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שנעה. 1ישנת לא
 נתיבה הזמן כל טיילת•

חנויס. עם
החוצה... החוצה, ,וצית

 שכולם הוגשה ל• היחה
 צרכה שאז׳ חושנים

 לי שאין להתאנד,
לחיות מה נשניל

 טרמפ תפסתי
 שלי, האלמנות על

 כדי אזחה ניצלתי
נעיין! כל לפתור

 השלושים לפני עוד
 ,חברתיים לגילויים ■צאתי

 - ח״ את לשעם החלטתי
מה ויהיה

 אות׳ לסבר הסכים נעלי
 הסכמתי ואני אמיר, עם

 שמו על חותר
טנעת־הנישזאין ועל

 חלות מנתחת אלמנה
 נמישוד־הניטחון, מראית

 יסור! שהם מתנה
הנר נשנילה

שנים. שלוש כבר אוחד! מכירה ני
■  לא במיקרד, לי, אומרים היו לא אם י

 היא )30(רזין שגילה דעתי על מעלה הייתי
 העולם למערכת הגיעה היא צה״ל. אלמנת

 לאין־ספור איתה ויצאתי כצלמת, הזה
 לארכיטקט נשואה שהיא ידעתי כתבות.

ארז. בשם קטן ילד לה ושיש רזין, מוטי
ש העובדה את הזכירה לא מעולם היא

 לא מעולם השניים, נישואיה הם אלה
 חיל-האוויר, לטייס נשואה היתד, כי סיפרה,

ימים יום־הכיפורים, מלחמת אחדי שנפל

הת לא גילה האש. הפסקת לפני ספורים
 היחידה וההוכחה צה״ל, כאלמנת נהגה

 היתד, חיל־האוויר עם לה שיש לקשר
 לטייסות הנוגע בכל מפתיעה בקיאות

וטייסים.
נשו משוקמת, אלמנה היא רזין גילה

 מנישואיה שנולד לילד ואם בשנית, אה
ה כל את לאחות הצליחה היא השניים.
 חיים מיסגרת לעצמה ולבנות שברים,
חדשה.

אמ מהן חלק אלמנות, אלפי ישנן בארץ

 את לשקם הצליחו לא רבות לילדים. הות
 שניחת האסון בצל עדיין חיות והן עצמן,

 שונה, מסוג אלמנה היא רזיו גילה עליהן.
 רד ועל השכול על משלה דיעות לה יש

להו שגרמו דיעות השכולות, מישפחות
 הסרט הקרנת נגד שהפגינו שכולים, רים

 סוג ״אלמנה בשם אותה לכנות העייט,
זיין.״

 יחס מפתחות האלמנות כי טוענת, גילה
 כמעט ותלות שלהן, לסביבה בריא לא

על מספרת היא במישרד־הבטחון. חולנית

 על ביותר, הקרוב האדם שבאובדן הכאב
 צעירה אשד, על הנופלת עת בטרם בגרות

ה הכוח מאגרי על עליה, חרב שעולמה
 בעצמה, ומגלה שואבת שהיא עצומים
ה את להחזיק לה המאפשרים מאגרים
תתמוטט. לא המישפחה שכל כדי יסודות,

 בבדידות עיקש מאבק על מספרת היא
 להדביק שנוהגים המיסכנות ובסטיגמת
 בעלה מישפחת של עזרתה על לאלמנות.
 השוררים הנפלאים הקשרים על הראשון,

מאבק על ובעיקר בעלה, אבי ובין בינה
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