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  אלי פררה: עריכה

  אהרו� אפלפלד/  קאטרינה

  .באתר צור קשר – יפנה להרוצה את הסיכו� והניתוח לרומא� 

  תקציר העלילה 

, והיא שבה לכפר מולדתה, כעת היא בת שמוני�. קאטרינה מתארת את מצבה בהווה: פרק א

 היא איבדה כאשר, 7היא נזכרת במאורע שאירע לה בהיותה בת .  שני�63אותו היא עזבה לפני  

ואכ� בערב היא , לפתע היא שמעה קול שהבטיח לה שהיא תמצא אותה, פר וחיפשה אותה בגבעה

א! ברבות הימי� היא . בנעוריה היא פחדה מהכנסייה ולא מצאה חפ� בתפילה. שבה אליה

פע� בשבוע בא חאמיליו העיוור ומביא לה מצרכי� . החזיקה באמונה ולעיתי� היתה מתפללת

אשר הפילה את אימתה על הכל ,  באביה השתיי� ואמה קש היו�– נזכרת בהוריה היא. מהכפר

אפילו אמה חשה . אשר קשר נפשו בנפשה, לחמימות היא זכתה מצד כלבה זימבי. והכתה את בתה

האב שקע , לאחר מות הא�. א! מאביה הוא פחד, והוא חש חיבה כלפיה, אהבה רתועה כלפיו

ערב אחד הוא א" ניסה . והכה אותה בהיסח הדעת, כאל זבובהוא התייחס לקאטרינה . בשתייה

  .לשכב איתה

  

אשר לא הצליחה למלא את מקו� , חודשי� לאחר מות הא� האב הביא אישה חדשה: פרק ב

ברבות הימי� יגיעו לאוזני קאטרינה שמועות על כ! שאביה התקרב לדת . והאב הכה אותה, הא�

ש� היא , קאטרינה החלה רואה את אמה בחלו�.  ושהאישה החדשה התעללה בו והרעילה אותו

והיא פונה , בפרק זה קאטרינה מודיעה לאביה על החלטתה לעזוב את הבית. עדיי� עסוקה וקרה

, בילדותה. שנקרא כ! בשל היהודי� הרבי� שהיו מוכרי� ש� את מרכולת�, "שביל היהודי"ל

אשר אות� , הגות� המשונההיהודי� עוררו בקאטרינה אימה ופליאה בשל צורת� ודר! התנ

ואילו , חיזקו אזהרות הא� בנוגע לרמאות� של היהודי� והצהרתה על כ! היהודי� רצחו את ישו

. כאשר היא ראתה בגניבות אלו ניצחו� על הפחד, בנערותה היא התרגלה מה� והיתה גונבת מה�

 להשתמש בה� כדי, והטילה עליה� אימה, לא פחדה כלל מהיהודי�, בת דודתה, לעומתה מאריה

  .לתועלתה

  

היא ניסתה ). 16בגיל (והיא הלכה יומיי� בדר! , אביה של קאטרינה נטשה בשיוויו� נפש: פרק ג 

ונעצרה להתפלל בקאפלות אות� היא , בלילות היא ישנה בגור� או במחס� נטוש. לדבוק בזכר אמה

ודה בהדחת ש� היא מצאה עב, לבסו" היא הגיעה לתחנת הרכבת בסטראסוב. ראתה בדרכה

לאחר זמ� מה . ונתנה לאנשי� שוני� למזמז אותה, היא החלה לשתות, לא היה לה חדר. כלי�

עד שיו� אחד ניגשה אליה אישה יהודיה . היא פוטרה מעבודתה ונאלצה לגנוב כדי להתקיי�

  .ולקחה אותה לביתה, שהציעה לה עבודה

  

היא מתוודעת לכל האיסורי� , )היהודיה הדתייה(קאטרינה החלה לעבוד אצל רוזה : פרק ד 

א! לבסו" היא נשארת בשל הקור , היא רוצה לעזוב את ביתה של רוזה). 'כשרות וכד(הדתיי� 

לומדי� כבר מגיל צעיר , אברה� ומאיר, קאטרינה מתפלאת על כ! שילדיה של רוזה. ששורר בחו�

שרוב� ג� עובדי� , ונפגשת בימי ראשו� ע� חבריה, היא חשה שנאה ליהודי�. במש! שעות רבות

   .בבית המרזח, ע� היהודי�
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תחילה . הבחור סירב לקחת אחריות על כ!, גילתה שהיא בהיריו�) 17בת (באביב קאטרינה 

א! לבסו" היא , משו� שלרוב מפטרי� נערות בהריו�, קאטרינה לא רצתה לספר לרוזה על היריונה

  . והיא לא פוטרה, סיפרה לה

אצל איכרה , בבית הקרוב למנזר, ש� היא שכרה חדר, לדוביצהבחודש התשיעי היא נסעה למו

לאחר לידה מפרכת היא ילדה בת , ולבסו", ההריו� התאר!. קשישה אשר ניסתה לקרבה לדת

אותה היא , סלסלההיא הניחה אותה ב, בו היא הניקה את התינוקת, לאחר שבוע. לה'בש� אנג

טרינה חולמת על ילדתה ומאמינה שה� לעיתי� קא. ושבה לביתה של רוזה .שמה בפתח המנזר

   .יפגשו בעול� הבא

  

בלילות היא חולמת על חטאיה ועל . קאטרינה ממשיכה לנקות ולסדר את ביתה של רוזה:  פרק ה

. והיא מגלה שהדברי� אשר מספרי� עליה� אינ� נכוני� , יחסה כלפי היהודי� השתנה. לה'אנג

שכ� היא אינה יוצאת לבילויי� , ה מקאטרינהרוזה מרוצ ג� . היא מתחילה לחבב את הילדי�

מכריה של קאטרינה שמי� לב לשינוי שחל . א! היא אינה מביעה זאת בדיבור ישיר, במוצאי שבת

וחולמת עליו ועל , קאטרינה נמשכת לבעל הבית. וטועני� שהיהודי� משפיעי� עליה לרעה, בה

תחילה היא ,  לתחנת הרכבתובורחת מהבית, היא חשה פחד, בהשפעת מכריה, לבסו". מגעו

היא חשה סלידה , בני עמה, א! לאחר שהיא פוגשת בחבורת השיכורי�, מרגישה חופשייה

  .והיא שבה לביתה של רוזה, ולראשונה מבינה שהל! הרוח היהודי חדר לתוכה, כלפיה�

  

 ,קאטרינה מתחברת ע� הילדי�. שמותיה� של רוזה ובנימי� נזכרי� לראשונה בפרק זה:  פרק ו

הוא , שחיפש אותה לצור! ממו� לאביה, קריל, היא פוגשת  בב� דודה. ומספרת לה� על חייה בכפר

בכל , ההכנות לקראת חג הפסח החלו. מביא ידיעות מהכפר הממחישות לה עד כמה היא השתנתה

היא . באמתלה שסירב למכור בהקפה לאחד האיכרי�, וכעת נבחר בנימי�, פסח רוצחי� יהודי

קאטרינה , במש! השבעה. המבטאי� השלמה ע� המצב, גי האבלות של היהודי�מופתעת ממנה

קאטרינה מתנתקת ממכריה וממנהגיה ומתקרבת ליהודי� . פורשת לחדרה ומתאבלת על אהובה

היא חולמת חלומות בה� מלאכי� שחורי� וציפורי� . ומאמצת את אורח חייה� ושפת�, ולרוזה

, מה את רוצה "–תגובתה של רוזה על החלומות . ותהוכשהיא מקיצה ריח ד� מקי" א, טורפות

רוזה מצווה עליה להתאבל עליו בשל , היא מגלה שאביה מת, תו! כדי ".ה� תמיד אורבי� לנו

בחנוכה פרצו  .א! בזמ� האבל קאטרינה מתאבלת על אהבתה ולא על אביה, מצוות כיבוד האב

קאטרינה נשבעת על קברה .  וביניה� רוזה, הרוגי�21והותירו אחריה� , בריוני� לחנויות יהודיות

