
דובון

 זכר עימו הביא הלוח מן שנתלש דף כל
 מלפני גורלית, החלטה או גדול, קרב של
 עצמאותה על המלחמה געשה כאשר שנה, 20
 הנסיגה הקאסטל, כיבוש מדינת־ישראל: של

לירו הדרך הבקעת מחדש; וכיבושו ממנו
 לפני שיירת־ענק, על־ידי הנצורה שלים

 מארב לאטרון; כביש של הסופית חסימתו
ההס הנהלת להר־הצופים; לשיירה קטלני
 הממשלה הרכב על הסכימה הציונית תדרות

 הפלמ״ח החדשה; למדינה שתהיה הראשונה
נבי־יושע. מיבצר על הסתער

 התמרורים — תש״ח של לשמות ובמקביל
 אל־סאפי. אום־צוץ, כמו שמות תשכ״ח. של

 אלת היו עתה, כן אז כמו ושונה. כראמה
 לא קרבות. מארבים, היתקלויות, של שמות

 ללא הפגזה, ללא תקרית, ללא יום עבר
מיקוש, או מארב
 לחגיגות התכונן שהאזרח בשעה כן, על

השמועות את לפענח ניסה או הקרובות,

תש״ח הקסטל, כוכש
היום וגם אז

 עתיד סביב בממשלה, הגדול הוויכוח על
 הקזודהום שימשה יארינג, ושליחות השטחים
 פצע נישאר הגבול כי תזכורת, היומית
 יגליד לא והוא מעצמו, יירפא לא הוא פתוח.

 שני בין מוסכם שלום ששמו הצורי בלי
בארץ. היושבים העמים

הממשלה
 — איטר" ״חוק

בפעולה
 של ספרו נועד המוקדמות, ההכנות לפי
 .להיוון אייכמן אדולף לכידת על הראל איסר
 רבות,' לשפות תורגם הוא בינלאומית. פצצה

 ברת^י־ למו״לים נשלחו ממנו העתקים
זכויוון. מיני כל על חוזים נחתמו העולם.

.ן לכבוד מסיבה במקום הכל. נפסק לפתע
 למשפט. מתכונן הראל החל הופעת־הספר,

 פרקליט,״ לשעבר — שימרון ארווין פרקליטו,
 צי־על־ בקשת מנסח החל — ראשי צבאי
לצדק. הגבוה מבית־המשפט תנאי
 י' שמכבשי־הדפום לפני האחרון ברגע כי
 ממשלת־ החליטה הספר, פולטים,את החלו

הופעתו. ■את לאסור ישראל
 לכתוב הרעיון התהפכו. היוצרות

 בהיותו עוד הראל של במוחו צץ ספר
 לקבל טרח הוא שידתי־ד,ביטחון. על ממונה
 בן־גוריון, דויד דאז, ראש־הממשלה מידי

כך. על מיוחד אישור
 התהפכו. מאז .1960ב־ ניתן זה אישור
 התפטר תחילה, אחת. מפעם יותר היוצרות

 בן־ דויד התפטר כך אחר הראל. איסר
ראש־ד,ממ למישרד הראל חזר ואז גוריון•

 בתקופה אשכול. לוי של כיועצו אבל ,שלה
נוסף, אישור מאשכול — וקיבל — ביקש זו

),19 בעמוד (המשך

1598 הזה העולם


