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  העור�דבר 

  : כותב חיי� נחמ� ביאליק" הלכה ואגדה: "במסתו המפורסמת

קשה , מחמרת, זו קפדנית.  פני� שוחקות–לאגדה ,  פני� זועפות–להלכה 

זו גוזרת . מי� מדת הרח–רכה משמ� , מקילה, וזו ותרנית;  מדת הדי�–כברזל 

וזו יועצת עצה ; ה� שלה ה� ולאו שלה לאו: גזרה ואינה נותנתה לשעורי�

  ; מעשה, גו�,  קלפה–זו . ה� ולאו ורפה בידה: ומשערת כחו ודעתו של אד�

  .כוונה, נשמה,  תו�–וזו 

, עול� של זכות וחובה:  הלכה ואגדה–המשפט והרוח נדמי� לעיתי� כשני עולמות נפרדי� 

 –לשו� מנומרת בצבעי� ", אל מול העושר שברוח, וקטריניאלית ורציונליות מובניתנוקשות ד

  : אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי� השתיי�". שלטו� הרגש

, עד אי� שעור, על חלופי כינויי� אלה שבי� הלכה לאגדה אפשר להוסי� עוד

 –�  כסברת רבי–אבל כלו� יש לשמוע מזה , ובכול� יהא מצד ידוע אבק אמת

  ?פוכוידבר וה, שההלכה והאגדה ה� שתי צרות זו לזו

למי ? ולמה ה� דומי�, האומרי� כ� מחליפי� מקרה בעצ� וצורה בחומר

ההלכה והאגדה אינ� . שה� שני חמרי� שוני�, שמחליט על הקרח והמי� בנהר

קול המונה של ... שני פני� של בריה אחת, באמת א� ה� אלא שתי� שה� אחת

, מקו� החניה;  זוהי האגדה–ט� מרוצתה לנקודת שאיפתה תביעת הלב בש

החלו� הר
 ונמש� אל .  זוהי ההלכה–ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה 
 והאגדה אל –הפרח אל הפרי , המחשבה אל המלה, הרצו� אל המעשה, הפתרו�

  .ההלכה

, א� בלא רוח האד� על מורכבותה. לבדה" הלכה"השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ

' ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א� כ� בעיו� בד. בלי צורההרי הוא כחומר 

יש לראותו יחד ע� רוח האד� וכחלק מיצירה . אלא יש לפרו
 את גדריו, אמותיו של המשפט

מוקדש אפוא לנקודות " עלי משפט"הכר� הארבעה עשר של כתב העת . חובקת כל של רוח זו

  . המפגש שבי� משפט ורוח

כלי� ספרותיי� מסייעי� . המשפט הוא יצירה ספרותית? הרוח) מדעי(פט ע� היכ� נפגש המש
ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות . המשפט הוא אירוע היסטורי. לחשיפת רבדיו השוני�

, המשפט הוא כמוב� ג� תופעה חברתית. המניעי� אותו וחוש� את השפעותיו בעבר ובהווה

המשפט הוא יצירתה , בראש ובראשונה. דתית ועוד ועוד, פילוסופית, מדינית, פוליטית, אנושית

המשפט הוא הוא מדעי : אלא ג�, נכו� לא רק לומר משפט ומדעי הרוח,  וככזה–של הרוח 

  . הרוח

רבי� מהכרכי� . כר� זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי� חקר המשפט לבי� מדעי הרוח

לעיתי� תו� מת� דגש , ציפלינאריתהקודמי� של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיס

מטרתו : הכר� הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה. תיאורטי ולעיתי� תו� מת� דגש פוזיטיבי



  ח"ע תשידעלי משפט   דבר העור�
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי� הנוגעי� למשפט כתופעה השייכת לעול� מדעי הרוח 

  . מושפעת ממנו ומזינה אותו, )מדעי האד�: ואולי נכו� היה יותר לומר(
ובעיקר לשני היבטיו , אמרי� בכר� הנוכחי תורמי� את חלק� להארת קשר זהשמונת המ

המאמר הפותח את הכר� הוא מאמרה של . משפט והיסטוריה ומשפט וספרות: הנזכרי� למעלה

המאמר ממפה וממשיג את ". )בישראל(אי� לעשות דברי� ע� משפט וספרות  "ענת רוזנברג

בכ� מניח . דר� ההווה ועד לאתגריו בעתיד, ני�מצעדיו הראשו, תחו� משפט וספרות בישראל

  . המאמר את התשתית המבואית לענ� משפט וספרות בישראל

על מעמד� : דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית "אלעד ליסו
מאמרו של , המאמר השני בכר�

בוח� את מושג שלטו� החוק , "המקודש של שלטו� החוק ושל בית המשפט העליו� בישראל

ובכלי� , "קדושה" בית המשפט העליו� בישראל תו� שימוש מושאל במושג הואת מעמדו של

במוב� מסוי� מאמר זה מניח א� הוא תשתית . מושגיי� של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית
 באמצעות הפרספקטיבות המושגיות –מבואית חשובה להיכרות ע� המשפט הישראלי 

  . הייחודיות שאות� מציע המאמר ודרכ� הוא צועד

לצד היבטי� של (שלושת המאמרי� הבאי� שבי� ומתרכזי� בהיבטי� של משפט וספרות 

הנרטיב : 'על כ� אנו מבקשי� להיות לו לפה'" במאמרה ליאת פרידגוט נצר). היסטוריה ומשפט

מנתחת את הנרטיב שמבנה , "עיו� מחודש בפסק די� יגאל עמיר: המשפטי והאתוס הלאומי

המאמר . שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי, ל חורב� ושואהנרטיב ש, יגאל עמירפסק די� 

המשפט משנה את האתוס המוכר  ביתכי  ,עמיראתוס השואה מצוי במפתיע בעניי� טוע� כי 

של אתוס השואה בהקשר וכי הדי�  משפטיות של פסק�  מטרותיו הלברלפיומוסי� לו מטעני� 

אורית  .לעיצוב הזיכרו� של אירוע זהרצח רבי� מובנה ג� בעזרת ההסדרי� החקיקתיי� שהתלוו 

בי� , 2014על ציד מכשפות בישראל : מגדרית ומשפטיתה כפאניק' מעשה לילית' "קמיר

משפטי סביב מקרה האישה מקריית �מנתחת את השיח התקשורתי, "ומשפט חברה, מיתולוגיה

מגדרית התפרצות של פאניקה "ומגדירה אותו כ, שקיימה מגעי� מיניי� ע� מאות נערי�, גת

שני מאמרי� אלו מתמקדי� אפוא במה שנית� להגדיר ". המושתתת על סיפור מעשה לילית

 עולה – המשפט בספרות –היבט אחר של משפט וספרות . כניתוח ספרותי של המשפט

דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי : 'הסו� הטוב' "'דניאלה גורבי�במאמרה של 

יצוגי� ספרותיי� של משפט וצדק כפי שה� באי� לידי ביטוי בשני יהבוח� , "מארי דה פראנס

מתו� כ� בוח� . עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש� י�סיפורי� קצרי� מסו� המאה השת

ובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) המל�(שבי� צדק משפטי המתח הסמוי המאמר את 
   .צדק פואטי

, היסטוריה: בהיבטי� נוספי� של משפט ורוחשלושת המאמרי� האחרוני� בכר� נוגעי� 

חברת הדבורי� : הכול בעיני המתבונ� "רחל חס
מאמרה של . פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי

מתחקה אחר הקשר שבי� התמורות המדיניות שחלו , "כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה

פירה לבי� השינוי ברומא בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לס

ומצביע על , בפרשנות שניתנה על ידי כותבי� בני התקופה למתרחש בתו� כוורת הדבורי�

 במאמרה ויקי מליכסו
. משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ�, הכוורת, היותה של האחרונה

כיי� "בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ" עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית"

ובכלל זה שימוש בעקרו� , 877–800 החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני� על



  דבר העור�  ח"ע תשידעלי משפט 

7  

, קרל הגדולמליכסו� מראה כיצד . עונש מוות בגי� כישו� ועוד, "עי� תחת עי�"המקראי של 

 שלא –בדבקותו הדתית סלל , שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות
שלמה מסיי� את הכר� מאמר� של . ת עונשי מוות חדשי� את הדר� לגזיר–במתכוו� 

על ): רבינו בחיי ('קר כל המצות וכל העבירותי האד� ועקרישהלב ע'" איל
 סלעוגליקסברג 

המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי� ומספרות הראשוני� ". ניסיו� בלתי צליח במשפט העברי

כמו ג� בפרשנות� לסיפור , כתיותהעוסקי� בניסיו� עבירה בלתי צליח במגוו� סוגיות הל

�מתו� ניתוח המקורות מבחי� המאמר בי� גישה הרואה את הציווי . המקראי של מכירת יוס

לבי� גישה ) ולפיכ� מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו� בלתי צליח(כעיקר 

החות� ,  זהמשפט ורוח פוני� במאמר). ולפיכ� שוללת ענישה שכזו(הרואה את המעשה כעיקר 

  . לשאלת המתח שבי� כוונה ומעשה במשפט העברי, לכיוו� הפלילי, את הכר�

מגוו� המאמרי� ,  לצד זאת,לכל אחד מהמאמרי� הנזכרי� ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו
שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר , מצטר� לתמונה שלמה, כמכלול אחד, בכר�

, אחדהשל� החלקי� של הי ג� חוסר היכולת להפריד בי� שני ההשפעה ההדדית ואול, ההכרחי

  .בי� המשפט לבי� מדעי הרוח

  

  בברכת שנה טובה

  ,וקריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

  2018 אוקטובר –ט "מרחשוו� תשע
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 מול צדק פואטי משפטידילמות של צדק ": הסו� הטוב"

   נסאבסיפורי מארי דה פר

  מאת

  *'דניאלה גורבי�

המאמר מבקש לעמוד על ייצוגי
 ספרותיי
 של משפט וצדק כפי שה
 באי
 לידי ביטוי בשני 

זכורה זו  תקופה .עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש�י
סיפורי
 קצרי
 מסו� המאה השת

ובכלל� פסיקות , ודת מפנה דרמטית בכל הנוגע לסוגיות של רפורמה משפטיתבהיסטוריה כנק

ה ואת התפיסה המשפטית יאשר שינו את מערכת המשפט באנגלי, חוקה ומשפט, של די� צדק

אותו חיברה ש ,)Lanval( הסיפור הראשו� הוא לנבל ).�Common Lawהיסוד ל(בכלל 

, הישחיה וכתבה בחצר מלכי אנגלי, )Marie de France(נס אהפייטנית הצרפתייה מארי דה פר

ושמו , השני התפרס
 כארבעי
 שנה אחריו. נט ואליאנור מאקווטניה'הנרי השני פלנטג

 Master Heldris( שחיבר הילדריס דה קורניי ,)Le Roman de Silence" (סילנססיפורה של "

de Cornoualle(.  

הראשו� כנגד האביר לנבל . י
המאמר יפרוט לפרטי
 את שלבי המשפט של שני הנאשמ

)Lanval( ,ארתור שנתבע �בניסיו� תקיפה מינית , על לא עוול בכפו , לאחר שהואש
,וסל המל

ימצא א
 י). נאמנות וטוהר מידות(התחייבויותיו הפאודליות למל� הפר את כ� וב, של המלכה

 
על פי רוב בעוו� שהיה עונש ראווה שנית� ,  ידו� אותו למוות בשרפה או בתלייה המל�–אש

 –) Silance (סילאנסבהשוואה אליו ינותחו שלבי המשפט והכרעת הדי� במשפט . בגידה


והטעמי
 למהלכי
  – בתביעה ואחרית
 בפסק הדי� המשכ
, תיאור המקרהב תחילת


ל די� צדק סוגיות ש בכמו כ� ייבח� המתח הסמוי המשתמע מהרצ� הסיפורי. המתוארי
 בה

  .צדק פואטיובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) מל�ה(שבי� צדק משפטי 

 ועל ,המאמר מבקש להתמודד ע
 השאלה מה
 הקריטריוני
 לאמת המידה של צדק אצל מארי

,  כמו כ� מבקש המאמר לברר".צודקות"ובעת את פסיקותיה הקהיא פי איזו אמת מידה 

התנהלות
 ה של ביקורת על  שמשתמעת מדבריה נימ א
 ייתכ�,באמצעות הקריאה ההשוואתית

 ונודעו כל ,ששמ
 הל� לפניה
) ההיסטורי, והנרי השני הפיקטיבי ארתור(המלכי
 שני של 

 
, אוניברסיטת בר איל�, מרצה וחוקרת בפקולטה למדעי הרוח. אתנולוגית', ר דניאלה גורבי�"ד   *

ש סר נעי� "עול� ע�מרכז דת"ח הרב תחומי במדעי הרוח וכ� כראש "משמשת כרמ. 2003משנת 
 .בפקולטה למדעי הרוח)  The Sir Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism" (דנגור

צבי �יד ב�, יסודותיו של מאמר זה הוצגו בכנס השנתי של הארגו� הישראלי להיסטוריה ומשפט
ר ויקי "ודה מיוחדת לדת .2017 ,הפקולטה למשפטי� אוניברסיטת תל אביב  תו� ע�בשי  ,ירושלי�

, עלי משפטעור� , אבישלו� וסטריי�ר "היסטורית ולד�מליכסו� על העריכה המדעית משפטית
  .ולחברי המערכת הנפלאי� על הליווי המקצועי המסור
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החסד , האמת והכבוד, התגלמות הצדק, המל� האולטימטיבי, אחד מה
 כמיטיב האומה


  .והרחמי

) seigniorial court(מבית המשפט של הברוני� הפאודליי� : משפט צדק.  ב.מבוא. א

  . יישומי� של רפורמה משפטית: מעמד המשפט. ג ).Curia Regis(למועצת המל� 

צדק /צדק פואטי. ה. צדק אלוהי מול צדק משפטי במחלוקת שבי� הכנסייה למלוכה. ד

  .הסו� הטוב: Bon fei. ז. די� צדק ומידת הרחמי�. ו. פיוטי

  מבוא. א

 הפטרונית הגדולה של ,ו ורעייתו'נזבזמ� שלטונו של המל� הנרי השני מא, 1180–1160בשני� 
 את הסיפורי� הברטוניי�דה פראנס חיברה מארי  ,המלכה אליאנור מאקווטניה, מנויותוהא

)Lais Breton(.עשר סיפורי הרפתקה ופרולוג שסוחפי� את � אסופת הסיפורי� כוללת שני�
, נות במצוקהגבירות מעוד, אבירי� ללא חת, הקורא לתו� עול� של עלילות אוהבי� סוערות

זוהי עת שנחקקה בזיכרו� . חיות פלאיות והמל� ארתור, מטמורפוזות, פיות, אהבת אמת
רוח  .נרשמו בה כמה אירועי� מכונני� במערכת המשפטיתש ,ההיסטורי כתקופה הרת גורל

 הסיפורי� שבאסופה שזורות 12וכ� יוצא שבכל , התקופה חלחלה לתו� סיפוריה של מארי
: בכמה רבדי�,  סיפוריה של מארי מצויי� בתוו� בי� משפט לספרות. וצדקמשפט, סוגיות חוק

ה� טומני� בחוב� עמדות ערכיות הנוגעות לצדק ובעיקר למתח , ה� מייצגי� הליכי� משפטיי�
. וכמוצא חלופי סוללי� שביל זהב כאשר ה� מכונני� צדק פואטי, בי� צדק מלוכני לכנסייתי

המשפטית המורכבת שהייתה סלע מחלוקת באנגלייה בזמ� הצדק הפואטי משלי� על המציאות 
  .כתיבת הסיפורי�

מההתפתחות העלילתית ותוצאותיה ניכר בעליל שמארי נוטה חיבה מיוחדת להתמודדות 
אמת של   ובכלל מצדדת ביחסי אמו� בי� אוהבי� ובאהבת,של גיבוריה ע� מחלוקות אוהבי�

 מכוונת את אהדת הקורא לאות� תובנות תיבתהכ. לבעל החוקימשפטית נאהבי� על פני נאמנות 
מארי , התוצאה היא שכמספרת. האמינה בכל ליבה, כפי הנראה, בה� היאשערכיות מוסריות 

 תפקיד של שופטת ופוסקת על פי אמות מידה התואמות את תפיסת עולמה מקבלת עליה
לפי יבוריה  את גלזכותאו לחובה דנה , מקטרגת ומסנגרת, היא מאשימה. מוסרית�הערכית

  ". סו� טוב"אל  מובילה את הקורא בסו� כל סיפור ובעיקרתפיסת עולמה זו 
אחת השאלות המרכזית שעולות מ� הקריאה היא מהו אותו צדק מדובר שעובר כחוט השני 

השאלה מקבלת ? "צודקות" ועל פי איזו אמת מידה קובעת מארי את פסיקותיה ה,בכל סיפוריה
תמיהה .  התנהלות� של המלכי� עצמ� כלפיהמשתמעת מהסיפורי�משנה תוק� נוכח הביקורת 

, יתרה מזאת. שקהל היעד המיידי של היצירה הוא האצולה הגבוההזו גוברת נוכח הידיעה 
על פי הערכות (מקדישה למל� הנרי , גדלה והתחנכה בחצר המל� האנגליש, מארי עצמה

  1):56–43' ח, פרולוג(כפי שמלמד הפרולוג , את אסופת הסיפורי� כולה) שונות

 
 LAIS DE MARIE DE FRANCE (Alexandreנורמנית לקוחי� מתו� �קטעי המקור שנכתבו באנגלו  1

Micha Trans., 1994) .מי� שליכל התרגו . �תרגו� הסיפורי� במלוא� מופיע בספר עיו� מקי
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En l’honur de vus, noble reis,/ Ki tan testes pruz e curteis,/ A ki tute joie 

s’encline/ E en ki quoer tuz biens racine, M'entremis des lais assembler,/ Par 

rime faire e reconter,/ En mun quoer pensoe e diseie,/ Sire, kes vos 

presentereie.  

