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ן, ן, שדו שו ש אי ב ק כחו ואל — וזה ת תש   החוזה א
שפטי: ן  המ ו י ני ע גנו שווה  ־בלשניס ם, מ   בתנאי

נאי במילות רירהו הת ב בחוזים ה בודים  בשני ו    עי
שייה של ע טוחן' 'בת המ  ה

 )אגמון(  פרוכטמן  ומאיה גבורה אבי

 תקציר 

 זה  במאמר  חדש.  אינו  בכללם  ומשפט  לחוק  בינה  או  חוקיםל  הפואטיקה  בין  הקשר

  בין   הקשר   את   ובמיוחד  ספרות, לו   משפט ל  החוק  בין  הקשר  את  לבחון   מבקשים   אנו

  כפי   במילותיהם,  והשימוש  התנאים  ניסוח  לרבות  המשפטי,   החוזה  של  כריתתו  הליך

  יצירות   שתי   וכדוגמה  כמודל  בחרנו  לילדים.  ובמחזה  בפרוזה  משתקפים  שהם

  שלונסקי   אברהם  של   לי  גוץ  לי   עוץ  בעברית  המחזה  :לילדים   כספרים  שנדפסו

  פרז'ן   אלינור  של  הכסף  חרמשנית  והספר  ,מחורז  מקורי  עברי  מחזה  שהוא  (1966)

  המעשייה   של  עיבודים  הם  הספרים  שני  לילדים.  רומן  מעין  שהוא  (1958/1953)

  לילדים   מכוון  כשההומור  אירוניה,  ואף  הומור  חדורי  שניהם  .הטוחן  בת  הגרעינית

  את   מראש  שמרכך  מצב  של  וגם  מילולי,  ברובו  הומור   .המבוגר  לקורא  והאירוניה

  "בת   במעשייה  הבחירה  המעשה.  שבסיפור  החזקים  הצדדים  של  והאיומים  הפחדים 

  "חוזים"   על  בנוי  מלכתחילה  שהסיפור  משום   מכוון,  בכוונת  נעשתה  דווקא  הטוחן" 

  כמחייבים.   הנשמעים  ונוסחיהם  מונחים  ועוד  ו"הידברות"  "הבטחה"  ו"הסכמים"

  החוק   מערכות  בו  שיופעלו   משפט   שיתקיים   מצופה  החוזה  הפרת   של  מצבב   במציאות,

  באמת.   והפגיעה  הצדק  חוסר  בולטים  מאכזבת,  התוצאה   ואם  לאור,  תצא  והאמת

  להיות  חייב   והסוף   פואטי  ספרותי  הוא   החוזה  –  במעשייה   כמו  –  במעשייה  ואולם

 חוזה.  הפרת  םו ש התקיימה לא  שגם בסיום רמתבר דבר של ובסופו  ומהנה;  טוב

  ; אירוניה   מילולי;  הומור  ;מעשייה  ;ברירה   מילות  ;תנאי  מילות  ;הסכם  ;פואטי  חוזה  ;משפטי  חוזה  מפתח:  מילות

.תרגום ;מקור ;בלשני סגנון ;מלכה ;מלך ;קש ;זהב ;אישון ;שדון ;הטוחן בת  

   תיחהפ

 1המשפטי,   החוזה  לשון  ובין  הספרות  שבין  בקשר  העוסק  שלנו  מקיף  ממחקר  חלק   הוא  המאמר

  היום,  גם לנו   ומשמש  בעבר שימשש מוטו ב  הזה המאמר את נפתח   והברירה. התנאי  במילות במיוחד

  Law, like love (Gradesaver, n.d. .) (:Auden) אודן של השיר

 

 (.  2021 ,החוק והשירה מכיוון זה )גבורה ופרוכטמןעיינו במאמרנו על  .1
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 האחרון(:  והבית  השישי )הבית  מספר שורות ממנו נציג

Others say, Law is our Fate; 

Others say, Law is our State; 

Others say, others say 

Law is no more, 

Law has gone away. 

 השיר:  של האחרון ובבית

Like love we don't know where or why , 

Like love we can't compel or fly, 

Like love we often weep , 

Like love we seldom keep. 

  קשורים   והאהבה  שהחוק  השיר,  של  בעומקו  ההתבוננות  בתוך  להבליט  שרצינו  מה  את  מביע  זה  שיר

 פואטיים.  ספרותיים,   מחוזים השאר בין  המורכבים בטקסטים ושזורים

  כריתתו   הליך  בין  הקשר  את  ובמיוחד  ,והספרות  המשפט  החוק,  בין  הקשר   את  בודקים  אנו  הזה  במאמר

 בפרוזה  משתקפים  שהם  כפי  במילותיהם,   והשימוש  התנאים  ניסוח  לרבות  המשפטי,   החוזה  של

  בעברית   מחזהה   :לילדים  כספרים  שנדפסו   יצירות  שתי  וכדוגמה  כדגם   כאן  בחרנו  לילדים.  ובמחזה

  The silver curlew  פרז'ן,  אלינור  של  ספרוה  (,1966)  שלונסקי  אברהם  של  לי  גוץ  לי  עוץ

(Farjeon, 1953).  פרוכטמן   מאיה  הזה,  המאמר  מכותבי  אחת  לעברית  תרגמה  פרז'ן  של  ספרה  את  

  עיבודים   הם  הספרים  שני  .הכסף  חרמשנית  בכותרת  1958ב־  לראשונה  בארץ  ונדפס  אגמון(,  )אז

 .הטוחן בת הגרעינית המעשייה של

  תופעות   יסביר  תיאורי,  בעיקרו  יהיה  המאמר  ולכן  מוגדר,  קורפוס  על  זה  במחקר  יםסתמכמ   אנחנו

  המקום   באותו  יצוין  הדבר  מסוימת,  תאוריה  על  שיישען  במקומות  ופרשנויות.  מסקנות  מהן  ויעלה

 (. 2010 קופפרברג, אצל עיינו )

פייה  מעשייהה    ואו

  יפה   פסיבית,   אישה   ישע,   חסרת  נשית  דמות  מעלה  הקלסית  המעשייה  המקובל,  הסטראוטיפ   מן   כידוע 

  –   המושיע הוא האסרטיבי והגבר קשות, התעללויות עוברת אף ולעיתים במצוקה הנמצאת וצעירה,

  המעשייה   הגיוני.  במעשה   ולא  נס  בדרך   ונפתרים   נחתכים   הדברים  תואר.  יפה  נסיך   ועד   מכוער   מגמד

  כגון  משפטים,  נמצא המעשייה בפתיחת  קבועים.  וסיום פתיחה  במשפטי ממוסגרת אף הזה מהטיפוס

  התוספת:   עם   לעיתים   הזה",  היום   עצם  עד  ועושר  בעושר  חיים   "והם  ובסיומה:  היו",  הֹיה  אחת,  "פעם

  אם   מדויק,   לזמן   קשורות   ואינן   קונקרטיות  אינן  המעשיות  הזה".  היום  עד   חיים  הם  הרי   מתו   לא  "ואם 

  שנזכרו   הדמויות  בעקיפין.  אליהם  וכוונו  קונקרטיים  לאירועים  שהתכוונו   מעשיות  שהיו  ברור  כי

  מלאות   )להגדרות   והפנטזיה  הבדיון  בתחום   וקבועות   סטריאוטיפיים,  מאפיינים  ובעלות  שטוחות  לעיל

 (. 2018 פרוכטמן, ;2006  זילברשייד, ;1991 וקפלן, בר־חיים ;2006 ברוך, ראו



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  של   הגרעין  נשמר  לילדים  במעשייה  מנםוא  2. הבמעשיי  מהותי  הבדל  חל  המודרניים  ודיםבעיב 

 בעקיפין  וחודרים  משתנה  הלשון  אבל  הרך.  בגיל  ילדים  בעיקרו  הוא  היעד  קהל  שהרי  הסיפור,

  מחדש  המשפחה  ארגון  המאוחרים,   בהיבטיו  אף  האישה,  שחרור  למשל,  חדשים,  רעיונות

  הקלסית   במעשייה  עליון  ערך  שהיה  היופי  ערך  הפחתת  ולתפקודיהם,  למרכיביה  וההתייחסות

  הקלסית,   במעשייה  היו  שלא   הומור  מצבי   גם   גורמים   השינויים   ועוד.   המיניות   כמו  החדשים,  וגלגוליו 

  הנקראת   ,הטוחן  בת  הספציפית  המעשייה  מילולי.  בהומור  גם   השאר  בין  המתבטאים

  (, 1994)  גרים  האחים  של  באוסף  הוותיקים  מנוסחיה  באחד  (Rumpelstiltskin)  רומפלשטילשקין

  התפאר   שאביה   לאחר   מקש,  זהב  לטוות  ונצטוותה  מלך  בידי  שנכלאה  טוחן  בת  של  סיפורה  את  מספרת

  , הטוחן  בת  של  ייסוריה  את  הקוראים  לפני  מגוללת  המעשייה  לכך.  מסוגלת  אכן  שהיא  המלך  לפני

 לו.  שהבטיחה התמורה מן  להיחלץ הצלחתה ואת ידוע( לא  שם )בעל קטן  איש של  עזרתו את

  וכבר   המעשייה,  של  מקורותיה  את  למצוא  שניסו  פולקלור  למחקרי  ואף  רבים  לעיבודים  זכה  הסיפור

  של   גלגוליה  בעקבות  שיצא  ,תות  תית  תום  ,קלוד  אדוארד  של  המחקרי  ספרו  אור  ראה  1898  בשנת

   .(A. W. T. & Clodd, 1889; Opie & Opie, 1974) אירופה ברחבי המעשייה

  בת   ועצוב.  קשה  סיפור  זו  במעשייה  ראו  העשרים,  המאה  ראשיתב  אףו  עשרה,  שעהת  המאה  במהלך

  הרבה  כשבמצוקתה מזעזעת, בדרך עצמה היא נוהגת  ובהמשך אביה, טעות  על  מחיר משלמת  הטוחן

 לה. שייוולד הראשון הילד את לעזרתה  שבא הקטן לאיש  מבטיחה היא

  , ( 1958/1953)  ובפרז'ן   , (1966)   שלונסקיב  , לעיל  שהזכרנו  היוצרים   בשני  בחרנו  המאמר  לנושא

  לסיפורו,   שבחר  ַבסּוגה  אחד  כל  ,הטוחן  בתב  המספרת  המעשייה  את  למעשה  עיבדו  שניהם  שכן

  ועל   4מילים   משחקי   על  מיוחדב  נשעןה  3בעיקרו   מילולי   הומור  להם,  מיוחד  בהומור  זאת  עשו  ושניהם 

  כלפי  כללית   גישה של צד וחושף  , אליו רק תיםי ולע למבוגר   גם הקורץ 5ומטפורות,   ביטויים  שבירת

   .הילדים ספרות  פילכ ו העממית  ספרותה

  הכסף   חרמשנית  , ראחהו  ,מחורז  מחזה  הוא  לשלונסקי,  לי   גוץ  לי   עוץ  ,הספרים  מן  אחד  רוכאמ

  מכוון,   בכוונת  נעשתה  דווקא  הטוחן   בת  במעשייה  שלנו  הבחירה  6. לילדים  רומן  מעין  הוא  ,לפרז'ן

  נוסחיהם   ועל  העלילות  משתתפי  בין  ו"הסכמים"  "חוזים"  על  בנוי   מלכתחילה  שהסיפור  משום

  הומור   היוצר   ,כשלונסקי  מילים  מןוא   אין  שכן   מאליה,   מובנת  בשלונסקי  הבחירה  מחייבים.  הנשמעים

  אחת   פרוכטמן,  מאיה  שכאמור  משום  נובחר  לפרז'ן  הכסף  חרמשנית  הספר  את  מילותיו.  באמצעות 

  (, 2001  פרוכטמן, גם  וראו  1958/1953  )פרז'ן, לעברית  בעבר  אותו   התרגמ  הזה,  המאמר  מכותבי

 

שנהר  ;  133– 127, עמ'  1981על עיבודים לסיפורי המעשיות ובמיוחד לסינדרלה, עיינו למשל אצל זהרי ואחרים,   . 2

היפהפייה    . 55– 54עמ'    , 1982  ,יצחק־ובר )גם  בנוסחים רבים  חוזרים  אף הם  לזהב  ומוטיב הפיכת קש  הטווייה 

 הנרדמת קשורה בטווייה( וראו להלן בהמשך. העיבודים מיועדים בעיקרם לילדים אך גם למבוגרים. 

