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 שה־ הדעה שוררת המערבי ?ןו'לם ^
 שקרה ימה מיוון. מתחילה היסטוריה

ה האמנות, פרה־היסטוריה. נקרא זה לפני
 החוק הספרות, הפילוסופיה, ארכיטקטורה,

 ביוון. לראשונה נודעו אלה כל — והמוסר
ה על שואה שהמיטו הטעויות אחת זוהי

 ניצול לגזל, הצדקה שימשה היא אנושות.
 ב־ וגזעיות דתיות ורדיפות אימפריאליסטי

ל הפרימיטיביים העמים חינוך של איצטלה
לירי ובעקיפים במישרים וגרמה תרבות,

 לדרגה עד האירופית והתרבות האמנות דת
 הטעות דגל נושאת מוחלט. כמעט ניוון של

 שבגינה הנצרות, היתר, דורות במשך הזאת
 ה־ הפילוסופיה יסודות על הושתת הרוחני

 שבעזרתה הגאונית הפשרה אריסטוטלית,
ה ההלניסטי. העולם על הנצרות השתלטה

ש ההשקפה היא זו לטעות העילאי ביטוי
התר פיסגת הם אחד ואל מדע שריפה, אבק
 ספק להטיל להתחיל מותר 1956 בשנת בות.
 המסורת בעלי הישראלים, אנו ודוקא בכך.

יסו על ועם מדינה כיום המקימים העתיקה,
 לקחת מה להרהר לנו כדאי חדשים דות
מאירופה. לקחת לא ומה
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 תרבות עם אסיה בן נפגש כאשר קורה מה
 יליד צעיר של זה אישי וידוי ? והמזרח המערב

 את מעדיף הוא התשובה: את מספק הארץ
 המגוחכות התנועות על והסיני ההודי הריקוד

 המזרח שירת ואת אירופי, קלאסי באלט של
הגאזים. לתאי שהובילה פילוסופיה על והתנ״ך

 המתים החיים
החיים והמתים
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הטעות דגל נושאת

 באי- באירופה. כמותם נראה לא שמעולם
 מרובעים, מילין כמד, ששטחו הקטן, הפסחא
 של פנתיאון ענקים, תרבות שרידי נמצאו
 על יודע מי אולם ענק. פסלי 700ל־ קרוב

 שריפה. אבק היה לקונקויסטדורים ? כך
 נשאו השלל ואת התרבות את השמידו הם

קוריוז. כמין למוזיאונים,
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בננות קוטפים פראים ילדים

 של בג׳ונגלים השקט, האוקיינוס איי ^
 הסוחרים, המיסיונרים, פגשו אפריקה,

 ילדים במין האדם תולדות וחוקרי החיילים
 מתהלכים מהעצים, בננות הקוטפים פראים,
 ומשתעשעים יתבוששו ולא כבהמות ערומים

רוק ומתכת, עץ עשויות מצחיקות במסכות
 תופים על ומתופפים ■משונים ריקודים דים

לע אותם לימדו הם ונחשלים. פרימיטיביים
ב ולהצביע מכנסים ללבוש אחד, לאל בוד

 העמידו המצחיקות המסכות את בחירות.
 תדע למען קוריוז, כמין שוב, במוזיאונים
 בטרם הללו הילדים שיחקו במה ההיסטוריה

לריקו אשר הדמוקרטיה. יסודות את ספגו
הגבו לחברה ישר עברו הם ולתופים, דים
הסמוקינג. אליהם שנתלווה אלא הה,

 מראה הסרט, נאסר שבגללן הסצינות אחת
 חבלים, גשר על מטפס ויפה חסון כושי
 זאת, לאחר מיד יופי. על מדבר הטקסט בעוד
 נראית יופי, על לדבר ממשיך הטקסט בעוד

 חסונים למחצה, ערומים כושים של קבוצה
 ומכוער, שמן לבן, איש ובמרכזם ויפים,
סו טרופי. שעם וכובע לבנה חליפה לבוש

 שמחת את מר בלעג מתאר הסרט של פו
שי כובשים כושים ספורטאים כאשר הקהל

 ב־ ג׳ז בתזמורת מתופפים אולימפיים׳ אים
 את מביאים ובכלל מצחיקות תנועות לווית

 העייפה. המודרנית לחברה התמים הג׳ונגל חן
מעניננו. זה אין אך
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עצובה בדיחה

 רגישים אנשים כידוע, הנם, אמנים ן■*
ה הדעות והוגי המדינאים מאשר יותר ) (

הרא היו שהם ייפלא לא כן על רשמיים.
 אינן הללו המתות שהמצבות להבין שונים
 נראים שלעומתה גדולה, אמנות אלא קוריוז
מש החלו הם מאד. עלובים אירופה הישגי
ה האמנות את לחקות מאודם בכל תדלים

פרימיטיבית.

