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המרחק.אר
 .)הזבי tl 'וו

 .חשקז~כיםה·~רנ'םבאחדמעיירתרהואנפז~כרשהואכלרר•זtםאדחירשישאירמבלי "

שעכרועלרםיו,יסישברתנטשךנקיוםרגםהרגישויזtלאכשם .בצאתוור.גישלא ש·~

 •בעיירהעל•ר

כיאהו.שקטיםברחונרתובעברוכיור.רסקלרהוארקערב.וסדרם•עםהואצא

 ••.בעולםסטרת-תסראיזרלוןםהתמנרעע ,•חם·לראז~כגומרתהאפלוליתבתרן

לדבר-מה'כסרמזלפנ•ר,לרגע•םהתנפנףהעבהכשםiכלרמדרד•ם'צדע•םעצדחרא
 •••תםרי-הםרחקבתוךנnחרי

מוכנויירנטרליללםנותחלמערבםשסדר.ו .והשב•םמהערנר•םבאחדיםתנקלהוא

חיתהכאילרישר.לררצעולהםלבשםלאהראאך •ורגזהשלחשאי jרטרתסרן
 ••.האלםחטטיו.המרחקאלרומזלפניולהתנפנףהרס·ףסקלר •••לפנירלסרלהזךר

 •• !החבר•המרחקאותרהואטקסיםכסח . 1ה •המרחק

רגעעסוכאז •צרוחרבלקרזשהגיעעדהפסקבל•:אחדיםווחברתעברהרא

 •••זררמרפשהמסטהדרךלעברואם 'נעצםרנמלךכאילר 'בעלטהזחסתכל

כמקוטר.כמסומרערמונשארמדיאך •הדצהנטההרא

החבירם."הרבי.הדחר.ה•חכאזבחייר.שלמהתקופהעלירעברהזרסמטהבתרך jכא
מקלו •ניראת·הכברדנהםומםiיכלערמווו.ראליעניועתהתממתחיםאלושלצלילהםדזי

 •••הרגעבקדושתו.ראגםור.גישכא•לרלזרז'סבליבלןקענ.ערץ

ארתח ;בהיזtישסהכלעםהסםטהלע•נ•ותתבלטזררנסדה •תמנכרתהאפלולית

וחרצעהעפרהנתמלאהדרךבאמצע •קצתהרחקששם .הגדרלההנצה .רוק •שחיתהםסטה

 •••זובעיירההגדוליםהשירםאחדשלברקרולמאורעזכר •זידרם

דם.ערנששגגותידם.עםהנסוכיםנת·חעלהסמטה'כלפניעלכילו.ונדמה

נשתמורמפחת .לזרדיםביונת .הנצהפניעלראפ•לרגדררת•חעל .למחהצם .....ךהשבו,

 •••ה•לדרתיתהו•תומרפרפת .הוא

ואפילורלדחרולרבוולרפשה'לטמסהזרבשער.בלנוהתעוררןחזקיםוגעגועים

 •••הנרידסיתרלפרקיםומתבדלמתבודדהיהששם 'רנןבחצרהםנהלאותה

 !הםזהירהרמחקומתיחנתמפשטהלאה,שם Jטה :tהסםאחי-:אך

 •••לפניוות.רוםמושרבהלךiכעמתוךנחז;יכהכעסוזםסלר
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חריתש

תן!"תן.תר·-

 •דז~ר t:ה• jהעשכנפ•עלעפההוכנת

 ,;האחרזהד.ט'וגרף-ערמדיבמהירותעובריםלפניו •הפלדפהעלערםדהרא

אלו-."ושאףשהוא •הרמקחקרבתאתאלייסםכםבשויםבעינ•רונריאםהחשכהתברןםרכ'ק'ם
הוכתנ-ראייסתרךעליועוברםחולפים , ::~•לעהתלבשועתהוהשרק ,אילנות

הועל.םםתונעע-לאופקתמתחהרחק :iוש " .• !צלחה.דרך :ברכהארשתבלויתחסירה
 ••חטם.ריהרמחקאותראלהדאגםלכאורהחרת,-, ;לפניםםארחראפrז-ענק•תתנועהבולו

כד. ~i:רחםשאהואסהאך •חלאה fחלאהככהנשאהוא •• !תןתר·תן.-
 ? , ...אתונסחבהגבוד

 •••:דראעברןבצורר רן:'";.: •דורותכסהשלבסל-וירשהזהר

 •••יטב:יי:הרפשכלעםהםסטהאחריו,זוחלתהםםטהנם !הםובפה

 ד.:תזנברעעםיי .ז;יי:רבית .ר·מ•םברי;אתבלהשבו 1הביתתחובזהרפשתברךוהנה

 •••משפהח•זחוכ ,םרחשיתירחוכ-קובך,רנ•ברבינםיששאדםצלל•וגו:ללים

להס"~אדחדצבעאדח jשנר fיוםםעשי·ריםקטנרנים·עניינם f:עיננ-יםםפההםרהענינים

 •• !פערפים-

ונעלמהלאוחרנהדפהחץ.בסריחותנחשנהנצנצההיריקה •פיהוםלאירקהדא
 ~ 1ענאלראשואתדפ.נההוא •תקפדו.נפשושאטברזשלוגש •••וג.לגליםםתחת

