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במדינה
העם

ת1״ או * העצנ שי ם־ ם ת
׳מיום קובר הדגש

 יום־האזכרה 7א העצמאות
פגיו7 אשר

 על נולדים אינם לאומיים חגים
 בלב משתרשים הם תכתיב. פי

 מגילגר גילגולים עוברים העם,
 ופושטים צורה לובשים שונים, לים

מת הם רב זמן אחרי רק צורה.
 — קבוע לבוש ומקבלים ייצבים

העתיקים. חגי־ישראל כמו
 אינם ישראל של ימי־העצמאות

בחגי החלו הם זה. מכלל יוצאים
המו כאשר גדולות, לאומיות גות
 עלזו הצטופפו, לרחוב, יצאו נים

 מכן לאחר ספונטאני. באופן וחגגו
 ובלע הגדול הצבאי המיצעד בא
ל עדות החג, חלקי שאר כל את

 המדינה על שהשתלט מיליטריזם
 כאשר בן־גוריון. דויד בתקופת

 וגם תקציב, מטעמי המיצעד בוטל
 של הדה־בן־גוריוניזציה מן כחלק

פיק של ליום החג הפו המדינה,
ניקים.

 ביום־ד,עצמאות אמיתי. רגש
 של חדש אופי בולט החל תש״ם
החג.

כובד־ עבר מוזרה, בצורה
ל עצמו מיום־העצמאות המישקל

 לחללי האזכרה יום — שלפניו יום
צה״ל.

עצמו, ליום־העצמאות בניגוד

ברמן יד״ר
הגיוני

בגין דאש־ממשדה
מלאכותי

 יום־ ממש, של תוכן בלי שנשאר
 אמיתי. תוכן בעל הוא האזכרה
ו מבוגרים התקבצו הארץ ברחבי
 מילחמת־ של בשדות־הקרב ילדים

ה של בבתי־הקברות העצמאות,
 המשוריינים גרוטאות ליד חללים,

טכסי־אזכרה. וקיימו ההרוסים,
השכו המישפחות של הדמעות

 של החללים מישפחות ביניהן לות,
בני את שביכו העצמאות, מילחמת

 פחת, שלא בכאב שנה 32 אחרי הן
 טכס זה אין כי לאחרים גם הזכירו

 אלא חובה, ידי לצאת כדי פורמלי,
גורל. של יום

לצי הקוראות צפירות־האזעקה,
החללים, לזכר דום לעמוד בור

אמי רגש אדם כל בלב מעוררות
בלתי־מזוייף. ספונטאני, תי,

ה מתחלף יום אותו של בערב
 בשימחת־ בן־רגע הלאומי אבל

 הוא זה מעבר וגם — העצמאות
 האזכרות כמו ובלתי-מזוייף. אמיתי

 ב־ טכס־המשואות גם כך בבוקר,
 וקבוע, מסוגנן שהוא אף הר־הרצל,

בצי אמיתית תגובה מעורר עדיין
בור.

 תכונה לטלוויזיה. מהרחוב
ש כפי יום־העצמאות, של אחרת

הטלוויזיה :זו בשנה התגבשה
 בשדה־האירועים מקומה את תפסה

ה של הבילעדי, וכימעט העיקרי,
אנדרל שררה שברחוב בעוד חג.

 וחסר־ערן־, קלוקל בידור מוסיה,
 המיר־ על בלט ועייפות, שיעמום

 חג־העצמ־ של האמיתי הרגש קע
אות.

 חצי- מצויינת, תוכנית אחרי
שי של וחצי־מבויימת, ספונטאנית

המוצלח בבימויו וריקודי־עם, רים

נבון נשיא
לבבי

איתן רמטכ״ל
שיגרתי

 את שהעלתה צאלח, אנטואן של
 בדמות אז של היפה ארץ־ישראל

הוק היום, של הרוננים הצעירים
 הציונות, על הסידרה מן פרק רן

וחב לוסין יגאל של עמלם פרי
 פרק זה היה לחששות, בניגוד ריו.

 מאופק חדש, מידע מלא מרתק,
ב הניתן ככל ומאוזן בהתבטאות

 לדור נתן הוא הנתונות. נסיבות
 התה־ על מושג ולוותיקים החדש

 את שהוליד והמסובך המורכב ליד
מדינה■ה

 יום היה לא תש״ם יום־העצמאות
 היה הוא אך ועליצות. רינה של
 נכס אותו עם התייחדות של יום

 ימות בשאר הנשכח בלתי־נתפס,
ישראל■ עצמאות השנה:
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 לבבי, אחד הגיוני, אחד
. את מלאכותי, אחד

 חבגיב ארבעת — שיגרתי
העצמאות הגדת של

בערב השתקפו מנהיגים ארבעה
)33 בעמוד (המשך

2225 הזה העולם28


