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 אורי אורלב: תרגם

ׁש ַעל ְשַפת ַהיָּם ה ַממָּ ְצבָּ ה נִּ ְקתָּ ה, ַהבִּ ה, ְקַטנָּ ג . ׁשֹוֶתֶקת, ְצנּועָּ ְתּגֹוֵרר ַדיָּ ה הִּ ְקתָּ  ַבבִּ

יו דָּ ם ַאְרַבַעת ְילָּ ְׁשתֹו ְועִּ ם אִּ ֶהם. עִּ יּו לָּ  ...חָּ

ים ְך ְקַטנִּ ל כָּ דֹול ְוֵהם כָּ ְך ּגָּ ל כָּ ק, ַהיָּם כָּ זָּ ְך חָּ ל כָּ ים, ַהיָּם כָּ ׁשִּ ְך ַחלָּ ל כָּ יר, ְוֵהם כָּ ׁשִּ ְך עָּ ל כָּ  , ַהיָּם כָּ

ים יִּ ְך ֲענִּ ל כָּ יו -ַהיָּם , ְוֵהם כָּ ְצפּונֹותָּ ם, ֵאין ְּגבּול ְוֵאין ֵחֶקר לִּ ים ְבַפְׁשטּותָּ  . ְוֵהם כֹּה ְׁשקּופִּ

ְׁשַפחַ ּו יָּה חַ מִּ ֲענִּ ים הָּ גִּ ֵאיְנסֹופִּ יְ ת ַהַדיָּ ם ַהיָּם הָּ ידּות עִּ ְבדִּ ה בִּ ֶהם ְד . יתָּ יּו לָּ ֹּא הָּ  , ַלַבַעל, ת ַרבֹותוּׁשירִּ ל

ים דִּ ה ּוְלַאְרַבַעת ַהְילָּ ּׁשָּ אִּ  . לָּ

יו" יר לֹו ְבַקנָּאּות ֶאת אֹוְצרֹותָּ יו. ֶׁשַהיָּם ַיְסתִּ דָּ ֶהם ֵמֲחסָּ יק לָּ ַפַעם ְלַפַעם ַיֲענִּ ם ַרק מִּ  ". ֵדי אִּ

יבּות ְנדִּ ֶהם  בִּ ַהג בָּ ים. ְוַהיָּם נָּ גִּ ים, ֶמַלח, דָּ דִּ ילָּ יֹות לִּ ְבעֹונִּ יֹות צִּ ה קֹוְנכִּ בָּ ֶהם ְביָּד ְרחָּ ַתן לָּ  , נָּ

קֹות ים ֲחלָּ נִּ ן, ַוֲאבָּ ְזרֹּק אֹותָּ ם תִּ ם ְבקֹול ֶנֶתז ,ֶׁשאִּ חֹוק ְונֹוְפלֹות ְלַמיִּ פֹות רָּ  .ֵהן עָּ

יר ה ֲאוִּ ה ׁשָּ ְוכַ , ְוַכמָּ ןיִּ מַ מָּ ַעיִּ אֹור, ם לָּ ה ַרב הָּ ה, ּומָּ בֹות ְוַלֲחלו ְוַכמָּ ב ְלַמְחׁשָּ  ...מֹותֶמְרחָּ

ם ּוַמיִּם ֹּא ְּגבּול, ַמיִּ ֹּא סֹוף ּוְלל ים, ְלל ֲאפֹּרִּ ם הָּ ַמיִּ ההַ , ְוַהּׁשָּ ים ְלַמְעלָּ ג, ְּגבֹוהִּ ֶהם ְסיָּ ים לָּ מִּ  . ַרק ֵהם שָּ

יּוְך ַהבֶֹּקר ה ַליָּם ֶאת חִּ יאָּ רּוַח ְמַעְרסֶ , ַהֶּׁשֶמׁש ְמבִּ בּוק ׁשֵ , ֶלת אֹותֹוְוהָּ ק חֹוֶבֶקת חִּ ֲענָּ ה ֶאת הָּ נָּ
דּום רָּ  ...הָּ

ְתעֹוֵרר ק מִּ ֲענָּ ים הָּ מִּ ְפעָּ ְתַמֵתחַ , לִּ עֹות ֶׁשל , מִּ ים ּוְגבָּ רִּ ים הָּ םֵמרִּ ן, ַמיִּ בָּ ם ְבֶקֶצף לָּ  , צֹוֵבַע אֹותָּ

הּוְכמֹו פְמַפֵזר ֶקֶצף  ם -ְוהּוא ַעְצמֹו , ְרדָּ חֹּר ַכֶפחָּ א, זֹוֵעף, זֹוֵעם, ׁשָּ ם, נֹורָּ ְרֶאה ְצֵמא דָּ  . נִּ

