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ִָקידָ :ל ָ ,ל ֵ .איְ ק ְרִאי ְלָ ?
ליאונידַ :מהַ ,מה?...
ִמיָכֵאל :הא  ֵאל ַמה ְִמָ?
ליאונידָ :אהַ ...ה ֵ ֶ ִיְִ ,מי ליאוניד ברנוב.
ִָקיד:

ַא ָ"ה ע ֶלה ָחָד.

ליאונידֲ ,$%ֵ ,$%ֵ :אִני ע ֶלה ָחָד.
ִָקיד:

ֵמַאִיַ $א ָ"ה?

ליאונידֲ :אִני ֵמרִסָ&ה.
ִָקיד+ָ %ַ :ה ְזַמַ $א ָ"ה ָ)ָאֶר(?
חֶד.
ליאונידֹ :
ִָקיד:

ָלַמְד ָ" ִעְבִרית?

ליאונידָ ,$%ֵ :לַמְד ִ"י ִעְבִרית.
ִָקידֵ :איֹפה?
ליאונידָ :לַמְד ִ"י ִעְבִרית ְ)רְסָיה.
ִָקיד:

ַמה ַה ְִ+קצ ַע ֶ ְָ?

ִמיָכֵאל :הא  ֵאל ַ:מה ַא ָ"ה ָע ִ0יָת ְ)רְסָיה? ְ)ַמה ָעַבְד ָ"?

ליאונידֲ :אִני ְמַהְנֵ1סָ .לַמְד ִ"י ָ)אִניֶבְרִסיָטה ַהְנָָ1סה ִהיְדָראִלית.
ִמיָכֵאל :הא ְמַהְנֵ1ס ַמִי)ְ .רְסָיה ֵי ַהְר ֵ)ה ַמִי,
ַעלָ3יד ַה ִַ+י ֵי ַ"ֲחנ ת ַח ְַמל.
ִָקיד:

ֲֵ ,$%אִני י ֵדַע)ְ .רְסָיה ֵי ָנָהר ָ4ד לַ ,ה ְלָ4הְ ,וַעל ָיד ַה ְלָ4ה
ֵי ַ"ֲחָנה ִהיְדָראִלית.

ִמיָכֵאל :לֹא ַרק ַה ְלָ4ה)ְ .רְסָיה ֵי ַהְר ֵ)ה ַנֲהר תְ1ְ :נֶי ֶר ,דוניי,
ִויְסָלה...
ליאונידִ)ְ :י ְָ0רֵאל ֵאיַ $הְר ֵ)ה ַמִיְ .לִי ְָ0רֵאל ֵי ְ)ָעָיה.
ִָקיד:

ְלִי ְָ0רֵאל ֵי ְ)ָעָיה .לליאוניד ֵי ְ)ָעָיה...
ְלִי ְָ0רֵאל ֵאיַ $הְר ֵ)ה ַמִי ְ ,לָ ֵאיֲ $עב ָדה.
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ִמיָכֵאלֵ :י ָלנ ְ)ָעָיה.
ֲאַנְחנ לֹא ְיכ ִלי ְלַמ ֵא ֶאת ַהֶֹ5פסֵ ,איָ $לנ ֵעט.
ליאונידֲ :אִני ָיֹכל ְלַבֵֵ 6מַה ִָקיד.
ִמיָכֵאלַ :א ָ"ה י ֵדַע ְלַבִֵ)ְ 6עְבִרית ?
ליאונידַ :מה ַה ְ)ָעָיה? ְסִליָחה ָ ,אד ֵ ,$י ְלָ ֵעט?
ִָקידָ :ל ָ+ה ַא ָ"ה ָצִריְ ֵעט?
ליאונידֲ :אִני ָצִריְ ְלַמ ֵא טֶֹפסְ ,וֵאיִ $לי ֵעט.
ִָקיד:

ְ)ַבָָ 6ה.

ליאונידָ " :דהֲ ,אִני ָצִריְ ְל ַ ֵ?
ִָקיד :לֹא .לֹאַ ,א ָ"ה לֹא ָצִריְ ְל ַ ֵֶ .זה ָהֵעט ֶ ִי.
ִמיָכֵאלֵ :י ְלָ ע ד ֵעט?
ִָקידָ :ל ָ+ה ַא ָ"ה ָצִריְ ֵעט? ַַ 4א ָ"ה ְמַח ֲֵ 0עב ָדה?
ִמיָכֵאלֵ :י ְלָ ע ד ֵעט?
ִָקידָ :ל ָ+ה ַא ָ"ה ָצִריְ ֵעט? ַַ 4א ָ"ה ְמַח ֲֵ 0עב ָדה?
ִמיָכֵאל :לֹאֲ ,אִני ְמַח ֵֶ 0את ַה ֶֶ%לב ֶל ַה ֵ)ִ ֶ $י.
ֲאִני ר ֶצה ִלְכ ֹ"ב מ ָדָעה ְוִלְתל ת ֶאת ַהָ +דָעה ְ)ִל ְ ַ%ת
ָהֲעב ָדה.

