
הכירו את הדמויות:

ִויְקטֹור

ִמיְכל ַחִייְמֶקה )ְסּיּוָמּה(

יְמיֹון  ִסּ
ּבֹורֹוכֹוב

ר' ַזְלָמן

ֶגעִציל ִפיֶצ'ע
ה ְמַאְרִכיפֹוָבּ
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יִרים ְוֵאין  ו ֵאין ֲעׁשִ ֵמַעְכׁשָ
ים, ֵאין ְלֹאם ְוֵאין  ֲעִנּיִ

ִוים!  ם ֶאְזָרִחים ׁשָ ּלָ ת! ּכֻ ּדָ
ִדיָנה  רּות ַהּמְ ׁשֵ ם ּבְ ּלָ ּכֻ

ְפָלָגה ַהּקֹומּוִניְסִטית!  ְוַהּמִ

ַחת  ָשֵוה ּתַ ם ֶבּ ּלָ ל ַהּקֹומּוִניְסִטים ָהָיה ְלַאֵחד ֶאת ּכֻ ָהַרְעיֹון ׁשֶ
ֵלי  ר... ְללֹא ֶהְבּדֵ ל, ּוְבִעּקָ ִדיָנה ְללֹא ׁשּום ֶהְבּדֵ ַמְנִהיגּות ַהּמְ
ִפיָסה זֹו ֶנֱעַצר  חֹוֵלק ַעל ּתְ נֹוֵגד אֹו ּכְ ד ּכְ ְחׁשַ ּנֶ ל ִמי ׁשֶ ת. ּכָ ּדָ

ְך... ַלח ְלַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה אֹו ַאף ְלָגרּוַע ִמּכָ ר ְוִנׁשְ ְלַאְלּתַ

ָנה  ה 50 ׁשָ ִרית ַהּמֹוָעצֹות. ִמּזֶ תשל"ב )1972( ּבְ
ִדים  ם ְמֻאּגָ ּלָ ֵכנֹות ַיַחד ּכֻ רּוְסָיה ְועֹוד 14 ְמִדינֹות ׁשְ ׁשֶ
ְפָלָגה ַהּקֹומּוִניְסִטית.  ְלטֹון ִרּכּוִזי ֶאָחד, ַהּמִ ַחת ׁשִ ּתַ

ּה ָעְלָתה  ּבָ ָנה ׁשֶ ַנת תרפ"ג )1922( - ַהּשָׁ ׁשְ ּבִ
ל  ְלטֹון ֻהְכְרזּו ּכָ ְפָלָגה ַהּקֹומּוִניְסִטית ַלּשִׁ ַהּמִ
ָלה. ְמׁשָ ִכים ַלּמֶ ּיָ ׁשַ ְרָקעֹות ּכְ ָהְרכּוׁש ְוָכל ַהּקַ
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ִרית  ְלטֹון ָהַאְכָזר ָחיּו ֶאְזְרֵחי ּבְ ל ַהּשִׁ ה ׁשֶ ׁשָ ַחת ָידֹו ַהּקָ ְוָכְך, ּתַ
ִקיְסָטן. אּוְזּבֶ ּבְ ַהּמֹוָעצֹות, ּוִבְכָלָלם ֶאְזְרֵחי ָהִעיר ָסַמְרַקְנד ׁשֶ

הֹו... ְוָלאִדיִמיר 
לֹוְמָך? ְיִדיִדי ָמה ׁשְ

ן, ִאיָון ּוָמה  ְמֻצּיָ
ָך ֵאיְך ָעַבר  ִאּתְ
ָעֶליָך ַהֹחֶרף? 

