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לע nס·יבית wאינויוהי n ,ש~לחכעתהצומר.כרי ,דעתר 1למ·תיחקב,;נר 1איםב
 .)םש(ברבMכעלגן nקי~מגדתאחרדהםזחם.ר i'Tם.ג 1תריחוןכ

 ) 1962כיבrוי 1השמרמ",ל '$7 ...הןמות.",עםיwוירן u (בר·נ~יר 1חrב

 • nהמלשפארהי 1בביאוחג 1הרמותשלפיה m:..ביארגכולוהסיופראתכפנה
מח·שלנעי~תבת nרתעחכניין-ל:עיי~/והת, nקירלrשו..פהרנמאiצlו nיכד"
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מן·.:זר:שכלת:נרתארתה.כמרי~עה nהמ~בוברשלית:נרת 1השכלעילמותגב.רת
פור 1סי nפירשttנכחתמצעיר.ת mמr-ורעים-1תתבאפיקיםניסויה 1לצ~ת
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דiל,ת. 1היאמורעעלגר nםמבפר 1המסשלבד:נברתו 1,התתא

רע 1אשיחחצ 1לרתגחבתרכי r1ב 1התהחצחסיפרד 1לגוביתיר 1תבלת 1ה~ק
S. נומוסרתחרתיר 1ילi'להמפיתחאת:בי·ייn ההוסיופורנםתn .סי· 1לבקשיוה

שיל·רמס:בן nרת 1אבמצועספר 1לייודעד 1כיל-פר 1המ:סהתב'~כי,·הרצחפרוד
םדי· nעביןהמאבק i0 : wזחש~ויםס 1עמרחיהw i;בל nnקיןשמעשהםמברגן,
שיעהלא:mיל·ההיםקיןש.ל.הצר.:דקאםב,ןצאן, 1לבין--ו-ערי·ה1דא~נדמה.

 :קדןש'לל~שמתיר ו:~מרן 1כריס:rפקירתמלא 1כמrעהצבהמ:ספרמנחתר". iל
אחת·עםל,התה:לןש,צדיןהאnקיןכיר, 1אפילמשוכנע:חייתיי"ו~לא
ד 1שי,הrעמי nבראח 1האתגםאמשיםש,האןאלאב,ך 1םלזןולאכמצחו",קין

ואשלהיתמםר~חרי·כןלבצע.קיןמד nעפשע~מהוארהכאי:נרפנים
iאבאכילואחיך,היכל~יה."iדהרח:וסרההס,ס:ברתאממרי·קהi11 מאפ"'לחטה

ארiזהלדiעלהתי~צבליל.ד 1ליהיהi.קל"לאג :ד 1היילע:מדיתאתינזיים
זח".צד 1ל

פי 1ל ;....;. l\'לאין :ד~בריזחnצפי 1כלדותר 1:ל~מבנחגעכןש~יזמחו

ע,נייןוהלאדרוברין.שללwזמתרבאשרות 1פק 1סכל-יל:דרתרהברת 1יזכר
ר 1פר 1הסיחר·קידתלע·פיהtנדרשrתה 1בל 1הק 1ה .אתטין 1לחלרמערער~ה
ר. 1דרת 1ילשלהחצח ,,,,פ,יסבזזיזהתינ'~כיי,הסיפר,,ביןמר, 1צ 1ע

עשמ:דתה~סהפן, I:ף N1 ·ר.ר, 1הסייפשלר 1כ 1ר 1לארהמנחהרן 1העייקיר 1
 riמאפשר 1אי,נהמתבית 1האית 1יליד, iilחוריית~ :ידבח-1של 1בסירפר·גרברתהייל.ד
כבtמ,רג.ר~המס:פרשילאחיינ:iראתקה: 1מד,זiיהילודתפיסתשכלתיני.'עי·רן

העיi:נ. 7'תת~נפאביקיםרקאכ:מחר,מתבטאת,אוחרר:בה 1הר 1.·חז

ן 1·,מלעיקין~לאשמתוהמסיוראicרפ~ן;,כי i:התהסיפורפרשינרת 1
n ,ד.חב,ריאלגםלהתייחסהמי·שרר·ים,שביבידה:הקבלהכחח 1מי~ביתi . 