שמיל המכוער, הלובר למוזיאון מחוץ
 אליו אצים־רצים בורגנים זעיר תיירים יוני
ה במסדרונותיו להזיע העולם פינות מכל

 במסגרות הבלים המלאים קץ, לאין ארוכים
מוזי כמה גם בפאריס מצויים ■מוזהבות,

 אחד אותם. פוקד אינו שאיש נפלאים, אונים
און הוא מהם חי  טרוקדרו. בכיכר האדם נז
 וכריס רנה אלן צעירים, צרפתים במאים שני

המצ גם בשם סרט כתליו בין יצרו מארקה
ה כל אמצעים. ללא נוצר הוא מתות. בות
 דמיון, היה• הבמאים של לרשותם שעמד הון

ה אחד זהו עצוב. ורעיון מצלמה כשרון,
 ידי על נאסרה שהצגתם היחידים סרטים

כאן. הצנזורה

 טסה מאו יפה יודעים זאת מודרנית. שייתית
ונהרו. טונג
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במוזיאונים קבורה אפילו

 והקומוניזם הפאשיזם שונים חוץ לפי **
 סנטימנטליות ומסיבות שינוי, תכלית ^

 אך הקומוניזם. את להעדיף רבים נוטים
 ינקו אלה תורות ששתי שוכחים רבים אותם

וש החמרנית, הפילוסופיה המקור, מאותו
 לארגן כמטרה להן שמו אלה תורות שתי
 להעמיד שכחו אך — חדש בסדר החברה את

 שלשמה טרנסצנדנטלית, יותר, רחוקה מטרה
 הקומוניזם החברה. את לארגן בכלל כדאי

הא אסיה אך באסיה, נפלאות כיום מחולל
הד ואת התשובה את לתת שיכלה מיתית,

ה הגיעה שאליו הסתום מהמבוי לצאת רך
ה יבוא כאשר מתה. אסיה אותה אנושות,

 ינצח בעולם, חדש כגורם תופיע והיא יום
 הלבן. ר,לבך האדם את הצהוב הלבן האדם
 חוזרת שההיסטוריה הבדיחות אחת וזוהי
ב קבורה מתה אסיה לפעם. מפעם עליהן

 בסין שלט הלבן שהאדם לאחר מוזיאונים,
הרבה. לא באמת שנה, ממאה פחות קצת
 שסופרם הזה״ ״העולם קוראי סבורים אם

לעצ והרשה מסמכויותיו קצת חרג באירופה
 הבאות בכתבות למצוא יוכלו מדי, יותר מו

מאו בצרפת, הבחירות לקח על בשפע חומר
 גורל לגבי מוריד ואינו מעלה שאינו רע

ה לקורא כדאי דעתי עניות לפי העולם.
 אשר הבל דברי על דעתו את לתת ישראלי

 מירוץ יקבע לא העולם גורל את כי כאלה,
 — מדי ויותר לכולם כיום יש כוח — הכוח
לרוח. הכוח שבין המירוץ אלא
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** קטן אחד ביסטרו

הקב על נמשכים, החיים מתים, המתים
 המצבות חיות, המצבות מצבות. מניחים רים

 מוזיאון כל במוזיאון. אותן קוברים מתות,
ותר לאמנות קברות בית קברות, בית הוא

 אבק את המציא האירופאי הלבן האיש בות.
 השריפה אבק בעזרת המדע. ואת השריפה

 השמיד נודעות, לא יבשות על השתלט והמדע
 את פורחות. ותרבויות עמים רחם ללא ודיכא
מתות. מצבות שלל במוזיאונים, הציב השלל
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העולם לכיבוש הצדקה או רמז

 שזוהי אלא לם,
 עצובה, בדיחה

ל שיוסבר כפי
הלן.

הרחק לא
 מוזיאון, מאותו

א מוזיאון מצוי
 ועצום, גדול חר,

ל נימה מוזיאון
 המזרח אמנות
ש — הרחוק

 אינו כמעט איש
 קיומו. על יודע

במ קצת היום,
א יודעים אוחר,

 את להעריך נו
הפי של לעולם חוזר הבלתי החן ואת הכוח

 מאז לעינינו הגוועת תרבות — ההודי סול
 הודי מקדש קיר ראה שלא ■מי גאנדי. מות
הזה. כפלא ייתכן כי יאמין לא עיניו, במו

 העידון לשיא והגיע קיים היה הוא אך
 והפור־ הפתטיות לנוכח פידיאס. לפני עוד

יצי נראות האירופית, האמנות של מליזם
 לי היתד, האנושית. הרוח פיסגת אלה רות

אינדו הודי, בלט באירופה לראות הזדמנות
 הסימליות העידון, כליל — ויפאני סיני נזי,

 שלא מי האנושי. הגוף של הכנה וההבעה
 אותו את ולכנות להמשיך יכול זאת, ראה

וקפי ומזוייפות מגושמות תנועות של אוסף
 ״בלט המכונה — הבמה על רועשות צות

 דה־ הסיני לציור אמנות. בשם — קלאסי״
ידו הם תעמולה, לעשות צורך אין יפאני
 השירה בכתבי מימיו עיין שלא ומי עים.