  ,פרוכטמןו  ; ברוך1982  ,פרוכטמןו  ברוךובכללה בספרות הילדים, ראו    מילולי בספרות הבדיונית,  עוד על הומור .3

   .132–103 עמ' , 2000, ; פרוכטמןתשנ"ז,  מרכוס; 2006

 .  Attardo, 1994; Chairo, 1997לסרטוט דמותו של הומור מן הסוג הזה ראו .4

 . 1973 ,ומרגלית טורי ; 1959אגמון,  ראו  בספרות שבה ההומור ויצירת הזאת השבירה לעניין .5

לאחר ו  ילדים,   לפני  ו אותוגיוהצ   ארבעיםה  בשנות   ה פרז'ןשכתב  מחזה  הוא  במקורו   הכסף  חרמשנית  גם   כי  לציין  ראוי .6

 לספר. אותו עיבדה היא מכן
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  הספר ו  רבה  במידה   מהלכו  את  בו  גם  מכתיב  המילולי   ההומור  ;ההשוואה   לנושא   מתאים  גם  הואו

 . והסיטואציוני(  המילולי  ההומור  בסוג  ואף  בצורתה  שונה  לקורא  ההומור  הנגשת  )אומנם  וב  אופייןמ

נאי ן  והברירה הת ני  ההיבט מ  הבלש

  שני   בין  התלות  יחסי  היא  המשפטי,  החוזה  של  מיסודו  שהוא  התנאי  משפט  של  הבסיסית  התכונה

  ריאלית(;   שאינה  ובין  ריאלית  שהיא  )בין  לקיומו  התניה  המביעה  תנאי  פסוקית  רישא,  –  האחד  חלקיו:

  מותנה   ומימושה שאלה, או איחול  משאלה,  טענה, קביעה, שמציגה התוצאה פסוקית סיפה, – האחר

  על   מגוונות   בדרכים   ונשענת  המודליות  לתחום   שייכת   התנאי  משמעות  התנאי.  בפסוקית  בקיומה 

  מספר   בלשנים  ראינו,  שכבר  כפי  (.Aksu-Koç, 1988)  והיפותטיות  ייתכנות  סיבתיות,  זמן,  תפיסת

 ובין   בינו  האמיתי  ההבדל  את   מראים  שהם   בתוך   התנאי   משפט  של  המודלית   המשמעות   על  מעירים

 (. 1981 צדקה, תרצ"ב; סגל, ;1987  ,1965 )בלאו,  אחרים משועבדים משפטים

  משפט   ובין  בינו  ההבדל  את  מראה  שהוא  בכך  התנאי  משפט  את  מאפיין  (123  עמ'   ,1965)  בלאו

  הוא   ידוע,  שאינו  מה  כל  הראשי.  המשפט  של  הפעולה  התרחשות  ודאית   זמן  במשפטי  לדעתו,  הזמן.

  נסיעתי   עצם   מוטלת   אצלך"   אבקר  לירושלים,  אסע  "אם  במבע  זאת,  לעומת  הפעולה.  תתרחש  מתי

  ( 191  עמ'   , 1981)  צדקה  המודלית  המשמעות  של  חשיבותה  על   תנאי.  משפט   לפנינו  כן  עלו  בספק,

  כלומר   האחר.   במשפט  המובע   עניינים  מצב  של   לקיומו   התנאי   את  קובעת   התנאי   פסוקית   כי  מוסיף 

  בשני   המובע  העניינים  מצב   יתקיים  לא  התנאי,   בפסוקית   המובע  העניינים   מצב   של   קיומו   בלי 

 המצבים. 

  מותנית   התוצאה  פסוקית  שהגשמת  רק  לא  שלפיה  ובלאו,  סגל  מדברי  מסקנה  מעלה  (1994)  לנדאו

אי־   להדגיש  יש  לדעתה,  בספק.  מוטלת  התנאי  בפסוקית  המובעת  שהפעולה  גם  אלא  התנאי,  בקיום

  התוצאה  לפסוקית  התנאי  פסוקית  שבין  התלות  הדגשת  מתוך  שכן  התנאי,   פסוקית  קיום  של  זו  ודאות

  מודליות   בהם  מודליות,  של  שונים  סוגים  מציגה  (165  עמ'   ,2010)  לבנת  אותו.  לשכוח  נוטים

  לעתיד,   והמלצות  הצעות  ומציגה  והרשות  החובה   בהבעת   בעיקר  קשורה  זה  מסוג  ות המודלי  דאונטית. 

  הבעת   להפרתם.  או  תנאיו  לקיום  משפטי,  חוזה  של  לכריתתו  הנוגע  בכל  לענייננו  הקשורה  והיא

  המודליות   של  משמעותה  היכולת.  רכיב   את  כוללת   הרשות   והבעת   ההכרחיות,  רכיב  את  כוללת  החובה

  וראוי   שטוב  מה  ו"זה  החובה(  )ההכרחיות,  לקרות  שצריך  מה  "זה  היא  תנאי  במשפטי  הדאונטית

  תנאי   במשפטי  כי  כותב  (2012)  גבורה  7. יקרה"  שאולי  מה  "זה  ולא  הרשות(  )היכולת,  שיקרה"

  ההרתעה  האזהרה,  של  האפקט  גם  טמון  לעתיד  ויכולות  הכרחיות  בה  שיש  דאונטית  מודליות  המביעים

  ידע   מתוך תתממש. לא לה שמצפים החיובית התוצאה התנאי, פסוקית  תתממש לא  אם שמא והאיום

  מתפרש   נמען,–מוען  ויחסי  הסוגה  מוסכמות  החיצוניות,   הנסיבות  המילולי,  ההקשר   של  פרגמטי 

  המובעת   היכולת  תתקיים  לא  אם  הצפוי  לעונש   וכמכוון  אזהרה  של  טון  כנושא  רבות  פעמים   התנאי

  התנאי.  בפסוקית

 

 . 2012וראו גבורה,  וחיוב,  היתר של  בלשונות המנוסח  הדאונטית במודליות המשפטי החוזה עוסק טיבו מעצם .7



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  מהחוזה   מהחוזה  חלק  והיא  המשפטי  לצירוף  כול  קודם  קשורה  היא  אף  הברירה  צירוף  של  מהותו

  ; 251–250  עמ'   , 1977  קופי,   ; 37– 18  עמ'   ,1956  טרסקי,  )ראו  בלוגיקה  העוסקים  8המשפטי. 

Wall, 1972)  האחת   הלוגיים:  החיבורים  מן  אחד  שהוא  ברירה,  איחוי  של   הוראות  שתי   בין  מבחינים  

  אחד   שלפחות  מובטח  זו  בהוראה  האינקלוסיבית(.  )החלשה,  הכוללת  הלא־מוציאה,  הברירה  היא

  )החזקה,   המוציאה  ההוראה  היא  האחרת  ההוראה  נכונים.  ששניהם  אף  וייתכן  נכון  הרכיבים

  הרכיבים   אחד  שבחירת  ייתכן  נכון.  אינו  משנהו  הרי  נכון,  הרכיבים  אחד  אם  שלפיה  האקסקלוסיבית(

  הברירה[   ]צירופי  הם  הרי  מבנם  "מבחינת  כי  מציינת  (1979)  שורצולד  9אחר. ה  את  בטלתמ   כנכון,

  יחד   גם  האלו  הבחינות  ומשתי  ללוגיקה,   קשורים  הם   משמעותם  מבחינת   התחביר,   לתחום  שייכים

  או   רכיבים   שני  מצויים  הברירה  בצירופי   ]...[   במשפט.  הנוהג  המורפוסינטקטי  להתאם   הם  חשובים

  בחירה   ואפשרית  תחבירי,  תפקיד  אותו  בעלי  הם  הרכיבים  או.  הוא  שביניהם  המאחה  שהיסוד  יותר,

  ב,   או  א  או  ב,  או  א  –  "או"  בצירופי  במיוחד  מדובר  (.113–112  )עמ'   במקור[  ]ההדגשה  ביניהם"

  משמעות   לעולם  היא   הברירה  מילת  של  הלוגית  המשמעות  10)תשמ"ג(,   אזר  לדעת  ב.  ו/או   א  או

  או   הסמנטית  התחבירית,  מהותו   בשל  טבעית  בלשון  רק  נמצאת  המוציאה  המשמעות   ואילו   מכלילה,

 הברירה.  ל"או"  מכליל פירוש מתן  מאפשר  אינו שלעיתים  ההקשר, של הפרגמטית

  פי   על  כי  אם  בכללם,  בתנאים  מדובר   הוזכרו,  שלא  ובאחרים  כאן  המוצגים  המחקרים  שבכל  מובן

  בדרך   כתובים  לעיל,  שהצגנו  כפי  שהם,  מקובלים משפטיים  לחוזים  בעיקר  מחוברים  הדברים  הרוב

 אליה.  להגיע מעוניין החוזה שמציג המשמעות ואת הנכון האפקט את להשיג  שעיקרה מסוימת

  בתנאים  העיסוק  בפזמון,   או   בשיר  בעלילה,  מיוחד  ממצב  בעיקרו   שעולה  ספרותי  בחוזה  כשמדובר 

  מאוד.   ומעניינת  עשירה  פרשנות  חושף  שלהם  והמחקר  ספרותי,  צורך  ממלאים   בהם  והשימוש

  אֹושֶ   אֹושֶ   ֶשלא,  או  ֶשֵכן  או  תנאי,  של  "אם"  במיוחד  מצויים  היו  השירה  בלשון  שמצאנו  בצירופים

  פונקציות   היו  אלה  לצירופים  (. 2021  ופרוכטמן,  )גבורה  שם  וראו   לברירה,  וכדומה   לאשֶ   אושֶ 

 שנותחו.  בטקסטים  החבויים המסרים את וגילו  הפרשנות את שהעשירו מיוחדות

  משפטיים   כעין  ובחוזים  בחוקים  מדובר  לילדים,  כנאמר  שמיועדים  והמחזה  הרומן  שלפנינו,  ביצירות

  היצירות.  שתי במהלך  השזורים

 

הנוכחי נמצאו  במאמר  .  2021גבורה ופרוכטמן,  על הברירה והקשר לתנאי ולחוזה המשפטי ולשירה ראו בהרחבה   .8

ניסוח מיוחדת ומפתיעה של תנאים    דרךאחדים ובחרנו להציגם ולדון בהם משום שהם משקפים    אך צירופי ברירה

 בחוזה המשפטי.

 . 181– 170, עמ'  1988 , שמ"חעוד על ההבחנה בין שתי הוראות הברירה ראו לנדאו, ת .9

(: "המילים 'או',  310, עמ'  1995הכותב הוא בלשן וקביעתו היא בלשנית. ראו בהיבט המשפטי דבריה של שלו ) .10

להבדיל מן המפורט שלפניהן הן באות ולא להקיש לו, זולת אם יש עמן המילים 'דומה'    –'ַאֵחר' או ביטוי דומה להן  

שמשמעו היקש. ]...[ הכלל קבוע ברישא של הסעיף, ולפיו כאשר הצדדים לחוזה  או 'כיוצא בזה' או ביטוי אחר  

עושים שימוש בביטוי כמו 'או' או 'אחר', כוונתם להבדיל ולא להכליל. לפיכך יש לפרש את מה שבא לאחר ביטוי  

'באה   אולת (: "חוק הוא לישראל, שמ4כהן וסיון )תשמ"א, עמ'   כזה במנותק ממה שקדם לו". וכן ראו דבריהם של

לפקודת הפרשנות(" ]ההדגשה   2להבדיל ולא להקיש', אם לא משתמעת כונה אחרת מן ההקשר, שנאמרה בו )סעיף  

 במקור[.



ון, ד ן, ש ישו וזה את  תשכחו ואל — וזהב  קש  א  המשפטי  הח
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צאים ים־ספרותיים  םופירושיה  ממ ני נו  הסג

  למלך   כסף  חייב   הטוחן,  שאביה,  טוחן  בבת   מדבר   ( 1966)  שלונסקי   של   והמומחז  המחורז   הסיפור

  וכן   עוץ,  בבנות   היפה  היא  כי  טוען  הוא  בתו.  את  למלך  מציע  והוא  החוב,  את  לשלם  יכול  אינו   אך

ֹמחַ   ָעִתיד "  והמלך   בית,   משק  לנהל  לגהץ,  לסרוג,  לתפור,  לבשל,  יודעת מֹוֵצא  ָבּה  ִלשְׁ מֹון   כְׁ   " ַמטְׁ

  לזהב,   קש   טווה  גם  שהיא  מתרברב  והוא  אותו,  מכשילה  אביה  של  לשונו   .(39  עמ'   ,1966  )שלונסקי,

 הזהב  זוזי   את  למלך   משיג  לה,  עוזר   קטן  אישון  זאת.  לעשות  בדרישה  לעמוד   נאלצת  מנם ו א  היאו

 הרחוק.  במחוזו אותו ושר  רוקד כשהוא  מתגלה – ִלי ּגּוץ ִלי   עּוץ  – הסודי ושמו לו, החסרים

  באזור   המתהלכת   עתיקה  אגדה  של  רקע  בסיפור  משתמשת  ,הכסף  חרמשנית   בספרה  ,דהי מצ  פרז'ן

  ראשונים   ניצנים  מתגלים  כאן  (.! טוחן  ולא   טוחנת)  נתוחלט   בת  על   והמדברת  בבריטניה,  נורפולק

  איָמה,   דברי  של  הבנה  חוסר   בגלל  (: 2011–2010  , )פרוכטמן  המעובדות   במעשיות  פמיניזם  של

  שאל   המקומי   המלךוכש  משפחתה,  של   היחיד   מזונה   אחת,   בבת   ענקיות  כופתאות   12  אכלה  הנערה

  טוותה   שהיא   מתרברבת  ,בה  המתביישת  הטוחנת  אימה  אחת",   בבת   12"  שהיה  עשתה  מה  אותה

  והגיב   זאת  שמע  נורפולק  מלך   . השעה  מחצית  במשך  לחוטים  פשתן  של   ענקיות   פקעות  תריסר 

  ראשה   יוסר  –  תיכשל   ואם   נורפולק,   מלכת  תהיה   היא   ,הכול  את   לטוות  תצליח  שאם   ובאיום   בהבטחה

  אם   אלא  ,בתה  ותמורת   תמורתה  פעמיים,  משימתה   את  מלאל  לה  עוזר   ושחור   קטן  שדון   מעליה.

