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ַקִיץ ְוַחם, 

ֵבר, ָרב ִישָּׁ ַהשָּׁ ה שֶׁ ִית ְוִחכָּ בַּ ב בַּ אּוִרי ָישַׁ

ּלוֹ: ה ִעם ַהֲחֵבִרים שֶׁ נָּ גִּ ֵחק בַּ ָבר ָרָצה ָלֵצאת ּוְלשַׂ הּוא כְּ

ְדֵנדוֹת, נַּ ְנָיִמין הּוא ִמְתַנְדֵנד בַּ ִעם בִּ

ְגֵלׁשוֹת. מַּ ׁש בַּ לֵּ מוֹת ּוִמְתגַּ לָּ סֻּ ס בַּ ִעם ַמְלָאִכי הּוא ְמַטפֵּ

חוֹל, ִעם ַמָיה הּוא ּבוֶֹנה ַאְרמוֹנוֹת בַּ

דוֹל. מוֹ גָּ אוֹטוֹ כְּ ְוִעם ֵחן הּוא נוֵֹסַע בָּ
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ר. בַּ ָרב ִנשְׁ ָעה ָחֵמׁש ְוַהשָּׁ ַהשָּׁ

ה,  נָּ ָבר מּוָכן ָלרּוץ ַלגִּ אּוִרי כְּ

ָאְזנוֹ, ה בְּ ַאְך ְלֶפַתע הּוא ׁשוֵֹמַע ְלִחישָׁ

ַרק הּוא ׁשוֵֹמַע קוֵֹרא לוֹ ַלֲעצֹר. ׁש שֶׁ קוֹל ַחלָּ

ָבר. שׂ ֵמֵהיָכן ַהּקוֹל ּבוֵֹקַע ְוֵאינוֹ רוֶֹאה דָּ אּוִרי ְמַחפֵּ
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"ִמי ֶזה?" אּוִרי ׁשוֵֹאל.

ְואז הּוא רוֶֹאה ֶחֶרק ְקַטְנַטן ּוָבִהיר, 

ֶקט: שֶׁ דוֹת, עוֶֹנה לוֹ בְּ ַעל ַרְגַלִים ֲאֻרּכוֹת ּוְכָנַפִים ְמֻחדָּ בַּ

ָבִרים ֲחׁשּוִבים לוַֹמר ְלָך." ה דְּ מָּ "ֲאִני ְזבּוב ַהחוֹל, ְוֵיׁש ִלי כַּ

ה ֲאִני ְמאוֹד ְמַמֵהר,  נָּ "ְזבּוב ָקָטן, ֲאִני ִמְצַטֵער, ַאְך ַלגִּ

י?" ר ִאתִּ ַדבֵּ ֶאְחזֹר תְּ שֶׁ ְנָיִמין, ַמָיה, ֵחן ּוַמְלָאִכי, אּוַלי כְּ ִלְפּגֹׁש ֶאת בִּ

ָך." לְּ א שֶׁ אֹל ֶאת ִאמָּ ֵלְך ִלשְׁ תֵּ ַדאי שֶׁ "אּוִרי, ַסְבָלנּות, ֶזה ְלטוָֹבְתָך. אּוַלי כְּ
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ה אּוִרי ִמְתַרצֶּ

ּופוֶֹנה ְלִאּמוֹ,

יר  ְסבִּ תַּ ֵדי שֶׁ כְּ

ּנּו רוֶֹצה. ָמה ַהֶחֶרק ִממֶּ

ִבים,  ַיַחד יוֹשְׁ ֵניֶהם בְּ ְוָכְך שְׁ

ְלִדְבֵרי ְזבּוב ַהחוֹל ַמֲאִזיִנים.

