םנה Iג הםתאם נ~  Iעה
oןaןו  lffוlן oו f eiJכ
אב - Iסבן מצד אמן נחשב בזמנו לאדם החזק
ב  Iותר בצפון מד  Iנת נבדה שבארה " ב.

הוא

נחשב ל"מנה  Iג של האזור" .בתקופה הה  Iא
הממשלה המרכז  Iת כמעט ולא התערבה בחןן
התושב  Iם .

לאב  - Iסבן ה  Iו מפעלן חרושת

לצ  Iנורות ברזל .נאמר לן שהוא העס  Iק במפעל  Iו
 lותר ממחצ  Iת

תושבן

האזור.

אב - Iסבן

מת

הצ  Iפ

II

ה

ה

II

תה

ארוכה  ,שכן מרב  Iת
הצ  Iפור  Iם מסוג זה

 Iכולות לחוג מעל
טרפן

כשעה

או

כשעת  IIם עד שהן  Iורדות

בג  Iל  Iחס  Iת צע  Iר  .הוא נהרג " בתאונת נשק

על  Iו  .ע  Iנן החדה ערה לכל תנועה של הגוש

בלתן מובנת "  ,כפן שנ  Iסח זאת הע  Iתון המקומן.

המונח על האדמה .למראה התנועה הקלה
ב  Iותר,

הן מתרוממות במה  Iרות וממש  Iכות

לחוג בגבה  Iם באט  Iות.
לפנן כמה ל  Iלות נזכרתן במה שס  Iפרה לן על  Iו
אמן

-

א  Iך אב - Iסבן למד לקלוע במטרה נעה .

הוא עשה זאת בדרך הקשה.

~,..

"'"

בדרך-כלל אב - Iסב ן צ  Iפה לצ  Iפור  Iם כשהוא

שוכב ללא תנועה על גבו  .לעת  Iם צ  Iפה להן
ב  Iש  Iבה ,כשהוא נשע ן ללא תנועה על אבן א ו

אב - Iסבן נהג לצאת לבדו למקומות נ  Iדח  Iם

סלע  .כדן לזרז את בואן הוא הנ  Iח את שאר  Iות

באזור  Iם מדבר  IIם .לקראת המסע הוא הצט  IIד

הגופה המבותרת במרחק של כמה עשרות

בתחמושת ובכל ן הנשק שבהם בחר להתאמן

מטר  Iם ממנו .

ובמזון .בנוסף ,הוא לקח עמו מהמשק חתול ,

תוך זמ ן לא רב הצ  Iפ ו ר  Iם ה  Iו מגלות את שתן

כלב בר או ח  IIת שדה אחרת וקשר אותה

הנקודות ומתח  Iלות לחוג גבוה סב  Iבן  .לאחר

במכונ  Iת.

כשעה או שעת  I Iם התח  Iל אב - Iסבן את א  Iמונ  Iו.

כשהג  Iע למקום שומם  ,אב - Iסבן ב  Iתר את

בא  Iמונ  Iם הוא השתמש בכלן נשק

הח  Iה לאורך על חל  Iפת בגד  Iם מ  Iוחדת השמורה

צ  Iד  ,רובן צל  Iפה  ,רוב ן מחסנ  Iת  ,רוב  Iם קצוצן

את החל  Iפה בדם הרב

קנה וכמובן רובן טע  Iנה רג  Iל  Iם .לעת  Iם הוא

ה  Iטב ברצועות הבשר

אקדח  Iם :

עמו  .אחר ,הספ  Iג
שפרץ ,

ומרח אותה

התאמן גם באקדח  Iם .ה  Iו לו ארבעה
שלושה בעלן תופ  Iם ואחד חד  Iש.

והעור האדומ  Iם.

הוא לבש אז את החל  Iפה המדממת על בגד  Iו

(

ן

~

שונ  Iם :

רובן

וצ  Iפה לצ  Iפורן הטרף

-

נצ  Iם  ,ע  Iט  Iם או עזנ  Iות .