  –   אותו  לגלות  הטוחן  בת  מצליחה  השם,  את  לנחש  כושלים  ניסיונות  לאחר  שמו.  את  לגלות  תצליח

  והרקע  המסגרת  סיפורי  אלה  .באגדות   כצפוי  נכשל  והשדון  Nimmy -Not-Nimmy ,11  והוא

 . היצירות שתיל המשותפים

  אחד   כל   יצירותיהם,ב   מילולי  הומור  ביעים מ  היוצרים  ששני  הוא  העיבודים  בשני   השווה  הצד  כאמור

  נובלה   או  רומן  וגם  הבמה,  על  עלילתית   להתקדמות  שזקוק  לילדים  מחזה  שגם  לציין  ראוי  בדרכו.

  ליםי המ  שכן  הקורא,  את  או  המתבונן  את  למשוך  כדי  יםמבדח  אירועיםל  נדרשים  צעיר,  יעד  לקהל

  שלונסקי   של  במחזה  הנמען.  הילד  את  יגעיל   ותעלול   זמן,ה  כלו  בשפע   ותמצוי   ןה  אם  ומשחקיהן,

  והתרוצצויות,   דחיפות  קולות,  מעידות,  קומיים,  מצבים   כמובןו  לרוב  שירים  יש  הבמה,  על  וצגהמ

  מתח   ברגעי  במיוחד  מתגלים  הקומיים  המצבים  פשוט.  ולא  קל  לא  שהוא  לטקסט  ההאזנה  על  המקילים

 הצעיר.  היעד קהלב  התחשבות מתוך  וחרדה

  וההומור   ומעשיהן,  הדמויות  של  הומוריסטי  תיאור  בו  יש  שוטפת,  והעלילה  זורם  פרז'ן  של  הסיפור

  במיוחד   ההומור  מתגלה  כאן  אף  הכבדה.  לאבו   בחן  בעלילה  משתלבים   המילים   ומשחקי  המילולי

  ועם  הדמויות, בין והסכמים תנאים יחסי נרקמים היצירות בשתי לענייננו, וחשש. מתח של מצביםב

  נבדקים   והתנאים  החוזה,  של  קיומו־ אי  או  קיומו  אירוע  פעם  בכל  מגיע  בכללו,  בסיפור  העולה  המתח

 מחדש.  פעם  כלב

  

 

שפירושו בערך: "ללא שם".    Nimmy-Nimmy-Not. באנגלית השם הוא  אחד  בעור  ומידד  אלדד  העברי:  בתרגום .11

( פרוכטמן[  ]כיום  אגמון  הספר  ל"שימי1958מתרגמת  השם  את  תרגמה  בצלצול  –שימי–(  למקור  הדומה  לוט", 

 ( וינשטיין  בו  שבחרה  שהשם  לציין  יש  "2002ובמובן.  הקרובלֹו–ֵאין–ֵשם –שּום (  הוא  המופיע    לשם  ביותר  " 

   זה. רמספ הושפעה  ואולי ,( 1958)פרז'ן,   חרמשנית הכסףב



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  במחזה   ממשיים:  חוזים  סמך  על  בנוי   אך  ספרותי  פואטי,  בחוזה  מדובר  המאמר,   בתחילת  שהוזכר   כפי

  המלך   בין  החוזה  –  האחד  מחייבים:  אך  כתובים  לא  אומנם  חוזים,  בכמה  מדובר  לי  גוץ  לי  עוץ

  –   השני  יומת;  מות  לזהב,  קש   לטוות  תצליח  לא  בתו  שאם  הטוחן  על  מאיים  ואף  מזהיר  המלך   לטוחן:

  האישון  שלפיו פה  שבעל חוזה על  "חותמים"  והאישון  הטוחן בת האישון:  ובין הטוחן בת בין החוזה

  דומים   אירועים  12החופשי.   מרצונה  החוזה  על  "חותמת"  מצידה  והיא  לזהב,  קש  לטוות  לה  יסייע 

  וראו   פרז'ן.  של  הבריטי  בסיפור  גם  מתנהלים  שלהם  ההומור  ובסוג  בהגשתם  שונים  אך  בעקרונם

   הטקסטים. ניתוח לאחר ממנו העולות  והמסקנות  הדיון את להלן

וזים י עוץ" בספר הח וץ  ל י ג  " ל

  לי   גוץ  לי  עוץ  במחזה  והחוזים  התנאי  מילות  של  ניתוחן  אתו  המדוקדקת  הבדיקה  את  להלן  נציג

  דבר.   יישק  פיו  ועל  הראשי  המחוקק  שהוא  המלך,  של  דמותו  בולטת  זה  במחזה .(1966)  לשלונסקי

  –   שריו  עם  מתייעץ  גם  אומנם  –  המחליט  והוא  החוק  על  האחראי  הוא  העליונה,  הסמכות  בעל  הוא

  –   בהמשך שיבואו  החוזים  לשני  רקע   בו  שיש  המחזה  מתחיל  אף  ובכך החוקים,  ספר  לפי   ייעשה  מה

   לאישון.  הטוחן בת בין החוזה לטוחן;  המלך בין החוזה

 לטוחן המלך  בין  החוזה

  באירוע   המלך  מתלבט שבה  שריו,  עם  הממלכה  שליט  של  ישיבתו את  המתאר  שלהלן  בקטע  נתבונן

 (: 18– 17 עמ'  , 1966 )שלונסקי,  זנבות שני  עם חמור  בו שנולד
ְכָפר ְפֵני ְזַנְביֹון  בִּ ם  לִּ  יֹוַמיִּ
םַזְנבָ ־ן בֶ  ֲחמֹור  נֹוַלד  —  ַתיִּ

 ְלַהְרשֹות אֹו  ֲהֶלֱאסֹר
ְזַדֵנב ְשֵני ְלהִּ  ְזָנבֹות?   בִּ

 —  ?לא  או  כן  בדעתו, שוקל המלך
 ושואל:   — במועצותיו  כדרכו

 ַבעֶק  ְבֶדֶרך  ֲחמֹור ְלָכל
 ַהֶטַבע? נֹוֵתן  ְזָנבֹות  ַכָמה

 ֶאָחד. ָזָנב  שררמון
ם?  המלך  ְוַזְנָבַתיִּ

 ם.יִּ ָרַת מֹוֲח ־ַלֲחמֹור ַרק  שררמון
 ַסָכָנה  ֶשֶמץ ָכאן  ְוֵיש  המלך

ְטחֹוָנּה יָנה?  ֶשל ְלבִּ  ַהְמדִּ

ְמַעט  שררמון ם  …ֶשֹּלא  כִּ ְדרֹש   ֹלא  אִּ  יִּ
ְהיֹות ֲחמֹור  אֹותֹו  ְלרֹאש.  לִּ

ְשמֹר:  ֲאָבל  ר.ֵש כָ  ּוְבֵכן   המלך  לִּ
 ֵמָאחֹור!  ַרק ַהְזָנבֹות ָכל

  השליט,   הוא  המלך  כאמור  ושריו.  הממלכה  שליט   של  מיוחדת  בישיבה  החוק  קיום  של   סצנה  לפנינו

  הוא   המכובדת  במועצה  בו  שדנים  אירועה  בשטח.  נעשהה  את  המכירים  ליועציו   הנזקק   הסמכות,  בעל

  כן   אם  בדעתו  "שוקל  נאמר:  כרצונו,  לפסוק  אולי  היכול  המלך,  על  גם  זנבות.  שני  עם  שנולד  חמור

  המרכזית   השאלה  כאן.  בולטים  הסרקזם,   אפילו  האירוניה,  .ומ"פ[  א"ג  שלנו,  ההדגשות  ]כל  "לא   או

 

  והוא   למחייב,  הופך  הוא  חופשי,  מרצון  חוזה  "משנכרת  :(418, עמ'  2012)   כהןאצל    וחוזה  משפט  חופש,  ראו בעניין .12

 " .המשפט של האלימה הכפייה למערכת כפוף
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  ֲהֶלֱאֹסר "  הברירה:  במבנה  מוצגת  והיא  זנבות,  שני  עם  ללכת  החוק  לפי  מותר  האם  היא  כאן  העולה

ַּדֵנב  /  ְלַהְרׁשֹות  אֹו ִהזְׁ ֵני  לְׁ ָנבֹות?  ִבשְׁ   זנבות  עם  ללכת  אלא  הרגיל,  בפירושה  אינה  כאן  להזדנב  המילה  "זְׁ

  בטקסט   רק  אלא  במילון  מופיעה  שאינה  מילה  קיימת,  מילה  של  משמעות  פה  מחדש  שלונסקי  –

   הזה. המיוחד

  התופעה   או  האירוע  אם  שוקלים  –   הראשי  המחוקק  לפני   משפטי  כדיון  מתנהלת  הסיטואציה  כל

  צירוף   עוד   חמור־חמורתיים,   הזנבות  שני   בעל   החמור  מכונה   ובינתיים  המדינה,   לביטחון   מתאימים

  לו   יש  כי  כפול,  חמור  של  חדשה  משמעות  לו  שמסתפחת  גמור,  טיפש  הוא  המקורי  שפירושו  מילים

 בהלכה  בעקיפין  הקשור  עממי  ביטוי  מעוד  להימנע  וקשה  ",רשֵ כָ "  שהחמור   היא  המסקנה  זנבות.  שני

ֵכן"   האומר   הדין  פסק  13.הזאת  מהאמירה  שנשקף  היהודית ֹמר:  ֲאָבל  ר.שֵ כָ   ּובְׁ ָנבֹות  ָכל  ִלשְׁ   ַרק   ַהזְׁ

  קופץ   "חמור   וכן  14, לאריות"  זנב  ולא   לשועלים   ראש  הווי"  הביטויים   את  גם   לכאן  גורר   ", ֵמָאחֹור!

  "אם"   במילת  התניה  פה  יש  ידיעותיו.  את  להפגין  אוהב  הבּור,  הטיפש,  שדווקא  שפירושו  בראש",

  החמור   אם  רק   המדינה  ביטחון  על   להשפיע  יכולה  אינה  זנבות  שני   עם   ההליכה   –  מגביל   לתנאי

  "חמורים"   על  סרקסטית   אמירה   וכן   לשועלים,   ראש  כמובן   וברקע   ,לראש   להיות   רוצה  אינו   המדובר

  נסתר,   כרובד  המבוגר  אל  פונה  בו   צופן  שהוא  ומה  הזה  הקטע  כל  המדינה.  בראש  לעמוד   השואפים

  המאוזכרים   הביטויים  באמצעות  והמעמיק  המדינה,  טחוןי ב  על  ודיבוריהם  קיימים  שלטונות  המכיר

  הבדיוני,   המלך  של  גישתו  את  ומבליטה  כקריקטורה  הנחשפת  הנלעגת   הלסיטואצי  הפירוש  את

   החוק. כלפי  כאן, הנשקף

  כאמור   הממונה  המלך  דמות  אלה:  דמויות  לנו  חשובות  לענייננו  אך  מגוונות  דמויות  משתתפות  במחזה

  בן   החמור  בנושא   לו  היועץ  שררמון,  שלונסקי  של  בטקסט  המכונה   הארמון  שר  ; פניו   לכל   החוק   על

  משונה,  חמור סתם  לא   עתה  היא  בממלכה  הבעיהש  המציין   שררוצר,  המכונה  האוצר  שר  ; הזנבתיים

 החוזה  נושא  את  עוררמו  לזהב,  קש  לטוות  הצורך  את  מעלה  הואש   הסיבה  וזו  כושלת,  כלכלה  אלא

 הטוחן.  בת  עם  וההסכם

 למלך:   השרים מייעצים  שלהלן בקטע

ילּו ָהּה,  המלך י! ֶזה…ֶחֶסד ת ְגמִּ  ָפָטלִּ
 :לילדים מסביר המשרת

י, ירּו  ָכך ָפָטלִּ ְסבִּ י  הִּ  לִּ
י! אֹוָיה  ְבֵעֶרך: ֶזהּו  לִּ

 ֶאְחנָֹפה:  ְוֹלא  אַֹמר  ּוְבֵכן   שררמון
י ַמָצב  ָקַטְסְטרֹוָפה! הּוא  ַמְלכִּ

 לילדים: מסביר המשרת
יא,  ְסְטרֹוָפהָקַט ַה   ָפשּוט, הִּ

ְרָענּות... אֹו  ְצרּוָרה  ָצָרה  פֻּ
 ַהַמְמֶלֶכת שֹוַקַעת ְוָכך

יט ֶשל ַאמֹות בֵט"ת יצִּ  …ֶדפִּ
ית.  ֶהְפֵסד ְכלֹוַמר,   המשרת  ְבלֹוֲעזִּ
 ת:ַאֶחֶר  ְוֵאין ַאַחת הֵעצָ   שררמון

 

  כשר,   טַאקע ס'איז יידיש:ב  מסריח".  אבל  "כשר,  מהיידיש:  המתורגם  העממי  לביטוי  אזכור  פה  שיש  להניח  יש מקום .13
 שטינקט.  עס ָאבער

   .ב ,כב ,ד סנהדרין .14
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ְגֶבֶרת;  ְזקּוָקה ַהַמְמָלָכה   לִּ
 ֶשָכֹזאת תַביִּ  ֲעֶקרת

