
 את קרובות לעתים אני שואלת לגרר? אבחר היכן
י בתל־אביב או בירושלים עצמי.

 ובערב בתל־אביב, בצהריים בירושלים, "בברקר
האלוהים". עיר אל הביתה שוב לחזור

 כים כי ;למשחקים היחיד חברי הוא הים זאת, רעם
 אני הלא דומים. להיראות צריכים חברים לבי. הוא

 סוער הוא !כנראה לה שיש בעולם היחידה
 אבל המתעייפים, הגלים עם נח הוא הסערות, עם

הזרימה. של שגרת־ההתמדה עד במאבק נתון
■

 ברצק אלא — העברים ברצון עבריה אינני אני
 ואת האהבה את בתוכה כוללת זו הכרה אך !האל

 לעמי לעמך. לאין־ערעור שבמסירות הנאמנות
ונשמה. כלב לו שייכת שאני בעמים, הקטן

מכתב
מארק פרנץ אל

אמי. על גם לך לספר עלי הכחול־זהוב. הפרש
 הראוי אדם היה לא רדיד; תמיד עטופה היתה היא

 אשר עד עליה אספר לך אך ולמעלתה. ליופייה
 כאשר פורח, מתחיל לבי זכרונה. אל לכי ייצמד

 היא מפניה, סוד שום לי אין אמי. על חושבת אני
 פה בלבי נשארה היא התבל, מן עמה אותי נטלה

 מצב־רוחי מתחלף על־כן וקבר; חיים אני כעולם;
 העצוב־מכל מן צפד בלתי באופן קרובות לעתים

לצהלת־שמחה. עד

שלך הבודד יוסוף

 (1916— 1880) מארק פרנץ המתרגם: הערת
מלחמת־הערלם לפני הגרמנים הציירים מחשובי

 האקספרסיוניסטית הקבוצה ממייסדי הראשונה.
 הסוס סדרת — הנודעים מציוריו הכחול״. ״הפרש
הכחול.

לסקר־שילר אלזה
 יהודייה (,1945—1869) לסקר־שילר אלזה

 במאה הגרמנית השירה גדולי עם נמנית גרמנייה,
 אקספרסיוניזם של תרכובת — ביצירתה הזאת.

 מופלגת בעלת־דמיונות היתה אינטימית. וליריקה
 העשיר, הדמיוני עולמה בתוך יום־יום וחייתה

 היהודי העולם מן ערטילאיות דמויות בו שריחפו
 על בחתימה יוסוף, )למשל, הקדום והמזרחי
 לאי־ גם גרמו שעשרעי־דמיונה למארק(. המכתב
 היתה הולדתה. של הנכון לתאריך באשר וודאות

 חלק נטלה ולבושה. בהליכותיה אקסוטית דמות
 מלחמת־העולם שלפני בברלין בסערת־התרבות

 ספריה, את פירסמה שם ואחריה, הראשונה
 היה האהבה עולם .1902ב־ "סטיקס", הראשון
 ודוגמה חייה. מלוא את חייתה ובו עולמה,

 הרבה ללכת נהגה בירושלים האחרונות: משנותיה
 אוהבת "אני לידידה: הסבירה והיא לקולנוע

 פעם". אהבו איך רואה אני בהם כי סרטים, לראות
 מכתבים. מסות, מחזות, שירה, ספרי :ביצירתה
 שהפך רומן, בערבית,( )מלך, "מאליק" מספריה:

 ובו (1913) עבריות״ ״בלדות הוצאת־ספרים; לשם
 "ארץ ; 1932 ״קונצרט״, התנ״ך; מן דמויות

 האחרון שיריה וספר (1937 )ציריך, העברים״
 בירושלים שהופיע שלי" הכחול "הפסנתר הנודע,

 הופיעו יצירותיה מותה. לפני שנתיים ,1943ב־
 קלייסט בפרס 1932ב־ זכתה מקובצים. בכתבים

 נאלצה הנאצים, עליית עם אחר־כך, קצר המן
 1943וב־ לשוויץ באה תחילה מגרמניה. לברוח

 עלתה 1939ב־ ורק עזבה אך לאוץ־ישראל, —
 1945ב־ נפטרה שבה בירושלים, מקומה וקבעה

בהר־הזיתים. ונקברה
 בעלי הם וציוריה לצייר נהגה לסקר־שילר אלזה

מובהק. אמנותי קוו
 הכחול "הפסנתר מתוך הם בזה המובאים השירים

 העברים" "ארץ מתוך קטעי־הפרהה ;שלי״
■ והמכתבים.

המתרגם

יעקרבי צביקה

דפנה זרי

 קפאה. מסל גדות ¥ל ךסןה
 חפץה לא אפולון של באהבתו
 הרגיש ל^ה על חסה ה^דת העלמה
 הנושןה הלב מהמןת חששה

והחולפת.

 לנחש ק־ןה נבונה
 הזרים נצח את
מנצחים. מצחי על

 תמידית הרקפת־מובסת לעמתה
דוור בןרד גוהרת

— ועקרים קרים סלעים אל
מו?סים. ל$ לקךקפות יותר ;אה

12.88

תפילה מעין
 עקירה לו שאק ;הודי לך איך

בדוךו. למחות אחת
 ?קירה ואץ

צ^קות מותירה שאץה

מבךצלב הךבי שח
 יותר או מתות זה

 למאמץיו הךבי ששח מה
ןכסב... הוסיף נתן ודבי

 צוךה ומקבלות מגליז־ות וכשהצלקות
ספור נולד

 שיר איזה מהנרות ר-כשהמנגינות
̂חמה נהמה מלחמה

 הצלקות בפנים ת1ךכ איזו נמסכת
 ורד נמשחות הסוץקות

 איש אל רוכנת רכה ורקמת
הסלע לבו את ממסה

סלע סלע סלע
מאמין ולא מביט ישענו צוד
;כול קטן אחד שפרח מה
ף ק?זן שמרח מה פו מעז ןן

מתוק עא ומעז
הבומים בכל שגת נחמה מנגינות

 נמסכת עצבות איזו יש אך
ונמשכת הולכת ?קירה ואיזו

גדול אלוהים גדול אלוהים
פרש ולא רבנו סים

כתב ןתן ורבי
כפים וסופקים מאמינים והמאמינים

 תפ^ה לו שאין והודי לך שאין
הרעות כל על

אמים אחת מנה

31.12.88
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