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הרפואית תפעולה את למדתי ופך פאפאייה,
הפרי״. של

 , מדוק־ הערבים ביקשו 1946 בסוף
 המילחמה יריחו. את לעזוב רוז טורה
 ביריחו השאירה והדוקטורה בפתח, עמדה

 כולל תכולתה, כל על -שלה המעבדה את
 אחד קנתה לא שמאז ישן מיקרוסקופ

תחתיו.
 זמן האבידה על התאבלה לא היא אך

 בזרועותיו ניחומים מצאה מייד כמעט רב.
 מנהל עיראקי, יהודי בילבול, סימון של

אמרי חברה של המיזרח־ד,תיכון מחלקת
 איתו לצאת אותה -שהזמין גדולה, קאית
בלבנון. לסקי

 ומאז, בילבול לסימון נישאה בביירות
בלבנון. התגוררה רצופות, שנים 24 ימשך

 ששת־הימים. מילחמת פרצה יאחר־כך
 * על־ידי נכבשה יריחו כי ידעה בלבול רוז

 לביקור, לנסוע מבעלה ביקשה היא ישראל.
 גמלה אז קפריסין. דרך ארצה והגיעה
 בעלה את לשכנע לנסות ההחלטה בליבה
 הגיעה 1971ב־ בירושלים. להתגורר לעבור

 שאליו הראשון המקום לישראל. המשפחה
יריחו. היה רוז נסעה

 ליישם ■ויהי־׳מה, להתחיל, החליטה היא
 פנתה בתחילה הלמדלמעשה. מחקריה את

המס אולם למישרד־המיסחר-וד,תעשייה,
 עד־ אותה התישו הביורוקרטיה בסבך עות

 תכשיטיה, את למכור שהחליטה כדי־כך
 •< היא שלה. כספה את בפאפאייה ולהשקיע

 פא- ונטעה ביריחו חלקת־אדמה שכרה
יחד דונאם. ארבעה בן שטח על פאיות

7כב 3? המדענית
 נטעה הבית בחצר ביריחו. המושל בבית

חדשים. עצי־פאפאייה 100 בילבול הדוקטור

 שירותיהם את שכרה חלקת־האדמה עם
 וילדיה, בעלה עטייה, אום אמינה של

 הפאפאייה בעצי המטפלת בדואית מישפחה
 -של סך בילבול הדוקטור מידי וד,משתכרת

לחודש. לירות 750
המט הדוקטור, את מעריצים הערבים

 שלוש גבוהים סולמות על בעצמה פסת
 מכשיר בעזרת — ומפיקה בשבוע פעמים
 ה־ של ד״לאטקם׳ את — בעצמה שבנתה

 המורכב לבן חלב מעין שהוא פאפאייה,
חלבו המעכלים אנזימים סוגי -מחמישה

 הלאטקם, את מפיקה שהדוקטור אחרי נים.
 היא במעבדה. האנזימים את מפרקת היא

 פאפאין, הנקרא האנזימים, אחד כי גילתה
הפנים. לעור טוב

 ב־ בילב-ול הדוקטור השתמשה בתחילה
 סיפקה אחר־כך עצמה. על דק מישחה

 לא עדיין אולם ידידים, למיספר אותה
המוני. בייצור לייצרה מוכנה היתר,
 והיא אליה, הגיעו אנשי־העסקים אך

 המישחה לייצור משא־ומתן כיום מנהלת
 לעור, המישחה על נוסף המוני. לשיווק
 . עלי־פאפאייה בי בילבול הדוקטור גילתה
 לו ומעניקים השיער את מרככים יבשים

 שמפו ביצירת עוסקת היא וכיום ברק,
לשיער. מיוחד
וב בבתי־טבע מוכרת היא מוצריה את

 ובביטחה לאט-לאט אך הטיבעונים, חנויות
 בתי- אל גם לחדור מוצריה מתחילים
המרקחת.

 תום, עד הפאפאייה פרי את מנצלת היא
 משתמשת ומימרחים, ריבות ממנו יוצרת

 : בעיקר אולם כאבי־בטן המרפא כתה בו
 ה־ שכן בעיסוק, כריפוי לה משמש הוא

 עוברת וכשהיא עולמה. כל הוא פאפאייה
 אחריה רצים והילדים יריחו, ברחובות
 דוקטורה פאפאייה, דוקטורה ״יא וצועקים
 חיוך פניה על מעלה היא !״פאפאייה

כולו. בעולם ממנה מאושרת ואין רחב,
■! ישי שרית


