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ס האימפריה ף1_
)13 מעמוד (המשך
 ומילותיו — הסופרים מאחיו ביקורתו

 לגבי עצמה המידה באותה נכונות
 רוב הכל, ״ככלות בישראל. עמיתיהם
 מן משכורותיהם מקבלים הסופרים

 לא סופר, אתה אם האוניברסיטאות.
 שמותח מי של שם לך שייצא כרי

 המוציאה המרינה־הצבאית, על ביקורת
האוניברסיטות." על כסף הרבה כל־כך

 בין האלה נקודות־הדמיון
 יכולות וישראל ארצות־הברית

ה את רבה במידה להסביר
ה שרוהשים הטיבעית אהדה

והישרא לישראל, אמריקאים
 נדמה אך לארצות־הברית. לים
ע מקורות זו לתופעה שיש לי

יותר. עוד מוקים
 עכשיו לכתוב עומר אני אשר את

 הרחיק לא הוא ויראל. אצל מצאתי לא
הא ההוויה שורשי לבריקת ער לכת

מריקאית.

הירוק הקו <
 האינ־ התמיכה כי מאמין ני ^

 הנוצרים המוני של סטינקטיבית
 שורשים לה יש בישראל האמריקאיים

 של ההתהוות ראשית אל המגיעים
האמריקאית. האומה
 כל שכמעט יסורית, עוברה יש

 אותה למחוק מנסים האמריקאים
 (ואולי והקולקטיבי האישי מזיכרונם

 גם מוזכרת שאינה מיקרה זה אין
 ארצות־ ויראל): של המעניין בניתוח
רצח־עם. על קמה הברית

 הלבנה ביבשת להתנחל בדי
 עד ״מאוקיינוס בה, ולהתנחל
 שאומר מבהיק״(כפי אוקיינוס

 צורך היה האמריקאי), השיר
 מקד- מתושביה אותה לרוקן

האינדיאנים. מת־דנא,
 קניה של בדרך תחילה נעשה הרבה

 של בררך אחר־כך ורכישת״ארמות,
 הפרת־חוזים של בדרך אחר־כך גירוש,

 עם רצח־ של בדרך לבסוף והפקעה,
 של חיל־הפרשים שליחת — פשוט

 כפרים השמדת לשם ארצות־הברית
שלמים. ושבטים
 או אלה. עובדות להסתיר כדי
 שקט, במצפון עימן לחיות כדי לפחות

 הפרוע, המערב של המיתוס נולד
 זהו בארצות־הברית. היום עד השולט
 על המבוסס וכוחני, גזעני מיתוס

 לשנוא שלמד מי הלבן. האדם עליונות
 בשינאה המשיך לאדומי־העור, ולבוז
 החום (המכסיקאי) השחום לאיש ובבוז

(הווייט הצהוב ולבסוף (הפיליפיני)
נאמי).

 — מבויים דמיון אין האם
 בין — בבמות לא אם במהות,
 וההוויה האמריקאית ההוויה

הישראלית?
 העבר בין כהבדל הוא ההבדל

 במיקרה שנים מאתיים עד הרחוק(מאה
 ההווה הקרוב, העבר ובין אמריקה), של

שלנו. במיקרה הקרוב, העתיד ואולי
 מצב שבין ההבדל על לעמוד כדי

 רוצה הייתי הלאומיות, הישויות שתי
הבאה. התמונה את לצייר

 ממרד כתוצאה קמה ארצות־הברית
 השוכנות המקוריות, המושבות 13 של

 משם האטלנטי. האוקיינוס לחוף
המערבי. לחוף עד הרפובליקה פשטה

 נניח מצליח. היה לא שזה לרגע נניח
 היו היבשת, תושבי שהאינדיאנים,

 הלבן, האיום פני מול מתאחדים
 (צרפת, זרות ממדינות סיוע מבקשים

ההת את לבלום ומצליחים רוסיה)
 הירוק הקו ליד האמריקאית פשטות

 נהר־הירדן ליד או המושבות, 13 של
 שהמילחמה נניח מיסיסיפי. ששמו
מאז. נמשכת היתה

 מתאר, אינו בזה תיאור האם
 קרה אשר את יותר, או פחות

לישראל?