תוכ� כל � ובתו�, אשר מקבל בברכה כל שמחה, חיל� מל� אציל וגיבור, לכבוד�
אני מגישה ל� בענווה את . שורשי�העמיק , עד לעומק לב�, הטוב שב�

עלה על דעתי ובלבי גמלה . מילי� שאות� שזרתי�בחרוזי, הסיפורי� שליקטתי
  .להעניק אות� ל� במתנה, ריבו�, ההחלטה

, שה צרפתייהימקובל להתייחס לא.  למדיזהותה ההיסטורית של מארי דה פראנס מעורפלת
�מ� המאה השתי�. 1180–1160 ש� חיברה את יצירותיה בשני� ,הישחיה את חייה באנגלי

משלי� , )Lais Breton(סיפורי� ברטוניי� ": מארי"עשרה יש שלוש יצירות החתומות בש� 
)Fables (של פטריק הקדוש � וכור �ערכה היא כי שלושת� הה). Espurgatoire Seint Patriz(הַמצר

שהוכח כי נכתב ג� , בשני� האחרונות התגלה חיבור נוס� ולא ידוע. ידי פייטנית אחתבנכתבו 
, (Marie de France)עשרה זכתה לכינוי מארי מצרפת � במאה השש2.ידי אותה פייטניתבהוא 

ה  מקורו של הש� בפרט מזה3. ובו היא מוכרת כיו�,אותו הגה ההיסטוריו� קלוד פושהש
 Marie ai nun, si sui“: בו מזדהה הפייטנית בשמה ומוסיפהש, המופיע באפילוג לספר משליה

de France”) ייתכ� שהתכוונה לומר כי מוצאה מ4).אני מצרפת, מארי הוא שמי �Île-de-France 
כפי , מארי הייתה ).העיר פריז, בי� היתר, אוגרפי במרכז צרפת שבו נמצאת כיו�יזור גא(

נט 'אופרי פלנטג'שנודע בכינויו ג, ו'רוז� אנז, אופרי היפה'תו הלא חוקית של גב, הנראה
)Geoffrey Plantagenêt(, �אחות להנרי השני � חציהייתה  ולפיכ)Henri II( אנגלייה �מל )1154–

בחצר המלכות של הנרי ורעייתו אליאנור דוכסית , היא גדלה והתחנכה בלונדו�). 1189
לפי השערות , הייתה, 1216–1181בשני� , לאחר מכ�). Aliénor D’Aquitaine(אקוויטניה 

  Reading.(5(או ברידינג ) Shaftesbury(א� מנזר בשפטסבורי , שונות
 מה�,  של הצדק הפרוטוטיפי לתפיסתה זה בכוונתי להגדיר מהו המודל המייצגבמאמר

הוא  פייני� אלהביטוי� של מאשבו , )Lanval(" לנבל"בסיפור תבניות הצדק וערכי המוסר 

 
הכולל עלילה ופרשנות ,  שחיברתיעל אבירי� גבירות ואהבות אסורות: סיפורי מארי דה פראנס

)textbook ( 2018ויצא לאור בשנת �על ההשערות השונות ; בהוצאת גר�אקדמי �בסדרת גר
 R. HOWARD BLOCH, ANONYMOUSבשאלה למי מקדישה מארי את הסיפורי� הברטוני� ראו 

MARIE DE FRANCE 5 (2003). 
 2   77, ?rance Fe darie My bext TurthA Fo: udree Aeinte Sie VaL ,ccashM all HuneJ

)2002 (744 PECULUMS.  
3  CLAUDE FAUCHET, RECUEIL DE L’ORIGINE DE LA LANGUE ET POESIE FRANCOISE: RIME ET 

ROMANS 579 (1972).  
4  MARIE DE FRANCE, LES FABLES 365; אזכור � בפסקת מופיע )פרטי ש� רק כי א�( לשמה נוס

 OËS, SEIGNURS, KA DIT MARIE,/ KI EN SUN TENS PAS NE :4–3 'ח ,מר'גיז סיפור של הפתיחה

“S’OBLIE” .הו סניורי� ,� .כדי שאות� לא נשכח] נעלה את הסיפורי� על הכתב[/ מארי אמרה כ
5   )2000( 7 RANCEFE DARIE MF OAIS LHE T ,ERRANTEF ANOJ &ANNING HOBERT R. 
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את מעמד , זאת ועוד. י� של מאריי הסיפורי� הברטונ12כל  מובהק והמפורט ביותר מבי�ה
ואתמודד ע� השניי� ,  מעמד משפטי סיפורי נוס�ע�בחרתי לעמת " לנבל"המשפט בסיפור 

סילנס סיפורה של "המקבילה המופיעה באציב את " לנבל "מול הסיפור. בקריאה השוואתית
 Master Heldris de(שחיבר הילדריס דה קורניי ) Le Roman de Silence" (]שתיקה[

Cornoualle( , שנה �40 כשהתפרס� �בי המשפט של שני  יפרוט לפרטי� את שלהמאמר. אחר כ
בכ� וסל המל� ארתור שנתבע לאחר שהואש� , )Lanval( נגד האביר לנבל הראשו�, הנאשמי�

ידו�  –מצא אש� י יא�). נאמנות וטוהר מידות (שלא עמד בהתחייבויותיו הפאודליות למל�
. נית� על פי רוב בעוו� בגידהוה עונש ראווה ושהי, פה או בתלייהי למוות בשרהמל�אותו 

, תיאור המקרהב  ראשית�– סילנס  ינותחו שלבי המשפט והכרעת הדי� במשפט האבירלעומתו
כמו כ� ייבח� . � בה�טעמי� למהלכי� המתואריוב ואחרית� בפסק הדי� ,המשכ� בתביעה

לבי� ) המל�(בי� צדק משפטי משתמע מהרצ� הסיפורי בסוגיות של די� צדק המתח הסמוי ה
  .פיוטי/בינ� לבי� צדק פואטיוכ� ) הכנסייה(צדק אלוהי 

  הברוני� הפאודליי�  מבית המשפט של: משפט צדק. ב
)seigniorial court ( למועצת המל�)curia regis( 

נחקק בזיכרו� ההיסטורי כמונר� שהוביל לרפורמה , נכה מארי דה פרנסשבחצרו התח, המל�
תפיסה המשפטית בתה אב� דר� יה והיי אשר שינתה את מערכת המשפט באנגלי,משפטית

 בדצמבר �19 הוכתר למל� ב(Henri of Anjou, King Henri II of England)ו 'הנרי מאנז. בכלל
חוקרי� מפליגי� בשבחי .  שנה35 על פני הסתקופת שלטונו התפר .21כשהיה ב� , 1154

 ;"יהבמלכי אנגלישאחד הגדולי� "יל כינה אותו 'רצ' וינסטו� צ.המהפכה השלטונית שהוביל
ע� התקיפי� ומרחיקי הראות שבאדריכלי הסמכות המלכותית "פרידרי� הר זיהה את דמותו 

�ותר במאה השתי�מחולל התמורות המרחיקות לכת בי"וז� סטרייר ראה בו ' וג;"היבאנגלי

 הנרי את מעמדו ונחשב לאד� החזק והמשפיע ביותר בעול� המערבי  ביסס עד מהרה6".עשרה
, היתקופתו נחשבת לאחת הפוריות בתולדות אנגלי 7,א� כי היה צרפתי ולא דיבר אנגלית. כולו

ה לאומה הראשונה שעלתה למעלת מעצמה באירופה יובימי מלכותו א� הפכה אנגלי
היג נחוש והחלטי זה הביא ליציבות שלטונית באמצעות מיגור מעוזי הפאודלי� מנ. המערבית

תפקדו כיחידות משק אוטוקרטיות בעלות עצמאות , האדירי� שהתבססו על צבא שכירי חרב
היכל התהילה של ספרי נכנס שמו לל ומעל לכ. כלכלית וכמדינות עצמאיות בתו� המדינה

הביניי� בזכות המהפכה שהנהיג בחוק   המערב בימי כאחד ממנהיגיו הגדולי� של,ההיסטוריה
 עקרונות של מנהל מדינה אזרחי על פיבהנהגתו נתגבשה אחדות שלטונית . ובבתי המשפט

 
 אהרו� אמיר(  I 173 כר� הולדת בריטניה: ההיסטוריה של העמי� דוברי האנגלית יל'רצ'וינסטו� צ  6

 עליזה נצר( 341, 1350–1100אירופה : ימי הביניי� ותרבות� פרידרי� הר; )ט"תשיה, תרג�
 Joseph R. Strayer, The Development of Feudal Institutions, in TWELFTH; )1965, תרגמה

CENTURY EUROPE AND THE FOUNDATIONS OF MODERN SOCIETY 84 (Marshall Clagett et al 
eds., 1966). 

 . באיטלקית ובצרפתית צפונית, נסליתבפרוב, שלט בלטינית  7
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שבאו במקומ� של ההסדרי� והחוק הפרטי שהשליטו בעלי האחוזות הגדולות , תקי�
)seigneurs(הוחלפו רבי�  ,בהוראתו של הנרי.  הפאודלי� בינ� לבי� עצמ� עד אותה עת

והטיפול בדיני� המשפטיי� , משו בכהונה זוישש) overlords(מוותיקי האצילי� והברוני� 
הרפורמות .  של פקידי� מלכותיי� שמונו לשופטי בתי הדי� של המל�לאחריות�הועבר 

ה יהמשפטיות כללו משפט בפני חבר מושבעי� והקמת בתי די� מלכותיי� בכל רחבי אנגלי
כדי . על פני הממלכה נדרשו לנדוד ממקו� למקו�, לש� ביצוע תפקיד�, לו השופטי�יוא

לקשור את נתיניו לשבועת אמוני� ישירה אליו ולבסס את מרותו על הווסלי� הנורמניי� נהג 
 זיכה אותו בהערצת ,עד ערוב ימיו  שבו התמיד, זהנוהג. המל� הנרי להופיע בעצמו בכל מקו�

רכיית הנאמנות שנכפתה עליה� עד אותה רייו תחת עול האשר כרע) serfs(הצמיתי� �האיכרי�
 הישגיו המשפטיי� של המל� התקי� היו חסרי תקדי� 8.ידי בעלי האחוזות הגדולות עת עלה

�סודו של מבנה פוליטייבאמצעות י. והביאו לתושבי המדינה שלו� וביטחו� לרכוש ולנפש

 ונראה כי ,ייניוראש מע� שאושר� של נתיניו עומד במשפטי אחיד והוג� הוכיח המל
מבחינה משפטית  9.אנושי וקשוב,  והאל הוא שהעניק לה� מל� חומל,נענותפילותיה� לישועה 

בתקופת שלטונו של הנרי השני השתחרר , האזרחי, התוצאה הייתה שחוק המדינה האנגלי
מהמגבלות הפאודליות הנגועות באינטרסנטיות לוקלית והתפתח להיות משפט מקצועי הנקבע 

לראשונה ניתנה למערכת המשפטית הסמכות לייצוב  .ידי שופטי� שהוסמכו בדיוק למטרה זוב
יו� באמצעות הקניית סטנדרטי� של ניהול משפט ודר� קבלת החלטות אחידה �חיי היו�

ברבות הימי� נקראו חוקי� אלה בש� . )ביחס לתקופה (הפועלת על פי עקרונות צדק ומוסר
   10.)"היחוק המדינה של אנגלי" או Common Law(" החוק המקובל"

ומארי חיברה את הסיפורי� , בה� חולל הנרי את הרפורמה המשפטיתשבאות� שני� 
 אשר משלימה את התמונה חשובה חוליה שהיא פת נוסת ספרותיה סוגההתפתח, הברטוניי�

כזו במר. )Arthurian Romance( סיפור העלילה הארתוריאני – כולה ומתקשרת ג� היא לסיפורנו
 ששמו יצא למרחקי� ונודע כמיטיב ,המל� ארתור של הרומ� החדש עמדה דמותו האגדתית של

 החצר  משורר.החסד והרחמי�, האמת והכבוד, התגלמות הצדק, האומה וכמל� האולטימטיבי
בה� הוא מתאר סיפורי� ש חיבר סדרה של )Chrétien de Troyes( דה טרואה ההמהולל קרטיי

ג�  ,בדומה למארי. האבירי� המופלאי� הסובבי� את המל� ארתוראת הרפתקאותיה� של 
וקרוב לוודאי שמארי הכירה אותו , הי היה פייט� צרפתי שזכה לחסותו של מל� אנגליהקרטיי

 החצר שהנעימו את זמנה של אותה אצולה גבוהה אומני � שכ� שניה� נמנו ע,ואת סיפוריו
 שחיבר היה  ייחוד� של הסיפורי�11.שמפיי�מארי דה ,  ואת ביתה את המלכה אליאנורשסבבה

 וכל מעשיו ופעולותיו , שופע חיוניות ורעננות פנימית:בעיצוב דמותו של האביר האולטימטיבי

 
 WALTER MAP, DE NUGIS: ראו בעניי� זה את דבריו של התאורטיק� הביניימי וולטר מאפ  8

CURIALIUM: COURTIERS’ TRIFLES 278 (Frederick Tupper & M.B. Ogle eds., 1924).  
9  N IAR WIVIL CROM FECOVERY R :1165–1153 ,EFORMRND AESTORATION R ,HITEW .JRAEME G

 310 NTERPRETATIONSI EWN :IIENRY H ni ,II f HenryOThe Court  ;)2007( 9–8 NGLANDE
–303 ,IIENRY H ,ARRENW .L.W ;)2007 ,.dse Nicholas Vincent &Bill -hristopher HarperC(
)2000( 304.  