הּוא ָעַבר, ֵאין  ֵמַח ׁשֶ ׂשָ
ָסַמְרַקְנד,  מֹו ָהָאִביב ּבְ ּכְ
ְך ָנִעים. ל ּכָ ֶמֶזג ָהֲאִויר ּכָ

ה  ה ִמְתלֹוֵנן? ַאּתָ ָמה ַאּתָ
יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֹחֶרף עֹוֵבר ַעל 
ֱאֶמת ָהָיה  ם ּבֶ רּוְסָיה? ׁשָ
ַקר! ּפֹה ֲאִפּלּו ַהֹחֶרף 

ֵסֶדר.  ּבְ

רּוְסָיה ִנְמָצִאים  ן, ֲאָבל ּבְ ּכֵ
ְנִהיִגים ָהֲאהּוִבים  ַהּמַ
נּו - ֹקֶדם ְסָטִלין  ּלָ ׁשֶ

ְרֶז'ֵנייב - ְוֵהם  ו ַבּ ְוַעְכׁשָ
נּו. ּלָ ב ׁשֶ ִמים ֶאת ַהּלֵ ְמַחּמְ

ה צֹוֵדק,  ַאּתָ
ְזכּוָתם ַאְרֵצנּו  ּבִ
ן ֵעֶדן  ִנְהְיָתה ּגַ

ָנה. ל ַהּשָׁ ּכָ

ְלִהְתָראֹות 
ְיִדיִדי.

ל טּוב. ּכָ

יר ֶאת רּוְסָיה??  ה הּוא ִהְזּכִ ָלּמָ
ָטָרה  ׁשְ ל ַהּמִ ַטח סֹוֵכן ׁשֶ הּוא ּבֶ
ִאית, הּוא ָרָצה ִלְבּדֹק ֶאת  ַהֲחׁשָ
ָטר... אֹוי  ׁשְ י ַלּמִ ּלִ ֱאָמנּות ׁשֶ ַהּנֶ
ָעִניִתי  ה ׁשֶ ַוֲאבֹוי ִלי! ֲאִני ְמַקּוֶ

ִריְך. ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר  ה הּוא ְמַדּבֵ ָלּמָ
י ַעל ְסָטִלין  ִאּתִ
ְרֶז'ֵנייב?? הּוא  ְוַבּ

טּוַח סֹוֵכן ֶקֶג"ב!!  ּבָ
הּוא  ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ

י!! ד ּבִ לֹא חֹוׁשֵ
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ֲאִני  ב ׁשֶ ַטח חֹוׁשֵ הּוא ּבֶ
ָטר, אּוַלי  ׁשְ ד ַלּמִ ִמְתַנּגֵ

ָהִייִתי ַמֲעִדיף  ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ
ִרית ַהּמֹוָעצֹות?!  ִלְבֹרַח ִמּבְ
ה?? אֹוי ַוֲאבֹוי ִלי, ָמה ֶאֱעׂשֶ

ים ֵלב  ֱאֶמת ,ׂשִ נּו, ּבֶ
ה הֹוֵלְך, ָחֵבר! ְלָאן ַאּתָ

הּו ָהא ְסִליָחה 
ֲאִני... ְסִליָחה!

ל  ם הּוא ְמַרּגֵ ּגַ
ב  ַאֲחַרי??...ֲאִני ַחּיָ
ְלֵהָרַגע, ֲאִני ְמַדְמֵין 
ַמן... ל ַהּזְ ִלים ּכָ ְמַרּגְ

ה ִנְרֶאה  ְמְמ, ָהִאיׁש ַהּזֶ
ַדאי  ְמֻפָחד ְמאֹוד.. ּכְ

א  ּלֵ ַלֲעֹקב ַאֲחָריו, לֹא ֶאְתּפַ
הּו... יר ַמּשֶׁ ִאם הּוא ַמְסּתִ

ַמן,  ֲאָבל, ֵאין ֶזה ַהּזְ
יָמה  ׂשִ ל ַהּמְ ֹקֶדם ּכָ

ַהּנֹוְכִחית, ָמה 
ֹתֶבת? ֵהא... ַהּכְ

ַחת  ּפַ ִמׁשְ
ה, ֶזה  ֵלִוין ִהּנֵ

אן. ּכָ
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