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מכחכים
י האיש הנה

 פרשת על קוראים תגובות
הזה״ (״העולם גבע אלי

2343.(
לה צריכה בישראל העם תודת

 גבע, אלי לאלוף־משנה נתונה יות
 את חריפותה במלוא שהעמיד על

ניצבים שכולנו הנוראה השאלה

 שהטביע שרון, אריאל זהו השנה.
 אש של בים התיכון המיזרח את
 ניסה כאשר עשן, ותימרות ודם

 אשר העיוועים חלום את להגשים
 איש היה כאשר להפעיל איים אותו
הקודם. השנה

חיפה שיין, גיורא

 להיות צריך תשמ״ג השנה איש
 ממוות ינצל אם אשר ערפאת, יאסר

 האיש הוא — יומת אם וגם —
 אחד צעד עמו את הצעיד אשר

הש ולקראת השלום לקראת קדימה
 והצודקות הלגיטימיות זכויותיו גת

משלו. למדינה
תל־אביב מורג, דגי

מנ הוא ישראל של השנה איש
 התחזיות לכל שבניגוד בגין, חם

 ואים־ ימית חבל פינוי את השלים
 עם השלום תהליך המשד את שר

 ל- יצא אהר-כך, ומייד מצריים,
בתולדות ביותר המיותרת מילחמה

גבע מח״ט
לא! שאמר: האיש

ה מכל יותר חשובה והיא לפניה,
היהו למדינת קורה מה אחרות:

דים?
 מנגד, נפשו את השליך גבע אלי
 הזה. הביטוי של המובן במלוא

ה את בגופו לסכור ניסה הוא
ל אותנו להפוך שמאיים שיטפון

 כלפי דרום־אפריקה של תערובת
 ופיראטית פראית ומדינה פנים
חוץ. כלפי

תל־אביב ר, הל שי ד״ר

דב הרבה קרו הזאת במילחמה
רג להפעים כדי בהם שהיה רים

 לא שאף להודות עלי אך שות,
 בודד מיקרה לא אף אחד, דבר

מר כה מפעים, כה היה לא אחד,
ה כמו ומעורר, מעודד וכה גש

גבע. אלי של מעשה

בגין ממשרה ראש־
השנה? איש

 הזאת הפנימית הסתירה ■ישראל.
 מדינתו. ואת הזה העם את מבטאה

תל־אביב גדעון, אבי

*בנר״־ש״וס&ח מגישות
קור של נוספות תגובות

שהעניק הראיון על אים

? ק י ח צ מ
יוצרים. פועלים של קונסנזוס סוף־סוף

 חובה בזה רואים תיוצרת, הפעילות תחומי מכל אישים אנו,
 ׳י בלבנון. המילחמה המשך בעד/נגד הנחרצת דעתנו את להביע

רוח איש צוובנר, עמינדב
 וחזרה לאלוהים בדרך הספר מחבר תיאולוג, פח־יקוש, וולפגאנג
פסל שסיינברכר, אלכסנדר

 לספרות קוגל פרם כלת סופרת, השושני־שטיינברכר, דפני בת״חן
 עקרות בעיות ולידה, נשים ד״ר, קייזרשניט, וילהלם

 מלחיבה־משוררת שוחט, ענוגה
 ניתוחים) (גם שיניים רופא צאהן, אפרים

 בלרינה פרימה — (קצנלבוגן) וילקונסקיה צפרירה
לאומי משורר בומבך, שר־שלום

והצפון חיפה איזור — יופי מלכת — (מובשוביץ׳) גליל פזית
(תשי״ט)

המלביה״ד, בשמחה, אליהם ומצטרפת
מצוא. לעת חמשירים ומשוררת רוח אשת לוין, תרצה

בולטימור לוין, תרצה:

 לומר: אפשר עליו
האיש! הנד. ,£10^10

חיפה תלם, שרה

יאסר
הזה".

ל,,העולם ערפאת

•  •
שנה איש ה

דע את מביעים הקוראים
 איש של זהותו על תם

הזה". ״העולם של השנה
ועי מתקרבים, הנוראים הימים

 השנה שלכם. השנה איש יגיח מם
 אין הנוראים. לימים יתאים הוא
גם שוב לחזור צריך שהוא ספק

 ועל־כד הבלתי-יאמן, את עשית
 אני המלאה. הערכתי את מביע אני

 ־3 לכל התנגדותי את להביע רוצה
 בעל־פד״ וההשמצות בכתב גינויים
 הטובה, העבודה על אתכם ולעודד

 שאני חושב אני והטהורה. הנפלאה
 לכם, לומר לעצמי להרשות יכול
ה איזור מערביי מאוד רבים בשם
בע והצליחו עלו המערבי: גליל

הטהורה! בודתכם
עם וריד, במאל
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