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     נאסונאסונאסונאסו    אובידיוסאובידיוסאובידיוסאובידיוס    פובליוספובליוספובליוספובליוס

        

        

 בבבב    אלגיהאלגיהאלגיהאלגיה, , , , שלישישלישישלישישלישי    ספרספרספרספר', ', ', ', אהביםאהביםאהביםאהבים    שירישירישירישירי''''

        
        

 ,א ִּכי סּוִסים ֲאִציִלים ֲחִביִבים ָעַלי ָּכאן ִהְתַיַּׁשְבִּתי"
 .ַאף ֶׁשֲאִני ְמַיֵחל ִּכי ֲאהּוֵד ְיַנַּצח    
  ֶׁשּנּוַכל ְלׂשֹוֵחחַ , ָּבאִתי ְלַמַען ֵאֵׁשב ְלִצֵּד, 
 .ְבָחן ֵחֶׁשק־ַהֵּלב ֶׁשעֹוַרְרּתְ ַּבל ִיָּוֵתר א־מֻ     

 ִנְתּבֹוֵנן ָלנּו ַיַחד;  ָּב––––ֲאִני , ַאְּת ַמִּביָטה ַּבֵּמרֹוץ  5
 .ַיַחד ֵעיֵנינּו ַנְרֶעה, ִאיׁש ַּבֲאֶׁשר ְיַעְּנגוֹ     
 !ַמְדִהיר ַהּסּוִסים ְּברּו־ָהֹאֶשר, ַאְלמֹוִני ֶנֱאָהד, הֹוי  
 ?ַעְלָמִתי, ָּלַכדׁשֶ  הּוא ְלָבֵב ְּתׂשּוַמת ֶאת    
 ,ִעם ִׁשּגּור ַהּסּוִסים ִמָּתֵאי ַהִּׁשּלּוחַ ! לּו ָעַלי, ָהּה  

 !ָטס ִעם ִמְדַהר ַהּסּוִסים, ַעז ָהִייִתי ִנָּצב    10
 ,אֹו חֹוְרָצם ְּבׁשֹוִטי ִמֵּדי ַפַעם, ַּפַעם ַמְרִׁשיל מֹוֵסרֹות  
 .ְפֵׁשףאֹו ַבַּגְלַּגל ַהְּפִניִמי מֹוט־ַהְּפִנָּיה ְמׁשַ     
 : ְוָעַצְרִּתי––––לּו ְבֵעיַני ְלַכְדִּתי ְּבעֹוֶדִּני דֹוֵהר   
 .ַאְרָצה ָהָיה ִמְׁשַּתְלֵׁשל ֶרֶסן ָׁשמּוט ִמָּיִדי    

 ֶּפלֹוְּפס ִּכְמַעט ֶׁשָּנַפל ֵמֲחִנית ֶׁשִּׁשְּלחּו בֹו ְּבֵני־ִּפיָזה  15
 !ֵעיָניו, ִהּפֹוָדִמָּיה, ֵעת ְּבָפַנִי ָנַעץ    
 . ְּבֶעְזַרת ַעְלָמתֹו ִהְסַּתֵּבר ְּבָכל־ֹזאת ֶׁשִהְצִליחַ אַ   
 !ִאיׁש ְּבֶעְזַרת ְּבִחיָרתוֹ , לּו ִנָּצחֹון ְלֻכָּלם    
 .ַהּׁשּוָרה ֹּפה ּכֹוָפה ִזּוּוֵגנּו! ְלִחָּנם? ַמה ְנֻסֹגת  

 ). ֶזה ִיְתרֹונֹו ַהָּגדֹול––––ֹחק ֲחָלֵלי ַהִּקְרָקס (    20
 !ַרֲחִמים ַעל ַהְּגֶבֶרת! ְזִהירּות! ִמיןַאְלמֹוִני ִמּיָ , ֵהי  
 !ִהיא ִמְתַיֶּסֶרת ִּבְגַלל ַלַחץ ּגּוְפ ַעל ַּגָּבּה    
 !ַקֵּפל ֶאת ַרְגֶלי, ַהּצֹוֶפה ֵמָאחֹור, ַגם ַאָּתה, ֵהי  
    א ִאְכַּפת ְל ָקָׁשה ִמֵּגָוּה, ִאם ֶּבֶר ְמֹׁש! 

