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ה החברות הוזמנו כאשר הפסח, בחג

 ה■ היהודיות של לבתיהן נעמת של ערביות
 המימונה, את ביחד לחגוג כדי מארוקאיות,

 מזכירת מסרווה, פטמה חדש. רעיון עלה
 שבחג הציעה אל״ע׳רבייה, בקה בכפר נעמת

 הערביות יארחו עיד״אל״פיטר המוסלמי
היהודיות. החברות את

לובלס־ מאשה הגיעה אחדים ימים לפני
 יוסוף השופט של לביתו נעמת, מזכ״ל קי,

 שזו אמר השופט טייבה. בכפר חאגי״יחיא
 להתארח באים שיהודים הראשונה הפעם

בדרד״כלל איסלאמי. בחג הערבים אצל
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היהו לאיזורים הערבים את להזמין נהוג
המוסלמיים. בחגים גם דיים

 נעמת של היוזמה משכה יוצא-דופן באופן
ו הפוליטיקאים־הגברים, של עיניהם את

 למחרת כבר אותה והעתיקו הזדרזו אלה
הס המוסלמי, החג הסתיים בטרם היום.
 הגברי, המין בני פוליטיקאים, כמה פיקו

 קיבל, זה ביקור ערבי. בכפר תמונה לתפוס
היום. שלמחרת בעיתונים כותרות כמובן,

 נעמת הוציאה בטייבה לביקור קודם
 עיד־אל־פיטר. לכבוד מיוחדת חוברת לאור

של מהותו על מפורט הסבר יש בחוברת

 זה, בחג הקשורים והמסורת המינהגים החג,
שאו מסורתיים, מאכלים של מתכונים וגם
בעיד־אל-פיטר. הערבים אוכלים תם

 כמזכירה ,1981ב־ לובלסקי, נבחרה מאז
 גם תנועת-הנשים קיבלה נעמת, של הכללית

 להביע מהססת אינה התנועה פוליטי. גוון
 לאומיים בנושאים גם קו, ולנקוט דעתה את

 באופן קשורים שאינם מובהקים ומדיניים
האשה. במעמד ישיר

 תמיד לבושה ומטופחת, קטנה לובלסקי,
 נמרצת כאשה מתגלה רבה, בתשומת-לב

יוס-הולדתה את חברותיה כשחגגו ביותר.

 במסיבת־הפתעה, 50ה־
מיפלגת״העבודה.

 לו שבא פרס, שימעון
 מיכתב-בר גם לה שלח

 קר| שאינם מי ״גם השאר:
 עלן לדבר שלא - ובעבודה

 ש| מלא בפה מודים -
שיגרתית.
 עי! בכוח־רצון ״ניחנת

 ופיו נמרצת, באיכפתיות
 מעשיו! למרות אשר גות
האידיאולוגי הדבקות על

ראשי גם ;וזמנו

 בשימחה, שתתף
 בין בו, נאמר ה.

 בהשקפה לך בים
 ואוהדייך חבריין

בלתי- אשה ת

 בורכת ושקול, בי
 יכולת-מנהי- :חת

מוותרת איננה ה,
ת..."

שה המריט■ השינוי ער מסכות מזנ״ל,,נעמתי, לובדסקי, מא
ת ■רוותה ער ,,ההסתדחת באיוגון־הנשים  ער בהדצריה, כבו ע

היום שאיפותיה וער במישפחה הקונפריקטים ער בירדות, חלומותיה

חדש לתימן ״כשבאתי
> קשה לי היה

״ל, בניס־ו היו כולם
נפר בת־ הייתי ואני

ביישנית״

 ללמוד רציתי ״כילדה
 המנהל אבל מישפטים.

 אשה שבשביל אגו
 להיות ללמוד טוב הכי

מורה״

 לתרום צריר היה ״בעלי
 ■ותר הילדים בגידול
 רגיל, אבא מכל

 שיש זה עם ולהשלים
מאת״ אשה לו

 אחרי שבת ״בכל
 בבית־הננסת התפילה

 לוקח שלי אבא היה
 אצל גידל, לכפר אות׳

הערבים״ חבריו

 פרות. עדר לנו ,היה
 בית־ספר, אחרי
 מחללת הייתי

 ולוקחת
הפדות״ את

רנו היה 1942 ״עד
של בחולות אחד חדר

בחוץ, שרותים הרצליה,
עץ בצריף מיטבח
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