
 אני .,מו ■וחו מדבו באמת אני .נן,
חולשה...״ וגס נוח והו לכך. מודע

 מחלק או בעניינו, מהצהרותיך
מהן?

 על לגשר לנסות כדי נפגשים אנחנו
 דו־ למייקל ולעזור בינינו, הפערים
 חושב פשוט אני בבחירות. לנצח קאקיס
נפגשו בנטסן ולויד שדוקאקים שכשם

 אל של במועמדותו בתחילה תמכתי
 ירדה שמועמדותו מכיוון לנשיאות. גור

 ספציפי תפקיד שום לי היה לא מהפרק,
לאט לנסוע כמובן, יכולתי, בוועידה.

 ענייו. לי היה לא אבל כצופה, לנטה
ולאירלנד לאמסטרדאם הנסיעה

 להבנה להגיע והצליחו ג׳קסון, עם
 ואני ג׳קסון גם משותפת, ולעבודה

לכך. להגיע יכולים
 גזעניות. הצהרות לי לייחס מנסים

 בעלי־טורים זאת לעשות מנסים בייחוד
 על מדבר שאני ברור בעיתונות.
 לא תבדקי: אבל שחורים. עיתונאים

 גזענית, הצהרה שום לי לייחס ניתן
 (ג׳קסון) והוא לבן שאני לעובדה פרט

שחור!
 של דיעותיו נגד דיברתי — להיפך

 חוסר־הערכה לי שהיה מפני לא ג׳קסון,
 שהערכתי מפני דווקא אלא כלפיו,

במינוי לזכות סיכויים לו שהיו

 — והעיתוי קודם־לכן, עוד תוכננה
 היה — באטלנטה הוועידה בעת

 וחצי ליומיים נסעתי אז מיקרי.
לאיר ימים ולחמישה לאמסטרדאם,

לנד.
 נחשבת באחרונה עד •

 במיוחד. פופולרי כראש־עיר
שלך? הפופולריות סוד היה מה

 אם פופולרי, עדיין אני לך: אמרתי
 כדי יותר קשה הפעם לעבוד עלי כי

 שאנשים חושב אני קולות. לקבל
 מה אומר ישיר, ישר, שאני יודעים

 גם רלוונטית, היא האמת חושב. שאני
ראש־עיר! אתה אם

ו הד־נוו ,כן, ג  שגיאה היה גיקסון נ
דיברתי!״ פשוט מתוכנו, היה לא זה מציד׳.

לנשיאות). הדמוקרטית (בוועידה
 ואני ג׳קסון לעבר. שייך זה כל אבל
 איננה זאת ולשוחח. להיפגש עומדים
 עומד אינו שהוא מפני מצירי, כניעה

 בענייני דיעותיו בצידקת אותי לשכנע
 לא בוודאי, ואני, המיזרח־התיכון,

 משלו. צודקות שדיעותי אשכנעו
פעולה. לשתף ננסה פשוט

 זכית האחרונים בימים •
 בשנעדרת נוספות. בכותרות
הדמוק המיפלגה מוועידת

לנ והעדפת מיפלגתך, רטית,
 ולאירלנד. לאמסטרדאם סוע
בכך? להביע רצית מה

 לירידה הסיבה ומהי •
העוב אולי שלך? בפופולריות

 על יתר ישיר שאתה דה
מדי? יותר מדבר המידה?

 אני מדי. יותר מדבר באמת אני כן,
 אני — אחד מצד כוח זה לכך. מודע
 פוחדים שאחרים דברים לאמר מעז

 אני זאת, בכל חולשה. — וגם לאמר,
 להיות מאשר אני־עצמי, להיות מעדיף

 ונוסחות. ניסוחים מיני בכל תלוי
 תיבחר לא אם תעשה, מה •

ה בשנה לראשות-העירייה
באה?
 טורים כותב אני ספרים, כותב אני

אוטו־ביו־ אכתוב אולי בעיתונות.

שלו דירת־השרד בפתח קוץ׳
הפעם...״ קשה יהיה ״הסיחץ

אכתוב. גראפיה.
 חשבון־נפש, של ברגעים •
 לעובדה מתייחס אתה איך

מישפחה? לד שאין
אחות, לי יש מישפחה! לי יש אבל

אחייינים. לי יש
בס וילדים. אשה לך אץ •
 על מתחרט אינך לאחור, קירה

מישפחה? הקמת שלא כך
מתחרט שאני רגעים לי יש כן. כן,

 ידעתי בכך. רוצה שהייתי כך, על
 שכשאתה היא הבעייה לכך. שנגיע

מצליח...
 אל כבר? התחתנת את? כמה בת

לי! גם אבל זמן! לך יש תמהרי!