יא ַרק ְשמֹר הִּ ַבְזבָ  תִּ  זֹות.מִּ

ים,  שררוצר  סִּ ים מִּ סִּ ים ָמה  ַאך…נִּ  עֹושִּ
ם י ָכל  ָכלּו ְכָבר אִּ יסִּ  ( 25 ,22 עמ' ,1966 )שלונסקי,  15?!םַהכִּ

רֹוָפה "   אפילו   ומכונה  מאוד,  גרוע  הכלכלי   שהמצב  מאחר טְׁ   לעשות   הצורך   מתגבש  המלך,   בפי   "ָקַטסְׁ

  זה   הוא  לכן.  קודם  כבר  שהוזכר  המלך  ויועץ  הארמון  שר  הוא  שררמון,  אותו  עימצש   כלכלי  צעד

ָלָכהש" הטוען קּוָקה ַהַממְׁ ֶבֶרת   זְׁ   בזבוזים  שתמנע וחרוצה  חכמה אישה  לשאת  צריך המלך כלומר ",ִלגְׁ

בָ   –  בכסף  ותחסוך   המחזה   לסיפור  נכנסת  כאן  החרוז.  לצורך  שלונסקי  אותה  שחידש  מילה   היא  זֹותַבזְׁ

  כי   טוען  הוא  בתו.  את  למלך  מציע  לשלם,  יכול  אינו  אך  למלך  כסף  החייב  הטוחן,  שאביה,  הטוחן,  בת

ֹמחַ   ָעִתיד"  והמלך  בית,  משק  לנהל  ,לגהץ  לסרוג,  לתפור,  לבשל,  יודעת  עוץ,  בבנות  היפה  היא   ָבּה   ִלשְׁ

מֹוֵצא מֹון  כְׁ  . (39 עמ' , 1966 )שלונסקי,  "ַמטְׁ

  בתשובה   דבריו  נהיוה  לזהב,  קש  לטוות  יודעת  שהיא  וממציא  מוסיף  הטוחן  ממנו,  צוחקים  כשכולם

 המלך:  של לחששו
י ֵיש ְלָזָהב? ַקש  המלך  ֲחָשש, לִּ

י יא  כִּ  ְלַקש. ָזָהב טֹוָוה  הִּ
ים ֶזה  שררוצר   16ְבַקש'...  'דֹוֶחה  ֶשאֹוְמרִּ

י ָנכֹון  ֱאֶמת  הטוחן י, ־ֲאדֹונִּ  ַמְלכִּ
יש יא  יֹוַדַעת  ָוֶפֶלך ֹורְבכִּ ְטוֹות הִּ  ְלָזָהב!  ַקש לִּ

ְזכּות ָחה־ְוָכָכה  שררוצר  ְלָכּה,  בִּ  פִּ
ְזֶכה ְהיֹות ַהַבת תִּ  (40 עמ' ,1966  )שלונסקי, ַמְלָכה. לִּ

  הוכחות   הדורש  החוק  לפי  למלך,  הטוחן  שיביא  ההוכחות  את  לבדוק  וההחלטה  המפנה  יםנמצא  כאן

  יד ימ   הטוחן  את   להעניש  המלך   מן  דורשים   וההמון  היועצים  לזהב.  קש  לטוות  מסוגלת  בתו   שאכן

  להביא   ומבקש  דבריו,  את  להוכיח   הזדמנות  לו   לתת   רוצה  החוק,   לפי  הפועל  המלך  אולם  אותו.  ולכלוא

  למלך,   להינשא  עצמה  היא  הרוצה  החצרונית  שמקימה   והרעש  הנוצרת  המהומה  בכל   לארמון.  הבת  את

  ויועציו  שריו אך  באמת, יפה היא  כי  לה להינשא רוצה המלך המלך. לפני  היפה ובתו  הטוחן מובאים

   אומר: הוא וכך הנישואין, להסכם תנאיו  את ומתנה  המלך גם מתעשת   כאן הבדיקה. את דורשים
 טֹוֵחן! ַדְעְתָך, ָתנּוַח 

ית ָבֵחן עֹוד ָחְכָמה, ֵראשִּ  יִּ
ְנַין  ְוַהָזָהב.  ַהַקש עִּ

ְראֹות  ָכָזב   אֹו  ֵהם ֱאֶמת  לִּ
ים ָכל ַבְרָת.  ֲאֶשר ַהְדָברִּ  דִּ
ם ְתָבֵרר אִּ ַקְרָת  ֶשֹּלא  יִּ  —  שִּ

ְהֶיה יָחה  ַהַבת תִּ  ַהַמְצלִּ
ירֹות רֹאש  ַבַמְמָלָכה! ַהְגבִּ

 

  ומעשים   בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  ואין   הקיצין,   כל  כלו"  הקיצין/הקיצים":  כל  "כלו  בביטוי  מיוחד  שימוש  פה  יש  .15
 .סכ צ ההוגים המזרח, עדות בני או הצברים של ההגייה מן נובע האזכור ב(. ,צז )סנהדרין טובים"

 (. ב  ,כז  חולין  בבלי,  תלמוד)  בקש"  אויבי  את  שדחיתי  בעיניכם  קשה  להם:  אמר  בזה,  זה  מסתכלים  תלמידיו  "ראה .16
 שלעיל, בחז"ל  המקור  את  מביא הוא  . "שחר חסרי בנימוקים  לבקשתו   סירב"  (: 179, עמ' 2009)  רוזנטל  אצל  ועיינו

  תשל"ג   )אלתרמן,  הגמל"  גב  את   השובר  בקש   אותנו   ידחו  ולא  בטיפול   הוא  שהעניין  לנו  יאמרו  עוד  "לא  דוגמה:  ומוסיף

  גב   את  ששבר  ו"הקש  בקש"   אותו  "דחה  ביטויים:   שני   מערב  בדוגמתו  שאלתרמן  להעיר  יש  (.2009בתוך רוזנטל,  
 הגמל". 
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ם ַאך ְמָצא,  אִּ י נִּ  ַהַקש  ְדַבר כִּ
ּלֹו ְשָקש,  ֶשֶקר ַרק  כֻּ  ְמקֻּ

 (49 עמ' , 1966 )שלונסקי, ְוָהָאְבָדן!   ַהבּוז  סֹוְפָך

  אפוא   מעלה  המלך  לזהב.  הקש  כל   את  ולטוות  במשימה  לעמוד  הטוחן  בת  על  אביה,  את  להציל  כדי

  יכולה   שהבת  יימצא  מנםוא  אם  –  מפורש  תנאי  בו  שמוכתב  הטוחן,  עם  משפטי  חוזה  מעין  הסכם,

ִבירֹות   "רֹאש  תהיה  היא  לזהב,  קש   לטוות ָלָכה".   ַהּגְׁ   –   המשימה  את   עשותל  תוכל  לא  אם  אך   ַבַממְׁ

  מחליט   הוא  אך  הטוחן,   את   לאסור  המלך  את   לשכנע  מנסים  היועצים   אובדן.  לו  וייגרם  היבוז  הטוחן

  ויוכנס   הִמטָויות",  ל"חדר  תוכנס   הבת  ואילו  החוצה,  יוציאו  אותו  –  לבתו  הטוחן  בין  להפריד  רק

  גם  מאומה. לעשות בידו אין אך  שקריו, על ומצטער בוכה הטוחן קש.  חופניים מלוא  גם חדר לאותו

  רק  ומזכירה  לה,   שהוצב   התנאי על מדברת היא  קינתה  בתוך   כך.   על   ת מקוננו   שקריה  על  בוכה  הבת

  ִתָכֵשל   ִאם  "]...[  מאוימת:  היא  ושממנו  העונש,  את  הנושא  17הכפול   התנאי  של  השלילי  החלק  את

ַתִים,   ַאַחת ַתִים" ָאִביהָ   יַֻּגש   ּושְׁ ֻחשְׁ   החלק   שאת  מראש   יודעת  היא  שכן  (,53  עמ'  ,1966  )שלונסקי,  ִלנְׁ

  קש   לטוות  באמת   יכולה  אינה  כי  לקיים,  תוכל  לא   –  תצליח   אם  –  התנאי  ראשית  החיובית,  הלשון   של

  השלילי   החלק  של  מתוכנו   משתמעת  הכפול  התנאי  של  החיובי  חלקו   משמעות  אחרות,   במילים   לזהב.

  רק   שלפיו  הכרחי  תנאי   זהו  כי   לנמענת  מסר   מעביר  הדובר  ובכך  ומאיימת,   מתוחכמת  דרךב   המוצג

   יינצל.  אביה תצליח, אם

זים ת  בין  החו אישון   הטוחן  ב  ל

  אך  שמו, את לומר רוצה שאינו  האישון היא הטוחן בת עם חוזה, מעין  הסכם, שעושה הבאה הדמות

  הנוצצים,   חרוזיה  את  מציעה  היא  בתמורה,  לו  ןתית  מה  לשאלתו  לזהב.  הקש  את   בשבילה  לטוות   מוכן

 לזהב.  הקש את והופך  מסכים,  והאישון

 הצעירה  מבחן.  עוד  על  ומחליטים  הזאת  האחת  בפעם  מסתפקים  אינם  יועציו,  השרים  ובמיוחד  המלך,

  הפעם   כתמורה.  טבעת  לוקח   והפעם  עזרה,  שנית   לה  ומציע   בא  האישון  מצבה,  על  ומקוננת  שוב   בוכה

  והבת  מאוד מתרבה הקש – השלישית בפעם מתבצע המבחן דרישתה, ולפי מתערבת, החצרונית גם

  מעין   חוזה  עושה ש   זה  הוא  הפעם ו  הקש;   מכמות  נבהל   האישון  והפעם  גורלה,  מר   על   שוב  מקוננת

 אומר:  הוא ואז – לו לתת יקר חפץ שום לה נשאר שלא העלמה, עם  משפטי
ים,  ,ּוְבֵכן   האישון ם   ַנְסכִּ י   ֶשאִּ ְזכִּ  תִּ

 

  )אקסקלוסיבית(   מפורשת  דרך  הוא  הכפול  התנאי  "משפט  הכפול:  התנאי  משמעות  על  במאמרה  כותבת  (1994)  לנדאו .17
 בדרך   תובן  ההכרחי  התנאי  של  הלוגית  המשמעות  שבו  ,יחיד  תנאי  במשפט  גם  להביעו  שניתן  הכרחי,  תנאי  להביע

  של שהמשמעות  או 'אם רק '  היא  שלפניו התנאי  שמלית כזה, יחיד  תנאי ממשפט משתמעת זאת משמעות  ההשתמעות.
  ואם  ב,  אז  א   אם"   הדגם:  לפי  בנוי כפול  תנאי   שמשפט   בצדק   טוענת  גם  לנדאו  . (11)עמ'    מתוכנו"  משתמעת   'אם  רק ' 

  אלך"  לא  עמי  תלכי  לא  ואם  והלכתי,  עמי  תלכי  "אם  הנביאה:  לדבורה  ברק  שהציב  התנאי   את  ומביאה  ,"ב  לא   אז  א  לא
  ששום לומר, היא הכפול התנאי  משפט  של זה בדגם הדברים של  ניסוחם  ש"מטרת  עוד מסבירה היא ח(.   ד, )שופטים, 

  מנוסחים   הכפול  התנאי  משפטי  כל  לא"  כי  מוסיפה  לנדאו  .(11)עמ'    זה"  אלא  ,תוצאהה  לאותה  יביא   לא  אחר  תנאי
  אם  הדגם ]...[:  לפי  מנוסח  אינו  הכפול,  התנאי   משפטי  אבות   לאבי  הנחשב  ראובן,  ובני  גד  בני   תנאי  אפילו  זה.  בדגם

רּו ֲאֵלֶהם, ֹמֶשה "ַויֹאֶמר ל:–כט לב, בבמדבר נאמר  וכך ". ג  אז  א  לא  אם  הדגם: לפי אלא , ב לא אז  א   לא ֵני   }ִאם ַיַעבְׁ בְׁ

אּוֵבן  ָגד ֵני רְׁ ֶכם  ּובְׁ ֵּדן  ִאתְׁ ַהַירְׁ ָחָמה  ָכל ָחלּוץ  ֶאת  ֵני  ַלִמלְׁ ָשה  ה'   ִלפְׁ בְׁ ִנכְׁ ֵניֶכם{  ָהָאֶרץ  וְׁ ְלָעד   ֶאת ֶאֶרץ  ָלֶהם  ּוְנַתֶתם  ִלפְׁ   ַהגִּ
}ִאם לֹא  .ַלֲאֻחָזה רּו  וְׁ ֶכם{  ֲחלּוִצים  ַיַעבְׁ  במשנה   כבר  עולה  הדגמים  שני  על   האמת  ".ְכָנַען  ְבֶאֶרץ  ְבֹתְכֶכם  ְונֹאֲחזּו  ִאתְׁ

  בן   חנינא  (. רבי11תנאי" )עמ'    אינו  ראובן   ובני  גד  בני   כתנאי  שאינו  תנאי  כל  אומר:  מאיר  "רבי  ד(:  ג,   )קידושין
]...[  התנאי,  את  לכפול  צריך  הכתוב  היה  ש"לא  אומר  גמליאל בדרך   הכפול[  ]התנאי  את  להביע  ניתן   שכן   גם 

 (. 12ההשתמעות" )עמ'  
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ְהיֹות   ָשה לִּ י ־ְלהֹוד אִּ  ַמְלכִּ
י ְתנִּ י... תִּ  לִּ

