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עופר גורדין 

תגידי ברוש 

ק אֹוָתְך ַלֲחִתיכֹות רֹוׁש ָיבֹוא ֲאִוירֹון ִויַרּסֵ יִדי ּבְ ּגִ ּתַ
ָרִקיַע ַוֲעָנִנים ַמה ֵיׁש ִסילֹון ָלָבן לּוָלאֹות ּבָ

יֹון ְלֶהרֹוִאין? ָאסּור ְלָפֵרק ֶאת ַהִהּגָ
ּוָרה? ּשׁ ב ִלְהיֹות ּכַ ִמיד ַחּיָ ַהּכֹל ּתָ

יד רֹוֵמיאֹו ְויּוְלָיה ְנָאה ָיבֹוא ִהיְסטֹוְריֹון ְוַיּגִ יִדי ׂשִ ּגִ ּתַ
ידּו ֹקֶדם אּוִניֶבְרִסיָטה יִדי ַאֲהָבה ָיבֹואּו ּפֹוָלִנּיֹות ְוַיּגִ ּגִ ּתַ

הּוא ְנטּול ַרְציֹוָנל ָבר ָקָטן ׁשֶ ָאסּור ְולּו ּדָ
יִדי ּגִ רֹוׁש ַוֲאִוירֹון ֲעִפיפֹון ַוֲעָנִנים ֶזה ַמה ֲאִני ּתַ ּבְ

יֹון ים ֶאת ַהִהּגָ ִמּלִ ס ּבְ יִדי ְלַרּסֵ ּגִ ֲאִני ּתַ
מֹו לּוָלָאה חֹוק ּכְ ל ִמּצְ ְלּגֵ אֹוִתּיֹות ּוְלִהְתּגַ ְך ּבְ ּבֵ ְלִהְסּתַ

ֶזה ַמה ַרק ֲאִוירֹון יֹוֵדַע
רֹוׁש ּבְ ק ּבַ ְלִהְתַרּסֵ

עלי להעיר מישהו מת

הּו ֵמת א, ָעַלי ְלָהִעיר ִמיׁשֶ ָאּנָ
ְדָרָכה ַחת ְלַאְבֵני ַהּמִ ִמּתַ

ָעְברּו אֹות ׁשֶ הּו ֹלא ַחי ֵמַהּמֵ ִמיׁשֶ
ה ו, ִהּנֵ ָרה, ַעְכׁשָ ְרּכָ ַלֲעֹצר ֶאת ַהּכִ

ָבה ּצֵ אן הּוא, ְלִפי ִסיַמן ַהּמַ ּכָ
ֹלא ַלְחּפֹר ָחִליָלה ַרק
ַלְחֹנק ֶהְמָיה ּוְלַהֲאִזין

ימֹוָתיו ְנׁשִ
ֶלת ּזֶ ימֹות ֲאִריֵחי ּבַ ְנׁשִ
יִרים ֲעטֹות סּוֵסי ַאּבִ ׁשַ
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ל ִפְתחֹו ׁשֶ ִלּבֹו ּכְ ַהֹחר ּבְ
ַאְסַפְלט ָהְרחֹוב ּיּוב ּבְ ִמְכֶסה ַהּבִ

ַתְרּבּוָתּה ֹלא ְלַהְפִריַע ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ּבְ
דֹוִלים יֹוְדִעים ַהּכֹל ָפִרים ַהּגְ אן ַהּסְ ּכָ

ִדּיּוק ַהּיֹום ּלֹו ּבְ ְקֶרה ׁשֶ ה ַהּמִ ִהּנֵ
ה ִצּבּוִרית ִסְפִרּיָ ְדָמָמה ּבְ ף ּבִ ְלַדְפּדֵ

ן ָאסּור ִלְנׁשֹם ֲאִפּלּו, ּפֶ
הּו ֵמת ָנִעיר ִמיׁשֶ

א ָאּנָ

למעט הכיור 

ן ת ַהּבֵ ֲחֻתּנַ ּיֹור ּבַ ְלַמֵעט ַהּכִ
ַהּכֹל ָנִקי ּוְמֻצְחָצח

יר ִהְתָמֵרק ִלְכבֹוְדָך רֹוקֹוִדיל ַעל ַהּקִ ַאף ַהּקְ
ַרְקִלין ּטְ ְמֻיָחד ְוַעְצבּות ּבַ רֹות ּבִ ְתּפָ ַרּבֹות ִמּנׂשֹוא ַהֲחִליפֹות ַהּנִ

נֹות ל ׁשּוָמאן ְוֶעְגַלת ַמּתָ ה ׁשֶ ְרִביִעּיָ
ַהּכֹל ִיְהֶיה ְמֻסְגָנן ִהיא ָרְצָתה ׁשֶ

ַעד ַלַחּלֹון ִמְגַרׁש ּגֹוְלף ְוָאז ֲחָבָטה ִמּבַ
הּו יֹוֵתר ָצנּוַע ָיֹכְלּתָ ִלְבֹחר ִמיׁשֶ

ְכֵאב ר ַנֲעָרץ ּבִ ִסים ְוָהֹעׁשֶ ם ְמֻנּמָ ּלָ ּכֻ
ּתֹות ּלֹא ְלִהְתּפַ ה ׁשֶ ֶלט ְוָקׁשֶ ַרְקָדִנּיֹות ּבָ ְלָצִרּיֹות ּכְ ַהּמֶ

ֶטן ַמְתִחיָלה ס ּוְכֵבד ֲאָוז ְוַהּבֶ ִריְמּפְ ׁשְ
א ה ֶזה ּבָ ִהּנֵ

ְבָרׁשֹות ֶקט ַמְקִצין ֶאת ַהּנִ ֶ ַהּשׁ
ֶפׁש טּוׁש ַסֲערֹות ַהּנֶ ָכל ִקיר ֻמְתָקן ַעְמָעם ְלִטׁשְ ּבְ

סּוֵלי ַהִחּתּון ָלטּוס ן ְמַזֶהה ֶאת ּפְ ַלּדֹוָדה ֵעיֵני ֶרְנְטּגֶ
רּוִתים ֶזה נֹוָרא ֵאיְך ַהּכֹל ַמְבִריק ֵ ַלֲחַדר ַהּשׁ

ּיֹור ְלַמֵעט ַהּכִ




