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במחנה פזשעים וסתם פרטיזנים קומוניסטים. הודים.

 של המתנה ^ו ,,שיח ..עלי ^ מאד עס־״ס שירי־חשק ^ סובייטי
והספרות האמנות של חברתית היסטוריה ^ אלברשט״ן חווה

 האודיסיאה
לוי של

 ,1919ב־ באיטליה נולד לוי יפריטו
 באוניברסיטת הכימיה לימודי את וסיים

 השניה. מילחמת־העולם בראשית טורינו
הת איטליה על הגרמנים השתלטות עם

 ב־ נתפס וכאשר פרטיזנים ליחידת נדב
 ב־ למחנה־הריכוז כיהודי, נישלח, ,1943

.1945 במחצית רק שוחרר משם אושוויץ,
תי מהנה־הריכוז של הזוועות עולם את

 שהוא אדם, זה אם בספר לוי פרימו אר
 בכד החי אדם של רישום ספק יומן ספק

 ספרותיות בהקבלות הרצוף אחר, כב־לכת
 ליוצא- הנחשב ספר ,לדאנטה מהתופת

 דד כותבי־השואה של ספריהם ב׳ץ דופן
 ויזל אלי נוסח (״שואנים״) מיקצוענים

ואחרים.
 אור ראה טרם אדם זה שאס למרות
 החודש אור ראה שהמשכו הרי בעברית,
 *. ההפוגה הכותרת תחת לעברית, בתירגום

 את לוי לפרימו 1963 בשנת הביא זה ספר
 וזכה קאמפיילו, לספרות האיטלקי הפרס

אי ובלשונות באיטליה רבות למהדורות
 של סיפורה הוא ההפוגה אחרות. רופיות

 איטלקי, יהודי של הפרטית האודיסיאה
 ועוברת הנאצי, במחנה־הריכוז המתחילה

קומו יהודים, בחברת הרוסי, השבי אל
 פושעים וסתם פרטיזנים, שסרחו, ניסטים

סובייטי. במחנה־ריכוז
 למרות ביותר, קריא ספר הוא ההפוגה

מבו הוא — אחת עלילה־מרכזית בו שאין
דמויות על המורכבות אפיזודות על סס

לוי פרימו
חדש לעולם תיקווה

 בנוסח האימה את מתאר לוי ומקומות.
 רב־קפדן שהוא למרות פשוטים, ובסיגנון

 אצלו הדימויים פסיק. וכל מילה כל הבוחן
 לקרב מצליח לוי אסתטיים. משמעותיים,

 תקופת־ לאותה הקורא את זה בסיפורו
 בכוחם היה סופרים שמעט קירבה אימים,

אידיאו בשורה נושא אינו הספר לייצרה.
בהפד עוסק הוא, כן וכשמו כלשהי, לוגית

 עברית: לוי; פרימו מאת ההפוגה, *
 ;ספרית־פועלים הוצאת פסקא; אברהם

רכה). (כריכה עמודים 238

העו את שהחריבו האידיאולוגיות שבין גד,
 עולם ליצור בכוחן שעלה מבלי הישן, לם

חדש.
 של גלריה בסיפרו משרטט לוי פרימו
אי המילחמה, תום של המרוסקת אירופה

עקו שונים, רסיסי-לאומים בני של רופה
 בנסיון המשוטטים הטבעי, מנופם רים

 האבודה. ילדותם מחוזות אל דרך למצוא
 הרי הרבים, והיגון המרירות פרקי למרות

בדי פירורי להביא מצליח לוי שפרימו
 אנוש. צלם שמירת על המעידים חות,

 התפעמות של תחושות פזורות ושם פה
 ונאור, חדש לעולם מהתיקווה הנובעות
הש מילחמת־העולם חורבות על שייבנה

 לקראת ודועכות ההולכות תיקווה ניה,
 לקרוא ביותר מצער ההפוגה. של סופו

 שמות עמוסת השטוחה, בעברית הספר את
 המתרגם פוגם כך תורגמו. שלא ומילים

 פרימו של והמרתקת המגובשת באודיסיאה
ההרוסה. אירופה בכבישי לוי

 אשהאשר
בתולה תמות

לשי ופרופסור בעבר משורר פגים, דן
ב העברית באוניברסיטה ימי־הביניים רת

 אנתולוגיה וליקט ערך בהווה, ירושלים
 בעברית, וחשק אהבה שירי של נהדרת

 שירי בה מביא הוא *. השני כחוט הקרוייה
 בספרד, בעברית שנכתבו ועגבים אהבה

 10ה־ המאה בין ותימן תורכיה איטליה,
 בסדר מובאים אינם השירים .18ה־ למאה

 הקשר, למדורי בהתאם אם כי כרונולוגי,
 צורות של מאד עד מרתק מיפגש היוצרים

 יותר מצויים זו באנתולוגיה שונות. חריזה
 צביה, רחקת, מ״ואס החל שירים, ממאה

 מעשיי...״ לעצמי את הרועה / — ממגורי
 ב״דודי וכלה צרפתי, יוסף של עטיו פרי

 באה- נתעלסה לכה — להבים יעיר אשר
 דודיך / טובים כי היכים, מיין / בים,

הלוי. יהודה של מיין״
 מסורת לאותה עדות ד,יא זו אנתולוגיה

 בנושאים ומשוחררת חופשית שירד, של
 מילוליים מתחים ועל לבינה, בינו של

 דומות משירות נופלים שאינם אירוטיים
 עליהן. מתעלים ואפילו לועזיות, בלשונות

 שבין אהבה שירי רק הקובץ בשירי אין
 אלא לגברים, נשים ובין לנשים גברים

 לגברים. וגברים לנשים נשים שירי גם
 כמו וחכמים מלומדים כי לחשוב מרגש

 ד,לוי יהודה ר׳ אבן־גבירול, שלמה ר׳
 בולט מיני גוון בעלי שירים כתבו ואחרים
 כפי או ולעופרים, לצביים רכים, לנערים
 צבי כי ״אמת, :הנגיד שמואל שכותב