  .וממשיכה לשוחח עימה שיחות נפש. של רוזה לא לנטוש את הילדי�

  

א! , הילדי� מתחילי� לדבר בשפת הרותני�. קאטרינה עוברת ע� הילדי� לכפר: פרק ז 

למרות , היא מנסה לשמור על כשרות תחילה. קאטרינה עונה לה� ביידיש לבל ישכחו את שפת�

היא שותה כדי להשתחרר מהפחד ומדברת ע� הילדי� ". הרותניות מושלת בכל"יודעת ששהיא 

. הילדי� עובדי� בערוגות וחיי� כילדי האיכרי�. על הצור! להיות חסוני� ולהכות את הרשעי�

מלווה בשני , יו� אחד מופיעה גיסתה של רוזה, ואכ�, אול� קאטרינה יודעת שהנוע� לא ימש!

האיכרי� עוקרי� מקאטרינה ,  נוזפת בקאטרינה על כ! שגנבה את הילדי�לאחר שהיא, בריוני�

  .והיא נותרת לבדה, )הילדי� מתנגדי� ומנסי� לברוח(את הילדי� בכוח 
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קאטרינה עוזבת את הכפר ופוגשת במאריה שתובעת ממנה להיות אמיצה ולעשות : פרק ח

. מציעה לה עבודה בביתה,  חופשיתפסנתרנית יהודייה, עד שהני, היא חוזרת לגור ברחוב. כרצונה

קאטרינה מכניסה , בעקבות בקשתה של אמה של הני. קאטרינה מתוודעת לאורח החיי� החילוני

, נצמד אל המנזרי�, המתגורר עימה, חברה של הני, איזיו, יו� אחד. לבית את מנהגי היהדות

לפני צאתה . רנובי�' לצהני מוכרת את ביתה ועוברת, בעקבות זאת. והופ! לנזיר, אות� הוא חקר

  .היא משלמת לקאטרינה את שכרה ונותנת לה צרור תכשיטי�

  

, מהפצרותיה� של האיכרי� לשכב איתה. קאטרינה שבה לבית המרזח ולטיפה המרה: פרק ט

כפי , וה� מתחילי� לחוש סלידה ממנה. היא מתחמקת בתואנה שהיא סובלת ממיחושי כליות

אשר חייו , שעל אד�, בשל הנוהג באזור, רעי� ננעצי� בהמבטי� . שה� חשי� כלפי היהודי�

קאטרינה , לכ�. רותני אחר יעשה זאת, וא� הוא אינו עושה זאת בעצמו, לשוב לכפרו, נשתבשו

המאשימה אותה בהפקרת , סארינה, בדרכה היא פוגשת בבת דודתה. רנובי�'נוסעת ברכבת לצ

. ולאחריה� היא תשוב לביתה, יקותקאטרינה  אומרת לה שהיא בדרכה לבד. נחלת אבותיה

 ולבסו" – על מחלתו והתעללותה של אישתו בו –סארינה מספרת לה על ימיו האחרוני� של אביה 

בדר! קאטרינה מזהה מספר . רק לאחר שזו נשבעה שהיא תשוב לביתה, עוזבת את קאטרינה

א ממענת לקבל א! מכיוו� שהי, אחד מה� מבקש את עזרתה בסחיבת חבילותיו, יהודי� ברכבת

קאטרינה פונה לבית , רנובי�'כאשר היא מגיעה לצ. הוא נפחד וסוחב אות� בעצמו, על כ! תשלו�

אשר נשתנתה מבחינה חיצונית , היא פוגשת את הני. ש� הני מופיעה, ומש� לבית הע�, המרזח

היא , ובתו� שיטוט ארו!, קאטרינה נותרת עזובה לנפשה, לאחר שהני נוסעת. ובהשקפותיה

ולפנות בוקר היא נרדמת בתחנת , מעשה זה גור� לה הנאה גסה. וגונבת, פורצת לחנות יהודית

   .הרכבת

  