■שוע שו בואו ♦
והיש האמריקאים בין דמיון ך*

 הוא חדשה. המצאה אינו האלים 1 !
 למן האמריקאית ההוויה את מלווה
הראשון. הרגע

רבה: בדייקנות לומר אפשר

 וגם המודרנית אמריקה גם
 את ינקו המודרנית ישראל

 מאותו שלהם הלאומי המיתוס
 שב־ בני-ישראל — המקור
תנ״ך.

 האומה בהתהוות הדומינאנטי הכוח
 הפוריטאנים מחנה היה האמריקאית

 שדבק פרוטסטנטי דתי פלג —
 התנ״ך. של ביותר המילולי בפירוש

(יסודני). ",״פונדמנטליסט היה הוא
 שאר ובעיקבותיהם הפוריטאנים,

 כבני־ עצמם את ראו בני־התקופה,
 ועם־נבחר, עם־סגולה החדשים, ישראל

 בארץ־ ״ציון־החדשה״ את המקימים
 מפני ברחו הם אמריקה. ההבטחה,
 אנגליה) מלך ,1ה־ (ג׳יימס ״פרעה"

 כנען אל (אנגליה) ומארץ־מצריים
 רחבה ביד השתמשו הם החדשה.
 כשמות רק לא תנ״כיים, בשמות
 לעריהם גם אלא ולבנותיהם, לבניהם

ירוש בארצות־הברית יש ולכפריהם.
 שלם עדן, בית־לחם, חברון, לים,

ועוד. ועוד ציון (סאלם),
 הפוריטאנים הכריזו כאשר
 הישוו האינדיאנים, על מילחמה

ולפלישתים, לבני־עמלק אותם

אייזנהואר
אזהרה

 לדדטמידם היא מיצווה אשר
אלוהים. לשמי מתחת

 ללא- פעמים התבטאו אלה אמונות
הבפ בסיפרי ובעל־פה, בכתב ספור,

 כמרים ובנאומי והמורמונים טיסטים
האמרי התרבות כל ופוליטיקאים.

 הפונדמנ־ הפלג בהן. רוויה קאית
 בהן דוגל ורב־העוצמה הגדול טליסטי

 ״הרוב הזה. היום עצם עד מלא בפה
 חתן פולוול, ג׳רי הכומר של המוסרי"

 רישמית, בהן דוגל פרס־ז׳בוטינסקי,
 מופעל האמריקאית הממשלה ועל
זו. :רוח חזק לחץ

 נוסף, חשוב היבט אלה לאמונות יש
 האלה הנוצרים הוא. גם לנו הנוגע

 כי — להאמין וממשיכים — האמינו
 כגוף לארץ־ישראל, עם־ישראל שיבת

 להגשמת מוקדם תנאי הוא ריבוני,
 ישוע של השני בואו הדורות: חלום

אוטו ציונים הם משום־כף המשיח.
מטיים.

 האמריקאית הציונות ואכן,
לציו בהרבה קדמה הנוצרית

 זאב בנימין של היהודית נות
ועמיתיו. הרצל

 והמטיף איל־הממון פירסם 1878ב־
 ספר בלאקסטון ויליאם הנוצרי הדתי
 ממיליון ביותר שנמכר בא, ישוע בשם

 לו היתה שפות. 48ל־ ותורגם עותקים
 להחזיר בו תבע הוא עצומה. השפעה

 את לאפשר כדי לארץ, היהודים את
 לפני שנה 20 היה זה ישוע. של בואו

 הרעיון לגיבוש הגיע הרצל שתיאודור
הציוני.

 בארץ־ בלאקסטון ביקר 1888ב־
 הרצל), לפני שנים מעשר ישראל(יותר

ארצות־הברית לנשיא הגיש 1891וב־

אמרי 413 בחתימת שזכתה עצומה,
 כל היו החותמים בין חשובים. קאים

 המאה בסוף אמריקה של המי־ומי
 ומורגאן, רוקפלר אילי־ההון שעברה:

 כמרים העליון, בית־המישפט נשיא
 סנטורים וקתוליים, פרוטסטנטיים

בית־הנבחרים. וחברי
 לא ״מדוע נאמר: בעצומה

פלס את (ליהודים) להחזיר
 את שנתנו המעצמות... טינה?

