנרטיב המשפטי המכונ� כחלק 

המתמקדת בזיקות ובקשרי� שבי� , פי הקריאה המוצעת כא��על. מרצ�

פרפורמטיביי� והיסטוריי� הקשורי� לכל , נרטיביי�, מאפייני� פואטיי�

ודיסיאה נודע תפקיד חשוב במסע לעבר הסיפור לא, אחת מהיצירות

ברוח פרדיגמת הספרות לצד , סיכו� הדברי� מפרט. המשפטי המכונ�

אשר , את המשות� לדמות המשפט העולה משני הטקסטי�, המשפט

מצטיירת בשניה� כתופעה שגלומי� בה ג� פוטנציאל לפתרו� מיטבי של 

  .קונפליקטי� ולצדק אבל ג� כשלי� מובני�

הזמ� "האורסטיאה ו, האודיסיאה. ב. ממגינו של אכילס למשפטו של אורסטס. א .מבוא
אחריו המציא ". 2; יאה המשפט לטרגדיה. 1: טרגדיה וסיפור מכונ� משפט, אפוס. ג. "הגדול

�הרקע החברתי. 3;  הולדת המופע השיפוטי– "אייסכילוס את המסכה ואת הלבוש ההדור
,  אלה שופטת–" פלס אתנה, כי יש לה הכוח. "ד. הפוליטי להופעת סיפור משפטי מכונ�

  .סיכו�. ה. מטת פני� ומשכינת שלו�, מגשרת

_____________________________________  

ומנהלת משותפת של המרכז , אוניברסיטת חיפה, פרופסור מ המניי בפקולטה למשפטי�   *
, צבי טריגרל, אורי אמיתיל, ורד לב כנעלו, תודות למעי מזור .מגדר ומדיניות חברתית, למשפט

�למוריאל ערב על עזרתכ ו, אנגליקי קומנודיס על הערות והפניות חשובותלאלכס פלדמ ול
ישוב סכסוכי� שיפוטי בחסות יסמינר בנושא במשתתפות ל ו�אני מודה למשתתפי. מחקר מעולה

 :JCR – Judicial Conflict Resolution 647943 'מסמיז�  ,)ERC(האירופית למחקר  המועצה
Examining Hybrids of Non-adversarial Justice,מדובר במחקר .  על תגובות והערות מועילות

מיכל אלברשטי ומשלב פיתוח ' נער� בהובלת פרופאשר  ,אנגליה ואיטליה, השוואתי בי ישראל
פקולטה למשפטי� סמינר המחלקתי בבמשתתפות ל ו�תודה ג� למשתתפי .תיאורטי וחקר אמפירי

של  המערכתולחברות כ אני מבקשת להודות לחברי �כמו. מחכימותה הערותהבירושלי� על 
  . על הערות מעמיקות ומועילותמשפט וממשל
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 מבוא

מסע שיבה לאחר לוח� ששב כמנצח לביתו לאחר מלחמה ארוכה ו�סיפור עתיק עוסק במל�
 אבל ג� יריבי� ,את פניו מקדמי� רעיה נאמנה וב� מסור. תלאות והרפתקאות, עיכובי�רצו� 
ועשו אשתו ה� הטרידו את , את דרכו בחזרה לביתוהמל� השני� שבה� עשה במהל� . מרי�

. יחד ע� משרתות שנחשדו בחוסר נאמנות, ע� שובו הוא קוטל את כול�. שלה�כבברכושו 
  .קטל נרחב זה מוביל לשלו� בממלכה

סיפור עתיק אחר עוסק א� הוא במל� שחזר הביתה כמנצח לאחר אותה מלחמה ארוכה 
ידי רעייתו �עלנרצח הוא יד ע� שובו ימ. עשור לפני המל� מהסיפור הקוד�כ, ועקובה מד�

. ורוצח את אמו ואת המאהב, בנו של המל� נוק� את רצח אביו. מאהבהו, המלכה, הבוגדנית
בנקודת זמ� זו נוסד . חובת� וליטול את חיי הב� הנוק��אלות הנקמה מבקשות לממש את זכות�

ההלי� . הרוצח עומד לדי� ומזוכה�לפניו הב�ש, משפט�ב ביתת המערילראשונה בהיסטורי
  . ומאפשר שלו� בממלכה,קטיעת שרשרת הדמי�להמשפטי מוביל 

�שירשל אה היא אפוס ארו� במתכונת יהאודיס 1.אהיהאודיסאת הסיפור הראשו� מספרת 

לל  האפוס מגו2.ס"לפנה 700לשנת  750שנת נכתב כנראה בי� ומיוחס להומרוס אשר  ,עלילה
כיבוש לואת מאבקו , את קורות אודיסאוס מל� איתקה בדרכו חזרה מטרויה לעבר מולדתו

  3.מחדש של שליטתו באי
שיש הרואי� בה את היצירה הגדולה ביותר של , את הסיפור השני מגוללת האורסטיאה

, ס" לפנה458 של טרילוגיה שהעלה אייסכילוס בשנת ה האורסטיאה הוא כינוי4.הדרמה היוונית
 היא מתארת את שובו של המל� 5.נוטות החסד ונושאות הנסכי�, אגממנו�מורכבת מהמחזות ה

ידי אשתו המלכה � עלתדייהמיואת רציחתו , אגממנו� ממלחמת טרויה לממלכתו בארגוס
� ועקב כ� נרד� על, רוצח כתגובה את אמו, בנו של אגממנו�,אורסטס. מנסטרה ומאהבהקליט

� האלה אתנה מביאה את הסכסו� אל קיצו באמצעות ייסוד בית.אלות הנקמה, ידי האריניות

  6.אורסטס מזוכה ושב לארגוס. המשפט הראשו� של העול� העתיק
_____________________________________  

, היווני� במלחמת טרויהשל  נ� את סיפור נצחו.)2014, אהר שבתאי מתרג� (אודיסאההומרוס   1
 .)2016,  שבתאי מתרג�אהר( איליאדהוס הומר. מגוללת האיליאדה, אוסממנה חוזר אודיסש

לדיו בשאלת תיארו� ). 1998, גבריאל הרמ מתרג� (31 עולמו של אודיסאוספינלי ' מוזס י  2
הומרוס " מבוא"אהר שבתאי ; )2014 (40–39 הומרוסהחיבור ראו ג� מרגלית פינקלברג 

 ).דיסאהאו" מבוא"שבתאי : להל) (2014, אהר שבתאי מתרג� (7, 7 אודיסאה
 JASPER: חיבורי� מהעשורי� האחרוני�כמה הנה . � לאור� הדורותאה הניבה מחקר ענֵ יהאודיס  3

GRIFFIN, HOMER: THE ODYSSEY (2nd ed. 2004); EDITH HALL, THE RETURN OF ULYSSES: A 

CULTURAL HISTORY OF HOMER’S ODYSSEY (2008); SUZANNE SAÏD, HOMER AND THE 

ODYSSEY (2011). 
 ).1990, אהר שבתאי מתרג� (17, 7 אגממנו�אייסכילוס " מבוא"אהר שבתאי   4
 SIMON :מחקרי� משני העשורי� האחרוני�כמה הנה . א� האורסטיאה הניבה שפע מחקרי  5

GOLDHILL, AESCHYLUS: THE ORESTEIA (2nd ed. 2004); GIULIA MARIA CHESI, THE PLAY OF 

WORDS: BLOOD TIES AND POWER RELATIONS IN AESCHYLUS’ ORESTEIA (2014); PAUL 

HAMMOND, THE STRANGENESS OF TRAGEDY (2009). 
6   ע� שובו לארגוס ממלחמת , מגולל את רציחתו של המל� אגממנו,אגממנו� ,המחזה הראשו

אי  שבתאהר (17 אגממנו�אייסכילוס  –ידי רעייתו קליטמנסטרה ומאהבה אייגיסתוס �על, טרויה

 



  מסע לעבר נרטיב משפטי מכונ – אורסטיאהה אל מהאודיסיאה  ט"תשע כ משפט וממשל

9  

 נבח� כיצד המבע הספרותי מלווה את תהלי� הבאמצעות קריאה מעמיקה בסיפורי� אל
רה של יחסי הפרט והרשות ההבשלה של שיטת משפט בתו� חברה המבקשת לכונ� הסד

  .המדינית

בי� כאשר ה�  ",ינו מאפיי� יצירות ספרות גדולות כבעלות יכולת להשפיעולוק לואיט

כבות הזיכרו� נשכחות ובי� כאשר ה� נסתרות בינות לִש �עצמ� בדמיוננו כבלתיאת מטביעות 

אה וג� האורסטיאה ה� יצירות י ג� האודיס7".מודע אישי או קולקטיבי�עצמ� כלאאת ומסוות 

,  כ�לפניו פות נורמות תרבותיות וערכי� חברתיי� שרווחו בעת יצירת�שתיה� משק. מסוג זה

ג� רלוונטית שומשמעות מתמשכת ת לה� חי�שמעניקה עוצמה ניחנות בשתיה� בעת �בהו

  8.לדורות הבאי�

אופ� שבו נתפסת הרלוונטיות שלה� בהנוגע , אול� קיי� מעי� פער בי� שתי היצירות

, כלל כמתקשר לכינו� המשפט�אי אינו נתפס בדר�ייסבעוד הנרטיב האוד. לתופעת המשפט

ה� נרטיבי� העומדי� ברקע משפט סיפורי� מכונני . האורסטיאה נחשבת לסיפור משפטי מכונ�

 סיפורי� מכונני 9.שלטו� החוקלתופעת המשפט ומתארי� את המעבר משלטו� נטול משפט של 

 לאופ� שבו החברה תופסת את מתקשרי�) הגות וספרות, דתגו� כ(שמקור� בכמה שדות משפט 

 ג� 10.וורסלי ג� בהקשר מקומי וג� בהקשר אוני– המשפט ואת הלגיטימיות והסמכות שלו

  11.האורסטיאה שומרת על מעמדה כנרטיב משפטי מכונ�, אלפי שני� לאחר כתיבתה, יו�כ

 דר� –הנרטיב המשפטי המכונ� את   ולתארחיבור זה מבקש לגשר על הפער האמור

.  תחנה משמעותית במהלכו כרצ� שהאודיסיאה מהווה–  של משפט וספרותהפרספקטיבה

_____________________________________  

בנ� של אגממנו ,  מתאר את קורותיו של אורסטס,נושאות הנסכי� ,המחזה השני). 1990, מתרג�
, לאחר מעשי ההרג מגיעות האריניות. הרוצח את אמו ואת אייגיסתוס כנקמה, רהטסמנטוקלי

המחזה ). 1990, אהר שבתאי מתרג� (נושאות הנסכי� אייסכילוס .ואורסטס בורח, אלות הנק�
, אהר שבתאי מתרג� (נוטות החסדאייסכילוס  – נוטות החסדהוא ,  עוסק מאמר זהבו, השלישי

הדמי� � עלילותב, קרי, שתמרו שתי טרגדיות נוספות העוסקות באותה פרשהמלבד אלה ה). 1990
אהר  (אלקטרהאוריפידס ; )2001, אהר שבתאי מתרג� (אלקטרה סופוקלס :של בית אטראוס

 ).2001, שבתאי מתרג�
7  ITALO CALVINO, WHY READ THE CLASSICS 4 (Martin McLaughlin trans., 1999). 
 סיימו גולדהיל מציי כי מעבר להיותה של האורסטיאה המחזה המשפיע ביותר , למשל,כ�  8

הפכה ונ, שינתה היצירה את אופיי� של הדרמה והתיאטרו המערביי�, ו העתיקהושנכתב בי
–vii' בעמ, 5ש "לעיל ה, GOLDHILL .ת והוגי� לאור� הדורותלטקסט מרכזי בכתיבת� של הוגו

viii .אצל ת ראו והיסטורי�אה כטקסט בעל חיוניות ורלוונטיות טרנסיעל מעמדה של האודיס
HALL ,המתארת את הסיבות ל, 16–3' בעמ ,3ש "לעיל ה�“enormity of this poem’s cultural 

presence”) ראו בהקשר זה ג�).3' ש� בעמ  GRIFFIN ,1' בעמ, 3ש "לעיל ה. 
 המשרטטת את היק� השתרעותו של הנרטיב "מפת נרטיב"מ ה� חלק  משפטנרטיבי� מכונני  9

משפט ולמית אלמוג ראו ש. בשדה המשפטי ואת האופ שבו המשפט והנרטיב משתלבי� זה בזה
 ).2007 (102–92 וספרות בעיד� דיגיטלי

 .96–94' בעמ, ש�  10
 A modern-day lawyer has almost a sense of awe in“: יר�גווראו בהקשר זה את דבריו של   11

rediscovering an ancient literary masterpiece that contains such a richly evocative image of 
law” (Paul Gewirtz, Aeschylus’ Law, 101 HARV. L. REV. 1043, 1055 (1988)). 
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 התגבשותו שלמסלול ישורטט , פרשני שהניבו היצירות לאור� הדורותהעושר בעזרת עיו� ב

  . החגיגי באורסטיאהלשיאוהסיפור המשפטי המכונ� עד 

חוליות המספקות רמזי� בדבר טיב� של ההספורות בי� העדויות , ולדשמתאר אוסטוכפי 

לצד מקורות ארכיאולוגיי� , הרבות בשרשרת ההמשכיות המורכבת המעצבת את המשפט

זור� כל " משפטי"לצד האפיק ה,  אכ�12.מקורות הספרותיי�למרכזי יש מקו� , פיי�ואפיגר

פי הקריאה �על. משפיעי� ומושפעי�, שני האפיקי� מעשירי� זה את זהו, העת אפיק הספרות

פרפורמטיביי� , נרטיביי�, קשרי� בי� מאפייני� פואטיי�בזיקות והמתמקדת ב, המוצעת כא�

אה נודע תפקיד במסע לעבר קיו� יג� לאודיס, והיסטוריי� הקשורי� לכל אחת מהיצירות

  .חוק חברתי הכפו� לשלטו�

אה יהראשו� יפתח בשרטוט קצר של ציר הזמ� המשוער הרלוונטי לאודיסהפרק 

 העומד ,הנקמה משברבמכ� יעסוק בפירוט � ולאחר, רכז�ולאורסטיאה ולאירועי� העומדי� במ

של מיכאיל " הזמ� הגדול"על רקע רעיו� , הפרק השני יפרט.  שתי היצירות� שלבלב עלילת

אה לבי� האורסטיאה המתייחסת לרעיו� המשפט יהצעה לקריאת התכתבות בי� האודיס, טי�בכ

שרה צמיחה של נרטיב משפטי הפרק השלישי יתמקד בגורמי� שהצטברות� אפ. ושלטו� החוק

ממלאת תפקיד מהותי כהאלה אתנה יאיר את דמותה של הפרק הרביעי . מכונ� באורסטיאה

על , מגלמת את הקשר בי� שתיה� למשפטוכ –שיפוטי וגישורי � מעי�,  שיפוטי–בשתי היצירות 

יכו� הס. חיוניותו ועל הבעייתיות הקשורה אליו כמנגנו� כוח המשרת עילית חברתית גברית

משני העולה דמות המשפט לאת המשות� , ברוח פרדיגמת הספרות לצד המשפט, יפרט

כתופעה שגלומי� בה ג� פוטנציאל לפתרו� קונפליקטי� אשר מצטיירת בשניה�  ,הטקסטי�

  .ני�ולצדק אבל ג� כשלי� מוְב 

  נו של אכילס למשפטו של אורסטסיממג .א

 .י� האירועי� והיצירות המייצגות אות�אפתח בשרטוט קצר של ציר הזמ� שלאורכו ממוקמ
, בקירוב, המשתרע, "התקופה המיקנית"ות יוו� המכונה הזמ� בתולד נקודת המוצא היא פרק

 ובמיתולוגיה,  בתקופה המיקניתי� המרכזיי�האירועאחד  13.ס" לפנה�1200 ל1600בי� 
  .הוא מלחמת טרויה, היוונית בכלל

_____________________________________  

12  MARTIN OSTWALD, FROM POPULAR SOVEREIGNTY TO THE SOVEREIGNTY OF LAW: LAW, 
SOCIETY, AND POLITICS IN FIFTH-CENTURY ATHENS xx (1986). 

13    32 הקדומה ייסוד מושבות ביוו�זהות אתנית ו, מיתוס: שיבותיו של אודיסאוסראו עירד מלכי
התקופה המיקנית מקבילה לתקופה המכונה במיתולוגיה היוונית . )2004, דליה טסלר מתרגמת(
אשר נעי� בהדרגה ,  מחמשת שלבי הקיו� של האד�דתקופה זו היא אח. "התקופה ההרואית"

תקופה ה. כאבב אל עבר קיו� אנושי הכרו� ברוע ומישמי�מנקודת המוצא של קיו� כמעט
 :פי חלוקתו של הסיודוס�כ� על, וקודמת לעיד הברזל, ההרואית מגיעה לאחר עיד הברונזה

HESIOD, WORKS AND DAYS 15–117 (Richmond Lattimore trans., 1959) (1728). לפירוט ראו 
TIMOTHY GANTZ, EARLY GREEK MYTH: A GUIDE TO LITERARY AND ARTISTIC SOURCES 

(1993). 
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הוא שהיא התרחשה ל זמנה של מלחמת טרויה הומרוס אומר עכל ש, שמציי� פינליכפי 

 סברו כי ,שלא הגיעו להסכמה גמורהא� , היווני� בני התקופות המאוחרות". בזמ� מ� הזמני�"

 השאלה א� 14.נמשכה כעשורהיא  וכי ,ס" לפנהעשרה�שתי�אירעה כנראה במאה ההיא 

ציי� כי קיימי� אאול�  ,האפוס ההומרי מתאר מציאות היסטורית חורגת מיריעת הדיו� כא�

� בי� האפוסי� דיוני� רחבי� לגבי השאלות א� מלחמת טרויה אירעה במציאות ומה התו!

יש כנראה גרעי� היסטורי ",  כסיכומה של מרגלית פינקלברג15.ת עובדתיותההומריי� לאמית#

לעמוד מתוכה אבל אי� ביכולתנו היו� , מוצק לסיפור מלחמת טרויה המופיע בשירת הומרוס

 האפוס,  מקו� מכל16". הסיפור הזה מתבסס]�[יב� המדויק של אירועי העבר שעליהעל ט

ח מייד ע� חוזר לארגוס ונרצ, מנהיג הצבאות,  אגממנו�מלחמהלאחר עשר שנות מספר כי 

. מכ� אודיסאוס חוזר ג� הוא לממלכתו וקונה מחדש את השליטה בה�עשר שני� לאחר. הגיעו

 ,אהיוהאודיס האיליאדהנוצרו , ס" לפנה750 הנראה סביב ככל, כמה מאות שני� מאוחר יותר

כפי , הומרוס מספר א� כ� על אירועי� שהתרחשו 17.המיוחסות למשורר העיוור הומרוס

 ועל עבר שמבחינת קהלו הוא 18,כארבע מאות שנה לפני זמנ�, שהאמי� ככל הנראה קהלו

  19.במידה רבה מדומיי�

כנראה ,  כמה שני� לפני כ�20.ס" לפנה458ת ידי אייסכילוס בשנ�האורסטיאה חוברה על

 מועצת ה שלסמכותבהנהיג המנהיג האתונאי אפיאלטס רפורמה שנגעה , ס" לפנה462בשנת 

הכוח  בשל חשש ממעמדה רב. אשר שימשה כגו� השיפוטי של הפוליס האתונאי, האראופגוס

י� של הריגה צומצמה סמכות השיפוט שלה למקרובתו� כ� , קוצצו סמכויותיה, של המועצה

נרצח , שהוביל אותה, ואפיאלטס, ותה מחלוקת ציבורית עזההרפורמה ל�. בכוונה תחילה בלבד

  21.בעקבותיה
_____________________________________  

 .51' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג; 44–43' בעמ, 2ש "לעיל ה, נליפי  14
 ,סיו לשחזר את מלחמת טרויה בסיוע עדויות ארכיאולוגיות חדשותי ולנ,לתיאור חלק מהדיוני�  15

, פינליראו ג� את דיונו של . BARRY STRAUSS, THE TROJAN WAR: A NEW HISTORY (2007) ראו
שגילה את ,  במשמעות ממצאיו של הארכיאולוג היינרי� שלימ,200–182' בעמ, 2ש "לעיל ה

 .חורבותיה של העיר טרויה
 .51' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  16
17  GRIFFIN, סוגיות הנתונות �זהותו של הומרוס וזיהויו כמחבר הטקסט ה .6–4' בעמ, 3ש "לעיל ה 

' בעמ, 2ש "לעיל ה, ניתוחה ראו פינקלברגללתיאורה ו". השאלה ההומרית"המכונה , במחלוקת
וקרי� סבורי� כיו� כי הטקסט של שירי הומרוס רוב הח"באומרה כי פינקלברג מסכמת . 33–25

לאסכולה הרואה בהומרוס אד� . )33' בעמ, ש�(" הוא יצירה אינדיבידואלית וקולקטיבית כאחת
הפ� למי שנחשב עד היו� לגדול משוררי יוו ולמי שמייצג את נבשל כשרונו העצו� ר שא, ממשי

" ומרוס והשאלה ההומריתה"שאדוואלט ' וראו  ,האידיאה הקדומה של דמות המשורר
 ).1989, גבריאל צור עור� (37–36, 19 מבחר מאמרי�: אה והומרוסיהאודיס

 .58' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינלי  18
  .18' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  19
20  GOLDHILL ,בעמ, 5ש "לעיל ה 'vii–viii. 
המשפט במחזה נוטות החסד של �צדק ותפקידו של בית, נקמה"עדי פרוש ; 8' בעמ, ש�  21

לדיו בשאלת הזיקות בי יצירתו של אייסכילוס ). 2002 (149, 147יח  מחקרי משפט" אייסכילוס
 .C.W. MacLeod, Politics and the Oresteia, 102 J. HELL ראו טסלאלבי הרפורמות של אפי

STUD. 124, 124–144 (1982). 



