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 ואישרה למישטרה ריקי חזרה למחרת
ה שני אמת. היתד, הראשונה עדותה כי

ה שסיפרה. כפי אנסוה, אמנם צעירים
 שהציק מצפונה, היה עדותה לשינוי סיבה

 צפויים שהשניים החמור העונש על לה,
יורשעו. אם לו

חוש שפתיה דבר. לכל אשד, היא ריקי
 מפותח וגופה וגולש שחור שיערה ניות,

לבי הצעירה האשד, יצאה מדוע וחטוב.
 ממנה צעירים שהם הנערים שני עם לויים
מקום. בשום הובהר לא שנים, בכמה

 שהיא דני, בשם חבר לה יש לדבריה,
 לבילויים, בשבוע פעמים כמה עימו יוצאת

 שני את יחסי־מין. עימו מקיימת ואף
 היה פולה. חברתה, דרך הכירה הצעירים

מת היא שלידו בכרם, הערבים באחד זה
 ועם הקטץ עם יוצאת החלה היא גוררת.
 נמשכו הצעירים שני כי ברור יהושע.
אשר את אולם וד,בוגרת. החושנית לנערה

בה נשמה ריקי במקום. היה יהושע שגם
״נכוו." :ואמרה קלה

 אך לזכות אלא נותר לא לבית־המישפט
 להשיב צורך בלי אינוס, מאשמת תוך

הד :נוסף אישום נותר אולם לאשמה.
 בהבטחת לעדות־שקר, ריקי של חתה

ה על התבסס זה אישום טובת־הנאה.
ולמ בניידת. השניים בין שנערכה שיחה

 אחרי כבר זה היה כי טען שהסניגור רות
 את וניקתה עדותה את שינתה שריקי

 לקבל השופטים סירבו אשמה, מכל דנוך
זאת.

 כל כי ליהושע, האמין לא בית־המישפט
 את לאמר ריקי על להשפיע היה רצונו

 אשמות־ טפלה כי מאמין ״איני האמת.
 גירסתו כי מאמין ואיני בראשונה, שווא
 בהכרעת־ קדמי השופט אמר אמת״, היא

 כמי עצמו את מציג הנאשם ״אדרבא, הדין.
 אומר המישטרה...״ את ,להנדס׳ שהצליח
_______________השופט.

רירןי שר ממיכתכה ל!טע
ידי...״ את וקשר בפה לי סטר ״הוא

לברר. אי־אפשר כימעט ערב אותו קרה
מע חלק על ריקי חזרה בבית־המישפט

 אותה אנס הקטין כי סיפרה היא דותה.
 גזר בית־המישפט הורשע. והוא בכוח,
 שזו כיוון שנים, שלוש למשך מיבחן עליו

הראשונה. עבירתו
 גירסה ריקי העלתה יהושע של במישפטו

 ערב, באותו הקטין אותה אנס אמנם חדשה.
 בסביבה. כלל היה לא יהושע אך סיפרה.

 טעותה, מקור וצחק. הציץ לא אפילו הוא
 שרוייה, היתד, שבה הפאניקה היא לדבריה,

 יהושע כי הזמן כל ואמר חזר שהקטין וזה
להגיע. עומד

 לבכייה האמין לא בית־המישפט אולם
 וכך בבית־המישפט. ריקי של המעושה

 :בפסק־דינו קדמי, יעקב השופט, אומר
 ה־ בכייה פניה, מראה את מלתאר דל ״עטי

 לא- במאמץ שסחטה והדמעיות מזוייף
 ששיוותה קול־הבוכים את מעיניה. מבוטל

 כאשר ונימת־קולה, העוויותיה את לדבריה,
 וההיסטריה, ההלם רק כי לשכנענו ניסתה

 הם הקטין, על־ידי אינוסה בשל שתקפוה
ה על אשמת־שווא לטפול שהביאוה
נאשם...״
 התובע, של נואשים נסיונות למרות

וה מעדותה. ריקי זזה לא קמר, יעקוב
 יתכן אם אותה שאל זיו, מאיר סניגור,
 לכעין להיכנס לה גרמו והמכות שההלם

אותה שיכנע זה מצב ואם היפנוטי, מצב

 צעירה אשה מרים, יהושע, של אמו
 באחת בית־המישפט את הפתיעה ויפהפיה,
ו באולם ממקומה קפצה כאשר הישיבות

ה השופטים אותו. ונישקה לבנה ניגשה
 היא האולם. את לעזוב עליה ציוו נדהמים
 בן־עיתו הדסה השופטת של בעיניה הביטה

אמו!״ אני ״אבל ואמרה:
 את המרשיעה שהכרעת־הדין, מאחר

 ימים ניתנה לעדות־שקר בהדחה יהושע
 ביקש בתי־המישפט, פגרת לפני אחדים

 עד ממעצרו יהושע את לשחרר הסניגור
טענתו. קיבל בית־המישפט דינו. שייגזר

נת לא לריקי דנוך בין היחסים מהות
 אולם הזיכוי. בגלל תומם, עד בתיק בררו
ונ מוזר מוצג מונח בית־המישפט בתיק
 ל״יהושע ריקי שכתבה מיכתב זהו דיר.

 הביעה היא בבית־הסוהר. שישב הסובל״,
ה בעניין, אותו שסיבכה על צערה את

 הקטין, חברו על האשם כל את טילה
 יש ״אם :במילים מיכתבה את וסיימה

 אשמח חוזר, מיכתדי לי לכתב באפשרותך
 בלתי (מילה המזועזעת ממני לקבל. מאד

ריקי.״ ברורה)
 לגזר ומחכה בצבא, ליחידתו חזר יהושע

 ירדוף המישפחה של גורלה הא~ם דינו.
 אשר דנוך, יהושע השם האם אותו. גם

 רצח, באשמת סובך שנה כשלושים לפני
י הפלילים לכותרות ישוב

■1 אדון אילנה

 תושבי על־ידי שנתבקש אל־עסלי, עבד עורך־וודין נראהף עיין ף ,ע״
 משתף הוא הממשלה. נגד בתביעה אותם לייצג סלפית

הפעולה״. שיתוף תחילת ״זוהי וטוען: לנגר, פליציה עורך־הדין את במשימה
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הגבעות, למעלה הארוכה בדרך התעייף אל־עסלי עבדבווו פוקליט
 הגדול חלקה את המופקעים. האדמה שטחי נמדדו שם

לצידו. הולכים הקרקעות ובעלי מיקטורנו, את נושא כשילד חמור בעזרת עשה הדרך של
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