
תשי״ב השנה איש
שמוראק הסוכנות מבקר

תשי״ג השנה איש
כהן משפטי יועץ

תשי״א השנה איש
הדדט העולה

תשי״ד השנה איש
קסטנר עסקן־השואה

תשט״ז השנה איש
אל־נאצר עבד מצרים נשיא

דיין סופרת

/0  ידובר הקודמות. הכתבות 16 כל את בצל9/
בארץ. עליה

★ ★ ★
 לאנשי־השנה קרה מיה לשאול: מעניין אולי

הקודמים?
ה ״העולה — אלמוני היה מהם אחד

 השפיע לא תשכ״ז על (תשי״א). חדש״
רצי עליה ללא שנה זאת היתד, כי — כלל
העליוק את קידמו לא המאורעות אפילו נית.

 המתאבד שלו: השנה סוף לפני נפטר אחד
 (תשכ״ב). מישראל שגורש סוכלן, רוכרט
 מגלה־ — מכן לאחר מתו אחרים שלושה

 נפטר, (תשי״ב) שמורק 'אמיל השחיתות
 ואדולף נרצח, (תשי״ד) קסטנר ישראל
 את קסטנר ניהל שעימו (תש״ך), אייכמן

 הוצא במחלוקת, והשנוי המסוכן מישחקו
להורג.
תפקי השנה, מילאו, לא אנשי־שנה כמה

כשו פעל (תשי״ג) כהן חיים ניכרים. דים
 לא חכם עמום התנ״ך חתן עליון, פט

בצד. ישב (תשכ״א) לכץ ופינחס התבלט,
 במאורעות מעורבים היו אנשי־השנה כמה

 תמיר שמואל כלשהי. בצורה תשכ״ז,
 סיעה יסד מחרות, לפרוש נאלץ (תשט״ו)

 על המלחמה אחרי לרכב וניסה משלו, קטנה
 שוב, התפרסמה דיין יעל שכרון־הנצחון.

 שלה. וחתונתה אביה הצלחות בעיקבות
 היחיד האדם םן־גוריון, דויד של שמשו
 ותשכ״ד.) (תשכ״ג איש־השנה, פעמיים שהיד,

שוב. שקעה
 השפעה היתד, אנשי־שנד, לארבעה רק

 עבד־ גמאל תשכ״ז. מאורעות על מכרעת
 במישרין אחראי היה (תשט״ו) אל״נאצר
 אשכול לוי למלחמה. שהובילה להתפתחות

 ופינחס (תשי״?) דיין מיטה (תשכ״ד),
 שניצחה בממשלה שרים היו (תשכ״ו) ספיר

השנה. של הגדולות ההכרעות על
י 17,־ד איש־השנה יהיה מי

ה את בלבך לבחור עכשיו יכול אתה
 גליון־ כשיופיע במוצאי־שבת, שלך. מועמד
 ראש־השנה, לקראת הזה העולם של הענק
 משוא־ בלי מורא, בלי — בחרנו במי תדע

, פנים.

 ראש־ בפרוס הזה, העולם בחר פעמים 16
שחלפה. השנה של איש־השנה את השנה,

 שאין מוסד — למוסד הפכה זו בחירה
בארץ. תחליף לו

 בחלקו דווקא זה תפקיד נפל במיקרה לא
 ה־ כל נכשלו במיקרה לא הזה. העולם של

הזאת. הבחירה את לחקות נסיונות
 מגל יותר אולי — והכתבה הבחירה כי
ה במשך המסויים השבועון יצירות שאר
 הנושנה סיסמתו מילות את מסמלות — שנה
 משוא־ בלי מורא, ״בלי הזה: העולם של

פנים.״
 לעבר הפוזל אותו, לשחד שאפשר עתון

סקו הקונה הממשלה, מידי הבאה ההלוואה
 שיש אחר, או זה לשר התחנפות על־ידי פים

 אלף־ואחד עם חשבונות ואחד אלף לו
 הישראלי העתון בקיצור, — נותני־הנאד,

 בחירה ברצינות לבחור יכול אינו — המצוי
כזאת.

 לו יש אך חשבונות. לו אין הזה, העולם
ב מבחין הוא ניטראלי. הוא אין דיעות.
תפיסתו. לפי ורע, טוב בין בירור

 להיות ומסוגל, רוצה, הזה העולם אולם
 עצמו. של הדיעות כלפי גם — אובייקטיבי

 בבואו שנה, 16 במשך זו יכולת הוכיח והוא
 רחוקות לעיתים רק איש־השנה. את לבחור

 הוא דיעותיו שאת באיש בחר הוא מאד
מחייב.

 בלי כתב משוא־פנים, בלי שבחר אחרי
 רם־מעלה, אדם איש־השנה כשהיה גם מורא.

 עליו הכתבה היתד, גיבור־המונים, כשהיה גם
 האמת. את חושפת אובייקטיבית, גלוייה,

 מאשר יותר, גדול מאמץ בה הושקע תמיד
 16 כל חזה. העולם של אחרת יצירה בכל

 עטו פרי הסופית, בכתיבתן היו, הכתבות
אבנרי. אורי של

 כה, שעד הכתבות 16 את מישהו נטל אילו
 להיות יכול זה היה — לספר אותם וצירף

יש תולדות על ביותר החי ספר־ההיסטוריה
החדשה, ראל

 השבוע כתבת כי לנבא לעצמי מרשה אני
תשים — תשכ״ז איש־השנה על — הבא

תשב״ג השנה איש
בן־גוריון מתפטר

תשכ״ד השנה איש
אשכול יורש

תשי״ז השנה איש
דיין סיני מצביא

תש״ך השנה איש
איינמן השואה רכז

תשב״ה השנה איש
בן־גוריון מפלג־מפא״י

*


