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SIC TRANSIT
ה, ַרק יֹום ֶאָחד ִהּלָ ְכָלל ֹלא ּתְ ת עֹוָלם, ּבִ ִהּלַ ֹלא, ֹלא ּתְ

י  ּלִ ית, ְסָתם יֹום, ַהּיֹום, יֹוִמי ׁשֶ ֵראׁשִ ַעם, ְוֹלא ַההּוא ִמּבְ ַהּפַ
מֹוהּו ַאְך ֹלא ֵזֶהה,  ָחַלף לֹו, ֹלא ְמֻיָחד, ֶאָחד, ּדֹוֶמה ַלֲאָחִדים ּכָ

ָנִתי, ַאּתְ  ַלף ִמּתֹוְך ׁשְ ְך הּוא ִנׁשְ עֹוד חׁשֶ ׁשּוט ַהּיֹום ַהֶזּה. ּבְ ּפָ
ֶלת  ּיֶ ָעַמי ְלֹאֶרְך ַהּטַ ֹהֶלם ּפְ ָנה, ַוֲאִני ַמְצִעיד אֹותֹו ּבְ עֹוד ְיׁשֵ

ִעים  ן ַאְרּבָ ח ּבֶ בֹות, ִסְפּתָ ל ַמְחׁשָ מּול ָים רֹוֵגַע ּוְנָתִזים ׁשֶ
ְך ַאֲחֵרי ְקִריַאת ִעּתֹון  ְבָעה קמ"ש ְליֹום ָחָדׁש. ַאַחר ּכָ ּקֹות ׁשִ ּדַ

ם ַעְצמֹו  יָחה ַלּיָ ָבר( עֹוד ּגִ ל ּבֶֹקר ְוָסָלט )ְוַאּתְ ֵעָרה ּכְ ׁשֶ
ּנּו  ְסּכּוַלי ִמן ָהִעּתֹון ְוִלְדלֹות ִמּמֶ ְמצּולֹוָתיו ֶאת ּתִ ִלְטֹמן ּבִ

יר(  ל ׁשִ תֹו ׁשֶ ִחּלָ ֵאין ּבֹו ּתְ ל ָים ׁשֶ ל ֵאין יֹום ׁשֶ יר ָחָדׁש )ֵאיֶזה ַמּזָ ׁשִ
ׁש ֹלא ַלְחוֹות ׁשּוב ָים  ל ַמּמָ ע ׁשֶ ׁשַ ֶזה ֶזה ּפֶ ׁש ּכָ ּוְבֹחֶרף ַחם ּוְמֻיּבָ
ם יַע ּוְמַנֵחם — ְוָאז ִלְצֹעד למד"א ִלְתרּוַמת ַהּדָ ן ָחָדׁש ַמְרּגִ ָיׁשָ

י, רּוַמת ַחּיַ ים ּתְ רּוַמת ַחּיִ ְמַעט ּתְ ִלי ַאַחת ְלָכל ִרְבעֹון ּכִ ֶהְרּגֵ ּכְ
ִמיד ָלׁשּוב ֵאַלִיְך, , ּתָ ה ַאּתְ ּוְכָבר ַמֲחִצית ַהּיֹום ֵמַאֲחַרי, ְוִהּנֵ

ע ְלָך, י ּדַ ָנה ְקָצָרה( ְוִעּנּוֵגי ְקִריָאה )ּכִ ְך, ּוְמנּוָחה )ׁשֵ ִמיד ִאּתָ ּתָ
ַעם ל ַטן־ּדּו, ַהּפַ ְלַבד ָקָראִתי ֹעֶנג( ְוֶעֶרב ׁשֶ ת ּבִ ּבָ ַ ְעָיהּו, ֹלא ַלּשׁ ְיׁשַ
י טֹוב ֹלא קֹוְנֶצְרט אֹו ַהְרָצָאה )יֹוָמם ָיבֹוא ָמָחר אֹו ָמֳחָרַתִים( ּכִ ּבְ

ַנִים. ְ ּשׁ ׁשּוט ּבִ ְך, ּפָ ם ּכָ ָלנּו ּגַ

דרומה לנחל צין

מֹו ים עֹוָדם עֹוְמִדים ּפֹה ּכְ ּטִ ִ ֲעֵצי ַהּשׁ
ְדמּו ָלנּו ּקָ ִנים ׁשֶ ָ ַאְלֵפי ַהּשׁ ָעְבָרה ּבְ ָאה ׁשֶ ּמֵ ָעְבָרה ּבַ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ן אּוִרי ַצְלֵאל ּבֶ ַאל ֵמֶהם ּבְ ֶטֶרם ׁשָ מֹו ּבְ ּכְ
ן ְולּוחֹות ּכָ ׁשְ ַעּמּוִדים ַלּמִ
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ְלָחן  ֻ ָלָארֹון ַלּשׁ
חֹות ְזּבְ ַלּמִ

ְבֵני־ָמרֹון  י ָהֵעִצים ָהֵהם עֹוְבִרים ְלָפַני ּכִ ַדְרּכִ ו ּבְ ַעְכׁשָ
רֹות  ִמְפַלס ַצּמָ טּוָחה ּבְ ָתם ׁשְ ּטָ ׁשִ

ן, ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ה ָאּמָ ַמֲעׂשֵ
ַעל ָמה ְוֵאיְך. זֹו

י ֵצל ּטֵ ַלל ׁשִ ָוָנה, ַרק ׁשְ ְצִחיחּות ַהּסָ
יֶהן ְרׁשֵ ת ׁשָ סֹוְככֹות ַעל ֶעְרּגַ

ים ְלֵמי ַמֲעַמּקִ

ֶמת ְתַעּצֶ חּוָחה ַהּמִ ֲאֵפָלה ַהּזְ ְתֵמי אֹור ּבָ ה ּכִ ם ֵאּלֶ ּגַ

ְרחֹובֹוַתי. ם נֹוֵהר ּבִ ׁשֶ ַעם ֵאין ַהּגֶ ְמַעט ַאף ּפַ ּכִ
ִמיד ֲאִני הּוא ַהחֹוֵתר ֶאל ַמְחַצְבּתֹו  ּתָ


