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 הואשונר הסמבורית
 שמצאה נעורת
ם הודים י ש ו ח

 אף שרוצה מבאר־שבע, רופא של ביקורו
קמבודי. תינוק לאמץ הוא

 כולו לעניין מתייחסים הם הפלא למרבה
 קמבודית, תינוקת אימוץ כאילו בפשטות,

 על- הובאה ואשר בג׳ונגלים שהיטלטלה
 כן, אחרי ספורים ימים שמתה אמה, ידי

 מעשה אלא אינו בבנגקוק, סקאו למחנה
יום־יום. של

ז1 מחזך אחח 1דו
 בסלסלה עצומת־עיניים שוככת יא ^

 בעשרות כלל מבחינה ואינה סגולה י י
מת לפתע בה. הנעוצות העיניים זוגות
 המלוכסנות העיניים הרעב. יצר בה עורר

 בוכה. והיא מתעוות, הקטן הפה נפתחות,
 בקבוק עם התורנית הסבתא ממהרת חיש
ב הבקבוק פיית את מוצצת מאיה חלב.

ומחייכת. שקיקה
ב החלוצה הקמבודית התינוקת מאיה,

שמתחו בסערה כלל מבחינה אינה ארץ׳
 שהיא המעטים הימים במשך סביבה. ללת

ה העיניים בעלת הילדה הספיקה בארץ,
 היא להתאקלם. השחום והעור מלוכסנות

 צרכיה את ועושה אוכלת לבכות, ממעטת
 במהירות עולה ואף אחרת, תינוקת ככל

במישקל. מפתיעה
 מה- עייפים כבר ביקובסקי ואירית אילן
 ובני החברים מהעיתונאים, הגדולה, תכונה

 בל- ביקורים עליהם שמרעיפים המישפחה
 אילן של במישרדו הטלפון תי־צפויים.

 אותו מברכים אנשים הרף. ללא מצלצל
בשאלות. ומרבים מתעניינים אשתו, ואת

 מלאה בחולון הנשיאים ברחוב הדירה
ב גם זכו ואשתו אילו חרי־פרחים. מתנות
וב- ראש־עיריית־חולון אשת של ביקור

אירית. אשתו, כשלצידו המאומצת, בבתו ביקובסקי אילן נועץ ך 711 \1 1ף ך ¥1
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התינוקות. משאר יותר ונקייה בריאה נראתה היא לדבריו בה. לבחור החליט תינוקות

 ונעים־ נאה גבר הוא השלושים בן אילן
 חייכניות. ועיניו זקן עטורות פניו סבר,
 רב זמן כבר גר אך תל-אביב, יליד הוא

אלקטרונית. מיסדרה בעל הוא עתה בחולון.
 קיבוץ כבת נראית 28ה־ בת אירית

 היא בקיבוץ. אחדות שנים שהתה ואכן
 עובדת עתה ובחיל־האוויר. בנח״ל שירתה

 אביה כסוכנת־ביטוח. הבלונדית הצעירה
הארץ. מיומון כיסלו רן העיתונאי הוא

 החיים
השתנו

 לפני מילדות. עוד בשכונה הכירו 0
 אחרי שוב. נפגשו שנים שמונה 1 1

 התנהלו עתה עד להתחתן. החליטו שנתיים
 מה עשינו ״תמיד חופשית. בצורה חייהם
 ״עכשיו אירית, סיפרה לעשות,״ לנו שבא

 הילדה, בגלל השתנה הכל מהפך, ממש זה
 לי!״ איכפת לא בכלל אבל

 הקמבו- הפליטים בעיית הועלתה כאשר
 בכלי-התיקשורת, חריפותה במלוא דיים

 לא ״אני הנושא. על ואירית אילן שוחחו
סיפרה קודם,״ זה על חשב מי זוכרת
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מאי. בחודש ללדת עומדת היא כי שגילתה אירית סיפרה שעות,״ איתה ולשבת בלילה
_______________ __

הדוקטור
היא עתה ופיצעונים.

 לעולה־החדשה להעניק החליט חולוני רופא־ילדיס קנת, חייט
 בעין, שעורה משילשולים, סבלה לארץ מאיה כשבאה חינם. טיפול

ובאהבה. בפינוק וזוכה במישקל מהיר בקצב עולה בריאה, כבר