 עלי ולכו אהבתיו, בגנד! ורדים לוקט
 שאהבתיו את תחזה ולו / חרונף. תשלח
 / ואיגד. אוהביך שחרור אזי / — בעינך

 / מכחילד,׳ דבש לי נא ׳רדה : שח אשר
 / מלשונך,׳ דבש את לי ׳תנה :עניתיו

 לאל / ׳הנחטא בזעף: לי ואמר וקצף
!״עוונך אדוני, ׳בי, :עניתיו ף׳ חי

 שואל: פראנסיש עמנואל המשורר
 מתענוגי / תתיע סוערת כתולה איך ״בי

 אבו־ טדרוס והמשורר ?״ נעדרת אהבה
לה — החן ״עפרת :תוהה לעפיה

ים תוך / ידיים בם חלו לא עוד / שדים

 אהבה שירי השני, כחוט — פגים דן *
 ותימן; תורכיה איטליה, מספרד, עבריים
 עמודים 112 המאוחד; הקיבוץ הוצאת
רכה). (כריכה

 ורחב גדול ים / והוא באתי, חישקו
 ״אשד :מקלל הרומי ועמנואל ידיים״.״

 לה אין / ניכרתה, — כתולה תמות אשר
 ד,לוי יהודה גם !״חלק הנשמות בעולם
 חלל הגבר את שהפילה לאשר,, מייעץ

הח קרב חישקו חלל ״לקראת :לחשקה
 / הדליקי. האהבה נדוד וכאש / זיקי

 ערש חנית... לי תריקין כן על בי, מאסת
 וחלב ודבש / — תענוג לערש היפבי דווי

הניקי.״ אוהבך
 ניגזרה שנינו על הפרידה אם במדור
 ״בקרבי :כמו מרתקות שורות מובאות

 נחלי בפיהו / חן צבי הבעיר נדוד אש
 — קרוב ולא אשורנו / ונופת. חמאה
 מאת בתופת״ לבי אבל עדן, כגן / ועיני

מלמד אחר במדור אבולעפיה. טדרוס

 שלאחריה והמאות ימי־ד,ביניים של רית
בילבד. קודש שירת היא

 התנועה ברית מטעם לספרות החוגים
ל מפרסמים המושבים ותנועת הקיבוצית

שיח. עלי למדי, מעניינת חוברת עתים
מת * שיח עלי של האחרונה בחוברת

מפי אלה בחוגים שנאמרו דברים פרסמים

.אותם ברא ונקבה ״זכר . )16ה* מהמאה (ציור ״ .
תרגיע סוערת בתולה איך

 שלא שיעורו, את עזרא אבן משה ר׳
״אל :וכותב ערוך, שולחן כמינהגי

 תאחוז עד / ורוק, שפה למצוץ תחשה
 אבן־ שלמה גם ושוק!״ חזה — חקך

 האהבה, של באנאטומיה עוסק גבירול
 / יגעני, ידידי היטב׳, ״׳חקור :וכותב
 עדי / — ומעגלי׳ לאהבתך פלס מצוא

 ישבה עדינה / האהבים, בחקרי שרתי,
 פרג״ ויעקב ואומרת...״ / כשגל אצלי
 ״לולי :וכותב זה שיעור ממשיך סיש

 פעלך בידי לולי / מאמש, אהבה, ידעתיך,
 התשתי, להבך כלבי לולי / מיששתי,
 תמס...*״ למאז אלך ובשכלול

הלי שתוכנית לאותם מומלץ זה ספר
והתר החינוך מישרד של לספרות מודים

 העברית, השירה את עליהם המאיסה ותב
העב שהשירה הרושם את אצלם ויצרה

 נמס אני חולשה מרוב — ׳וכשבלול׳ *
מפניך.

 יופל יהושע, כ. אברהם הסופרים
מו כן כמו כן־ינר. ויצחק בירשטיין

 של שרידיה על סיקורים כמה בה באים
 של איציק מידרש על האידיש, ספרות

 מאת סוניטות של ניתוח מאנגר, איציק
 וניסיון פיבמן, ויעקוב עמיחי יהודה
להת צימרמן בארי של למדי מעניין
 דליה המשוררת של שירה עם מודד

להתרו (״אם התרוששות רביקוכיץ
 אם / חרבה אדן במו רוצה אני / שש

 ספרי / בגאווה. רוצה אני / להתרושש
 / לא. אותי / האש מן מצילים / תורה
 אהיה / אמות שאם / לבקש רוצה איני

 / סוף להם שאין מים / ;טרופה כאוניה
למס מגיע צימרמן השריפה.״) את יכבו

 יצחק, ידידיה :בעריכת 6 שיח עלי *
 ואחרים; כרמל זיסקינד אדרת, אברהם

 עמודים 262 הקיבוצית; התנועה ברית
רכה). (כריכה