  .201–194, 181 'בעמ, 6ש "לעיל ה, יל'רצ'צבתו� , האנגלי" קומו� לו"ה  10
11 Robert Hanning & Joan Ferrante, Introduction, in THE LAIS OF MARIE DE FRANCE 4 (2000).  
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מלוט אבק, העל פי קרטיי. )Bravoure et Justice( מסר משולב של אומ� וצדק י�משדר
)Camelot( ,ארתור �שכל מעשיה, מעוזו של המל �ה� מופת ותפארת התרכזו אבירי המל �

כלומר בעלי מוניטי� ללא דופי שכלל , )Chivalric Knighthood(לאידיאל האבירות החצרונית 
באמצעות דמותו האידיאלית של המל� . הגינות וערכי מוסר נוצריי� דתיי�, אצילות, כבוד

ל�  הציגו סופרי התקופה את דיוק� המ12,נחשב למל� היסטוריעדיי� שבזמנה של מארי , ארתור
ג� מעמדו של המונר� המכה� באותה העת  ואגב כ� הוגדר ,כהתגלמות הצדק האולטימטיבי

   13. כהתגלמות הצדק האלוהי עלי אדמות,באותה עת שהתקבל ג� הוא
עת את המל� ארתור ואת המל� הנרי הזימנה לידיה של מארי באותה ,  כ� נראה14,רוח הזמ�

, דופ� בכל קנה מידה עטורי תהילה ויוצאי, �מופת של שני מנהיגי� מונרכי� נערצי ,ג� יחד
, מארי 15.אלוגי ביניה�י ביניה� וא� תרו אחר הוכחות המעידות על קשר גנהשוושרבי� 
 ,התנהלות משפטית" לנבל"מתארת בסיפור עורכת הקבלה סמויה בי� שני המונרכי� ו, כמות�

אותה חולל ש, מהפכה המשפטית בתקופתהשל ההנושאת במידה רבה סממני� אותנטיי� 
 העליונה הפוסקת הבדיונית  ומשבצת במקומו את הסמכות,המל� הנרי במציאות ההיסטורית

נוחות �המעמד כולו מעורר אי, ולמרבה התמיההלמרות כל זאת . המל� ארתור –הנערצת 
מוגשי� סיפוריה ) כפי הנראה (אשר לו ,יהיוכלל לא למל� אנגל כללאינו מביא כבוד מוסרית ו
  . אינסטרומנט הצדק עלי אדמות, א למל� האגדי ול,בהקדשה

  יישומי� של רפורמה משפטית: מעמד המשפט. ג

במשפט ראווה שנער� בשיאו של הסיפור עומד המל� ארתור לגזור די� מוות על אחד מווסליו 
 והרי המלכה, כשטע� שיש יפות ממנה(ובהשמצתה ) תקיפה(אונס המלכה של באשמת ניסיו� 

 אשמה חמורה שמשמעותה בגידה במל� והעונש עליה חמורזוהי . )ידועה כיפה בנשי�

 
בזמנ� של מארי וקרטיי� עדיי� תועדו קורותיו של המל� ארתור בכרוניקות היסטוריות של דברי   12

ש�  ,)RITANNIAEBEGUM RISTORIA H( "היסטוריה של מלכי בריטניה"ראו למשל . יהיימי אנגל
 טוב ליבו .ב יוצאי דופ�שמגיל צעיר הפגי� ארתור אומ� ונדיבות ל' תאופרי דה מונמו'מציי� ג

 GEOFFREY OF ראו . וכל הסובבי� אותו הוקירו ואהבו אותו,המולד העניק לו אצילות

MONMOUTH, THE HISTORY OF THE KINGS OF BRITAIN 212 (Lewis Thorpe trans., 1966).  
' בי�על גלגולי דמותו של המל� ארתור בספרות התקופה והשפעתה על המלוכה ראו דניאלה גור  13

על אגדות המל�  – צדק פואטי בשירות המונרכיה:  nation(imagi)פואטיקה היסטורית או "
 ).2009( 357 ,43  בקורת ופרשנות"נט וטיודור'ארתור ככלי מדיני בשושלות פלנטג

: �12הבאירופה הנוצרית בכלל במאה  מארק בלו� מתאר את התחייה התרבותית העצומה שחלה  14
ת וחלומות ארגה באותה תקופה את בדיה המופלאי� בחצרות שבה� ספרות שלמה של אגדו"

, בינית'ששלטו בקיסרות האנז, נטי�'מסביב לפלאנטג: התקבצו מלומדי� מסביב לגדולי השליטי�
צורות פיוטיות חדשות צצו ועלו ; . [...]או מסביב לוולפי� בגרמניה, מסביב לרוזני שאמפאניה

. ט אט את המקו� שתפס קוד� האפוס בזיכרו� הקיבוציא, כאשר ההיסטוריה ממש נטלה לעצמה
וכ� בי� ' הדייקנות לא הייתה אז מידה נפוצה' שהבריות נטו לערבב בי� הזמני� וכל זאת בשעה

ההוני� וגיבורי קד� תוארו כאבירי� בשריו� מצוחצח בני המאות , קארל הגדול, שאר השיבושי�
 ).1968,  תרגמהאורה גרינגרד( 115 ,101 החברה הפיאודלית מארק בלו� ראו. "12–11

15  GEORGE DUBY, FÉODALITÉ 1067 (1996).  
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,  נהפו� הוא. מתואר כלל בסיפור כשופט אידיאליאינוהמל� ארתור , בניגוד למצופה. בהתא�
 אינוהוא . מראשיתו ועד סופו המפתיע, הוא מפגי� קוצר רוח ניכר לאור� כל ההלי� המשפטי

ל ספק באמינות דבריה של המלכה הטוענת נגד  מטיאינו ולרגע ,טורח להתעמק בפרטי המקרה
נוהג באימפולסיביות שאינה הולמת מל� שאמו� על הצדק ומשמש , כ� נראה, המל�. האביר

מתו� רצו� לצאת ידי חובתו למלכה כמו והוא מכריז בחופזה . ל ממלכתושופט העליו� שה
, משפט שייער� לו האביר לנבל לא יוכל להוכיח את חפותו בשא�, תני�המתייפחת בדמעות 

להביא את ,  להכריע בדי�,אות� מינה לשמש חבר שופטי�ש, הוא מאי� בברוניו. דינו מוות
  . ללא דיחוי וללא עיכוב, המשפט לסיומו המהיר

האחת נוגעת לתקינות ההלי� השיפוטי , שתי סוגיות משפטיות עקרוניות עולות בסיפור
 crimen(ונס המלכה ובגידה במל� הפומבי שבמהלכו נדונה האשמה חמורה בניסיו� לא

majestatis(,אשמת שווא � וסוגיה שנייה מעלה לדיו� ברובד הסמוי שאלות מוסריות שעניינ 
כמו כ� יש לתת את הדעת על הקלות הבלתי נסבלת של חריצת . נתי� המל�על המלכה שמטיחה 

  . במשפט ועל הסיבות לכ�" צדק"די� והכרעת די� 
לא רק שזיהה ללא כל קושי את דמותו הנערצת של התקופה �  בנית� להניח כי המאזי�

,  כאמור,שתאמה, המל� ארתור אלא ג� את הפרקטיקה המשפטית המיושמת במעמד המשפט
" חוקות קלרנדו�"את הליכי התביעה וההגנה במשפט שהיו נהוגות באותה עת בעקבות הטמעת 

)Assize of Clarendon(הנרי �לא החל16. שהוביל המל �בימי חייו את השיטות  המל �י
אבל ברפורמה המשפטית שהנחיל שיפר אות� , הפאודליות המסורתיות שהיו נהוגות לפניו

משפט , במידת האפשר,  להבטיחכדיכמיטב יכולתו ופעל לייעל את מערכת המשפט בכלל 
בית הדי� המתואר בסיפור בנוי במתכונת ". לנבל"הדבר ניכר ג� במעמד המשפט ב 17.צדק

 שתפקידו להכריע בי� שני צדדי� ,אשר כולל שופט, קבעהנרי ת הדי� הגבוה שחוקי בי
). Petit Jury(בתחילה מתכנס חבר מושבעי� קט� . מתנצחי� ללא משוא פני� וחבר מושבעי�

 Grand(לכנס חבר מושבעי� גדול , על פי די�,  הברוני� מבקשי�, חומרת ההאשמותעל פי

Jury( ,במסגרת הרפורמה המשפטית18. שה� חוכרי� חופשיי�אשר מורכב מסניורי� בכירי�  

 
מסמני� את ראשיתה של הרפורמה שהנחיל הנרי השני במשפט , �1164חוקי קלרנדו� שאושרו ב  16

המל� העלה על הכתב את החוקי� המסורתיי� הנהוגי� שקבעו שכדי להוכיח את חפותו . האנגלי
ניתנת לו האפשרות לבחור אחת מבי� שלוש  )פליליות בעיקר (של הנאש� בעבירות חמורות

למשל מבח� של אש , כל ניסיו� משפטי להוכיח חפות או אשמה( ordealבאמצעות : האפשרויות
, באפשרות השלישית). טהרותישבועת ה (compurgationאו ) קרב משפטי�דו( battle, )או מי�

. י חבר מושבעי� שעור� לו חקירה ותשאולהנאש� נשבע לומר את האמת ולהעיד בשבועה בפנ
נאש� עשוי להיחשב לזכאי א� יצליח לזמ� מספר קבוע מראש של אנשי� שיסכימו , בהלי� זה

 . אנשי� ומעלה12בדר� כלל , להישבע לחפותו
ראו , שפיטה על ידי הסניורשהיה מורכב מחוכרי� חופשיי� ל, על ההבדלי� בי� בית הדי� הברוני  17

�NGLOAORDSHIP IN L AND ,AWL ,ANDL ,UDSONHOHN J- השוו .383' בעמ ,14ש "הלעיל  ,בלו
)1994( NGLANDEORMAN N. 

18  Richard. H. Helmholz, The Early History Of The Grand Jury And The Canon Law, 50 U. 
CHI. L. REV. 613 (1983); JEAN RICHNER, LE LAI DE LANVAL 78–84 (1958); Elisabeth A. 
Francis, The Trial in Lanval, in STUDIES IN FRENCH LANGUAGE AND MEDIEVAL 

LITERATURE: PRESENTED TO PROFESSOR MILDRED K. POPE 115 (1939).  
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המושבעי� ,  ראשית: מחולק לשני שלבי�קבע הנרי שתפקידו של חבר המושבעי� הגדול
מקו� להגיש בכלל להכריע בשאלה א� יש ועל פי זאת , לבדוק היטב את פרטי התביעהנדרשו 

) שנאה או קנאה(רי�  או שהטיעוני� שהועלו מקור� בשיקולי� ז,על מעשה פשע כתב אישו�
להכריע בדי� א� עליה� ,  על השארת כתב האישו� על כנוה� מחליטי�א� , שנית. מצד התובע

במשפט לנבל כתב האישו� נגד . הכרעת�את הנאש� או לזכותו ולהודיע למל� על  להרשיע
ובו הטענה שהווסל לא , מוגש על ידי המל�) פה� נמסר בעל, עתהאשר כמקובל באותה (האביר 

 –מצא אש� י הנאש� יא�). נאמנות וטוהר מידות(מד בהתחייבויותיו הפאודליות למל� ע
קבע לו את גזר הדי� החמור ביותר כאמור של מוות בשרפה י, בדרישה מפורשת,  כאמורהמל�

  ). 328–325' ח( על פי רוב בעוו� בגידה י ראווה שניתנו עונשושהי, או בתלייה

Li reis s’en curuçat forment;/ juré en ad sun serement,/ S’il ne peot en curt 

defender,/ Il le ferat arder u pendre. 

שא� לנבל לא יוכל להוכיח את אמיתות , על דברתו נשבע; דוהמל� כעס מא
  .על הגרדו�הוא ידאג שיעלה על המוקד או , משפט דבריו במעמד בית

כדי המל� ממנה את חבר המושבעי� בסיפור נוצר הרוש� ש, הנהיגהנרי לעומת התקנות ש
) המלכה(נדרשי� להתמודד ע� השאלה א� התובעת  שכ� הברוני� אינ�, לצאת ידי חובתו

ואינה דוברת ) עלבו� ונקמה(מתו� שיקולי� זרי� הטוענת למעשה פשע של הנאש� פועלת 
שהמל� א� אי� ספק , מנ� מבקשי� לעשות כמיטב יכולת� לשפוט משפט צדקו ה� א.אמת

לטובת רעייתו ,  מאי� בה� לפסוק לסיו� מהיר של הפרשהיא אות� במבוכה כאשר הואמב
מתייצב למשפטו , כנדרש בחוק,  הנאש� מצידו.וללא כל איזו� שיפוטי או אמפתיה לנתבע

  ):380–371' ח(אשמות נגדו הוכופר בכל ה

Lanval defent la deshonur/ E la hunte de sun seignur/ De mot en mot si cum 

il dist,/ Que la reïne ne request./ Mes de ceo dunt il ot parlé/ Reconut il la 

verité,/ De l’amur dunt il se vanta;/ Dolent en est, perdue l’a./ De ceo lur dit 

qu'il en ferat/ Quanque la curt esgarderat. 

 פגעאמו� שנית� בו ולא  במעל שמעול� לא השיב והתלונות נגדולנבל מחה על 
מאחר , האשמות נגדוההוא כופר בכל מילה ומילה מ. בכבודו של האדו� שלו

ה שב, הוא מודה שהייתה לו אהבה. ניסה לפתות את המלכה  לא אחתפע� א�ש
והוא מקבל על , ו� שעתה אהבתו אבדה לו לעדוכי, דוהוא מצטער מא. התגאה

  . המשפט עצמו בהשלמה את פסיקת בית
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 כמו כ� כדי 19.ק הוכחה לקיומה של האהובה המדוברת הצהרתו הוא נדרש לספ לאחר
בו עליו להתייצב להכרעת הדי� עליו להפקיד ערבויות שלהשתחרר לביתו עד לתארי� הנקוב 

, הנהיגהנרי על פי התקנות ש(שיעידו לטובתו  ולספק עדי�) כפי שחבריו האבירי� אכ� עושי�(
שכ� איש ,  להיחל� מ� הצרהאי� יוכל רואה  אינומיואשהל  לנב20). עדי� לפחות�12במדובר 
איש לא ולכ� , לדבר אודותיה, לבקשתה המפורשת, וג� נאסר עליו,  לא ראה את אהובתומלבדו

 שרעיו החדשי� מלווי� אותו ומנסי� א� לכ� 21.ידע על קיומה ולא היה יכול לומר עליה דבר
' ח (”fu sul e esgaré“ואי� פלא שהוא חש ,  אי� ביכולת� לסייע לו משפטית,לעודד את רוחו

  . כלומר בודד ואבוד, )398
במאמר� . מנהג משפטי שרווח באותה תקופה קבע שחובת ההוכחה חלה על הנאש�

 מתעכבות המחברות על נקודת משבר זו וטוענות שבקונפליקט המובא לדיו� "קוריה רגיס"
 כמהלמלכה יש , בע ולא מצד הנאש�לא מצד התו, ללא עדי� וללא ראיה פיזית: "השופטי�

 בפני. למרות זאת המושבעי� אינ� משוכנעי� באשמתו של לנבל 22".יתרונות על פני האביר
 וניכר בעליל שדעת� ,השופטי� עומדת האפשרות להתדיי� ביניה� ולקבל החלטה�הברוני�

 המלכה  של, לכאורה,למרות חרונו של המל� ועדותה המרשיעה. אינה נוחה מראיות התביעה
   ):423–419' ח(ה� מאמיני� שהאביר לנבל דובר אמת , כנגד הווסל

Jeo quid k'il en i ot teus cent/ Ki feïssent tut lur poeir/ Pur lui sanz plait 

deliver aveir:/ Il iert ratté a mut grant tort. 

ח  לשלושלאל יד�שהיו עושי� כל מה , אני חושבת,  ממאה אישיותרהיו ש� 
שהוטלה בו אשמה בוודאות ו� שידעו וכימ, את לנבל לחופשי ללא משפט

  .על לא עוול בכפו, לשווא

מע לפני שהרי איש מה� לא ש, תחושת הברוני� שלנבל דובר אמת הייתה אינטואיטיבית
לנבל איננו עומד בתנאי� היות שלכ� .  בחייו ולא ראה אותהאהובההתקרית על דבר קיומה של 

 וג� האהובה המסתורית עצמה איננה ,ישבעו שהוא דובר אמתיבאת עדי� שקרי ה, שנקבעו

 
 ARTE DE(" המדרי� לאוהב הישר "המופיע ב" תקנו� האהבה החצרונית"ב) 31מתו�  (3תקנה מספר   19

HONESTE AMANTI( , איש אינו יכול "קובעת ש, קאפלנוס אנדראס ,המלוכה משפחת כומרשחיבר
יאמינו להצהרתו שלא עלה ,  כלומר א� יוכיח שיש לו אהובה)".זמנית� בו(להתחייב לשתי אהבות 

שהתפרסמו בחסותה ובעידודה של המלכה , התקנות. בדעתו לשדל את המלכה או לתקו� אותה
 התקנות מופיעות כחלק מחיבור. בחצר המל� חדשה תרבותית ביטאו רוח, האליאנור מאקווטני

על החיבור והשפעתו אדו� בהרחבה . "הישר לאוהב המדרי� "מקי� בענייני אהבה וחיזורי� פדגוגי
 ANDREAS CAPELLANUS, THE ART OF COURTLY LOVE, VIII 184–186 (John ראו .בהמש� המאמר

Jay Parry Trans. & Notes, 1964).  
 . זומ� אליוא� משפט לאודו� הוא להתייצב מחובותיו של הווסל בפֵ אחת   20
אהבה :  בתקנו� האהבה החצרונית13 'תקנה מסאת העיקרו� תוא� , בי� יתר הטעמי� לסודיות  21

 . תי� רחוקותישנודעה ברבי� תשרוד לע
י הצדק הרגשי  אופקממגבלות הצדק המשפטי אל: קוריה רגיס"וטובי ביברינג ' דניאלה גורבי�  22

, עור� ידידיה שטר� (408 צדק בי� תרבויות: צדק של�, צדק שלי בתו�" בחצר המל� ארתור
2010(. 
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�הברוני�. נראה שלא נותר לה� אלא לקבוע כי הוא אש� בביצוע הפשע המיוחס לו, מופיעה

