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מראש.  קבוע  הכל  בפועל  אך  החופשי, 
והחופש  הגדול,  המנצח  בידי  נקבע  הכל 
הוא אשליה. הקביעה היא תוצר של סיבות 
אין  בפועל  סוציולוגיות.  או  פסיכולוגיות 
לנו כמעט יכולת ובחירה חופשית. השגרה 
קובעת את גורלנו מראש ומונעת מאיתנו 
לפתח מודעות משלנו על משמעות החיים.

וכחירשים.  כעיוורים  מתהלכים  אנחנו 
ולא חושבים על  נגינה לא שומעים  מרוב 
משמעות הדברים. גם אנחנו מצויים בתוך 
החיים ולא נעצרים לחשוב על משמעותם 

עבורנו. 
הדובר מנסה להימלט מהזוועה - הוא זוחל 
שומר  עומד  בפתח  אבל  הפתוח.  לפתח 

הסף:
"דומה היה כשאר כל שומרי פתחים, אבל 
מקצת משהו מאותו הדיין הזקן היה בו", 
המצפון שוב פועל, הוא לא יכול להתחמק 
ממנו. החזרה בתשובה אינה דבר פשוט - 
הדיין  האמבטיה.  כמו  "לוהט"  מקום  היא 
כתב לו מכתב ]על כל דרך התנהלות חייו[ 
התעורר  לו,  להשיב  הדובר  יספיק  ובטרם 

מהסיוט ועמד בפתח ביתו.
יוצאת להביא לו נר, זאת במשמעות  בתו 
כפולה: האחת להאיר לו את הדרך בלילה 
החשוך, השנייה - להאיר את חייו. הדובר 
שוב רואה את אש התנור ולא ברור לו היכן 
הוא נמצא. האם זאת טשארני או אורה? כל 
הדמויות סביבו הן נשיות הכרוכות במוטיב 
היחידה  הגברית  הדמות  והנר.  האש  אור, 

היא הדיין, האנלוגי למצפון שלו.
לקרקע  מחובר  הוא  אימה,  מלא  הדובר 
ער.  והוא  ישנים  כולם  ונפשו המדוכדכת. 
בכוכבים  מגולמת  היחידה  האופטימיות 
הוא  הכוכבים  ולאור  איתו.  יחד  הערים 
חידת  זה  רואה?  הוא  מה  משהו.  החידות.                            .רואה 
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גלעד חי

התפעל 

ְּפָעִלים ָזִרים נֹוְפִלים 
ֵּבין ִּבְנָיִנים.

ַהִּבְנָין ִׁשיָטה
ֵׁשִמית.

ֹׁשֶרׁש ָהַאְׁשָמה: ֵׁשם ַהֹּפַעל.

כליה 

ִמָּכל ֵאָבָריו ָּבַחר ָהָאָדם ְלמּוָסר ֶאת ַהִּכְלָיה. 
ֶׁשַּמֲחִליִפים אֹוָתּה  

ּוְמַחּקֹות ְּפֻעָּלָתּה 
ְמכֹונֹות    

ּוְכָחָלל ְמֻחָּלל ֶׁשֵּכָליו ְׁשבּוִרים 
ִּתְמְצאּו 

ָּבּה 
ֲאָבִנים 

ֵריַח ֶׁשֶתן
ְוִׁשְטֵפי ָּדם. 

ֵמֵאיָבָריו ָּבַחר ָהָאָדם ְלמּוָסר 
ִּכְלָיה. 

ברירת שמשון

ְּבֹׁשֶרׁש ַהּבּורּות ֵאין ְּבֵרָרה.
ֶאְחֶיה אּוַלי 

ְּבבֹור
ֲאחֹוָתּה 

חֹור ָקִליַע ְמזָֹהם 
ְצִליל ַמְטֵּבַע ָזר ְּבחֹוֵזי 

ִּדירֹות. 

עובדה 

ַּבֲהָנָחה ֶׁשַאָּתה ַּפְׁשָרן 
ְּבַפֵחי ַהֶּזֶבל ִׁשְכַבת ּבֹוְגֵרי ָמֶתָמִטיָקה ֲחָדָׁשה

ֻמְמֵחי: 
ִחּטּוט 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים
ֲחֻלָּקה ְלֹלא ְׁשֵאִרית 

ִחּׁשּוב ִנְפֵחי ַּבְקּבּוִקים 
ֶאְקְסיֹומֹות ַעל ִהָּׁשֲארּות ַהֶּנֶפׁש 

ְוִחּׁשּוֵבי ִּגיל 

ָאָּנא 
ְקחּו ַהֹּכל ְלִחּיּוב

ְׁשבּו ְלִׁשיַרת ַהִּתְקָוה.

הנידון 

ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוָתיו 
ֶאָחיו 

ַאְחיֹוָתיו ְקרֹוָביו ַמָּכָריו ּוְׁשֵכָניו 
ְּבֵני ַאְרצֹו
ְוָהעֹוָלם.

 
ַהִּנּדֹון: ִׁשעּור ַהְּתמּוָתה.