. כאשר כל אחד מעלה עימו זיכרונות שוני�, קאטרינה עוברת מבית מרזח אחד למשנהו: פרק י

ובערב , בצהרי� היא הולכת למסעה יהודית. יהודי חופשי ושיכור, באחד מה� היא פוגשת בסאמי

. למרות שהיא יודעת שזה קרב אבוד, אותו היא מנסה לגמול מהשתייה, בית המרזח ע� סאמיל

מאחר ואי� . היא מיד יוצאת ללווייתה, קאטרינה רואה מודעה בעיתו� על מותה של הני, יו� אחד

הנהג . תצטר! לשל� בגופה, בידיעה שעל נסיעה זו, קאטרינה נאלצת לנסוע ע� נהג קטר, רכבות

א! לאחר מכ� , אותה תחילה הוא מזמז. דישות לצערה של קאטרינה על מות חברתההתייחס בא

והנהג , )מקו� הלוויה(לפנות בוקר ה� הגיעו לקימפולונג . בטענה שהיהודי� קלקלו אותה, חדל

  .כאשר גירש עובדת קשישה, כפי שהיה אומר המנהל בסטאסוב, "את חופשייה"אומר לה בתיעוב 

  

וכול� חיכו לאמה של , כעשרה אנשי� נאספו ללוויה, עה ללווייתה של הניקאטרינה מגי: פרא יא 

הקברני� דורשי� כס" . ומאחר והא� לא הגיעה הוחלט להתחיל בלוויה, לאחר זמ� ממוש!. הני

עד שלבסו" מתרגז ועוזב , ואילו אמרגנה של הני עומד עימ� על המיקח שעה ארוכה, על  הלוויה

ששמעו פע� את הנגינה ,  קאטרינה נותרי� שבעה אנשי� זרי�חד ע�י. את המקו� בלוויית עוזריו

. כדי לא להלי� את גופת המת, בערב החברה קדישא מואילי� לערו! את הלוויה. של הני והוקסמו

ש� , קאטרינה פונה לבית מרזח יהודי, בלילה. ונעשית כמתו! לצאת מידי חובה, הלוויה חפוזה

  .בעל הבית מסכי� לתת לה לישו� במקו�
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שניה� מוצאי� עבודה זה . היא עוברת לגור ע� סאמי. רנובי�'קאטרינה שבה לצ, למחרת: רק יבפ

קאטרינה מגלה שהיא בהיריו� וחוששת לספר על כ! . ומשתדלי� לא להפריז בשתייה, למע� זה

אשר מספרת לה , קאטיה הטובה, קאטרינה פוגשת בבת דודתה. שאינו רוצה ילדי�, לסאמי

  .הליכותיהשבכפר עוקבי� אחר 

  

, ה� מתרחקי�, בעקבות זאת יחסו אליה משתנה, סאמי מגלה שקאטרינה בהריו�: פרק יג 

, היא ישנה בבתי המרזח. קאטרינה פוחדת מפניו ובורחת. וסאמי מפסיק לעבוד וחוזר להשתכר

היא מנהלת . בחור" היא שוכרת חדר אצל משפחה יהודית. ונאלצת למכור את תכשיטיה של הני

  .י וחשה חרדה בעודה נזכרת בציד היהודי� בכפרהיומ� איש

  

למרות אזהרותיה� של האנשי� , בדעתה למול אותו, קאטרינה יולדת את בנימי�: פרק יד

וקאטרינה שוהה בבית המוהל חודש , לבסו" מלי� אותו. שבכ! היא תמיט אסו� על הילד, השוני�

ת ממנה סכו� נוס" על מה שסיכמו ואשת המוהל דורש, היא מחליטה ללכת, מק� תקופה זו. ימי�

�  .קאטרינה עוברת ע� בנימי� לכפר הסמו!. ביניה

  

. ש� היא שוכרת חדר בעליית הגג אצל משפחה יהודית, אדובה'קאטרינה נמצאת בז: פרק טו 

ההכנות לחג הפסח . היא משתדלת לא לשתות ליד בנימי� כדי שלא יתרגל לריח ולשפת הרותני�

�קאטרינה , בפסח. ז" כל הזמ� באישתו על כ! שהשכירה לגויה את החדרובעל הבית נו, בעיצומ

קאטרינה אינה . פותחת את דלת חדרה כדי שבנימי� יקלוט את סיפורי הסדר ומספרת לו על משה

, לילה אחד היא חולמת שבריו� רותני מנסה לחטו" את בנימי�. חולמת עוד על יקיריה והיא חשה

  .לבסו" היא עוזבת את הבית. לקולאחר שהיא נושכת אותו הוא מסת

  

יו� אחד היא פוגשת ביהודיה זקנה וטובה . קאטרינה מתקדמת צפונה ע� בנימי�: פרק טז

בימי� קאטרינה משתעשעת ע� בנימי� ובלילות היא . המחזקת את אמונתה בכ! שהמוות אינו ק�

, מלאו בשיכורי�האכסניות הת, א! בסתיו, בנימי� החל לדבר ביידיש וכול� צוחקי�. חשה חרדה

  .קאטרינה חזרה לשתות כדי לנסו! בעצמה עוז, ביאושה. אשר מחו על כ!

  

בה בעל הבית מקמ� בעצי� לחימו� , וקאטרינה נאלצת להישאר באכסניה, החור" בא: פרק יז 

, אנדראמי�'שהיא תקרא לז, רק לאחר שקאטרינה מאיימת עליו. מחשש להמש! החור", החדר

ומשננת מידי יו� לבנימי� שעליו , קאטרינה שבה לדבר בשפת הכפר. צי�הוא מסכי� להביא לה ע

ונוהגי� בה , פ� תלשי� עליה�, בני הבית חוששי� מקאטרינה. בנימי� אכ� מתחזק. להיות חזק

היא תקרא לבנימי� , רנובי�'המחשבה שבהגיע� לצ. נוכחותה מכבידה על בעלי הבית. זהירות

ואיכר קשיש מסיע , קאטרינה עוזבת את האכסניה, וככתכאשר הסופה ש. מרגשת אותה, מהספר

  .רנובי�'אותה לצ

  

וקאטרינה , פסח קרב. יקיריה המתי� של קאטרינה שוב פוקדי� אותה. הלילות שקטי�: פרק יח 

היא ממשיכה להתקיי� ממכירת . עומדת ע� בנימי� ליד החלו� כדי שיספוג את האווירה

יל ע� בנימי� וה� פוגשי� לעיתי� ברותני� אות� הכירה בערב היא יוצאת לטי. תכשיטיה של הני

היא ממענת , שרוצה לשכב עימה, ערב אחד קאטרינה פוגשת באחד מבני כפרה. קאטרינה בעברה

לאחר מאורע זה קאטרינה חשה שהוא אורב לה ולכ� היא נמנעה מללכת . וממהרת לשוב לביתה

  . ברחובות צדדיי�
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היא שוב מסרבת לשכב , ש� הבריו� מחכה לה, ונה אל סמטהמתו! אי זהירות היא פ, בערב פסח

א! מיד מוציאה אולר , קאטרינה קופאת לרגע. הוא חוט" את בנימי� ומנת� את ראשו, עימו

   .ומבתרת את הרוצח

  

היא אינה חשה . כולאי� אותה בתא, שני גברי� גוררי� את קאטרינה לתחנת המשטרה: פרק יט

  .כאב וגופה חבול ונפוח

  

היא אחת משתי הרוצחות , שכ�, האסירות נזהרות ממנה, קאטרינה מועברת לכלא: כפרק 

ערב אחד היא רואה את הני ומצהירה . אסירה בת גילה, היא מתיידדת ע� סיגי. היחידות במקו�

  .שהיא מוכנה לחיי הכלא ושהיא חשה שאמה נמצאת בתוכה

  