 ,ַעל ָהָאֶרץ ִנְסַרַחת, ְפָרזְגִליָמֵת ְרׁשּוָלה ְּבמֻ , אֹוי  25
 ! ְּכָבר ֶנֶאְסָפה ְּבָיִדי––––אֹו א , ָאָּנא ִאְסִפיהָ     
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  ִים ָיפֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה, ְּכסּות ְמֻקֵּנאת ֶׁשָּכמֹו  :לֹוט ַרְגַלִ
 !ְּכסּות ְמֻקֵּנאת ֶׁשָּכמֹו... ּוְכָכל ֶׁשַּתִּביט, ָהּה    
 ִמיַלְניֹון:  ֵעת ָנָסהָּכָכה ָהיּו ַגם ַרְגֵלי ָאָטַלְנָטה  

 .ֹּכה ִהְׁשּתֹוֵקק ְלהֹוִׁשיט ָיד ְוָלַגַעת ָּבֶהן    30
 ְמַצְּיִרים ֶאת ַרְגֵלי ִדיָאָנה    ,ְדרּוָכה ֶאל ַהַּצִּיד, ָּכְ
 .ַעז ֱעזּוָזּה ֵמֻעָּזן, ֵעת ְּתַרֵּדף ַחּיֹות־ָּבר    
 ?ֶׁשִּנְגלּו ִליּכְ , ַעָּתה ַמה ְיֵהא;  ְּכָבר ִנְדַלְקִּתי––––ֶטֶרם ִנְגלּו   
 .ַמִים יֹוֶצֶקת ַלָּים, ֵאׁש מֹוִסיָפה ַאְּת ָלֵאׁש    

35  ֵהן ַמְחִׁשידֹות ֶׁשאּוַכל ֵלָהנֹות ַּגם ִמְּׁשַאר ֵאָבַרִי, 
 .ָּכל ַהָּסמּוי לֹו ֵהיֵטב ַּתַחת ִּבְגֵד ַהַּדִּקיק    
 ?ֶׁשָּמא ֶחְפֵצ ֵלָהנֹות ִמַּמָּׁשב ְמַעֵּנג ֵּביָנַתִים  
 .ֹּכַח־ָיִדי ְיִניָעּה, ַהְּמִניָפה ֹזאת ָּתִפיק    
 ,א ֹחם־ָהֲאִויר ִמְּסִביֵבנּו, ְּכלּום ַלַהט רּוִחי, ַמה ֶּזה  

 ?ֶׁשִּנְׁשָּבה, ְּכלּום ִמְּתׁשּוָקה ְלִאָּׁשה ֵאׁש ְּבָחִזי    40
 : ָהָאָבק ַהַּקִליל ִרְּסָסהּו––––ְצחֹור ִּבְגֵּד , עֹוד ֲאַדֵּבר  
 !ְּפַרח ִמן ַהּגּוף ַהַּׁשְלִגי! ִהְסַּתֵּלק! ְקָבקֵזד ֲאבַ     
 ! ְּבֵאֶלם־ְּבָרָכה ָנא־ַקְּדמּוהּו––––טּור ַהִּמְצָעד ִמְתָקֵרב   
 !ִמְתָקֵרב טּור ַהִּמְצָעד ַהּמּוָפז! ֵעת ְמִחי־ַּכף    

 ,ְּפרּוׂשֹות ָלּה ְּכָנֶפיָה ַהְּׁשַּתִים, ֹקֶדם ִויְקטֹוְרָיה ִנֵּׂשאת  45
 !ַוֲעִׂשי ִּכי ְיַנַּצח ַאֲהִבי,  ֵאָלה,ֹּבִאי    
 !ֶׁשַּבַּגל ֹּכה ָסמּו ּוָבטּוחַ , ַּכף ְמָחא ְלֶנְּפטּון ַאָּתה  
 .ְׁשבּוי ַיָּבָׁשה ָאֹנִכי: ֵאין ִלי ָּכל ֵעֶסק ִעם ָים    
 ;ַא ֲאַנְחנּו ׂשֹוְטִמים ֶאת ַהֶּנֶׁשק! ִאיׁש־ָצָבא, ַּכף ְמָחא ְלַמאְרס  

 .ַאֲהָבה ֶׁשַּבָּׁשלֹום ִמְׁשָּכָנּה, לֹוםטֹוב ִלי ׁשָ     50
 ! לּו ָתֵגן ָעָליו פֹוְיֵּבה––––ַהַּצָּיד ; פֹוְיּבּוס לּו ֵיט ַלחֹוֶזה  
 !ַהְפִני ַיד ַהַּבַּנאי ִלְכבֹוֵד, ִמיֶנְרָוה, ַאּתְ     
 !ּומּול ֶקֶרס, יֹוְׁשֵבי ַהְּכָפִרים, קּומּו מּול ַּבְּככּוס ָעֹנג  
 !ָּפָרׁש,  ַּפְּיֵסהּו––––ַקְסטֹור ! ִמְתַאְגֵרף, ְּיסוֹ  ּפַ ––––ּפֹולּוְּכס     