ה,  ְתִחיל," אּוִרי ַמְקשֶׁ נַּ "ִלְפֵני שֶׁ

יר." ֲאִני ַמכִּ בּוִבים שֶׁ ְכָלל לֹא ּדוֶֹמה ַלזְּ ה בִּ "ֲאִני לֹא ֵמִבין, ַאתָּ
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ִדּיּוק ְזבּוב, ֲאִני לֹא בְּ "ָהֱאֶמת ִהיא שֶׁ

ה יוֵֹתר ּדוֶֹמה ְלַיּתּוׁש, ֲאִני ַהְרבֵּ

חוֹל, ֶהְכֵרַח ַחי בַּ ַוֲאִני לֹא בְּ

ֶצַבע ַהחוֹל. י הּוא כְּ לִּ ַבע שֶׁ ֲאָבל ַהצֶּ

ְזבּוֵבי ַהחוֹל, אוֹ יוֵֹתר ָנכוֹן ְזבּובוֹת ַהחוֹל, 

דוֶֹמה ַליַּּתּוׁשוֹת – עוְֹקצוֹת, בְּ

ָך. ר ִאתְּ ִדּיּוק ֲאִני רוֶֹצה ְלַדבֵּ ְוַעל ֶזה בְּ
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יִצים. ה בֵּ ֵדי ְלָהִטיל ַהְרבֵּ "כְּ

ְזבּוַבת ַהחוֹל ְזקּוָקה ְלָמזוֹן ָטִעים ּוֵמִזין.

ּה, ָסמוֹן ָעֵרב ְלִחכָּ ָפן ּופְּ ם ָאָדם, שָׁ דַּ

ֲעִקיָצה. ְוִהיא מוֶֹצֶצת אוֹתוֹ בַּ

ן, לָּ ָכה נוֲֹהגוֹת ְזבּובוֹת ַהחוֹל ְוַהיַּּתּוׁשוֹת כֻּ כָּ

ְוָלֶכם ְמָגֵרד, ּכוֵֹאב ְוָאז ֶנֱעַלם.

ים ַמֲעִביָרה  ֲאָבל ְזבּוַבת ַהחוֹל ְלִעתִּ

ָפן ַמֲחָלה לֹא ְנִעיָמה.  ָסמוֹן אוֹ שָׁ ִמפְּ

ָמִניָאִזיס', נַּת ְיִריחוֹ' אוֹ 'ִלְישְׁ ֲחָלה ָאנּו קוְֹרִאים 'ׁשוֹשַׁ ַלמַּ

ים –  בּועוֹת אוֹ ֳחָדשִׁ ה שָׁ מָּ ּוָבּה – ְלַאַחר כַּ

א,  ְמִהירּות ִנְרפָּ ּלֹא בִּ ַצע ֵמִציק שֶׁ ַח פֶּ תֵּ ְמקוֹם ָהֲעִקיָצה ִמְתפַּ בִּ

ֶקת לֹא ָיָפה". ִאיר ַאֲחָריו ַצלֶּ ְוָעלּול ְלַהשְׁ
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ִאּמוֹ:  יט בְּ אּוִרי ִנְבָהל ּוַמבִּ

ר לוֹ? בּוב ַהחוֹל ִספֵּ זְּ ָבר שֶׁ ֲהָנכוֹן ַהדָּ

חוֹל ִעם ַמָיה,  ֵחק בַּ ְך רוֶֹצה ָלֵצאת ְלשַׂ ל כָּ ָבר לֹא כָּ ו הּוא כְּ ַעְכשָׁ

כוִֹנּיוֹת.  ְגֵלׁשוֹת ְוַהמְּ ְדֵנדוֹת, ַהמַּ ר ַעל ַהנַּ הּוא מּוָכן ְלַותֵּ

ן?!  כֵּ ִית ְולֹא ְלִהְסתַּ בַּ ֵאר בַּ אּוַלי ָעִדיף ְלִהשָּׁ

ֶקת ַעל ָהֶרֶגל ּוְלַגל ֵיׁש ַעל ַהיָּד, רוִֹעי ֵיׁש ַצלֶּ לְּ ר שֶׁ הּוא ִנְזכַּ

ִקים? ֲחָלה לֹא ִנְדבָּ מַּ ים? ְוֵאיְך בַּ ְך, ָמה עוֹשִׂ ִאם כָּ
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אְֹמָרה יָעה ֶאת אּוִרי בְּ א ַמְרגִּ ִאמָּ

