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או-הו, כמה שה"הו!" נפוץ בשירה העברית!

ברשימה על כתב העת "הו!" ("הארץ, ספרים", 24.8) כתב מיכאל גלוזמן ש"במסורת השירה העברית
המודרנית, האפוסטרופה לא קנתה לה אחיזה של ממש". לא מדויק. האפוסטרופה איננה רק "הו!"
ו"הה". זוהי פנייה פיוטית לנמען - גם לדומם ולשאיננו נוכח, ובשירה העברית לדורותיה יש רבבות

אפוסטרופות, אם לא למעלה מזה. יתר על כן, מלת הקריאה "הו!" ואחיותיה אינן אפוסטרופות בלבד,
אלא גם אנחות רגש ללא נמען. אלה שימשו, הן במשקל ההברות הן במשקל הטוני-סילבי, אחת

הדרכים לשמירת הסכמה המטרית.

מאחר שבתקופת ההשכלה היתה שמירת המשקל תנאי בל יעבור, הרבו משוררי ההשכלה לפנות
לתחבולה זו ללא הרף, עד שביאליק לעג ב"שירתנו הצעירה" ל"הה!" ול"אהה!", אך נזקק להם בשיריו

(אפשר שלמטרות פרודיה). כשאלתרמן כתב "הה, ארצי!", הוא ביקש לשלח חץ אירוני באותם
משוררים (כדוגמת רחל), ששרו שירים פטריוטיים רגשניים על-אתר, כשהוא וחבריו השתדלו להסתיר

רגשותיהם מאחורי שבעה צעיפים.

גם עורכי "הו!" מפגינים כמדומה אוטו-אירוניה מעודנת של משוררים החוזרים אל תפארת העבר, אך
גם יודעים ש"הו!" הוא חומר מילוי מזדמן, במקום שבו מבקש המשורר להוסיף הברה, או להסיט את
ההטעמה אל המלה "הנכונה" (מעקב אחרי המלה במחזה "יוליוס קיסר" מאת שקספיר יגלה, למשל,

שקריאת "O" פותחת טורים רבים, ולעומתה "ho!" נדירה ומופיעה בנקודות מפתח, כבפתיחת מערכה
וברגע הרצח).

קבוצת "הו!" יזמה מהלך מתבקש לאחר חמישים שנות שלטון ללא מצרים של ריתמוס חופשי, שהיה
בשעתו חידוש מרענן, והיום - "עיר מקלט" לכל אפיגון המחזיק בידו עט ומקלדת. צייני-הסגנון של זך

וחבריו, חניכי האקזיסטנציאליזם הסארטרי, שכתבו על כל מקלחת ותגלחת ועל כל ריטוט שחלף בהם
עקב מריבת אוהבים, דיברו ללבם של משוררים רבים, ובהם חקיינים לא מעטים. הטרם כשרה העת

למהלך חדש? להערכתי, החזרה של משוררי "הו!" לריתמוס ולמשקל של אלתרמן ושל גולדברג
(ואפילו להתפעלות הנרגשת מערכי אסתטיקה, המתבטאת בקריאה "הו!") איננה מנותקת מה"כאן"

וה"עכשיו" אלא לכאורה. יש כאן מהלך "רטרו", שהחזות האסקפיסטית שלו מעניינת ומסקרנת, ומכל
מקום, אינה ראויה לגינוי.
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