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ב"ה

פתח דבר
יְמֶקה.  ל ְסּיּוָמּה - ַחּיִ ְסִעיר ׁשֶ ק ְוַהּמַ ַרּתֵ יו ַהּמְ גֹוֶלֶלת ֶאת ִסּפּור ַחּיָ ּמְ ְדָרה ׁשֶ ּסִ ִני ּבַ ֵסֶפר ׁשֵ
ִדים,  ֵני עֹוָלמֹות ְמֻנּגָ ין ׁשְ רּוַע ּבֵ ַנת ה'תש"ל )1970(, ַהּקָ ל ׁשְ ָסַמְרַקְנד ׁשֶ ַנַער ְיהּוִדי ּבְ

יעֹות ַעל ֲעִתידֹו ָהרּוָחִני. ּפִ ׁשְ ל ַהְכָרעֹות ַמְרִחיקֹות ֶלֶכת ַהּמַ ְוֶנֱאַלץ ְלַקּבֵ

ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ם  ְלַקּיֵ ִאים  ַרּשָׁ ַהֹחֶפׁש,  ַאְרצֹות  ּבְ ְתּגֹוְרִרים  ַהּמִ ילֹו  ּגִ ֵני  ּבְ ְיָלִדים  עֹוד  ּבְ
ֶנֱאָלִצים ְלִהְתמֹוֵדד יֹום  ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ ּוְבֵני  יְמֶקה, ֲחֵבָריו  ַחּיִ ים ְמֵלִאים -  ים רּוָחִנּיִ ְוַחּיִ
ִרית  ם לֹא ְמַרֵחף ֹעֶנׁש ַמֲאָסר, ּבְ ָקל. ַעל ֹראׁשָ ֵבדֹות ִמׁשְ יֶלמֹות רּוָחִנּיֹות ּכְ יֹום ִעם ּדִ
ְיהּוִדי  ַאְך  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ֲהָפַצת  ַעל  ְלהֹוֵרג  ְיהּוִדים  מֹוִציָאה  לֹא  ָבר  ּכְ ַהּמֹוָעצֹות 
ִלי  ְרָנָסה, ְוַגם ּבְ ְצוֹות, ָעלּול ִלְמֹצא ֶאת ַעְצמֹו ְללֹא ּפַ ִקּיּום ַהּמִ ָדה ּבְ ׁש ַעל ַהְקּפָ ְתַעּקֵ ּיִ ׁשֶ
ְבָעַתִים ְלֶיֶלד ְיהּוִדי ׁשֹוֵמר  ה ׁשִ ִדיָנה ַהִהיא". ַהִהְתמֹוְדדּות ָקׁשָ רּות ַלֲעֹזב ֶאת "ַהּמְ ֶאְפׁשָ
ְוָעׂשּוי  ְלטֹונֹות,  ַהּשִׁ ת  ְפֻקּדַ ּבִ קֹומּוִניְסִטי  ֵסֶפר  ֵבית  ּבְ ִלְלֹמד  ֱאַלץ  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 

ַנע? ְחּתֹו. ַהִאם ִיּכָ ּפַ ַעּמֹו ּוִבְבֵני ִמׁשְ ד ּבְ ֵבִדים, ִלְבּגֹ ִלְמֹצא ֶאת ַעְצמֹו ָנתּון ִלְלָחִצים ּכְ

"ד  כּוַנת ַחּבַ ׁשְ ּיֹום ּבִ ְתּגֹוֵרר ּכַ ְחֶי', ַהּמִ ּיִ מּוֵאל ֵלִוין ׁשֶ ְרֶזל", ר' ׁשְ ְדָרה "ָמַסְך ַהּבַ ּבֹור ַהּסִ ּגִ
ִסּפּורֹו עֹוֵצר  ֶאת  ְמַפְרֵסם  ֶתר" -  ַהּכֶ ּתּוף ִעם הֹוָצַאת "ַמְלכּות  ׁשִ ּבְ ַמְלָאִכי,  ִקְרַית  ּבְ

ק ּוַמְסִעיר. ִעּבּוד קֹוִמיְקס ְמַרּתֵ יָמה ּבְ ׁשִ ַהּנְ
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ֵחֶלק ָהִראׁשֹון: ּבַ



ֶרַגע, ִאם ִויְקטֹור הּוא ַאְחָין 
ן  ה הּוא ּבֶ ה, ְוִדּמָ ּמָ ל ּדִ ׁשֶ

א.. ָאז ִויְקטֹור  ל ַאּבָ ּדֹוד ׁשֶ
י!!  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ הּוא ְקרֹוב ִמׁשְ