היא . ה גורמת לשינויי� בגופההעבוד, קאטרינה עובדת בשירותי� מבוקר עד הערב: פרק כא 

סיגי מגלה לה . משוחחת ע� סיגי על היהודי� וחשה קירבה כלפיה בשל הזיכרונות המשותפי�

כול� עבדו אצל , לעיתי� ג� על יהודי�, בלילות האסירות משוחחות. שהיא אוהבת את היהודי�

היהודי של קאטרינה ד "עוה. ובאהבי� ע� יהודי�, ה� דנות בעונג שבגניבה מהיהודי�, היהודי�

שישמרו , הוא מביא לה מתנה ומספר לה שהצליח להשיב לה את תכשיטיה של הני, בא לבקרה

. וקוראי� להכחיד�, כול� מאשימי� את היהודי� בכל. עבורה במשרדי בית הכלא עד שתשוחרר

י� כול� שמח, בכלא נודע כי נער! פוגרו� ביהודי�. יקיריה של קאטרינה לא פוקדי� אותה עוד

קאטרינה פוגשת . נראו פריטי� יהודיי�, ביחד ע� המתנות שהביאו לאסירות, בפסח. ושותי�

בניגוד לאסירות האחרות , עד תו�" עבודה"הגאה על כ! שהיא עשתה את ה, ברוצחת השנייה

כול�  שוב שמחו ושתו וסיגי בשכרותה , נודע כי בעלה של סיגי נרצח". רק ניסו והתחרטו"ש

היא מקללת את משפחתה . קו� ביהודי� את נקמתה על כ! שה� רצחו אותומכריזה שישו ינ

  .והיהודי� וג� את הסוהרת ועל כ! הוכנסה לצינוק

  

 –קאטרינה חומקת מפניה , אינה חדלה להתפלל ולקרוא לנקמה ביהודי�, סיגי השתנתה: פרק כב

החור" . ה ליקיריהלעיתי� היא קרוב. פע� בחודש עור! הדי� מבקר את קאטרינה. ידידות� אבדה

בסו" החור" מגיעי� בגדי� . א! קאטרינה עושה אותה מבלי להתלונ�, הגיע והעבודה מייגעת

ג� . מפני שה� יודעות על חיבתה ליהודי�, א! לא ליד קאטרינה, האסירות שמחות, שדודי�

  .הסוהרות נוהגות בה אחרת ואינ� צועקות עליה בשל היותה רוצחת

  

קאטרינה מתגעגעת אל . וחפציה� מגיעי� לבית הכלא, ושודדי� יהודי�בכפר הורגי� : פרק כג 

נאלצה לישו� , אחת האסירות, סופיה. וחשה קרובה אליו, היא רואה בבנימי� ישו משלה. היהודי�

  .על א" האימה שקאטרינה מטילה עליה, ליד קאטרינה

  

ה בעוו� פציעת מכפרה של קאטרינ, לאחר שני� מגיעה לכלא אישה בש� קאטרינה: פרק כד 

,  חלק צידדו בה והאשימו את היהודי�–היא מספרת לה על המחלוקת בכפר עקב פשעה . בעלה

קאטרינה מעודדת אותה מפני . ואחרי� האשימו אותה ואת אופייה המופקר, אצל� היא עבדה

עור! . החרדה מבית הכלא ומניחה לה לתלות את אשמה ביהודי� מתו! ידיעה שזה יקל עליה

קאטרינה , ומספר לה על האכזבה שהוא גור� להוריו בדר! חייו) בפע� האחרונה( לבקרה דינה בא

  .כפי שחשה לסאמי, חשה משיכה גופנית כלפיו
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וכעת היא רואה אותו בדמות , של קאטרינה" משפחתה הנסתרת"עור! הדי� הצטר" ל: פרק כה 

קאטרינה רוגזת , צה יהודיתסיגי קיבלה מדודתה חול. השלל היהודי ממשי! להגיע. יוחנ� המטביל

קאטרינה . על א" שלא פגעו בה לרעה, על כ! וסיגי מתוודה בפניה שהיא רוחשת שנאה ליהודי�

, היא לא תשלוט בעצמה ותכה אותה, מאיימת עליה שא� היא תמשי! לדבר סרה על היהודי�

  .וסיגי אומרת לה שיחסה ליהודי� מפחיד אותה

  