ליאוניד :נֲ ,אִני ָצִריְ ְלַח ֲֵ 0עב ָדהְ ,והא ְמַח ֵֶ 0את ַה ֶֶ%לב ֶל ַה ֵ)$
ֶ .
ִָקיד:

ְ)ַבָָ 6ה

ִמיָכֵאלָ " :דה.
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ִָקיד :ט ב ַא ָ"ה ְמַהְנֵ1ס ִהיְדָראִלי ֹ ,זאת א ֶמֶרת ַ,א ָ"ה ְמַהְנֵ1ס ַ"ֲחנ ת
ַח ְַמל ִ)ְ .י ְָ0רֵאל ֵאיַ $הְר ֵ)ה ַמִיַ ,מה ֲאַנְחנ ְיכ ִלי ַלֲע 0ת?
ליאונידְ :לִי ְָ0רֵאל ֵי ְ)ָעָיהְ ,וִלי ֵי ְ)ָעָיה.
ִמיָכֵאלֵ :י ִלי ַרְעי ֶ .$אְתמ ל ָקָראִתי ָ)ִע" ַ $על קְרִסי ְמיָ7חִדי ֶל
מד ַ)ְ6רִסי
ִמ ְָ0רד ָהֲעב ָדה  ,קְרִסי ַלֲהָסָבה ִמְקצ ִעיתַ .א ָ"ה ָיֹכל ִלְל ֹ
ָהֵא ֶה ְוִלְהי ת ְמַהְנֵ1ס ַח ְַמלְ ,מַהְנֵ1ס ִ)ְנָיְ ,$מַהְנֵ1ס ֶטֶלפ ...$
ִָקידֶ :זה ֶ)ֱאֶמת ַרְעי  $ט בֵ)ְ .בית ֵסֶפר רוגוזיַ)ְ , $א ְ 1דֵ,י קְרִסי
מד ְ)קְרס ִלְמַהְנְִ1סי ע ִלי,
ַלֲהָסָבה ִמְקצ ִעיתַ .א ָ"ה ָיֹכל ֹקֶד ִלְל ֹ
ְוַאַחר ִָ ְ%לְמֹצא ֲעב ָדה .
מד ַ)ְ6רִסי ָהֵא ֶהַ .מה ַא ָ"ה
ִמיָכֵאלֶ :רַגעֶ,רַגע,אַלי ֲַ 4אִני ָיֹכל ִלְל ֹ
ח ֵב?
ִָקידֵ :איֹפה ַא ָ"ה ע ֵבד ַעְכ ָו?
ִמיָכֵאלֲ :אִני ע ֵבד ַ)ֲחנת ֲ ,אָבל ֲַ 4אִני ְמַהְנֵ1ס.
מד ַ)ְ6רִסי ִלְמַהְנְִ1סי ע ִלי ֲ .אָבל
ִָקיד ֵַ 4ַ ,$%א ָ"ה ָיֹכל ִלְל ֹ
ְ)ִי ְָ0רֵאל ֵי י ֵתר ִמַ1י ְמַהְנְִ1סיֵ .י ִלי ַרְעי  $ט בִ)ְ :י ְָ0רֵאל ) ִני
ַעְכ ָו ַהְר ֵ)ה ָ) ִ"יִ)ְ .בְנָיָ $צִריְ ַר ָ;ַ ,:נָ4רַ ,זָ4ג...
ִמיָכֵאלֲ :אִני ר ֶצה ִלְהי ת ְמַנֵהל ֲעב ָדה.
ִָקידִ :א ַא ָ"ה ר ֶצה ִלְהי ת ְמַנֵהל ֲעב ָדה ט בַ ,א ָ"ה ָצִריְ ִלְהי ת ַ4
ַר ָ;ַ 4ַ ,:נָ4רְ ,וַג ַזָ4ג.
מד
ִמיָכֵאל :א ה ! ְֵ%די ִלְהי ת ְמַנֵהל ֲעב ָדה ְ)ִבְנָיֲ $אִני ָצִריְ ִלְל ֹ
ַהְר ֵ)הָ " ...דה ַר ָ)ה! ֵי ִלי ֲעב ָדה ט ָבה ַ)ֲחנת.

ִָקידַ)ְ :בָָ 6הַ)ַ .הְצָלָחה!
ליאונידָ " :דה!!!
ִמיָכֵאלִ :הֵ=ה ַהָ +דָעה ַעל ַה ֶֶ%לב.
ליאונידֲ :אִני ִח ַ ְ"ִ 0י ֲעב ָדהִ ,מ ֵאִתי טֶֹפסִ ,מיָכֵאל ָעַזר ִליְ .וַעְכ ָו
ֲאִני ָיֹכל ַלֲעֹזר ל ִלְמֹצא ֶאת ַה ֶֶ%לב ֶל ַה ֵ)ַ)ְ ! ֶ $בָָ 6ה.
ָאַבד ֶֶ%לב!
ְ)ֶצַבע ָלָבִ $ע ֵָ0ער ָארְֹ,
ָהע ֶנה ַל ֵ " ְר ֶפס ר"
ֲאִני ִמְתְַ4עֵַ4ע ֵאָליו
יורי
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