  ט"תשע כ משפט וממשל  גשולמית אלמו

12  

מנותי בולט מאות שני� לפני העלאת וייצוג אבפרקטיקה שאופייה שיפוטי זכתה , ע� זאת

, הנפח�האל, עשר לאיליאדה נימפת הי� תטיס פונה להפיסטוס�בשיר השמונה. האורסטיאה

הומרוס מביא . הפיסטוס נענה לבקשה ומייצר את המג�. יצור מג� לבנה אכילסיבבקשה ש

, מנות מופלא המייצג את המציאות האנושית בכוליותהותיאור מפורט של המג� כמעשה א

שופט שחר$ די� בסכסו� בי� שני אנשי� שהתקוטטו בעניי� : ג� הלי� שיפוטימציאות הכוללת 

 היא ו וכל מטרת, תפקיד ישיר בקידו� עלילת האיליאדהור שאי� לובתיאמדובר  22.איש שנרצח

שיפוטי ה כי כבר בתקופה ההרואית נועד להלי� ממנוא� עולה , להמחיש את נפלאות המג�

מנוהל בהתא� הוא ו, מוש� קהל רבכההלי� המשפטי מתואר כמעורר עניי� ציבורי ו. תפקיד

  23. מובחנתליתלפואטיקה פורמ

מחשבת שלמענו הומרוס קוטע את �אותו חפ$ מלאכת –ות מג� אכילס אוד�עלרבות נכתב 

ר מעוניי� למקד את  התיאור המפורט של מראה המג� ממחיש כי המס&ֵ 24.רצ� הסיפור המרכזי

התייחסות ב שאינ� זוכי� ,לעומת יתר פרטי השריו�, הלב של קהלו במג� עצמו�תשומת

נו יוכ� הוא נושא אל הקרב את מג, ילהתהבתחילת השיר אכילס בוחר במוות עטור . מפורטת

שהמשפט , ה� חיי הקהילהיניב ,המפואר המנציח את ייצוג הדברי� שהוא מותיר מאחור

אחת הערי� מקומו של ההלי� המשפטי מתבלט במיוחד לנוכח תיאורה של . מוטמע בתוכ�

 ,רתאחעיר . דמי� מתמידי��עיר השרויה במצב של מלחמה וקרבותכגבי המג� �המונצחת על

טקסי נישואי� וג� מתקיימי� בה במקביל ג� אשר ו, מיוצגת כעיר ששוכ� בה שלו�, לעומתה

  25.רצח לבמקרי� שדמי� נוספת � יישוב נטול שפיכותי� המספקי� שיפוטיכי�הלי

א� נעדר , יישוב פרשה של רצח באמצעות הלי� שיפוטי נזכר א� כ� כבר באיליאדה

אול� ללא כל , אהיטיאה מוזכר פעמי� אחדות באודיססיפור האורס, זאת ועוד. אהימהאודיס

.  מוצג בה כדג� של התנהגות ראויהאורסטס מעשה הנקמה של ,בי� היתר. רימוז להלי� שיפוטי

 ,בנו של אודיסאוס,  לטלמכוס)המחופשת(כבר בשיר הראשו� אומרת האלה אתנה ,  למשל,כ�

  :את הדברי� הבאי�

  סהא� לא שמעת באיזו תהילה זכה אורסט

  כאשר הרג את אייגיסתוס, בי� האנשי�
_____________________________________  

 בגרסתו של טשרניחובסקי. 508–497שורות , עשר�שיר שמונה, 1ש "לעיל ה, איליאדההומרוס   22
ְ*ֵניֶה� ר�ִצי� ֶ*%�ִציא ַה!�ֵפט "כמתורגמת " שניה� רצו לפנות לבורר שיחליט בעני זה"השורה 
, שאול טשרניחובסקי מתרג� (512שורה ,  שיר יחספר איליאסהומרוס  ."ְ*ַ>ט ֱאֶמתָלא�ר ִמ 

1932.( 
, משפט וספרות בעיד� דיגיטלי ראו אלמוג ליתפורמ� ובלתיליתלהגדרת פואטיקה משפטית פורמ  23

 .54–42' בעמ, 9ש "לעיל ה
 להרחבה ).1991, שבע שפירא עורכת�בת (126 כר� ה תתולדות התקופה ההלניסטיאביבה קציר   24

 Gerhard Thür, Oaths and Dispute Settlement in Ancient Greek אודות מג אכילס ראו�על
Law, in GREEK LAW IN ITS POLITICAL SETTING: JUSTIFICATIONS NOT JUSTICE 57 (L. Foxhall 

& A.D.E. Lewis eds., 1996). 
 ליי� באפוס היוונייהיסודות האיד"מד �ראו ג� רחל פרנקל. 155' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  25

שמחות קטנות של " בוח לניצני הקושי שבמיו הסוגי�אכילס כמקרה�מג): וירגיליוס, הומרוס(
 ).2003 (245, 245 תחומית�האידיליה בראייה רב: יו� חולי�
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  ?זה שרצח את אביו הידוע, איש המזימות
  ,ה� אינ� רק נאה וגבוה, ידידי, וג� אתה

  26.היה אמי$ ובני הדורות הבאי� ישבחו�

נעדרת כליל הדברי� השיפוטי  יישובשל אפשרות העל רקע זה מתבקש לשאול מדוע 
סימני . כחידוש מהפכני שמנהיגה אתנה, טיאהבאורס,  רק לאחר דורותהומופיע, אהימהאודיס

עדר וההשאלה הנרטיביי� לנוכח הופעתו של הסיפור המשפטי המכונ� דווקא באורסטיאה 
 י� העומדי�קווי הדמיו� בי� הקונפליקטלנוכח אה מתחדדי� יהשיפוטית באודיסהאפשרות 

 הנית� לכנותש אה וג� האורסטיאה מתארות סיטואציהיג� האודיס. שתי העלילותשל  �ביבל
  ."משבר נקמה"

אודיסאוס מבקר את אביו הזק� , בסיו� הרג המחזרי� והרג המשרתות. אהיאפתח באודיס
נקמה גוררת "של  הדינמיקההמכיר היטב את , לארטס. לארטס ומעדכ� אותו בדבר האירועי�

  :אומר לבנו, "נקמה

  אבל כעת יש בי פחד נורא שאנשי איתקה
  ויזעיקו, לכא�יבואו , מיד כול� יתגיסו

  27.בשליחי� את יושבי הערי� ברחבי קפלניה

 המחזרי� נאספי� ליד ארמונו של אודיסאוס יה� שלבני משפחות. חששו של לארטס מתממש
ידי � בנו אנטינואוס היה הראשו� שנקטל עלר שא, אופיתס. מתו� כוונה לנקו� את מות יקיריה�

  :מאזכר את חובת הנק�, אודיסאוס

  , אנשי� ימצאו בנו דפיג� בדורות הבאי�
  א� לא נקח נקמה מרוצחיה� של בנינו

  28.ושל אחינו

ומתכוו� , אותיה ההרסניות של תוכנית הנקמהמתוצלקולות המזהירי� ההמו� אינו שועה 
  .משבר הנקמה מגיע לשיאו. לתקו�

,  באודיסאוסו�מחויבי� לנקכעצמ� את כש� שקרובי הנרצחי� רואי� , סטיאהובאור
 מה� היכולת משנשמטת. רצח אמועל  באורסטס ו�עצמ� כמחויבות לנקאת ות האריניות רוא
  :ה� מאיימות בהסלמת הסכסו�, לנקו� ביחיד

  כתגמול על עלבוני
  –מתו� לבבי אפריש 

  ובעקבותיה, זיבה שתעקר את הקרקע
 29...מחלה שתכה בצמחיה ובילודה

_____________________________________  

מוטיב האורסטיאה חוזר . 302–298 ותשור, שיר ראשו, 35' בעמ, 1ש "לעיל ה, סאהאודיהומרוס   26
 Edward F. D’Arms & Karl K. Hulley, The Oresteia-Story ראו. אהימעשר פעמי� באודיסיותר 

in the Odyssey, 77 TRANS. & PROC. AM. PHILOL. ASSOC. 207, 210 (1946). 
 .355–353שורות ,  וארבעהשיר עשרי�, 444' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   27
 .435–433שורות , שיר עשרי� וארבעה, 447' בעמ, ש�  28
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ג� . א מענה בדחיפותומחייב למצו, בשתי היצירות משבר הנקמה מאיי� על הציבור כולו
בוחר כל אחד מה� אול� , הומרוס וג� אייסכילוס מתארי� את אתנה כדמות המספקת מענה

  : עומד על כ� פרוש.עבורה דר� פעולה שונהב

לעיני אודיסאוס וההמוני� , מזרה אימה, היא מתגלה... בפרשת אודיסאוס
דול ותובעת משני הצדדי� הניצי� להתפשר ולח, נק��הצרי� עליו צמאי

�  על...היא מתערבת בפרשה... בפרשת אורסטס, לעומת זאת... דמי��משפיכת

  30...משפט�בית, ידי הקמת מוסד חדש

ואז פלס : "ה� אלהאה י באודיסות האחרונות השור:משבר הנקמה נפתר א� כ� בשני המקרי�
� השורות האחרונות באורסטיאה הו 31;"כרתה בי� שני הצדדי� ברית לימי� שיבואו ...אתנה
 32".קראו הידד כדי לחתו� את הזמר... נכרתה ברית שלו� לעול� ע� אזרחי אתנה: "אלה

מדגיש את ההבדל בי� , סתיימו שניה� בבריתות של שלו� ופיוסשה ,הדמיו� בי� משברי הנקמה
 באורסטיאה הגיבור רוצח את אמו ואת מאהבה ועומד למשפט :אופ� סיגור� של שני המשברי�

ואינו , מתאחד עימה, אה הגיבור רוצח את מחזרי אשתו והמשרתותיבאודיסואילו  ;בגי� מעשיו
  .עומד למשפט

שהוא כבר זכה וא�  ,נוכחות בחברה היווניתובקיו� בשני� לאחר שהמשפט זכה מאות 
 .בר הנקמהמשפט למש בסיגור נטול, אהיבאודיס, בוחר הומרוס, מנותי באיליאדהוייצוג אב

לאלה שתוארו בזמ� אירועי� שקדמו , באורסטיאה, לוסיומאות שני� אחר כ� מתאר אייסכ
. משבר הנקמהשל ובוחר להציב נרטיב משפטי מכונ� כשיאה של העלילה וכפתרו� , אהיבאודיס

הרוויה ייצוגי� ברמות , אהיהאודיס; המעבר חד רק לכאורה, כפי שיתואר בחלק הבא, אול�
מעותית במסלול הארו� והמפותל מהווה ג� היא תחנה מש, הוויה של שלטו� חוק לששונות 

שלאורכו מתפתחות ומתעצבות ה� תופעת המשפט וה� הזרימה הרצופה של ספרות לצד 
  .משפט

  33"הזמ� הגדול"האורסטיאה ו, אהיהאודיס. ב

טי� את מארג הקשרי� הדינמי בי� יצירה לבי� בכבאחד מכתביו המאוחרי� מתאר מיכאיל 
יצירה לא יכולה לחיות במאות ]ה"[ :חייהממנו צמחה והעתיד שבו תמשי� את שהעבר 

 להבנה מלאה של 34".שאחריה א� היא לא ספחה לתוכה בדר� כלשהי את המאות שקדמו לה
  ":הזמ� הגדול"ו� מה שבכטי� מכנה מיקומה בתעל היצירה תורמת התבוננות 

_____________________________________  

 .785–782שורות , 57–56' בעמ, 6ש "לעיל ה, נוטות החסדאייסכילוס   29
 .157' בעמ, 21ש "עיל הל, פרוש  30
 .458–456שורות , שיר עשרי� וארבעה, 450' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   31
 .1047–1044שורות , 67' בעמ, 6ש "לעיל ה, נוטות החסדאייסכילוס   32
 ).2008, סרגיי סנדלר מתרג� (170 תרבות, שפה, פילוסופיה: כתבי� מאוחרי�בחטי מיכאיל   33
 .ש�  34
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הווה הוא פרודוקטיבי עבור  ...כל הווה יהיה לעבר עבור הזמני� שיבואו אחריו
מיקו� נכו� של ). נושא הזרעי�(שר העבר מבשיל בו ומניב את פריו העתיד כא

הוא משימה מתודולוגית ) ולא בזמ� הקרוב אליה, בזמ� הגדול(היצירה בזמ� 
ועומק בהענקת ... בו בזמ� דרושי� ג� רוחב ועומק מרחבי. חשובה ביותר

  35.המשמעות

הטוע� אות� , "� הגדולהזמ"דר� תנועת� של שתי היצירות בתו�  –ברוח זו אבקש לאתר 
אה לבי� י ברצ� בי� האודיס– במשמעויות שחלק� צצו והתבלטו דורות לאחר יצירת�

  .הקושר את שתיה� לרעיו� המשפט ושלטו� החוק, האורסטיאה
המחקר ,  ע� זאת.אה נוצרה זמ� רב לפני שהפוליס ומשפטה באו אל העול�יהאודיס

זמ� , כלומר, ס"באמצע המאה השביעית לפנהכבר העכשווי סובר כי חוקי� כתובי� היו קיימי� 
 דבר החקיקה המערבי הראשו� שעוסק ברצח 36.לא רב לאחר התגבשותה של היצירה ההומרית

,  זאת ע�37.ס" לפנה620בשנת , נחקק מעט מאוחר יותר, ואשר אוסר נקמה אישית, ובהריגה
שירות ועקיפות למשפט  התייחסויות י– "רמזי משפטהֶ "אה רוויה במה שנית� לכנות יהאודיס

  . למשפטכפופי�הולחיי� חברתיי� 
עמדתי על הדמיו� הנרטיבי בינו . אהיבאודיס פתרו� משבר הנקמה ו שלאפתח בניתוח טיב

עתה אני .  העמוק באופ� סיגור� של שני המשברי�לבי� משבר הנקמה באורסטיאה ועל ההבדל
הסיגורי� אינ� כה שמסקנה למוביל אה יעומק באודיס� כי עיו�, טי�בכבעקבות , מבקשת לטעו�

נית� לאתר תהלי� של זרימה רצופה וקשר " הזמ� הגדול"על רקע ; דיכוטומיי� באופיי�
  .יה�בינ

א� פועלת בה שיטת אכיפה של יישוב , החברה ההומרית מקדימה כמוב� את עיד� הפוליס
ר של מסורת  שתיה� תוצ,והאיליאדהאה י האודיס38.סכסוכי� שנורמת הנקמה היא חלק ממנה

מערכת של כללי� בה מתקיימת ככזו שמתארות את החברה היוונית הקדומה , פה�בעל
חובה  . את חובת התגובה והנקמה במקרה של פעולה פוגענית, בי� היתר,קובעתאשר , חברתיי�

 שהיא גו� של מעי�, ידי מועצת הזקני�� מתבררת עלה�הפרה שלו ,ידי כללי��מוסדרת עלזו 
  39.סכסו�בע מושבעי� המכרי

_____________________________________  

הזמ הזה " ":שבי הזמ"שחרור מלו העתיקה ווטי באשר ליצירות מתקופת יבככ� כותב . ש�  35
, שהיווני� באמת לא היו מודעי� לה�, מלא בגילוי של עוד ועוד ערכי משמעות בעת העתיקה

 .)221' בעמ, ש�(" מ� יצרו אות�אפילו שה� עצ
36  MICHAEL GAGARIN, EARLY GREEK LAW 19 (1986). 
37   � ומכריז על בתי,אוסר נקמה, אשר נחרט על שיש, החוק). Dracon(מדובר בחקיקתו של דרקו

 Eva Cantarella, Private Revenge and Public: ישפטו מי שהרגו במזיד ובשוגגיבה� שמשפט 
Justice: The Settlement of Disputes in Homer’s Iliad, 3 PUNISHMENT & SOC’Y 473, 474 

(2001). 
 .475' בעמ, ש�  38
 מערכת התגבשה, ס"לפנההחמישית והרביעית במאות , מאוחר יותר. 479–478, 473' בעמ, ש�  39

, האראופגוסמועצת היה הגו� הראשו . גופי� עיקריי�פעלו כמה בה ש, משפט פורמלית יותר
ועברו סמכויות הבהמש� .  ערכאה משפטית במקרי� של רצח, בי יתר תפקידיה,שר שימשהא

של פשיעה במקרי�  בשיפוט , בי היתר,ועסקה,  שהוכרה כגו� ריבוני,הע��פתאסהשיפוט אל 
. על מושבעי� שנבחרו מקרב אזרחי אתונהשהתבססו  ,משפט� בתיג� פה פעלו האסלצד . פוליטית
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 באיליאדההסוקר בהרחבה את העדויות לקיומה של שיטת משפט , שמציי� גגרי�כפי 
, אנתרופולוגית או סוציולוגית, יצירה ספרותית אינה בבחינת דוקומנטציה ישירה, אהיובאודיס

כי יצירות אלה משקפות באופ� נאמ� למדי את החברה היוונית א� העמדה הרווחת במחקר היא 
  40.� החברתיי� ששררו לפני השלמת�י לתנאה כראיות� להשתמש בה� בזהירכ� נית�ועל

על מי שכבודו . התנהגות חברתיתלהכוונת בושה והחשש ממנה משמשי� מכשיר מרכזי 
נורמת הנקמה ,  ע� זאת41.עצמו מהבושה החברתיתאת נפגע מוטלת החובה לנקו� כדי למלט 

של ותו� מעורבות , רת כללי� מפורטי�במסג, ס כמוסדימופעלת כבר אז באופ� שנית� לתפו
 42.כסוג של סוכני� חברתיי�, הנוקמי� פעלו בחסות הסמכה והסדרה חברתית. זקני�המועצת 

 הסדר הסכמי בי� הפוגע לנפגע –" מחיר ד�" תשלו� לאפשרות שהסדרה חברתית זו כללה ג� 
במקרה כזה . נקמהיוותר על זכותו לשהלה מנת �פיו ישל� הפוגע פיצוי כספי לנפגע על�עלש

  43.בושהלווה להימנעות מנקמה מחיר של נלא 
המהווה , סצנה זו. חשיבות מרכזית בהקשר זהיש החרוטה על מג� אכילס  סצנת המשפטל

מוכרע �הניבה פולמוס מחקרי רחב ובלתי, תיאור ראשו� של הלי� משפטי בספרות המערב
אחת מהגישות  44.ת משורותיהכמעט לכל אח, לעיתי� סותרות, המתייחס לפרשנויות שונות

שבאו לידי ביטוי במסגרת פולמוס זה רואה בסצנת המג� ייצוג של משפוט הנקמה כפרקטיקה 
לא עלה יפה ר שא" מחיר ד�" הסצנה מתארת הסדר ,פי גישה זו� על. שנהגה כבר בעת ההומרית

קי� של  ג� א� פרטיו המדוי45.הצרי� הכרעה ציבורית ופומבית בי� הצדדי� הניצי�כ� �עלו
נראה כי עצ� הבחירה של הומרוס לתארו , הסכסו� שסצנת המג� מתארת נותרי� לוטי� בערפל

 a crucial moment in“ייצוג של ,  כדברי אווה קנטרלה,גבי המג� האלוהי מייצרת�כמונצח על

legal history: the moment of transition when a system of revenge gives way to a system of 

criminal law”.46  
הדעות הפרשניי� האופפי� אותה אי� �חילוקילמרות את סצנת המג� מציי� גגרי� כי בנתחו 

הצדדי� היריבי� מביאי� את ריב� ליישוב חיצוני באופ� : ספק בכמה ענייני� חשובי�
ה� עושי� ו, פני מי שמייצגי� סמכותלה� משמיעי� את טענותיה� בפורו� פומבי , וולונטרי

 המיועדת לאפשר לצדדי� להשמיע את , ופומביתליתפורמ,  בהתא� לפרוצדורה ידועהאתז

_____________________________________  

המשפט �חיבור חשוב המתאר את מערכת בתי. דדי� וא� סיפקו הכרעההמושבעי� שמעו את הצ
 .ס" לפנה�322 ל329בי המשוער הוא שמועד חיבורו ,  של אריסטו"מדינת האתונאי�"הוא 

ARISTOTLE, THE ATHENIAN CONSTITUTION (Peter John Rhodes trans., 1984) (1891) . להרחבה
 EDWARD M. HARRIS & LENE RUBINSTEIN, THE LAW AND THE ;36 ש"ה לעיל ,GAGARIN ראו

COURTS IN ANCIENT GREECE (2004); KURT A. RAAFLAUB, JOSIAH OBER & ROBERT W. 
WALLACE, ORIGINS OF DEMOCRACY IN ANCIENT GREECE (2007); Margaret Visser, 

Vengeance and Pollution in Classical Athens, 45 J. HIST. IDEAS 193, 193–206 (1984). 
40  GAGARIN ,20' בעמ, 36ש "לעיל ה. 
41  Cantarella ,475' בעמ, 37ש "לעיל ה. 
 .479' בעמ, ש�  42
 .477' בעמ, ש�  43
 .476' בעמ, ש�  44
 .ש�  45
 .480' בעמ, ש�  46
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שניתח בהרחבה ,  גגרי�47.שב את הסכסו�יַ מנת שאותו גו� יְ �טענותיה� לפני גו� מוסמ� על
טוע� כי סצנת המשפט , משפט בספרות היוונית שקדמה לאורסטיאה�סיטואציות דמויות

בדומה למתואר בסצנת המג� של , נפתחת ג� היא, המופיעה באורסטיאה, המאוחרת יותר
הלא  ,פני גור� מוסמ�לבשני צדדי� אשר בפועל מביאי� את עניינ� באופ� וולונטרי , אכילס

המשפט הנער� כולל . המשפט�על ייסוד ביתזאת בעקבות אשר מחליטה  ,האלה אתנההוא 
מבחינה אול� , ותמשפט קודמדגשי� יותר בהשוואה לסצנות � מוימאפייני� פורמליסטי

  48.מהותית החידוש שמוצג באמצעות ההלי� באורסטיאה אינו כה מהפכני
אה רוויה התייחסויות לחלקו הראשו� של י האודיס.סצנת המג� מופיעה כאמור באיליאדה

. פוגע כדי לשמר את כבודומ� ה החובה המוטלת על מי שנפגע ליטול נק� –" כלל הנקמה"
אה הוא החלטת� של קרובי המחזרי� שנרצחו לנקו� את זכר ישיאו של משבר הנקמה באודיס

 האפשרות להמיר את חובת –" כלל הנקמה"חלקו הנוס� של  49.המתי� כדי לא לעטות חרפה
נוכחותה של ניכרת באודיסיאה ,  ע� זאת50. אינו מאוזכר באודיסיאה–הנקמה בפיצוי כספי 

כחלק ממער� חברתי צפוי וידוע אלא , נשלטת�נורמה המסדירה נקמה לא כגחמה אישית בלתי
�נקמה ללא שפיכותג� להכיל  –הידוע מסצנת המג� באיליאדה  לנוכח –מאפשר אשר , ללכ

  . ובמידת הצור� תו� הפעלת סמכות שיפוטית,דמי�
הסובר כי ג� א� האורסטיאה היא אתר הולדתו של , �+א� ל�מציג תפיסה ברוח זו 

לראשונה , מציגה) לצד זו של הסיודוס(ומרוס יצירתו של ה, האינסטרומנטליז� המשפטי
 51.עיסוק מהותי במחשבה על תפקיד הצדק המשפטי בכינו� סדר חברתי, בציוויליזציות המערב

בעוד באיליאדה המניעי� האישיי� ה� . אהיג� פינלי מדגיש בהקשר זה את ייחודה של האודיס
, ישות הצדק את היסוד האישידר"אה משלימות י באודיס,פיה� הדברי� נחרצי��  ועללחזות הכ

  52".א� כי השלמה חלקית וגולמית

_____________________________________  

47  GAGARIN ,27' בעמ, 36ש "לעיל ה. 
 .41' בעמ, ש�  48
49   שיר , 447' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאהראו הומרוס . הומרוס ש� בפיו של אופיתסשכטיעו

 . עשרי� וארבעה
על ,  המודגש לאור� היצירה,אולי בשל זעמו,  אינו מציע פיצוי למשפחות המחזרי�אוסאודיס  50

ג� הקרובי� אינ� . ביתו שהמחזרי� היו אחראי� לה�הפגיעה הקשה והארוכה בקניינו ובמשק
אד� �  מות� של מאה ושמונה בני–החריג של האלימות שהיקפה יתכ י. מעלי� את האפשרות הזו

ימה ליישו� מתא� הפיצוי לבלתיאפשרות הופכי� את , בו מתושהקרב של העימות � ואופיו דמוי–
החלטת שקוד� לאינו מעלה אותה בשיח ו, הכ הומרוס בוחר לא לאזכר�ועל, בנסיבות העניי

 .אוסהקרובי� לתקו� את אודיס
51  DAVID LUBAN, LEGAL MODERNISM 298 (1997) .הרואה בנורמות , תפיסה נוספת מציע זנגליני

 n the Odyssey rule of law concerns[I]“: האירוח המפורטות באודיסיאה יסודות לשלטו חוק
coagulate with particular insistence around the management of guest-host relationships: 
specifically, ignorance and/or violation of the duties and rites of hospitality toward 
strangers...” (Aleardo Zanghellini, The Foundations of the Rule of Law, 28 YALE J.L. & 

HUMAN. 213, 228 (2016)). 
 .48' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינלי  52
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 ,ברמות שונות,  הדהודי� של אהדה, בפינות שונות,אה אוצרת בתוכהיהאודיס, אכ�
ידי כללי� �המוסדרי� עלושל חיי� חברתיי� , לרעיונות של שלטו� חוק הקשור לתפיסת צדק

  :הדהוד כזה מופיע כבר בשורות הפתיחה. מחייבי�

  שזמ� רב, פרי על האיש רב היזמהמוזה ס
  ,נדד לאחר שהחריב את טרויה הקדושה

  ,ראה ערי הרבה אנשי� ולמד את דרכיה�
  ,והרבה מכאובי� סבל בלבו על פני הי�

  .לדאג שישובו, נאבק על חייו ועל אנשיו
  ,לא הושיע, א� כי השתוקק, א� את אנשיו

  ,כי ה� עקב עצמ� נשמדו מתו� קלות דעת
  ,השמש, את פרי הליוסשאכלו , טפשי�

  53.ולכ� הוא שלל מה� את היו� ששבי� בו

אכילת הפרי� של הליוס מופיע בשיר כעונש בגי�  אוס אנשי אודיס� שלל מותעהסיפור המלא 
אודיסאוס ואנשיו מגיעי� לאי שבו רועה הבקר . "סקילה וכריבדיס, הסירנות "–עשר �השני�

יו בדבר הנורמה האוסרת לגעת בבקר השיי� אודיסאוס מיידע את אנש. אל השמש, של הליוס
רי� את עדרו ובלח$ הרעב ה� מפֵ בהא� , ודורש מה� להישבע כי לא יפרו אותה, להליוס

כל אלה שהפרו את . הליוס הזוע� דורש מזאוס נקמה ומקבל אותה. הנורמה ושוחטי� מהבקר
 במאמצי� וא� לא חס�, כיבד את הנורמהר שא, ניצל רק אודיסאוס. הנורמה מוטבעי�

  .החובה לכבדללקיומה ויהיו מודעי� אנשיו שאזהרות כדי להבטיח בו
המשורר . דומה כי הבחירה לאזכר אפיזודה שולית יחסית זו בפתיחת האפוס אינה מקרית

אודיסאוס הוביל את אנשיו : הפונה למוזה מזקק כבר בשורות הראשונות את גרעי� הסיפור
הפרת הנורמה הובילה . כ� הגיע לה� הניצחו� כי א� ה� נספו לאחר, לניצחו� על טרויה

 קו זה של הבלטת רעיו� .צודקכבד� החיי� הזה והאפוס ההומרי נפתח בהצגת א. לאובדנ�
כפי שמציינת . הצדק והגמול ההול� המלווה כל בחירה אנושית נמש� לאור� האפוס כולו

ותר בתפיסות המוסר אה כמשקפת שלב מתקד� יייש הקוראי� את האודיס, מרגלית פינקלברג
הער� , גריפי� כדברי 54".צדיק ורע לו רשע וטוב לו"וכעוסקת לכל אורכה ברעיו� , והצדק

תבוא ,  ופנלופהאוסכמו זו שהפגינו אודיס, נאמנותשאה הוא יהמרכזי העולה מסיפור האודיס
  :הצודקעל שכרה 

_____________________________________  

 .9–1שורות , שיר ראשו, 25'  בעמ,1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   53
, קלי דה רומיי מפרטת בהקשר זה את ההבדל בי האיליאדה'ז. 82' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  54

משמעית הרבה יותר בהדגשת הקשר בי �שהיא חד, אהילבי האודיס, שבה רמזי הצדק חבויי�
אינו מחמי� א� הזדמנות ", כותבת דה רומיי, המשורר. האד��רעיו הצדק לבי גורל� של בני

באודיסאה מתחילתה ... רי� עונש בשל מעשי� החורגי� מ הנורמהאחת להראות את האלי� גוז
קלי דה 'זראו ". שבאיליאדה היה רק מרומז, עד סופה רואי� כיצד הול� ומתגבש רעיו הצדק

 ).1993, מרדכי שניאורסו מתרג� (68 הומרוסרומיי 
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Fidelity is rewarded... [t]he ultimate outcome will be happy, with gods 

benevolent and love restored in the family and prosperity among their 

people.55 

אתנה ", כבר בשיר הראשו� –מופיע ,  המנכיחות את רעיו� הגמול,פתיחההיד לאחר שורות ימ
התמונה . המש�ב  המסמ� את כיוו� הדברי�ברוחו הכלליתמשפטי �מסגור מעי� – "וטלמכוס
מאורגנת באופ� , אלי� ואלות הדני� בעניינו של אודיסאוסארת התכנסות של המת, הפותחת

היא .  אתנה נוטלת על עצמה משימה דמוית ייצוג משפטי56.המעלה על הדעת הלי� משפטי
 "לקוח"השופט העוי� את � אל– פוסידו�נעדר מהרכב התריסר האלוהי העובדה שמנצלת את 

  57.מבקשת הכרעה שתאפשר לו לשוב לביתוו, היא מסנגרת על אודיסאוס בהרחבה. שלה
בעיקר , שיפוטית אכ� נוטה לטובת אודיסאוס� כי הכ� הכמומתברר בעקבות הדיו� המתנהל 

בהתא� לרעיו� הצדק  ופועל די��בית�משמש מעי� אבאשר , בזכות עמדתו האוהדת של זאוס
א אזכור את אי� יתכ� שאני ל. " שהובלט כבר בשורות הראשונות של האפוס,והגמול הנאות

הוא .  אומר זאוס58,"?שהיה א� זובח יותר מאחר לבני האלמוות אדוני השמי�... אודיסאוס
 אול� ; עיוור את עי� בנואוסשאודיסעל כ� כעסו של פוסידו�  –ג� טיעו� נגדי אומנ� מציג 

כמכשול , מיעוט דעתכמעי� ל את עמדתו של פוסידו� ומציג אותה טמבהוא באותה נשימה 
  : עליורב תגבשדעת הרו

  כולנו הנוכחי� כא� נת� את הדעת, בואו
  ופוסידו� ירגע עוד. אי� סו� סו� הוא ישוב

  כי הוא היחיד לא יתמיד במחלוקת, מזעמו
  59.כשמתנגדיו ה� כל האלי� בני האלמות

שיפוטי שבו הכרעת הרוב גוברת על � הומרוס ממסגר א� כ� את הישיבה האולימפית כדיו� מעי�
הדיו� מסתיי� בהסמכתה ". צו עשה"מעי� ל, פסיקה אופרטיביתלבילה דעת המיעוט ומו

מוענקת א� כ� " זכות השיבה" .המשתמעת של אתנה לקד� את שובו של אודיסאוס לאיתקה
  . באמצעות החלטת המותב האולימפילאודיסאוס

_____________________________________  

55  GRIFFIN ,94' בעמ, 3ש "לעיל ה. 
עשר אלי� � המונה שני�, האולימפוס הוא משכ הפנתיאו האולימפי, המיתולוגיה היווניתפי �על  56

הפיסטוס , אתנה, הרמס, אפרודיטה, ארס, ארטמיס, אפולו, דמטר, פוסידו, הרה, זאוס: ואלות
, זאוס הוא ראש האלי�). 2014 (32 גיבורי� ומיתוסי� ביוו� העתיקה, אלי�מעי מזור . והסטיה

, 54ש "עיל הל, דה רומיי. והשליטה בעול� מתחלקת בינו לבי זאוס, מעמד בכיריש  א� לפוסידו
 .63' בעמ

57   , בי יתר הפגמי� שנית למנות. האולימפי אינו תוא� לעקרונות של הלי� הוג" הלי�"השמוב
משמשת ג� היא ותה עת ובא, שיפוטי�היא חברה בהרכב המעי –אתנה עוטה שתי גלימות 

.  בהמש�עוד אשוב הפני� של אתנה פקודה מרובהת לעניי .גורית של אודיסאוס ופועלת למענוסנ
האמורה לייצג את רגע ייסודו של ההלי� השיפוטי , ג� באורסטיאה, להל בפרק דכפי שיפורט 

יפוטי שהיא ראשת ההרכב הששל  הגלימה למרות , בי היתר.פני��מפגינה הטייתאתנה , ההוג
 .אורסטס, דו� האינטרסי� של הנאש�היא פועלת בגלוי לקי, עוטה

 .67–65שורות , שיר ראשו, 27' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   58
 .79–76שורות , שיר ראשו, 28' בעמ, ש�  59
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. עדיי� ללא פוסידו�, פת אלי�אסהמתאר ג� הוא , שרור בשיר החמישיאהחלטה זו מקבלת 
ואתנה ממשיכה לייצג בנחישות וביעילות את האינטרסי� של , � מתכנסי� שוב במועצת�האלי

, הכינה את הרקע והצליחה להשיג הכרעה עקרוניתהיא לאחר שבישיבה הקודמת . אודיסאוס
 ,היא מזכירה את הסכנה לשלומו של טלמכוס. היא עוברת לשלב הקידו� המעשי של ההכרעה

הנמצא באי ,  הדחיפות המחייבת לשלח לדרכו את אודיסאוסואת, שהמחזרי� מאיימי� להרוג
הרמס מעביר לקליפסו את דבר ו ,כנית השיבהוזאוס מורה לה לקד� את ת. של הנימפה קליפסו

היא .  קליפסו מפרטת את עמדתה שלה60".זאוס דורש שבלי לעכב תשלחיהו לדר�: "ההכרעה
 זכותנטלה על עצמה מקנות לה טוענת כי הצלתו של אודיסאוס מטביעה בי� והדאגה לו ש

, הרמס מזהיר אותה לא להגזי� במחאתה.  עמדתה של קליפסו נדחית61.להמשי� להחזיק בו
פוסידו� הזוע� . והיא אכ� מכירה בכפיפותה לסמכות הצו האולימפי ומשלחת את אודיסאוס

מקבל עליו את די� הרוב , כקליפסו, א� ג� הוא, יצא לדרכושמתעלל מעט באודיסאוס 
אה י האודיס, למעשה62".מעוגנת בהחלטת האלי�", א� כ� ,אוסאודיסשיבתו של . אולימפיה

המוצגת כתואמת  –שיפוטית � צאה לפועל ההחלטה הכמוה�היא תיאור מפורט של האופ� שבו 
  . בישיבותיה�תקבלהשה – קרו� של צדקיע

י� של חיי� חברתיי� הכפופהאדרה וזאת באמצעות  –רפרור נוס� לתופעת המשפט 
מופיע דר� שרטוט� של שלוש חברות  –שקיומ� נטול שלטו� חוק אלה לשלטו� חוק וגינוי של 

 שבכל אחת מה� משתק� סדר ,אודיסאוס מגיע אליה� במהל� מסעו הארו� הביתה ששונות
  .אר$ הפיאקי� ואיתקה, אי הקיקלופי�: חברתי אחר

יאקי� את עלילות הפבשיר התשיעי אודיסאוס מספר למארחיו . אפתח באי הקיקלופי�
יתה יה, הוא מספר, השאלה הראשונה ששאל את עצמו בהגיעו לחו�. עימותו ע� הקיקלופי�

  :נוהגי� כ�שאינ� כאלה שמכבדי� חוק או אנשי� א� יפגוש 

  ,אצא לחקר ואדע מיה� אנשי� אלה
  ,אלימי� וחסרי חק, הא� אלה פראי�

  63?או נדיבי� לנכרי� ובלב� יראי אל

קיו�  לשמהווי� ייצוג מושל� , מתברר, הקיקלופי�. ודיסאוס מענה ברורמהרה מקבל א�עד
מבלי להכיר א�  ו,כל אחד מה� קובע די� לעצמו מבלי להתחשב בזולת הקיקלופי. נטול חוק

מו ימנת להחלי� ע�אודיסאוס ומלוויו נכנסי� למערתו של הקיקלופ פולימפוס על. בקיומו
אול�  64.ת נורמה מרכזית ומקובלת בעול� היווניכמצוו,  וליהנות מאירוחמתנות כאורחי�

_____________________________________  

 .112שורה , שיר חמישי, 108'  בעמ,ש�  60
61   המכתיבות את ,עי�הגברי� בקנאה ובצרות�פסו מאשימה את האלי�קלי, למרבה העניי

והנה כעת את� כועסי� על שחי ... מכעיס אתכ� כשאלות שוכבות בגלוי ע� אנשי�": הכרעת�
טיעוניה של קליפסו בדבר אול� ג� . 129–119שורות , שיר חמישי, 108' בעמ, ש�..". .אתי גבר

 . לביתו נותרת בעינהאוסהוביל את אודיס וההכרעה ל,גדרית אינ� מתקבלי�מפליה ה
 .81' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  62
 .176–174שורות , שיר תשיעי, 172' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   63
לעיל , Zanghellini; 85–83' בעמ, 2ש "לעיל ה,  ראו ג� פינלי.132' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  64

 .231' בעמ, 51ש "ה
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רק בעזרת תחבולות . וטור� את אנשיו של אודיסאוס, הקיקלופ אינו מכבד את הנורמה
� מה מרכזית בסיפורהעדר משפט מהווה תֵ . ועוקר את עינו של הקיקלופ כנקמה, ניצל אודיסאוס

 65,"חוקי� ולא נהגשאינו מכיר לא "פולימפוס מאופיי� פעמי� מספר כפרא .  זהמשנה
אי� : "שלטו� חוקשל ואודיסאוס שב ומדגיש כי הקיקלופי� כול� מתאפייני� בהעדר מוחלט 

ובי� אחד לשני אי� ,  כל אחד מחוקק חק לילדיו ולנשיו...אי� חוקי קבע, לה� אספות מועצה
  .יאקי�הפ חברת ה של הדגשה יתרה זו מובלטת במיוחד על רקע תיאור66".שו� יחס

בו שורר שלאחר תלאותיו באי הקיקלופי� מגיע אודיסאוס למקו� מתואר כי יני בשיר השמ
כדי , ע�� פתאס" מפיקה ",מיטיבתו של אודיסאוס, אתנה. קיו� חברתי המתואר כאוטופי באופיו

, יאקי�הפבמהל� האירוע אחד . סיוע�ביאקי� ויזכה הפחסותה ירכוש את אהבת כל �שב�
העולב ופוסק כי על , המל� מגבה את אודיסאוס. ע בכבודומתגרה באודיסאוס ופוג, אוריאלוס

אוריאלוס מקבל על עצמו את הדי� ברוח טובה ומציית . לפצות את אודיסאוס בהתנצלות ובשי
המל� . מחלוקותויישוב החברה הפיאקית מתאפיינת ברוגע וביכולת פיוס , אכ�. מלאאופ� ב

 את המלכה 67".המדה עדיפה בכל רגע"ומאמי� כי , מעיד על עצמו כמי שאינו בא לכלל כעס
לאחר שמיעת ,  אכ�68".והיא מפייסת במחלוקות, כי שכל ישר לא חסר לה ",מכבדי� כול�

ולאחר שה� מארחי� אותו בנדיבות ומרעיפי� ,  על מסעותיואוססיפוריו המפורטי� של אודיס
 בחזרה 69,"שדבר כיאה ובטע� ",יאקי� מאיצי� במלכ� לשלוח את האורחהפ, עליו מתנות

  .לביתו
כעסוקה במשחקי� ; יתר� יתציוויליזציב כלוקה יאקית מוצגתהפהחברה , פי גישה אחת� על

כתוצאה מכ� קשה להבחי� . תו� זניחת חובות ממשל מקובלות, בגינוני נימוס ופרכוס, ובהנאות
המל� מספר על אופ� התפרקותו מסמכות לטובת קבלת ,  למשל,כ�. בי� המל� לבי� נתיניו

 אול� נראה כי מהטקסט לא עולה תפיסה ביקורתית של הסדר החברתי 70. שיתופיתהחלטות
יהיה אשר יהיה יחסו המדויק של , מכל מקו�. השתאות ממנו אלא ,יאקי�באר$ הפוהשלטוני 

הוא משורטט כניגוד חד לקיו� הקיקלופי בכל שאי� ספק , יאקיהפהמספר ההומרי לטיב הקיו� 
  . חברתי הפרט לסדרו שלכפיפותבהנוגע 

כדבריה של . מולדתו של אודיסאוס, מודל הקיו� החברתי השלישי מוצג באמצעות איתקה
 –נמצא בתוו� בי� שני העולמות הדמיוניי� ש, איתקה מייצגת קיו� מציאותי, מרגלית פינקלברג

: שיבושי� שוני� מעיבי� על התנהלותו התקינהר ש וא–יאקי� הפזה של הקיקלופי� וזה של 
, בר�. מוסדותיה של החברה היוונית המתוקנת קיימי� בארצו של אודיסאוסלהלכה כל "

כללי הכנסת האורחי� , אסיפת הע� אינה מתכנסת: המוסדות הללו אינ� פועלי� כסדר�
אול� בפועל הוא אינו , באיתקה סדר חברתינוהג עקרוני באופ� ,  במילי� אחרות71...".מופרי�

מנסה להסתמ� על ההסדרי� , בנו של אודיסאוס, סטלמכו, כמתואר בשיר השני. נשמר תמיד
_____________________________________  

 .215שורה , שיר תשיעי, 173'  בעמ,1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   65
 .115–112שורות , שיר תשיעי, 170' בעמ, ש�  66
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להביא את מצב הדברי� אול� נסיונו , לתק� את השיבוש שנגר� בעטיי� של המחזרי�, הקיימי�
א� נשמעת , מנ� מתכנסתופה אהאס. ע� אינו צולח�פתאסס וניכבאמצעות אל תיקונו 

 או עניי� בשער אויב כגו� צבא, פיה רק ענייני� מסוימי��עללית שבמסגרתה טענה פרוצדור
 בשל מצוקה פהטלמכוס מסביר כי כינס את האס. מצדיקי� את הכינוס ,משקל�ציבורי כבד

צר�  "–מצוקה זו . מתכנסת ולא בשל אחד הטעמי� המסורתיי� שבגינ� המועצה, אישית
 המרוששי� ,המחזרי�, קרואי�� האורחי� הלאה� שלנובעת ממעשי –כדברי טלמכוס , "שלי

  : בלשו� זופהטלמכוס פונה לאס.  לכל נוהגיגודאת ביתו בנ

  ,בש� זאוס האולימפי ותמיס, אני מתחנ�
  ,זו המפזרת כנסי אנשי� ושוב מכנסת

  72...חדלו ידידי�

,  לתפקידה של האלה תמיסה טלמכוס מתייחס בשורות אל,וגליקרשמבהירי� כהנא כפי 
המפקח על הצדק בי� , זאוסתפקידו של ול, ע� ובמשפטי�� הממונה על שמירת הנהלי� באספות

הבושה : "לכמה נהגי� מרכזיי� בחברה ההומריתג�  דברי טלמכוס מתייחסי� 73.התמותה� בני
והעונש הבא על מי ; )aidos(הורי� ובני אד� שאני מכבד את דעת� , מפני מה יאמרו אלי�

ת אלא שחלק מהשיבוש המאפיי� א nemesis."(74(שעובר את גבולות המותר בלא אותה בושה 
. היסוד שטלמכוס מסתמ� עליה��מושגילאיתקה באותה עת הוא התכחשות בוטה לנהגי� ו

, פהפני האסמעלה לטלמכוס שדוחה במפגיע את שיח הזכויות , בכיר המחזרי�, אנטינואוס
עד שאמ� תבחר , לא נל� אל נחלתנו ולא למקו� אחר: "ומשיב לו בדרישה מאיימת וכוחנית

טלמכוס אינו מצליח לזכות בתמיכת , ת תמיכתו של מנטורלמרו 75".איש אכאי ותנשא לו
כל מה שטלמכוס יכול לעשות הוא להזהיר כי עונש . והמחזרי� ממשיכי� בשלה�, פההאס

בדברי� המשרטטי� בדייקנות את העתיד , והוא אכ� עושה זאת, רי הנורמותיושת על מפֵ 
  :להתרחש בהמש�

  ,א� אני אקרא לאלי� בני הנצח
  ,ידאג להפו� את הסדר, והאני מק, וזאוס

  76.ובביתי תשמדו ולא יגבה על כ� עונש

ועל הקשר , קרו� האחריותעעולה ממנו הכרזה מהותית על . חשיבות רבהיש למשפט מטרי� זה 
המשורר יודע , במילי� אחרות. ותוונש שיושת על מי שגר� מעהמתבקש בי� גרימת מוות לבי� 

מיידע המשורר את קהלו  כ� –אול� במקרה זה . � די�מי שממית ייתשוקהלו יודע כי הכלל הוא 
את נושא . המחזרי� א� מות� לא יגרור עונש יומתו –דר� מילותיו של טלמכוס הנסער 

_____________________________________  

 .70–68שורות , שיר שני, 43'  בעמ,1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   72
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וכבר ש� הוא , האחריות למות� הצפוי של המחזרי� בחר המשורר להעלות כבר בפתח הסיפור
הנקודה המרכזית . הסיפורפטור שעימו יסתיי� , מיק� את הפטור הצפוי מאחריות למוות זה

הכלל הוא כי מי שגר� למוות ישל�  : האחריות העקרוניתו הבולטת של רעיו�כא� היא הנכחת
של הוא המחייב תכנו� קפדני קיומו של כלל האחריות כבר בעת שבה סופרה האודיסיאה . מחיר

הדברי�  במצ, שגריפי� מציי�כפי . החות� את העלילה,  מאחריותלצור� הבניית הפטורהמספר 
 איתקה ,לנוכח העמימות האמורה אול� ג� 77.החוקתי באיתקה אינו משורטט באופ� ברור

, מדובר בחברה מתוקנת.  אינו זר לה,במוב� רחב, אה כחברה ששלטו� חוקימצטיירת באודיס
, ע��פתכאסשנוהגות בה פרקטיקות דמויות משפט ציבורי שמכוח� פועלי� מוסדות חברתיי� 

אינ� מנסי� , הטווח והמטרידה באיתקה�ת� ארוכתשהיילמרות , רי�מכוח� המחזאשר ו
 אלא מרכזי� את לחצ� בניסיו� להשיג מהמלכה ,להשתלט על בית המלוכה בכוח הזרוע

יו� היו שכמתיאור המתרחש באיתקה עולות על הדעת פרקטיקות . הסכמה לבחור באחד מה�
פרקטיקות , כאמור, לציד�ו, קניי�נתפסות כמשתייכות למשפט פרטי ומכוח� מוכרות זכויות 

כעולה . אשמה ועונש, רי� עקרונות של אחריות- שמכוח� מ�,שנהוג לזהות ע� המשפט הפלילי
 של אודיסאוס כת הממושתועדרויאול� ה, מער� מורכב זה קיי� ונוהג באיתקה, מהטקסט

לתק� את  אוסלנחישותו של אודיס,  לשיבושו החמורוומנהג� המופקר של המחזרי� הוביל
  .למשבר הנקמהזאת  ובעקבות ,השיבוש

העומדי� לתקו� , רי�לבני משפחות המחזהזק� בשיאו של משבר הנקמה מזכיר הליתרסס 
  :היסוד של הסדר החברתי ואת אחריות� של המחזרי� לשיבושו� את כללי,את אודיסאוס

  ,אנא שמעו את דברי אנשי איתקה
  .אירעו דברי� אלה, ידידי, ולשתכ�בגלל ח

  ,א� שאני ומנטור רועה הע� הפצרנו
  ,לא ביקשת� מבניכ� שיפסיקו להשתגע
  ,וה� בצעו פשע גדול ברשעות מחוצפת

  השחיתו את רכושו של גבר אציל והשפילו
  78.את אשתו

מתקני� את ורק שובו של אודיסאוס ומעשי האלימות שנקט , הליתרסס אינו זוכה בקשב
, לאחר התיקו�, אהיל המהל� המתואר באודיסבסופו ש.  את הסדר החברתיהשיבוש ומשקמי�

תאבי� "ופוני� אל העיר , הרגילקמה חוזרי� לתבנית הקיו� החברתי כל המעורבי� במשבר הנ
  79".לקיי� את חייה�

והמרחב שבו היא מתרחשת אינו נעדר , אה אינה מתארת א� כ� הוויה נטולת חוקיהאודיס
סיגור משבר . וני�הקשרי� רבי� ומג�תופעת המשפט רוחשת בו ובאה לידי ביטוי ב. חוק

. מד משפטייא� אינו נטול מ, הלי� משפטי מנ� נטולואה הוא איהנקמה החות� את האודיס

_____________________________________  

77  GRIFFIN ,85' בעמ, 3ש "לעיל ה. 
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זאת  ."ברית לימי� שיבואו" חתימה על –הסכמה חברתית הסכסו� נחת� בבסופו של דבר 
  80."האלה מתו� המכונה" מופע קד� להג� א� , השורה האחרונה

כי משבר הנקמה מתפוגג ומסתיי� בחזרה לסדר החיי� הרגיל לא רק אני מבקשת לטעו� 
, אותה גזרה על המבקשי� לנקו�שהתערבותה של האלה אתנה וההשכחה האלוהית בזכות 

, של המל�" נעדר"סטטוס ה. ביסוד הדברי� עמד מאבק על כוח. בשל טע� עמוק יותרג� אלא 
היה דברי� שלא  יצרו מצברי� הקיי� לשמר את מצב הדבגילו הצעיר של בנו והחלטת המלכה 

  .שליטה והנהגה באיתקה, יכול לא להצית מאבק שעניינו הגמוניה
ע� שובו של . אה היה רק חלק ממאבק זה ונגזרת אחרונה שלוימשבר הנקמה באודיס

ניטל , משנטל לידו שוב את מושכות הכוח והשלטו� באיתקה, אודיסאוס וההכרעה הברורה
להגיע לסיגור המשבר , וונה מצד אתנהע� הכְ , הצדדי� היו מסוגלי�. עוקצו של משבר הנקמה

מדובר במשבר , לעומת זאת, באורסטיאה. מתו� הסכמה והשלמה הדדית ע� מה שקד� לו
 מעצי� ושתפקיד� המרכזי של האריניות בהקשר, זהו משבר נקמה מזוקק. נקמה מסוג אחר

כא� אי� די בהכוונה . רוני שיבוא מבחו$תרו� עקהמחייב פ, אותו ומדגיש את אופיו העקרוני
נסיבות המיוחדות מה. אלות הנקמה לא יסתפקו בכ�, בהמש� רטוכפי שיפ. כללית של אתנה

נדרש  מזה שנדרש שכלולו של סיגור מורכב יותרעולה כי בארגוס באורסטיאה המתוארות 
אתנה פוטי שההלי� השיפירוט הדרישה על סיפוקה באמצעות אייסכילוס מביא את . באיתקה
  .אהיאפשרי באודיסהעדרו נרטיבית ופואטית מבחינה הלי� ש, מכוננת

  טרגדיה וסיפור מכונ� משפט,  אפוס.ג

כגו� , אה ובאורסטיאה נית� לייחס לגורמי� שוני�ישל המשפט באודיסהשונה את אופ� ייצוגו 
כל אחד לצד העדפה אישית של , התפתחות רעיו� הצדק במאות השני� שחלפו בי� היצירות

המשפט �העדפתו של אייסכילוס הובילה לסיפור משוכלל בדבר ייסוד בית. משני היוצרי�
החופש היצירתי שמנ� ספק ואי� א. אחרי�יסודות בעוד שהומרוס העדי� לשכלל , באורסטיאה

מארג "הלא הוא , muthos תפקיד חשוב בקביעת מה שאריסטו מכנההאישי ממלאי� והדמיו� 
נודעת , במהלכו נכתבת היצירהש הפועל על רקע רוח הזמ� , האישיתיהיציר לדמיו� 81".הסיפור

לתובנה כללית זו אני מבקשת לחבר שלושה כיווני� הסבריי� אול� . כמוב� חשיבות מרכזית

_____________________________________  

הוא אמצעי פואטי המשמש בדרמה היוונית לצור� ) ”Deus ex Machina“" (האל מתו� המכונה"  80
 .J.A ראו. וזאת באמצעות התערבות פתאומית של אחד האלי�, פתרו בעיה שהגיבור מצוי בה

CUDDON & C.E. PRESTON, THE PENGUIN DICTIONARY OF LITERARY TERMS AND LITERARY 

THEORY 237 (4th ed. 1991). 
81   בתורת הנרטיב הוא "מארג הסיפור"לרינו מבהיר כי המונח המקביל . כהצעתו של יואב רינו

עדי� את המונח הממוקד הוא מ, מייצר" טקסט"המונח שא� בשל שפע המשמעויות , "טקסט"
 ).2003, נו מתרג�יואב רי (91 פואטיקהאריסטו . "מארג הסיפור"יותר 
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שלושת . העשויי� להנהיר מדוע הופיע סיפור משפטי מכונ� דווקא ביצירתו של אייסכילוס
  82.חברתיה�פוליטיהפרפורמטיבי וה, הכיווני� ה� הפואטי

  יאה המשפט לטרגדיה. 1

מדובר ? הא� תיאור מפורט של הלי� משפטי יאה לטרגדיה והול� פחות את טיבו של האפוס
של ולמהותו המתייחסי� לטיבו של עקרונות פואטיקה היא מער� . בשאלה שאופייה פואטי
המוקדמת  התיאוריה הפואטית 83.באמצעות� הוא מייצר משמעותשמבע ספרותי ולאופני� 

אשר נכתבה בער� באמצע המאה הרביעית , פואטיקהביותר מצויה ביצירתו של אריסטו 
 תורת הפואטיקה מבקשת לתאר באופ� שיטתי את הכלי� שבאמצעות� הטקסט 84.ס"לפנה

שהתייחס אל , אריסטו. תגובות בקרב קהלו) לייצרבנסיונו או כושל (הספרותי מייצר 
א� התייחס ג� , עסק בעיקר בטרגדיה, )mimesis(ייצוג הפואטיקה כאל אומנות החיקוי וה

 – כיוו� אריסטו לאפוס ההומרי ,"אפוס"בהתייחסו ל. ה� האפוס והקומדיהיניב, לסוגות אחרות
  85.אהי ולאודיסלאיליאדה

. שונה מהפואטיקה של הטרגדיה בשלושה ענייני�, פי אריסטו�על, הפואטיקה של האפוס
ונית� לשלב בו , מותר לשלב אפיזודות במארג הסיפור שלו, ותררוחב היריעה של האפוס גדול י
הוא דחוס יותר , כעולה מתיאורו של אריסטו,  האפוס86.דברי� הנוגדי� את ההיגיו�

 אול� רוחב היריעה של האפוס אי� 87".טרגדיות רבות נוצרות מאפוס אחד": מהטרגדיה
  :אה אינו ארו�יאודיסהפור סי, בתוא� לראייה זו. משמעו ויתור על ליבת עלילה מובחנת

. פוסידו� אורב לו והוא נותר לבדו, אד� אחד שהה מחו$ לביתו שני� רבות
. בינתיי� בביתו המחזרי� אחרי אשתו מבזבזי� את הונו וחורשי� רעה על בנו

חש� את זהותו בפני אחדי� וער� , הוא עצמו שב לביתו שבע נדודי� ותלאות
חלק זה הוא עיקר ייחודו של , ואכ�. וביהוא ניצל והשמיד את אוי; מתקפה
  88.וכל השאר אפיזודות, הסיפור

 את הומרוס מאפיי� אריסטו כיוצר מצטיי� השומר על תוא� מדויק בי� בחירותיו הפואטיות
את כל מה שעבר ' אודיסאה'לא כלל ב"הומרוס ,  בהתא� לכ�89".לשיעור שמכתיבה הסוגה"

_____________________________________  
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1992). 
 .91' בעמ, 81ש "לעיל ה, פואטיקהאריסטו   84
 .114' בעמ, ש�  85
 .115' בעמ, ר הבדלי� אלה ראו ש�לפירוט בדב  86
 .54' בעמ, ש�  87
 .40' בעמ, ש�  88
 .54' בעמ, ש�  89
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, זו" פעולה אחת" ב90...".סביב פעולה אחת 'אודיסאה'אלא ארג� את ה... על אודיסאוס
�עלקשה לשלב סיפור גדול בפני עצמו , המתמקדת בזיקוק שיבתו המוצלחת של אודיסאוס

 סיפור שעמד – אודות מהלכו המפותל של ההלי� המשפטי הראשו��עלאודות כינו� משפט ו
, וטות החסדנמשעולה וכפי , לכינו� המשפט יש השלכה על החברה כולה. במרכז האורסטיאה

סיפור האודיסיאה . לעבר הפוליס ועתידה) אורסטס(הוא מעביר את הזרקור בעוצמה מהיחיד 
 באמצעות תמוצגהשיבה  .בשיבתו המאוחרת והמוצלחת של אודיסאוס –ביחיד נותר ממוקד 

לקו עלילה שיתאר בהרחבה הלי� רב שאינו מותיר מקו� , מארג סיפור אפי דחוס ומדויק
  .משפטי

השכנת " –אה י של המקצב האפי מגיעה לשיאה בשיר החות� את האודיסדחיסותו
  . האירועי� הסוערת בשיר זה הנה תיאור של השתלשלות91".השלו�

ה� פוגשי� את ש� .  למחוזות המוות92"נהרו בצוחה"המחזרי� שקטל אודיסאוס 
ר שא, אגממנו� מספר כמה מפוארת הייתה הפרידה מאכילס.  אכילס ואגממנו�יה� שלרוחות

מספר , אחד המחזרי� המתי�, אמפימדו�. לעומת המוות הקודר שנגזר עליו, הקרב�מת בשדה
מסיי� בהצבעה על חשדו בדבר סיוע אלוהי שקיבל ו ,מות חבריול למותו ולביועל האירוע שה

 אגממנו� חות� את השיחה בהשוואה 93".היה ברור שאחד האלי� עומד ועוזר לו: "אודיסאוס
  .נלופה לבוגדנותה של אשתותה של פבי� נאמנו

 � שלשמותא� חששו כי את לארטס מביע . באותה עת אודיסאוס מבקר את אביו לארטס
 מנקמת� של בני משפחות 94"פחד נורא"מקנ� בו , הוא מוצדק" שהפרו כל נוהג"המחזרי� 
  . מבלי לספק הנמקהא�, סאוס מרגיע את אביויאוד. המחזרי�

והמוני� זועקי� וגונחי� נקהלו סביב , ות המחזרי�שעה נפוצה בעיר השמועה על מב�בה
 :אודיסאוס גר� אסו� לציבור כולוכי פני ההמו� ל טוע� ,שבנו נקטל ראשו�, אופיתס. ארמו�ה

הנקמה . הרג את בחירי המקו� יד ע� שובויומ, איבד אנשי� וספינות, הוא הוביל רבי� לטרויה
שאודיסאוס חס על חייו ,  מדו�95". זכרנואחרת תמיד חרפה תכסה את", חות� אופיתס, הכרחית

הצלחותיו ללא סיוע ביתכ� שאודיסאוס זוכה י לא :תועלתנינגדי מעלה טיעו� , זמ� קצר לפני כ�
בצעו פשע "המחזרי� ומזכיר כי , הליתרסס תומ� במדו�. כ� תקיפתו תוביל להרס� ועל, מהאלי�

ההמו� . בעד� שלא עצרו , אנשי איתקה� של וזאת בשל חולשת96,"גדול ברשעות מחוצפת
ל זאוס אביה ומבקשת אברגע משברי זה פונה אתנה . משתכנע ויוצא לתקו� את אודיסאוסאינו 

  :את התערבותו
  
  

_____________________________________  

 .28' בעמ, ש�  90
 .שיר עשרי� וארבעה, 432' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   91
 .9שורה , שיר עשרי� וארבעה, 432 'בעמ, ש�  92
 .182שורה , שיר עשרי� וארבעה, 438' בעמ, ש�  93
 .353שורה , שיר עשרי� וארבעה, 444' בעמ, ש�  94
 .432שורה , שיר עשרי� וארבעה, 447' בעמ, ש�  95
 .458שורה , רי� וארבעהשיר עש, 447' בעמ, ש�  96
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  ,צה שסכסו� מגונה ומאבק מר ימשכוהא� תר
  97?או תשכי� ידידות בי� אלה לאלה

  :זאוס משיב

  את הרג הבני� והאחי� נדאג להשכיח
  להמזכרונ� וה� יאהבו אלה את א

  98.ויתברכו בשלו� ובשפע, כמו בעבר

, זירת הקרב המתרחש ובא לאממהר אודיסאוס ,  מבטיחזאוסשמתממשת ההשכחה לפני ש
. שהיה ראש וראשו� לקוראי� לנקו�, פיתסאומפלח בחניתו את , בסיועה של אתנה, וש�

באופ� לעיני כל א� אז אתנה מתגלה , אודיסאוס ובנו מתעתדי� לתקו� את אויביה� הנותרי�
א� אודיסאוס מתעשת , ה� מצייתי�. ומצווה על הניצי� להיפרד מבלי לשפו� ד�, מטיל אימה

, ואתנה מורה לאודיסאוס לחדול מאלימות, זאוס שולח ברק אפו� עש�. ומנסה לתקו� שוב
סו� לבאודיסאוס מציית . יעורר את כעסו של זאוסהוא  ,כי א� לא יניח את נשקואותו ומזהירה 

ת בי� הצדדי� ברית לימי� כורת, עצמה בקול ובמראה למנטוראת המדמה , אתנה. בלב שמח
  .שיבואו

 יוצרת קצב ,הכוללת אירועי� המתרחשי� במקביל ובסמיכות זמני�, דחיסות סיפורית זו
המעלה על הדעת , קצב מוא$ זה. אהיסיגור מהיר וסוער למשבר הנקמה החות� את האודיס

. משפט ובהלי� משפטי�בכינו� ביתהממוקד מיח עיסוק להצאינו יכול  99,רומ� פיקרסקי
גירסאות בלתי , גדוש סתירות, כאוטי"הוא ש, אה מציגה את עולמו של המיתוסיהאודיס

אה אינה מתאפיינת י האודיס100.כתיאורו של עירד מלכי�, "עיבודי� והמצאות, אפשריות
העימות . ראשי ודיגרסיות רצו� סטיות מקו העלילה ה, אלא במהל� מורכב ומפותל,בליניאריות

מפגשי� , בי� היתר,  הכוללת,אירועי�העוד תחנה בסערת רק של אודיסאוס ע� המחזרי� הוא 
 אוסהמיקוד נותר כל העת באופ� שבו אודיס. סירנות וקיקלופי�, אלות, טעוני� ע� מפלצות

ל הלי� להצמיח סיפור מפורט עיכולה פואטיקה כזו אינה . צולח את המכשולי� ומתקד� הלאה
עמדה דומה מציע . הסיפור שיצר אייסכילוס באורסטיאהדוגמת , פ� ללב הנרטיבהנהמשפטי 

 מבטאי� את המקצב והמנעד המיוחדי� ו דברי.אה לעבריתישתרג� את האודיס, אהרו� שבתאי
הסו� של האודיסאה : "ואת האופ� שבו ה� מובילי� לעבר סו� מהיר וקצבי, אהישל האודיס

, אודיסאוס ובנו הרגו את המחזרי�. פ� שבו הומרוס מספר את הסיפורקשור ישירות לאו
הפואטיקה של האודיסאה לא יכלה להכיל סיגור . האלי� פייסו וזהו, המשפחות ביקשו לנקו�

  101".אחר

_____________________________________  

 .476–475 ותשור, שיר עשרי� וארבעה, 448' בעמ, ש�  97
 .486–484שורות , שיר עשרי� וארבעה, 448' בעמ, ש�  98
 THEODOR W. ADORNO & MAX HORKHEIMER, DIALECTIC OF: כהצעת� של אדורנו והורקהיימר  99

ENLIGHTENMENT 46 (John Cumming trans., 1997). 
100   .29' בעמ, 13ש "עיל הל, מלכי
, הרצאה במסגרת בימת ספר ע� הסופר אהר שבתאי" (תרגו� האודיסאה לעברית"אהר שבתאי   101

בהבחינו , עוד מוסי� שבתאי). 31.12.2014, אוניברסיטת חיפה, החוג לספרות עברית והשוואתית
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לעבר סיגורו , מתחילת משבר הנקמה, מוביל בהדרגה ובהתמדה,  לעומת זאת,נוטות החסד
ה כולה מתנהלי� בי� הדמויות דיוני� שאופיי� לאור� העליל. נו� המשפטיבאמצעות כ

דיוני� . וחלק� לאחר שאתנה מכוננת אותו, המשפט�חלק� לפני כינונו של בית –רסרי אדוו
בי� ,  מתנהלי� בי� האריניות לאפולו�,שעיקר� החלפת טיעוני� וטיעוני� שכנגד, כאלה

קדי� בשאלה כיצד יהיה צודק ומתמ, בי� אפולו� לאריניותובי� אתנה לאריניות , אורסטס לאתנה
כבר . לצדק ולשיפוט,  הפניות למשפטתיתו� שימוש ברטוריקה רו�, יותר לנהוג באורסטס

העיר אשר "מפנה אותו אל , המסכי� להעניק לאורסטס את חסותו, בתחילת המחזה אפולו�
  :משפטיה ולאפיק 102"שייכת לאתנה

  בעיר נמצא שופטי� שאת ליב� נקסי�
   כאמצעיבטיעוני� שישמשו

  103...לשחרר� לעד מ� התלאות הללו

יד ע� הגיעו למקדשה של אתנה הוא יומ, אורסטס מאמ$ את רטוריקת השיפוט שהציג אפולו�
  :אלא מעלה דרישה להישפט, אינו מבקש רחמי�

  ,אלפת, אלה, א� את צלמ�]כ[
  104.ואחכה למשפטי עד מיצויו

 לאחר שהאריניות מפרטות .שיפוט מתחילת מעורבותה בפרשהמכוונת לעבר הג� אתנה 
הא� : "הכרעתה השיפוטיתאת  היא מבקשת ומשיגה את הסכמת� לקבל ,באוזניה את תביעת�

כל עוד ביננו יחס של . ודאי ":ונענית,  היא שואלת105,"?דיני�תסכמנה לקבל את פסק
בא� : "הוא מבקש שוב את פסיקתה,  לאחר חילופי דברי� נוספי� ע� אורסטס106".כבוד

 לאחר הכנת הרקע היסודית 107".אקבל, מה שתחליטי לעשות בי. י את תפסקיפעלתי כראו
אתנה אכ� מכריזה על הקמת , ולאחר התחבטות קצרה בנושא הסמכות, לכינונו של השיפוט

  :המשפט האנושי כמוצא יחיד לדילמה�בית

  נת� לומר שהעני� קשה מדי
  א� ג� אני, לשפוט� של בני תמותה

  :ידמנועה מלהחליט ברצח כה מחר
...  

  ,א� מכיו� שהעני� הוטל עלי

_____________________________________  

וזה דורש סיגור כפי שהיה , אורסטיאה היה רצח א�ב: "אה לסיגור האורסטיאהיבי סיגור האודיס
 .)ש�(" רצח המחזרי� אינו משול לרצח א�, באורסטיאה

 .79שורה , 30' בעמ, 6ש "לעיל ה, נוטות החסדאייסכילוס   102
 .83–81שורות , ש�  103
 .243–242שורות , 36' בעמ, ש�  104
 .434שורה , 43' בעמ, ש�  105
 .435שורה , 43'  בעמ,ש�  106
 .469–468שורות , 45' בעמ, ש�  107
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  בכל זאת בי� הישרי� בעיר אמצא
  שופטי� לרצח שיקפידו בשבועה

  108.אותו אקבע לעד, לדבוק בחוק הזה

 ,באופ� טבעי ומתבקש, מוביל בשיאוואשר , מרוצ� באזכורי שיפוטה מציג מסלול נוטות החסד
הרקע . זרחית להג� עליוהמשפט והחובה הא�להכרזה החגיגית של אתנה בדבר כינו� בית

מנותית והא – ולמיקומו במרכז הבמה לילהופעה החגיגית של ההלי� המשפטי הפורמ
הבחירות הפואטיות , במילי� אחרות. נוטות החסד נבנה בהדרגה מתחילת –יחד � והציבורית ג�

  .באורסטיאה מייצרות הסללה לכיוו� כינו� המשפט
הפואטיות המאפיינות את שתי היצירות הבדלי� בי� הבחירות על ההתבוננות נוספת 

אה מסייע יהגורסי� כי אזכור האורסטיאה כמוטיב חוזר באודיס, ארמס והיולי'מציעי� ד
 ארבעת גיבורי האורסטיאה ה� דמויות ידועות 109.אהי של גיבורי האודיסת�האצלב� ומרימוב

ב למל� החזק  ונחש, אגממנו� היה מפקד צבאות יוו� במלחמת טרויה:במיתולוגיה היוונית
משתיי� ג� הוא לאותה שושלת מפורסמת , ב� דודו, אייגיסתוס; ביותר של העול� היווני

 ;אחותה של הלנהבת למלכי ספרטה והיא , אשתו של אגממנו�, קליטמנסטרה; וניתצירה היובי
,  משתיי� למשפחה המיוחסת השולטת בעיר ארגוס,בנ� של אגממנו� וקליטמנסטרה, אורסטסו

אורסטס הוא צאצא ,  מזורהית. חזקה מבי� ערי יוו� באותה תקופהולשירה שנחשבה לע
ייצוג בולט ב זכתה הששרשרת הנקמה העקובה מד� המעכירה את תולדותילשושלת 

מה המרכזית לתֵ  מדובר במשפחה שקורותיה מספקי� רקע הול� ואמי� 110.במיתולוגיה היוונית
 ולסיפור – ר� קטיעת מעגל דמי� מתמש�כינונו של מסלול חדש ואפקטיבי לצו –באורסטיאה 

במרחב שמתקיימי� בו " עי� תחת עי�"תו היא החלפת כלל הנקמה הפשטני והמעגלי של שלי+
  .עונש ושאיפה לצדק, גומלי� מורכבי� בי� אלימות�יחסי

טלמכוס ופנלופה אינ� . עוסקת במשפחה עלומה יחסית, לעומת זאת, אהיעלילת האודיס
איתקה , הג� שבעיר� ה� בעלי מעמד.  שושלת אטראוסה של ובנייהנותיחס כב�רמיידועי� ו

אודיסאוס עצמו רכש לעצמו ש� רק בזכות הרפתקאותיו במלחמת . בשוליי�מצוי היא מקו� ש
. צחו� היווני�לנשהובילה , ש� קנה את עולמו באמצעות תחבולת הסוס הטרויאני, טרויה

_____________________________________  

 .484–470שורות , 45' בעמ, ש�  108
109  D’Arms & Hulley ,213' בעמ, 26ש "לעיל ה. 
. ידי אביה� המל� פלופס�טס עלסיאותהוגלו האחי� אטראוס , לאחר שרצחו את אחיה� החורג  110

. פיתה את אשת אטראוס, כנקמה, אחיו. ח את כס המלוכהוראוס בכלאחר מותו של האב נטל אט
. שאת בשר� הגיש לו למאכל, יאסטסתרצח את אשתו שלו ואת ילדיו של , כתגובה, אטראוס

יתה מותו האלי� של ישאחת מתוצאותיה ה, יאסטס קללה על אטראוס וצאצאיותכתגובה הטיל 
וע� מותו , טס לכס המלוכהסיאת רצח זה עלה בעקבות. בנו של אטראוס, ידי אייגיסתוסמאטראוס 

, המנהיג את צבאות היווני� במלחמת טרויה, אגממנו. בנו של אטראוס, ירש את הכס אגממנו
המחפשת , ובכ� מעורר את זעמה של אשתו, שגי� צבאיי�יתו כדי לזכות בהבמקריב את איפיגניה 

 ויחד ע� מאהבה רוצחת את , בבעלהבוגדת, היא חוברת לאייגיסתוס, אגממנו נעדרכאשר . נק�
 לשרשרת ,מנסטרהוקליטבנ� של אגממנו , בשלב זה מצטר� אורסטס. אגממנו ע� שובו מטרויה

 .30–24' בעמ, 3ש "לעיל ה, GRIFFINלפירוט ראו . האלימות והנק�
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הוא עצמו אינו ו 112,אאוטוליקוס היה ידוע כגנב סבו 111;רמה וכניעה לפיתויי� אינ� זרי� לווע
:  כתיאורו של שבתאי113".הרבה שקרי� הוא ידע לספר כאילו אמת ה�: "בוחל בשקרי�

� רב, הדרכי�� רב: שמובנו עשירצירו� , )1שורה , שיר ראשו�(' פוליטרופוס'אודיסאוס מכונה "

, התחבולות� רב: מילולית(' הפיקח', 'המחוכ�' התארי� הקבועי� שלו ה� .היוזמה� רב, הפניות
המדגישי� את ,  דמותו של אודיסאוס מתאפיינת א� כ� ברבדי� ארציי�114.")התושייה�ורב

  .ולא את גבורתו בקרב או מעמדו העילי, מחוכ�ובעל תושייה , בראש ובראשונה, היותו
הבולטי� � אפשר שתנופת הדמיו� והתעוזה ההומריי� בבחירת משפחה שייחוסה אינו מ

, לאורסטיאהומה פריפריאלי כגיבורת האפוס מתאזנת באמצעות ההפניות מיקאשר ו
דמויות האורסטיאה מוצבות בהנגדה ,  אכ�115.מעמד ופרסו� נרחבי�, המהדהדות עוצמה

 אשר בגדה בו ,אשת אגממנו�, מנסטרהקליט :ראי�  ומייצרות מעי� תמונת,אהידמויות האודיסל
,  אורסטס;הממתינה לו בנאמנות אי� ק$, יסאוסאשת אוד, מוצבת אל מול פנלופה, ורצחה אותו

בנו של , מוצב אל מול טלמכוס, אשר נוק� את מות אביו ורוצח את אמו, בנו של אגממנו�
שלא , מושל ארגוס,  אגממנו�;אשר בתחילת האפוס מפגי� הססנות וחוסר תעוזה, אודיסאוס

קחותו שפ, של איתקהמו, ניצב אל מול אודיסאוס, השכיל לחשו� את מזימת אשתו ומאהבה
ניצב אל מול , מנסטרהקליטהמאהב של ,  אייגיסתוס;מסייעת לו לגבור על מכשולי השיבה

, כי גורל� נתו� בידיה� –ממש כמו אייגיסתוס  –אשר מוזהרי� , המחזרי� הרבי� של פנלופה
  116.וכי ה� עצמ� מטילי� קללה על ראש�

ק האנושי מתבקש למק� באתר את הסיפור המהפכני בדבר כינו� שלטו� החו, ע� זאת
כינו� המשפט של נרטיב האת . ולקשור לדמויות שמעמד� החברתי והתרבותי בולט, מרכזי

, במילי� אחרות. פחה מיוחסת ובעלת חשיבות מובהקתמתבקש למק� בסביבתה של מש
 ,התחבולות וכיבושה מחדש של איתקה רבאודיסאוס נדודיו ותלאותיו של , הרפתקאותיו
בפועל סופר . אינ� מספקי� תפאורה הדורה די הצור� לסיפור יצירת המשפט, יתהשולית יחס

רוממות דמויותיו יאה לרוממות הסיפור ר שא, ידי אייסכילוס�על כ� הסיפור מאות שני� אחר
  .המשפטי המכונ�

כדי להנהיר את הזיקה אולי יש בו שכיוו� נוס� להידורה של תפאורת האורסטיאה מוביל 
  . הכיוו� הפרפורמטיבי–ו� המשפט לבי� טיבה המיוחד של האורסטיאה ההדוקה בי� כינ

_____________________________________  

 Now, Odysseus was, of“ :)14' מבע, ש�( אצל גריפי ראו בהקשר זה את תיאורו של אודיסאוס  111
course, noble, and a planner, and long suffering, and a city-sacker (the title no doubt relates 

to his devising of the wooden horse which led to the capture of Troy)”.  
הוא נצר למשפחת רמאי� , וליקוסנכדו של אאוט, אודיסאוס"כי כהנא וגליקר כותבי� בעניי זה   112

לעיל ,  וגליקר כהנאאהיאודיס". אה אי בכ� בהכרח פג� מוסרייאבל בעול� האודיס, מהוללת
 .4הערה , 199' בעמ, 73ש "ה

 .203שורה , עשר�שיר תשעה, 359' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   113
 .22' בעמ, 2ש "לעיל ה, אודיסאה" מבוא"שבתאי   114
115  D’Arms & Hulley ,213' בעמ, 26ש "לעיל ה. 
 .212–211' בעמ, ש�  116
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הולדת המופע  – 117"אחריו המציא אייסכילוס את המסכה ואת הלבוש ההדור". 2
  השיפוטי

סיפור ,  כ�118.היסטוריי� והגותיי�, דתיי� – סיפורי� מכונני משפט ממוקמי� במקורות שוני�
, סיפורי אמנה חברתית,  וכ�119; מכונ� משפטמת� התורה למשה על הר סיני הוא ג� סיפור

בו ינוהלו החיי� ש להסכמה בדבר האופ� האד� מגיע�בנישל  הקבוצהמתארי� כיצד 
הסיפור המשפטי המכונ� שיצר .  משמשי� ג� נרטיבי� משפטיי� מכונני�120,החברתיי�

של   הוא פירוטנוטות החסדהמחזה . אייסכילוס מבוסס על ייצוג עוצמתי של מופע שיפוטי
המופע השיפוטי של התנהלות הושל דג� ,  סמכות אלוהית לערכאה אנושיתה שלמהל� העברת

  .לגור� המופקד עליופכת נהשהערכאה האנושית 
מבשילה כאשר , ייצוג כזה אפשרית רק בשעת כושר אני מבקשת לטעו� כי לידתו של

 לשק� בעוצמה ומנותי משוכלל דיוהיכולת להעלות על הבמה החברתית והתרבותית מופע א
השעה ההומרית לא הייתה שעת כושר כזו מבחינת אמצעי . הנדרשת את המופע השיפוטי

פה �פה והועברו בעל�אה מורכבת ממקטעי שירה אשר נוצרו בעליהאודיס. הייצוג שנהגו בה
, הועלתה היצירה על הכתב, ס" לפנהבמאה השישית,  מאוחר יותר121.במהל� כמאתיי� שנה

יקלי לפני אזרחי אתונה בחגיגות מוזסורת של הקראתה בליווי אותה עת החלה המבו
  122.שנערכו אחת לחמש שני�, נאתניותהפ

 בשיר הראשו� 123.אה עצמהיבאודיס פעמי�מאוזכרת כמה פה �מסורת השירה בעל
, פמיוס. מתוארת שיחה בי� פנלופה לבנה המשקפת כמה מאפייני� של מסורת השירה הפומבית

פגעי הדר� על נו של אודיסאוס על שיבת היווני� מטרויה ושר בארמו, המשורר הנודע
, היא יורדת מחדרה. והשיר קורע את ליבה, פנלופה שומעת אותו בחדרה. המעכבי� אות�

שירי קס� על "זמר שיר אחר מתו� הרפרטואר של שיופונה אל המשורר דומעת בבקשה 

_____________________________________  

 .)2004, דבורה גילולה מתרגמת (37 הפיוט אמנותהורטיוס   117
 ).2000 (96–57 וספרותמשפט לפירוט ראו שולמית אלמוג   118
 ראו. יצירת תפיסת המשפטבמראה כמה מרכזי תפקיד� של סיפורי המקרא , לדוגמה, לומילנר ב  119

MILNER S. BALL, CALLED BY STORIES: BIBLICAL SAGAS AND THEIR CHALLENGE FOR LAW 12 
(2000). 

מהדורה  (ט המדיני או עקרוני המשפ–על האמנה החברתית אק רוסו 'א ז'ז ,הלדוגמ, ראו  120
הצורה , או החומר –לוית� תומס הובס ; )1966, יוס� אור מתרג�, חיי� יהודה רות עור�, חמישית

 ).2009, אהר אמיר מתרג�,  עור�מנח� לוברבוי� (והכוח של מדינה כנסייתית ומדינתית
121   שו יוונית השירה חוברה בל). 2008 (10, 9, 2 אורות" המשורר הלוט בערפל, הומרוס"טל ניצ

פיינת בסדר המתאזוהי שירה . מטרהקסבמשקל שיר יווני עתיק ב שש פעימות הנקרא , עתיקה
גוו משמעויותיו ופרשנויותיו של סדר פורמלי זה כותב מבמחקר הבוח את . פורמלי מובהק

 scenes, verses, words, and groups of words are repeated, metrical shapes“: אהוביה כהנא
regularly appear in particular metrical positions in the verse, sound sequences are repeated, 

etc.” . ראוAHUVIA KAHANE, THE INTERPRETATION OF ORDER – A STUDY IN THE POETICS OF 

HOMERIC REPETITION 1 (1994). 
122   .10' בעמ, 121ש "לעיל ה, ניצ
123   .ביעי והשמיני מופיעי� המשוררי�הש, בשירי� הראשו
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לבחור את מלמנוע משורר אי� כי  טלמכוס מתערב ומזכיר 124".מעשי� ואלי� שהמשורר מנציח
  : וכי הקהל להוט אחר שירי� חדשי�,פי נטיית נפשו�שירתו על

  למה אמי את מונעת מהמשורר לשמח
  ?כפי שנפשו מעוררת אותו

...  
  האנשי� כידוע תמיד להוטי� לשבח
  125.ביחוד את השיר החדש שמגיע לאז�

) רי� השביעי והשמינימופיעי� ג� בשי, דמודוקוס, פמיוס ומשורר נוס�(אזכור זה ואחרי� 
שלה הדוק הקשר הואת , אה עצמה הועברה לקהלימייצגי� ומשכפלי� את האופ� שבו האודיס

 השירה 126. נוצרה גרסה הולכת ומשתכללת של עיצוב העברהשבאמצעות, פה� למסורת שבעל
משורר שבחוכמת "ההומרית מגלמת מעבר ממסורת שירית של ליקוט סיפורי� שוני� לעבר 

תבססה במידה רבה על מהל� ה השמעת היצירה 127)".מימזיס( בייצוג הדברי� חיי� מתעמק
לתור באהיה כרו� בחזרות נוסחאותיות וא� אשר על מופע שגיל� בעוצמה את תכניה ו, ביצועי

ליווה את דקלו� היצירה , המדקל�� הזמר,סודוסהרפ 128.בנייה מחדש בנוכחות הקהלבו
 129. והקהל א� הוא הגיב בסערת רגש דומה,במחוות פרפורמטיביות כבכי או הצטמררות

צניעותו היחסית של המימד הפרפורמטיבי עולה בקנה אחד ע� הבחירה ההומרית במארג 
טיב הבמה והמופע שעיצב , כפי שיפורט עתה, לעומת זאת. סיפור נטול הלי� משפטי

 את הבחירה בייצוג המפורט של ההלי� המשפטי �אייסכילוס מאות שני� אחר כ� הופ
  .לטבעית וא� ,פשריתלא

כבר אריסטו . מוצגת אייסכילוס הוביל שינויי� משמעותיי� הקשורי� לאופ� שבו הטרגדיה
 צמצ� ,לשניי�השחקני� מאחד מניי� העלה את היה הראשו� שאייסכילוס : "מאזכר חלק מה�

המסמני� את המעבר ,  חידושי� אלה130".את חלקה של המקהלה והעניק לשיח מקו� מרכזי
 מאות שני� 131.הנביטו את הדרמה כפי שהיא מוכרת לנו עד היו�, דיאלוגלשל יחיד מדיבור 

אמנות באייסכילוס רומי הורטיוס את  מאזכר המשורר ה,ס"במאה הראשונה לפנה, מכ��לאחר

_____________________________________  

 .338–337שורות , שיר ראשו, 37' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאההומרוס   124
 .352–346שורות , שיר ראשו, 37' בעמ, ש�  125
126  WILLIAM G. THALMANN, THE SWINEHERD AND THE BOW: REPRESENTATIONS OF CLASS IN THE 

ODYSSEY 8 (1998). 
 .13' בעמ, 2ש "לעיל ה, אודיסאה" מבוא"שבתאי   127
 .30' בעמ, 2ש "לעיל ה, פינקלברג  128
129   .10' בעמ, 121ש "לעיל ה, ניצ
אייסכילוס עצמו השתת� כשחק שקיימת סברה . 23' בעמ ,81ש "לעיל ה ,הפואטיקאריסטו   130

 .C.W. Marshall, Casting the Oresteia, 98 CLASS. J. 257, 258 (2003)  ראו.בהצגת האורסטיאה
החלוצי של  מפעלו –יש יסוד לסברה שהעלאת השחק השני על הבמה "יור� ברונובסקי כותב כי   131

המעבר מ היחיד :  סימ את המפנה הגדול ביותר בתולדות התרבות–לדברי אריסטו , אייסכילוס
מצוטט אצל צבי ". ממילא לחיי חברה דמוקרטיי�, ממילא לשיח, מ המונולוג לדיאלוג, לריבוי
 די�"  מאמר בארבע מערכות–המשפט והתיאטרו כגשרי� בי מדעי הרוח למדעי החברה "טריגר 

 ).2007 (86, 63 ג ודברי�
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� בתפקידובעקרונות של תורת הספרות , ארגונ�במנותיי� וויצירה העוסקת בתכני� א – הפיוט
הורטיוס . יתר נסקרת בה ההיסטוריה של הסוגה הטרגית בי� ה132. המשוררי� בחברהשל

ותה של�, הנחשב כמי שהמציא סוגה חדשה של מוזה טרגית, מאזכר תחילה את תספיס
ששרו שחקני� והציגו בפני� , ועל עגלות הסיע את שיריו: "חדשניי�חזותיי� מאפייני� 

רמטיביי� של מכ� הוא עובר לתאר את חידושיו הפרפו�לאחר 133".מרוחות בשמרי יי�
  :אייסכילוס

   את המסיכה ואת הלבושאחריו המציא אייסכילוס
  ,שיטח במה על קורות לא גבוהות, ההדור

  134.לימד לדבר גבוהה ולהל� במג�

 את ידי הוא כיסה: "מתייחס לחידושיו הבימתיי�, הביוגרפיה של אייסכילוס, מקור קדו� נוס�
 ממקור 135".וסי� לגובה� בנעל מוגבהתהאדיר את מראיה� בתלבושות ארוכות וה, השחקני�

אייסכילוס כמי שהמציא את נתפס  וזה ואחרי� נית� להסיק כי כחמישי� שנה לאחר מות
 המסמני� 136.אותה לבשו גיבורי� ומלכי� במחזותיוש, התלבושת הטרגית ההדורה
 –מוגבהי� העטויי� בביגוד מובח� ומבדל אחדי� שחקני�  – שאייסכילוס הוסי� לטרגדיה

יש  זהו מופע שלמאפייניו 137.המשפיע על קהלו בדרכי� חדשות, צרי� מופע מסוג חדשמיי
  138.משפטיההלי� ה לכמה ממאפייניו של – יו�כהקיי� א�  –דמיו� בולט 

 באמצעות שימוש 139.את ההלי� המשפטי נית� לתפוס כפרפורמנס המייצג עשיית צדק
תקבלה שהוא� לסמ� כי ההכרעה המשפט ש, בטקסי� ובדימויי�, בתבניות לשוניות וחזותיות

_____________________________________  

 .23–22' בעמ, 117ש "לעיל ה, הורטיוס  132
תספיס היה הראשו שהציג באתונה טרגדיה שבמסגרתה , פי מסורות קדומות�על. 37' בעמ, ש�  133

 .275הערה , 72' בעמ, ש�.  למקהלה בי שחק, ולא שירי,שיח דיבורי�התנהל דו
 .37' בעמ, ש�  134
 .73' בעמ, ש�  135
 .ש�  136
 Seeing what might“ :)271' בעמ, 130ש "לעיל ה, Marshall ( מרשלו שלראו בעניי זה את דברי  137

be expected of all three actors over the course of the Oresteia (where three plays are extant) 
can also provide a sense of performative organizational principles in other productions. An 
examination of the casting decisions... can bring to light aspects of a play’s characterization 
and plot structure that would have been available to an ancient audience in performance, but 

which are often lost today”.  
אבהיר כי כוונתי כא אינה לדמיו הכללי בי העלאת מחזה לבי הסיטואציה המתרחשת באול�   138

� לבי שכלול אלא לקשרי� שבי היתכנות הופעתו של סיפור מכונ משפט מסוי, משפט�בית
 .הפרפורמנס הדרמטי

 Jack M. Balkin & Sanford Levinson, Law asלדיו במימד הפרפורמטיבי של המשפט ראו   139
Performance, 2 LAW & LIT. 729, 729 (1999) . ג�ראו Shulamit Almog & Ely Aharonson, 

Law as Film: Representing Justice in the Age of Moving Image, 3 CAN. J.L. & TECH. 1 
 .John E ,הלדוגמ, ראו. טי עסקו רבי�מנס הבימתי לבי זה המשפר בדמיו שבי הפרפו.(2004)

Simonett, The Trial as One of the Performing Arts, 52 ABA J. 1145, 1145 (1966); Milner 
S. Ball, The Play’s the Thing: An Unscientific Reflection on Courts Under the Rubric of 
Theater, 28 STAN. L. REV. 81, 83 (1975); WENDY LESSER, PICTURES AT AN EXECUTION: AN 

INQUIRY INTO THE SUBJECT OF MURDER 125–134 (1993). 
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 –הוא מופעל בשתי זירות . הכלי הפואטי חיוני לצור� השגת מטרה זו. בי� כתליו היא ראויה
" פואטיקה פורמלית"אות� הצעתי לכנות שובאמצעות פרקטיקות  –החזותית והמילולית 

 פרקטיקות אלה מעצבות את הצורה והתוכ� של ההליכי� 140."ליתפורמ�פואטיקה בלתי"ו
  . וא� את החללי� שבה� ה� מתקיימי�,המשפטיי�

שבו שני צדדי� , רסרי עצמוהאדווהייצוג החשוב ביותר של עשיית הצדק הוא ההלי� 
פעמי �במעי� מופע חד, פי כללי פרוצדורה ידועי��על, פני מותבלשוטחי� את טענותיה� 

  .דהד תבניות ידועות ומוכרותהמה
עליו ליצור בקרב נמעניו את התחושה , ל עשיית צדקכדי שהלי� משפטי יהווה ייצוג יעיל ש

 , לאול� המשפטות והשופטי�כניסת השופט. תהנרא�יסוד לצור� כ� נרת� .  הוגנותיושיטותש
. וקימת הקהל על רגליו ה� בבחינת מסמני� למקו� ולזמ� שבה� נעשה צדק, המהווה במה

, לייצוג של עשיית צדקמנגנו� בזמ� ג� �בוא� כ� מנגנו� לעשיית צדק והוא ההלי� המשפטי 
  .ולש� כ� הוא רות� את הזירה החזותית

אייסכילוס רות� את זירת הדרמה כדי לעצב את מעשה הצדק השיפוטי , דומהאופ� ב
ואייסכילוס פעל , אינהרנטי להלי� המשפטיאשר מרכזי יסוד ת היא הנרא�. הראשו� בהיסטוריה

המשפט הראשו� �יסוד ביתי. הלי� ראותלהשבה המסורת הפרפורמטיבית אפשרה בתקופה 
 י�דורשה� ;  יכול להיות מדוקל� בלבדווכינו� שלטו� החוק מצריכי� ייצוג של משפט שאינ

המשפט באורסטיאה מדגי� ומנכיח את העיקרו� � מופע בית. בעל מורכבות מסוימתחזותי ייצוג 
מבטא את הקשר החיוני בעת �  ובה,המבטיח את הגינותו ותקינותו, הבסיסי של פומביות ההלי�

כני ההלי� והמתייחס לת, הטקסט שחיבר אייסכילוס, במקביל. בי� ראייה לבי� עשיית הצדק
� והבלתיליתהפורמ, ליתמעלה על הדעת את הפואטיקה הוורב, השיפוטי שאתנה מנהלת

  .אדוורסריפיה מתנהל הלי� שיפוטי �עלש, ליתפורמ
 אתנה 141,"אותו אקבע לעד, וק בחוק הזהלדב" האמורי� להישבע ,לקראת זימו� השופטי�

, יורדת לפרטי� ומכריזה לא רק על עצ� קיומו האובליגטורי מכא� ואיל� של ההלי� המשפטי
את שמשמשת  היא מכוננת פואטיקת הלי� ,למעשה. יתנהלהוא  האלא ג� על הפרוצדורה שלפי

  : היו�החברה עד

  עליכ� לזמ� עדי� והוכחות
  142;�שעליה� תשתיתו את עמדותיכ

  :היא ממשיכה ומסבירה כיצד יש לנהל את ההלי� מבחינת סממניו השוני�

  !קרא את הע� לשבת בדממה, כרוז
  שעד למרומי� קול חצוצרה אטרוסקית

_____________________________________  

 ליצירת ליותכללי הפרוצדורה המשפטית ה� בבחינת הוראות פורמ ",שפירטתי בהקשר אחרכפי   140
שאינה מעוגנת , לצד מערכת הכללי� הפורמלית הזו פועלת מערכת נוספת. ייצוגי� בעלי משמעות

פועל המשולב של שתי . ליתונית לתארה כמערכת פואטית בלתי פורמ, ללי� פוזיטיביי�בכ
, משפט וספרות בעיד� דיגיטליאלמוג ראו ". נשמע ונתפס, המערכות קובע כיצד המשפט נראה

 .42' בעמ, 9ש "לעיל ה
 .484שורה , 45' בעמ, 6ש " לעיל ה,נוטות החסדאייסכילוס   141
 .486–485שורות , 45' בעמ, ש�  142
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  מלאה מהבל נשיפת אנוש
  !יריע באזני הע� בצליל נוקב

  ,כיו� שבית הדי� הזה כבר מכונס
  143...יאה לשתוק

תו� מת� אפשרות לצדדי� הניצי� וא� , רסריתדוואמכ� אתנה מנהלת את הדיו� בצורה �לאחר
 –הכרזתה לאחר ו, לאחר ספירה פומבית של קולות השופטי�. לנאש� לשאת את דבריה�

 הקביעה :מגיע שיאו של ההלי�, על הכרעתה שלה לטובתו של הנאש� –הפומבית א� היא 
  144".האיש הזה יצא זכאי מאשמת רצח"כי החגיגית של ראשת ההרכב 

יוצר ייצוג מסוג חדש של , הפועל בתקופה ומול קהל המאפשרי� זאת, אייסכילוס, לסיכו�
בחברה היוונית התקיימו ג� א� פעילויות שיפוטיות מסוגי� שוני� כבר . מופע שיפוטי

מגדירה את אשר מציג דרמה , באמצעות הפואטיקה שחידש ושכלל, אייסכילוס, והאתונאית
המייצג קושרת בי� שלטו� החוק לבי� הפרפורמנס השיפוטי ו, "שלטו� חוק"הפעילויות הללו 

  145.אותו
העקרונות האסתטיי� של המבע הפרפורמטיבי מאפשרי� א� כ� לאייסכילוס לייצר ייצוג 

על מספר שחקניה המהפכני ,  של הבמה שעיצב אייסכילוסהדר=. של המעבר לעיד� הליכי
ופע השיפוטי ואת הפואטיקה מעלה על הדעת את הדרו של המ, ותלבושותיה� הבולטות

פיתוחה של הפואטיקה ,  כעולה מכ�146. הנהוגה בוליתפורמ� והבלתיליתהפורמהחזותית 
 הפואטיקה ה של ופיתוחהשכלול. הדרמטית מתרחש בד בבד ע� פיתוח הפואטיקה המשפטית

 ע� שכלול הפואטיקה של המופע י�מתלכד, מנותיושל המופע הא, של הפרפורמנס
התלכדות מקבילה מתרחשת ע� שכלול התודעה , בחלק הבאשיפורט  כפי 147.השיפוטי

  .פוליטית באופ� המאפשר קליטה מוצלחת של סיפור משפטי מכונ��הסוציו

  הפוליטי להופעת סיפור משפטי מכונ��הרקע החברתי. 3

הומרוס ואייסכילוס . אה וג� האורסטיאה עוסקות באירועי התקופה ההרואיתיג� האודיס
אול� כל אחד מה� .  הרחוק מזמנ� שלה�,בעיד� הגבורה האכאי – בעבר מבט�את ממקדי� 

_____________________________________  

 .571–566שורות , 49–48' בעמ, ש�  143
 .751שורה , 55' בעמ, ש�  144
באמצעות , רד קונס בדבר האופ שבו העצי� אייסכילוס'ראו בהקשר זה תיאורו של ריצ  145

 ,RICHARD KUHNS, THE HOUSE :שכבר היה קיי�, את מעמדו של השיפוט האתונאי, הפרפורמנס
THE CITY, AND THE JUDGE: THE GROWTH OF MORAL AWARENESS IN THE ORESTEIA 66–67 

(1962). 
 .54–42' בעמ, 9ש "לעיל ה, משפט וספרות בעיד� דיגיטליאלמוג   146
ובכלל זה , לייצר מציאותמריה אריסטודמו כותבת בהקשר זה על כוח� של מסמני� חדשי�   147

 rtists can use their power to create new signs, and thereby new selves[a]“: מציאות משפטית
and new laws”. Maria Aristodemou, The Seduction of Mimesis: Theater as Woman and the 
Play of Difference and Excess in Aeschylus’s Oresteia, 11 CARDOZO STUD. L. & LIT. 1, 26 

(1999). 
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אופי ההתפתחויות והתמורות שעברה החברה האתונאית במהל� . שונה" זמ� סיפור"פועל ב
  148.ישיר לעניינובאופ� מאות השני� שחלפו בי� שתי היצירות קשור 

מעלה �רמתאריסטוקרטיה שבראשו , העול� ההומרי מתאר חברה בעלת מבנה מעמדי
למעט תכונות האלמוות של (כשההבדלי� , דומה באופ� עקרוני לאלי�כעצמה את התופסת 

 רצונ� של האלי� הוא בבחינת חוק 149".יוקרה וכוח, ה� ענייני� שבדרגה) "האחרוני�
מפני רצונ� צודק : "אלא בשל כוח� העוד�, לא משו� שהוא צודקוזאת , המתממש תמיד

: מעלה הוא בבחינת חוק� באפוס ההומרי ג� רצונו של אד� ר�, דומהאופ�  ב150". רצונ�שהוא
הואיל והוא אריסטוקרט ואינו חייב די� : להיפ�, אי� הוא עושה את מעשיו מפני שה� צודקי�"

 משק� א� והחוק בחברה כזו אינ 151".מעשיו צודקי� מפני שהוא עושה אות�, וחשבו� לאיש
בני המעמד הגבוה . השכבה העליונהשל  נהואלא את רצ, כ� עמדה מוסרית המוסכמת על הכלל

יותר הוא אינו , מעלה על הדעת מסגרת נורמטיביתהוא ג� א� ש קוד – "פיליה"למחויבי� רק 
  152.מחובת התנהגות הנגזרת מתוק� המעמד

דר� באשר  א� מספרת סיפור שונה ופור$, האורסטיאה מתייחסת א� היא לעיד� ההרואי
האד� מוותרי� על הכוח והחירות לנהל את חייה� מחו$ �יבמהלכו ג� האלי� וג� בנ. לחוק

וא� משקפת עמדה , בחירה זו היא תוצאה של הסכמה רחבה. למסגרת של חוק חיצוני לה�
  .מוסרית ותועלתנית

 המאה החמישית 153.ימדובר ברגע שהוא בראש ובראשונה פוליט, שמסביר גולדהילכפי 
שכיוונו מעבר ממשטר של אוליגרכיה או , ס עומדת בסימ� של שינוי חברתי ופוליטי"לפנה

ביססו הרפורמות , אחר שני� רבות של סכסוכי�ל, ס" לפנה507 בשנת 154.ניות לדמוקרטיהטיר
 המהפכי� הפוליטיי� שידעה אתונה בשני� 155. שיטה דמוקרטית, לראשונה,קלייסתנסשל 

�". מאה החמישיתהנאורות של ה"אשר העניק לתקופה את הכינוי ,  דיו� ציבורי ער�אלה ל
האורסטיאה . נפרד מאותו תהלי� של נאורות� יתה חלק בלתייהבתקופה זו הופעת האורסטיאה 

 156".המפנה הטרגי"מכני� נֶקה �שוורנ� �וידלמגלמת את התלכדות הרגע הפוליטי ע� מה 
פתור בי� שתי �של שיא המתח הבלתי תסמי� –בעת מהווה �ובה –המפנה הטרגי מייצג 

_____________________________________  

פוליטי לבי תוכ היצירות אינו מתייחס לחקר ה�ראוי לציי כי העיו בקשרי� בי הרקע החברתי  148
המסבירי� את , נֶקה�לויד =ראו בהקשר זה את דבריה� של ורנ. הרקע ההיסטורי במשמעות צרה

שה� עורכי� לסוגת הטרגדיה המבני ו במהל� הניתוח ומשמעות ההידרשות להיסטוריה של י
 .ix' בעמ, 82ש "לעיל ה, VERNANT & VIDAL-NAQUET :היוונית

גבריאל  (81, 75 מבחר מאמרי�: אה והומרוסיהאודיס" אלי� ואנשי� אצל הומרוס"ס גאתרי "וק  149
 ).1989, צור עור�

 .83' בעמ, ש�  150
היא ניתנת שכ  ,ממחישה את משמעות העניי) dike ("דיקה"וונית המילה הי. 82' בעמ, ש�  151

 .)ש�(לתרגו� כצדק או כהתנהגות מקובלת של קבוצה מסוימת 
152   10, 7 מבחר מאמרי�: אה והומרוסיהאודיס "על המאמרי� הכלולי� בקוב�: מבוא "גבריאל צור

 ).1989, גבריאל צור עור�(
153  GOLDHILL ,47' בעמ, 5ש "לעיל ה. 
 .2' בעמ, ש�  154
 .ש�  155
156  VERNANT & VIDAL-NAQUET ,4' בעמ, 82ש "לעיל ה. 
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, ליבו של הקיו� החברתי� מתרחש כאשר מתפתח מרווח בלבהוא ; י� ורעיונותמערכות של ערכ
מסורת מיתית לבי� ,  גיסא מחד,להכיל ניגוד בי� מחשבה פוליטית ומשפטיתדיו מרווח רחב 

  157.מאיד� גיסא ,והרואית
בצורתו , בעוד המיתוס. את ההבדל העמוק בי� המיתוס לבי� הטרגדיהמסביר ג�  �ורנ

הטרגדיה נוטלת את הסיפור , תשובות מבלי לנסח באופ� מפורש את השאלותמספק , המקורית
 גיבורי� מיתיי� שייכי� להוויה 158.המיתי ומנסחת באמצעותו שאלות מורכבות ונעדרות מענה

 הגיבור הטרגי 159.אותה בתחכו�" מארג�"האפוס ההומרי משתמש בהוויה המיתית ו. אגדית
הפוליס רווי המאבקי� של לבת אותו במציאות א� הדרמה מש, שיי� במקורו לאותה הוויה

 הטרגדיהש את המהל� י�מפרטנֶקה ��וידל �ורנ 160.ס"מאה החמישית לפנהשל ההפוליטיי� 
  :מגלמת

It is only by relegating them to a far-distant past, a legendary other time 

outside the present, that the democratic polis can integrate into its own 

culture the dramas that tore apart those royal houses and the misfortunes... 

that beset them.161 

הול� את מציאות הטרגי עושה שימוש בנרטיב המיתי כדי לספר סיפור חדש הבפועל המפנה 
  .הפוליס ואת קהלה

מבטאי�  אהירי אורסטס באודיסאזכו. באמצעות דמותו של אורסטס מודג� מהל� מורכב זה
 אשר רצחה , אימו שרצח את,אורסטס:  המוצגת כמודל פעולה ראוי,משמעית�  ערכית חדההנחי

. די ביטויליהדילמה שהמעשה מעורר אינה באה כלל  .באופ� ראוי לשבח פעל ,את אביו
אי� ? פילדס, מה אעשה. "לבטי��אורסטס מוצג כדמות רדופת,  לעומת זאת,באורסטיאה

 הול� ומתפתח ,על השלכותיה השונות,  והדיו� בשאלה זו162, הוא שואל בזעקה,"?רצוח א�ל
הצגת השיח . נוטות החסדו נושאות הנסכי� לאור� – ה� זו השיפוטיתיניב, בכמה זירות שיח –

סגנו� דיבור של ו,  של אתוס שבמרכזו שלטו� חוק וכיבוד חוק�הזה אפשרית רק על רקע קיומ
א לא� , היה קיי� בזמנו של אייסכילוסכבר רקע זה . לידוע ומקובל על הכשר אובירור סכסוכי� 

  .היה קיי� בעת ההומרית
התלכדות הרגע הפוליטי ע� המפנה הטרגי בזמנו של אייסכילוס א� זימנה את הקהל שיש 

  163.ביכולתו לקלוט במלאות נרטיב משפטי מכונ� ולטעו� אותו במשמעות

_____________________________________  

 .ש�  157
 .34' בעמ, ש�  158
159  ADORNO & HORKHEIMER ,אפוס למיתוס ביצ על היחס. 43' בעמ, 99ש "לעיל ה ירה המורכב בי

 .47–46' בעמ, ש�ראו ההומרית 
160  VERNANT & VIDAL-NAQUET ,34' בעמ, 82ש "לעיל ה. 
 .ש�  161
 .899שורה , 62' בעמ, 6ש " לעיל ה,נושאות הנסכי�אייסכילוס   162
 טיתהדרמ העתיקה לבי ההיסטוריהו ולפירוט בדבר הקשרי� בי ההיסטוריה הפוליטית של י  163

 .88–84' בעמ, 131ש "לעיל ה, שלה ראו טריגר
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� לקהל� הפנו אות�יוצריה; � פואטיי� פרפורמטיביי� מבעי�והאורסטיאה ה אהיהאודיס

מתרש� ממנו ומזהה את , הופ� את המבע לבעל משמעות כאשר הוא נחש� אליואשר יעד 
הדרמה במסגרת  רק שיקו� וייצוג המשפט באורסטיאה אינ. עצמו ואת ערכיו בתו� המסופר

יעד �המסופר לקהלאלא ג� סיפור , תמורות שחלו בשיטת המשפט האתונאית הלשהיוונית 
משתנה המבע זאת בעקבות . ד מזו ההומריתוחברתית שונה מא�חי מציאות פוליטיתאשר 

 –ט אל המדינה  ומאפשר להכיל את נרטיב כינו� המשפט ואת העברת הנקמה מ� הפר,הפואטי
  .אל הציבור המאורג�

�הפרפורמטיבי והחברתי,  הפואטי–שלושה משעולי� שוני� של התלכדות , לסיכו�

בו מגיח שלטו� שהעוצמה של הרגע   יצרה מפגש דרמטי שפריו הוא הייצוג רב–פוליטי ה
היה אול� גור� נוס� לצמיחתו של ייצוג זה . החוק והופ� באחת את החברה לכפופה אליו לעד

שדמותה מי . במהלכואה היא תחנה חשובה ישהאודיס, ממוש� לכיוו� הסיפור המכונ�מסע 
הממלאת ,  את הקשר בי� שתי היצירות למשפט היא האלה אתנהמייצגת באופ� הטוב ביותר

אה ישיפוטי של אתנה באודיס�לתיאור תפקודה השיפוטי והמעי�. תפקיד מהותי בשתיה�
  .ובאורסטיאה יוקדש הפרק הבא

פני�  מטת, מגשרת,  אלה שופטת– 164"פלס אתנה, כי יש לה הכוח". ד
  ומשכינת שלו�

כדי , באמצעות חלו�, שאותו העבירה אתנה לפנלופהר מסמלקוח הציטוט שבכותרת פרק זה 
 כשהיא סמוכה 165,"ולבה מפויס ורגוע"פנלופה אכ� מקיצה מתרדמתה . להרגיע ולחזק אותה

 אתנה היא הדמות שלבחירותיה וליכולתה ,אכ�. ובטוחה שכוחה של אתנה מגויס לטובתה
  .האורסטיאה  וזו שלאהיזו של האודיס – יש משקל מכריע בשתי העלילות �לממש

פע� בתחילת הסיפור ופע�  –זאוס מציי� פעמיי� , במהל� שיחות ע� אתנה, אהיבאודיס
 האפוס כולו 166.כניתהוכי שיבת אודיסאוס והמהל� הכרו� בה ה� פרי רצונה ות –לקראת סופו 

נוטות ב. מממשת את רצונה ותוכניתהאתנה מהווה למעשה פירוט של האופ� הנחוש שבו 

 אול� יותר 167".מכיוו� שהעניי� הוטל עלי"ה כי תפעל ליישוב הסכסו� מצהירהיא  החסד
  .אתנה נוטלת אותו על עצמה, מוטל עליהמשהעניי� 

 לסיומו באמצעות להביווהיא שמ, בשני המקרי� אתנה נמצאת במרכז הקונפליקט
 .ממצוקותיה�,  ואורסטסאוסאודיס, חסותה� נעת מרצו� לחל$ את שני בניהמ�, התערבות פעילה

_____________________________________  

 .828–827שורות , שיר רביעי, 102 'בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאה הומרוס  164
 .840שורה , שיר רביעי, 102' בעמ, ש�  165
שאודיסאוס ינקו� בה� לאחר , הא� לא את עצמ� ערכת תכנית זו" : להבשיר החמישי הוא אומר  166

הא� לא את : "ובשיר האחרו הוא אומר. )24–23שורות , שיר חמישי, 105' בעמ, ש�(" ?שיגיע
שיר עשרי� , 448' בעמ, ש�(" ?שאודיסאוס ישוב לביתו וינקו� בכל אלה, עצמ� ערכת תכנית זו

 ).480–479שורות , וארבעה
 .482שורה , 45' בעמ, 6ש "לעיל ה, נוטות החסדכילוס אייס  167
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, של רטוריקהיסודות של כוחנות ואיו� ע� יסודות בשני המקרי� משלבת ר ש א–התערבותה 
  .אליה� נקלעו השניי�שאכ� פותרת את המשברי�  –פיוס ושכנוע 

 היא מסייעת אוסלאודיס. קיי� כמוב� הבדל משמעותי בי� דרכי פעולתה בשני המקרי�
ולא אסיר ממ� עי� כשנשלח , ה לצד�אכ� אהי. "בו ושל נקמתו במחזרי�בתכנו� מראש של שו

 היא מתגייסת ,לעומת זאת, לטובת עניינו של אורסטס.  היא מבטיחה לו ומקיימת168,"יד ונפעל
 ונמלט ,רצח את אמוכלומר , לאחר שהוא ביצע בעצמו את מעשה הנק�, רק בדיעבד

ו� המגויס לפתר –משפט � בית– במחזה של אייסכילוס אתנה מקימה מוסד חדש 169.למקדשה
 ישירה ואינטנסיבית הרבה אוסהתערבותה לטובת אודיס, פי הומרוס�על. בעייתו של אורסטס

בו בחרו שני היוצרי� לתאר את דרכי פעולתה של אתנה מיוחס לרוב שההבדל באופ� . יותר
כותב  , למשל,כ�. לשינויי� החברתיי� והפוליטיי� שחלו ביוו� במאות המפרידות בי� היצירות

... אב�מג� אישית של גיבור בחברה חקלאית של בתי�ל הומרוס היא אלתאתנה ש: "פרוש
ידי הקמת אחת מהזרועות �על, אייסכילוס מציג את אתנה כמי שמשכינה שלו� בדר� ממוסדת

  170".המרכזיות של הפוליס
אי� ספק שהדר� שבה אייסכילוס מתאר את אופני התערבותה של אתנה מתכתבת ע� , אכ�

הדרמה . האב לזו של הפוליס�מסגרת� הוכפפה סמכות המשפחה וביתשינויי� היסטוריי� שב
הפכו ההליכי� השיפוטיי� שהתקיימו זה נשל אייסכילוס משקפת טרנספורמציה שבמהלכה 

במעשי רצח להליכי� דונ� אב בעת �מכאלה המשמרי� ריטואלי� של בתיהאראופגוס כבר על 
דמותה המעודכנת של , רבה העניי� אול� למ171.שבמרכז� צדק אזרחי שהפוליס מופקדת עליו

במילי� . מות נרטיביות בולטות שאפיינו ג� את אתנה ההומרית משמרת תֵ נוטות החסדאתנה ב
 אינה מייצגת באופ� של� גישה שיפוטית ,המשפט�מייסדת בית, האייסכיליתאתנה , אחרות
יצגת גישה אתנה ההומרית אינה מיאילו ו, חפה מכוחנות כדר� לפתרו� סכסוכי�אשר כולית 

העומק הנרטיבי בי� שתי האתנות מתבלט � דמיו�. המל� לפתרו� סכסוכי�� כוחנית טהורה כדר�
  .שיוצגו כעת, בכמה הקשרי�

תרו� פמצטיירת כמי שיודעת כי כוח ערו� לבדו אינו מניב אתנה בשני הנרטיבי� , ראשית
שהוא נקשר י� כוח זה נקשר למעשה של שיפוט ובשוזאת בי� , קיימא בסביבה חברתית�בר

כלי� נוספי� שמטרת� לקד� , לצד הכוח, בשני הנרטיבי� אתנה מפעילה. למעשה של אלימות
  :אהימסתיי� הסכסו� באודיסהנה כ� . הסכמה מהותית

_____________________________________  

 .394–393שורות , עשר�שיר שלושה, 258' בעמ, 1ש "לעיל ה, אודיסאה הומרוס  168
 .157' בעמ, 21ש "לעיל ה, פרוש  169
מעניי שעוד לפני הופעתה של אתנה . 66' בעמ, 145ש "לעיל ה, KUHNS ראו עוד בעניי זה .ש�  170

בנסותו לעודד . מתייחס אפולו למוסד השיפוט כקיי� כבר, פי הוראותיה� המשפט על� והקמת בית
/ בטיעוני� שישמשו כאמצעי /שאת לב� נקסי� /בעיר נמצא שופטי�: "את אורסטס הוא אומר לו

בהמש� . 30' בעמ, 6ש "לעיל ה, נוטות החסדאייסכילוס ; "לשחרר� לעד מ התלאות הללו
ה לשופטי� הפועלי� יאול� לא באמצעות פני, הדברי� תוכניתו של אפולו ממומשת בשלמות

אדיפוס  ראו עוד בעניי זה מעי מזור .יסדה אתנהיאלא באמצעות הערכאה החדשה ש, כבר בעיר
 .7–6' בעמ, 12ש "לעיל ה, OSTWALD; )2011 (50  לידתו של מיתוס–

171  KUHNS ,66' בעמ, 145ש "לעיל ה. 



  ט"תשע כ משפט וממשל  גשולמית אלמו

40  

  :ואז אתנה אפורת העי� אמרה לאודיסאוס
  ,עצור את הקרב שניטש בי� שווי כוח, חדל..."

  ."זאוס ב� קרונוס, שמא יכעס המרחיק להרעי�
  .והוא ציית בלב שמח, כ� אתנה אמרה
  ...ואז פלס אתנה

  ,מדמה את עצמה בקול ובמראה למנטור
  172.כרתה בי� שני הצדדי� ברית לימי� שיבואו

 אלא באמצעות ,צחונות של אודיסאוסהנבסופו של דבר משבר הנקמה נפתר לא באמצעות 
ע� ד  יח,כניותואה רקחה אתנה מזימות ותילאור� האודיס. המילי� המשכנעות של אתנה

ובעזרת זאוס , התגלתה פעמי� מספר כדמות מאיימת המפחידה את הניצי�, אודיסאוס ובלעדיו
אול� בכל אלה לא היה כדי להביא . בני משפחותיה�מזכרונ� של השכיחה את הרג המחזרי� 

סיו� כזה מגיע רק לאחר שאתנה עושה שימוש בדיבור מגשר . את הסכסו� לכלל סיו� ממשי
הגישה שהומרוס . קיימא�היא פונה לרטוריקה של שכנוע במטרה להשכי� שלו� בר. ומפייס

היא בוחרת , על הצדדי� הכרעה כוחניתלכפות א� יכולתה �על. משיי� לאתנה צופה פני עתיד
וכורתת ברית של שלו� למע� התנהלותה התקינה של החברה בימי� , לחתור לפתרו� מוסכ�

  .שיבואו
בסיפור ,  כזכור.באורסטיאהבו נקטעת שרשרת הנקמה והדמי� האופ� שכעת נתבונ� על 

לאחר זיכויו של . משפט כדי שיכריע בסכסו� שבי� אורסטס לאריניות�הזה אתנה מייסדת בית
מצב  –פה מגכתגמול על עלבונ� ה� מתכוונות להטיל על אתונה . אורסטס האריניות זועמות

.  הציבור האתונאיו שלנה אחד ע� טובתתרו� השיפוטי אינו עולה בקשהפדברי� המעלה חשש 
. ונת ג� לאתונאי� וג� לאריניותבפיה של אתנה מכ�ש� אייסכילוס שהתגובה , מאחר שכ�

פלו בחלק� יכוחו המאיי� של הברק ואת היתרונות שיהיא מזכירה את  ,בפנותה אל האריניות
  :הדי�א� יקבלו על עצמ� את 

  ואת ארצ�, את� אלות, זכותכ� תקפה
  .י התמותה אל תעקרנה מתו� רוגזשל בנ

  –? היש לומר –ג� , יש לי אמו� בזאוס
  רק לי מבי� אלי� גישה אל מפתחות

  .בו הברק שמור תחת חות�, ביתו
  מוטב תשתכנעי. א� אי� שו� צור� בו

  שלא לזרוק עוד בלשו� פזיזה מילי�
  .שתסלקנה מ� האר$ כל פריו�

  ,השקיטי גאוותה של התמרמרות�
  173...גאווה בשכנותישבי ב, ובואי

_____________________________________  
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 הדר� החדשה ליישוב ה שלכדאיותדבר  ב� אתנה מבקשת לשכנע,בפנותה אל האתונאי�
  :היא מבקשת להנהיג מכא� ואיל�שסכסוכי� 

  המשפט הזה ישליט יראה�כל עוד בית
  ,יש סוללת מג� לאר$ ולעיר

  ,כדוגמתה לא תמצא ביד שו� ע�
  174.א� לא אצל הסקיתי� או באר$ פלופס

הוא המוביל בסופו של דבר לסיו�  –הדי� �ולא פסק –אמ$ הגישורי של אתנה המ, בפועל
מעניי� שחלקו של המחזה המוקדש לשיח שלאחר המשפט בי� אתנה לאריניות  175.הסכסו�

אתנה כשופטת אינה מצליחה , כדבריו של גגרי�. ער� מהחלק המוקדש לתיאור המשפטבכפול 
רק באמצעות גישור שישיג פשרה המכירה  ייתכ� יישוב מלא של העניי�. הדי��לאכו� את פסק

המדגיש ,  עומד על כ� ג� גולדהיל176.העומדי� מאחורי כל אחד מהמעורבי� בעניי�בכוחות 
וכי רק דברי השכנוע של האלה מצליחי� , משפטי של דבר סיגור האורסטיאה אינו כי בסופו

  177.לפתור את המתחי� העמוקי�
כפי , העמוקה העומדתהשני�ת את אולי דהדת מה אשר –בדמותה של אתנה השני�ת 

והוא , באה לידי ביטוי בהקשר נוס� – 178בלב הדרמה של אייסכילוס בכלל, שהצביע ניטשה
באורסטיאה הוא " נצחו� המשפט. "אותו כוננהשהכשלי� הבולטי� הטבועי� בהלי� המשפטי 

 המשפט א� 179. צדק ולא כמייצג,ככלי של שליטה, המשפט מנצח ככוח אלי� ופוליטי – חלול
נרצחת ה� את קולה של המלכה הרוצחת–ובמקרה זה , משתיק את הקול והאינטרס הנשיי�

  180. אחר כ� שאותו רצחה,ידי אגממנו��עלתה נרצחה שבהא� השכולה , מנסטרהטקלי
מדגישות כשלי� אחרי�  –פמיניסטיות ואחרות ,  מרקסיסטיות–קריאות ביקורתיות נוספות 

" טהרנית" א� ג� קריאה משפטית 181. המשפטי המתואר באורסטיאהההלי�המאפייני� את 
בכובעה כמייסדת .  לתפקודה מרובה הכובעי� של אתנהשרוב� קשורות, מעלה שורה של בעיות

 הא� בכובע, שגשוג עיר�למנ� על מחויבותה לטובת האתונאי� וומצהירה אהיא המשפט � בית
בלי קשר למהות , גדרומ בנאש� בזכות שופטת היא מכריזה באופ� גלוי ובוטה על תמיכתהכ

 היא מתנערת 182".מכל בחינה אני תומכת בזכר בכל ליבי: "העניי� הספציפי שעל הפרק
כ� ההכרעה תימסר לשופטי� מבני � פיה היא מנועה מלהחליט בעניי� ועל� עלשמהכרזה קודמת 

  :וחושפת את העניי� האישי שיש לה ואת כוונתה לפעול בהתא�, העיר

_____________________________________  

 .703–700שורות , 53' בעמ, ש�  174
 .42' בעמ, 36ש "לעיל ה, GAGARINעל דמותה של אתנה כמגשרת ראו   175
 .66 'מבע, ש�  176
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  . רק לאבאני שייכת
  לכ� אי� בעיני קדימה למות אשה

  .קוטלת בעל שהינו שומר הבית
  183.אורסטס ינצח ג� במקרה של תיקו

. אהיפי המסופר באודיס�יוער כי טעמי� אישיי� ה� המניעי� את התנהלותה של אתנה ג� על
� ולעיתי� 184,לעיתי� הרגש המניע אותה הוא זע�. רגשידי �עלנעת לעיתי� קרובות אתנה מ

. היא מרבה להביע כלפי אודיסאוס ובני משפחתו הקרובהשרגשות  –חיבה ואהדה , להחמ
ג� אופ� ניהול ההלי� מחזק את תחושת . אהדתה נתונה לאורסטס, מכל מקו�, נוטות החסדב

. את מהל� הדברי� בעת המשפט בקיצור נמר$מתאר אייסכילוס . בוריטיז� כלפי צד אחדיהפי
ג� פרקליט וג� מי שיע$ לאורסטס , ג� עד,  לדבריו שלו,ש המשמ– אתנה מאפשרת לאפולו�

, בהרחבהזאת עושה שהוא  לאחר 185. להציג את טיעוניו בזכות אורסטס– להרוג את אמו
אז � או. הכרעה� המשפט מסתיי� באי.  ואי� כל דיו� בשאלות המתעוררות,האריניות אינ� מגיבות

, ול� וזעמ� של האריניות אינ� מפתיעי�תסכ, על רקע זה. מטילה אתנה לזירה את קולה המכריע
 ,ג� א� אי� ביכולת� לקשור אליו שמות שהתפתחו בשלבי� מאוחרי� של תולדות שלטו� החוק

אתנה מכירה בכ� שאי� די בתוצאה ,  מכל מקו�186".ניגוד ענייני�"או " פני��משוא"כ
  . בהצלחההיא ממלאתשמשימה  –למשימת פיוס� המהותי של האריניות ונרתמת , השיפוטית

בינו לבי� את החיבור פיי� א� כ� בכשלי� המקשי� מתאתפקודה של אתנה באורסטיאה 
ופועלת בגלוי מתו� ,  היא מעדיפה את אורסטס:תפיסה של צדק הליכי או של שלטו� חוק

 ליי�דבריה בגנות הנשי� צובעי� את הסיפור הקדו� בגווני� פטריארכו ;פני� בוטה�משוא
א� כ� מעשה השיפוט הנער� בניצוחה מצטייר . ו בדעה קדומה מגדרית וטועני� אות,דכאניי�

  .ולא של הכרעה זהירה ומושכלת, כגילו� של כוחנות
רמזי� לפרקטיקות אינה נעדרת הֶ , תפקיד מרכזיממלאת כוחנות ה בה שא�, אהיהאודיס

על מסנגרת לפניו אתנה ש פנתיאו� האלי� משמש מותב 187,כפי שתואר. שיפוטיות�מעי�
פי �ד עלומא�אה משובש עדיהלי� באודיס�ג� המעי�, כמו ההלי� באורסטיאה. אוסיסאוד

מתפקדת בפועל היא . אה אתנה היא המשבשת העיקריתיוג� באודיס, המידה המקובלות� אמות
התזמו� נבחר . מותב שמחליט בעניינו�במקביל להיותה חברה במעי�, כסנגורית של אודיסאוס

" פסק הדי�"לאחר . אוסהידוע כעוי� את אודיס, ל פוסידו�עדרו שהבשל , כזכור, הייד�על
  .למוציאה לפועל של הפסיקהנהפכת אתנה , לביתוישוב אודיסאוס שקבע כי  ,האולימפי

_____________________________________  

 .741–738ת ושור, 55' בעמ, ש�  183
אה ראו יה והאודיס מניעי� את עלילת האיליאדכולפירוט האופ שבו זעמה של אתנה ושיכו  184

JENNY STRAUSS CLAY, THE WRATH OF ATHENA: GODS AND MEN IN THE ODYSSEY 213–239 
(1983). 

 .580–574שורות , 49' בעמ, 6ש "לעיל ה, נוטות החסדאייסכילוס   185
 ,אותה עתבהמשפטי  לבי מצב הדברי� נוטות החסדלדיו בקשרי� שבי משפטו של אורסטס ב  186
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 .ראו פרק ב לעיל  187
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. בי� תפקודי� שוני� וסותרי�הלו� ושוב דמותה של אתנה בשתי היצירות נעה , לסיכו�
,  על צדקת גורלו של אייגיסתוסבדברה, היגיו� קר של גמולרגע אחד אה היא מפגינה יבאודיס

הרי , הוא ידע שצפויה לו כליה: "ידי אורסטס�מנסטרה שנרצח עלטמאהבה של קלי
, רגשידי �עלנעת ברגע אחר היא מ�אילו  ו188;"לא לחזר אחרי קליטימנסטרה... הזהרנוהו

אומלל שסובל הרחק , לבי נקרע במחשבה על אודיסאוס: "בדברה על הצור� לסייע לאודיסאוס
המנהלת את , וורסריתאד�רגע אחד שופטת מעי�היא  באורסטיאה 189".מקרוביו כבר זמ� רב

 במטרה להגיע להכרעה בעניי� אשמתו של אורסטס ברצח ליי�פי כללי� פורמ� המשפט על� בית
 וברגע אחר היא 190,")עליכ� לזמ� עדי� והוכחות שעליה� תשתיתו את עמדותיכ�("מו א

 רגע 191").מכל בחינה אני תומכת בזכר("ה כגחמה אישית פי מה שנרא�מכריעה את הדי� על
וברגע אחר היא מבקשת להסתמ� , אחד היא מאיימת בגישה שיש לה לברק האימתני של זאוס

  192".במקס� אשר ללשוני, במתק"על כוח השכנוע שלה וקוראת לאריניות להכיר 
כוטומיה בי� תפקודה המורכב של אתנה בשתי היצירות מעמע� את הדי ,בסיכומו של דבר

נקטה באקט הראשוני שלא היה בשני המקרי� . שני הסיגורי� למשבר הנקמה המופיעי� בה�
כדי  – משפט באורסטיאה�לאודיסאוס באפוס ההומרי והקמת בית" סיוע לוחמתי "–אתנה 

אופייה של .  פעולה נוספת של אתנההתבקשהבשתי היצירות לפיכ� . לפתור את משבר הנקמה
  .אה ובאורסטיאהי דומה באודיספעולה נוספת זו

דינמי ורגיש , שיח ער�מפשרת המקיימת רבכבשתי היצירות אתנה מתוארת כמגשרת ו
טווח שייטיב ע� �מנת להגיע לפתרו� ארו��על, לצרכי� ע� כל הצדדי� הרלוונטיי� לסכסו�

� תפיסה עמתכתבת אתנה  פעולת הגישור והפישור של ,האודיסיאהבהקשר של . החברה כולה
קיימא לקונפליקטי� � בניבאמצעותו פתרונות האפשרות להשיג � ובאימכירה במגבלות הכוח ה

מתכתבת ע� תפיסה של אתנה פישור הגישור וה נקיטת צעדי ,האורסטיאהשל בהקשר . סבוכי�
אתנה משלבת בשיפוט , במונחי� עכשוויי�. ליהמכירה במגבלות השיפוט המוסדי הפורמ

, סיי�הקלבתו� הנרטיבי� ,  בהילו� לאחור,כ�. חלופיסכסוכי� של יישוב יסודות  ג� ליהפורמ
א� , ושני הסיפורי�; פוטנציאל המורכבות האפשרית של התפקיד השיפוטיטמוני� הזרעי� של 

מציבי� , ה�י בינותמאות שני� ותמורות חברתיות עצומות מפרידר שאידי יוצרי� �שנכתבו על
ג� אלה שסופרו באפוס ההומרי וג� אלה  – בלב הנרטיב דמות של אלה שמהלכיה המפותלי�

  .מייצגי� תחנות בדר� לצמיחתו של שלטו� חוק –שסופרו בטרגדיה של אייסכילוס 

  סיכו�. ה

מתאר ,  המשפטס לריבונות של"מוקדש למעברה של אתונה במאה החמישית לפנהבמחקר ה
  : כמה מהתחנות בדר� הארוכה אל שלטו� חוקולדמרטי� אוסטו

_____________________________________  
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Ephialtes’ work is unthinkable without the work of Cleisthenes...; 

Cleisthenes’ achievement, in its turn, was made possible only by the 

consequences of Solon’s activity at the beginning of the sixth century; and 

Solon’s reforms were based on developments, inscrutable to us, that had 

followed the unification of Attica attributed by legend to Theseus... All were 

responses to historical situations that, as a by-product, led to... the point at 

which the sovereignty of the people... could then become an ideology.193 

 � שלרגע התלכדות –לצמוח רק ברגע מסוי�  היה יכול ,לדווברוח דבריו של אוסט, שלטו� חוק
משפט שהפכו את רעיו� שלטו� החוק  נסיבות היסטוריות ע� שורה של אירועי� מקדמי תפיסת

יכול לצמוח ברגע מסוי� רק על רקע היה  ג� סיפור עוצמתי של כינו� המשפט .לאפשרי
האפוס קש להתחקות אחר הזרימה ההמשכית שבי� מאמר זה בי. ההמשכיות שקדמה לו

  .על רקע זמנו ונסיבותיו, באורסטיאההמסופר המשפט של  נוסיפור כינוההומרי לבי� 
ידי �סופר על הרגע שבו הוא –לצמוח רק ברגע מסוי� יכול היה המשפט של  נוסיפור כינו

ההלי� המשפטי של  נונוירגע כ. שקדמו לורק על רקע נרטיבי� מכשירי דר�  ו–אייסכילוס 
וראוי לתואר , חוקה הוא מרכזי בתהלי� ייסודה של תפיסת שלטו� נוטות החסדהמתואר ב

� מצטייר מיקומו כנקודת, טיניהבכ במובנו ,"הזמ� הגדול"אול� על רקע . נרטיב משפטי מכונ�

מסע שהאנושות רחוקה מהשלמתו ג�  –ציו� אחת לאור� המסע האינסופי לעבר משפט מיטבי 
  .בעשור השני של האל� השלישי, כיו�

  .חשובהציו� �אה מהווה נקודתיבמהל� המסע הזה האודיס
גחלת . את התנועה שבי� שתי היצירות הגדולות הללו נית� לדמות למרו$ לפידי� איטי

ייצוג  –פכת ללפיד בוער כאשר האורסטיאה נה, אהי שלחישתה ניכרת באודיס,המשפט
היסוד הפרפורמטיבי , אלא ג� מבחינת הפואטיקה שלו ,המתאי� לכ� לא רק מבחינת תכניו

של  נומציבה במרכז את סיפור כינו –פוליטי שבו הוא פועל ה�הנקשר אליו והרקע החברתי
  .שלטו� החוק

  האופורטוניסט ורבאוסמי שגורלו יצית אש חדשה בלפיד המשפט לא יהיה אודיס
אלא אורסטס המיוסר , מוצלחתשרצח מחזרי� ומשרתות כדי להבטיח לעצמו שיבה , התושייה

מי שתלווה את  ו.איבד את אחותו ואביו ורצח במו ידיו את אמו ומאהבהר שא, אובד הדר�ו
אלת המלחמה והחוכמה וסנדקית , תהיה אתנה, כל אחד מה� לעבר גורל אחרותולי� , שניה�

רגש  ידי�עלנעת אה כמ�יבאודיסהמוצגת  ,דמותה כאלהר שא, פוליטיי�ה�החיי� האזרחיי�
המייצגת לדמות , קרי 194,"חיבתי לאזרחי"לדמות הפועלת מתו� באורסטיאה מתפתחת , פרטי

  .אחריות ציבורית כללית
ליבתו היא כפיית היחיד . הסיפור המשפטי המכונ� מופיע במלוא הדרו הטרגי באורסטיאה

  הכופה של המשפטוהמוצמד לכוח, רעיו� האחריות האישית. פני הכללל לתת די� על רצח

_____________________________________  

193  OSTWALD ,בעמ, 12ש "לעיל ה 'xx. 
 .927שורה , 62' בעמ, 6ש " לעיל ה,נוטות החסדלוס אייסכי  194
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עוד רק אלא ,  אול� ג� הוא אינו מהווה נקודת סיו�195. הוא מהפכני,לאכו� נטילת אחריות כזו
  .תחנה בדר� המשפט המפותלת

דג� הפעולה העולה ממנו . מציג משפט רווי כשלי�מגוללת האורסטיאה שהסיפור המכונ� 
 ,עימה הנמנה ,שאורסטסכמשתק� מ� העובדה , פטריארכליתעילית הול� את האינטרסי� של 

, מנ� להלכה לשלטו� החוקוהעילית נכפפת א. ללא עונשאכ� מצליח בסופו של דבר להיחל$ 
ככל . מעותיות העלולות ליטול את עוקצונותרת ע� הגנות משהיא , שהסיפור מדגי�כפי א� 

פעולותיה על אה מספרת את עלילותיה של עילית שתשל� מחירי� מופחתי� ישהאודיס
ית  של שלטו� חוק תמשי� אותה עילליבמשטר פורמלמדת אותנו כי מהאורסטיאה , ובחירותיה

  .לשל� מחירי� משפטיי� מופחתי�
את היכולת ;  ואת כוח התיקו� הטמו� בוואול� הכוח המכונ� שיש לנרטיב מצמיח את חיות

אבל לצידו ג� את הצור� והיכולת , לקרוא בו את סיפור הכשל המלווה את הולדת המשפט
  .ה באמצעות פיתוח המשפטלספק מענה לכשל ז

 משק� בעוצמה את משמעות הפרדיגמה האראופגוסהמשפט על � ביתו שלסיפור הולדת
יחד , פרדיגמה החושפת את הכשל המובנה בסיפור המשפטי המכונ� – משפט לצד ספרותשל 

ג� א� . חשיבות עצומהיש  נוטות החסדרגע המכונ� שמתואר בל. ע� השאיפה לפתור אותו
 אול� הוא 196.אפשר בלעדיו�מרגע שהוא הוצג כבר אי, פגו�מציגה אתנה טי שהמודל השיפו

  .אינסופי לעבר משפט טוב יותרעוד תחנה במסע רק  הוא .אינו סו� המסע

_____________________________________  

מנהג של מעבר ההמתאר כיצד , 50' בעמ, 170ש "לעיל ה,  מזורראו לעניי זה את פירוטו של מעי  195
האחריות האישית של המשפט שעל האראופגוס מייצג לא רק את � נקמת הד� מידי המשפחה לבית

 המאבדי� מכוח� לטובת ,המשפחה והשבטמלפיתת  אלא ג� את שחרור היחיד ,האד� למעשיו
 .המשפט�ה� ביתיניוב, מוסדות הפוליס

שנית להתרש� מדברי כפי , נדב� מרכזילפ� נה הוא ,כה המשפט שורש בחברה היווניתשהמרגע   196
חיי� בלי התדיינות שוב אינ� קרויי� " ו"אתונה בלי משפטי� שוב אינה אתונה: "נוסאריסטופ

 מדינה יוונית� הרוח בעיר� החברה וחיי, המשטר: אתונה בימי גדולתהראו אלכסנדר פוקס ". חיי�
 ).1984, מהדורה חמישית מתוקנת (28