 ...ד,קטרםא.-ו::תור.וחב:חשנדףחוהעשז jםעננתןגציםםםראן ;הסקיםםר,מ"':חק

 •••לאחורשרבפניואתלחםבנאלץהוא

עשך i ג~·:גהר-רובלטג·םערפש ,ר!בש iמארר.ד-·רררחבחמתהואקרא- !אהה-

 •• ?א·-מוהח"ם •חה"םהםרא• •ע•נ•םםעררונצים

" ........... . 
רתעסןר,;;נכתחתיצבהמדר.העדסחשבותין.תמהוםפתאוםערררתהרהקטרשירקת

 •הכ-תכ .תץ•:אתלקדםהאודםכרבעועםיצאות.חנה-:אש .הקטנ;תהתחנותאחתלפני

שך,•ךאדםבניאיזהשופטוור.הבהפנ•עלואחור.פנ•ם • jדלכא jלכאנ•דררת.רנעעכשפנם

 ,דה'זtא'פדתהתנ·עזתאדתזעםסאהריר·שםם iשהשא' ,עצםסהצלליםכאותםבעיניו

 •••ר.-כבתעקסלשםהסםלהלארון jכאהעז.:דושאלוורקבב•כדל.

 •••מהפלדםהרסאיונוהוא •••האזפב•םשקשזקקולרשב

עכדטד·יזכהבחשכה'לזטה ,רישם •••לאוחרנדחפים •ור.ףבליסעזפפ•םרדנ.יצם
 .••,ור.א•בחרםזרבשתתישםנלירדתו

תאכלנה.תצטע"':נח,אחדותנפשותחרםרכז.סבתיהבאחדיזרגשלכשתקץי.סח-,ואולם

עמהק-נז.:לדאהנפ•~:התגלותאםכ• 'הוההאבליהיהלבדיבשהיצירוםניהולא

 •••וסנהננםזלא
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המרחקאל
======= 

 •.•צער jטתוה"ם /ה"םאזהרתםרא•םהםרהבה-הואהרר,ד-·להםחרסאב· •

 • • • •שטחהסתרךחי'ם •אסת·•םדדיםשלרגעיבראןשרנאליהםנא:א.שרנה

 •••א~נאה ,זיוףהואהשאררכלהח"םנמשכיםדקרק /רגערק

עולםלשםפוניםמעשים 'סקרבליםפזמונים ' jחםרבמזלרת tת :בקועותברכות
 ..•כםצוזהחג•ם ,אבלותמצותק·רםל•זtםק·נרת ' א::.ו

להתאבלאםכיאבלות.בנהוללא ,בוהגגכשלבר 'אזרקלחגתמ•דרצהוהוא
כלתנ-עמקי-הלב jםתרמאליהטתפרצתכשהברכה 1אזרקלברך- •שסםזלהצטער

 'לבנו-מורשיכלאתמניעיםכשזעזרע•-תפלה 'אזרקלהתפלל 'הר-געשסתרךאש

נעל•םרגש'םשליפהרקמהאםכ• /רנלות 1םלמליםבטרירקשאינהתפלהלהתפלל
 + ••נחדר"ם /זכ"ם J·ךדממ'ם

 ".הפלג•םח!ב'על /הקמהשבל• jב' /ביעדים /בשדרתויתבודדהאדםסחבותדיברה

נפששל 'ולקד•הככתמהבלת•כשזכהשלניצוצותבבקשו i =תועהזה·ה tJדיש
 •••צנועק·ץבוקרעםזריחתהבשעתנקר•-השמיז~ jז 1אדרטצאחנוטה • r ל::

הסתתר,כשהשמשואח-:,כחדרוהשוקעכשזבשוהסתכלבשדהלכדוכשעמדזפעם,

 ,עצומה'זzא•פחכלברפתאוםהתעוררהאפלולי,ע:כוקמרחקהתגלחדלעינ•ןהתגבורזחדמדרס·ם

 •••הבריות jמעירמםתתרההשזבשיוםיוםאפת 11t ''זtשסה 1זד.למרחק ה·--::::

 •••זראחרזרחולפותתחנות

 1להזים t:iרדקורציםהארץ,על :rע·נ·באלפ·הםרז.:ציצ•ם ,בשטיםהתרבוחנדכנים

 •.•בדמ·-ל·להארץעז:שחק•ם~;ם•חים:ך

נגלתהמה~העדאפםעלטה,בה•:ב:תותאנועבותיערלתוךמתארםנתק·~ההרככת

 •פנו•ככרפכ•עלשדב

ליל".חצות·וzלרחישהקשיבהוא :עצ:::ות·ו jתואלוחדרהכחזקהנשבהקרחרוח
 •הרכנת jתואלונכנסהפ~ט·האתלסוףעזבהואתקפחו.רל·ארתעסרם :t 'של-גש