ֵאיזֹו ְיִדיָעה ַמְסִעיָרה...ֲאָבל 
ל  ֵכן? ֲהֵרי הּוא ּכָ ֵאיְך ֶזה ִיּתָ

ְך ׂשֹוֵנא ְיהּוִדים!?  ּכָ

ַמע  ׁשְ יִרי, ְוִאם ּתִ ָעַלי ָלֶלֶכת, ַזְלָמן ַיּקִ
ְתַיֵחס  ִנים, ּתִ ְנָהִגים ְיׁשָ ִלי.. ֲחַדל ִמּמִ

ְפָלָגה ַהּקֹומּוִניְסִטית!  ַלהֹוֶוה. ַהּמִ

ה.  ּמָ ּתֹוָדה ְלָך ּדִ
ב  ֲאִני ֶאְחׁשֹ

ַעל ֶזה...ּתֹוָדה 
ְרּתָ ֶאְצֵלנּו. ּקַ ּבִ ׁשֶ

ה ֲחָבל..  ּמָ ּכַ
ה  ּמָ ל ּדִ א ׁשֶ ַאּבָ
ְלִמיד  ָהָיה  ּתַ

ָחָכם...

ם  ּוֶבֱאֶמת ְלַמְדּתֶ
ֵחְייֶדר ? ַיַחד ַבּ ּבְ

ן, ָהִיינּו ֲחֵבִרים ְקרֹוִבים,  הֹו ּכֵ
ה ַלֲעלֹות,  ְפָלָגה ֵהֵחּלָ ַהּמִ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ה ִנְסָחף ַאֲחֵרי ֲחֵבִרים לֹא  ּמָ ּדִ

ִחי, ַעד  ִחי ֶאל ּדֶ טֹוִבים. ָיַרד ִמּדֶ
ֶרְך  ַבּסֹוף ָעַזב ְלַגְמֵרי ֶאת ּדֶ ּלְ ׁשֶ
ה ְוֶיֶלד  ַהּתֹוָרה, ְוַכּיֹום ֵיׁש לֹו ִאּשָׁ

ֵניֶהם ּגֹוִיים.. ּשְׁ ׁשֶ

ה ִהיא  ּמָ ל ּדִ ּתֹו ׁשֶ ּגֹוִיים? ִאׁשְ
ו ֲאִני ֵמִבין, ָאחֹות  ּגֹוָיה... ַעְכׁשָ
ם  ם ּגֹוָיה ְוָכְך ּגַ ּתֹו ּגַ ל ִאׁשְ ׁשֶ

ְגַלל ֶזה  ָנּה ִויְקטֹור...אּוַלי ּבִ ּבְ
ְך עֹוֵין ְיהּוִדים, הּוא  ל ּכָ הּוא ּכָ
ל  ִהְצִליַח ּכָ ּלֹו ׁשֶ ּדֹוד ׁשֶ א ּבַ ְמַקּנֵ
ה ַמְתִאים לֹו.  ּמָ ְרָחח.. ּכַ ְך! ּפִ ּכָ

יַע  ַחִייְמֶקה, ִהּגִ
ּדַֹאר. ב ּבַ ֵאֵלָך ִמְכּתָ

יְמיֹון  ֵהי! ֶזה ִמִסּ
ּבֹורֹוכֹוב - 
ל  ן ׁשֶ ַאּמֵ ַהּמְ

ְחָמט!  ְקבּוַצת ַהּשַׁ

ִני:         ֵחֶלק ׁשֵ
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א! זֹו הֹוָדָעה ַעל ִקּיּום  א, ִאּמָ ַאּבָ
בּוַע  ּשָׁ ְבֶחֶרת ּבַ ל ַהּנִ ַמֲחֵנה ִאּמּוִנים ׁשֶ
ה ָיִמים ַלָהִרים!  ּשָׁ ת ׁשִ א! ְיִציָאה ּבַ ַהּבָ

ֲאַנְחנּו  ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַחִייְמֶקה, ַאּתָ
יִמים ְלַאף ֶאָחד  לֹא ַמְסּכִ

ָלֵדינּו ָלֶלֶכת ְלַמֲחֵנה ַקִיץ.  ִמּיְ

ּלֹא  ב ַעל ֶזה ֲאִפּלּו. ַמֲחֵנה ַקִיץ ׁשֶ ְחׁשֹ ַאל ּתַ
ָמעּותֹו: ֹאֶכל  ן ַעל ְיֵדי ְיהּוִדים ַמׁשְ ְמֻאְרּגָ
ת. ּבָ ִמיַרת ׁשַ ה ְוֵאין ׁשְ ִפּלָ ר, ֵאין ּתְ ׁשֵ לֹא ּכָ

ַעם ֶזה ִיְהֶיה ׁשֹוֶנה, ֶזה ַמֲחֵנה ַקִיץ  א! ַהּפַ ַאּבָ
ה  ּשָׁ ם ׁשִ ְלַבד, ִנְהָיה ׁשָ ְבֶחֶרת ּבִ ֹיָעד ְלַיְלֵדי ַהּנִ ּמְ ׁשֶ
ֵני ְיהּוִדים, ֶאִדיק ַוֲאִני.  ַסְך ַהּכֹל, ּוִמּתֹוָכם- ׁשְ ּבְ
ם הּוא ְיהּוִדי,  ּגַ ן ּבֹורֹוכֹוב, ׁשֶ ַאּמֵ ם ֶאת ַהּמְ ְוֵיׁש ּגַ

