
שווו חי ■הודה המ מי ו ע סנ ו ער ט ו ו  כותב הוא שבה ה
 מישבוזתו ער ק״טים, אינם ששוב למקומות געגועיו על שיוים,

העדתית הבעייה ועל המשוררת על דעתו את ומביע הקטנים, וילדיו

 זדזו גישנתת׳ שם
 את דיחדנת׳ נשינו.
 כשעמדתי השם

 בתודה עם דתתחחן
מהאי־ס״אם

 והחריף אני!חוים
 את!מזןתדמגוד׳

 נרדעים. ס שיש ומשם
 ושחן, נמשו אני

מנו־סבא ונבונה

 חמת תעוות בעיית
 הצויח. שלא וניתוח

 ומוגלה ותת יש
החוצה, לצאת

מחדש וחסד ואו

■ש• שרית ו־א״מה

 במישנחות רואת אני
 מחסת־יודיס

 תולה. דעה
ת אי־אזישר  וג

כתובה ׳ודים עשוה

 את תוציאו
 מנתי־מזכו־סבוים
 מתזננית־הלימווים,

 מתאו הוא נ׳
בניגונה העיירה את

 המדידות אס רע
 ״צאו והשיואה

 מהו. נינסד מתומו,
 חבע״זז ער ודבר צריו

גווי באונו העדתית

 שאני שלי שוגה לחברה כשסיפרתי
 היא עמיחי, יהודה את לראיין הולכת
 ישנה היתה לא במקומי שהיא לי אמרח

 אני אד מאיי׳ טוב ישנתי אני יומיים.
 ביתו אל הלכתי שבאשר להודות חייבת

 מול משח, ימין שבשכונת עמיחי של
 אחזה בירושלים, העתיקה העיר חומות

 משורר הוא עמיחי יהודה התרגשות. בי
 על ביותר מהמשפיעות היא ששירתו

 פחות. וצעירים יותר, צעירים אנשים
 חמישפטים עמיחי, יהודה של שיריו

ה הכאב, הכל, את האומרים הקצרים

 אותו הפכו אלה כל — החסד אהבה,
 ז׳אנר חסיד* על רק לא האהוב למשורר
 בקפה היושבים אחר או זה ספרותי

 רחבה שיכבה על אלא והסביבה, שטרן
 משיחות יודעת אני אנשים. של ביותר

באו עברית ספרות הלומדים חברים עם
 הלומדים צעירים מאנשים או ניברסיטה

 אוהבים הם כי בבית-הספר, עמיחי את
 ספר אותו. לקרוא ואוהבים אותו ללמוד

 המתקבלת מתנה תמיד הוא עמיחי של
באהבה.
לעש תורגמו עמיחי יהודה של שיריו

בפסטי קבוע משתתף הוא לשונות. רות
 מועלה ושמו לשירה בינלאומיים בלים

 ענקי של שמותיהם עם אחת בנשימה
 גרייבס, רוברש פאונד, עזרא כמו שירה

 אוקטביו אחמאטובח, אנה אודן, ו״ה
 ידידותו ואחרים. גינטבורג אלאן פאז,

 יוז, תר הבריטי המשורר עם העמוקה
 מחברת המנוחה, המשוררת של בעלה

 הוא פלאת, שילביח הזכוכית״, ״פעמון
ומתמשך. ידוע שיפור

 את אוהב הוא כי לי מספר עמיחי
הוא אחרים. משוררים עם חמיפגשים

 של למיפגשים אלה מיפגשים משווה
אימפריות. ראשי

 יליד עמיחי, של הראשון שיריו ספר
 התפרסם אחרים״, ובימים ״עכשיו ,1924

 בפרס זכה 1969ב־ .1955ב־ לראשונה
 בפרס זכה 1976 ובשנת לספרות ברנר

 פרס חתן חיה שעברה בשנה ביאליק.
 — בעצמו אומר שהוא כמו אך ישראל,

 הוא ההצגה. את לו גנבה חמילחמה
 אוהב הוא אין באילו פנים מעמיד אינו

 ביישני בחיוך מודח הוא בפרסים. לזכות
נעים פי בורך שבח הפשוטה ובצניעות
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