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 יהודה כותב (,18) פנים' לי/ הארת הפלא ״למרבה
 משום יש בזאת לו. מקדיש שהוא בשיר יונתן לנתן ניב

 כאחד יונתן, נתן צניעות: של ביסוי וגם תודה הכרת
 ערך הפועלים, בספריית השירה ספרי סדרת מעורכי

 יהודה של הקודם ספרו שהינו זמני", שם "בנק, את גם
 שלו. נוסף ספר עתה לאור יצא ההוצאה באותה ניב.

 ניב, יהודה של החמישי שיריו ספר הוא טובה' "מלה
 זאת, עם ובמילותיו. במותניו עדיין וכוחו 38 כבן כיום

 של הגבהים אותם אל חוזר ניב יהודה אץ החדש בספרו
בשיריו. השובים

 מפיקים הס אותה בכנותם, חזקים השירים מן הרבה
 ה״סריות' אולם, הדיווח. זמישירות מגילוי־הלב

 הסלים באור פניה את בגלותה הזו, התקשורתית
 הקושרת למגבלת ניב יהודה אצל הופכת הבהירות,

 של הרוח מצב רמת אל שבשירים הגל" "גובה את
 "השפל מן הדיווח שפיח, כשהוא לכן המשורר.

 תפל "אל המים. פני לגוכד צמוד •יצא בהתהוותו"
 שעשית לכל / מילת־הספתח מכל־סקום זו ברוחך,

 לפיצוח / קשה אגוז לעשת. אתה עתיד שעוד ולכל
 שלך המפורסם ההומור מיל,4 ייתר. תהיה לא כשהיית

 המפוכח שהקורא בעוד (.10 )עם׳ נסתלק״ היכן /
חולף סצב״רוח של נתון יותר" תהיה ב״לא ימצא לבטח

9a a 2b1־6־ a םר1הםע ער

 הוא המפורסם" "ההומור שאת הרי אירוני, ניבוי או
יחפש.

תמסח של ציור יש השלחן "במפית
 ותחתוניו מלמלה כסותו ודי.

 לפעמים כוש הדי תמסח גם לבנים.
 ממהר והוא הבהסיים במערומיו
בכפו. להסתירם

תמסח של ציור יש השולחן במפית
וגומת־חן צחות שיניו הדי.

 לו קדח החן גומת את מצחו. במרכז
 כדי קרח במפסלת מידידי אחד

הסוער." מזגו את לרסן

(27 עם׳ ,1975 ההפוך, הזכרון ״בראש )מתוך

 פרש הזו והמחוייכת הקסומה מפת־השלחן את
 ואילו שנת 15 לפני הראשון, בספרו כבר ניב יהודה

 מחפש בשולחן, בחזקה חובט אני "עכשיו - עכשיח
 את בנאמנות לך להעביר כדי מדוייקות / מלים

rmr / הטוב הלילה בגשם. השואגים השדות 
 שלו הקטנות השעות איך שומע ואני מולי / מתגשם

 / העמוקות מחשבותי פנימה. החוץ מן בזריזות / צפות
 חסרי־ / שישכבו עדיף מאחוריך, בזהירות מניח אני

 מקבל אני עכשיו הנה / ~ / אבני־השפת על רצון
 לא בסוף המנוח. אבי של / תווי־הפנים את בתודה
>עמ׳ בכים־החולצה" שלו תצלום להחזיק / אצטרך

 לא הצחוק ומן מרוייקת, כאן השירית התמונה (.35
 משירי ברבים עמוק. בעצב המהול דק חיוך אלא נותר

 לרגע "יצאתי הרוגז: בפני מתכופף כמו העצב הספר,
 כוס־ איך וראיתי די־גבוה / ועמדתי די־בצד ועמדתי

 השולחן על לאט מתקררת בחלב / המהולה הוזה
 כמעט מאוסה, קרה חמיצות של / דלוח קרוס ילובשת

 קרוב איתה תקוע שאני שלי הפנימית החממות כמו
(.12 )עם׳ לשנתיים״

מדי ?תנה מלה
 בהם, לדייק שהרצון קורה, השירים מן באחדים

 והולמת, נאה נקית דיווחית בלשון ביטויו שמצא אחרי
 את המוצא נשימת קוצר לידי המשורר את מביא

 כך, ההתייפייפות. אל או ההגזמה אל בגלישה ביטויו
 X! 1 )עם* כעין״ הפתאומית העווית ״גם בשיר למשל,
 כל כה / נוגע )״אתה וחושפת נקיה כלשון שנפתח

 פרטני תיאור ומגולל הפירפום"(, את לשכך פעם
 / העגבניות את להדיח הבצלים את ירזת״...לחטא

 להיזהר, צריך העץ. תפוחי את ויותר יותר לשטוף
 השיר )שם(. מעפרים" מי״הברזים סתום, / הביוב

 "מודבק": קצת קורת דימוי אל חפוזה בגלישה מסתיים
 אתה קגקדהמים / בתחתית הנשארים ״במשקעי־החול

 בשיר גם 4)שם רוחש" הקסום הים איך לעתים רואה
 הכותב מרסס (,27 )עם׳ התכופות' "הפסקות־החשמל

לא־מובנת: פתאומית בהבלחה השיר סוף את

 מקומה פינתה הערב את בה שפתחו / ״בזחיחות־הדעת
 הפסקות־ ,בדיבור שלי הקשיים / לא־מובן; לשממון
 חשוב חומר־תכערה הם שנינו / כין התכופות החשמל

)שם(. אהבתי" מזבח על

 מוצא הוא אז במיטבו. הוא ניב יהודה לו, רע כשלא
 צריך / שכמוני אבודה נפש ״אני לרעייתו: מלות־סיוס

 בם לרפד / טובה סלה קצת רוך, קצת חום, קצת
 זאת, לעומת 49 >עמ׳ הקשה' אהבתי את כלילות
 אנו / בו ה״שפל־הריגשי נושבת המריבה כשרוח

 עם מיטיבה היא אין (43 )עם׳ לאחרונה״ משתכשכים
 טומת מלים מפיק כשהוא רק בשיריו. לא גס המשורר,

 שב ההומור ואפילו נשכרים, שיריו יוצאים ומפייסת^
 אלי,/ בצאתך שתצטנני חבל דקת/ "חולצתך אליו:
 את לכדי סוחב / ואני אצלי נשאר בליבך חלק

 רוח גם עליו נחה טוב ברגע (.38 )עה׳ ־הרגע״מתיקות
 את דלתנו, על שנית מתרפקת הטובה "הרוח השידה: .

 בתודה"../.../ אותי ומקבלת הרחומות ידיך / פורשת
 החיים מוקדם, כל־כך / לישון שנלך טעם אין כן,

 נראה לא נחמיצם אם / קלת בריצה לידנו א: יעברו
 תריס כמו בבת־אחת נעתם / הקצר היום איד בוודאי

 עצמו" על מצלהבים נגוהות / ומתיז חנות של נופל
 עולה הפוך' "כרית חסד, של כזה ברגע 455 )עם*

 444 >עמ׳ משמעות כפל לקבל בכדי דייה רכה בשירו
 כרית* את / עבדך אל הסטתי לצירי. שיככי ״בואי
בשכיבה." לשכת שתוכלי הפוך