 ָמה?  הטוחן בת
י  האישון ְתנִּ י... תִּ   לִּ

 ָמה?  הטוחן בת
י  האישון ְתנִּ י תִּ    ַהְבכֹור? ְבֵנך ֶאת  ָאז   לִּ

י ֶאת  הטוחן בת  ַהְבכֹור?! ְבנִּ
 ַהְבכֹור! ְבֵנך ֶאת  האישון

י יחִּ  אֹור  בֶֹקר ְוַעד — ַהְבטִּ
 ֶאְגמֹר.   ַהֶזה ַהַקש ָכל ֶאת

יק ַאָתה  הטוחן בת  ַהּיֹום אֹור ַעד  ַתְספִּ
ְטוֹות  ַהֶזה?  ַהַקש לִּ

 תֹם!  ַעד  האישון
אשֹון ַהֶּיֶלד ֲאָבל  ָהרִּ
ְהֶיה י. יִּ  ֶשּלִּ

ישֹון.  ֶשְּלָך,  הטוחן בת  אִּ
ְדַבְרנּו?   האישון  נִּ

 ֵכן.   הטוחן בת
ְדֵקך?   ְבֵהן   האישון  צִּ

י!  ְבֵהן   הטוחן בת ְדקִּ  ?ֵאיך ֶקר?ֹב ַעד  — צִּ
 (77–76 עמ'  ,1966 )שלונסקי, ומ"פ[ א"ג  שלנו, ]ההדגשות ְוכּוֵלי... ֶפֶלא  ְבֶדֶרך  האישון

  מפורש   הוא  אף  והתנאי   , חוזה  או  הסכם  נעשה  כלומר  "נסכים",  במפורש  אומר  כשהאישון   נוצר  החוזה

 בפירוש   תבטיחש  ממנה  ודורש  לה  מאמין  אינו  האישון  .הבכור  בנך  את  לי  תתני  ,במלכות  תזכי  אם  –

ָך,   הבכור(   הבן  בעניין)  אומרת  ואף  מאשרת   וכשהיא   זאת,  לעשות    עדיין   ויכוח,   בלי  ִאישֹון"  "ֶשלְׁ

ְדַבְרנּו?"  שואל  גם  ולכן  לה,  מאמין   אינו  האישון ְדֵקְך  ְבֵהן "  שואל:   הוא  מכן  ולאחר   18" נִּ   עוד   " ?צִּ

י!   ְבֵהן"  באישור:  הנענית   חזק  תוקף   בעלת   שבועה ְדקִּ   את   במפורש  מוסיף   הקריין,  המספר,  ".צִּ

ֵמָחה.  ַהּטֹוֵחן  ַבת"   המילים: ֶהֶבת.  ַהּטֹוֵחן  ַבת  שְׁ טּוָחה  ַהּטֹוֵחן  ַבת  ִנלְׁ ָשו  בְׁ ָלה,  ִכי  ַעכְׁ שּוָעָתּה,   ָבָאה  ִכי  ִנצְׁ   יְׁ

ֶיה  ַהֶזה  ַהַקש  ָכל  ִכי ָזָהב  ִיהְׁ ָרא  ַעד  לְׁ גֹול  ֶשִיקְׁ נְׁ   מרצון,   לחוזה  עצמה  את  כובלת שוב  הצעירה  כך   ". ַהַתרְׁ

  לה  הייתה לא כי  פניהל  מציב האישון שהיה תנאי  לכל  מסכימה הייתה ממצוקתה  לצאת שכדי ונראה

  את   תשלם  היום  שבבוא  חשבה  אף   שאולי  ייתכן  אביה.  את  לאסור  המלך  של  כוונתו  בשל  ברירה,

  אי   חופשי,  מרצון  חוזה  נכרת  שאפילו  אמרנו,  וכבר   החוזה,  מן  "לצאת"  שוב  ותוכל  לאישון  חובה

  האלימה   הכפייה  למערכת  וכפוף  למחייב  הופך  הוא  ומשנכרת  ,צדדי־חד  חוזהב  ממנו  לצאת  אפשר

  לעולם   )המציאות(  המשפט  עולם  בין  המהותי  ההבדל   כאן  אולםו  (, 2012  )כהן,  המשפט  של

  עד   אישוןל  בינה  החוזה  כריתת  הליך  את  הטוחן  בת  יזמה  מצוקתה  של ב  כי  לומר  מקום  יש  המעשייה.

  הוא   ון אישה  . תצדדי־חד  דרך ב   ממנו  לצאת  יכולה  אינה  והיא  אליו,   מרצון   עצמה   את   כבלה  שלבסוף 

  שבו.   מילה  כל  ואולי  החוזה  של  חשיבותו  את  יותר  מבין  שהוא  מניחים  ואנו  התנאים,  את  המכתיב

  מדובר   ראשוןה  חוזהב  מוסריות:  בלתי  מידה  אמות   בהם   שיש  חוזים  הם  החוזים  שני  כי  לציין  ראוי

  יוולד יש  הילד מן  אותה לנתק מבקש  אישוןה השני  חוזהוב  אדם, להמתת  רמז ואפילו  ממושך מאסר ב

  בין ו  המשפט  עולם  בין  המהותי   להבדל  חוזרים  אנו  כאן  אך   מילדיה?   אם   לנתק   מוסרי  אומנם ה  .לה

  הצד   של  מצבו  החמרתב  הדרמה  את  מפתח  שלונסקי  לילדים.  מחזה  שלנו,  דוגמהוב  במחזה  המשפט

 

דבר,  למילה .18 דברו  נִּ   (,679, עמ'  2007סיון ופרוכטמן,  )  2  ִנדבר  ערך  וראו  שיחה",  באמצעות  "הסכם  של  הוראה  יש  נִּ
בּו  ַּגם" כג: , קיט  בתהלים עיינו וכן י ָשִרים, ָישְׁ ְדָברּו בִּ ָך – נִּ ּדְׁ יחַ  ַעבְׁ  ."ְבֻחֶקיָך ָישִּ



ון, ד ן, ש ישו וזה את  תשכחו ואל — וזהב  קש  א  המשפטי  הח

 
שפ" – השורותבין  ך  – גת  6כר

23 

  ידוע   שלכאורה אף הנמען, אצל  מתח  יוצר  הוא .בתו אצל גםו הטוחן אצל גם :פעמים ה ית בש החלש

 בתוכניתו.  ייכשל  וןאיש ה דבר  של שבסופו

  שנה   ואחרי  המלכותית  החתונה  לאחר  ההסכם,  עשיית  יום  גם  מגיע  ואז  מלאכתו,  את  ממלא  האישון

  התמורה,   את  שיחליף  ומבקשת  מסרבת   הטוחן  ובת  הילד,  את  לתבוע  בא  האישון  הבכור.  הבן  לידת  עם

  את   שלונסקי  מעצים שבאמצעותו  חדש  חוזה  ומכתיב   מההסכם,  להיחלץ יכולת  לה נותן  הוא  ולבסוף 

  שמו   מה  לנחש  לה  ונותן  אליה  שנקלעה   התסבוכת  מן  להיחלץ  לנסות  הטוחן  לבת  ומאפשר  הדרמה,

 החתונה   שמחת  כל  ובתוך   בקולו  עוד  מוסיף   הוא  נעלם   שהאישון  לפני   . ניחושים  בכמה  זאת  ומגביל 

   הטוחן: בת של הבטחותיה לחיזוק המלך, עם שלה
 האישון:  של קולו

י ֲאָבל ְכרִּ י:   ַמְלָכה, זִּ ְכרִּ  זִּ
ְהֶיה ַהְבכֹור ַהֵבן  י! יִּ  ֶשּלִּ

י י... ־הִּ  הִּ

 קולו:  שוב  נשמע נדרה, וקיום  הטוחן בת של  הפיצוי  דחיית  כל לאחר  ובהמשך,
 ּוְבֵכן:   האישון: 

ם ם תֹוך אִּ  ְשֹלָשה, אֹו יֹוַמיִּ
י יחִּ י,  ֶאת  ְלַנֵחש ַתְצלִּ  ְשמִּ
ְדֵרך  ַאְת  ְפטּוָרה נִּ י — מִּ י! ־הִּ  ( 100 עמ' ,1966 )שלונסקי, הִּ

  החלק   התנאי.  נוסח  על  מחליט  הוא  ובו  האישון,  עם  המלך  אשת  חוזה   של  והמחייב  השני  הנוסח  זה

טּוָרה"  –  יתגשם  אם  –  שלו  התוצאה  התנאי,  של  השני ֵרְך  ַאתְׁ   פְׁ   החוזה,   של  הכוח  את  מראה  –  " ִמִנדְׁ

  השבועה  מן  גם  ואולי  ,ההידברות  ומן  ההבטחה  מן  יותר  שהוא  נדרל   תחשבנ  האישה  של  כשההבטחה

  שולחים   אף  מתאימים,  שאינם  שמות   מציעים  תהיב  בני  וכל  האישה  אותו.  למלא  וחובה  צדק,  בהן

  עם   החוזה  של  האחרון  הניסוח  מגיע   ואז  הנכסף.  השם  בהם  שיימצא  כדי  שמות  די  לאסוף  שליחים

 האישון: 
 האישון:  של קולו

 ֶזה   ְלַאַחר ַהָבא  ַהֵּליל
 ֶשַבחֹוֶזה  ָהַאְחרֹון  הּוא 
ם י, ַגם בֹו, ַגם ְואִּ ישִּ  ַבְשלִּ
 —  יְתַנְחשִּ  ֹלא ַהֵשם ֶאת ַאְת 
 ְשָררֹות  ֹלא  ֶמֶלך,  ֹלא  ָאב, ֹלא 
י ֹלא  ְמְנעּונִּ ְגבֹות  יִּ ּלִּ  מִּ
יַע  ֶאת י ַהַמגִּ  ! חֹקכַ   לִּ
י — ָאז  ַעד ְמרִּ  ( 111 עמ' ,1966 )שלונסקי, ַהתינֹוק!  ַעל שִּ

  עתה   עד   הוזכרה  שלא  "חוזה",  המפורשת   במילה  האישון  משתמש  האחרון   בנוסח  כי  לציין  ראוי

  השימוש   האישון.  אל  התינוק  של  העברתו  את   שתבטיח  ,בהפלגה  מנוסחת  שתוצאתו ו  ברור  בתנאי

  הטוחן  בת  אם  שכן  19, " ואיום  אזהרה  של  "אפקט   בגדר  נראים   בה  השימוש   תותוצא  "חוזה"   במילה

  את   מערבב  ששלונסקי  נראה  כאן  חוק.  לפי  לו  המגיע  את  יתבע  הוא  בחוזה,  חלקה  את  מלאת  לא

  כך   מתוך  .לו  המגיע  את  להשיג  כדי  משפטיים  בכלים  להשתמש  לאישון  ומאפשר  במעשייה,  המציאות

  לתינוקה.  אם בין להפריד יצליח והאישון קרב שהסוף נראה שכן , הדרמה את מעצים שוב שלונסקי

  והיה  לי",  גוץ  לי  "עוץ  שמו,  את  שפלט  האישון  של  שמו  בגילוי  ההצלחה   עם   מסתיים   הכול  ,כמובן

 

 . 2012,  גבורה ראו המשפטי בחוזה תנאים  מניסוח העולים והאיום האזהרה אפקט  בעניין .19
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  ויפה   טוב  נשאר  והסוף  נעלם,  האישון  והתינוק.  המלכה  ליד  הנאספים  ולכל  למלך  וסיפר  ששמע  מי

   באגדות.  כמו

וזים נית" בספר הח כסף  חרמש  " ה

  , לי  גוץ  לי  עוץ  למחזה  דומה  הבסיסית  עלילתוו  המאמר,  בראשית  שהצגנו  הכסף  חרמשנית  בספר

  בשיא   .משפחתיים־חוץ  ואף  משפחתיים  וקשרים  דיאלוגים  ביניהן  שיש   דמויות   וכמה   כמה  נמצאות

  דמות  עם  מיוחד  הסכם  שעשה  20, השדון  או  הקטן  האיש  של  ביותר  הקשה  החוזה  ומאיים  מוצב  המתח

  בשל   עצמה  עם  היא  התנתה  הראשון  התנאי  את  .נוֶלקנס  הצעיר  המלך  של  אשתו   –  דול  עיקרית,   נשית

  אם   יגידו"  "מה  של   חשש   מתוך  ואז  בשערם,   שלו  והאומנת   המלך   בוא  לפני  שאכלה  כופתאות  12

  פקעות   12  שטוותה  בשמה  מהיא  אמרה  גדולות(,  כופתאות  )כנראה  ענקיות  כרותיכ   12  שזללה  ישמעו

  שבראשה  הענייה   הכפרית  שהמשפחה  תחושה  ואין  זו,  במעשייה  מופיע  אינו  הזהב  לחוטים.  פשתן  של

  ומדבריהם,   שלו  והאומנת  מהמלך  אודמ  יראה  אותה,  מרתיע  אינו  ודבר  כבודה  על  השומרת  חיל  אשת

  עלילה ב  העיקרית  הדמות  המלך.  לצד  מלכותה  את  הבת  תקבל  שבהם  מהתנאים  מזועזעים  כולם  כי  אם

  היא   . יותר  מעיזה  היא  גם  יולדת  וכשהיא  מעשית,  תבונה  לה  יש   אך  במיוחד,  חכמה  שאינה  דול  היא

  כך   ואחר  לאישה,  אותה  נשא  שאומנם  בעלה  להיות  המיועד  עם   תחילה  חוזיים,   הסכמים  שכרתה  זו

  ללבוש   בגדים  לו  ואין  יחסית  עני  הוא  המלך  אפילו  שבו  בעיקרו,  הקדום  בסיפור  עצמו.  השדון  עם

  ונעלם   הולך  הזה  המקצוע  כי  ולבגדים  למצעים  הנחוץ  לבד  פשתן  לו  שתטווה  אישה  של  ונהחסר  בשל

  בעיקר   הוא  לעצמה  מבקשת  הבכורה,  הבת  דול,ש  ומה  מיוחדים;  לתכשיטים   או  לזהב  תאווה  אין  –

  פה.  שבעל  בהבטחה  אלא  בכתב,  נחתמים  החוזים  אין  שלונסקי,  של  לי  גוץ  לי  עוץב כמו  כופתאות.