 ובתנ״ך הרחוק, המזרח של והפילוסופיה
 שהפילוסופיה ובטוח סמוך להיות יכול שלנו,

 היא הגזים, לכבשני שהובילה המערבית,
המוזי במרכז התרבות. של האחרונה המנה

 בכיפה, ומקורה עגולה קטנה, ספריה און
 ראש אוקספורד. של הבודליאנה בסגנון
ש הקוראים, קהל על משקיף ענקי בודהא

 מהרגיל ארוכה הימנית אוזנו קיים. אינו
 עתיק חיוך שפתיד ועל בחנוכה, ומנוקבת

 מאמיניו לחייך. סיבות הרבה לו יש ימים.
עתי הם ומחר מתנערים, באסיה המרובים

 זמן של ענין העולם, את לכבוש אולי דים
בלבד.

עגקיב תרבות שרידי

 מוזי־ אותו נפלא, קברות בית *\יזה
. ן ו א ! ה האולמות פני על חולפים אנו \
ה מראשי האדם ירד איך ורואים ארוכים,

 חורש והחל רגליו בין זנבו את קיפל עצים,
 למחייתו, ציד צד אריג, טווה האדמה, את

 ׳ לתרבות היסודות את ומקים חרם כלי יוצר
 במקסיקו, לאמריקה. עוברים אנו האנושית.

 מקדשים. על אל התנשאו ביוקטן, בפרו,
 של הפירמידות שאפילו ארכיטקטורה פלאי

 אמנות לעומתם. פרימיטיביות נראות המצרים
גבו כה רמה על עמדה המקסיקנית הפיסול

הבעה של ועושר במונומנטליות והצטינה הה

 חיה אמנות ובין חיקוי בין ההבדל אך
 מתה. מצבה ובין חיה אמנות בין כהבדל הוא

 טבעי רקע באין המוזיאון, כתלי בין כי
 בכל מתבלטת לתרבות, חיים אין שבלעדיו
 ונצחון העמים שוד של הטרגדיה עוצמתה
............. ... האירופית. התרבות
 חידוש בגדר .הללו הדברים בכל אין היום

הצנ ידי על כזה סרט נאסר ואם מהפכני.
 אנשי־ גדולי בלבד. שמרנות זו הרי זורה
 המערב, שקיעת את חזו המערב של הרוח

של כרס עבי בספרים טענתם את והוכיחו
 לשקוע יכול מי בהם. לקרוא פנאי אין איש

הו עינינו לנגד ? אחת ובעונה בעת ולקרוא
בעו־ האמיתי מקומה את ותופסת אסיה לכת

 לכך, הכח את ישאבו מתורתו לא ולב ^
י כ !  יכלו לא האחרונות השנים 2400ב־ \
 לצורך הצדקה או רמז שום בדבריו למצוא
 על להם ניתנה זו תורה העולם. את לכבוש

 לא סין החמרנית. האירופית הפילוסופיה ידי
 אימפריה, להיות מעולם ניסתה ולא היתה
 התאחדה שלה בהיסטוריה אחת פעם ורק

 הכובש ידי תחת — אחת ממלכה להיות
הספי הברוכה החקלאית האדמה המונגולי.

 כן. הדבר אין היום איש. 500.000.000ל־ קה
ולכ הקולוניליזם משלטון להתנער כדי אך

ה כדוגמת להתארגן צריך העולם את בוש
ה החברתי המשטר את ולהקים הלבן, אדם

תע־ חברה של ייצור ליחסי כמסגרת נאות

 מו־ פאריס של הלילה מועדוני כל **
לה המסוגל קטן, אחד ביסטרו אני קיר

 גיטריסטים שני איש. מעשרים יותר לא כיל
 ארץ, אותה בת אינדיאנית ונערה בוונצואלה

 ערב שם פורטים ובתוף, בקול אותם המלווה
 יפים, עתיקים אינדיאניים, עם שירי ערב

 וכבד, פשוט קצת ללב. ונוגעים פשוטים
 הפסיק. אחרי ־העשירית לסיפרה עד ומדוייק

ג שרשיים, לבאך. הראויים קונטרפונקטים
 עתיקה לאומה בנים חן, ומלאי אציליים אים,
אר לאחר וגאוותה תודעתה את איבדה שלא

 יודע ואינני ותרדמה. שפל שנות מאות בע
 על או אתמול על — עצובים הם מה על

מחר.

95519 הזה העולם