בשא·ספקשלאפשךרתעלמיז:,חת 1רתוךרצב 1מעההרהחסיפורגםואכן,

הקט:ניםהפכיםעלשמ:קפידכמידרבריןשלן 1איפירבדחברין.שילמת·ר
בי.כחת,בהםל.טהישנה:חבהחזהרענייןהדיחה, .·עלה~ב.על'תוקי 1חשל
ענייניכלר,מך,הרצח.מקרהמפחטיtנר 1להחסרדע 1מילהשליםד 1נרע

אב,שמתשלאאולישבעשהצח. 1הרמ.עה~זV 1ב·כחרכיםורכושבחלאות
הת,ב"כיהסייפהרלבידהרצ;,חפרי:י 1סי ז,:ב,ה 1ההקובלבוצ·רתכררין. 1.הרב

חיל..ו,שלן 1בראי~ת

המ·ס·פו,-מדי. 1לנהירברגר 1חהמספך·:כמד 1ל 1,כי 1מספר· 1הבידהמא.בק
 , 11נדת•ןןנריןנכסי u.באומרןןןבריןאתלהקניטלגנוןמןצ~ן 1כיל

נקמת-ילדותי"·אתברלינקרם :מפרשותסריגהמתון"א:בלכן, 1כזר.~ב.על
אכמ.ןך,.שהיא,.המבוגר,תפיסתעלחוריית-הילד'תמתגברתחוץ:;כ~ילפי

.אברם 11מ.שה 1שידובריךשל.שהופעתוח.שהמכויגרואולםי;מ~ר:דתקת.
אחת".מפורשת.מלהכלאש.בישא, •••העצובגרריה 1·הסני

בוימו·מ:רפיעהוא iפדר. 7.·מרכזו:'בס·כמוט'במשמ.ש.יה~י· i.הנ~ש:א ... ·. "'~
לאפ·בי.חסה 1עמדלהבעתרחן,תךהסי,פורשלבראש.י:תרזים·ומק~המים

סבי~פי1גום nגיי aןםי:רתדבrחריז,לשדו.בא.יתיתההזרתיתפ m.שר'רת
 •עצ,מןמסופח n.דנס.י~של·מחזרתר

לע nו~ל.ששמ.תחליונכהמספרמעrצרב.וסיפורלשו 1nםשארי 1
לוחאהדיהח.תאwדות 1לאבiשד mהקרגים-כבו.ש.לתי.רם u.רחכרא!ויפים
ים lדאwיפיירדירב1rן.שלמ:דרחראתת 11'~ד 1לtכ;ביירiברתייר:אaיםזן,'ההםם

-דאםסספינ02חסבrוילאיוגט 1כקלרשכהפט,-ודחברין.המספרשא~מפיין
אפ·לשל nמיכללי~ררדתם 1,משטבמים, 1מהי 1ב.ל:תי·:נים 1אםיפיימ~כחים

-הילד~תפיסtתעל-פנימגוזמות,iזלnבקןרת 1רנחי 1איקן 1חנלריהת, 1שר
גשבסר,פרדרביר,יזלשדא~.מיתיתזהותווי 1גילעם~עםtמןאת mהמעורער

הק·רלנחיאלים.ט,חמרת ;:ניrדרןכי·~םדובריך,;ןיה~שופטל~פרר. 1הסי
 ~ tיש:ולי·כאזריתrדסמר,תב n:בrבחשלהאחו·יםד~~ת 1הילנסיפיו:ריה~מ·רפייrעה

מהר.הרס nפס'יב 1אס ;רם 1ב:סיבלתי-שלילייפהיביט mמצטי~מעיק.יורת,לי,ת
 n~חריה 1.לס n1mיחמרת-.זךהמות:אוףהרוסח. nעיריץש,לס nאב·טיפ
הסיפהר.

אלי·ברין. nההוי 1נזיכ;בש~ל wםמ·יוובrער1עבפ·ר m1ימ:ספאי, 1אי~משמע.
":מיומיי :דיז 1בלע·יי·ת $7מר 11עצע!ללגתחיילה 1ממ!עיידופר 1ס 1חמאהמת,אiב
-חרב 1םרפ·עםאר~ב:ן ם&, :כן n ·הפצחרף".םמת 1חסדשrותבחתיל~
נקiזחאפילון, 1עשכיד 1עתי:ר 1הכרשל~םשםמש~מארתהאכי:ראםפק 1ס

,לiזו"אפשרות:mייז,ךך~הח,אתםזהמעלהב:רט:ר.בiאשiפר".איד .כי iםiדיר
אפשר".ין ,K ,לת. \'iרזuיאת-המל,השלהכפולהבמש:מערתה-ר' 1כי
דוב·אוילוד~ברין,ךסלחמרת·ועלחחחצ' 1 ,שלתגביע iהטהמס:פרהרי 1זzג

ש,שהמ.םבת i1מ1רראישייתהרי,הו ;ממד·ית 1ד· nזימותר 1יא~מש·י·ר.תרהאחדין

 .'םד~,

מש·פר 1ס 1המ- i1nplied narratorמ~ 1הה>גרע 1חבל 1חמ:המספר
תמספר·שביןאמםק 1ל:אםש:רעמד,ותן'אזiקביע-פד 1הkיני-tה~מסרי 1~חר

הסי·אתהמ:סםמרתהש~ררותבע 1האaרת' 1כרת·ר 1ב:גר nחמס,פר·כמ:ב. n'כיילוד
עוררין.עליהש~יזםהםרע,הכאדםדחבריזא,תבעת n1קהסר.תחתפ:רד.

