
 שרצה מי כל שמח. עשור זה היה
 של רובם ורוב שמח. - לשמוח
שלם. כלם ככף רצו ישראל אזרחי
 היתה השמחה חג, ככל כמו
 היה אם עצמו. איש ככל תלויה

 - ושוקקה מוכנה ונפשו פתוח לכו
 מן רק עמד אפילו שנהנה, הרי
 לא ואם כרוקדים. והסתכל הצד

אמי שמחה מראש האיש הרגיש
 כל לו עזרו לא - כליכו תית

 והבלתי־ המוצלחות הכידור, במות
מוצלחות.

 השתוללות של סצינות היו לא
 את מאכרים אלפים כאשר המונית,
 כל נופלות כאשר חיום־יום, מעצורי

 לאיש היפר שלם ועם המחיצות
 אחת פעם רק כארץ קרה בך אחד.

.1947 בנובמבר, 30ה־ בליל -
 של כלתי־ספורים מקרים היו אולם
יצ כאיכר וטוב-לב, ידידות גילויי

מעג כעלי־יוזמה צעירים במה רו
 כאשר או ברחובות, ריקוד של לים

של במעשי-הקונדם חיילים עוררו
כ נבלעו התיירים כללי. חיוך הם

קשי נגרפו לעתים הכללית. המולה
..קשישות זבו ילדים, במעגלי שים

 בעם עליזים. מלחים של לנשיקות
מש של המונית שתיה בו שאין
 ואי-אפשר כמעט משכרים, קאות
מזה. ליותר להגיע

 עוד היה שלא משהו מהפכני, ביר,
הפסימיס ובעולם. בארץ דוגמתו

 העשור, תבונת כל בי חששו טים
 וייסגאל של התעמולה שחצוצרות

 מראש, רב בה זמן סביבה הרעישו
בורית. כבועת תתפוצץ

ה רואי וגם השחורות רואי גם
 היה העשור חג נתבדו. וורודות

 לו, שקדמו ימי־העצמאות כל כמו
מאור רק מהפכניות, תוספות ללא

 את שכחה ועדת־העשור יותר. גן
כ ניפנפה בהם הפורחים, מגדליה

 אך הציבור, לעיני חודשים משך
טיפ בהן הפשוטות, התוכניות את
בהצל העבירה היא ברצינות, לה
חכ בעיקר אלה היו ניכרת. חה

 והתז• הזיקוקין־די־נור כערים, מות
כמרכזים. החיות מורות

 עמד שוב חג־העשור במרכז אך
 כרמת־גן, שלו המיפגנים הצבא.

 משכו בירושלים, הגדול והמיצעד
 שעשו בשם ההמונים, את אליהם

 לגבי האחרונות. בשנים קודמיהם
ה האזרחים, של המכריע הרוב
ה של האמיתי הסמל עודנו צבא

 תרגי• שדיוניו, תותחיו, עצמאות.
ב מאורגנים כשהם אפילו - ליו

 יותר מושבים - תיאטרונית צורה
במדינה. דבר מכל

האל אותם כי אופייני זה היה
 את לבתיהם מחוץ שתלו פים

אי במו - המדינה ראשי תמונות
 בללו - עכרו בימים רוסיים קונין

 ה־ את שלהם הקדושה כשלישיה
 ד הנשיא בצד החדש, רמטב״ל

 משורר, מכל יותר ראש־הממשלה.
 החייל מסמל איש־רוח, או איש״דת
העצ דמות את במדינה הראשון

ההמונים. כעיני מאות
 ייחרת האלפים מאות של כלבם

 ועליז פשוט יפה, כיום יום־העשור
 בחיי־השיג־ קטנה הפסקת־נופש -

עמוסי־הדאגות. רה
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