רעיו (ה� עצמ� והאבירי� ,  ומדרבני�אמור לדחות את הק� כמיטב יכולת�השופטי� מנסי� כ
  . לספק את ההוכחה הנדרשת לחפותואת הנאש� לנצל את הזמ� כדי  ,)של לנבל

 בהלי� אשר נדמה תקי� משפטית אלא  אפואהקושי העיקרי העולה ממשפט לנבל אינו
המעמד כולו מתאר פער בלתי נתפס בי� דימויו המוכר . בעצ� ההחלטה על קיומו של המשפט

�לומר שלא , סובלניתבי� הכוחניות הלא ו, המודל הפרוטוטיפי של שופט צדק, של המל� הנער
גורלו של ח� מפשע בהכרעת די� את  אשר כמעט חרצה ,של המל� ארתור בסיפור, רודנית
ושמו הטוב של המל� נפגע כא� בשל , שהרי צדק הוא ער� עליו� בחיי חברה מתוקנת. שגויה

מחויב , בוודאי בעל שיעור קומה כמו המל� ארתור, מנהיג). והאמת ידועה למאזי�(שיפוט לקוי 
לכבוש את יצריו ולהתגבר על חולשותיו ג� א� , לשלוט ברוחו, ליושר ולצדקלשמור אמוני� 
אול� בעצ� ההחלטה להעמיד לדי� את הנתבע עובר המל� ארתור על עקרו� . חיו תלויי� בכ�

, זאת ועוד. היסוד במשפט הצדק שקובע שיש לשמוע את שני הצדדי� היריבי� ללא משוא פני�
 נשע� על אמות המידה אינוהוא , יע לשלב הכרעת הדי�כשהמל� בסיפור מאי� בברוני� להג

  ):387–385' ח(של האמת והצדק המשפטי התקי� אלא עושה זאת מתוק� זכותו המלכותית 

C’il unt sun commandement fait:/ U eus seit bel u eus seit lait, Comunement 

i sunt alé 

להוראתו של המל� וני� הברצייתו , שלאוובי� ח� בעיניה� המעמד �שנשאבי� 
  .העונש לגזירתפה יוהתכנסו באס

. טעות בזיהוי בבואת המל� המרומזת בסיפורבהבנה ו�באי, לדעתי, הפתרו� לעניי� טמו�
 הנפש ויפה עז, היו שקיוו כי עלייתו לשלטו� של המל� הנחוש, ה הנרי השנייכשהופיע באנגלי

מתו� , מזאתיתרה . ל המל� ארתור שובו שעלהתואר היא הגשמה של נבואת מרלי� הקוס� 
שני המלכי� נתפסו .  המל� המכה� למל� האגדיהשוואות בי�, כאמור, רבי�ערכו שכנוע עצמי 

הנרי השני ג� וכמוהו " נבחר האל"המל� ארתור סומ� כ. בתודעה כמלכי� מתוק� אלוהי
  העוריריתכמי שיודע לרפא את מחלת חז,  בימי הביניי�אחרי�כמו שליטי� דגולי� , שנודע

)scrofula ( משיח אלוהי�"במגע ידו וג� זכה לכינויי�" ,Sanctusבחסד האל" ו �ג�  23".מל
 ”Henri Plantagenêt le Superbe, Nouveau Roi Arthur“מכנה אותו  דובי' ורג'ההיסטוריו� ג

 ג� תיאוריה של מארי מרמזי� על ההשוואה 24).המל� ארתור החדש, נט הנפלא'הנרי פלנטג(
הסיפורית במקו� שהמל� הנרי יחקה את דמותו , "לנבל"אלא שבסיפור . מיו� בי� השניי�והד

 
 ובנוסח זה ,והתקבל על הציבור, ב� דורו של הנרי, )Peter of Blois( המבלואמינוח שטבע פטר   23

 PETER OF BLOIS, OPERA OMNIA IN PATRES ECCLESIAE;  ואיל�1172פנו אל המל� משנת 

ANGLICANA, IV 198 (J.A. Giles ed., 1846).  
24  GEORGE DUBY, FÉODALITÉ 1067; AMAURY CHAUOU, L’IDÉOLOGIE PLANTAGENÊT: ROYAUTÉ 

ARTHURIENNE ET MONARCHIE (2001); Monnier Nolwena, Henri et Arthur: deux rois liès par 
les chroniqueurs, 61 BULLETIN DES ANGLICISTES MÉDIÉVISTES 1 (2002); AMY KELLY, 

ELEANOR OF AQUITAINE AND THE FOUR KINGS 100 (1974).  



  למות של צדק משפטי די": הסו� הטוב"  ח"ע תשידעלי משפט 
 מול צדק פואטי בסיפורי מארי דה פראנס

185  

 הנודע של המל� הסוערשמחקה את מזגו הוא המל� ארתור , של המל� ארתור הטוב והמיטיב
   .הנרי ההיסטורי

שהטיל פחד על הסובבי� , כאד� מהיר חמה ואימפולסיביבקרב מקורביו הנרי השני נודע 
 ,ללא סיבה ברורה תי�ילע, היסטוריוני� מתארי� התפרצויות זע� בלתי נשלטות. אותו כשכעס

כפי , אשר גדלה בחצר המל� כבת אצולה, מארי. והתנהגות חסרת סבלנות לסובבי� אותו
 פרידרי� הר מצטט את דברי פטר 25.הנראה הכירה את התפרצויותיו של המל� ממקור ראשו�

, רע בי� התשוקה לסדר ע� אב מנזר בונבל שהוא נקשמתאר כיצד הודה המל� בשיחהה מבלוא
אשר נוטה להתפר� ודוח� , ובי� רצונו של הדמו� הפרוע לשמצה שכלוא בתוכלחוק ולצדק ו

הנרי השני ). ira et malevolentia(זע� ומורת רוח , אכזריות ואלימות, למעשי� של זדו�אותו 
מורת הרוח והזע� : " אמר לא אחת)שהיה מטיל עצמו ארצה ונוש� את השטיח בהתקפי זעמו(

הזע� �מעצ� טבעי ב�", לדבריו, זאת ועוד". יכול ה� ג� מורת רוחי וזעמי�לושל האלוהי� הכ
 26".הי� בכבודו ובעצמו קוצ� כל אימת שהוא זוע�והאל? וכי למה זה לא אקצו�: כיואנ

לדו�  1164במקרה אחר צוטט הנרי כמי שהאי� בשופטי המועצה הגדולה שהתכנסה באוקטובר 
) (Thomas Becket, Archbishop of Canterbury הארכיבישו� מקנטרברי ,את תומאס בקט

שכל עניינה ,  פרשת בקט27".הזדרזו ותנו לי פסק די�, מהר, מהר: " לכ� חובה,שהתנגד לו
מארי חיברה  שבה�התרחשה בשני� , משפט וסמכות שופטת במחלוקת שבי� המלוכה לכנסייה

לאופ� שבו אני ישירות  חוללה באות� שני� נוגעתהפרשה הסערה ש, תילהבנ. את יצירתה
את דיוקנו של המל� המתואר בסיפור ולאופ� שבו אני מזהה  את מעמד המשפט מפרשת

   ".לנבל"

  בי� הכנסייה למלוכהשצדק אלוהי מול צדק משפטי במחלוקת . ד

כנסייה לבי� המלוכה ה העמיק הקרע יע� התחזקות כוחה של מערכת המשפט האזרחית באנגלי
 המחלוקת . ולמי הסמכות לפסוק די� צדק,"משפט צדק"בשאלת הקריטריוני� הקובעי� מהו 

חוקות  "16בקט החלה ע� סירובו המוחלט של בקט לחתו� על בי� המל� הנרי השני ל
מטרת� הברורה של חוקות אלו . )Constitutions of Clarendon/ Assize of Clarendon(" קלרנדו�

יתה לנתק את קשר הכפיפות המשפטית הישירה של הכמורה האנגלית מרומא ובמקומה הי
, בקט סבר שהמדינה חייבת להישמע לכנסייה בכל הנוגע לדוקטרינה.  למל� ולמרותוהלהכפיפ

התנגד בכל תוק� לכפיפות מעי� זו א� , כמוב�, הנרי. משפט או ארגו� דתיל, מוסרל, חינו�ל
. סייה ימשיכו לדו� במשפטי� הנוגעי� לענייני הכנסייה בלבדהסכי� שבתי המשפט של הכנ

כ� שמתוק� תפקידו וכפיפותו לאפיפיור �פשרה ועמד עללרב לכל משא ומת� או יבקט ס
לשפוט אותו ובסמכותו של ) שהיא סמכות סקולרית( הוא כופר בסמכותו של המל� ,ולאלוהי�

 
נט ולפיכ� אחותו 'אופרי פלנטג'בתו הלא חוקית של ג, על פי הערכות שונות, מארי הייתה, כאמור  25

 .של הנרי
 .342' בעמ, 6ש "הלעיל , הר  26
27  � .383' בעמ ,14ש "הלעיל  ,בלו
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 הסתיימה ברציחתו של בקט בידי הפרשה. בית המשפט של המל� לשנות את החוקות הקיימות
עולה שהנרי הגיב ששחזרו את השתלשלות האירועי� מתיעודי ההיסטוריוני� . אנשיו של הנרי

הכומר הזה שאכל : "בחמה לא מרוסנת וקצ� על אנשיו שאינ� שמי� ק� למחדל וקרא בזע�
לא אחד חינ� שטיפחתי בביתי שא� � קללה תיפול על ראש� של כל האוכלי.מלחמי פנה נגדי

לוחמיו � לשמע הצעקות קמו ארבעה מאביריו28".מה� ק� לנקו� את עלבו� הכתר עצמו
, הארכיבישו� של קנטרברי, יצאו בחופזה מהארמו� ורצחו את בקט, שהבינו את דבריו כלשונ�

אירוע זה נחקק בזיכרו� האנגלי . 1170 בדצמבר �29על מעלות הבמה של הקתדרלה ב
   29.ות בתדמיתו של המל� הנרי כנבחר האל וכאינסטרומנט הצדקכטראומה לאומית ופג� אנוש

�לא, קרי הסקולרי, קורת על גבולות המשפט האנושיימארי מסווה בי� השיטי� בשייתכ� 

גלויה כלפי ו ישירה ביקורתיתמארי משכילה להימנע מנקיטת עמדה . אותו מייצג המל�ש, דתי
� שהיא על נקיטת עמדה כלשהי במחלוקת וא� אינה רומזת בשו� דר, פטרונה ומפרנסה, הנרי

 המאפשר לה ,אינטלקטואלי רגיש דיו�היא בוחרת בפתרו� ספרותי, לעומת זאת. המדוברת
או לכל הפחות , להביע עמדה ביקורתיתו , גיסאמחד, פטרונה, של המל�לשמור על כבודו 

   30 . גיסא מאיד�,הסתייגות ממגבלות הכוח השיפוטי שלו
, )התובעת היא רעייתו(ניגוד אינטרסי� מובהק  פועל כאמור מתו� ,המל� ארתור בסיפור

מעמיד את הווסל למשפט מבלי לבחו� את ( שיקול דעתדח� אימפולסיבי ולא מתו� מתו� 
היה לו . ומשו� כ� יכולת קבלת ההחלטות שלו לוקה בחסר ומוטה מלכתחילה, )עמדת הנתבע

 בבחינת הוכחת האמת בדי� צדק אלא ההרי ניצחונו של המל� במשפט לא הי, מורשעלנבל 
מארי מתארת מל� שלקה בעיוורו� . הוכחת עליונות פיזית של מונר� אשר מטיל אימה על נתיניו

 אול�, האובייקטיבית והאתיקה השיפוטיתהאמת היא " צדק"וא� הגדרת הבסיס של ה, ערכי�
ה המוחלטת של כאמת המיד הערכ את ת מאבדהאמתאזי ,  לפרשנות ולשכנוע� ניתאותו צדק

 של המל� נובמצפו,  של המלכההתלוי במוסריות, כ� נראה, האישו�. המוסר והסדר החברתי
ובוודאי את , יו�ה של המל� באותו רוחוובשלל תכונות סובייקטיביות הכוללות את מצב 

  . תקי� אי� כל ספק שהוא אינו צודק ואינו, ומכל מקו�, הטמפרמנט שלו
 מל� מסופר בי� היתר עלבה� שי� של מארי יורי� הברטונבסקירה של כל הסיפ, למעשה

התנהגותו תמיד מתארת מנהיג שאי� ביכולתו להגיע לאמת לבדו בשל מוגבלותו , כלשהו
יש לשמוע ג� את ( Audiatur et altera pars  ושאינו עומד בקריטריו� הקלאסי שקובעהאנושית

 
 ;191–190 'בעמ, 6ש "לעיל ה, יל'רצ'צהשוו , שלוש גרסאות שונות לנוסח הדברי� שאמר הנריל  28

KELLY,147' בעמ, 24 ש" לעיל ה; Anne J. Duggan, Henry II – The English Church and The 
 &Bill -hristopher HarperC( 174 NTERPRETATIONSI EWN :IIENRY H ni ,76–1154 Papacy

)2007 ,.dseNicholas Vincent . 
29  KELLY,144–118 'בעמ, 24 ש" לעיל ה ;RICHARD BARBER, HENRY PLANTAGENET (2001). 
המופיע ג� הוא באסופה של מארי , "אלידוק"סיפור ההחות� את " הסו� הטוב"מ, משלל, להבדיל  30

בכוונה גדולה לעבוד את "שבו לאחר ששני האוהבי� הצטרפו לרעייתו הראשונה של אלידוק 
תמסר  וכל אחד מהשלושה מאלידוק מפריש את מרבית הונו לכנסייה, "יכול�האלוהי� הכול

 ".יודע יזכה אות� במיתה ראויה�האל הכול, מ�ובבוא יו. "לאהבת האל בלב של�
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בל את קביעת� של חורשי רעתו של מק" אלידוק"המל� הברטוני בסיפור ,  וכ�).הצד שכנגד
  ):52–46' ח(והוא מגרש אותו מחצרו בלי בירור וללא חקירה , שר צבאו הנאמ� אלידוק

Sanz ceo qu’il ne l’areisuna./ Eliducs ne saveit pur quei;/ Soventefeiz request 

le rei/ Qu’il escundit de lui prïest/ E que lozenge ne creïst:/ Mut l’aveit 

volentiers servi!/ Mes li rei ne li respundi. 

לא ידע מה� א� אלידוק .  להשמיע את דברוהזדמנותמבלי שניתנה לו 
 שיאפשר לו ללמד זכות על כמה פעמי�הוא הפציר במל� . ההאשמות נגדו

א� ! רת אותו מכל הלבי אחרי הכול הוא ש,אמי� לדברי הבלעשלא להעצמו ו
  . תיוהמל� לא שעה לפניו

מצפונו ייסר אותו מכיוו� ש שמשו�א� לא ,  המל� יכה על חטא ויבקש את סליחתו,כעבור זמ�
שכ� ללא אלידוק הפסיד המל� בכל המלחמות ,  אלא מכורח השעה,על העוול שנגר� לאביר

ג� המל� בסיפור על איש . של אלידוק כדי לשוב ולנצחהמקצועיות  ונדרשו לו יכולותיו ,שניהל
בי� התנהגותו שאת הקשר , מתו� תבונתו כמל�, לא הקיש בעצמו, ביסקלברט, �הזאב הנאמ

אלא למד זאת , תקפהשהחיה בני הזוג שני ו" המאול�"התוקפנית יוצאת הדופ� של הזאב 
בחצרו שהפנה את תשומת ליבו לעניי� וייע� לו כיצד עליו לנהוג ) sages hum" (מאד� חכ�"
  ): 258–240' ח(

Sire, fet il, ebtent a mei!/ Ceste beste ad esté od vus;/ N’i ad ore celui de nus/ 

Ki ne l’eit veü lungement/…/Par cela fei k eke jeo vus dei,/ Aukun curuz ad 

il vers li,/ E vers sun seignur autresi./…/ Kar metez la Dame en destreit,/ 

S'aucune chose vus direit/ Pur quei ceste best la heit./ Fetes li dire s'el le seit! 

וכולנו מכירי� אותה כבר ,  תמיד לציד�החיה הזאת! הקשב לדעתי, אדוני
ה יש סיב, בלי כל ספק, אומר ל� שלחיה, בש� נאמנותי ...תקופה ארוכה

אולי , חקור את הגבירה ושאל אותה ...זוגה  טינה לה ולב�תא נוטרשבגללה הי
� אותה אל. מתעבת אותהכה תוכל להאיר את עיני� ולומר ל� מדוע החיה היא 

  !א� היא יודעת אותה, לומר את האמת

הביקורת החמורה ביותר המופנית כלפי מל� היא בסיפור , מבי� כל הסיפורי� באסופה
 ”ki mut fu curteis,/Sire des Nauns, jostise e reis“שהיה , "המל� הטוב"אקיט� ". אקיט�"
חר נגרר א )12–11' ח, נטי�הנא שופט ומל� של בני, סניור,  ומופת לאדיבות חצרוניתהדוגמ(

נגד שית� איתה פעולה במזימת רצח אכזרית  המל� 31.גחמותיה של רעיית המושל הנאמ�

 
יש מקו� לדיו� נפרד בשאלה א� . של שקספיר שנגרר אחר רעייתו חורשת הרע" טובה"כמו מקבת   31

ההורסת את ) פא� פאטאל(ניה המתארי� אישה כפתיינית י קיימי� סממני� של מיזוג"אקיט�"ב
 .איכויותיו הטובות של הגבר
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סיפור העל .  בעצתה טמ�בפח שהוא עצמואת מותו  מצא – שבסופה אקיט� עצמו, בעלה
  .ארחיב את הדיבור בהמש�" אקיט�"

, וזר את דינו של האביר למוות נזכיר שרגע לפני שהמל� ארתור ג,"לנבל"א� נחזור לסיפור 
הפיה מ� העול� , שמתגלה במלוא הדרה ככוהנת האי אבאלו�, מופיעה המאהבת המסתורית

נפע� מיופייה של , כמו כל הנוכחי� בחצר, המל� ארתור. נערותיהבכשהיא מלווה , האחר
ל מה שמוכיח את טענותיו של לנבל בדבר קיומה ש, הפיה ומיפי תואר� של הנערות המלוות
 והשניי� ,יהלנבל ממהר לעלות על גב סוסה מאחור. אהובה שכזו ומזכה אותו מכל אשמה

 Nul hum n’en oï plus (" עוד לעול�ואיש לא דיבר על אודותיה�" אל האי אבאלו� דוהרי�

parle ,מכל אשמהת� בזיכויו המוחלט של הנאש�ומשפט לנבל , )645' ח .  
מוצא כ, ה� המל� הנרי והמל� ארתור ו האחרותהופעתה של הפיה כצלע במשולש שצלעותי

" דראקו הנורמני" פוליטיתהבפואמה . אינה ייחודית לסיפור לנבלוכמענה לצדדי� ניצי� 
)Draco Normannicus(, שחיבר אטיי� דה רוא� )Étienne de Rouen (1167התפרסמה בשנת שו–

למל�  מוזכר מכתב ,)הכלומר בעיצומו של אותו משבר מדובר שבי� המלוכה לכנסיי (1168
  ובו הוא מאיי� עליו כי א� הנרירוז� מבריטני, ידי רולנדוס בשנכתבארתור במשכנו באבאלו� 

  32:ידיח אותו מכיסאו וימשול תחתיו, ישוב) ארתור(הוא , לא יחדל לייסר את הברטוני�

Epistola Arturi regis ad Henricum regem Anglorum in qua bellum ei indicit 

nisi Britanniam reliquerit; Ubi commemorate quod rex Britonom, rex 

Anglorum, rex Francorum fuerit; Ubi etiam bellum describit quod contra 

Lucium Hiberium Romanum principem et totum Italie exercitum in Francia 

gessit; eumdem Lucium peremit; diende contra Mordredum nepotem suum, 

qui Angliam invaserat, aliud bellum habuit in quo ipsum interfecit, ibique 

uulneratus sit; Sed herbis fatalibus perunctus adhuc vivit. 

, ובו ארתור מכריז מלחמה נגדו, מל� האנגלי�, מכתב מהמל� ארתור להנרי
המל� , הוא היה מל� הברטוני�, כזכור לו, מקו� שבו, אלא א� ייסוג מבריטני

מבקש להזכיר לו את ] ארתור[כמו כ� ; של האנגלי� והמל� של הצרפתי�
 צבא ונגד כל, הנסי� הרומי, המלחמה שהוא הוביל נגד לוציוס היבארניוס

וג� לח� נגד מורדרד , והוא הרג את אותו לוציוס, לוציוס פלש לצרפת. איטליה
, והוא עצמו נפצע, שפלש לאנגלייה והכריז מלחמה שבה מורדרד נהרג, אחיינו

  .הוא עדיי� חי] שהיה משוח על החרב שדקרה אותו[א� למרות הרעל הקטלני 

הצליחה להביא , )Morgan le Fay(פיה מורג� ה, עוד נאמר בפואמה כי אחותו של המל� ארתור
העניקה היא ש ו, של ארתור באמצעות צמחי� שרקחה באי המקודש אבאלו�מזור לפצעי המוות

 
32  Étienne De Rouen, Draco Normannicus, in CHRONICLES OF THE REIGNS OF STEPHEN, HENRY 

II AND RICHARD I Vol. II, Rolls Series 8 (1886); ARTHURIAN ARCHIVES: LATIN ARTHURIAN 

LITERATURE 238–239 (Mildred Leake Day ed., 2005).  
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 היא דמות ,פיה שמניעה את כל העלילה� שהיא הדמות המרומזת כמאהבת, מורג� 33.לו חיי נצח
, �12המוכרת היטב לאיש המאה שהייתה ג� היא , יקה שמקורה במסורת הקלטיתעת

" לנבל" ב34). המאמרבפרק החות� אתאדו� בדמותה של מורג� (ומקורותיה במסורת הקלטית 
 א� די 35,שהמל� ארתור מכיר את הפיה או שיש ביניה� קרבה משפחתית כלשהי לא נראה

הופעתה של מורג� הפיה מסייעת למארי , מזאתיתרה . כדי לזכות את הנאש� בהופעתה כאמור
בח� וללא התרסה , כ�. על כנו, הצדק האריסטוטלי, "וא צרי� להיותכמו שה"צדק הלהשיב את 

נשמרת מארי מלנקוט עמדה מוסרית רליגיוזית שתביע הכרה בעליונותה של הסמכות , ישירה
לאור את ועדיי� מוציאה ) צדק משפטי(על פניה של הסמכות הסקולרית ) צדק אלוהי(הדתית 

  ". הבהרגשה טוב" ומביאה את הפרשה לסיומה הצדק

  צדק פיוטי/צדק פואטי. ה

 בכל  את תוצאות האירועי�ה ומכריעקיימת, קוסמי, עליו�, ק אולטימטיבינוכחותו של צד
 ישירותנמנעת מלהנכיח את קיומו ברגישות ובתבונה , כאמור, אלא שמארי. סיפוריה של מארי

רי� בכל הסיפובו מארי מתירה מחלוקות שהאופ� . ונעזרת ברטוריקה פואטית של צדק
צדק ). Poetic Justice" (צדק פואטי" �17היוגדר רק במאה , בכלל�" לנבל"ובסיפור , באסופה

יה יהוכחה לקיו� אינסטנצ,  תמטיתבעקיבות, הוא שמספק בכל סיפוריהפואטי או צדק פיוטי 
גמול על , הצדק החברתי,  בתחומי המוסרולכוחה) כנסייתית�א� לא בהכרח דתית(רוחנית 

הוכחה יתי� צדק פואטי מהווה סימ� ו ולע,ענישה על הפרת טאבו, רה בתשובהחז, מעשה טוב
�נית� לקבוע שהצדק של מארי אינו מזהה את החוק המשפטי, ו� שכ�וכי. לקיומו של הרוע

בית די� , סקולרי הארצי כאמת המידה המוחלטת של הדברי� אלא ככפו� לסמכות גבוהה ממנו
בשונה מפסיקה , למעשה .ועשיית הטוב" טוב"בת הכריע את הכ� לטוהוא שי�שהוא, שמימי

כתובה היטב מחלוקת מלבד , צי�ישתכליתה הכרעת די� בי� שני צדדי� נ" צודקת"משפטית 
הקנונית תכליתה של הספרות במהותו הוא הצדק הפואטי ,  בעלילה בדויהבי� הדמויות הניציות

 
33  ROGER SHERMAN LOOMIS, CELTIC MYTH AND ARTHURIAN ROMANCE 197 (1993). 
הבתולה מריה " ל�12אימו ההיסטורית של ישו שהפכה במאה ה, להבדיל ממריה הקדושה  34

ראו בי� היתר . איקוני� נוצרי פופולרי שמעניקה הגנה מפני רדיפות די�, פטרונית החסד" הקדושה
רג�  עוד על כוח� של מו.)2000 (421, 413, 383, 317 ינפרו'רגל החזיר של האב גאביעד קליינברג 

he Journey to the SelfT, Danielle Gurevitch :לה פיי ומריה הקדושה בספרות ימי הביניי� ראו 
Stages of Trauma and Initiation in Sir Gawain and the Green Knight, 4 ACADEMIC 

JOURNAL OF CREATIVE ART THERAPIES 292 (2014).  
" מות ארתור"פרו המכונ� של סר תומאס מאלורי לאחר צאתו לאור של ס, אחר כ� שנה �300כ  35

 ויריבתו המרה כחצי אחותו של המל� ארתור" ארתוריאנה"תתקבע דמותה ב, עשרה� החמשבמאה 
 .ביותר
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של ק מתהלי� מירוקה היא מעוררת את תגובתו המוסרית של הנמע� כחלשכ� , המערבית
   36.הנפש
 שמקורו בתפיסה העממית של צדק ,מוכר וידוע,  הוא מונח ספרותי שגור"צדק פואטי"

כאשר , של הסיודוס" אוגוניהתי"ב, הרעיו� מופיע לראשונה כבר בעת העתיקה. ומשפט הוג�
דיקי , ומשפט הצדק אחראיות האלה תמיס ובנותיה אְונומיה" הסדר הטוב" של לקיומ�

 , בי� תפיסתו של אפלטו�לנושא זה במאמר שהקדישה ,רות לורנדמבחינה בהקשר זה  37.ירניוא
מוסרית , אידאולוגית�כוח השפעה מכריע מבחינה ערכית) כדוגמת הסיודוס(שייחס לשירה 

שלדבריה מייחס לאומנות ער� פילוסופי בלבד המוגבל ,  של אריסטוובי� תפיסתו, ופוליטית
 תיאור זה 38".השפעה חיובית על האיזו� הרגשי של המתבונ�"של , לכל היותר, ליצירתה

תורת יסוד של האבני שנחשבת לאחד מ,  האריסטוטלית את מהות ההגדרה, לטעמימחטיא
חיקוי תאר את כמה שמהצדק הפואטי בספרות יוו� העתיקה  להבי� את מקובל שכ� ,הספרות

 ההרמוני הסדר ע� הצדקואת  ,)אפלטו�(ע� המוסרי " טוב"אל המציאות הקושר את היאיד
   39. האריסטוטלי)"כפי שהוא צרי� להיות"כלומר (המוטבע בנו 

" חוק הסיו�. "חוליה חיונית במבנה הסיפור העממיכ המונח הוגדר ,אחר כ�מאות שני� 
� לסיפור העממי)Axel Olrik(בחוקי� האפיי� של חוקר הפולקלור הדני אקסל אולריק הכלול 

, אל האוריוצא הצדק על ידי כ� " בהרגשה טובה"הסיפור להסתיי� הפולקלורי מחייב את 
ההנמקה היא ". סו� טוב"בהסיפור מסתיי�  ,לי� אחרותיאו במ, הסדר שהופר חוזר על כנווכש

שהדמיו� העממי והחוש העממי לצדק אינ� יכולי� להשלי� ע� שרירותיות של שכר ועונש וג� 
פרסומו �או אי)  האירועי� שהובילו לתוצאהכלומר השתלשלות( "סוד"גילוי ה�לא ע� אי

 שנה לאחר זמנה של מארי טבע ההיסטוריו� האנגלי �500כ מפתיע לגלות אפוא שרק 40.ברבי�
 לראשונה את הצירו� )1713–1643( �17 הב� המאה ) Thomas Rymer(המלכותי תומאס ריימאר 

יצירה הספרותית כלי ראה ב, בתפיסתו האפלטונית,  ריימאר41.כמונח ספרותי" צדק פואטי"
 ,חינוכי וטע� שאחד מתפקידיה הוא לתאר מערכת של שכר ועונש שבה הטוב זוכה לגמול

, את הגדרת המונח באמרה אחתמפרש גרשו� שקד , במילי� דומות. ולעומתו הרע בא על עונשו
 הצדק הפיוטי ": ומסביר)16תהילי� ז (" בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל: "מהותווקובע ש

 
 266, 43 בקורת ופרשנות "דברי� אחרי� על צדק פואטי" ושלומי מועל�' וו דניאלה גורבי�הש  36

)2009.( 
 .)1956,  תרג�שלמה שפא�( 906–900' ש, הירקלס מג� תאוגוניה, מעשי� וימי� ודוסהסי  37
 )2009 (271 ,43 בקורת ופרשנות "?כיצד פועלות טחנות הצדק הפואטי" רות לורנד  38
או , או כפי שהיה או הינו: " חיקוי המציאות של המשורר� שלאופניהאריסטו מתאר את שלושת   39

שרה ( 13–11' ש, כה פואטיקה טואריס" או כפי שהוא צרי� להיות, � שהינוכפי שאומרי� וסוברי
 ).1987,  תרגמההלפרי�

40  AXEL OLRIK, PRINCIPLES FOR ORAL NARRATIVE RESEARCH (K. Wolf & J. Jensen trans., 
1992). 

41  THOMAS RYMER, THE TRAGEDIES OF THE LAST AGE CONSIDERED (1692).  
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ג� א� לפי המהל� התקי� של האירועי� היה הצדיק  – אמור להפעיל את האירוניה של הגורל
  42".בא מפנה אנושי או אלוהי ומחזיר את הדברי� לתיקונ�, אמור להיכשל והרשע להיגאל

חוק (צדק המשפטי ל) ספרות(הצדק הפיוטי   קושרת בי�,התפתחות תאורטית מעניינת
צדק  בספרה ,ידי הפילוסופית האמריקנית מרתה נוסבאו�ב 1995נוסחה בשנת ואשר , )מדינה

הקאנוניי� המערביי�  נוסבאו� רואה ברומני� 43.הדמיו� הספרותי והחיי
 הציבוריי
: פואטי
. יהתרגישות מוסרית מתו� הזדהות ואמפ לי לעיצובכחינוכי לאזרחות טובה ו�מדרי� מוסרי

הטמונה " עוצמה המוסריתה"זהה את  י"דמיו� ספרותי"טיעונה המרכזי הוא ששופט בעל 
 יסייעו לו לשפוט את )הצדק הפואטי המגול� בה�, כלומר( הללווהתובנות הספרותיות , ברומ�

יה קונקרטית ולא מתו� תפיסה סטראוטיפית מנוכרת תהנאשמי� היושבי� בדי� מתו� אמפ
יש תרומה , היא טוענת, בחיי� של אחרי� באמצעות הספרות) לכאורה(להתבוננות . ומתנשאת

יש לחייב  ולכ�,  הזולת בחיי� הממשיי�אתחיובית שביכולתה להשפיע על השיפוט הביקורתי 
לחיזוק טענתה היא . את השופטי� לקבל הכשרה ספרותית מעמיקה לצד הכשרת� המשפטית

היכולת לחשוב על חייה� של בני אד� כדר� " שקבע ש,מצטטת את השופט סטיב� ברייר
 ,ש�" (בה� מצוידי� השופטי�שהיא אחד הכלי� החשובי� [...] זאת שמחבר רומני� עושה 

מסתייגת מהקישור בי� שני העולמות רות לורנד מתייחסת לעמדתה של נוסבאו� ו). 116 'בעמ
לבחו� את המקרה הפרטי על פי אמות מידה חוקיות ] נדרש...[שופט"שלעומתה הללו וטוענת 

בי� לחברה יק או התועלת שמעשיו של אד� זה מסאת מידת הנז, בי� השאר, ומקובלות ולבחו�
תפיסתה של נוסבאו� את הרומ� לוקה , לטענתה ).279 ' בעמ,ש�( ."בה הוא חישהממשית 

כל הנמסר ", ומסבירה" מנותותו� התעלמות מהמיוחד לו כיצירת אמאידיאליזציה מוסרית "ב
 מובילה לכיוו� הפו� מזה והבנה ז[...] ברומ� נבח� מתו� יחסו לבניית המבנה האסתטי כולו 

הרומ� מכוו� את קריאתו של . להציג בעניי� השפעתו המוסרית של הרומ�מבקשת נוסבאו� ש
סיפור לא מעניי� הוא סיפור . הקורא לפונקציה האסתטית ומשעבד אליה את האספקט המוסרי

ה אינו אול� ז. ודמות לא מעניינת היא דמות שאינה מצדיקה טווית רומ� של� סביבה, לא טוב
ברומ� אפשר שאד� מרושע ומושחת יהיה מעניי� ומרתק דווקא בגלל ] ... [קריטריו� מוסרי

א� שיפוט מוסרי של אד� כזה אינו צרי� להתחשב במידת העניי� הסיפורי , נטיותיו השליליות
, מוסרית שיש לתת עליה את הדעת�הסתייגות ערכית). 279–277 ' בעמ,ש�" (שהוא מעורר
היא הגדרה תלוית משתני� רבי� אשר " מידת הצדק ". נוספתהסתייגות הוסי� לועליה אבקש

 אמות המידה של הצדק כפי שאנו מביני� אות� תואמות ,לפיכ�. נתוני� בגבולות זמ� ומקו�
� לה� ער� אמת מוחלטואי�, מערביות, בהכרח את התפיסות המקובלות בתרבויות אירופיות

 ולפיכ� אי� די� צדק במשפט ,ק כפו� לחוק המשתנה עקרו� הצד,נוס� על כ� 44.אוניברסלי

 
מוות בוונציה את תומאס  על :מנותויוקנו של האמ� כקורב� של אוד –י צדק פיוט" גרשו� שקד  42

 ). 2009 (319 ,43 בקורת ופרשנות "י עגנו�"מאת שמא� ואגדת הסופר 
,  תרג�מיכאל שקודניקוב ( הדמיו� הספרותי והחיי� הציבוריי�– צדק פואטי מרתה נוסבאו�  43

2003.( 
, מצאתי רבותהנה זה : ")1975,  תרג� אלדדשראלי( 57 כה אמר זרטוסטרא  ניטשהרידרי�פ השוו  44

: מעול� לא הבי� ע� את שכנו ...והיה בעיני האחר ללעג ולקלס, שבעיני הע� האחד נחשב לטוב



  ח"ע תשדיעלי משפט   'דניאלה גורבי�

192  

בישראל של שנדרש אליו שופט צדק ליברלי �די�ה כ בימי הביניי� באנגלי,לכאורה, המתנהל
טמו�  ,למרות כל הביקורת והפערי�,  מציעהנוסבאו�ערכו של המודל ש ,ע� זאת. זמננו

מציאות בסוגיית ל) fiction(בעצ� ההתמודדות ע� שאלת המפגש בי� המבדה ראשית , לטעמי
) המאזי�/הקורא (תגובת הנמע�אישי ולבזרקור שהיא מפנה לעניי� הצדק ה,  ושנית, כער�הצדק

נוחות של הקורא נוכח סעי� האשמה של �איה ראו למשל את תחושת .על היעדרו של צדק זה
באמצעות הקריאה  45.של קפקא" משפט"ה  השזור לכל אורכו של הרומ� המצוי�,'יוס� ק

מחדדת נוסבאו� , שיפוט מוסרי משפטיל הקושר בי� קריאת ספרות ,פרגמטית לשינוי פדגוגיה
את ער� הצדק כאמצעי הזהות האישית של היחיד ומבקשת להג� עליו במסגרת שהיא מטבעה 

 ע� "בי� אתיקה של חמלה לאתיקה של צדק"במאמרו  ג� אבי שגיא מתמודד .ציבורית וכללית
 דל שנוסבאו� מציעה ומשלי� את חלקי התמונה מזווית אחרת בטענההליקויי� והיתרונות במו

הוא ,  החמלה.ו לאד� מוסריתו אהופכתהכללי� והחוקי� אינה השופט את הכרת דווקא ש
ההשתוקקות לרווחת שכ� חמלה לא רק מבטאת את , היא המדד לפעילות מוסרית� היא,טוע�

היא היפעלות הנמנית ע� , הוא טוע�, החמלה.  אלא פעולתה מבטאת ג� היענות למצב זההזולת
מבטאת  "שכ� היא, הרגשות שבה� מושא התחושה של החומל הוא מצבו השלילי של הזולת

 הוויה – יתו הקונקרטיתיהיא מוסבת על הזולת בשל מה שהוא בהוו, 'סבל חברתי'שותפות ל
וו� בי� ל החברה האנושית לתכשהוא בוח� את יכולתה ש, זאת ועוד 46."העטופה סבל וצער

חברה שכאשר  הוא מגיע למסקנה, מלה לאתיקה ופוליטיקה של צדקופוליטיקה של חאתיקה 
מהל� זה בא בהכרח ,  אדני היסודות האוניברסליי� על את מכלול יחסיהבונה לצדק החותרת

שכ� החומל אינו תופס את הזולת , הבעת חמלה היא אפוא היפוכה.  ופגיעה בויחידהעל חשבו� 
יצור אנושי , "אתה"אלא כ, אנושי סתמי" יש", "הוא", נו הוא לא פרטיקולריכיצור שאפיו

שגיא מציע שהדיו� שנוסבאו� מעוררת ,  במילי� אחרות47.קונקרטי בעל תווי פני� ייחודיי�
תי בי� שש בחיבור  או נקודות ההשקה האיזו�הוא למעשה שיח מוסרי שמטרתו לחפש אחר

 את הדיו� כולו נית� . צדק משפטי וצדק פואטי–קטיקות ובי� שתי הפר, צדק חמלה ו–האתיקות 
לסכ� בקביעה שהצדק הפואטי מבטא הבנה של סבל האחר ותחושה של הזדהות ע� כאב 

הזדהות ע� סבלו של הזולת . מעול� לא התנסה בו) השופט/המאזי�/הקורא(שהחומל 
מ� לעבור רא היא ג� אשר מפתחת את יכולתו של הקו. מתאפשרת בהפעלת הדמיו� הספרותי

זוהי למעשה גישה המתארת . לדמות את מצבו של האחר ולהזדהות עמו, פרטיהכללי אל ה
מעבר רגשי מעמדה של וטרנספורמציה שיפוטית ממצב נרקיסיסטי לשותפות אנושית עמוקה 

  . לאד� מוסרי הציות לחוקשומר הס� של 

 
לוח ערכי� תלוי מעל לראשו של כל . תמיד נפשו מלאה תימהו� על שיגיונו ועל רשעותו של השכ�

 . "ראה הלא הוא קול רצונו לעוצמה; הלא הוא לוח התגברויותיו, ראה. ע�
בקורת  "כתיבת הדי� ודי� הכתיבה" של קפקא ראו רות רייכלברג" שפטהמ"צדק בעל מידת ה  45

 )2009 (307 ,43 ופרשנות
ידידיה  (176 צדק של�, צדק שלי : בתו�"בי� אתיקה של חמלה לאתיקה של צדק" אבי שגיא  46

 )2009,  עור�שטר�
  .180 ' בעמ,ש�  47
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, או את הפולמוס העכשווי על אודותיו, בשמו" צדק פואטי"מבלי שמארי הכירה את המונח 
בכל אחד ואחד , באמצעות גישה שיפוטית זו. עקרונותיו עוברי� כחוט השני בכל סיפוריה

הרשעי� באי� על , הצדק החברתי יוצא לאור,  אהבת אמת זוכה לגמול,מהסיפורי� באסופה
 mésure(48" (יההמידה הראו" ואוהבי� שלא שמרו על ,"מידה כנגד מידה"פי עקרו�  עונש� על

ממו� המוטל בגופ� ועד מוות , משלמי� את מחיר תאוות� בעונש מידתי בדרגות חומרה שונות
סיפור ה הסיפורי� הברטוניי� באסופה של מארי דומני ש12מבי� . בדרגות אכזרי#ת שונות

מידה " אכזרית במיוחד ליישו� צדק פואטי שפועל על פי העיקרו� של ה דוגמהוא" אקיט�"
זממו , המל� אקיט� ורעייתו של מושל הקרקעות הנאמ�, שני המאהבי� הבוגדניי�". מידהכנגד 

ידי באלא שה� נתפסי� בהפתעה , להרוג את הבעל באמצעות הטבלתו בגיגית מי� רותחי�
עד ופ� לאחור ומוק, המל� אקיט� נבהל. כשה� עסוקי� במזמוטי אהבה, הבעל בשעת מעשה

, רעיית המושל שזממה את המעשה,  ואילו את המאהבת,רותחתשר לתו� הגיגית היהי, אל מותו
בדר� זו לא רק שהסיפור מסתיי� . כשראשה תחילה, מטביע בעלה במו ידיו באמבט הלוהט

מועבר שג� אלא , כאשר זוממי הרע נופלי� בפח שטמנו בעצמ�, על פי ההגדרה" סו� טוב"ב
 ,אקיט�, ההפ� הוא הנכו�. חוקלל  שקובע שהמל� אינו עומד מע,מדיני ברור�כא� מסר חברתי

משל� מחיר כבד משו� שהציפייה מבעל השררה והכוח היא דווקא , שהוא מל� המשמש שופט
 מסקנה זאת היא מעי� פרפרזה לציטוט דבריו של 49. להתנהגות מוסרית ללא רבבהות דוגמילה

 מסקנתו של שמחזק ג� את, "צדק פואטי" המופיע בספרה של מרתה נוסבאו� ,אק רוסו'א� ז'ז
משו� שה� סמוכי� ? מדוע אי� בליב� של מלכי� רחמי� על נתיניה�: "אבי שגיא באותו עניי�

כמו בכל סיפוריה האחרי� ,  אול� כא�50".כי לעול� לא יאלצו להיות כשאר הבריות, ובטוחי�
ק� הצדק הפואטי , אינו מוסרי ורומס את הפרטכאשר הצדק המשפטי , של מארי באסופה

   51.המעוותומתק� את 

  די� צדק ומידת הרחמי�. ו

ועושי , פואטיבי� שמשפטי ובי� ש, הצדק נעשהש� שטענתי שהאמת לעול� יוצאת לאור ווכיומ
 המלכה "לנבל" בסיפור  אפוא נשאלת השאלה מדוע,מידה כנגד הרע באי� על עונש� מידה

 מאלהכלית שהרי האמת הסיפורית מלמדת שהאירועי� היו שוני� בת?  נענשתאינהששיקרה 
נזכיר בקצרה את עיקרי .  שניסתה לפתות את האביר הצעירהיא ולמעשה המלכה ,שהוצגו למל�

 
 .האוהבי�שלו מחויבי� ,  מארייסוד בסיפוריה הברטוניי� שלא ער� י ה"המידה הראויה"  48
": צדק"גזור אטימולוגית מהמילה הלטינית ) על פי אחד הפירושי�(שמו של המל� אקיט�   49

aequitas. ראו FRANÇOISE MORVAN, MARIE DE FRANCE: LE LAI DU ROSSIGNOL ET AUTRES 

LAIS COURTOIS 441 (2001); PHILIPPE WALTER, MARIE DE FRANCE LAIS 143 (2000).  
 .84' בעמ, 43ש "לעיל ה ,נוסבאו�  50
51

 לגלות את הרעיה ובעלה ושולח המל� פוסק די� צדק ,"ביסקלברט", אחר באסופהבסיפור , למשל  
שדורות אחר כ� נולדו צאצאיותיה של הרעיה אבל נוס� על אלה נאמר ). דק משפטיצ(הבוגדניי� 
עונש מקובל ) לנשי� בעיקר( בימי הביניי� הייתה קטימת הא� ). פואטיצדק(ללא א� הבוגדנית 

� .בעוו� ניאו
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נחרצות לנבל רב י ס, ולהפתעתה המוחלטת של המלכה,לאחר שעמד על דעתו: העלילה
לנבל . היא הקניטה אותו ורמזה על העדפותיו המיניות המפוקפקות, להצעתה לשמש מאהבה

 שלא רק ,במלכה, עלב בה חזרה והטיח בה, מתו� תחושת השפלה, בלהט הרגע, דוימצ
.  ביופייה ובמעלותיהיהאלא א� אחרונת נערותיה עולה על, אהובתו יפה וחכמה ממנהש

היא המתינה למל� שישוב ממסע . והיא החליטה לנקו� בו, עלבונה של המלכה לא ידע גבול
את י� סיפרה על אותו אביר שכפה ובבכי תמרור, וכששב נפלה על צווארו נסערת, שלוהציד 

 לזהות ע� התיאור מעשה שחוקרי� נוטי� בדר� כלל; לתקו� אותהעצמו עליה כביכול וניסה 
 �להעניש את המלכה על " שכחה"הא� ייתכ� שמארי . ידי אשת פוטיפרבהמקראי של פיתוי יוס

ה של כחוט  סיפורי12קבענו שעקרו� הצדק הפואטי עובר בכל אסופת שהרי ? מעשה הרמייה
.  וכל מי שפוגע באחר נענש בדיוק במידה הראויה לו,מעשי עוולה זוכי� תמיד לתיקו�ו, השני

  . על אשמת שווא אינו אפשריהול� עונש די� צדק ועדר ילכ� להבנתי ה
סיפורה של "בניסיו� למצוא תשובה אפשרית לשאלה בחנתי את השתלשלות האירועי� ב

 Master Heldris de(סטר הלדריס דה קורניי אשחיבר מ )Le Roman de Silence(" סילנס

Cornouälle.(52 בחרתי בסיפור זה משו� שזיהיתי בו מקבילה סיפורית שתבנית הדרמה 
. אחר כ� שנה �40 כ,  לווהיא נכתבה כרונולוגית סמו�, העלילתית בה דומה לזו של משפט לנבל

מסרב להצעתה בכל והוא  ,�בסיפור מנסה המלכה לפתות את האביר האמי� ביותר של המל
�כששמו של ,  יודעת שמקורו של הסירוב בסוד שהאביר נשבע לשמוראינההמלכה . תוק

אינו , כ� מתברר, האביר המדובר. כמוס" סוד" מרמז על אותו ,כלומר שתיקה ,"סילנס"הגיבור 
 שביקשו ,היא הייתה בת בכורה להוריה. גבר כלל אלא נערה בתחפושת ממשפחת האצולה

שקבעה שרק ב� זכר , )Primogenitura(שיטת הבכורה , ג� עליה מפני חוק ירושת אחוזת האבלה
השביעו ,  כדי להג� על זכויותיה ולהבטיח שהנחלה תישאר בידיה53.יכול לרשת את הנחלה

ג� , "לנבל"בדומה להשתלשלות האירועי� ב.  לעול� את מינהלבל תגלה בילדותה אותה הוריה
�ששמר על סודו אלא בזכות ישות על) נאשמת(ל ידי האביר הנאש� כא� האמת מתגלה לא ע

,  מרלי� הקוס� הנער�– טבעית מוכרת ומקובלת על כל הצדדי� שאינה כפופה לחוקי המל�
 כשנודע למל� שרעייתו 54.שמופיע וחוש� לתדהמת הנוכחי� את האמת במעמד המשפט

 18 וביטל את התקנה בת רש אותה מהממלכהיהוא ג, המלכה הוליכה אותו שולל ושיקרה

 
52 HELDRIS DE CORNOUÄLLE, LE ROMAN DE SILENCE (Regina Psaki trans., 1991); HELDRIS OF 

CORNWALL SILENCE: A THIRTEENTH – CENTURY FRENCH ROMANCE (Sarah Roche-Mahdi 
trans., 2007).  

,  א� ג� בצרפת ובגרמניה בתקופות מסוימות,הית הבכורה הייתה מקובלת בעיקר באנגלשיט  53
על מנת , עובר בירושה רק לב� הבכור, )כלומר האחוזה ונחלותיה, Feodum(ועיקריה שהפאודו� 

ע� נישואיה האפשריי� של האחות , בסיפור שלפנינו. למנוע פיזור הקניי� בי� כמה יורשי�
 144 פיאודליז�ל גאנסהו� "פ. ישאר ללא נחלה כללורי� שבת� הבכורה ת היה חשש הה,הצעירה

 ,GEORGES DUBY; )1990 (המעמד הרביעי: האישה בחברת ימי הביניי� שולמית שחר; )1985(
LE CHEVALIER, LA FEMME ET LE PRÊTRE: LE MARIAGE DANS LA FRANCE FÉODALE (1997). 

