
 בע"ה 
 

ִמטּוס  / יוחאי בן אב"י שְׁ
 

ְבִניק ׁשֹוְרִׁשי, ֵכן מֹוׁשַׁ  ֵיׁש ִלי ׁשָׁ

ִים,  פַׁ גָׁ ְקטֹור ְוֶרֶפת ְוזּוג מַׁ  ִעם ְטרַׁ

ה הּוא דֹור ֲחִמיִׁשי ִחטָׁ ְדֵלי הַׁ  ,ִלְמגַׁ

ִים! –קֹוְרִאים לֹו ְׁשִמטּוס  פַׁ  ְתנּו לֹו כַׁ

 

ר יֹום יֹום ְׁשִמטּוס ֵמִעיר חַׁ שַׁ  ,ֶאת הַׁ

ֲעֹבד ְפִסיק לַׁ ִנים לֹא מַׁ ר ֵׁשׁש ׁשָׁ  ,ְכבָׁ

ִציר קָׁ ֵמל בַׁ , עָׁ  , חֹוֵרׁש ְוזֹוֵרעַׁ

בֹוד ְרֵנס ֶאת ֵביתֹו ְבכָׁ    .ְוזֹוֶכה ְלפַׁ

 

ְמִתי  ְך ֶאְתמֹול ֵדי ִנְדהַׁ ִריׁש –אַׁ ן ֶהחָׁ  , ֶזה ְזמַׁ

ְכֶנֶסת  עּוְבתֹוְך ֵבית הַׁ ב ְבֹרגַׁ  ,יָׁׁשַׁ

נֹועַׁ ֶהח   ְקטֹור חֹוֶנה, מָׁ ְטרַׁ  , ִריׁשהַׁ

א ְברּותָׁ ב! ְׁשִמטּוסלִ  חַׁ ּמֹוׁשָׁ ב הַׁ  ִעם רַׁ

 

יָׁתֹום, ֶדה הַׁ שָׁ ּלֹון ֶאל הַׁ חַׁ ִביט ֵמהַׁ  מַׁ

ִּמיתֹוס'ְותֹוֶהה ְבִלִבי  ר לֹו הַׁ  ' ?ֵאיְך ִנְׁשבַׁ

ְך ִפְתאֹום' ר כָׁ יָׁקָׁ גֹו הַׁ  '?ֵאיְך ִהְפִסיק ִמְנהָׁ

ְלִתי ֶאת   אַׁ ְרִתי ִלי ֹאֶמץ ְוׁשָׁ זַׁ ז אָׁ  ְׁשִמטּוס:אָׁ

 

יֹון! ל ִהגָׁ ה עֹוֶשה? ֶזה נֹוֵגד כָׁ תָׁ ה אַׁ  מָׁ

ְעתָׁ בֹו ִמיְליֹון?  ֶדה ֶׁשִהְׁשקַׁ שָׁ ֲעֹזב ֶאת הַׁ  לַׁ

ִני ְיׁשָׁ  , ּוְׁשִמטּוס ְבֶׁשּלֹו ִעם ִחיּוְך בַׁ

ה ֲאִני:  ִּמילָׁ ְזִכיר ֶאת הַׁ  עֹוֶנה ְבִלי ְלהַׁ

 

ת  ֵדר, הּוא רֹוֶצה ְקצָׁ ,'ְׁשִמטּוס ִיְסתַׁ  רּוחַׁ

ה  ה ְברּוכָׁ מָׁ נּוחַׁ  -ֲאדָׁ ּה לָׁ ִגיעַׁ לָׁ  , מַׁ

א,   ֶכֶסף הֹוֵלְך ְוֶכֶסף גַׁם בָׁ

ה!' ֲהבָׁ ל ְואַׁ מָׁ ר ֶזה עָׁ ה ֶׁשִנְׁשאַׁ  ּומָׁ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ִמיד ם ֵדי אָׁ דָׁ ֵכן אָׁ שָׁ  , ְׁשִמטּוס הַׁ

ׁש רָׁ ִני וָׁ ל עָׁ ְלֶוה ְבִלי ִרִבית ְלכָׁ  , מַׁ

חֹובֹות  ל הַׁ ְתִמידְוֵאת כָׁ ְחֶבֶרת מַׁ  ,ְבמַׁ

ׁש ִנְדרָׁ ן הַׁ ְזמַׁ  . ִלְרֹׁשם ְוִלְגבֹות בַׁ

 

