
ת־העסת בו שושנה חנו שימת 2 ?מס ו,1ו־ארתוזדואו  המעדו נו
גשוא״די, ער בעיראק, המחתותית פעילותה על מספרת לכנסת,

הפרטיים וחייה במיפלגת־הענודוו היחסים הפוליטיות, שאיפותיה

 בחורים תרבה
 ידי, את ביקשו
 אני אר

סירבתי

 דבר יש אם
 מצטעוח שאני
 היום ער עלי!

׳לד לי שאי! זה

 רציתי
 אם להיות

ולא
לי ניתן

 בעלי של בניו
 כאילו הם

•לדי
נתווה׳ וזו

 סבתא לא אני
 שאפשר

 אצלה להשאיר
הנכדים את

 פעם אף
 ראיתי לא

 העיראקי במוצאי
בו לחפור קרדום

ם ש א וסרי הי  שאי*אפ־ בולדוזר. ש
■  מד, כל משיגה שהיא לה, לסרב שר י

 חברת־כנסת שהיא אומרים רוצה. שהיא
לעבו כלילות ימים המקדישה מצטיינת,

לח כמעט והמוותרת הפרלמנטרית, דתה
הפרטיים. חייה על לוטין

 דרך עברה ארבלי-אלמוזלינו שושנה
 בעיר צעירה נערה היתד, מאז ארוכה

 שהגיעה ועד שבעיראק מוסול, הכורדית
הנוכחית. לעמדתה

מוע רשימת על פרס שימעון כשהודיע
1 *6 ן

ההפ נפלה לכנסת, מיפלגת־ד,עבודה מדי
 המקום את קיבלה ארבלי־אלמוזלינו תעה.
 ויצחק אבן אבא ולפני פרס אחרי — השני
מה לשלוף מיהרו הרעות הלשונות רבין.

 אלמוזלינו, של העדתי מוצאה את שרוול
שתמ משום לה, חייב שפרם העובדה את
 העובדה את רבין, נגד בהתמודדות בו כה

העבודה. לאחדות חייב שפרס
 זכתה ארבלי־אלמוזלינו כי שסיפרו היו

 יודעי- חוגים סיפרו אבן, אבא ההפקר. מן
להיות מסרב הוא כי לפרס הודיע דבר,

 למנוע כדי רבין. אחרי ברשימה השלישי
 את פרס שלף אבן של סנסציונית פרישה
 כחברת- הידועה ארבלי־אלמוזלינו, שושנה

 כל על ומקובלת אהודה מצטיינת, כנסת
החוגים.

 אשה היא ארבלי-אלמוזלינו שושנה
 על מספרת היא וחמה. לבבית פשוטה,

הת דין אומדת כשהיא בגילוי־לב. חייה
 היא הכל אחרי לה, מאמין אתה נועה,
מעש יותר במשף לתנועה. נשואה היתה
לגיז־ מבוגר בגיל שנישאה עד שנה, רים

לה והפכה אלמוזלינו נתן ההסתדרות, בר
לשניהם. נשואה יות

 מעיראק בריחתה חוויות על מספרת היא
 על ביבניאל, שנחת המפורסם במטוס
 שבה שמרנית, בעיר אמיצה יהודייה נערה
^עוז נערה רעולות־פנים, הולכות נשים

 באוניברסיטה ללמוד כדי ביתה את בת
ה תנועת של מחתרתי סניף והמנהלת

 שנבצר העובדה על מדברת כשהיא חלוץ.
 מסתירה אינה היא ילדים, ללדת ממנה

בין שיוויון על מדברת לא היא הכאב. את


