
חמילחשו !וזווטח

אלמנה,״ שאני להגיד מתביישת אני פעמים ן■
ן  ״כאילו מילחמה. אלמנת קשקש, דורים אומרת • ן
 איך זה בראש לי שיש מה שכל כאילו קרניים, לי יש

ומהציבור.״ מהממשלה כספים ועוד עוד לסחוט
 חברתה אומרת צעירה,״ מיליונרית איזה שאני ״חושבים

 שאני גבי, מאחרי ומתלחששים עלי ״מסתכלים ליאורה,
 מכונית דירה, לשאוב כדי שלי, האלמנות את מנצלת

קלים.״ וחיים
 משלהן, אירגון להקים החליטו מילחמה אלמנות 2200

 שלוש השכולים. ההורים אירגון הגדול״, ה״אח חסות ללא
 כפיר דליה קשקש, דורים הן אותן שמייצגות הנשים
 להסתתר ומבקשות חוששות עדיין רבות כהן. ופנינה

 עכורים ליחסים להביא רוצות אינן חלקן השלוש. מאחורי
 אחרות להן. שיתנכלו מחשש לבנים, יד אירגון לבין בינן

מפחדת ״אני הבעל. של מישפחתו בני מתגובת חוששות

כפיר דדיה
ארעי״ ״מעמד

 רגילים. לאנשים כמו התייחסות רוצות אנחנו גמור, בסדר
לנו.״ ומשלמים לנו, שנותנים הזמן כל שייחשבו לא

 עותמישמווס חצות הן אין
 !1ב. ת0ואודג1ה השסחת,
 - אותן ״צג* רבנים־/

 עכשיו מנויחת הן 13 וער
העצמאי איוגונן על

 ששת־הימים. במילחמת התאלמנה לוב, ילידת דורים,
 בן ועופר וחצי, שנתיים בן אז היה עמום, בנה,

 למילחמה השני ביום נפצע ״יצחק חודשים. אחד־עשר
 בראש. מכדור ניפגע ״הוא מספרת, היא בביר־חסנה,״

 ונפטר. בבאר־שבע בבית־חולים הכרה מחוסר שבוע שכב
 ממנו, שמעתי כשלא המילחמה, בסוף זה. על ידעתי לא

 אחודעשרה עד חיפשתי בבאר־שבע, אותו לחפש נסעתי
 שלי אמא איננו, שהתינוק ראיתי הביתה. חזרתי בלילה.
 בתחילה הבנתי.״ חמתי. לקחה הגדול ואת אותו, לקחה
 מהעובדה נפגע הקטן שהבן ראתה שנתיים לפני עבדה.
 היא מבית־הספר. חוזר כשהוא בבית, איננה שאימו

 של ממשכורת חיים בניה ושני דוריס מעבודתה. התפטרה
 הבסיסית המשכורת לחודש. אגורות 38ד לירות 10.615

 קבוע (סכום הגילום דמי נוספים לזה לירות 8,944 היא
 למוצרים ממיסים פטור במקום מילחמה אלמנות שמקבלות

הלוו תשלומי ההורדות, לירות. 2,152 של בסכום שונים)
לירות. 481 הן אות,

מבינים
 לא מכונית. להחזיק חייבת אני קטנה. ךיימשכורת

י /  לבנים יד אנשי של והטענה מותרות שזה •חושבת /
 שטויות. זה פרסטיג׳ה, של עניין היא המכונית שכאילו

 רוצה לא לבית־חולים. בלילה בני את לקחתי פעם לא
 לשבת יכולה אחרת מישפחה אם מחברים. טובות לבקש
 אצלנו אז והילדים, אמא אבא, בערב, שישי ביום בבית

 מהבית, ממש בורחות אלמנות הרבה בלתי־אפשרי. זה
 לא זה בשבילנו מכונית חג. יום או ערב־שבת כשמגיע

 רמת־חיים שלי לבנים להחזיק חייבת אני לתענוג. משהו
 להיות יכול בבית-ספר. הילדים שאר של כמו לפחות
 לא זה אבל פחות. שמקבלים ילדים שיש לנו שיגידו

 ספרים לו חסרים וגם אבא, לו שאין שילד מפני משכנע,
 מאשים הוא מסכן. להיות הופך לבזבז כסף או בגדים או
 גם מסכנים. ילדים רוצה לא אני בזה. שלו היתמות את

 רוצה לא אבא. בלי גדלו שהם הבעיה את להם יש ככה
לא.״ והם ארטיק שקונים חברים ליד שיעמדו

 קונה אינה היא הבגדים, את לעצמה תופרת דורים
 ואוהבת. טובה ממישפחה גם ונהנית מותרות דברי

 נהדרים. הם דבר. אותו זה שלה והבת אני חמתי, ״בשביל
 מזל, ממש זה בלעדיהם. עושה הייתי מה יודעת לא אני
 עתה אחרים.״ לגמרי דברים יש אחרות במישפחות כי

 מיטה לו לקנות חייבת והיא גדל בנה בבעיה. נתקלת היא
 הלוואה לה. אין ממם פטור לירות. 12.000 שעולה חדשה

הקניה. עבור תקבל לא

 .6 בת לילדה אם ,26 כבת בחורה אמרה שלי,״ מהגיסים
 לטלפן יודעים רק הם אותם, רואה לא אני השנה ״כל

 אם בבית. בערב הייתי לא קודם יום אם עלי ולצעוק
 יכולים הם שלי, החיים על בגלוי שדיברתי ידעו הם

ממש.״ עלי לאיים
 דעת־הקהל את לשנות מתכוונות ופנינה דליה דורים,

 הסיפור את לפוצץ מתכוונות הן מילחמה. אלמנות על
 מיסים ללא מכוניות דירות־חעם, משכורות־עתק,. על

 אומרת מסכנות,״ לא ״אנחנו כלכליות. בעיות ללא וחיים
מתפקדות ואנחנו הכתפיים על ראש לנו ״יש דורים,

נ1ן77 יוצאות


