השמחה לא פגה
בביתהחולים מאיר בכפר סבא כברהיו בסרט

מורה ליכט מרעננה ,שנולדה כפגהכפני
הזה
אחת
 24שנים ,ולדה פג ביום ההולדת שלה
המטפלות במחלקה ,ששפלה במורה עצמה
בתעוקת :וזש סובה שההצלחה לא תחזור גט כאן"
שמחהוהודיה״.
נצחיה

יעקב,
!;7U1

כתבתנו

בשרון

המצטרף

החדש

למשפחת ליכט

לפני במה ימים ילדה מוריה נולד בשבוע
$DN2$השביעי) $DN2$.״הכללטובה״,
תושבת רעננה ,פג כמ־
ליבט,
$TS1$כמשקל $TS1$ביעי).
הנשמה
״בתחילה הוא היה עם מכונות
 058.1קילוגרמים .המאורע המ־
$TS1$המשמח$TS1$
שקל
קל$DN2$
ועם צינוריות ,ולאט לאט הוא מת־
$TS1$מתחזק$TS1$.
המשמח $DN2$כנראה גרםלרופאי ביתהחוליב
שמח
נמצאים סביבו כל הזמן
$DN2$מתחזק $DN2$.אנחנו
חזק.
מאיר בכפר םםא לתחושת דדה וו:
ומתחלקיםבינינו ,אבל תראי איך אני
מוריה עצמהנולדה בו כפגהלפני 24
תאריך עברי ובמעט גדלתי .אין לי ספק שהואיגדל ויהיה
שנים ,באותו
ה־ ( 31סוף החודש הש־
$TS1$השביעי)$TS1$.

מוסיפה מוריה,

באותו המשקל .ההבדל העיקרי טמון
בעובדה שהיא לא הגיחה לבדה לצוותהנפלא״.
המצב הזה לא זר ,כאמור ,למשפחתה
שתי
לצידה היו
לאווירהעולם
אחיותיה אכיה והוריה.
של מוריה .לפני  24שנים העיתונים
שהצוות
דיווחו על ״שלישיית פגות
בנה הבכור של מוריה מסב לה גאווה
כבר מאוהבבהן׳ /שנולדהלזוג צעיר
כפולה .״סוף סוף נולד יורש עצר,
משכונת רסקו
יגאל וציפורה כהן
נסיך״ ,אמרה ,״עד עכשיו הייתי צרי־
$TS1$צריכה$TS1$
נולדו לאחר שהאם ציפורה,
ברעננה .הן
יכה$DN2$לחלוק את יוםהולדתי עם אחיותיי,
כה
שההצלחה לא תחזור על עצמה גם פה״.
המקרים
וכאילו לא די בצירופי
טיפולי פוריות
לעולם לאלבד,ועכשיו עם עוד אחר
שהיתה אז בת  32עברה
ואיך יקראו לרךהנולד? מוריה לא
אחת המטפלותבמחלקה ,מישל מאיר,
אינטנסיביים .אז היא נשאלה האם ,שה־
$TS1$שהפכה$TS1$
הקטנצ׳יק המתוק הזה שהחליט לצאת
מוכנה לגלות ערלברית .אך כפי שא־
$TS1$שאפשר$TS1$
$DN2$שהפכה $DN2$כעתלסבתא ,אם היא היתה מוכנה טיפלה גם במוריה עצמה לאחרשנולדו
פכה
בול ביום ההולדת של אמא״.לדבריה,
$DN2$שאפשר $DN2$לצפות מילד שנולד ביוםההול־
$TS1$ההולדת$TS1$
פשר
שלוש האחיות .״אני רואה את הבנות
״בהחלט״ ,השיבה,
להריון.
להיכנס שוב
הרךהנולד נמצא כעת בפגייה,״ואנחנו
$DN2$ההולדת $DN2$של אמו ,השם יהיה קשור איכשהו
דת
התוצאות היפות ומתמו־
$TS1$ומתמוגגת״$TS1$,
ורואה את
מחכים שיתחזק .את חג הפסח בוודאי ״אני מוכנהלחזור על כל הדרך וללדת
למתנה ,למשל שי או דורון.
$DN2$ומתמוגגת״ $DN2$,סיפרהאתמול ,״אין שום סיבה
גגת״,
עורשלישייה״.
החולים ,אבל בהרבה
נעביר כאן בבית
חזק ,ברוך השם .בינתיים אנחנו מודים