והא•צטבארה :cל· :tך,םפעלם·רה•םשכברמהם •פהאלמפהאנשיםמלאח•ה jחקרו
בשנ•שהנחכר /חבורת •"'נה Z.י• jמתרוהתנמנמזזהאלזהבלחצןומהםולמעלהמלםטה

אתלחכל•ט:דיאלאמע•iל·ם'הודלקולאד:א·לו :t 1כפנד,iי'הקלושאן,-ה~ביצועבר·-הקררז·

 ".-,זומע·שלש·ררנתלכדרכתערנוהארפנ•;:רעשעםהרננתנענוע •הק·רז•ז~בתרך:זאt:בלרלית

נחובכלבהת:~טצו /שבקרבתו jך,הלואלפנין .:::·והואק"'א- !אדםריח-

עזגופני jצ-השרד.ראכחןאתחכשילרדהעיפרתהל·אדתאפםנםישד. qגרעלעללהבליג

 •••רבעיםלונחנדילפחותלשתב

 •••מצאולאםנחאיזוימצאאולי jלצדד'פנההוא

ורונושפניואישהסt:בםלכלפניעלהשתרע 'ועליונהלאיצטבאמתתחלפניר,

הספסלעל •••נשסענחרתווקוללישמ•נהמתחתנזדiכרררגל•רiלצותרוקבאפלוליתשקעו
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שחרית

אלרפנ•השהחלוצתצדהעלבהשענה 'בנםכאזששכבהאשהשנהחטפהשכבגדר
אלוהכלחצרהאשהשללמרגלותיה ••.לח·קהסמרךונרגעשכסבםת•נוזככלפיהכותל

 •••יש•בהמתוךשנרדמו /•זzניםזה

 •בחורתי-שניםכשמערפכהומכלמליאםהידהמקומותכלכולו.הקייזלאר·ךצעדחרא

 •••ישניםשלמחנהביזער jכאעומדחכדן.לבדרהוא ••.הוא:רק

אתברשףטוחמלהגעגועיםשלוזרם •פתאוםתקפחועטרקצערשלוגשא•זה
הנאחזיםכדגים /השבהכמנמרתכאזיזtנאחזואלו,עלובותבריותעלבהביטוחושיו,

אתכחץפלדרו /ו.כרומיםאחדמפ•שנחתמוךבהתמלפר 1וגניחהאנחהכל •••כמצררה

 •••לבקרועת 'יבבהכחריקולכנפשועמוקעמוק,התרשמהנחרהרכל 1לרב

אחתחביקהלחבקמדנגות 1לרוחהנפתחותהזהנה •משתרבבותהתחילורז,·ועות·ר

 •••כולוהאנוש• jהמ'אתגדולה

מתכלכל·ם !האדםאת ,לחייםנתז_יטיףהואהרהר _ rבאר'אלחיםברא.חיים

 • ••ארמלל•ם!ידם".עלושפלנשחתכעשה ,:~המנפסדוהאדםממכר,מתעשריםהאדם,ז.:זהחי-ם

קצחאלהסתלקאחר •והתאנהגדוליםברחמיםלרסביבעיניואתהעכירהוא

קםושרב 1במרחקנזכ,·כרגערארלם •כהרהוריםו•זtקע>כל ::tהםדרפזאלכשעז /הקייייז
חרא ••••ואםלבלהאדםכנישלמגרפותיהםלהסתתרכט:קש / jהחלואללורהםתלק

בו.והסתכל jהחלואלויותריותרנלה·ז
 " •• 1חסהמראל !המרחק.אל

טרגדיהאיזו /ונוגר.עצרנו.מכגיבחאיזומאחרר•רמשמיעותה"זzניםנח-ותאפם

 •• !רלניזtמתולנפיזtוכךהקרובהעולמה'

לע"רתר."שכאותוואדערבומורמי :tעלמחרת

חראשוטטנחרץ,ברא:-:לאואישבתרדמתה'זtק·עהחיתהכשהע"רהליל, jרבאשר
ביתכלאלגנשחרא •••יג·ע·-כחעלככנפ•רהסוכך /טובמלאךנדמות /ברחובותיחייד

תינוקהלשלוםהמפללתרחמנית'כאםלחשו,צקיזשפךקץ jא'רחמ•םמפ·קותונפנים
 •••ער·םתויועל

שלחמימהםס•רחםב•ברוסקרעמד •העיירהליזכ·צתסמוך .הברק·רמדומ•ועם

 •••מטרתואלישרההולךכאיש 1בטוחותפם•ערתלור•פםעבמקלואחזואחרפירדה

מעםעורנעורים,רמגר,·ליםהאדםבני •צ·~ד·ואתהחיש jכהאורשגנוונמרה

 •• !בסלסלתםירום•ער

חפצו.למחוזהגיעלסוף

המרחק!"·,הנה :קראואחרלרגליו.שהשתרע /ההוזהברא•-ד.פלגרהםתכלעמדרגע

 •••ויעלם
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