-----~~~~~~------

חזהו ,כשהוא טעון ובלתן נצור I .ד  Iו אחזו בקנה
ובהדק .כאשר התאמן באקדח  ,הנ  Iח אף אותו

על חזהו כש  Iדו מ ו נחת על הקת .כאשר  Iשב,

~-------~---------------

הנ  Iח את הרובה באלכסון על ברכ  Iו  .את האקדח

-סבן  Iרה במה  Iר ו ת ובד  I Iקנ ו ת .לעת  Iם נעץ אף

נהג להנ  Iח אז לצוד על האדמה.

שנן קל  Iע  Iם באותו עוף .לפעמ  Iם הספ  Iק אף

ל  Iרות בשנ ן עופות בזה אחר זה  .פעם או
ה  Iר  IIה ה  IIתה צר  Iכה להתבצע בד  IIקנות רבה

פעמ  IIם קרה שהוא הפ  Iל שלושה עופות בשלוש

ולשם כך נדרשה מ  Iומנות גבוהה .עופות הטרף

 Iר  Iות עוקבות .

ה  Iו מה  Iר  Iם מאוד וכל תנועה קלה או מ  Iותרת
הבר  Iחה אותם  ,כאמור כחץ .לעת  Iם הם אף
ה  Iו מסוכנ  Iם.

שכן ,בשנ  Iות האחרונות שבהן

כך החלו  Iצ  Iאות  Iו הארוכות של אב - Iסבן

למקומות הנ  Iדח  Iם לשאת פרן.

קל  Iעות  Iו

צללו מטה  ,הם נעו במה  Iרות רבה מאוד.

השתפ ר ו להפל  Iא .בחווה הגודלה שבה התגורר

אם הקד  Iם אב - Iסב ן להטות ולכוון את הנשק

לבוד לאחר ג  Iרוש  Iו  ,נהג אב - Iסבן להשתעשע

כלפן מעלה  ,הספ  Iקו העופות לנסוק במה  Iרות

נעות.

לע  Iנן

עובד  Iו

בקל  Iעה

במטרות

לגובה רב מאוד  .שוב ה  Iו  Iכולות לחלוף אף

הוא  Iכול ה  Iה לקלוע ברובה מחסנ  Iת במספר

כשעת  I Iם עד שהם חגו כלפן מטה .אם א חר

מטבעות הנ ז רקות מחל ו ן זו אחר זו  ,או לעת  Iם

אב - Iסבן להטות ולכוון את הנשק  ,ה  Iה הדבר

 Iחד  Iו.

 Iכול לה  Iות אף מסוכן .בכל מקרה תנועת ו
הטתה

ה  IIתה

במה  Iרות את

ח  IIבת

תנועת

לה  Iות

העוף

מה  Iרה

וה  Iר  I Iה

ומדו  Iקת.

'~.'!:".

במשך כל  Iצ  Iאות  Iו אלה

י'
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-.פ~~

-

.~.נ.'..ו1iiJi

ואב - Iסבן  lצא

לעשרות ואולן למאות א  Iמונ  Iם כאלה

-

לא

פגעו בו צ  Iפורן הטרף מלבד פעם אחת .באותה
אב - Iסבן לא  Iרה כמעט אף פעם בצ  Iפור  Iם

פעם הספ  Iק ע  Iט שנפגע בקלע בזנבו לנעוץ

כשהן חגו בגובה רב  .למרות שה  Iו לו מספר

את מקורו בשוקו של אב - Iסבן .אב - Iסבן מעך

רוב  Iם ש  Iכלו ל  Iרות לגבה  Iם אלה .הוא ח  Iכה

אוךזו בקת הרובה .הצלקת העמוקה נשארה

להן תמ  Iד עד ש  Iתח  Iלו לעוט על  Iו ,או עד ש  Iרדו

בשוקו עד למותו .סבן  ,שהת  Iר לנתח את גוו  IIת

רה.

אב  Iו לאחר תאונת הנשק ,ס  Iפר זאת לאמן .

דן ה  Iה בכדור אחד שפוגע במרכז הגוף כדן

כ  Iום  ,החווה הגדולה א  Iננה עוד .המפעל  Iם

להפ  Iל כאבן אף את העוף הגודל ב  Iותר  .אבן

והבנ  IIנ  Iם נהרסו  .האזור כולו צח  Iח וללא תושב  Iם .

על  Iו

ממרחק

קצר.

רק

אז

הוא

I

