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במדינה
 )33 מעמוד (המשך
 כלוא? הכלב היה כן אם היכן

 אינם כי גילו הצהרונים שני כתבי
 טע<ה הכלב. בעלי מיהם יודעים

 יודעת לא ״אני :ליבידינסקי נלי
 כלל אני אותי. ציטטו הם מאיפה

 בדירה שהייתי להם סיפרתי לא
 גימ״ל.״ בשכונה הכלב של

 מקור התגלה יותר מאוחר רק
 ירון ישראל, קול כתב הידיעה:

 את שמסר הוא לדבריו, אנוש.
 ״שמעתי העיתונאים. לשני הידיעה

 רינה בשם ממישהי הסיפור את
 הווטרינארי.״ בבית־החולים

 אכן הווטרינארי בבית־החולים
 שביכרה רינה, בשם צעירה היתד,

 מישפחתה. שם את למסור לא
 מהרופא, הסיפור את שמעתי ״אני

גילתה. ברנע,״ איתן דוקטור
 לא ״כלל :ברגע הדוקטור טען
 שעשו הנבלות מיהם אותי מעניין

לצד רק דאגתי אני הדבר. את

התו הוכיחה זאת ידוסי־מין. תה
 קושי, ללא ספיר־חן שרה בעת
זכאי. ארקין יצא זאת ובכל

 הדבר כנקמה. - התלונה
ב ולך דויד השופט את ששיכנע

 העדויות היה ארקיו של חפותו
 הקטינה. של התנהגותה על הרבות

תלמי עלו השנייה אחרי אהת
 דוכן־הידים, על ג׳וקי של דותיו
 הפרובוקטיבי לבושה על סיפרו

החצו התנהגותה על הקטינה, של
 כל עם מתחילה שהיתר, על פה.

 לא בלהקה שאיש כך ועל גבר,
 הבנות, מיתר צעירה שהיא חשד
.18־17 בגיל אז שהיו

 מתמו־ במיוחד התרשם השופט
 ,1975 'משנת הקטינה של נותיה
 במיוחד כראיה. לו הוגשו אשר

 הזה העולם של בכתבה מתמונתה
 נראית היא שנה. מאותה )1944(

 פניה כאשר בלהט, רוקדת שם
שם מצוין וגילה שיער מכוסות

הזיכוי אחרי ארקין ג׳וקי
קטינה של חצופה התנהגות פרובוקטיבי, לבוש

 מחבר כך על שמעתי הטיפולי.
 יהודה צער־בעלי־חיים, אגודת

ברינסקי.״
אלי הובא ״הכלב :ברינסקי

מה אותו שהוציאו ילדים על־ידי
 יודע לא ואני הלכו הילדים בית,

הם.״ מי
מדו האם הכלב? את מצא מי

 מניין יותר? או אחד בכלב בר
 אם בדירה, נמצא שהכלב ידוע
 ומהיכן בדירה? כלב נמצא אכן

 יוכל בובי רק ? ״בובי״ השם
 למרבה אולם — כך על להשיב
 בך לדבר יודע אינו הוא הצער
בני־אדם. לשון

תולדות
ג׳וק־ שד הז׳ס־

 הקטינה •ט: התנהגותה
גיוקי את זיכתה

 ארקין ג׳וקי יצא מרקד כימעט
 עדת בית־המישסט. מאולם השבוע
או ונשקה עליו עטה יפות נערות

 מאשמת הזיכוי על בלבביות תו
בעילת־קטינה.

ב ישבו ארקין של תלמידותיו
 באולם, המישפט כל משך נאמנות

 אחדות לעדויות. רב־קשב והקשיבו
ה לטובת בעצמן העידו אף מהן

לריקוד. מורה
 קטינה התלוננה 1975 בשנת

 נאסר שמה (אשר 1962 ילידת
 יחסי־ אתה קיים שארקין לפירסום),

 השנה, במשך פעמים כמה מין
 האמיתי, גילה את ידע הוא וכי

 אותו שכתב כיוון ,13 אז שהיה
ל ^בית-הספר בכרטסת ידיו במו

ריקוד.
מסו הרקדן היה היום ועד מאז

 ומייגע. ארוך פלילי במישפט בך
להו התביעה על אשר כל לכאורה

 קטינה היתד, הנערה כי הוא, כיח
אי- קיים הנאשם וכי מעשה, בעת

ל דרך מצא לא השופט .17כ־
 יתר ובין בינה בתמונות הבדיל

 בגיל שהיו — בלהקה הצעירות
הגיוס.

 בבית־ העידה עצמה הקטינה
ה אך סגורות. בדלתיים המישפט

 שהתרשם בפסק־דינו, קובע שופט
ה בלתי־אמינה. היתה עדותה כי

 ״להציל כדי רק נמסרה עדות
 נוכח שהיה אביה, בפני פנים״
 השופט העדות. מתן, בעת באולם
 גילה את ידע לא שארקין האמין

 מבית- יועצת אשר עד האמיתי,
 ממנו וביקשה אליו התקשרה ספרה
ה של לימודיה סיום לשם עזרה

 מיד העממי. בבית־הספר קטינה
הפ האמיתי גילה, על עמד כאשר

 ועל אחה, יחסיו את ג׳וקי סיק
 למישטרה התלונה קיצפה. יצא כך

מצדה. כנקמה הוגשה
 על ביקורת העביר בית־המישפט

 מחקירה התחמקה שהקטינה כך
 ידעה ״היא הסניגור. של נגדית

 מצפה הסניגור, לידסקי, צבי כי
 ולכן מעדותה, מטעמים לעשות
 ולבסוף אחדות פעמים זאת דחתה

 בכך לארץ.״ לחוץ ונסעה התחמקה,
ערך. לחסרת כמעט עדותה הפכה

בהתנה כי קבע בית־המישפט
 מספיק יסוד היה ולבושה גותה

בו היא כי להאמין לנאשם לגרום
 העבירה את עבר לא ולכן גרת,

 העביר בית־המישפט לו. המיוחסת
 המיושן, העבירה סעיף על ביקורת

להש לנכון שמצאה התביעה ועל
 הגישה אפילו זה. במקרה בו תמש

 שיקול־ מתוך המישפט את התביעה
ל הרי מלכתחילה, מוטעה דעת

 או- על המגוונות העדויות משמע
 היה הקטינה של והתנהגותה פיה

 כדי תוך מהאישום לחזור מקום
הכל התביעה אנשי אולם מישפט.

להע שקוליהם שבין טענו, לית
 דווקא היתה לדין ארקין של מדתו

 רוב אשר מורה, היותו עובדת
קטינות. תלמידותיו
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