מֹות ִנְדהָׁ י הַׁ ֹבֶקר ְלמּול ֵעינַׁ ְך הַׁ  ,אַׁ

ה ְגדּוׁשָׁ ְחֶבֶרת הַׁ ּמַׁ ְפרּור ֶאת הַׁ  , הּוא ִהִצית ִעם גַׁ

ֵשמֹות ְסכּוִמים ְוהַׁ ֲאִריִכים הַׁ תַׁ ל הַׁ  ,ְוכָׁ

ֲאִויר  ְרחּו בָׁ הפָׁ ְזרּו ִבְרִחיׁשָׁ  . ְוִהְתפַׁ

 

ִרים ְנמֵ  ְרחֹון, אֹוִתיֹות ּוִמְספָׁ  ִסים ְכמֹו קַׁ

ֲאִני ׁשּוב תֹוֶהה  ִּמיתֹוס?' וַׁ ר לֹו הַׁ  'ֵאיְך ִנְׁשבַׁ

כֹון?' ִנים ֶׁשל ִחסָׁ ק ִבְמִחי ֵאׁש ׁשָׁ חַׁ  'ֵאיְך מָׁ

ְלִתי ֶאת ְׁשִמטּוס: אַׁ ְרִתי ִלי ֹאֶמץ ְוׁשָׁ זַׁ ז אָׁ  אָׁ

 

ה ְלָך' ּמָׁ ְקִסים,  ִלְשֹרףלָׁ ּמַׁ  ? ְׁשֵכִני הַׁ

ִסים?' ִפְנקָׁ ל הַׁ חֹובֹות ִמכָׁ  ִלְמֹחק ֶאת הַׁ

ִני ְיׁשָׁ  , ּוְׁשִמטּוס ְבֶׁשּלֹו ִעם ִחיּוְך בַׁ

ה ֲאִני:  ִּמילָׁ ְזִכיר ֶאת הַׁ  עֹוֶנה ְבִלי ְלהַׁ

 

ֵתר, ֵדר, הּוא יָׁכֹול ְלוַׁ  'ְׁשִמטּוס ִיְסתַׁ

ִּלים  ֲעִנִיים ְודַׁ ת יֹוֵתרלַׁ ִגיעַׁ ְקצָׁ  , מַׁ

א,   ֶכֶסף הֹוֵלְך ְוֶכֶסף גַׁם בָׁ

ה!'  ֲהבָׁ ֵתת ֵמאַׁ ר ֶזה לָׁ ה ֶׁשִנְׁשאַׁ  ּומָׁ

 

ִגיל רָׁ ֲעבֹוד כָׁ ְמִׁשיְך לַׁ  ,ְׁשִמטּוס מַׁ

ד ֶעֶרב הּוא  ִים עֹוֵמדִמֹבֶקר עַׁ ְגלַׁ רַׁ ל הָׁ  , עַׁ

ל ִגיל ל ֵעת ּוְבכָׁ ֹחם, ְבכָׁ ֹקר ּובַׁ  , בַׁ

ִים  ְרִויחַׁ ֶכֶפל ִכְפלַׁ ֵמל ּומַׁ  . הּוא עָׁ

 

ִנים הּוא עֹוֵצר ע ׁשָׁ ם ְבֶׁשבַׁ עַׁ ְך פַׁ  , אַׁ

ְבֵלי ֲאִזִקים  יו ִמכַׁ ְחֵרר ֶאת יָׁדָׁ  ,ּוְמׁשַׁ

ע הּוא קֹוֵצר רַׁ ל ֶׁשזָׁ מָׁ ל ֶהעָׁ  ,ְוֵאת כָׁ

ֲחִזיִקים. ם מַׁ ה ֶׁשכֻּּלָׁ ל מָׁ   ְכֶׁששֹוֵמט ֶאת כָׁ

 

ה עֹוֶשה? תָׁ ה אַׁ  ... מָׁ

 

ֵכן   ! קֹוְרִאים לֹו ְׁשִמטּוסֵיׁש ִלי ׁשָׁ

 