המגנדרות , והאסירות, משטר חדש ק�. ומתפללת, ילי�קאטרינה קוראת בספר תה: פרק כו 

והיא מתהלכת בה� , סופיה קיבלה בגדי� יהודיי�. מצפות לשחרור בכל רגע, בבגדי� יהודיי�

היא , עקב מעשה זה. קאטרינה מתרעמת עליה ומכה אותה, כמו נשתכחו ממנה פחדיה, בגאווה

קאטרינה רואה את ,  בחדרה.לש� שולחי� את הרוצחות המתפרעות, נשלחת לחדר מיוחד

. שמה� היא מגלה כי היהודי� גורשו מבתיה�, בערב היא שומעת את שיחות האסירות, השדות

קאטרינה , בעבודה הציבו את סופיה לצידה של קאטרינה. לאחר חצות היא מתאחדת ע� יקיריה

  .מנסה לפתח עימה שיחה א! סופיה פוחדת ממנה ובוכה

  

חולפות על פני האסירות רכבות ובה� יהודי� וריח מות� ,  עבודת�בעת. שנות הארבעי�: פרק כז

ותאי הצינוק , האסירות רבות ביניה� על כל דבר. כול� שמחות להיפטר מה�. מורגש בכלא

. מחלת עור פשטה בגופה והשחיתה את פניה. יקיריה נותקו קשריה של קאטרינה ע�. תפוסי�

. לעיתי� רב הסוהרת משוחחת איתה. ימהואינ� מדברות ע, האסירות מכנות אותה מפלצת

סיגי . דאגתה של קאטרינה מפני מחלתה מעסיקה אותה והיא מתפללת כדי להתגבר על פחדה

  .מנסה לשכנע את קאטרינה לשוב לצרי" האסירות א! קאטרינה מסרבת

  

ה� . מתרחקות מקאטרינה בשל מחלת העור, פרט לקאטרינה מהכפר, כל האסירות: פרק כח

קאטרינה מנותקת מיקיריה במש! כל . בידיעה שאז ה� ישוחררו, רגו את כל היהודי�מצפות שיה

וה� , א! אי� בה כוח, היא רוצה להכות את האסירות. אמה חדרה לגופה ונוסכת בה אומ�. הקי�

ובי� קאטרינה התפתחה , שנותרה בכלא מרצונה, 90אישה בת , בי� זקנת הכלא. יודעות זאת

ומצד קאטרינה בשל נבואותיה ,  בשל השפעת היהודי� על קאטרינהמצד הזקנה, שנאה הדדית

פרט , האסירות מגלות שאי� איש בכלא, בוקר אחד. המדויקות של הזקנה על השמדת היהודי�

  .א! איש לא מעז לקו� וללכת. לה� ושה� חופשיות

הגת המתנ, בערב היא פוגשת בנערה צעירה. קאטרינה הולכת מ� הכלא לעבר הרכסי�: פרק כט 

  .ונמלטת מפניה" קאטרינה הרוצחת"עד שהיא מגלה שזוהי , עימה בנדיבות

, שלי נעליי! מעל רגליי!"לפתע היא שומעת קול משמי� . בלילה קאטרינה מתחילה ללכת: פרק ל 

היא עושה זאת ולאחר שהיא מרימה את ראשה היא מגלה שהיא , "כי במקו� קדוש את עומדת

   .נמצאת בתו! חורבה יהודית

והאיכרי� באי� ומצביעי� עליה וקוראי� לה , השמועה על בואה של קאטרינה פשטה: רק לאפ

בדמיונה היא רואה יהודי� . היא עוברת מחורבה לחורבה ואומרת מזמורי תהילי�". מפלצת"

   .ואת הוריה

היא מקיימת . קאטרינה רושמת מילי� הקשורות ליהדות המזכירות לה את מנהגיה�: פרק לב

  .שבוע ונזכרת ברוזה וילדיהשבת אחת ל

  .חזרה על פרק א:  פרק לג

 


