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  בקייטה
  )משפטים אזרחים ופליליים –מתוך הפרק החמישי (

   36-38' עמ; 27-28' עמ, פרק חמישי, בקייטה, אק'יאוש קורצ
  אורי אורלב: תרגם

  . אֹוְלִׁשיָה ְּבָכל זֹאת ָּבָכה. ְּפִגיָעה לֹא ֲחָזָקה ְּביֹוֵתר, ִפיְׁשַּבְין ָזַרק ֶאֶבן ַעל אֹוְלִׁשיָה ּוָפַגע ְּבַרְגלֹו

  ?ַהִאם ִהְׁשַלְכָּת ֶאֶבן ָּבאֹוְלִׁשיָה  - 
  .לֹא  - 
  .ַהּלֹא ֲאִָׁשים ָראּו ֶׁשאֹוְלִׁשיָה ֶהֱחִזיק ְּבַרְגלֹו ּובֹוֶכה  - 
  .לֹא ִהְׁשַלְכִּתי ְואֹוְלִׁשיָה לֹא ָּבָכה, לֹא ָכֹון  - 

ָקְבעּו ֶאת ְזַמן ַהֶּפַׁשע ּוְמקֹומֹו ְוֶאת . ֵיָעְׁשּו ָקֶׁשה ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ַמְזִהיר ֶׁשַעל ֶׁשֶקר. ַמְתִחיִלים ַלֲחֹקר ֶאת ָהֵעִדים
  .ִמְסַּפר ָהֵעִדים ּוְׁשמֹוֵתיֶהם

  ?ִהְׁשַלְכָּת ֶאֶבן  - 
  . לֹא  - 

ִלים ַוֲאָבִים ִהְׁשִלי: ְּבאֹוְלִׁשיָה ִאְצְטֻרּבָ , ְללֹא ָּכל ִסָּבה, ֶׁשִפְׁשִּבין, ֲחִקיָרה ֹוֶסֶפת ּוְמֻדֶּיֶקת ֶׁשל ָהֵעִדים קֹוַבַעת
  .ְקַטּנֹות

  ?ַהִאם ַהְׁשָלַכת ִאְצְטֻרָּבִלים ְּבאֹוְלִׁשיָה  - 
  .ִאְצְטֻרָּבִלים ִהְׁשַלְכִּתי ּבֹו, ֵּכן  - 
  ?ַמּדּועַ   - 
  .ִּכי ָהיּו ִלי ַהְרֵּבה ִאְצְטֻרָּבִלים ְולֹא ָיַדְעִּתי ָמה ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם  - 
  ?ָהָאֶרץ ּוַמּדּוַע לֹא ִהְׁשַלְכָּת אֹוָתם ַעל  - 
  ).ַהָּקָהל צֹוֵחק. (ִּכי ֲחָבל ָהָיה ִלי  - 
  ?ַאָּתה ָּבטּוַח ֶׁשֵּבין ָהִאְצְטֻרָּבִלים לֹא ָהיּו ֲאָבִים  - 
  . ֵאיִֶּני יֹוֵדעַ   - 

  . ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ִהְתַחֵּׁשב ְּבִגילֹו ַהָּצִעיר ֶׁשל ִפיְׁשִּבין ְוָדן אֹותֹו ַרק ְלֶעֶׂשר ַּדּקֹות ַמֲאָסר

*  

  . ִהֵּנה יֹוְׁשִבים ַעל ַסְפַסל ַהֶּנֱאָׁשִמים ְפִליַּבק ְוִׁשיְדלֹוְבְסִקי...

  .לֹא ָׁשְמעּו ֶאת ִצְלצּול ַהַּפֲעמֹון ְוֵאֲחרּו ַלֲארּוַחת ֹּבֶקר, ְפִליַּבק ְוִׁשיְדלֹוְבְסִקי ִהְתַרֲחקּו ֵמַהַּקְיָטָה ְוָהְלכּו ַּבָּׂשֶדה

  , ִּכי ֵהם ְיכֹוִלים ִלְתעֹות, ֶׁשֵאין ָלֶהם ְרׁשּות ָלֶלֶכת ְלַבָּדם ְוָלֵצאת ֶאת ַהַּיַער, ַהִאם לֹא ָיְדעּו  - 

  ? ִלְֹׁש: אֹוָתם –ּוְכָלִבים , ַהָּפרֹות ְיכֹולֹות ִלְֹּגַח אֹוָתם, ִלְטֹּבַע ַּבָּנָהר

ּוְלֵׁשם ָמה ָיְצאּו ? ִּכי ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה ָעֵליּו ָלֶלֶכת ְלִהְתַרֵחץ ַּבָּנָהר ,ַהִאם לֹא ָיְדעּו ֶׁשָאסּור ָלַאֵחר ַלֲארּוַחת ֹּבֶקר
  ?ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָּכאן ֵּדי ָמקֹום ַלִּמְׂשָחִקים, ֵמַהַּיַער

  .ְפִלְיַּבק ְוִׁשיְדלֹוְבְסִקי ָהְלכּו ִלְקֹטף ְּפָרִחים

  . ְללֹא ָסֵפק, ֲאֵׁשִמיםַהְּנָעִרים ָהֵאֶּלה ! ְּכבֹוד ַהּׁשֹוְפִטים  - 

ֵאין ָאּו . לֹא ִיָּתֵכן ֶׁשֵּמָאה ְָעִרים ְיַחּכּו ְלֶאָחד אֹו ִלְׁשִַים. ַאְרַּבע ְוֶעֶרב ָאסּור ְלַאֵחר-ָצֳהַרִים- ַלֲארּוַחת ֹּבֶקר
  ם ֶזה ֶיְׁשֹו ַּפֲעמֹון ְלׁשֵ . ְיכֹוִלים ְלַחֵּפׂש ָּכל ֶאָחד ְלחּוד ַּבַּיַער ְוִלְמֹׁש: אֹותֹו ְּבַאּפֹו ַלֻּׁשְלָחן

  . ְלַהֲעִיׁש אֹוָתם, ֵאפֹוא,ָצִרי:.  ְוַעל ִצְלצּולֹו ֵיׁש ִלְׁשֹמר

ָּדָבר ֶזה ָּכל ָּכ: . ַּבְּכָפר ֻמָּתר ִלְקֹטף ְּפָרִחים. ְפִליַּבק ְוִׁשיְדלֹוְבְסִקי ָיְצאּו ֵמַהַּיַער ְוָהְלכּו ְלָהִביא ְּפָרִחים...  ְואּוָלם
ֲאָבל , יֵק'חֹוצִ 'ִׁשיְדלֹוְבְסִקי ָהָיה ִּבצְ , ְפִליַּבק הּוא ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָה ַּבַּקְיָטָה; ֹוָתם ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ָהֲאִכיָלהִׂשֵּמַח א

  . ַּגם ָׁשם ַרק ְמַעט ְּפָרִחים

  ?אּוַלי ְִסַלח ָלֶהם ְּבזֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָה, ּוְבֵכן

 .ִזּכּו ֶאת ְׁשֵי ַהֶּנֱאָׁשִמים, ַיֲעצּות ְקָצָרהַאֲחֵרי ִהְת , ְוַהּׁשֹוְפִטים


