
פינסל: שימש!
 זה. בעד הם ■■היום
אחר!״ בעד ומחו

 בתשדירי־ שחקנים הרבה כל־כך השתתפו לא מעולם
 מירי ריבלין, ספי הגששים, שלושת הפעם. כמו הבחירות

 שלא כאלה עוד היו ואולי פרמינגר רותי שילוצי, אתי פביאן,
 למדוד מאוד קשה שמם. את הזכרתי ולא אליהם לב שמתי

 ועל הבוחר על השחקנים אותם של השפעתם מידת את
 עשו הם מיקצועית מבחינה האם אבל הבחירות. תוצאות
 שימעון הוותיק לשחקן היפניתי שאלתי את טובה! עבודה
פינקל.
 על מאוד מתפלא אני מיותרת. היתה שהופעתם חושב אני

 השחקנים על מתפלא ואני בכלל, אותם שהזמינו המיפלגות
העבודה. את לקבל שהסכימו

 כולם, לא אם חלקם, שלפחות מניחה אני •
פרנסה. כאל לעניין התייחסו

 לפי באמת זה להתפרנס איך אבל להתפרנס, שצריך נכון
 לא עצמו את שמכבד שחקן דעתי, לפי ואחד. אחד כל של מצפונו

הזאת. העבודה את לעשות צריך
 את גם תאמה הזאת העבודה במיקרה ואם •

המסויים? השחקן של הפוליטית השקפתו
 הם שחקנים. של הפוליטיות בהשקפות מאמין כל־כך לא אני

 בעד ומחר זה בעד הם היום צורה. ופושטים צורה לובשים מטיבעם
אחר. משהו

פוליטית? השקפה אין למשל, לך, •
אמשיך. גם וככה מיפלגה, לשום שייך לא אני חיי כל
 שיחקו הם שלי: המקורית השאלה אל ונחזור •
טוכה? עבודה עשו טוב,
חלטוריסטית. עבודה זו טובה. עבודה שזו התרשמתי לא
מכולם? יותר אותך ששיכנע מישהו היה אבל •
לפי מיותרת, הזאת התעמולה כל בכלום. שיכנע לא אחד אף
 הגששים, ולפני ריבלין ספי לפני גם ידע, חושב אדם כל דעתי.
יצביע. הוא מי עבור
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בדיהזו־ה: נתיבה
 במישחק, מאמינה רא ..אני
שאשפיע*״ רמה אז

 ששמו או הצביעו שלא אנשים היו הפעם שגם מניחה אני
 בכך, להודות מוכן היה לא אחד שאף אלא לבן, פתק בקלפי

 נתיבה מלבד - אחד אף התיקשורת. כלי לפני לא ובוודאי
 לאף קולה את נותנת לא שהיא מלא בפה המודה בן־יהודה,

מדוע. אותה שאלתי אחת. מיפלגה
 מישחק־הכוחות עלינו. שעובדים הרגשה לי יש הזמן כל כי
בו. להשתתף רוצה לא ואני נקי, איננו

לראות? רוצה היית משחק איזה •
 דין־וחשבון יתן חברי־הכנסת 120מ־ אחד שכל רוצה הייתי

 — קורה זה ושם פה אומנם לכנסת. אותו שהכניס,־ לאלה שוטף
 הם אבל בן־פורת. מרדכי וגם אלוני שולמית בזמנו, אבנרי, אורי

 אותי מעניין לא כך. תינהג הסיסטמה שכל צריך מספיקים. לא
 בראשו מגרד החלטה, לקבל שצריך ח״כ בכנסת שיושב לראות

לשם. אותו ששלחו אלה את לשאול בלי המקום, על ומחליט
 שלך היחידה ההזדמנות זו זאת, ובכל •

להשפיע. כאזרחית
 וזו להשפיע? שארצה למה אז הזה, במישחק מאמינה לא אני

 ראיתי מההתחלה תיכף מצביעה. לא שאני הראשונה הפעם לא
 לקלפי, הולכת אומנם אני הצבעתי. לא מעולם ולכן בלוף, שזה

 הפרגוד מאחורי נכנסת אני ואז תעודת־הזהות את לי מחתימים
לבן. פתק ושמה
 איכפת לפחות אבל מצביעה. לא את אז או-קי, •

יזכה? מי קצת לך
 מוכשרים, אנשים לו שאין מודה בעצמו הליכוד לי? איכפת מה

 עשו, שהם הנוראות השגיאות על לסלוח יכולה לא אני ולמערך
מדינה. להקים צ׳אנס להם כשנתנו
 קטנה, למיפלגה תצביעי שלא למה אז •

 בן דעתך שלפי בן־פורת, למרדכי או אלוני לשולמית
לבוחריהם? דין־וחשבון נותנים
הזה? המישחק בתור בכלל להם יש השפעה איזה

נשיגן: פריץ
 הוקם הואשוו ..הפולמנט

שנה!״ מאלו ■ותו רט■

מתעס אנחנו פרלמנט. דמוקרטיה, מיפלגות, בחירות,
 לחשוב שאפשר וידענות, תאווה הרבה בכל-כך בזה קים

 הומצא בעולם הראשון הפרלמנט בעצמנו. זאת שהמצאנו
 קונסול את שאלתי הקרה. באיסלאנד דווקא והוקם

שלהם. הפרלמנט על נשיץ, פריץ מר בישראל, איסלאנד
 יותר לפני כלומר ,930 בשנת הוקם הראשון הפרלמנט

 שום לפי הוקם לא הוא הראשון, שהיה מכיוון שנה. ,ו000מ־
אחריו. שבאו הפרלמנטים לכל דוגמה שימש אלא דוגמה,
 כמה ובכל באיסלאנד היום יש מיפלגות כמה •

כחירות? יש זמן
 בישראל וכמו מיפלגות, חמש יש באיסלאנר בישראל, כמו לא

 נופלת לא שביניהן במיקרה שנים, ארבע בכל הבחירות נערכות
הממשלה.

 מניחה אני בארץ? הבחירות על דעתך מה •
מתעניין. שאתה

זה. עניין על מלהגיב מנוע אני אבל מאוד, מתעניין אני
 בעולם הבי-ותיק הפרלמנטרי המישטר כנציג •

 צעיר לפרלמנט לתת טובות עצות איזה לך יש —
שלנו? כמו

אותן. לתת שלא משתדל מאוד ואני מאוד עדין עניין זה עצות