 ,ְלֵחיֵל ַעז־ַהֶּקֶׁשת, ָל ֶאְמָחא ְּבַכַּפי, ֶונּוס ַרָּכה  55
 ,ְּבִניד־ֹראׁש ֶחֶסד ְלֶזה ִנְסיֹוִני, ֵאָלה, ֹחִני    
 !ֶלֱאֹהב לּו ִּתֵּתן ִלי, ֵלב זֹו ְגִבְרִּתי ִמָּקרֹוב ָנא ַרְּכִכי  
 .ְבִניַע ֹראָׁשּה אֹות ְמֹבָר ִלי ָנְתָנהּו, ָנָדה    
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 ;ַהְבִטיִחי, ֹזאת ִּבַּקְׁשִּתי, ַּגם ַאּתְ , ְּכמֹו ַהְבָטַחת ָהֵאָלה  
 .ֶיֶתר ִמָּלּה ָל ֶאְסֹּגד: ֶונּוס ִּתְמַחל ִלְדָבַרי    60

 : ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי––––ֵחי ָהֵעִדים ָהַרִּבים ּוִמְצַעד ָהֵאִלים   
 ! ֶׁשִּתְהִיי ְּגֶבֶרת־ִלִּבי ַעד־עֹוָלם––––ְלִּתי ָּכל ִמְׁשַא    
 ְקצֹוֵתיֵהן ְיכֹוָלה ַאּתְ , ִאם ִּתְרִצי. ַא ַרְגַלִי ְׁשמּוטֹות, הֹוי  
 .ְלָפִנים, ֵּבין ַהְּׂשָבכֹות, ֵהָּנה ִלְדֹחק ְוָלִׂשים    

  רִמָּתִאים ְׁשֵוי־ַמְחסֹום ְּכָבר ִׁשֵּלַח ַהְּפָרֶאטוֹ ; ֵריק ַהִּקְרָקס  65

 .ִׂשיא ַהִּמְׂשָחק הּוא ַעָּתה: ֶרֶכב ְּכפּול־ֶצֶמד־סּוִסים    
 . ְיַנֵּצחַ ––––ַהָּברּו ְּבַחְסֵּד .  ְרִאיִתיו––––ֶזה ּבֹו ָּבַחְרְּת   
 .ַּכִּנְרֶאה, ַמה ֶּׁשָחַׁשְקְּת ּבֹו ָּברּור ַּגם ְלסּוָסיו    
 !ֶחֶבתֶאת מֹוט ַהִעּקּול ִהִּקיף ִּבְפִנָּיה ַמה־ִּנְר ! אֹו ִלי  

 .ּוַמִּׂשיג, ַּבּמֹוט ְּכָבר ָנַגע ֶזה ֵמָאחֹור! ?ַמה ֶּזה    70
  ֶאת ִיחּול ַעְלָמִתי ַּתֲאִביָדה! ָעלּוב, ַמה ַּמֲעֶׂשי! 
    ־ָנא ְּבָיד ַאִּמיָצה, ֶאְתַחֵּנן, ֶרֶסן־ְׂשֹמאְלְמֹׁש! 
 !ְקִויִריִטים,  ָהִׁשיבּו ָאחֹוָרה––––ֲאָבל ... ֵריָקא ָּבַחְרנּו  
 ! ַסְּמנּו אֹות ִמָּכל ַצד ַּבִּזיָרה,טֹוגֹות ָהִניפּו    

 ,ַא ְלַבל ִיָּסֵתר ְׂשָעֵר ִמן ַהּטֹוגֹות! ְמִׁשיִבים! ֵּכן  75
 .ַעְלָמִתי, ִמְצִאי ָל ִמְסּתֹור ֹּפה ְבֵחיִקי, ֹּבִאי    
 ,ׁשּוב ָּפתּוַח ָּכל ַׁשַער, ְּבִריַח ָּתֵאי־ַהִּׁשּלּוַח הּוַסר  
 .ֶרֶסן ְׁשלּוָחה ִמּסּוָסיו,  ַסְסּגֹוִני ָטס־ּפֹוֵרץטּור    

 !ִהְׁשַּתַלח ַּבֶּמְרָחב ַהָּפתּוחַ , ְּדַהר ֹזאת ַהַּפַעם ּוְגֹבר  80
 !ֶאת ִיחּוֵלי ַעְלָמִתי, ֶאת ִיחּוִלי ָנא ַהְגֵׁשם    
 . ְּבֵעיָנם עֹוד––––ַא ֶׁשִּלי ; ִיחּוֵלי ַעְלָמִתי ִנְתַּגְּׁשמּו: ֵּכן  
 ". עֹוד ֶאְצָטֵר ָּבה ִלְזּכֹות––––ֶׁשִּלי ; ף־ַהֶּדֶקללֹו ּכַ     

 .ה ַמְבִטיחֹות ִליֵעיֶניָה ּדֹוְברֹות ּוְדַבר־מָ . ְׂשחֹוק ַעל ְׂשָפֶתיהָ   85
 .א ְּבָכאן,  ְּתִני ִלי ַהְרֵחק––––ֶאת ַהְּׁשָאר . ַּדי ֹּפה ָּבֶזה    
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