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1 שוטר7 או החשוד

 בתחנת־המישט־ לרעיד אותי ״הזמינו
 סמל־ אותי הכנים לתחנה, כשהגעתי רה.

 הדלת את נעל החדרים, לאחד ראשון
 בכוח. הבגדים את ממני להוריד וניסה

 אני שאם צעק הוא להתנגד, כשניסיתי
 בעלי. ואת אותי יהרוג הוא אשתוק לא

פחד־מוות.״״ ממנו פחדתי כי שתקתי,
אש מועלות שבם המיקרים במרבית

 או הדחת־עדים סחיטה, אונס, בדבר מות
 לעצור המישטרה ממהרת חם, בנשק איום

 ולפעמים החקירה, סיום עד החשוד את
 כאשר אך המשפטיים. ההליכים לגמר עד

 שאין נראה שוטר, שהוא בחשוד מדובר
הדין. את למצות ממהרת המישטרה

 על במישטרה התלוננתי שבועיים ״לפני
 )23( עזיז פנינה סיפרה לי,״ שעשו מה כל

 שאם לי שהבטיחו למרות ״אך מירושלים.
השו ייעצר נכונות תימצאנה ההאשמות

חופ להסתובב ממשיך הוא היום עד טר,
 לצאת מפחדת אני ואקדח. מדים עם שי,

 ברגע לי יקרה מה יודעת אני כי מהבית,
אותי.״ יפגוש שהוא

 הראשונה פגישתם כתחנה. תקיפה
איר דהאן דויד וסמ״ר עזיז פנינה של
פני של בעלה חודשים. חמישה לפני עה
 גנוב רכוש בהתחזקת נחשד משה, נה,

 שבו לילה ״באותו שעות. 48ל־ ונעצר
 שוטר לביתי ״הגיע סיפרה, בעלי,״ נעצר

 צו־ לי והראה דהאן, כדויד עצמו שהציג
 נכנס והוא הדלת, את פתחתי חיפוש.
 כמה אחרי בחדרים. להסתובב והחל לדירה
 שאלות, הרבה אותי ששאל אחרי דקות,

 אותי חיבק בייד, פתאום אותי תפס הוא
 התחלתי החולצה. את לי לפתוח והתחיל
 אותי, עזב לא הוא אבל ולהתנגד, לצעוק

 לצעוק יכולה ,את ואמר: בפנים לי צחק
 לעשות לכאן באתי רוצה. שאת כמה אונס

 יעזור לא דבר ושום רוצה, שאני מה
לך...׳״

 עד ולהתנגד לצעוק המשיכה לדבריה,
 לעזוב מיהר שניבהל, ודהאן, ששוחררה,

 הפרשה. תמה לא בכך, אך הדירה. את
 תחנת בתוך להתקיפה, שוב ניסה למחרת

 לה שיורע איומים כדי תוך המישטרה,
לו. תתמסר לא אם ולבעלה

יד עזיז פנינה כנרות״. ״מחפשים
ה לסיפורה יאמינו לא במישטרה כי עה

 דבריה. את להוכיח תדאג לא אם מדהים׳
 עם טלפונית שיחה ליזום החליטה לכן

 שיודה כדי בלשונו אותו ולמשוך דהאן,
 משה, בעלה, לו. המיוחסות בהאשמות

 דהאן מודה סלילים באותם ואמנם, הקליט.
 על חם בנשק באיומים האונס, בנסיונות

 סיבה. כל ללא המעצר ובהארכת משה
 שתשנה פנינה את לשכנע מנסה אף הוא
לטובתו. ותעיד במישטרה עדותה את

 אצל עבירות בנרות מחפשת ״המישטרה
 פנינה, של פרקליטה כך על אמר אנשים,״

 ״וכאן ההקלטה, סלילי את ששמע אחרי
 שעובר משלהם, אחד לאף מתחת להם יש
 הדחה כולל האפשריים, הלאווים כל על

 נותנים אותו לעצור במקום לעדות־שקר.
 את זה במקום ומאשימים להסתובב, לו

משקרת.״ שהיא פנינה
 מישטרת דובר כפפות־משי. כלי
 דוחה צחי, שמואל ניצב־מישנה ישראל,
 על עזיז פנינה של טענותיה את בתוקף

לדב בפרשה. המישטרה של טיפולה אופן
 המישט־ לקחה התלונה התקבלה מאז ריי׳
 צוות־ ומונה רבה, ברצינות הנושא את רה

 איש- סגן־ניצב של בראשותו חקירה
 ״אין התלונות. את ביסודיות הבודק שלום,

 לנושא,״ בכפפות־משי להתייחם כוונה כל
 ש־ יימצא ״ואם המישטרה, דובר סיכם
 על הדין מלוא את יתן הוא אשם, דהאן

מעשיו.״
 ולאור פנינה, של טענותיה לאור אך

 אחרי משבועיים יותר היום, שעד העובדה
ההקל סירטי והושמעו התלונה שהוגשה

 ובמדי חופשי להסתובב דהאן ממשיך טה
 של הסבריו את לקבל קשה המישטרה,

המישטרה. דובר
 אומרת ברחוב,״ להסתובב פוחדת ״אני
איו כמה בעלי ואל אלי ״הגיעו פנינה.

 דהאן של אשתו ואפילו בטלפון, מים
 לא אם אותי שתחרוג ואמרה צילצלה

התלונה.״ את אבטל
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