 המשפטי.  המלאי מן ניסוח  ללא  תנאים וגם הסכמים יש  העיקריים והתנאים חוזים מה חוץ

  כי   הםעלי  רק  נדבר  שלונסקי.  של   בספרו  שראינו  לחוזים  המקבילים   הרלוונטיים  בקטעים  נתבונן

  ההסכמים   דורשי   פה.  בעל   שהוסכמו  אף   על  במהותם,   מפורשים   דבר,  לכל   חוזים  תנאי  כאמור  אלה

  העלילה   למעשהו   –  והסכמים  חוזים   מילולית  מבחינה  אותם  מגדירים  אף  הזה  שבסיפור  והחוזים

  רק   לא   הן  שאף  שבעלילה,  המשניות  הדמויות  של   מקבילים  סיפורים  כמובן  יש  כי   אם  ,עליהם  נשענת

  היא   פול,  הסיפור,  גיבורת  של  הצעירה  האחות  דבר,   של  שבסופו   אלא   דול,  עם  פעולה  שמשתפות

  הגרועים   להסכמים  מהתחייבויותיה  אחותה  את  וגואלת  התעלומה  את  נוסף  ידיד  בעזרת  שפותרת

 להתקיים.   כדי לקבל שהוכרחה

  תנאים   וכמה  כמה  הכסף  חרמשניתב  יש  הרי  הזה,  בסיפור  החוזים  סקירת  בתחילת  שהזכרנו  כמו

  שלה   הכופתאות(,  ועם  אימה  עם  עצמה,  עם   )למעשה  עצמה  עם  בתחילה  דול   של  ובעיקר  ,והסכמים

  השדון. ושל  ושלה  נולקנס המלך עם

  

 

 .  imp  ( הוא נקרא שדון, ובאנגלית1958בתרגום העברי )פרז'ן,  .20
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אי תנ אשון  ה ול  —  הר פי  החוק  ועם   עצמה עם   ד  מהיא  ל

  הענקיות   לכופתאות  ָכֵמּהַ   שלבה  דול,  אצל  מגלים  אנו  תנאי  של  רקע  על  הראשונה  החשיבה  את

 ליהן: ע אמרה מהי שא משהו  זוכר  וראשה אמה, שאופה והמשביעות

יָלה  כֹה  ְוַעד  כֹה  ַעד ַלֲחלֹומֹוֶתיָה. ֶנֶעְזָבה  ולֹד ְתחִּ ְפָתאֹות ּובֹאָנה,   ֲעֶליָנה  ּובֹאָנה,   "ֲעֶליָנה ְמַזְמֶזֶמת: הִּ   כֻּ
י  ,ֵמעֹוָלם  ְכַדְרְכֶכן   ֲעֵרבֹות, יק  ְלֶפַתע  ָשָעה".  ַכֲחצִּ ְברִּ ְפָלא,  ַרֲעיֹון   ֶבֱאֶמת,  ַרֲעיֹון   ְבמֹוָחּה  הִּ   ְוֵעיֶניָה   נִּ

ּלֹות  יקּו  ַהְכחֻּ ְבהִּ ְצָלח  ָהַרֲעיֹון  ֶזה   ֶשָהָיה  ֵכיָון  ְשֵאת,  ְבֶיֶתר   הִּ ם  ֵמעֹוָלם:  ְברֹאָשּה  ֶשָצץ   ְביֹוֵתר  ַהמֻּ חֹק־  'אִּ
ְפָתאֹות, הּוא  ַבל־ַיֲעבֹר ְטפַֹח  ְלכֻּ י ְבֶמֶשך שּוב ְוַלֲעלֹות לִּ י  ָמה ָשָעה, ֲחצִּ ֶמנִּ ם ַיֲהֹלך מִּ   ֶאת  ַעְכָשו אַֹכל אִּ

ָּלן? ֵמיָלא  כֻּ ם.  ַלֲארּוַחת   ַעד  שּוב  ְוַתֲעֶליָנה   ֵתָאֶפיָנה  מִּ ְבֵרי  ָהיּו  ָכך   ֵהן  ַהָצֳהַריִּ ָמא,   דִּ ָמא   אִּ יָאה   ֵהן   ְואִּ   ְבקִּ
יא'.  (25 עמ' ,1958 )פרז'ן, הִּ

  ובמיוחד  לדעתה,  הכול  היודעת  מה,י א  דברי  סמך  על  הכופתאות  עם   דמיוני  הסכם  מעין  כורתת  דול

 כמסקנה   מה.יא  לדעתה  הזישהכר  החוק  רקע  על  בארוחה,  המשתתפים  לכל  ויספיקו  פחוט וי  שיחזרו

 ים. חר הא ולחוזיו כולו  לסיפור  העילה וזו  הכופתאות, תריסר  כל  את אוכלת דול הזה התנאי מן

ים נא נס במלך התלויים הת  נולק

ס  המלך  עצמו   עם   נולקנ

  לבגדים   הפתרון  רקע  על  לאישה  אותה  לשאת שיוכל  כדי  והפעם  לדול,   וחוזים  תנאים  שמחבר  השני

  הוא הארמון, לדיירי  לטווייה זמנן שיקדישו רווקות בנות בממלכה  שאין משום המחוררים ולמצעים

 והמשתנה:  י גחמנה אופיו מצטייר מויע  הפגישה בראשית ד ימי   נולקנס. הצעיר המלך

ּיּוק  ּוְלֶיֶתר  ְבָאְפיֹו,  ָקשּור  ָהָיה  סנְ נֹוְלֶק   ֶשל  ֲאסֹונֹו תֹו  ֵכיָון   ָאְפיֹו,  ְבֶכֶפל   —  דִּ ם.  לֹו  ָהיּו  ָדָבר  ֶשל  ֶשַּלֲאמִּ   ְשַניִּ
י ֶנְחָתך ָהָיה יֹומֹו גֹוַרל אשֹוָנה ָעַמד ָעֶליָה   ֲאֶשר ָהֶרֶגל ְלפִּ ְדתֹו רִּ ָטתֹו. ַבבֶֹקר ְברִּ מִּ ית ַעל ָעַמד מִּ   —  ַהְּיָמנִּ
יז   יֹום  ְבאֹותֹו  ָהָיה יב  ַעּלִּ ְלָהב   ֵלב,  ּוְנדִּ ּיֹות,  ּוָמֵלא   נִּ ם  ֲאֶשר  ָתְכנִּ יד  ֹלא   ַגם  אִּ ְתנּו  ָתמִּ ֵנה  ה,ְלַהְגָשָמ   נִּ   הִּ

ָּונֹות ָכל  ָהיּו,  ְמכֻּ ם  ַאך  ְלטֹוָבה.  ָמקֹום,  מִּ ָּלה,  ָעַמד,  אִּ ית  ַרְגלֹו  ַעל  ְתחִּ י  ַדע,  —  ַהְשָמאלִּ יד  כִּ יָת   ָעתִּ   ָהיִּ
יז  יֹום אֹותֹו  ַלֲחזֹות  ָכה, ָהַלם  הּוא ְוַרַעם. ָחזִּ ְתָעֵרב ְוהִּ יֵדי  ּוָבא   ָדָבר ְבָכל  הִּ ְתָפֵרץ  ַכַעס לִּ ים ְבֶשל מִּ   ְדָברִּ

 ( 38–37 עמ' ,1958/1953 )פרז'ן, .ְבָכך ָמה ֶשל

  תנאי   ניסוח   באמצעות  ביטוי  לידי   בא   והגורל  אותו,  הסובבים   גורל  גם  הוא  נולקנס  של  יומו  גורל 

  לא   ואם  ב,  אז  א   אם  הדגם  לפי   בשלמותו   לפנינו מוצג  הכפול   התנאי  אופיו.  כפל  את  המבטא   21כפול 

  שהרישא   החיובי   הראשון  החלק   לעומת  השלילית   הלשון  חלק  את  להדגיש  כדי  ג  אלא   ב  לא   אז  א 

 זה  בחלק   (. 2001  גבורה,  וכן  ;38– 27  עמ'   ,2000  גבורה,  קישור;  מילת  )ללא  אסינדטית   היא  שלו

ָמִנית  ַעל ָעַמד"  "אם":  התנאי  מילת  חסרה אֹותֹו  ָהָיה  –  ַהיְׁ ִדיב  ַעִליז   יֹום  בְׁ ָהב  ֵלב,  ּונְׁ ִניֹות".   ּוָמֵלא  ִנלְׁ   ָתכְׁ

  סינדטית   ברישא  מתחיל  השלילית,  הלשון  את  המציג  התנאי  משפט  של   השני  החלק  זאת,  לעומת

  התנאי:   איברי  שני  בין  הבדלה  את  היא  גם  המעצימה  ניגוד  מילת  ולפניה  "אם"  התנאי  במילת  הפותחת

ִחָלה  ,ָעַמד  ִאם  ַאְך" לֹו  ַעל  ,תְׁ ָמאִלית  ַרגְׁ ַרַעם.  ָחִזיז  יֹום  אֹותֹו  ַלֲחזֹות  ָהִייתָ   ָעִתיד  ִכי  ַּדע,  –  22  ַהשְׁ  הּוא  וְׁ

ִהָכה,  ָהַלם ָעֵרב  וְׁ ָכל  ִהתְׁ ָפֵרץ  ַכַעס  ִליֵדי  ּוָבא  ָּדָבר  בְׁ ֶשל  ִמתְׁ ָבִרים  בְׁ ָכְך   ָמה  ֶשל  ּדְׁ   היא   ההתוצא  ."בְׁ

  האיום  את  מעצימה  התנאי,  את  כפותחת   כאן  הנוספת  התנאי  מילת  כי  ונראה  והרס,  השתוללות

  כדי   בה  יש  דע   במילה  הפותחת   השני  החלק   של  התוצאה  כך  על  נוסף  הדרמה.  את  ומפתחת  וההפחדה

 

 (.17הערה עם לנדאו )לעיל הערה  ראו הכפול התנאי מהות על .21

 . 181– 170, עמ'  1988, "חתשמ, לנדאועל ההבחנה בין שתי הוראות הברירה ראו  עוד .22



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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  במילים   ולהיזהר".  לדעת  "עליך  כתוב  היה  כאילו  המלך,  מן  מרחק  ישמור  למען  הנמען  את  להזהיר

  החלק   של  צבבמ  התוצאה  את  לפרט  שיוכל   כדי   התנאי  חלקי  שני  את  להציג  חשוב  היה  למספר  אחרות,

  והעצלה,   היפה  בבחורה  מתאהב  ממילא  מנםו שא  המלך,  ".ַרַעם וָ   ָחִזיזב"  כוונתו  מה  ולפרט  השלילי

 לאישה.  אותה לשאת  יוכל אז ורק   כטווה, יכולותיה  את להוכיח  זאת בכל ממנה  דורש

אים תנ ס   המלך   של  ה ימּה  לדול   נולקנ א  ול

  בלי ו  אחת   בבת  הכופתאות  12  אכילת   על  דול   נענשת  למעשה  ם גינ שב   המרכזיים  התנאים   אלה

  שהוליד   המעשה  על  אימּה  של  והבושה  שלה,   מוטעה שיקול  בשל  כנזכר   אומנם  באחרים, התחשבות

   :( 664 ,1958  )פרז'ן, בלבד שעה בחצי פשתן  של גדול מלאי כביכול  לטוות  שלה היכולת את

י  – ְמעִּ ָמא,   שִּ י   אִּ י   ָחֵפץ  ֲאנִּ י   ְבַבת־זּוגִּ ֵתך  ֶאת  ָלֵשאת  אֹוֵמר   ַוֲאנִּ ָשה.  בִּ י  ְלאִּ ְמעִּ   ְשלֹוש   ֹזאת:  עֹוד  ְושִּ
ים  ֵמאֹות שִּ ָשה  שִּ ים  ַוֲחמִּ ַתן  ְבָשָנה  ָימִּ ְמָלה  ְוָכל  ַמֲאַכל־ַתֲאָוה  ָכל  ָלּה  יֻּ יא   ָבּה,  ַתֲחשֹק  ֲאֶשר  שִּ   ְוהִּ

ְתרֹוֵעעַ  ם תִּ ְרעּוָתם.  ֲאֶשר־ַתְחפֹץ  ָכל עִּ  בִּ
ְפָתאֹות?  – ְפָתאֹות —  .לֹוד ָשֲאָלה ְוכֻּ  ל.ֹוד  ַהֶמֶלך, ְכַיד  כֻּ
ְמַלת  – י ְושִּ ית ֶמשִּ ְבעֹונִּ יֵמי צִּ אשֹון?  לִּ ָמא  ָשֲאָלה —  רִּ יְנג. אִּ  קֹוְדלִּ
ְמַלת  – י שִּ ָמא.   ַהָשבּוַע, ְימֹות ְבָכל ֶמשִּ  אִּ
ם - ם  —  —   ְבֶחְמָדה   פֹול   ָשֲאָלה   —  ַהַמְלכּות?  ַלֲחַצר  ָלבֹוא  ָאנּו   ַגם  נּוַכל   ְוַהאִּ ָצָתּה?  ָלדּור  נּוַכל  ַהאִּ ְמחִּ   בִּ