ים יף ֶאת ַהחֹופִּ צִּ ים, רֹוֶצה ְלהָּ עִּ כִּ , ְלַרֵסק ֶאת ַהְסלָּ ים ַהַמֲהלָּ נִּ ֲענָּ ירֹּק בָּ םלִּ , םיִּ מַ ׁשָּ ים בַ לִּ  ,ְקרַֹּע אֹותָּ

יַע ְלַעְצמֹו ַקְר , ְלַכבֹות ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ה ְלַגְרְּגֵרי חֹול ּוְלַהצִּ ׁשָּ ן ַהחֹול ַהֶזהְלפֹוֵרר ֶאת ַהַיבָּ ה מִּ ית ַרכָּ עִּ  קָּ

נּוַח ַאֲחֵרי ְמֶלאֶכת ַהֶהֶרס  .ְכֵדי לָּ

ְצַמת כֹוחֹו ֶׁשלֹו ְתַעֵיף ֵמעָּ לּו הִּ ְׁשתֹוֵללׁש ְמַבֵק , ְכאִּ ֵבק, ְלהִּ ְסַתֵער ּוְלמֹוֵטט, םעֹוְר לִּ , ְלֵהאָּ  . ְלהִּ

קּוק ְלקֹּ ַהיָּ  ים ְכמֹותֹונְרבָּ ם זָּ קִּ ם, ֹות ֲחזָּ ים לֹו ְבכֹוחָּ ְׁשַתּוִּ ק ַהמִּ ים ְלַמֲאבָּ יבִּ  ...ְירִּ

ים קִּ ְברָּ ים בֹו בִּ ים נֹוְזפִּ ם ַהכֹוֲעסִּ ַמיִּ ק. ַהּׁשָּ רָּ ה ֶזה בָּ ן ? ַאְך מָּ טָּ יצֹוץ קָּ ק נִּ ֲענָּ פֹות הָּ ֶבה ַתַחת ְמַטר טִּ ַהכָּ
ֳהרֹו יו זָּ יַע ֵאלָּ ְתַנֵּׁשף עֹוד ְבֶטֶרם ַיּגִּ  ...ַהמִּ

רּוַח ְמַיֶלֶלת, נֹוֵהם ַהיָּם, רֹוֵעם, ּגֹוֵעׁש ה, הָּ ירָּ ה ְׁשבִּ ירָּ ַטְלֶטֶלת סִּ ן ַהחֹוף מִּ  , ְוַהְרֵחק מִּ

ם דָּ ּה אָּ ירָּ יו, ּוְבסִּ דָּ ים ְביָּ ים ֶאת. ְמׁשֹוטִּ ֹּא רֹואִּ ים ל ירִּ ַאדִּ ם הָּ יא ֶנֱעֶלֶמת ְבתֹוְך ַהַמיִּ ְפֵני ֶׁשהִּ ה מִּ ירָּ  , ַהסִּ

ג ה ֶׁשל ַהַדיָּ יתֹו ַהֵכהָּ לִּ ים ֶאת ְצלָּ ֹּא רֹואִּ ם, ל ַמיִּ ים ַּגם ַּגֵלי ַהיָּם ְוַגם ַעְנֵני ַהּׁשָּ ְפֵני ֶׁשְּׁשחֹּרִּ  . מִּ

ְבְלעּו ַביָּם ְצחֹו ְונִּ מִּ ְטפּו מִּ ה נָּ פֹות ֵזעָּ ע, ְׁשֵתי טִּ ְתַּגְלְּגלּו ְמעֵ ְׁשֵתי ְדמָּ ְבְלעּו ַביָּםֹות ַחמֹות הִּ יו ְונִּ  . נָּ

י ְלָך - אתִּ טָּ  .הּוא ׁשֹוֵאל -? ַבֶמה חָּ
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יו רָּ ַמע ֶאת ְדבָּ ד ׁשָּ ַמע ֶאת קֹולֹו, ַרק ַּגל ֶאחָּ ֹּא ׁשָּ  .ַאְך ַהיָּם ל

ה עֹוֶמֶדת ַעל ַהחֹוף ְקתָּ ה, ַהבִּ יׁשָּ ה, ַמֲחרִּ ה, ְצנּועָּ ּה ַּגל, ְקַטנָּ ַחף ֶאת ַּגּגָּ ד סָּ יר , ֶאחָּ ַבט ַבקִּ י חָּ  ַּגל ְׁשנִּ

ב ַנת ְצלָּ לּו ְלַהְתקָּ ים ֲאפִּ ׁשִּ ֶמנּו ֵדי ְקרָּ ְׁשֲארּו מִּ ֹּא נִּ  .ַעד ֶׁשל

