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 של מכתבו את מהולים ברגשות קראתי
 המברך ירושלים. מקריית־יובל, חרש אריה
האומר. גדעון של התפטרותו לרגל אותנו

 הקורא כותב זאת!״ את עשיתם ״שוב
 כהן, חיים על מלחמה ״הכרזתם חרש,

 הצלחתם מלחמה של שנים כמה ואחרי
 ברגע המשפטי. היועץ ממשרת להעבירו
 חסי- חי בפרשת אתכם, התחיל שהאומר

 עם אז התערבתי סופו. שזה ידעתי דוף,
וט משנתיים, יותר יקח לא שזה חברי
לטו שתיים־אפס חודשים. בשני רק עיתי

טוב.״ מזל בתכם.
 קורא צודק אחת מבחינה כי ספק ^ין

 בעיצוב חשוב חלק היה הזה להעולס זה.
היו במישרת האומר גדעון של הקא-ריירה

 רגש מתוך פעלנו, לא אך המשפטי. עץ
 בהרחקתו רואים ואיננו אישית, נקמנות של

בתהרות־ספורט. נצחון
 הרבה היה האוזנר גדעון לגד המאבק

 קל. בלב איתו התחלנו לא עקרוני. יותר
 כלפי רגש־החובה על־ידי עלינו נכפה הוא

הישראלית. הדמוקראטיה
★ ★ ★

האו גדעון של פניו אה קיבל לא איש
בקיץ המשפטי היועץ לתפקיד בהיכנסו מר,

 ו־(ב> המשפטי, היועץ ממישרת כהן חיים
העל- לבית״המשפם כהן חיים של העברתו

! )-וןי
★ ★ ★

 דף איפוא, נפתח, האומר של בואו עם
 סוף וכי נגמר, המאבק כי סברנו חדש.
זו. בחזית קצת לנוח נוכל סוף

 כברק חסידוף חי פרשת עלינו ירדה לכן
 אזרח־לדוגמה חסידוף, בהירים. משמיים

 משרד־המשפטים בתיקי ראה וישר, הגון
המש היועץ של סודיים מכתבים סידרת

מכ המישטרה צמרת בי התלונן בה פטי,
 עד־השקר על להגן כדי החוק את שילה

 אלה מכתבים העביר הוא סהר. יחזקאל
המזימה. את לאל שם וכך הזה, להעולם
 זה מעשה על איש של דעתו תהיה

 חסידוף כי לכל היה ברור יהיה, כאשר
 לגדעון לעזור התכוון וכי בתום־לב, פעל

 בחימה אותו רדף האומר אולם האומר.

 פוטר הוא הש״ב, לידי נמסר האיש שפיכה.
 ציווה עצמו האומר לחרפודרעב. והופקר
 מאסר. עונש ולדרוש פלילי, לדין לתבעו
אי בקטנוניות התנהג הפרשה כל במשך

אלא הסבר לה היה שלא מבעיתה, שית

האוזנר לשעבר יועץ־משפטי
 העולם מאשר יותר חמה בברכה ,1960
במי התפנה המשפטי היועץ כסא כי הזה.

 לומר אפשר למאמצינו. הודות רבה דה
מעו זוכה היה לא האומר שמר בביטחה

 אייכמן, במשפט התביעה את לנהל לם
 מאבקו לולא עולמית, לפרסומת ולזכות

 נגד הזה העולם של והממושך העקשני
כהן. חיים מר קודמו,

 רקע על התחיל לא מאבק אותו גם
 אישית טינה שום לנו היתד, לא אישי.