ה. כָּ רּוָפה ַלמַּ ים תְּ ן ְלַהְקדִּ י ִנתָּ כִּ

ָלִלים, ה כְּ מָּ מֹר ַעל כַּ ְוִאם ִנשְׁ

ּכּוי ִלְהיוֹת חוִֹלים. ַנְפִחית ֶאת ַהסִּ

א. "ֵצא ַהחּוָצה אּוִרי," אוֶֹמֶרת ִאמָּ

ֳהַרִים, עוֹת ַאַחר ַהצָּ שְׁ ּיוְֹצִאים ַהחּוָצה בִּ "ֲאָבל ִלְפֵני שֶׁ

ִנים. ר ַעל ַהפָּ ל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ַהֲחשּׂוִפים – ּוְבִעקָּ ָחׁשּוב ְמאוֹד ְלָהֵגן ַעל כָּ
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ים  ְרוּוִלים ֲאֻרכִּ ׁש ֻחְלָצה ִעם שַׁ ית ּכֹל ִנְלבַּ "ֵראשִׁ

ִים.  ְרֻסלַּ ְוַגם ִמְכָנַסִים ַעד ַהקַּ

דוֹל  א אוֹ ָאח גָּ א, ַאבָּ ֶעְזַרת ִאמָּ בְּ

ִנים  וָּאר ְוַהפָּ ִנְמַרח ַעל ָהָאְזַנִים, ַהצַּ

ים. נוֵֹזל ִלְדִחיַּת ַיּתּושִׁ

ל ָהֵאיָבִרים ם ַעל כָּ ְוָכְך גַּ

ים. ֶבֶגד לֹא ְמֻכסִּ ֲארּו בְּ שְׁ נִּ שֶׁ
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ִית ֵיׁש ְלֵהָעֵזר  בַּ ְמָצִאים בַּ נִּ שֶׁ "כְּ

ל ַמְזָגן אוֹ ְמַאְוֵרר.  רּוַח שֶׁ בְּ

ה ִלְזבּוֵבי ַהחוֹל ָלנּוַע ְוָכְך ֵהם ֵאיָנם עוְֹקִצים.  רּוַח ָקשֶׁ בָּ

ים יר ּדוֵֹחה ַיּתּושִׁ ַתְכשִׁ ַרח בְּ ִית ֻמְמָלץ ְלִהמָּ בַּ ם בַּ גַּ

ִפים,  ַטְבִלּיוֹת ּוְבחָֹמִרים ִמְתַנדְּ ׁש בְּ מֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ

ים ּוְזבּוֵבי ַהחוֹל ַמְרִחיִקים. ֶאת ַהיַּּתּושִׁ שֶׁ

בּוב  חוֹל  ִית זְּ בַּ ְדַאג, ִאם ִנְמָצא בַּ ַאל תִּ

ים." ַתְרִסיס ֶנֶגד ַיּתּושִׁ ס אוֹתוֹ בְּ ְנַרסֵּ
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אּוִרי ִהְתעוֵֹדד, 

ים  ְרוּוִלים ֲאֻרכִּ ָרץ ַלֶחֶדר ִלְלּבֹׁש ֻחְלָצה ִעם שַׁ

ִים,  ְרֻסלַּ ּוִמְכָנַסִים ַעד ַהקַּ

וָּאר,  ִנים, ַהצַּ ים ַעל ַהפָּ ָמַרח ּדוֵֹחה ַיּתּושִׁ

ּפוֹת ַהיַָּדִים ְוָהַרְגַלִים,  כַּ

ֵחק ִעם ַהֲחֵבִרים.  ה ְלשַׂ נָּ ִריָצה ַלגִּ ְוָיָצא בְּ
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ְדֵנדוֹת,  נַּ ְנָיִמין ִהְתַנְדֵנד בַּ ִעם בִּ

ה,  ְגֵלשָׁ מַּ ׁש בַּ לֵּ ִעם ַמְלָאִכי ִהְתגַּ

כוִֹנית  מְּ ִעם ֵחן ָנַסע בַּ

חוֹל ַאְרמוֹנוֹת. ָנה בַּ ְוִעם ַמָיה בָּ
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