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 התקשורת" עם הזמן ״פסק את כך, או כך
 לתת בדעתנו איך וחבריו, לילך מר ביקשו שאותו

 עם זמן ב״פסקי בפשטות, מאמינים, אנו אין להם.
 הזמן את לדברים לתת כדי — התיקשורת

לקידום." הטבעי
 לילך מר יקבלו — לקידום״ ״פסק־זמן במקום

 ומעל כאן לבקרים. חדשות תיזכורות ועמיתיו
אחרות. בימות

 מבקשים שהם כפי כתף", להם ש״ניתן ובמקום
 פחות לא חיוני אך אחר דבר יקבלו מיכתב, באותו
האנאטומיה. של אחר באזור

 הם לענייננו,״ תזיק זה בשלב אחרת דרך ״כל
 זו והרי כך. בדיוק שלהם. בפתשגן עוד כותבים
כוונתנו.

 ״נקודת לאותה הכנה דאגתנו מתוך דווקא
 וטובת האומנות בשם ומועילה משותפת ראות

 הם שבשמה העברית!) הה, (העברית, הכלל״
■ ו.ס.אליב, אלינו. לפנות לעצמם מרשים

העיקר
שכחנו

 כרכבי. זאהי את שכחנו כמעט העיתים, בלחץ
כך. על לעצמנו סולחים היינו ולא כמעט.
 לעולם בחיפה כי אף חיפני. צייר הוא אין לא,

 פלוגות ראש אתמול עד למשל: כך לדעת. אין
 משורר — ופתאום ״הפועל״ של הביריונים

 המפורסם ביאליק לשמואל שקרה מה בדימוס.
אחד. לכל כאן שיקרה ייתכן־גם־ייתכן בחיפה

בחיפה. קורים הרי דברים
 בעיריית רק״ח נציג הוא כרכבי זאהי מר ובכן,

 קטן. לא גם בהחלט אך גדול, כבוד לא חיפה.
 קולו את שיצרף היה טבעי אך רק״ח, נציג ובתור

והעי המשוררים הסופרים, עמיתיו של זה אל
 אל־קאסם, סמיח חביבי, אמיל הערבים תונאים
 שחתמו — מפלגתו חברי כולם — דאוד סיהאם

 בגנות הכרוז על היהודיים עמיתיהם עם ביחד
 גוראל. ,בולדוזר זרועות תחת סאליב ואדי הריסת
 ערבי רובע לא או ערבי רובע הכל, אחרי

לשעבר?
 להפתעת מקורי. אדם הוא כרכבי זאהי אבל

 אדרבה, התנגד. שלא בלבד זה לא — הכל
 את כאמור, מייצג, הוא שבה חיפה העיר במועצת

 בתוכניתו — שמיים! שומו — ותמך עמד רק״ח,
 נאמר האחרון על אכן, גוראל. הגדול הבוס של

אחרים. בידי נעשית מלאכתם שצדיקים
 בתמיהה, כרכבי למר השבוע פנה כשעמיתנו

 מוסכמת מדיניות אין שלרק״ח א. זה: השיב
 החבר זה, את שמעת (אתה סאליב ואדי בעניין

 בתוכניתו לתמוך אלא ברירה שאין ב. וילנרי!)
 ממילא סאליב ואדי רובע כי גוראל, אריה של
 רק ההרס תהליך כרכבי, מר כך, (לא הרוס כבר

 ראש־ לדיברי אפילו אלה. בימים ונשלם הולך
 תקנה). להם שיש בתים עשרות עדיין יש עירך

 גוראל אריה של תוכניתו כי לו ידוע שלא ג.
 משטח אחוז 10ל־ רק מתייחסת אמנים לרובע
 להקים התוכנית על דבר שמע לא גם והוא הואדי
 שהוא דד. וכר. קריית־מישרדים השטח בשאר
יברר.

