
18   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

ִפיָרה ּסְ ל ּבַ ְלּבֵ ַמן ִלְפָעִמים ִמְתּבַ ם ַהזְּ ּגַ

ׁש ֲחָזָרה ל ֶאל ַהחֹוף ְמַבּקֵ ם ַהּגַ ּגַ

ָרה ׁשוּב ֶאת  ְמָרה ׁשָ ַבת ַהזִּ ם ּתֵ ּגַ

יָרּה. ׁשִ

]...[

ּלָם  ּכֻ ׁשוּב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ׁשֶ

ַמְתִחיִלים

ים ּלִ אֹוָתן ַהּמִ יר ּבְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ְנַנּגֵ

ים ּלִ ּגַ פֹות, ְלעֹוָלם, ּכַ ֵאיָנן ִמְתַעיְּ ׁשֶ

ִלי ֲחדֹל ִבים ּבְ ָ ַהּשׁ

דֹול ֶאל ַהיָּם ַהּגָ

לוִּלים. ֶאל חֹולֹות ַהחֹוִפים ַהּתְ

]...[

לוּל ְדרֹון ַהּתָ ּמִ ָאז ֱאלוּל, ַאֲחרֹון ּבַ

ף ִעם ֵלילֹו . ְקַצר ָיִמים ְונֹוׁשֵ

שוב נתחיל מחדש / נתן יונתן

לסיום, אי אפשר לדבר על מטאפורת הדלת הנעולה בלי להזכיר את הסיפור הקצר של הסופר 
היהודי פרנץ קפקא "לפני החוק". 

◆  ◆  ◆

קיראו את הסיפור – האם השער באמת נעול? מה מסמל השער והמעבר בו? למה האיש לא  ◆
עובר? למה הוא נשאר לחכות בחוץ כל חייו?

לפני החוק עומד שומר סף. אל שומר הסף הזה בא איש מן הכפר ומבקש 

רשות להיכנס אל החוק. אבל השומר אומר שעכשיו אין הוא יכול להרשות לו 

להיכנס. האיש חושב רגע ושואל אם יורשה לו להיכנס אחר-כך. "אולי," אומר 

השומר, "אבל עכשיו לא." מאחר שהשער אל החוק פתוח כתמיד והשומר זז 

הצדה, האיש מתכופף כדי להציץ דרך השער פנימה. השומר רואה זאת והוא 

צוחק ואומר: "אם זה מושך אותך כל-כך, נסה להיכנס בכל זאת, למרות האיסור 

שלי. אבל שים לב: אני חזק מאוד. ואני אינני אלא אחרון השומרים. ובין אולם 

לאולם עומדים שומרי סף שכל אחד חזק מחברו. וכבר השומר השלישי מראהו 

קשה מנשֹוא אפילו לי." קשיים כאלה לא צפה האיש מן הכפר; החוק הרי חייב 

להיות פתוח לפני כל אחד ובכל עת, הוא אומר בלבו, אבל עכשיו, כשהוא בוחן 

ביתר עיון את שומר הסף במעיל הפרווה שלו, את אפו המחודד הגדול, את זקנו 

הָטָטארי השחור, הארוך והקלוש, הוא מחליט שבכל זאת מוטב לו לחכות עד 

שירשה לו להיכנס. השומר נותן לו שרפרף ומושיבו בצד הפתח. שם הוא יושב 

ימים ושנים. פעמים רבות הוא מנסה לקבל רשות להיכנס וַמְלאה את שומר 

הסף בהפצרותיו. לא פעם השומר חוקר אותו קצרות, שואל אותו על מולדתו 

ועל דא ועל הא, אבל מתוך שוויון נפש, כדרכם של אדונים חשובים, ובסוף הוא 