 היו ההדדיים היחסים להיפך. כהן. מר נגד
 היועץ־ שהציע עד בתכלית. הוגנים תחילה

 הצעת את שנים, עשר לפני כהן, המשפטי
 זו בהצעה אהד מבט המדינה. בטחון חוק

 לשרת מוכן המשפטי היועץ כי לנו הוכיח
 בן־גוריון, קבוצת של האפלות המגמות את
 חמורה סכנה מהווה הוא זה בתפקידו וכי

להלחם. חובה שבה סכנה הציבור. לבטחון
 הוא רצופות. שנים שבע נמשך המאבק

חשו פרשות כמה על חותמו את הטביע
 קסטנר. משפט כמו המדינה, בחיי בות

 את הכשלנו וכשלונות. הצלחות בו נחלנו
 בשטחים המשפטי היועץ של תוכניותיו

 רשיונות להנהיג נסיונו כגון — רבים
הדי חוקי את לתקן לעתונאים, ממשלתיים

 ביקורת לכל קץ שמה שהיתר, בצורה בה
 למנוע יכולנו לא ועוד. ועוד השלטון, על

 בעת המדינה בטחון חוק את להעביר בעדו
 וכיום — סיני מיבצע של ההיסטריה

כולה. במדינה זה כשלון מתנקם
 זה במאבק עמדנו השנים רוב במשך

 סיעה או מפלגה שום עזרת ללא לבדנו,
פר כמלחמה לרבים ניראה הדבר בכנסת.

 לתודעת־ להחדיר הצלחנו לבסוף אך טית.
בפעו הכרוכה תחושת־הסכנה את הציבור

זה. מסויים בתפקיד כהן חיים של לתו
 לא שוב כי מפא״י הבינה רגע מאותו

 היא זו. במישרה כהן את להחזיק תוכל
 לוותר שנאלצה כפי עליו, לוותר נאלצה

 את דחתה פעמים כמה סהר. יחזקאל על
 המסויים. לשבועון להיכנע לא כדי הביצוע,

 הועבר כהן חיים הדבר. הוגשם לבסוף אך
 התבלט, בו תפקיד — עליון שופט לתפקיד

 הבאנו כי האומרים וויש לטובה. פעם, לא
של הרחקתו (א) כפולה: תועלת למדינה

 ד,מ־ האדונים בעיני חן למצוא השאיפה
פא״יים.
הפחת. אל הפח מן שנפלנו ראינו
 ראיתי אייכמן, במשפט שבועות, במשך

 שאמצעי־ בעוד ביומו. יום מוי האוזנר את
 לגיבור אותו הככו ההמוניים התקשורת

 בלי המשפט, את ניהל איך ראיתי לאומי,
 מהותו את טישטש איך ותנופה, דמיון

 איך ושות׳, גלובקה על הגן איך האמיתית,
 האינטרסים את לשרת כדי העניין את סילף

ה וחבריהם. שרת בן־גוריון, של הקטנים
 אייכמן משפט של ההיסטורית הזדמנות
 שהיד. האוזנר, של אישיותו בשל הוחמצה

 מעולה. כלב־שמירה כמו לשלטון נאמן
״האו־האוזנר״). לו קראנו (במערכת
 חוק הצעת את האוזנר הגיש כאשר

 מנוס אין שוב כי ברור היה לשון־יהרע,
ממלחמה.

★ ★ ★
 בודדים שוב היינו במאבק, כשפתחנו

 ראשי־האופוזיציה אפילו במערכה. לגמרי
 באדם אנו מתעללים כי השתגענו, כי סברו
מיש עצם את לבטל דרישתנו והגון. טוב
כל התנגדות עוררה המשפטי היועץ רת

לית.
 זה במאבק מצליחים היינו שלא יתכן

בווי עמדתו עצמו. האוזנר לנו עזר לולא
 הדעת״ ״חוות המדינה, בטחון חוק על כוח

 לנדוי השופט פסק־דין על שלו המזעזעת
 הכריחו אלה כל — כהן אהרון במשפט

 שנייד, מחשבה להקדיש המפלגות ראשי את
 המיש־ של ולמהותה האדם, של לאישיותו

 יוסף דוב עם האוזנר של סיכסוכו רה.
 ולפתע — הכרעה לכלל הדברים את הביא

נגדו. הוא הציבור כי להאוזנר נסתבר
 ברירה לאוזנר היתד, לא אלד, בתנאים

 ואנו זו, החלטה על שמחנו להתפטר. אלא
 הפרטית בפרקטיקה הצלחה לו מאחלים

שלו.
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