
 הזבוב 

חג סביב ראשי, התנגש בפניי, נחת על כף   אישון לילה הוא הופיע, אחד ויחיד. ב

  מגרשת.  – בדפי הספר ובהיסח הדעת, מניפה את ידי  ידי ואני, עיניי ממוקדות 

  לפתע ך "אהה!, זה כנראה כתם על המשקפיים, הנה כבר נעלם". אחושבת:  

   ומזמזם. , מסתבך בשערי חוזר, נכנס ישר לאוזן הוא

ה ונחלצת. הוא מתעופף, מתנגש בזגוגית החלון  ואנ  האני מנערת ראשי אנ

 הוא ואני.  החשוך. הזבוב. 

זבוב קטן, שבקע מן הגולם ועכשיו ממהר. עליו להספיק הרבה, ספורים ימיו על  

פני האדמה הזאת. נכנס לביתי אורח לא קרוא ולא מוצא את דרכו החוצה, כי  

אני מגרשת אותו במחיאת כף, הוא נמלט לשבריר   הזיכרון שלו כל כך קצר.

 ... לּו יכולתי לעופף כמוהו  שנייה וחוזר שוב. 

רק היה עומד במקום לרגע  מנסה ללכדו, מאגרפת כף ידי, הוא זריז ממני. לו 

קט, יכולנו להכיר טוב יותר זה את זו. כי מה אני ומי אני? זבוב קטן בעולמנו זה,  

 . מהלך וגם מתעופף ואני לאאך ללא כנפיים. הוא 

מבנה " שקט משתרר לרגע ואני מנצלת אותו לגלוש בגוגל. מקלידה: זבוב:  

לכל אחד   רגליים, מבנה גוף, מבנה עיניים. גלגולו: ביצה, רימה, גולם, זבוב.

שלושה חלקי גוף: ראש   ואחד, זוג כנפיים יחיד ויש להם כושר תעופה מעולה!!!

  ימים. צבעו אפור  28ק ניכר מהראש ומשך חייו, חזה ובטן. העיניים מכסות חל

 והחיים שלהם בזבל. 

הרימות מתפתחות במצבורי אשפה, גללים וצואה. הם מחככים ידיים ורגליים  

 בהנאה. למה? כי שם בלוטות הטעם שלהם". 

מפסיקה לגלוש, אני מתוחה. לא יודעת מאיפה יתקוף. מה אעשה עכשיו?  

, חוזר אלי, רק אותי רוצה. קפיצות  שוב בשלו להירדם, לא בא בחשבון. הנה הוא 

 נחשוניות, מעוף במעגלים בתוך החדר המואר. 

החשכה מביטה מבחוץ, קולות הלילה חודרים פנימה, מנגינה רחוקה, נביחות  

 העוועים.  ובפנים, הזבוב ואני ממשיכים במחול כלבים, ציפור לילה צורחת



 י נרתמים למאבק. בתוך המיטה, מכוסה כולי בשמיכה, רק ידיי וראש

, אני מציעה שתנוח. שים ראשך על הכרית שלצדי,  "תגיד זבוב", אני אומרת לו

יש הרבה מקום, הלא בוודאי עייפת כבר. תעצום עיניך ותירדם וגם אני אחטוף  

  שנותרו בשולי הצלחת, , תנומה קלה. אני מרשה לך להתכבד בפירוריי העוגה

 יש גם שאריות קפה בתחתית הכוס. 

 "תגיד זבוב", הלילה זה יומך הראשון על פני האדמה, או אולי האחרון?

 תגיד זבוב... תגיד ז...".  "תגיד זבוב... 

בקר. אפופת קורי שינה טרופה, הזדחלתי מהמיטה, להכין לי כוס קפה. פתאום!  

ות, הוא  חשתי בעקיצה כואבת בזרועי החשופה. אני חובטת בחרק בזריז

 מתגלגל לרצפה, זה זבוב. 

אולי זה הזבוב מהלילה ואולי אחר, אשר בא לנקום את נקמתם של בני מינו. הם  

נבראו ראשונים ואם בלילה הבא, יתוש יתחיל פתאום להתעופף ולהתרוצץ  

 סביבי, זה כבר יהיה סיפור שונה לחלוטין. 

 