ֵננּו   ָפחֹות ֹלא ַאָתה,  יֹוֵדעַ  ֲאַנְחנּו, ֲחֵבֶריָה  ֶשהִּ  ְבָשָרּה.  ְשֵאֵרי מִּ
ֵּיך  —   פֹול   ַוַדאי,   – ָתּה   ְלַבּלֹות  תּוְכלּו   —  סנְ ֶק לֶ וֹנ  חִּ   ַהטּו   ַאך   ְבָשָנה.  ֶאָחד   יֹום  ָפחֹות  ֹחֶדש  ְשֵנים־ָעָשר  אִּ

יַמת  ַהֶמֶלך  ָאַמר  —  ֹאֶזן!  ְשַתְנָתה.  קֹולֹו  ּוְנעִּ ָכֵלא   ַהְשֵנים־ָעָשר  ַלֹחֶדש  ָהַאֲחרֹון   ַבּיֹום  —  נִּ  ולֹד  תִּ
ְשָתן, ָמֵלא ְבֶחֶדר ְטֶוה ָוָטוֹה פִּ ים, תִּ יַני,  ָכל ֵיָאְרגּו  ֶשֵמֶהם חּוטִּ ְמֲחטֹוַתי!  ַמְגבֹוַתי ְסדִּ  ּומִּ

ָמא   ָקְרָאה — ָהּה!   – יְנג,  אִּ  ָבֶניָה. ַאְרַבַעת ַאֲחֶריָה   ָקְראּו "ּהו"ָה  קֹוְדלִּ
ם ְוָהָיה  – ְטֵוהּו  ֹלא  אִּ יך — תִּ ְמשִּ  ֵמָעֶליָה! רֹאָשּה ֶאְכרֹת — ס נְ ֶק לֶ נֹו  הִּ
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י,   לֹוד   ֶזהּו,  – יָרתִּ ְכָלֵאך  ְוַעָתה,  ...  —   ָיָדיו,   ְמַשְפֵשף  ְכֶשהּוא   ס, נְ ֶק לֶ נֹו  ָאַמר  ַיקִּ ם  פֹה,  נִּ ְשָתן   עִּ   ַהפִּ
ית ְבעֹוד  ְלָכאן  ְוַנֲחזֹר   ַהֶזה, ַהֶנְחָמד     ַהָשָעה... ַמֲחצִּ

ית...ַתֲחזֹר - ַכת לֹוד ָלהֲא ָש  ַהָשָעה...? ...ְלָכאן...ְבעֹוד...ַמֲחצִּ  ַהַתְדֵהָמה.  מֻּ
ּיּוק - ָּיה  ֹלא  ָגמּור,  ְבדִּ ָּיה  ְוֹלא   ָפחֹות  ַאַחת  ְשנִּ ם  —  ס, נְ ֶק לֶ נֹו  ָאַמר  —  יֹוֵתר...  ַאַחת  ְשנִּ ְשָתן  ָכל  ְואִּ   ַהפִּ

ָטֶוה ַהֶזה ַהָנֶאה ים יִּ ים  ְלחּוטִּ יקִּ ָּיד. ֶאָשֵאך  — ַמְבהִּ ם  ַאך מִּ  ָלאו... אִּ
ם  ֵכן, -  ֲעצּוָרה.  ְבַסְקָרנּות פֹול  ָקְרָאה ָלאו? ְואִּ
ם - ַתז  —  ָלאו אִּ ּיּוך. סנְ ֶק לָ נֹו ָאַמר — ֵמָעֶליָה  רֹאָשּה ...יֻּ  ְבחִּ

 הצבת   של  בדרך  המלכותית  לחתונה  התנאי  על  ושומר  ההוכחה  את  דורש  המלך  –  קשה  נעשה  המצב

ָהָיה "   אכזרית:  שתוצאתו  תנאי  הוא  דול  של  לאימה  המלך  שמכתיב  הראשון  התנאי  מצידו.  תנאים   וְׁ

וּוהּו  לֹא  ִאם ִשיְך  –  ִתטְׁ ֵנס  ִהמְׁ ֹרת  –  נֹוַלקְׁ   דול   לפני  להציג  נולקנס  בוחר  ובהמשך  "ֵמָעֶליָה!   רֹאָשּה  ֶאכְׁ

ִאם "   הכפול:   התנאי  של   החיובי   החלק  את  רק   תחילה  ָתן   ָכל   וְׁ חּוִטים   ִיָּטֶוה   ַהֶזה  ַהָנֶאה  ַהִפשְׁ ִהיִקים  לְׁ   ַמבְׁ

  מה  מתח,  ליצור  כדי  " ...  ָלאו   ִאם  ַאְך "  באומרו:  השלילי  הלשון  חלק  את  משהה  המלך   ".ִמָיד  ֶאָשֵאְך  –

  חלקו  את  משלים   והמלך  תצליח,  לא  אם  בגורלה  יהא  מה  לדעת  לרצות   פול  לאחותה  מייד  שגורם

  –  ָלאו... ִאם" לאימה:  הכתיב שכבר כפי מפורשב  ותוצאתו התנאי  על וחוזר הכפול  התנאי של השני

ָקֵנס  ָאַמר  –  ֵמָעֶליהָ   רֹאָשּה  יַֻתז  ... ִחיּוְך  נֹולְׁ   מקוצרת   אלא  מלאה  אינה  השני  בחלק  התנאי  פסוקית  ."בְׁ

  שהיא  האכזרית התנאי לתוצאת  מייד  להגיע בוחר הוא כלומר, .לאו.. ואם התנאי: כל על חזרה בלא

  מהתנאים   שתיפטר  ובלבד  דבר,  כל  להבטיח  ומחליטה  בנעשה  מסובכת  דול  לצרכיו.  החשובה

 ומהגשמתם. 



ון, ד ן, ש ישו וזה את  תשכחו ואל — וזהב  קש  א  המשפטי  הח
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אים תנ שדון   של  ה ה  ה פגיש אשונה   ב  דול  לבין  בינו  הר

ָקָטן  ָשֹחר  ַהֵּׁשדֹון,  ָצץ  ָמקֹום  ִמּׁשּום"   פתאום   כל   את  לטוות   יכול  שהוא  והודיע  וָחדּוד",   ָאֹרְך  ָזָנב   ִעם  וְׁ

 : ( 72 עמ'   ,1958  פרז'ן,)  ומתן  משא מנהלים הם עין. כהרף  אלא שעה בחצי  לא שלה הפשתן

י  –  ישֹור ַאּלּוף  ַהֵשדֹון הּוא ֲאנִּ י.  ָמה ֶזהּו ָהאֹוָפן,  כִּ  ֶשֲאנִּ
ְמַעט  ַעד ָכך  ָכל ַמֵהר  ֲעֵקָביו  ַעל ָסַבב הּוא   ֵמֵעיֶניָה.  ֶנֱעַלם ֶשכִּ

ם  ְלָך  ֲהָידּועַ   —  ָאְמָרה  —  ָחַדל  – ְשָתן   ֶשאִּ ָטֶוה  ַהפִּ ית  ֶמֶשך  יִּ  נֹוְרפֹוְלק?   ַמְלַכת  ֶאְהֶיה  ָהיֹה  ַהָשָעה,  ַמֲחצִּ
ם  –  ֹלא?  ְואִּ
ם  – י — ל ֹוד ָאְמָרה —  ֹלא  אִּ י  רֹאשִּ ְפשִּ ָכֵרת ַהטִּ    ֵמָעַלי.  יִּ
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י  –  ַהֵשדֹון.  ָאַמר   — ְלַחכֹות ָיכֹול   ֲאנִּ
 ל. ֹוד  ָשֲאָלה — ְזַמן?   ַכָמה  –
 ַהֵשדֹון. ָעָנה — ַחָּיה ָכֵעת  ַהָבָאה, ְלָשָנה ַעד  –
ְהֶיה ַכָמה  –  ל.ודֹ  ָשֲאָלה —  ָאז? ְלַשֵּלם ָעַלי  יִּ
 ַהֵשדֹון. ָאַמר — ַהְרֵבה — ְואּוַלי  ְכלּום, ֹלא —  אּוַלי  –
ְרֶצה, ַכָמה  ְכָבר ַהֵגד  ָאז   – ים  ֵאיך  תִּ    ול.ֹד ָאְמָרה   — ְלָך קֹוְראִּ

ים ְלֶשַמע יש ַהֵשדֹון  ַסב ָהֵאֶּלה ַהְדָברִּ יבֹון:  ַקל חִּ ְסבִּ  כִּ
ים ֵאיך  – י!  קֹוְראִּ י לִּ י  חִּ י!  חִּ ים—ֵאיך יֹוַדַעת  ֹלא  ַאְת   חִּ י,—ֶשקֹוְראִּ יְנג? לוֹד  ָנכֹון,  לִּ  קֹוְדלִּ
יד  ֵאַדע  – י ְכֶשַתגִּ יָבה —  לִּ  ל. וֹד ֵהשִּ
י  ֲאָבל  – יד  ֹלא  ֲאנִּ י  ְלָך,   ַאגִּ ֵחך   — ֶזה  ֶאת   ֲאַגֶּלה   ֹלא   ַפַעם  ַאף ֲאנִּ ך,  ָאשּוב ָשָנה  ְבעֹוד  —  גִּ י   ְוָאז  ֵאַליִּ ְהיִּ   תִּ

ְכָרָחה  ים  ֵתַשע  ְלַנֵחש.  מֻּ י   ָמה  ֶזהּו  ְלַנסֹות,  ְלָך  ַאְרֶשה  ְפָעמִּ יב  ֶשֲאנִּ ם  ָלך.  ַמְקצִּ י  אִּ   ֹלא  —  ְתַנֲחשִּ
י ְראִּ י  תִּ  ְלעֹוָלם. אֹותִּ

ם  –  דֹל.  ָשֲאָלה —  ֹלא? ְואִּ
ם  – י  אִּ ָכְשלִּ ית  ַגם   —  תִּ יעִּ י  ָאז   —   ַבְתשִּ ְהיִּ י,   תִּ י.  ֶשּלִּ יְנג,  ל ודֹ   ַהחֹוֶזה,  ֶזהּו  ֶשּלִּ י,  ֶזה   קֹוְדלִּ ְשַכר   ְגמּולִּ   בִּ

י...  ָּיתִּ  ְטוִּ
ְסָכם,  – יְנג? לוֹד מֻּ  קֹוְדלִּ
ְסָכם,  –  [ ...] לודֹ  ֵנאֹוָתה מֻּ

  לה  יעזור רק  אם השדון של להיות ומסכימה  לחוזה מרצון  נכנסת  שוב  הישע חסרת האישה כי נראה

  האיום   את  לדחות  והעיקר  כלשהי,  דרךב  החוזה  מן  להיחלץ  מקווה  אומנם  היא  הפשתן.  את  ויטווה

  שראינו  והמתנים המשאים בכל כי לציין ראוי המלך. בעלה עם החוזה בדמות עליה ייםמאה  הממשי

  מפרט   הוא  אלא  התנאי,  של  אחד  בחלק  מסתפק  אינו  והשדון,  המלך  התנאים,  את  המכתיב  הצד  כה,  עד

  בבוא   לתבוע   יבוא  הוא  ושאותו   יותרב   החשוב  החלק  מבחינתו  שהוא  התנאי  של  השני   חלקו   את   גם

  את   המקדמת  דול, לחוזה,  השני הצד  של  בעזרתו  זאת  עושה  אומנם  התנאים  את  המכתיב  הצד  הזמן.

