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מכחבים
ש ה אי ל ש הו

 של איש־השנה יהיה מי
ן גתשמ״ג הזה״ ״העולם

 אריאל של שבחירתו ספק אין
 מזהירה. היתד. לאיש־השנה שרון
 חותמו את שהכיל האיש היה הוא
ב שעמדה זאת שחלפה, השנה על

 כדי הלבנון. מילהמת של סימנה
 תשמ״ג, של איש־השנה את לבחור

 באותה יתרחש מה להעריך צריך
 ו־ בישראל אש״ף יכיר האם שנה:
פו מבחינה לפינה אותה ידחוק

ו הטרור לדרך יפנה האם ליטית?
 מא־ לסיפוח לגשת לישראל יאפשר

 ורצועת- המערבית הגדה של סיבי
או מעשיו — אלה דברים עזה?

מרידוד? איש־שנה
במדע

 או ומעשיה אש״ף של מחדליו
 — ישראל ממשלת של מחדליה

ה השנה את לדעתי, שיאפיינו, הם
ל צריכים השנה אנשי ולכן באה.
ערפאת. ויאסר בגין מנחם היות

י ו ם, כ הלו חיפה י

 המח״ט להיות צריך איש־השנה
 על הניח אשר גבע, אלי שהתפטר,

הח הוויכוח את הציבורי השולחן
 מדינת־ישראל של דמותה על שוב
מ זו תהיה האם רוצים. אנו שבה
 ארץ־תר־ או חרבה, על החיה דינה
שכ עם יחסי־שלום המקיימת בות,
המודר ארץ זו תהיה האם ניה;

 או — הנביאים מוסר על־ידי כת
הוטנטוטי? מוסר על־ידי

תל־אביב ביטון, עליזה

 צעיר ;בגין מנחם — איש־השנה
 של איש־המדע גבע. אלי — השנה
 של האשד, מרידור. יעקב — השנה
 ה,מפ־ תעסה־גלזר. מרים — השנה
פרס. שימעון — השנה של סידן

תל־אביב שירה, דוי

 תשמ״ג של שאיש־השנה ספק אין
 תשמ״ב, של השמע איש גם הוא

 שיהיה, הוא שהיה מה שרון. אריאל
 נתיב- על בתשמ״ב שעלתה וישראל

 גם הזה בנתיב תמשיך המילחמות
 שר־המיל- של ניצוחו תחת הלאה,
חמה.

רי , או לי ירושלים מ

חדשת ת מסגרי
 יפתח שצדק טוען הקורא
הזה״ (״העולם גוטמן

שהפגנת שאמר )23*2
שחקת עכשיו שלום ל מ

הממשלה. ידי
מ נגד הציבורי למאבק בהקשר

 מתעוררת ממשלת-ישראל, דיניות
(מת ״תדמית״ של סבוכה שאלה

 במצב המדובר תרמית). עם חרז
ש דימוי מסויים באדם נדבק שבו
נו פלוני — ממנו להפרד לו קשה
 רודף- פלמוני ישר, אלמוני כל,

ק נדבקה, שהתדמית מרגע נשים.
 ותדמיתו, האדם בין להפריד שה

 זו בדרך יהיו. אשר מעשיו יהיו
פו תדמיות שונים באישים דבקו

אל כרונית, יונה פלוני — ליטיות
 או מיקצועי דיסידנט אחר נץ, מוני
עצמית. שינאה אכול

 חיים אנו אמורים? דברים במה
 מבחינת השונה ,1982 של בישראל
שלפ מישראל הפוליטית תרבותה

ת שנה. ושלושים עשרים עשר, ני
 פגם בבחינת הן מסויימות דמיות
פסו דבריו בהן הנגוע שכל בסיסי,

מלכתחילה. לים
 ממשלה שבו בעידן חיים אנו

 מרבית את מכוונת שוביניסטית
 על לענות כדי חוץ כלפי צעדיה
 לעשות ויודעת ה״רחוב״. צפיות

ה של בפוליטיקה מירבי שימוש
תדמית.
הממ נגד המאבק שבו ברגע

 בעלי אישים על-ידי מונהג שלה
 שריד, יוסי כמו מסויימת. תדמית

 לייבוביץ, ישעיהו או שטרנהל זאב
 דווקא משרתת זו עובדה עצם הרי
לדעתי, צדק. וממשלתו. בגין את

שרץ/ ציש־שוח
מילחמה

 שהפגנת באומרו גוטמן יפתח
הממש לידי שיחקה שלום־עכשיו

לה!
 יוסי אומר היה מה היא, שאלתי

 אילו ומוקירו) מכבדו (שאני שריד
ה במיפלגת ששהייתו לו הוברר
 של רווח זו למיפלגה מביאה עבודה
ה כוחות חשבון (על אחד מאנדט
 גורעת אך ור״צ), של״י — שלום
 מאנדטים ששה או חמישה ממנה

 שטרג־ הוא, וכי הליכוד) (לטובת
 נכס למעשה מהווים וחבריהם הל

 לדעתי. הליכוד? של אלקטוראלי
מ כלל רחוקה אינה זו הערכה
הסביר.

 לדעתי, המתבקשת? המסקנה מה
ב שהמאבק מחייבת העניין טובת

 על־ דווקא ינוהל הממשלה מדיניות
תד בהם דבקה שלא אנשים ידי

 דיסי- של או לא-פטריוטים של מית
 נימוקים ומתוך מיקצועיים, דנטים

 כנימוקים הציבור על המקובלים
 ליי- כשטרנהל. אישים פטריוטים.

 במיסגרת מקומם שריד או בוביץ
ה כוחות עם יחד חדשה, פוליטית

ה של״י, דוגמת המובהקים שלום
 להישגים להגיע ניכולים חייבים

כ לא הבאה, לכנסת בבחירות
עצמ ככוח אלא המערך של קישוט

אי.
כיכר-מלכי- את שמילאו האלפים
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