ַעְצמֹו. ְך הּוא ָאַמר ִלי ּבְ ֶאה! ּכָ ְיהּוִדי ּגֵ

י  ַקְעּתִ ְך ִהׁשְ ל ּכָ א, ּכָ א ְוִאּמָ אֹוי, ַאּבָ
ו ַהּכֹל  ֲחרּות ַהּזֹו. ַהִאם ַעְכׁשָ ִאּמּוִנים ַלּתַ ּבָ
ֶאֱעֹמד  ֵיֵרד ְלִטְמיֹון? ֲאִני ַמְבִטיַח ָלֶכם ׁשֶ

ם עֹוד  ֲחֶנה, ְוַאּתֶ ּמַ ִרים ּבַ ָכל ָהֶאְתּגָ ּבְ
ר ָלֶכם... ֶאְחֹזר ַוֲאַסּפֵ ׁשֶ י ּכְ ִאים ּבִ ְהיּו ּגֵ ּתִ

יִרי  ַחִייְמֶקה ַיּקִ
ָבר  ֲאַנְחנּו ּכְ

ָך,  ִאים ּבְ ו ּגֵ ַעְכׁשָ
ן  ה ִמְצַטּיֵ ַאּתָ

ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ּבְ
ּוִבְתקּוָפֵתנּו ֶזה 
ׁשּוט  ָבר ּפָ לֹא ּדָ

ל יֹום יֹום  ָלל. ּכָ ּכְ
ן ָלנּו ִנְסיֹונֹות  ְמַזּמֵ

ים... ְוָצִריְך  ָקׁשִ
ר  ִלְלֹמד ָמה ָהִעּקָ

ֵפל... ּוָמה ַהּטָ

ל  ה ּכָ ֲאָבל...טֹוב, ִאם ַאּתָ
ֵסֶדר,  ׁש ָאז ּבְ ְך ִמְתַעּקֵ ּכָ
ֵלְך ְלַמֲחֵנה ָהִאּמּוִנים, 
ר ַעל  ַוּתֵ ֲאָבל...ַאל ּתְ
ה  ַטּנָ ִמְצָוה ֲאִפּלּו ַהּקְ
יֹוֵתר!  ּוְבֶעְזַרת ה'  ּבְ
ֵצא עֹוד יֹוֵתר ָחָזק  ּתֵ

ה! יֹון ַהּזֶ ּסָ ֵמַהּנִ

ּתֹוָדה ּתֹוָדה 
ּתֹוָדה!
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ִבים  א ְוַחִייְמֶקה ִמְתַיּצְ ן, ַאּבָ בּוַע ְלַאַחר ִמּכֵ ְוׁשָ
ֲחֶנה. ִציָאה ַלּמַ ֶבת ִלְקַראת ַהּיְ ַתֲחַנת ָהַרּכֶ ּבְ

ה  ּמָ ְסיּוָמה, ּכַ
טֹוב ִלְראֹוְתָך. 

אי  ַוּדַ ְוֶזה ּבְ
ָאִביָך? 

לֹום ְלָך  ׁשָ
ַמר ּבֹורֹוכֹוב, 
ר  ּבֵ ַחִייְמֶקה ּדִ

ָעֶליָך ַרּבֹות

ר ָעַלי? ֲאִני  ְלַדּבֵ
ר  ָהִייִתי רֹוֶצה ְלַדּבֵ
ַעל ְסיּוָמה! ָהֹראׁש 
הּוִדי לֹא ְמַאְכֵזב  ַהּיְ
ר  ָך ֻמְכׁשָ ּלְ ן ׁשֶ ְוַהּבֵ
ֹאֶפן יֹוֵצא ּדֶֹפן. ּבְ

ן,  ן ּכֵ ּכֵ
ְרִצינּות.  ּבִ

א ִאם ְסיּוָמה  ּלֵ ֲאִני ְמאֹוד ֶאְתּפַ
ָמר  יַע ַלֲחִצי ַהּגְ לֹא ַיְצִליַח ְלַהּגִ

חֹות... ֲחרּות ָהַאְרִצית, ְלָכל ַהּפָ ּתַ ּבַ

ָקר,  י ַהּיָ ַיְלּדִ
ְזֹכר ֶאת 

ַהְבָטָחְתָך! ֲאִני 
סֹוֵמְך ָעֶליָך!

ְלִהְתָראֹות 
ַע  ְעּגֵ א, ֶאְתּגַ ַאּבָ
ֲאֵליֶכם ְמאֹוד!
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