תברר. כרכבי, יא תברר,
 לך(אולי שיתברר ועד מברר שאתה עד אבל

 האחרונים הבתים ייהרסו כבר באמת אז ער
 אלה הרעות. הלשונות עם בעיה לנו יש בואדי)

 איכשהו קשורה בגוראל שתמיכתך אומרות
 (עד שנים כמה במשך הועסק שכנך בעובדה

 חיפה בעיריית עובד־עירייה בתור כשנה) לפני
 כשנה לפני טועה). אינני אם אדריכלי, (בתיכנון

 עד בעיר. לגראפיקה מישרד ג׳וניור כרכבי פתח
 זה למישרד יש אומנם אם הרעות. הלשונות כאן

 ידעו לא כך על — העירייה עם כלשהם קשרים
דבר. לומר שלנו הרעות הלשונות גם

 קשר שיש לרגע אף מאמינים שאיננו מובן
 אנחנו אדרבה, שהזכרנו. העובדות בין כלשהו

 כמעליל כמוהו ביניהן המקשר שכל משוכנעים
שפלה. עלילה ג׳וניור כרכבי בנך ועל עליך

מבררים. אנחנו גם מברר, שאתה עד אבל
 טובתך. דורשי והכל כרכבי, יא מבררים, כולם
 בתוכנית שתמיכתו ועדה עם קבל להוכיח
 אמנותית״ ל״פנינה סאליב ואדי רובע להפיכת

טהורים. אסתטיים מטעמים רק נובעת
 אם תתנגד שלא לנו מובטח כך משום דווקא

 כוח יישר בירכת מכאן לשלוח זו הזדמנות ננצל
 מן פרישתו ביום דראושה עבדל־וואהאב לחה״ב
רבין־פרס. של המערך
לא ברכבי, יא מתקשר, לא — הקשר?! מה

■י־־לל• ק ־״?׳ לי א ־י . ■ ־

מילוזמה שונים וארדה יהוה
 המשורר של בדעתו עלה לא שבועות שלושה לפני לישראל כשהגיע
 שיריו בקובץ ביותר הפופולארי שהשיר גינזברג אלן הנודע האמריקאי

 דווקא יהיה אחרים, ושירים קדיש אנגלי), מקור מול עברי הדו־לשוני(תרגום
.1974 בשנת בניו־יורק כתב אותו מלחמה, עורכים ואללה יהוה השיר

 על גם משפיע — מסתבר — וזה משלהם היגיון יש למאורעות אבל
 הפופולארי לשיר־המחאה האנגלי־העברי השיר הפך כמעט בן־לילה השירה.
 ושוב שוב נתבקש וגינזברג הכבושים, בשטחים האזרחי המרי רקע על ביותר
 עשרות קהל לפני רבת־רושם בקריאה היה השיא הופעותיו. בכל אותו לקרוא

 אלן בתמונה: בתל־אביב. ישראל מלכי בכיכר עכשיו שלום בהפגנת האלפים
ישראל. מלכי בכיכר קורא גינזברג

אטום בפצצת יהיה
 הכופךים גרונות את שוחט אללה

 השכנים השבטים את מביסים יהוה צבאות
אללה! צבאות את ויטביעו סוף ים מי יכסו האם

הזהב לעגל סוגדים ישראל שבטי
לוחות־הברית. את שבר משה

 אומרים אתם מה מלובביץ׳ הרבי שכטר, זלמן
 הקרקע על שבורות האבן דברות

אומר אתה מה הסופי סם
 במעגל יחוללו הנביא מרעי האם

מחשמלים! בזקנים מתפללים שהיהודים שעה בית״הכנסת סביב

ואללה! יהוה הם אימים נוראים! האלים שני
גמולים. חטם, ע?ןמי אלים שניהם

לא״מציאותי! מהם מי אללה יהוה
יותר! החזקה האשליה מי

יותר! חזק צבא למי
יותר! מפחיךה מי של פקודתו

שם! בלא יותר מי בעזץ! שלו האגו על שישמר האל איזהו
האור! בתהום יבוא מי

 ופרחים, חיות בני״אךם, קנאים, מלחמה אנשי אלים, עולמות
כלם, מתים גיהנום יצורי אפלו רעבות, רפאים רוחות

 ויאבדו זה זנב את זה יאכלו וחזיר תרנגול נחש
 הערבים כל הישראלים כל ימותו המושלמים כל היהוךים כל

 ירושלים של המתיה קאהיר של הרמזים המיליונים
 במערכה! צבאות - המות חלום את דעו

 הקרות! אירופה חומות אצל פח למחנות לנדד לשבטים שהנחתם
 פח בספלי במז־בר מסבנות בערי לשבת בני־אז־ם למיליון שהנחתם
בידיהם!