ואילו , שיצר אותה אישה) Nature" (טבע"ה להקשיב לעלישהקוס� מרלי� הופיע כיוו� שטע�   54
סוגיית , ללא ספק. נערה אהבה את זהותה הגברית והעדיפה לשמור עליה ג� במחיר חייה/האביר

 .זהות מינית ומגדר בסיפור ראויי� לדיו� מעמיק נפרד
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 וסילנס ,)ג� א� אי� לה� בני� כלל (הוריה� תשני� שקבעה שלבנות אי� זכות לרשת את נחלה
   55.נישאת למל� והופכת למלכה בעצמה

 Judith(ודית בארב� 'ג?  סילנססיפורמ" לנבל"במה שונה הפרשייה המשפטית בסיפור 

Barban(  מציינת ששמה של מארי א היניסחה זאת היטב כשבפתח מאמרה על מארי)Marie( 
כתיבתה  56.שכ� מארי אוהבת את האוהבי�, )Aimer(לה לאהוב יאותיות של המההוא שיכול 
 וניכר שכל מילה נבחרה בקפידה ומתו� תשומת לב הממוענת ישירות ,קתמדוישל מארי 

 הקדשהכפי שנית� להבי� מה(שהיא קהל היעד שיאזי� לסיפורי� , זניה של האצולה הגבוההולא
 היא תציג את החידוש או הבשורה הגדולה שהיא מביאה עימה לעול� בפני קהל זה). בפרולוג

לראשונה בתולדות , תציב במרכז העלילההיא  ובפני, התרבותי בתחו� האהבה הסנטימנטלית
תחבולות , סוגי אהבה ודינמיקה בי� אוהבי�, אהבה העתיקי�ההספרות המערבית מאז סיפורי 

 יש ,אבל למע� הסר ספק.  ומי בשפה מוצפנת,מי בעמימות, בגלוי מי, יקותספרותיות מדו
מנ� אהבת אמת בי� שני אוהבי� והציר המרכזי בסיפורי מארי הוא אמשמעית ש�חדלהבהיר 
, ת זמנ� היא מנעימה בתיאוריה אול� ברור למאזיני� בחצר המלוכה שא,)גבר ואישה(צעירי� 
 , בשו� צורה ואופ� במציאות החברתית, חלילה,ות מתקיימלאות האהבי� המתוארות שפרש

� של מארי נועדו לשמש נושא י הסיפורי� הברטוני57.גסה ואלימה, קשה �12שהייתה במאה ה
 לעומת .לשיחה תרבותית בחצר המעודנת החדשה של המלכה ונשות האצולה הגבוהה שסביבה

שעונה לש� הילדריס דה " סיפורה של סילנס"זאת לא ברור מי הוא אותו מחבר לא מוכר של 
 Lewis(ורפ ' ויצא לאור במהדורת לואיס ט1911כתב היד נמצא באקראי רק בשנת . קורניי

Thorpe ( את . 1960בשנת �חוקרי� משערי� שמדובר בש� בדוי של מי שביקש לא לחשו
ולו ,  נראה שכדי להביע58.ואולי מכיוו� שהמחבר עצמו הוא למעשה מחברת בהסוואה, עצמו

נדרש אומ� לב שהיה אפשרי באותה עת רק למי שלא חשש לחייו כיוו� , ל ביקורתנימה ש
  . שזכה לחסות חצר המלוכה

 "הישר לאוהב המדרי�" הדידקטי החיבור בבסיס ג� הקיימת היא זו חדשה תרבותית רוח
)Arte De Honeste Amanti( קאפלנוס  אנדראס ,המלוכה משפחת כומר של)Andreas 

Capellanus.(59 ,יבורהח �הכתב על עלה ,1174 במאי �1 להמתואר �של הכתיבה מועדל בסמו 
 את היטב ממחיש שהוא הנמנע מ� לא אול� . או לאחר מועד זהמארי של הברטוניי� הסיפורי�

 
 CHÂTELAINE DE ראו למשל .עלול להיות הרה אסו�" סוד"שמירת �ברומ� החצרוני המחיר על אי  55

VERGY (Jean Dufornet & Liliane Dulac eds., 1994).  
56  Judith Barban, Layering Love in Marie De France's Guigemar, in LE CYGNE BULLETIN OF 

THE MARIE DE FRANCE SOCIETY 3, 33 (1997).  
 מעטה דק התרבות החצרונית לא היוותה אלא: "מסקנותיה של שולמית שחר בהקשר זהלהשוו   57

 148 המעמד הרביעי: האישה בחברת ימי הביניי� שולמית שחרראו  ."חיי� גס ואלי��לאורח
)1990( ;� ,ברו� קרוא תרג�( 101–98 התגלמות המציאות בספרות המערב: מימזיס אוארב

1983(. 
58  Sarah Roche-Mahdi, Introduction, in SILANCE – A THIRTEENTH-CENTURY FRENCH 

ROMANCE XI (1992).  
 Le traite de l’amour" (אמנות האהבה החצרונית"תי� יחיבור לעה נקרא בתרגומי� שוני�  59

Courtois.( 
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 ,”courtoisie“ המונח .באירופה ביותר המעודנת החצר של שבליבה האמור "הרוח הל�" אותו
  הצרפתיתמהמילה נגזר, הפאודליות ובחצרות המלוכה בחצרות החברתי הקוד את כיו� שמציי�

 ושמשרתיה ,באהבה הדוגל חדש מעמדי לאידיאל נרדפת למילה בהמש� שהפכה ,)cour( "חצר"
 שהיהא בי� נצחי אהבה משולש בומתקיי� ש ספרותי סגנו�זהו ". האהבה במסדר אבירי�" ה�

 הייתה שמשמעותו א� ,"ניתחצרו אהבה" הכינוי את .בעלה של לווסל המעלה רמת הנשואה
 �19ה רק במאה )Gaston Paris(פארי  גסטו� הספרות חוקר טבע ,�12ה במאה היטב מוכרת

 והגבירות הצעירי� העלמי� התכנסו בוש המקו� את קאפלנוס תיאורי על בהתבססו ,)1883(
 "הישר לאוהב מדרי�"  במסתוcour d’amour(.60 (אהבה בענייני הקשורי� למשפטי� האצילות

 רעיונותיו את מאשש הוא. הרבות והשפעותיה מקורותיה , של האהבהטבעה את קאפלנוס מתאר
 שנכתבו סנטימנטליי� משירי� ,אובידיוס של מחיבוריו ספרותיות דוגמאות ציטוט באמצעות

 אביר" להיות המבקש אביר כי מלמד החיבור .ארתור המל� עלילות ומתיאורי זמ�ה באותו
 של עבד ,לווסל על האוהב להפו� .אהבתו מושא כלפי טוטלית חויבותמ נושא "האהבה במסדר
 להיענות ,קשי� ייסורי� למענה לעבור ,בלבד לה אמוני� לשמור ,על אהובתו להג� ו,האהבה

צורת החיזור המדוברת במדרי� . כליל עצמואת  לה ולהקדיש למענה נפשו לחר� ,לרצונותיה
את  לבנות המעמד הנמו� אי� כלל ,לפי החיבור שכ�, מתייחסת א� ורק לבנות המעמד הגבוה

  .היכולת האינטלקטואלית להבי� את הרגישויות של שפת האהבה
ו� שהיא מכירה בזכותה וכימ מענישה את המלכה אינהמארי , כ� נראה, "לנבל"ב

לזכות באהבתה של המלכה היא כמיהתו הגדולה , למעשה. לבקש לעצמה מאהב) הספרותית(
כ�   עלfin’amor.( 61(על פי כל המוסכמות של חיי החצר המעודני� ,  חצרוניביותר של כל אביר

 בחלקו ושבה מצא שנופלתבהזדמנות הראשונה , על הדעת להאמי� שהאביר לנבלתקבל היה מ
סירובו , פי הל� הרוח החצרוני�על.  כמאהבתבהירצה לזכות , ע� המלכהעצמו ביחידות את 

לנבל יש ל ש,"האמת"הקורא יודע את רק . וא בלתי נתפסהנמר� והעיקש של האביר לחיזוריה ה
לפנייתה  מסיבה זו לנבל מתר� את סירובו. שלא יספר עליה לאישלה הוא נשבע שלה , אהובה

  ): 276–273' ח(של המלכה בנימוק של נאמנות למל� 

Lungement ai servi le rei,/ ne li vueil pas mentir ma fei/ ja pur vus ne pour 

vostre amur/ ne mesferai a mun seignur!  

לא יעלה על דעתי למעול באמו� שנת� , זמ� רב אני משרת במסירות את המל�
  !לא בשביל� ולא עבור אהבת� אסכי� לפגוע בסניור שלי; בי

 
60  CAPELLANUS ,3' בעמ, 19ש "לעיל ה. 
הייתה שעתה היפה של האהבה ] �12המאה ה: "[א� מרקל'קובע ז" אהבה חצרונית" בספרו   61

במיוחד , היא בחירה טובה יותר של מילי� לתארה) אהבה מעודנת (fin’amorמעשה ל. החצרונית
, ההשכלה,  האהבה החצרונית בחיי הרוח ניכרהבהשבהתייחס לאותה תקופת זמ� ספציפית 

 JEAN MARKAL, COURTLY LOVE – THE PATH OF SEXUAL ."כמו ג� בספרות, חדשנות

INITIATION 2 (Jon Graham trans., 2000).  
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היא " מדרי� לאוהב הישר" התקנות ב31ברשימת ניסח אנדראס קפלנוס  שהתקנה הראשונה
תה מארי ישנכתב בחסות המלכה אליאנור וב, בספרו". אהוב עילה לא ל� איננישואי�"ש

אישה נשואה בת , כאהבה המתקיימת בי� גבירה" אהבה מושלמת"הוא מגדיר , משמפיי�
 להאשי� את , אפוא,אי� מקו�.  למאהב שאינו נשוי שמעמדו נמו� משלה,המעמד הגבוה

דרישה לגיטימית בהל� שכ� זוהי בבחינת , המלכה על העניי� שהפגינה כלפי וסל של בעלה
סירובו של .  בקרב האצולה הגבוהההרוח הספרותי החדש שזכה לפופולריות עצומה באותה עת

איש אינו זכאי לאהבה : "3שקבע בתקנה , פלנוסאלנבל תוא� ג� הוא את התקנו� של ק
, זאת ועוד". אוהב אינו מעוניי� לאהוב איש מלבד אהובתו: "7וג� תוא� את תקנה , "כפולה

גובה האימפולסיבית של לנבל נבעה לא רק ממילת הכבוד שלו לאהובתו שלא יגלה לאיש הת
, "דת שוראינהאהבה שמתגלה : "הקובעת, פלנוסא של ק8אלא ג� תואמת את תקנה , את סוד�

א� , ואכ�". תי� רחוקותיתשרוד לע, אהבה שנודעה ברבי�: "13וג� המשכה תוא� את תקנה 
  .האוהב שרוי בצער וביגו�, ה ברבי�טבעי הוא שלאחר שהסוד מתגל

 , את המלכה להגיב בתקיפותהא שהוביליאת הצעתה ההאביר בו דחה שהאופ� הבוטה 
המלכה נעלבה לא רק מהתירו� הלא . שנראתה לה לגיטימית לתקרית כפי שהיא הבינה אותה

 ”Dame, fet il, lessez m’ester!/ Jeo n'ai cure de vus ames“ מסירובו התוקפני  א� אלא,רלוונטי
תגובתו של לנבל ). 270–269' ח, אי� לי כל עניי� לאהוב אות�! הניחי לי, ענה לה, גבירה(

במלכה שנודעה כיפה ,  ועל כ� עוד הוסי� עלבו� צורב כשהטיח בה,רוח וחצופה הייתה גסת
ו� שמעשה הרמייה וכימ. שלא רק חברתו אלא ג� אחרונת המשרתות שלה יפות ממנה, בנשי�

  .נמחל לה,  ונבע מסערת הרגשות על ההשפלה שעברה, המלכה היה ספונטנישל

  הסו� הטוב :bon fei. ז

בסופה של העלילה " נעל� ולא נראה עוד לעול�"סוגיה אחרונה לדיו� היא א� הקביעה שלנבל 
,  בסיפור מצויני� שמותיה� של שני גיבורי� ראשיי� בלבד).bon fei" (סו� טוב"היא בבחינת 

 בדרמה המשתתפות מצויני� שמות הנשי� אי�.  המל� ארתור והאביר לנבל– גברי�שניה� 
אול� ההקשר הסיפורי התבניתי שחוזר על . המאהבת� מי היא המלכה ומי היא הפיה: העלילתית

שכאמור בראשית הדברי� היו מוכרי� לאיש ימי הביניי� , עצמו מעלה אינטואיטיבית שמות
עוד , כל הגרסאות הסיפוריות בארתוריאנהשב, )Guinevere(המלכה היא גווינוור : היטב

, יש להניח, והפיה, מופיעה לעול� כרעייתו של המל� ארתור, נוצרית המוקדמת� בגרסת� הפרה
   62.)מורג� הפיה(פיי �לההיא מורג� , כאמור

 
 )allusion(רמז ר ומורג� הפיה בסיפור נתו� כאֶ והמלכה גוונו, זיהוי אינטואיטיבי של המל� ארתור  62

מאזי� מזהה /הקורא. אודותיועל כלומר כנתו� המצטר� כחוליה ברצ� הסיפורי� , בעל צופ� מגביל
קו� או מ, הקורא יודע לזהות את הדמות"בצופ� מגביל . את דמות� ואינו זקוק להסברי� מפליגי�

בי� "זיוה ב� פורת ראו . "אירוע הנזכרי� בשמ� על סמ� היכרותו ע� הטקסט המקדי�
 .)1985קי�  (175, 170, 34 הספרות "טקסטואליות
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מוניטי� של נותנת חסות לאוהבי� צעירי� שמוכני� למות נודע  �12  במאה הפיי� להלמורג� 
 Accolon de(אקולו� הגאלי , )Guingamor( את גינגמור ה נית� למנות לדוגמעימ�ואשר , למענה

Galle( ,אליסנדר היתו�) Alisander le Orphelin( , גראלו�)Graelent ( ואולגר הדני)Ogier le 

Danois(,ההערכה . עושרה וכוחה, ג� ה� הוכו בסנוורי� נוכח יופייה,  שבדומה לאביר לנבל
בו מסתיי� סיפור שרת בסיפור היא מורג� הפיה עולה בקנה אחד ג� ע� האופ� שהפיה המדוב

כנגד כל הסיכויי� הופיעה הפיה בכבודה ובעצמה והוכיחה כי האביר לנבל דיבר . המעשה
הפיה  ,כ�על נוס� . יופייה עוצר נשימה עד שהוא מותיר את כל הנוכחי� פעורי פה, ואכ�. אמת

ולוקחת אותו ) שהוא ג� חלומ� של אבירי� אחרי�(האביר מגשימה את פסגת חלומותיו של 
  . היא מכהנת ככוהנת הגדולהשבו, בעול� האחר, )Avalon(עימה לאי אבאלו� 

הופעתה  סילנס לציינתי קוד� לכ� את הדמיו� בי� הופעתו של מרלי� הקוס� במשפטה של
כנגד כל , שתי ההופעות מפתיעות ובלתי צפויות. לנבלשל המקבילה של הפיה במשפט 

הכוהנת �הדרואיד המוער� והפיה�הקוס�, טבעיות�בשתיה� מופיעות ישויות על. הסיכויי�
 ובוודאי ,לא לחוקי הכנסייה, שאיש מה� אינו כפו� לחוקי� אנושיי�, הגדולה של האי אבאלו�

וה� , מאסו� לניצחו�  נקודת המפנה בעלילההיאהופעת� . שלא לחוקי� המשפטיי� של המל�
 את ההוכחה המכרעת שכ� הופעת� מספקת, את מגבלות הכוח של המשפט הארצימוכיחי� 

ושעצ� הופעת� בבית די� , אלא שנית� לטעו� ג� שההפ� הוא הנכו�. לחפות� של הנאשמי�
זו של המל� , ארצי מלמד דווקא שהסמכות האחרונה שהכריעה את הדי� היא בסופו של דבר

משפטית המלכי� ה� אלה שהורידו את הדרואיד שהרי בשיא� של האירועי� בדרמה ה. הארצי
" בקרב הגדול"הרי , למרות השיפוט השלילי, וכ�. ואת הפיה אל הקרקע האימננטית שלה�

הכרעת הדי� נקבעה על פי הקריטריוני� שה� קבעו בכפיפות לכל הדרישות הפרוצדורליות 
  . אלא שלא כ� הוא. והמהותיות הקשורות להלי� המשפטי במדינה

כפי שהיא מוכיחה לאור� כל , ומארי,  העליונה המארגנת את העלילה היא היוצרתהסמכות
מקבלת עליה כאומ� אחריות חברתית לשיקו� המציאות ,  הסיפורי� הברטוניי� שחיברה12

יו� ומקבלת אחריות לארגו� המציאות �היא מזהה פרקטיקות של חיי היו�. שבתוכה היא חיה
ואחריה דה , מארי. וב המותרי� לה כבת חסות של המל�והסדרת ליקויי� בגבולות הטע� הט

מזהי� את אותו הלי� המתואר בספרה של נוסבאו� בהתייחסה למעמד , כ� נראה, קורניי
נית� . היחיד" הוא"ה, הריבו� נותר אדיש לצרתו של הזולת, כאשר בשני הסיפורי�, השופטי�

רניי אינ� בוחרי� בבריחה נוחה שכ� מארי ודה קו, לומר שזו מהותה של נאמנות האומ� לאמת
אלא נוקטי� אתיקה של חמלה , הפטרו��וחנפנית למחוזות האוטופי ולהאדרת שמו של המל�

  . כלפי עוול שנגר� לח� מפשע
מנצלת , מקובל לשער שגדלה כבת מעמד מלוכה, שכאמור, מארי? מי שמ� למבקרי המל�

 שנגר� לזולת מעוול שמקורו את מעמדה יוצא הדופ� כדי להביע עמדה הממחישה את הסבל
ודה קורניי ,  היצירה האומנותית–שלה " סמכות"מבלי לחרוג מגבולות ה, שוב, בחוסר רגישות

 ,ש� ((ethics of care)מגדיר את הפעולה אתיקה של אכפתיות שגיא אבי . מחרה מחזיק אחריה
קה של רחמי� הוא מבחי� בי� אתיקה של חמלה לאתיקה של רחמי� ומסביר שאתי). 185 'בעמ

שהנזקק לרחמי� , הסמויה או הגלויה, מבוססת על ההנחה"שוויו� מכיוו� שהיא �מנציחה אי
מפני שלא פעל למנוע את מצבו או משו� ,  מפני שפעל לא נכו�–המיט את אסונו על עצמו 

, אתיקה של חמלה או אתיקה של סבל, לעומתה). 182 ' בעמ,ש�" (שהוא ראוי למצבו
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: ראשונה על הכרה בקיומו של סבל אנושי קונקרטי ומתקשרות לענייננוהמבוססת בראש וב
מסלקת את האפשרות לרגש האכזריות שכ� היא מיוסדת על ", הוא מסביר, אתיקה של חמלה

שגיא מציי� בעניי� זה ). 183 'בעמ, ש�" (תפיסת הזולת כרע שהאד� שות� וחש סולידריות עמו
ומסקנותיה ,  מעניי� את הקריאה בסיפורי מארי בכללהמאירה באור, את עמדתה של קרול גילג�

גילג� מצביעה על שתי פרספקטיבות המעצבות את . ראויות לחקירה מגדרית מעמיקה נפרדת
הפרספקטיבה של האכפתיות מיוסדת על יחס אישי ועל . "צדק ואכפתיות: השיח המוסרי

האופיינית ,  ורציונליתאובייקטיבית, ואינה מיוסדת על מערכת חוקית, תקשורת בי� אישית
נשי� נוטות : החלוקה בי� שתי הפרספקטיבות היא מגדרית. [...] לפרספקטיבה של הצדק

, ש�" (להשתמש בפרספקטיבה של אכפתיות ואלו גברי� משתמשי� בפרספקטיבה של צדק
אתיקה של אכפתיות מיוסדת על , אתיקה של צדק דורשת ריחוק מהאישי). 186–185 'בעמ

). 186 'בעמ, ש�" ( עליוהיא מתבססת, היא אינה מכוננת את היחס האישי: "ההיבט האישי
מניעתו של הסבל . מבוססת על נוכחותו של סבל, משלי� שגיא את הרעיו�, אתיקה של חמלה

כאשר מארי ודה קורניי בוחרי� להוריד , א� נחזור לסיפורינו. האנושי היא מהותה של החמלה
ה� למעשה בוחרי� , כדי להתיר את הסב� המשפטי" ינהדאוס אקס מכ"את האלי� העתיקי� 
; לא להתערב במחלוקת בי� הכנסייה למלוכה בסוגיות שיפוט, הראשו�: בשני עקרונות מנחי�

אתיקה של חמלה היא : "שני הסופרי� בוחרי� במידה הטובה על פני החוק המשפטי, ושני
ובאופ� כללי . ב שראוי לעצההיא עונה על השאלה הבסיסית מהו הטו; אתיקה של מידה טובה

 הוביל לזכותו של המל� הנרי נית� לומר שהוא). 190 'בעמ, ש�" ( מה� החיי� הראויי�–יותר 
 "פוליטיקה של חמלה"לעומת " (פוליטיקה של צדק"יה את מה ששגיא הגדיר יבאנגל

שמבוססת על סטנדרטי� , )194 'בעמ, ש�, ענות לסבליהמבוססת על הנכונות המתמדת לה
מחיר  .שאותו הובילה הכנסייה,  וששאפה להחלי� את הצדק האלוהישל הוגנות �ילליכ

, )עקרו� הכלל לעומת הפרט(הוא בעוולות פרטיות במרחב הפוליטי ארצי  של צדק השלטתו
  . לנבל וסילנס, כדוגמת זו שנגרמה לשני הגיבורי�

, העולוסר מעליה ה, התגלה הסוד, לאחר הופעתו של הקוס�, )שתיקה(במשפטה של סילנס 
במשפטו של לנבל . ברווחה ובעושר ה את המש� חייהי והיא תחי,ה להינשא למל�תהנערה זוכ

 א� העלילה ,על הסבל שעבריפוצה האביר ו ,שבו הצדק ייראה, הקורא מצפה לגמול דומה
 ו שלבעיני". ולא נראה שוב לעול�"אמירה שהגיבור נלקח מהעול� הזה במסתיימת כאמור 

ו� וכימ) bon fei" (סו� טוב" מתקבלת בהכרח כגמול או כאינהעלמות שכזו יה, זמננוהאד� ב� 
" צדק" את מושג השלנו היו�אלא שמקורו של הקושי הוא במגבלות הראות . שכמוהו כמוות

המעבר ע� הפיה לעול� .  באנגלייה ימי הביניי�אישלעומת עול� הערכי� של , "סו� טוב"ו
מארי . של האביר, פנומנלי, וא לא פחות מניצחו� אולטימטיביאלא ה, האחר אינו רק חיובי

באגדות תקבע שידימוי ( הערמומית מורג� הפיה בייצוג השלילי של "לנבל" לא בחרה בכאמור
שש� במרכז , הקלטי הקדו�, הפגאני אלא בדיוקנה ) שנה אחר כ��300כ המל� ארתור השונות

מ� הטרגדיות שבה� הגיבורי� נועדו למות בשונה  ,זאת ועוד 63.אהבה ונדיבות,  חמלהערכי

 
 Danielle Gurevitch, Analytical Psychology Approach to The Love-Hate על מורג� הפיה ראו  63

Relationship Between King Arthur and Morgan Le Fay, in MALORY’S LE MORTE 
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שפירושו מוות , נעשה לה� כביכול צדק פיוטי", מסביר גרשו� שקד, "במות�"שכ� , מלכתחילה
ההנמקה למות� [...] של הכרח והסתברות של העלילה ' פיוטיי�'המוצדק על פי הכללי� ה
מקו� את הר ההול�  התיאוהאינ" הול� אל מותו"ההגדרה הרי ש 64,"מובלעת בתהלי� העלילה

מעט שזכו לחזור מהאי אבאלו� מעידי� �שכ� אות� מתי, יו של לנבל מועדותאליו פנש
לנבל לא רק , לי� אחרותי במ65. והוא מקור של חוכמה ושל אושר נצחי,שבמקו� שורה שלווה

 המעבר לעול� .דוקרי סו� טוב מא ,לאהבה ולשפע נצחיי�, אלא זוכה לאושר, מזוכה במשפטו
כשמארי קושרת בי� , חות� את מארג הצדק הפואטי השזור בסיפור" שכולו טוב"האחר 

ובי� התנהגותו ואופיו ומעניקה משמעות ג� לחייו וג� , גיבור הסיפור, התנהלותו של לנבל
  ".מותו"ל

של שיפוט מוסרי שהוא למעשה  מציג מודל עקרוני מנחה "לנבל"סיפור ה, לסיכו�
 מארי בוחרת דמויות בדיוניות מובחנות ומעמתת אות� 66."מניפסט פואטי של המחבר עצמו"

ובכ� למעשה מציפה מתח , בסיטואציה משפטית מורכבת ורגישה השאולה מתו� המציאות
עומד לנבל האביר . נקלעו אליו בהכרח במציאות ההיסטורית, כ� נית� לשער, קיומי שבני זמנה

על , לכאורהכדי� המשפט מתנהל הלי� . הוא נתו� בסכנת חיי�ושבסיסו שקר ורמייה למשפט 
א� עצ� קיומו של המשפט חוטא לאמת וגור� עוול לנתבע ח� , פי עקרונות צדק משפטי

סולחת לאביר שהפיה הקסומה ע� הופעתה של , "נס"בהאמת מתגלה , בסופו של דבר .מפשע
ב כ� נפתרות בכי טו. ומביאה לזיכויו המלאמופיעה ברגע הכרעת הדי� במשפטו , על מעידתו

  . כל סוגיות המשפט נגדו
האחת נוגעת . ואות� פתרנו במאמר, שתי סוגיות מהותיות עולות מ� הסיפור וממסקנותיו

הביקורת המשתמעת מעלילת הסיפור כלפי , ובמקרה זה, לשאלת מעמדו של האומ� בחברה
ואת דיוקנו היא כפי , כאשר מארי עצמה היא בת חסותו של המל�, יכולת השיפוט של המל�

ההסבר שנתתי לכ� הוא בתחושת השליחות והאחריות של האומ� בגבולות . ראה מתארתהנ
הסוגיה השנייה שעלתה היא שאלת מעמדה של . הלגיטימיי� של חופש היצירה המותרי� לו

 ,)Ars poetica(מניפסט פואטי , נית� להבי� אותה כהצהרה" לנבל"שבסיפור , היצירה עצמה
 מארי האופ� שבו 67".ותו שלו ועל טיב אמנותו ומהותהמ� על דמושבאמצעותה מצהיר הא"

אומ�  שיש לה כי�מעמד המיוחדהמקו� ועל ה , שיש לה מלמדת על הביטחו�הקושימציגה את 

 
D’ARTHUR, MIRATOR (2005), available at http://www.glossa.fi/mirator/pdf/art 

hurandmorgan.pdf . השווLAURENCE HARF-LANCNER LES FÉES AU MOYEN ÂGE: MORGANE 

ET MÉLUSINE LA NAISSANCE DES FEES (1984).  
 . 319 'בעמ, 42ש "לעיל ה, שקד  64
, )Imram Brain maic Febail/ The Voyage of Bran son of Febal(ראו בי� היתר מסעו של ברא�   65

http://www.sacred-texts.com/neu//celt/vob/vob02.htm ;הרפתקאות קונלה )Echtrae Conli/The 
Adventures of Connla( ,הקרבות�בנו של קו� מאה: ANCIENT IRISH TALES (Tom P. Cross & 

Clark Harris Slover eds. & trans., 1936) ;מסעות קורמאק באר� המובטחת, וכ� )Echtra 
Comaic Maic Airt/Adventure of Cormac in the Land of Promise) Early Irish Literature , 

� .MYLES DILLON, EARLY IRISH LITERATURE (1948) בתו
  .321 'בעמ, 42ש "יל הלע, שקד  66
  .320 ' בעמ,ש�  67
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, )Guigemar(" מר'גיז" כפי שמעידה היא עצמה בפיסקת הפתיחה הלוחמנית של הסיפור ,יוצר
   :18–1' ח

Ki de bone mateire traite,/ Mult li peise si bien n'est faite./ Oëz, Seignurs, ke 

dit Marie,/ Ki en sun tens pas ne s'oblie./ Celui deviant le gent loër/ ki en 

bien fait de sei parler./ Mais quant il ad en un païs/ Hummë u femme de 

grant pris,/ Cil ki de sun bien unt envie/ souvent en dïent vileinie:/ Sun pris li 

volent abeisser;/ Pur ceo comencent le mestier/ del malveis chien coart, 

felun, ki mort la gent par traïsun./ Nel voil mie pur ceo leissier,/ se gangleür 

u losengier/ le me volent a mal turner:/ Ceo est lur dreit de mesparler! 

 עולה בידו אי�מתאכזב מרה א� , ל הכתב סוגיה ראויה לשמהמי שמעלה ע
לסיפוריה של מארי כדי שהיא לא , סניורי�, הקשיבו. להשלי� את פועלו

. יש לשבח את מי שנפלה בידו הזכות ושאת שמו מהללי�. שכח בתקופתהית
,  וכאשר ישמעו על אד�, שאחרת נוהגי�א� דרכו של עול� היא שישנ� כאלה

עי� והקנאה תדבר  ינהגו בו בצרות,  שהישגיו נוסקי� מעל כול�,גבר או אישה
בלו את ירה וא� יתיד� למצוא מגרעות ביצ ה� יעשו כל מה שלאל. מגרונ�

תוקפני , מנהג� דומה לכלב מרושע. דברי הביקורת שלה� במילי� מגונות
 לא את� לשכמות�. אשר מתו� פחדנות נוש� את האנשי� סביבו, ובוגדני

ג� א� ירבו בדברי לעג או , דיי ולגרו� לי להניח את קולמוסילרפות את י
עד , ואילו ה�. כי על מלאכתי לא אוותר, ישמיצו את סיפוריי במילי� פוגעניות

  . זוהי זכות�, שיאמרו את מה שעל ליב�, כמה שזה נוגע לי

ל היא מהלכת ע.  מארי יוצרת עלילה שהיא רפלקטיבית ביחס לתפיסת עולמה שלה ולתקופתה
הפטרונית הגדולה , חוט דק שבי� ביקורת גלויה כנגד המל� ובי� הזכות שנתנה לה המלכה

ורואה , על שמטעימה את נבחרותו של האומ��לסמכות, לביטוי עצמי אומנותי, שלה
בנחישות ובח� היא . בשליחותה ובאחריותה להציג את החיי� באמצעות ביטויי� פואטיי�

  . האריסטוטלי, "כפי שהוא צרי� להיות", ת הסדר על כנוא, ולו במסגרת הסיפורית, משיבה
ב לתק� את אותו ליקוי בהגינות גובר על הצדק המשפטי ומחייהצור� העממי ביושרה ו

אבל , הגינות זו אינה מחייבת דיאלוג ע� האחר.  פרטי לאד� ת� וישר וח� מפשעעוולשגור� 
שינוי : "מה ששגיא הגדיר, רטיהפייטנית מעודדת את ההתכוונות אליה ומתמקדת במקרה הפ

סביר ). 175 ' בעמ,ש�" (הדיספוזיציה מאפשר את שינוי השדה שבו מעוצבי� יחסי בני אד�
, מאוד להניח שהמל� הנרי עצמו האזי� בניחותא לטרובדור שדקל� בח� את סיפורו של לנבל

אשר , יחידהוא יפני� את המסר המוצפ� בו שיעצב נימה של יחס חדש ל, מקווה מארי, ואולי
  .חורג מגבולות הצדק המשפטי הכללי
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על פי הכלל , (suum cuique)כל גיבור בסיפור מקבל את הצדק הראוי לו , בסופו של מעשה
 ואולי להציל את ,זוכה בהזדמנות נוספת לפגוש ביקירתומזוכה מכל אשמה ולנבל  68.האפלטוני

הובהר שעל א� היותו ) ופהכמו למלכי� בכל סיפוריה של מארי באס(למל� ארתור . אהבת�
כבודו העצמי איננו . מחויב לתקינות ולהגינות משפטית וכי איננו נהנה מזכויות יתרמל� הוא 

בצורה . ניגוד ענייני� ומשוא פני�, בי� היתר,  שכללהעילה מספקת להכרעת די� שרירותית
ה היטיב לנסח או כפי שסנק, על אטימותו" ננז�"המל� א� , בגבולות המרחב הפואטי, מרומזת

 ,Melius probas honesta" (מאשר לנהוג על פיה�, אתה מיטיב לשבח את הטוב והישר: "זאת

quam sequeris(69  תירה צל של ואיננה מש, ית הנדרשתז הראיה הפיהייתההופעתה של הפיה
באשר . פי חוק  במצפו� שקט ועלאותוהשופטי� מזכי� ו, ספק בדבר אמיתות דבריו של האביר

שעולה ) הג� שהיא מהעול� האחר(הופעתה של הפיה מוכיחה כי אכ� קיימת אישה , למלכה
השפלתה . לשיעור חשובהיא המלכה זוכה ג� , ואחרונה. השפלה ציבורית  וזוהי,עליה ביופייה

 יכולה לגרו� ואינה ,ג� היא איננה ניצבת מעל לחוק, א� היותה מלכה בציבור מוכיחה שעל
הופיעה בפני המל� , הפיה היפה חמלה עליו, לנבל הפר את שבועתו שא�, וכ�. להרשעה כוזבת

 שנה 850  כעבורהעובדה שאנחנו מספרי� את סיפורו. והקהל הגדול וג� זיכתה אותו בחיי נצח
  .רק מוכיחה שלנבל אכ� זכה לה�

 
 331e–335,  של אפלטו�)המדינה" (פוליטאה"מובאת בשמו של סימונידס ב  68
69 SENECA, EPISTOLAE AD LUCILIUM 21, 1 (1630).  
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