ה עֹוֶמֶדת ְלַיד ַהַחלֹון ּׁשָּ ה ַביָּם, אִּ יטָּ  .ַמבִּ

ינּו ְלָך - שִּ יא ׁשֹוֶאֶלת -? ֶמה עָּ  .הִּ

ה ְבתֹו ְבדָּ ּה אָּ תָּ הַאְך ְתלּונָּ  . ְך ַהֲהֻמלָּ

ד ֶא הָּ  ה חֹוֶבֶקת ֶיֶלד ֶאחָּ ּׁשָּ יא אֹוֶחֶזת ְביָּדֹו ְוחֹוֶׁשֶבתֶאת ַהֶיֶלד ַהּׁשֵ , הזָּ ל חַ אִּ י הִּ  : נִּ
ֵלנּו" ץ ּגֹורָּ ה ֶנֱחרָּ מָּ  "?לָּ

ַמר מֹו ְואָּ ַרע ֶבֶרְך ְלַיד אִּ י כָּ יׁשִּ  :ַהֶיֶלד ַהְּׁשלִּ

י  - ה, ַהטֹובֵאלִּ יםֵר פָּ ַפְטרֹון כְ , ְוַאתָּ גִּ נּו, י ַהַדיָּ ֵלינּו, ַהֵצל אֹותָּ  . חּוס עָּ

י יעִּ ְרבִּ ה, ְוַהֶיֶלד הָּ ה, ֶבן ַהְּׁשמֹונָּ ֵרף ֶאת ַכף יָּדֹו ַהְקַטנָּ ּגָּ ט זֹוֵעם , אִּ יקּו ְבַמבָּ ְברִּ יו ַהְּׁשחֹּרֹות הִּ  ֵעינָּ
א רָּ  :ְוהּוא קָּ

י ְכבָּ  -  .ְכמֹוְתָךיָּם ַרע ׁשֶ , לדַ גְ ר ֶאְלַמד אֹוְתָך ֶלַקח ְכֶׁשֶא ֲאנִּ

תֹו ֶׁשל ַהֶיֶלד לָּ ַמע ֶאת ְתפִּ ים ׁשָּ ַמע ֶאת אִּ , ֱאֹלהִּ ןְוַהיָּם ׁשָּ טָּ  ף ַּגל דָּ ַּגל הַ . יּום ַהֶיֶלד ַהקָּ
ַמר ַלֲחֵברֹו ד אָּ ל ֶאחָּ  :ְוכָּ

ְתַפֵלל, ְׁשְׁשְׁש  -  .ַהֶיֶלד מִּ

תָּ  יט ְבֶעְזרָּ ְׁשקִּ תֹו ֶׁשל ַהֶיֶלד ְוהִּ ְמעָּ א ֶאת דִּ שָּ ד נָּ יםַּגל ֶאחָּ ְרעִּ ְתפָּ ים ַהמִּ י. ּה ֶאת ַהַּגלִּ ְרַּגע ְבאִּ צֹון-ַהיָּם נִּ , רָּ
ם תֹו ֶׁשל ַהֶיֶלד, ַבֲעַצְלַתיִּ לָּ ַבץ ְלַרְגֵלי ְתפִּ  .נֹוֵהם ֲעמּומֹות ְורָּ

ְׁשַפְחתֹו ַזר ֶאל ְבֵני מִּ ה, ַהַדיָּג חָּ ְקתָּ ֵקן ֶאת ַהבִּ יו וְ , תִּ דָּ ְׁשתֹו ְוֶאת ְילָּ יַע ֶאת אִּ ְרּגִּ תֹוהִּ ירָּ   .ׁשּוב יַָּׁשב ְבסִּ

ְבּגֹּד בֹו ַהיָּם ם עֹוד ַפַעם יִּ ַלת ַהֶיֶלד, ְואִּ ְׁשַמע ֶאת ְתפִּ ֹּא יִּ ם ַהיֹום ל יו ֶׁשל , ְואִּ יּומָּ יעּו אֹותֹו אִּ ֹּא ַיְרתִּ ל
חֹּר ה ַלֲעשֹות... ַהַנַער ַבַעל ַהַּׁשַער ַהּׁשָּ יָּה ַמֲחלִּ ! ֵאֶלה ֵהם ַחֵיי ַהַדיָּג, מָּ ֹּא הָּ יםל ים ֲאֵחרִּ ם ְבַחיִּ  . יף אֹותָּ

ה ֵיׁש ְלַדֵבר ֵתק, מָּ נָּ ים ַביָּם ֶקֶׁשר ֵבל יִּ ה; ַחיָּיו ְקׁשּורִּ יסָּ יָּה לֹו ַלֲערִּ יֵרי ֶעֶרש, ַהיָּם הָּ ר לֹו ׁשִּ , ַהיָּם ׁשָּ
יל אֹותֹו ֵמד אֹותֹו ְלַהֲחׁשֹּב ְוֶלֱאהֹּב, ֶהֱאכִּ ְהֶיה לֹו ַּגם ַלֶקֶברֵיׁש ַליָּם ְזכּות ַעל ּגּופֹו ְוַעל ַנפְ . לִּ  .ׁשֹו ְוהּוא יִּ

ג ֵאֶלה ֵהם ַחֵיי ַהַדיָּ   .כָּ


