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בארג כמו הרגשתי פתע ר*
/  נעלם שאני הרגשתי נטינה, י /

 בגורלי,״ עלה מה יודע אינו ואיש
 גימני מורים הזה לתעולם סיפר

 אופנה. וייבוא בייצור העוסק ),29(
 ונעים־הלי- נאה צעיר הוא נימני
 מתנגנת עדיין שבדיבורו כות,

האיטלקית. שפת־אמו
הו עם לישראל היגר 13 בגיל

 בביודהספר כאן ולמד ואחיו, ריו
 בצה״ל. שירת כך ואחר התיכון,

 עשה לא רגיל, חייל היה הוא
פע במיוחד. הצטיין ולא בעיות

 קצין-שיפוט- על-ידי נידון מיים
עבי על מחבוש ימי לשבוע זוטר
 בכבוד והשתחרר מישמעת, רות

.1976ב* מצה״ל
הנמ מישפחתו, עם בילה כשנה

 לישראל וחזר ברומא, עדיין צאת
 לשרות נקרא הוא .1982 באוגוסט
 יום 35 ושירת באוקטובר מילואים
בלבנון.
 במילואים, עדיין ששירת בעת
ל מיחידתו, צו־קריאה לו נשלח

 צו־הק- אך .21.2.83 ביום התייצב
 לידיו מעולם הגיע לא הזה ריאה

 שקיבל הראשון המידע נימני. של
מיחי מיכתב היה האבוד, הצו על

 שלא מכיוון כי לו המודיע דתו,
 לשירות, שנקרא במועד התייצב

 להתייצב ועליו כנפקד, הוכרז
ביחידה. מייד

במו

 נימני מיהר ממושמע, חייל ^
 שלו ביחידת־הקישור להתייצב

הקצינה אך המדאיג. המיכתב עם

 אומנם והם אזרחיות, מישטרה נות
 אבל ארוכים. חודשים כבר עריקים

 לין שנראו אנשים הרבה גם )היו
טובים. יהודים
 בא שלא רואה־חשבון שם היה
 כעריק! הוכרז כן ועל יחידה, לערב

 לגיל מעל גברים שני היו ונעצר.
יל מרובות מישפחות בעלי ,50

 ידעה לא כלל שמישפחתם דים,
 על שנעצר אדם היה מעצרם. על

מפק עם אישי לראיון הופיע שלא
 כדי יזם עצמו שהוא ראיון דו,

ביחידה. תנאיו את להיטיב
 היתה שאשתו אחד אדם גם היה

הת והוא להריונה, תשיעי בחודש
 היה יכול ולא לגורלה מחרדה פתל

אליה. להתקשר
 מה־ לגמרי נפרדים היינו אנחנו
אוה בשני גרנו האחרים. עצירים

הכ חצר בתוך בגדר, מוקפים לים
ושי בחצר לשתיה ברז היה לא.

 כדי הכל. וזה פרימיטיביים, רותים
לה צורך היה שיחת־טלפון לערוך

 נדר וזו למפקד, בכתב בקשה גיש
;45 בנמזוד (המשך

נימני עציר
עציר־ללא־מישפט :על״ס

 היתה לא זה מיכתב על שחתמה
 רק היתה וביחידה היום, באותו
לע מה ידעה שלא זוטרת פקידה
שה מכיוון כי הבטיחה אך שות,

כ הכרזתו את תבטל — תייצב
עריק.
 סיפר ■מאז, שאירע על

:;ימני
 וראיתי בבוקר, 5ב־ התעוררתי

 בבגדים ענק גבר הר־אדם. מולי
 ואמר מיטתי ליד עמד אזרחיים

 תתלבש!״ קום עריק, ״אתה לי:
 לאפריל. 8 הששי, ביום היה זה

 איתו, להתווכח טעם שאין ראיתי
 אותי. לעצור מוסמך רק הוא כי

ש לאחי, שלום ואמרתי התלבשתי
הדלת. את פתח

 ציידי־ של מכונית היתד, למטה
 ושמו פנימה אותי הכניסו עריקים.
 טנדר זה היה ידיי. על אזיקים
 הם אנשים. שלושה ובו אזרחי,
 הייתי ושם לקרייה, אותי הביאו
קצין. של לבואו לחכות אמור

ל או לעורך־דין לטלפן רציתי
ה אבל לי, לעזור שיוכל מישהו

אח אך אסור. שזה לי אמר חייל
ו עליי, ריחם כנראה מה, זמן רי

 שייבוא לפני מהר שאטלפן לי אמר
 לעו- טילפנתי בבוקר 7ב־ הקצין.

ל ומסרתי גז, ששי שלי, רך־הדין
כעריק. בצה״ל עצור אני כי אמו

לעו שלי היחיד הקשר היה זה
ש ועד מעצרי מאז החיצוני, לם

לו־ ימים. ארבעה אחרי שוחררתי

 מה יודע מי טוב־לב, חייל אותו לא
בגורלי? עולה היד*

היי בארגנטינה. כעציר הרגשתי
 מי עם לי היה ולא חסר-אונים תי

המצב. על לדבר
 על חתם ,8 בשעה הגיע הקצין

 מעצרי לשם הדרושים המיסמכים
 עוד עם יחד לכלא. אותי ושלח

ה במכונית ישבתי עצירים שני
 באזיקים. כבול הכלא, בפתח סגורה
 אחר־ה־ 2 עד בבוקר 10 משעה

 את והפכה זרחה השמש צהריים.
 יכולתי לא ואני לכיבשן, המכונית

שלב המעיל את להוריד אפילו
כבו היו שידי מכיוון בבוקר, שתי
לות.

 או לשתיה לנו דאג לא איש
לאוכל.

חיל בכלא, אותנו קיבלו לבסוף
למ אותנו והעבירו ציוד לנו קו

 זמן אותו כל *. העל״מים של אהל
 טעות, הכל כי בטוח הייתי עוד

 שלי עורך־הדין יגיע שעתיים ותוך
אותי. וישחרר

ו למיכלאה נכנסתי כאשר אבל
 שישבו האנשים עשרות את ראיתי

תיקוותי. אפסה כמעט וחיכו, שם
 שהוכרזו אנשים 27 עוד שם היו

 היו הם כעריקים. שונות מסיבות
 כמובן היו החברה. שיכבות מכל

מתח שהוסגרו פליליים, פושעים

 : צה״ל של הנזישפטי בדארגו! •
מישפט. ללא עצירים

גז פרקליט
ישועה