 . nעצמיביקרותמ:תיחת·אבמצעותזרקבי,עהמתזק·רתתסי:רםת 1ר 1שרר"אnילר
חט·עםל:בדיהייתיזא,~;וריק :חטאתחהשתה 1ר l'ל 1מק:ררוiו 1חכ.יש 1חר '

 1הח.אטlופיענרחקי~מרתאחדותן,ת 1רי 1אפשר l'ה:מ,ס:פ:חשלחטאומהן'אי".

,האדמה.עללחידתאף 1שחרא-קיןש.לחני 1המ,ן,דל::גרל:ו 1גי 1ב-iןiחב,ריז
די·רת-המרתףעלהאחמה.אללחזורעתיהשיאוףאדמה,פד nעה 1שהיקין,
"צלילש·ומע.ן,המספרלרי,צפה",,מתחתאהמהש 1י,,אםן :ד:הבריזמר 1אר

כי. 11התנהמיתוסשלדרמים 1קהד :מעשה 1ל-הברי:ר"ליפנימתחתמ.חד
מצחו..עלך,ןצח-1תר-ש~לבט·בערתמומנואזמ~נעהמ:ספר

 nמהחלנרגעתהמספרשלהאישי,תהחטאשתחושתה:נמב;ע,מן~לא
ירצושברטובאישיר,ס 1מיתשלמרדו.ביתכשלירחההת,ב')כיס n:המי,ת

-חברך-'הסרפדש'להפרטיששמולס,בחה,ר::גלייםישבתת-:הטק:סט.
הזהדותקין.שלביברהתב"כי,פרשא·שמרעםהזההותלייייהביאו

i'11 ביחובסקי, 1טשרכשאולאחרים,ומשורריםסופריםאצלמציריב:חמה
זרבריזרצחמאזזן,סבר,העל-פיהמלך.אשולשלן i1'ןמןתיעיםזם:מזיחהה

 nלמשפחששיירכמיםבבר·,של-קין,עצמואZוהמסופר1א1ה 1רדר,תר. 1ביל
ד;ברין,אחרינמשןהמספר .••קיןמצ:אא~ציכרלי~ישהריחים. 1הiירחצ
הררת· 1זאתאףאיורליהמספרשילסיפיח-ערלמראתח~ףקמוייישע,צם

מפש:ר·,חיי"·.מש.הןאמצאאחר·י,ןבלכתיו 1,~אםייל .:'שליו . . 

ומ.י·אירועיייש'םל 1עמושתתתהיאשאףנוספתאפשרותיקיקמת
ה,מ,ןדך,נייפ.האיחרעיםל.מתנובת-האגדי.תב:הר.חבתיר-כי rהת·ב'.גרום

נר.דבארץישבכך·ואחררנהנעקיןה 1היכי rהת:נ'פרד 1הסיםהמשן

הדגר.בבין,מגב~למן,מכן·:לאחרקורותייראתפר 1לסין,דער'ש 1ד 1מ 1ה

וילךלפצעיהרגתיאיש"כי :למןשירתעל:נס;מןסזכראלי 1הט.קהביסיהס
שובעה".שבעיםולמןייקם~קיןשבעתיםכילחב,רתי.י

בקדמת·המרתף]דירת [ברזבארץלשבתמ;בקש ..ד~רבריז-·קין
החזרתבזרויותשמש,שלקצורת.שערת.רקיש •••קע 1,:,בקרמת·יקר i/ Jעידז

(ברטוב)"חברן ·.]~ iרב.מער.בבמזרחפיסרת-.השמייםל.ביןחלרברתינרש:ביז
כרוצח].אותרקובע :המודרנית[במה·דררהארת'רר:רצחכניר,מבבימך, 1"ל

להמשךבעקיפין"גררםשהאוהרידירתן,אתלרמוסחש~יברומניודן .
ערהששאירבומשרםממחלתו,·בנראתלהצילהיהדכרל ;בברשלובתלתר .,

המדד.ששלפיתרכל-קין, [בבזשלגורלובחריצתאשםהריהוזאת,
 .•לחברתי"]ד 1וייל ;,i .:~למרהרגר~
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