
2�

וראיתי  בהם  עיני  נתתי  לדין.  המובאים  שנתפסו,  עריקים 

שלושה מוגי לב עומדים ורועדים ובעיניהם אימה וחרדה.

אל  ניגשו  ובאזימה,  וארשיגורה  רודניוב,  קובפאק,  הופיעו 

קורוצ'קין והושיטו לו מסמכים.

קורוצ'קין סידר אותנו במסדר ופתח בקריאה:

אינם  הם  הלילה.  שערקו  עריקים  שלושה  לפנינו  "חברים, 

השליכו   ,1941 בשנת  גם  ללחום  רצו  לא  הם  ללחום.  רוצים 

את נשקם בהתנגשות הראשונה עם הגרמנים, ונמלטו הביתה, 

אם  להם  איכפת  לא  לתנור.  סמוך  ידיים  בחיבוק  לשבת 

הפאשיסטי.  המגף  תחת  נאנקת  הסוציאליסטית  המולדת 

הוריהם  על  וילדיהם,  נשותיהם  על  להגן  רוצים  אינם  הם 

ואחיהם.

הללו, אנשי פחד ויאוש, זרעו תמיד אימה בשורותינו. רצינו כי 

ילחמו אתנו שכם אחד, כיאה לפרטיזנים סובאטיים. אבל הם 

איכזבו. אתמול ערקו מהחזית. על כן החליט הפיקוד העליון 

ביריות,  הבוגדים  את  להמית   00117 הצבאית  היחידה  של 

במעמד כל אנשי החטיבה, ושמם יהיה לדראון עולם".

השלג  הדממה.  את  פילח  יריות  וצרור  "אש!"  פקודת  ניתנה 

האדים מדם העריקים...

חדלי  שלושת  על  סובבת  עודנה  ומחשבתנו  הכפר  אל  שבנו 

האישים שחיו ללא תכלית ומתו ללא כבוד.

שלנו,  המקלע  את  להחליף  הצלחנו  ואני  שצ'ארבאטה 

שפעולתו נפגמה בזמן האחרון, במקלע דיכטיארוב, מהמשלוח 

החדש ממוסקבה, תוצרת שנת 1941. כבר יש לנו במחנה כמה 

עגלות עמוסות נשק ישן מכל הסוגים. נפרדנו איפוא מהמקלע 

 .הטאנקי ושמנו אותו בעגלה בין יתר אחיו

סבא שעייה שלנו, הוא בן תשעים,
סבא שעייה שלנו, הרקיע שחקים.

סבא שעייה שלנו, הוא לא כמו כל סבא,
סבא שעייה שלנו, הוא סבא רבא!!!

סבא שלנו עבר בחייו, הרבה מאורעות,
לסבא שלנו יש הרבה זיכרונות.

הוא גיבור מלחמה עד היום - ולמרות שזה היה מזמן,
אנחנו לא שוכחים, שהוא היה פרטיזן.

הוא איבד את רוב יקיריו בשואה האיומה,
הוא היה חזק וניצח אותם במלחמה.

הוא הכיר את סבתא פייגה, שהיתה מאוד יפה,
התחתן איתה - והקים משפחה עניפה.

כיף לנו עם סבא שעייה שתמיד בעניינים,
ועוד  עוד  ממנו  לשמוע  אוהבים  אנחנו 

סיפורים.
את  להבין  מצליחים  ולא  מקשיבים  אנחנו 

המחדל,
בשבילנו סבא שעייה, היה ונשאר גנרל.

המפותלת  דרכו  את  המשיך  סבא  אבל 
בגאון,

הוא היה עובד מצטיין, שנים רבות בטכניון.
הוא המשיך להשקיע ולא הפסיק להיות פעיל -

ומרגיש עד היום, שהוא תמיד יכול להועיל.

איפה ראיתם סבא בן תשעים,
שלא מפסיק לעבוד אפילו לרגע, כל השנים?

וגם היום, כשסבא שלנו קצת נחלש,
עוזר לכולם ו... אצלו אף אחד אינו נשכח!!!

סבא שלנו הוא לא סתם סבא, הוא איש מיוחד!
מכבדים אותו תמיד, כי הוא ממש ממש נחמד,

בכל מקום מקבלים אותו - ועושים לו הרבה כבוד,
הוא נעים הליכות - ואוהבים אותו מאוד מאוד!

אנחנו הנינים, מאוד גאים בו - ומחזיקים לו אצבעות!
שנים  עוד  איתנו  ושיהיה   - טובה  בריאות  לו,  מאחלים  אנחנו 

רבות!
מגיע לסבא לשנו שהגיע לגבורות - לחיות עד מאה ועשרים,

מגיע לו להנות מהמשפחה, מהחברים ומהמכרים, שאותו כל כך 
אוהבים!!!

בחיבוקים ונשיקות כמו תמיד
רון, אור, טובה ויגאל רביד

סבא שעייה




