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שב ואומר לו תמיד שעדיין אינו יכול להרשות לו להיכנס. האיש, שהצטייד 

היטב לקראת מסעו, משתמש בכל מה שיש לו, יקר ככל שיהיה, כדי לשחד בו 

את שומר הסף. והשומר אמנם אינו מסרב לקחת כלום, אבל שב ואומר: "אני 

מסכים לקחת את זה רק כדי שלא תחשוב שהיה משהו שיכולת לעשות ולא 

עשית." במשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף כמעט בלי הרף. הוא 

שוכח את שאר השומרים והשומר הראשון הזה הוא בעיניו המכשול היחיד 

המונע את הכניסה אל החוק. הוא מקלל את מזלו הביש, בשנים הראשונות 

בקול רם ובלי מעצורים, ואחר-כך, כשהוא מזדקן, הוא רק רוטן בינו לבינו. 

הוא נהיה ילדותי, ומאחר שמתוך ההסתכלות רבת השנים בשומר הסף גילה 

גם את הפרעושים שבצווארון פרוותו, הוא מבקש גם מהפרעושים לעזור לו 

ולהזיז את השומר מדעתו. לבסוף ראייתו נחלשת ושוב אין הוא יודע אם באמת 

מחשיך סביבו או רק עיניו הן שמתעתעות בו. אבל עכשיו אין ספק שהוא רואה 

באפלולית כמין זוהר המפציע בעד פתח החוק ואינו כבה. ימיו ספורים עתה. 

לפני מותו, כל הניסיונות שהתנסה בהם במשך כל הזמן מתלכדים בראשו 

לשאלה אחת שעדיין לא שאל את שומר הסף. הוא רומז לו, שכן אינו יכול עוד 

לזקוף את גופו המאובן. השומר נאלץ להתכופף אליו כפיפה עמוקה, כי ֶהפרש 

הגובה השתנה מאוד לרעת האיש. "מה עוד אתה רוצה לדעת?" השומר שואל, 

"אינך יודע שׂובעה." "הרי כל בני האדם שואפים אל החוק," האיש אומר, "ואיך 

זה כל השנים הרבות האלה לא ביקש איש זולתי רשות להיכנס?" השומר רואה 

שהאיש כבר נוטה למות, וכדי שעוד יגיע אל חוש השמיעה הגֹווע שלו הוא 

מרעים עליו בקולו: "שום איש זולתך לא היה יכול לקבל רשות להיכנס לכאן, 

כי הכניסה הזאת נועדה רק לך. עכשיו אני הולך וסוגר אותה."

לפני החוק / פרנץ קפקא )תרגום מגרמנית: אילנה המרמן(

לשנה טובה ניכתב ונחתם.

שנזכה לפתוח שערי שמיים, להיכנס בדלתות שהיו נעולות בפנינו, ושנדע לשמוע את הקולות 
המתדפקים על הדלתות הנעולות שלנו עצמינו.