  ידועות   עליהן  שהתשובות  שאלות  הן  ממנה,  החזק  האישון  של  מבחינתו  ואלה  ,בשאלותיה  העלילה

  .רטוריות שאלות  אלה כאילו מראש,

ת אי  אזהר תנ ייה  ה ס  של   השנ תו  נולקנ אש פגישה   ל ה ייה ו דון   עם   השנ  הש

  כמובן   שהיא   נוספת  דרישה  עם  אשתו  פני  את   ומקדם  שיקוימו,  תנאיו  על  עומד  נולקנס   המלך  עדיין

 : (110–98 עמ'  ,1958 )פרז'ן, בהמשך כך בה. לעמוד   יכולה איננה

ְדֶהֶמת.  ֶפַתע ל וֹד ָקְרָאה – ָהּה!   ְכנִּ
י,  ...ֵכן  יָבתִּ ְשָתן   ָכל  ֲחבִּ ּיּוק,  זֹו  ּוְבָשָעה  ְכָבר  ֶזה  ֶנֱאַסף  ַהפִּ ים  ְבדִּ   ְכפּוָלה   ַכמּות  ַהָסמּוך.  ְבֶחֶדר  אֹותֹו  עֹוְרמִּ

ְפָלא?  ֶזה  ָהֵאין ֶאְשָתַקד. ֵמֲאֶשר  ֶהָחמּוד. רֹאֵשך ֶאת ְלַאֵבד אֹו —  וֹותֹוְט לִּ  ָעֶליָך ְוַהּיֹום, נִּ
י  ֲאָבל  ָרֶפה. ְבקֹול  לוֹד ָאְמָרה   — ַעְכָשו  ַהַמְלָכה ֲאנִּ

ים ְלַקֵּים תכֹולָ ְמ  ַעל חֹוָבה ים, ְשָאר  ְכָכל  ֶהְסֵכמִּ ּלּו ַהָנשִּ יף —  ֵמֶהן   יֹוֵתר  ַוֲאפִּ  .ְנסנֹוְלֶק  הֹוסִּ



 ) ון ן )אגמ כטמ פרו ומאיה  ורה  י גב  אב
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 ]...[ 
 השדון: צץ אלה קשים ברגעים

ְשַמע  —  בֹוָכה? ַאְת  ָמה "ַעל [  ...] -  ָלּה.  ְבָסמּוך קֹול נִּ

ַצב ָיָדּה ַעל ]...[ ישֹור  נִּ ֵטף ְוַהָשחֹר,  ַהָקָטן  ַאּלּוף־ַהכִּ ירּות ְזָנבֹו ֶאת  ְולִּ ְמהִּ  ְמַסְחֶרֶרת. בִּ

 ל.ודֹ  ָשֲאָלה – ָבאָת? ָלָמה -
י'ֵלך,  הֹו?  הֹו,   הֹו, - י'ֵלך,  ְבשִּ י'ֵלך!   ְבשִּ ֵחך   —  ְבשִּ יְנג,  לודֹ   ָחְלָפה,  ַהָשָנה  ַהֵשדֹון,   גִּ י,  ַאְת   קֹוְדלִּ י  ֶשּלִּ   ֶשּלִּ

י!   "ֶשּלִּ

 הצעירה.  המלכה של וארוך   קשה לבכי גורמים אלה דברים

ינֶֹקת  ֶאת   אֹוֶהֶבת  ַאְת   ...  - י  ַרב  ...ַצַער  ַהֵשדֹון.   ָשַאל   —   ָכך?  ָכל   ֶשָּלך   ַהתִּ ְצַטֲערִּ ם  תִּ ְהֶיה  אִּ ך  יִּ   ָעַליִּ
ָפֵרד ֶמָנה?... ְלהִּ  מִּ

ְהֶיה...  ְוֹלא  ָיקּום   ֹלא  ַהֶזה  ַכָדָבר  ֲאָבל ֵמֵאָליו, מּוָבן  -  יִּ
ְרֶאה  עֹוד  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ַהַמְלָכה,   לוֹד  חֹוֶשֶבת,  ַאְת   ָכך - פֹל  ֵאיך  נִּ ם  —  ַהֵשדֹון  ָאַמר  —  ָדָבר  יִּ   ֹלא   אִּ

י יחִּ י   ָמה  ְלַנֵחש  ַתְצלִּ ְשָעה  תֹוך  ְשמִּ ים  תִּ חּושִּ ְהֶיה  —  נִּ ך   יִּ ָפֵרד   ָעַליִּ ן  ְלהִּ ינֶֹקת  מִּ   ָוֶעד.   ְלעֹוָלם  ֶשָּלך  ַהתִּ
ְשָעה  ָחּה!  ָחּה,  ...ָחּה, ים  ְבתִּ חּושִּ ך  נִּ י,   ֶאת  ְלַגּלֹות  ָעָליִּ ם  ְשמִּ י  ְואִּ ָכְשלִּ י  —   תִּ ְהיִּ י,  תִּ י,  ֶשּלִּ י!  ֶשּלִּ   ֶשּלִּ
י ְוַעְכָשו ידִּ י  ַהגִּ י?  ָמה לִּ  ְשמִּ

יל -  דֹל.  ָאְמָרה — בִּ
ָסיֹון   ךלָ  ַוֲהֵרי ַהֵשדֹון, ָאַמר ָנכֹון,  ֹלא ֹלא, - ְכַשל ֶאָחד   נִּ יב ְוַחג  ָאַמר  — ֶשנִּ יב ָסבִּ יצּות. ָסבִּ  ַבֲעלִּ

  את   לנסח  כדי  הברירה  בצירוף  משתמש  המלך  לאשתו.  המלך  שמציב  האזהרה  על  תחילה  נתעכב

ַהיֹום,"  התנאי: טֹוָותֹו   ָעֶליָך  וְׁ ַאֵבד  אֹו  –  לְׁ   את   תטווי  לא  אם   אחרות:  במילים  . "ֶהָחמּוד  רֹאֵשְך  ֶאת  לְׁ

  ברירות   שתי  הברירה,  צירוף   באמצעות  ,לכאורה  ,אשתו  לפני  מציב  המלך  ראשך.  את  אכרות  הפשתן,

  את   רק  מציין  הוא  אלא  בדבריו,  מופיעה  אינה  חיובית  להיות  אמורה  שתוצאתה  הראשונה  ברירהכשה

  העונש   ואת   התנאי   את   מחזק  הוא  יקוים.   לא  שהתנאי  במקרה  העונש  את   הנושאת  השנייה  הברירה

ַקֵים  תכֹולָ מְׁ   ַעל  חֹוָבה" חובה:  במילה  שימוש   באמצעות   אשתו   של מצידה התנאי  הפרת  של  במקרה   לְׁ

ֵכִמים    ,הסכמים  לקיים  חייבות  , הן  ובמיוחד  ,כותמלָ   גם  כי   ומדגיש  דאונטית   מודליות   המביעה  "ֶהסְׁ

  והרשות,   החובה  בהבעת  בעיקר  קשורה  הדאונטית   המודליות  העם.  לפשוטי  דוגמה  לתת  כדי  כנראה

  של   בעטיו  ומפתיעות,  מיוחדות  ניסוח  דרכיב  אפוא  מדובר  ההכרחיות.  רכיב  את  כוללת  החובה  והבעת

  המילולי,   ההקשר  של  פרגמטי  ידע  בעזרת  .תנאיםמ  בנוי  ככולו  רובו  אשר  המורכב,  החוזה  של  אופיו

  אלה   דרכים  מתפרשות   ,נמען–מוען  יחסי   ובמיוחד   ,הסוגה  מוסכמות  וכן  ,הגרועות  החיצוניות  הנסיבות

 . שמצפים כפי  יקוימו, לא התנאים  אם ,הצפוי לעונש  ותמכוונוכ אזהרה של נעימה  כנושאות

  קודם   במשפחה  שהתקיים  השמות  על  הוויכוח  פי  על  רובם  נכונים,  לא  שמות  שמונה  עוד  מוסיפה  דול

  הפשתן   כל  את   יטווה  שהוא  ויכוח,  לאחר  לה  מציע   השדון  הניחושים.  תשעת  כל  את  ומבזבזת   לכן,

 מודיע:  השדון ואז  מזדעזעת,  דול  התינוקת. את גם זאת תמורת  וייקח הפעם, גם שלה

יד י  ֶאֱעֶשה.  ָמה   ֵאפֹוא   ָלך  ...ַאגִּ ָתך  ֶאֱעֶשה  ֲאנִּ י,   ְלַהְרֵהר  ֶאָחד  ַלְיָלה   עֹוד  ָלך   ֶאֵתן   ָחָדש.  ֶהְסֵכם  אִּ   ְבַהָצָעתִּ
יַח   ְכֶשֶאְחֹזר,  ּוָמָחר,  ים,   ְשלֹוָשה  עֹוד  ְלַנֵחש  ָלך  ַאנִּ חּושִּ ם   נִּ י   ֹלא  ְואִּ ֵתך  ַאְת   —   ַהַפַעם  ַגם  ְתַנֲחשִּ   ּובִּ

י ְבֵצל ֵתֵשְבָנה ים קֹוָרתִּ  (110-109 עמ' ,1958 )פרז'ן, .ְלעֹוָלמִּ

  התנצלותו   את  שומעת   האמת,   את  מספרת  ודול  שהם,   כפי   הדברים   את   להשאיר  אפשר   אי   כבר   כאן

  ידידה   עם   יחד  השדון  של   שמו   לפתרון  מגיעה  הצעירה,  האחות  פול,  הסיפור  של   ובסופו   בעלה,   של

  המעשה   של  הטוב  לסיום  מגיעים   כולם  וכך  בחוזה.  אחותה  של  חלקה  את  ומקיימת   הירח,  מן  שנפל

 . הפעילים המשתתפים סוגי כל  עם  שנכרת החוזה את להפר  בלי
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פותו וזה  של השתק ין — בעלילות המשפטי הח ציאות ב  למעשייה  מ

  ובכל   צדדים,   שני   בין   הנרקמים   לחוזים   עדים  אנו   הכסף   חרמשניתו  לי   גוץ  לי   עוץ  היצירות   בשתי 

  שהוא   התנאים  של  משמעותם  ואת  החוזה  של  משמעותו  את  היטב  ומבין  החזק  שהוא  אחד  צד  יש  חוזה

  יוכל   הוא  דין  פי  על  וכי  לקיים,  יש  הסכמים  כי  היטב  יודע  התנאים  את  המכתיב  הצד  מכתיב.  עצמו

  בליבו   נמצאת  תמיד  אך  לקיים,  יש  הסכמים  כי  יודע  חוזהב  החלש  הצד  גם  לו.  המגיע  את  לתבוע

  של  צווארן סביב  החבל את כרכו התנאים אומנם .(1988 )ליפשיץ, החוזה מן לצאת  שיוכל התקווה

  על   לקבל  החליטה  אחת  כל  אומנם  הטקסטים.  סוגי  שבשני  למלכים  הנישאות  הצעירות  מן  אחת  כל

  הם   שאכן  האמינה  לא  ליבה  שבסתר  לומר  ראוי  אבל  להם,  והסכימה  התנאים  את  מרצון  עצמה

  שהמשפט   מה  בבחינת  הוא  והתנאי  אמיתית,  דעת  גמירות   מצידה   הייתה  לא  חוזית  בלשון  יתקיימו. 

  ו"חותמת"   דבר כל  עושה  הייתה צעירה  כל  כי  נראה  לעיל,  שהזכרנו  וכפי  "אסמכתא", מכנה העברי

  לא   וכדי   מרצח  עצמה  את   וכן  ,מסבל   משפחתה  את   או  הכלא   מן  אביה   את   להציל  כדי  תנאי  כל  על

 23. תינוקה את למסור

  מתינוקה,  אם הפרדת :אנושי מידה בקנה עומדות ואינן אכזריות הן היצירות בשתי התנאים תוצאות

  לקיים   יש  האומנם  השאלה  את  מעלה  –  (הטוחנת   )או  הטוחן  בת  של  ראשה  וכריתת  לאב  ארוך  מאסר

  ואפילו   ,הקורא המתבונן, מתינוקה?   אם לנתק צודק  האם  הצדק? מבחינת  זה מעין  מוסרי בלתי  חוזה

  תוכל   שהצעירה  ומקווים  הדין  על  יגבר   הצדק  כי  מקווים   כולם  –  היצירות   בשתי  הראשית   הגיבורה 

  העלילות,   שתי   כל  שבמשך  לציין  יש   אומנם   מרצון.  כביכול   אליו  נכנסה  עצמה  שהיא  החוזה  מן   לצאת

  איומיהם,   את   להגשים  באמת  רוצים  אינם  למעשה  המלכים  ההתנהגות:   מן  הרבה  מכתיב   ההומור

  רוצה   שבאמת  והיחיד  התינוק,   הולדת  עם   בעצמן  גם  מתחזקות  במשפחותיהן,  המלוות  עצמן  והצעירות

  זה   הואו  השדון,   או   האישון   הוא  מלכתחילה,  רעות   כוונותיו  אך   לו,  שמגיע   חושב   שהוא  גמול  לקבל

  בעיקר   להרע,  ומנסות  שמפריעות  משנה  דמויות  יש  לי  גוץ  לי  עוץב  התנהגותו.  על  עונש  שמקבל

  של   ידהצ ל  חזקות  משנה  דמויות  מתגלות  הכסף  חרמשניתוב  מסייעות,  דמויות  גם  יש  אך  אחת,  דמות

  מציאות   בין  עצמנו  את  מוצאים  אנו  ושוב  ואחותה.  הגיבורה  של  מהיא   בעיקר  המאוימת,  הבת

  תצא   והאמת  החוק  מערכות  יופעלו  שבו  משפט  יתקיים  החוזה  הפרת  של  במקרה  במציאות  :למעשייה 

  גם   אפשר   טוב.  להיות  חייב  והסוף  פואטי,  ספרותי,  הוא  החוזה  במעשייה  כמו  במעשייה  ואולם  לאור,

  קודם   במאמר  כמו  לצעירים,  והרומן  המחזה  זה,  במאמר  שסקרנו  הספרות  סוגי  שבשני  ולומר  להוסיף

  או   החוזה,   תנאי   ואת   היבש   החוק   את  האהבה  ניצחה   דברינו,   בתחילת  שהזכרנו   והשירה  החוק   על

  על   לחזור   אפשר  פה  וגם  החוק.   לפי  כפעולות  אלהה  הפעולות   כל  ואושרו   בו,  התמזגה  דיוק  ליתר 

  האהבה",   הוא  ש"החוק  ולומר,  דברינו  בתחילת  הוא  אף  שנזכר  אודן,  של  בשירו  האחרון  הבית

 לה.  מתאנה כשהחוק גם מנצחת  שהאהבה יש  ובתנאיו, החוזה בלשון המשתמשת הבדיון ושבספרות 
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