וּממַּ בָּ ֵטיהֶ ם ִ כַּר ֶשׁ ֵהם
ְשׁ ֵי הַ נְּעָ ִרים הַ מּוּזָ ִרים ִה ְסתּוֹבְ בוּ בֵּ ין הַ בָּ ִתּים בַּ כְּ ָפרִ ,
ְמחַ פְּ ִשׂים ְדּבַ רָ -מה.
אוֹקטוֹבֶּ רַ ,ועֲדַ יִן הַ ַקּיִץ ַהחַ ם סֵ ֵרב לַ ֲעזֹב.
הָ יָה זֶה ֶא ְמצַ ע ְ
יָשַׁ בְ וּ עַ ל ִמ ְרפֶּסֶ ת הָ עֵ ץ הַ ְדּהוּיָה .שָׁ ִתי וּ ֵתּה ַקר כְּ ֵדי לְצַ נֵּן ֶאת גוּפֵ וּ ,וְ ִחכִּ י וּ.
עוֹשׂים ְשׁ ֵי הַ נְּעָ ִרים בִּ ְשׁעוֹת הַ ַלּ ְילָה ,הֵ יכָן ֵהם יְשֵׁ ִים .יָשַׁ בְ וּ
ָר ִצי וּ ָל ַדעַ ת מָ ה ִ
וֹשׂ ִאים עַ מָּ ם שַׂ ק שָׁ חֹר שֶׁ נּ ְִר ֶאה ֵדּי כָּבֵ דֵ .הם צָ עֲדוּ
אוֹתם ְ
וְ ִחכִּ י וּ .פִּ ְתאוֹם ָר ִאי וּ ָ
בְּ שֶׁ ֶקט וּבִ ְמ ִהירוּת ְלכִ וּוּן הַ חוֹף .ל ֹא יָדַ עְ וּ מָ ה ַלעֲשׂוֹת :לָקוּם ,ל ְָרדֹּף ַאחֲ ֵריהֶ ם,
ֹאמר לָהֶ ם?...
וּמה ַ
ָ
בַּ בּ ֶֹקר שֶׁ לְּמָ חֳ ָרת ָהיָה מֶ זֶג אֲ וִ יר ִפְ לָא כְּ ֶשׁ ָהלַכְ וּ לִבְ דוֹק ִאם ִמישֶׁ הוּ חָ ֵסר אוֹ
מַ שֶּׁ הוּ חָ סֵ רִ ,ה ְתבָּ ֵרר לָ וּ שֶׁ לּ ֹא הָ יָה חָ ֵסר ָדּבָ ר.
"בֶּ טַ ח חֲ ל ְַמ ֶתּםָ ",א ְמ ָרה ִא ָמּא כְּ שֶׁ ִסּפַּ ְר וּ לָהּ בַּ ֹבּ ֶקר ֶאת הַ ִסּפּוּר.
לִתפֹּס
"יָדַ עְ וּ שֶׁ לּ ֹא יַאֲ ִמי וּ לָ וָּ ",א ַמר ָא ִחי" .הָ יְי וּ צְ ִריכִ ים ל ְִרדֹּף ַאחֲ ֵריהֶ ם וְ ְ
"איזֶה ֶרצַ ח?" שָׁ אֲ לָה ִאמָּ א
אוֹתם עַ ל חַ ם ,וְ ָאז הָ י ְָתה לָ וּ הוֹכ ָָחה ְל ֶרצַ חֵ ".
ָ
לָקחַ ת כָּאן ִמישֶׁ הוּ לְרוֹפֵא?" שָׁ אֲ לָה בִּ ְד ָאגָהֱ ֶ .על ְַמ וּ מֵ הַ מָּ קוֹם
ַ
בְּ בֶ הָ לָה "צָ ִרי
יוֹתר ל ֹא ִדּבַּ ְר וּ עַ ל הַ ַלּ ְילָה הַ הוּא.
בִּ ְמּ ִהירוּת ,וְ ֵ
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