 סרביה ואת לבולגרים בולגריה
 את יתנו לא מדוע לסרבים,

ליהודים? פלסטינה
 האינטרסים כל על נוסף זו, עמדה

לממ גרמו והכלכליים, האימפריאליים
 בהצהרת־ לתמוך ארצות־הברית שלת

ש עד היהודי, הלאומי ובבית בלפור
 סיאמית אחות הפכה ימינו של ישראל
 על־ נשלטת ארצות־הברית, של קטנה

בה. ושולטת ידה

השדה השמש אד
וידאל. לגור חזרה ך
 הוגה־הדיעות ניבא המאה בראשית 1

 בסיפרו שפנגלר, אוסוולר הגרמני
שה המערב, שקיעת המונומנטאלי

 הוא לקיצה. מגיעה הלבנה תרבות
 זו תרבות של האחרון בשלב כי האמין
 חו^קת־עולם, גרמנית אימפריה תקום

 היום, בבוא מקומה, את תפנה וזו
רוסיה. מחר: של למעצמה

 ומתרגם וידאל בא עכשיו
אק לשפה הזאת הנבואה את

 ולא ארצות-הברית, טואלית.
 את בינתיים הקימה גרמניה,

 הגזע של האחרונה האימפריה
 תהיה לא שלה היורשת הלבן.
יפאן. אלא הנחשלת, רוסיה

 ״נבואה", זוהי אכן (אם זו נבואה
 המציאות) תיאור את בה רואה וידאל
 הפרופסור של לתפיסתו מאוד דומה

פארקינסון. נורתקוט
 ל״חוק תודות ידוע פארקינסון

 התיאור — המפורסם פארקינסון"
 הביורוקרטיה של ההיתולי־למצחצה

 אחר ספר יותר חשוב אך המודרנית.
 כי בו טען הוא מיזרח־ומערב. שלו,

 של תנועה היא ההיסטוריה כל
 המיזרח גובר פעם כאשר מטוטלת,

 ורומא, פרס ויוון, בבל — המערב ופעם
 הממלכה וממלכת־האיסלאם, ביזנטיון

 עכשיו החדשה. ואירופה העותומנית
 המיזרח(נקודת־המיפנה תור שוב מגיע
 היפאנים הביסו כאשר ,1905ב־ היתה

 ברית־ פארקינסון, (לדעת הרוסים. את
 של האחרון המיבצר היא המועצות

 כשם סין־יפאן, עליית מול הלבן הגזע
 של האחרון המיבצר היתה שביזנטיון

התורכים). הערבים מול אירופה
 הצהובה" ״הסכנה על הדיבורים

 המאה בראשית עוד חדשים. אינם
 דיבורים של אופנה בגרמניה פשטה
 עצמו 2ה־ וילהלם הקיסר כאלה.

 מן נבע הדבר בנאומיו. בכך השתתף
 על הגרמנים של הלאומית הגאווה

 שכבש הבינלאומי, בגיוס השתתפותם
 הבוקסרים" ״מרד בעיקבות פקין את
.1900 של

 ספר קראתי ילדותי שבימי זוכר אני
 מיל־ את שתיאר לנוער, גרמני בדיוני

 בבוא שתתחולל האחרונה, חמת־העולם
 הלבן הגזע כל התייצב בספר היום.

 הלבנים הצהוב. הגזע נגד במאוחד
 שהמציא גרמני, למדען הודות ניצחו,
 שדה־הקרב את להקפיא שיטה

הצהוב. הצבא על שלג ולהמטיר
 ציורית. פחות היא המציאות

 בשדה-הקרב מנצחים היפאנים
 הטכנולוגי-כלכלי — הקוכע

 אומנם אם העתיד. ולהם —
 הם סין, עם להתחבר יצליחו

בעו 1 מם׳ למעצמת־העל יהיו
לם.

 האם אנחנו? נהיה היכן היא: השאלה
האמרי האימפריה עם ונשקע נחיה

 שאנחנו, מועד בעוד שניזכר או קאית,
 היא שארצנו בת־אסיה, אומה בעצם,

 עם יחד שייכים שאנחנו מאסיה, חלק
 הדרום־ אסיה של למרחב שכנינו

מערבית.
 רב זמן המשורר, שכתב כפי

 אל ״פנינו המדינה: קום לפני
 שוב דרכנו / העולה השמש

מיזרחה...״ פונה
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