שנמול! בוז״הא אללה! צועק יהודי אני
 - לגן־העדו תפוח מגניב נחש

הגדולה! הקריאה קורא נודד, נכרי,
זו אז־מה יליד נביא איזה

 לפלשתינה לעד אותי קשר
 נוהמים, מפציצים מנועי טנקים, צבאות מקפת

חשמליים! מחשבים מכ״ם מכשירי
אל־פתח האצ״ל הלח״י את הנחתה רוח איזו

השחר! ספטמבר
מלך! ראש״ממשלה! גנגסטר! ניקסון! השח לנסקי! מאיר

האחת! העין בעל דין גנרל
נשק! בכלי אותי כבלו וקיסינג׳ר מאיר גולדה

לכאן! אותי שלחו וכוטלין היטלר
לכאן! אותי שלחו ובן־גוריון ויצמן

לכאן! אותי שלחו וסאדאת נאצר
לכאן! אותי שלח המשיח לכאן! אותי שלח ן$ךםאת

לכאן: אותי שלח אליהים
לכאן! אותי שלחה ויטנם לכאן! אותי שלחה בוכנולד

לבאן! אותי שלחה מילי
לכאן! אותי שלחה לידיצה

לכאן! אותי שלחה אמי
 ערבי בישראל׳ כאן נולדתי

 בירושלים קטן בית־קפה היה לאבי שגמול,
הרחוב במורד ללכת לי ואמרו החילים באו אחד יום

למעלה ידי
 לעולם! שלי העסק ואת ביתי את ב לעז מכאן ללכת

לכאן! אותי שלחו הישראלים

 לכאן! אותי שלחו והספינכס הפירמידות שלמה מקדש
 לכאן! אותי שלחו ואללה יהיוה

חזהו! אל אותי יאמץ אברהם
לגן־העךן! הדרך את לי יראה מוחמד

להצלב! לכאן אותי שלח ישוע
 העולם. את ויחריב זכרנו את ימחה בוז־הא
 אותי שלחו הקאהירי היכל המערכת מאמרי וכותב טימס הטז״יזרק

לכאן!
 לכאן! אותי שלחו ויזיז זד,פלסטין יקומנסר

 לבאן! אותי שלחה הבינלאמית הציונית המזמה
 פן־ערבים לאמנים לכאן! אותי שלחו סורים פוליטיקאים

לכאן! אותי שלחו גבורים
 - לצדי שיעמדו צבאות שולחים הם

 טנקים מפציצים שולחים והרוסים האמריקנים
ביתי למען להלחם לי עוזרים סורים מצרים סינים

 הגבולות המךינה רוחי נשמתי זהמת הצודק
 המולדת האני של השטחים הגופניים,

 הפלשתינאית המורשת שלי הציונית
 הסוציאליזמים המשטרה מדינות הדיקטטירות הרפובליקות

 השלישי העולם לשל הקומוניסטיות הקפיטליסטיות והדמוקרטיות
לעזרתנו! קטלני נשק כלם שולחים

האויב! את נכריע אנחנו
 היסטוריה הנפרדת! זהותנו את נקים

קץ! אין עד גאה

 הגבעה את הזאת! הקדושה הארץ על כאן בגופותינו נגן
 נטש לא נשכח, לא לעולם גלגלתא את הז

 הימים קץ עד בה נשכן
 אחד אדני לעד יהוה ישוע אללה תחת

אחד! אדני אלהינו אדני ישראל שמע
אללה! אלא אללה לא

הו! אה! אוי! הו! אה אוי!
1974 בינואר 13 ניו־יורק, פלאם: שנטי! שלום!

■ זך נתן עברית:


