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אביגדור המאירי
הריה החותכת ביותר לכשלונה של הביקורת היא ,שלעול אי מבקר באבימי מסוגל להכיר
בכשרונות צעירי – א ה חדשי .כלומר :א אי ה ממשיכי את סגנוהאסכולה המקובל
על המבקר .יש לי ארבעה מכתבי מאת דויד פרישמ ,המוכיחי בעליל ,אי התאמ בכל רצונו
שירי )שיריהמלחמה( ,שהוא עצמו דרש ממני וג שלח לי את שכרהסופרי
הטוב להדפיס את ַ
בעד במלואלב )לבו ולב אברה יוס %שטיבל( – ולבסו %לא הדפיס א %אחד מה .פרישמ לכל
הפחות רצה ,בכל נפשו רצה – א הלא רוב המבקרי לא זו בלבד שאינ רוצי ,אלא ג מוחי
)בביקורת ומשפיעי על אחרי לבטל כל כוח חדש ,המופיע לא בימינעוריה ,שיש לו דר חדשה
ורשות חדשה מלשה ומשל תקופת.
סדר שיריו של נת אלתרמ יכול להיות לצניני בעיני הביקורת המקובלת שלנו – א הוא בכל
זאת תמרור חדש בדר שירתנו .א תרצה וא לא – פה מוכרח יהיה רוש תולדות הספרות
העברית ,שלעתיד לבוא ,לעמוד רגע היסטורי ולציי תקופה חדשה בשירתנו .מוב מאליו,
שהמבקר המזדק ,א כבר מזכה את החדש במלי אחדות ,הרי קודכל מציי הוא את
"ההשפעה הזרה" – כלומר ,קודכל את "השלילה" ,לפי דעתו .במקו לעשות זאת – דוקא
באהבה ובהבנה – קוד כל לגבי המשוררי המקובלי .כמה יפה ונעלה היה היו לעמוד
ולהעמיד ,למשל ,על השפעת של פושקי ,לרמונטוב וטורגנייב )ואפילו של פרוג!( על ביאליק ,את
השפעתו של היינה – על פרישמ ,של רבידנרנת טאגורי – על יעקב כה של פטר אלטנברג – על
שופמ ,ואחרכ :של ייסיני ומאיקובסקי – על שלונסקי של ווֹלט וייטמ – על א .צ .גרינברג ושל
אדי אנדרה – על אביגדור המאירי וכו' )אני,לכל הפחות ,בכוונה תירגמתי את שירי אדי ובתקוה,
שמישהו יעמוד על כ ,כמוב ,בלי איזמל חלוד( .א אני אינני בשאלה זו ,שאינה מעניינת אותי
כלל לגבי אלתרמ ושיריו ,ומבשרי לי את הקידמה בשירתנו .סו %כל סו :%הק לקלסיציז
שלנו ,היוצא לנו מאפנו .לנו – הרוצי עוד בחייה לראות ,אי "תנוע האר".
קודכל :חידוש הסגנו – הגורר אחריו בהכרח ג חידוש הלשו .זהו הסגנו ,שפי ֹו הוא:
הפשטות הלירית ,הפשטות החפשית בהחלט ,המצלצלת במושכל ראשו כמו שיריע .א %רגע
אינ מרגיש בשירי הללו את עקת "הפסוק" ,שהשפיל את הליריקה למליצה ואחרכ
למטאפורה ריקה .כמה זה טוב :לא להרגיש א %רגע ,שהמשורר העברי הוא תלמידחכ המדבר
כל הזמ בלשונות המי! ח.נ .ביאליק אמר לי פע אחת" :כלו יודע אתה ,מהו הק+נ בשיר
עברי? הקונ הוא :להתחיל 'מה טובו אוהלי יעקב' ולא לגמור 'משכנותי ישראל'!" ובכ
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הרשימה נדפסה במוסף לספרות של "דבר” )(28.4.39

אלתרמ וחבריו אפילו אינ מתחילי ב"מה טובו אוהלי יעקב" .ה אומרי בפשטות" :יפי
ה בתי תושב תלאביב" .ואולי ממשיכי" :הצומחי כצב אל הלבנה" .זאת אומרת :א ה
רוצי להביע את זאת מביעי ה בלשו עצ ,בלי כל בקשת עזרה לא מ התנ" ולא מ התלמוד
ולא מביאליק .וא אלתרמ שר שירהמנו לפונדקית – הרי כל שיריהאהבה ושירי הפונדקאיות
שעד הנה סמויי לגמרי מעיניו והוא שר לה בסגנונו שלו:
 ִ.י ֶנ ְה ַד ְר ְְ 32 ,1נ ָד ִקית ,מֵ הֲ ַדר הַ  ִ3ילִ י,
וַ ִ1גְ ִאי  ְ7מָ ְת ַניִ ִ + 8מי יְ חַ ֵ ְ7ק?
לְ מַ ְר9יִ .ַ ,8לָה ,לֵילוֹתַ י מַ  ִ3ילִ י
אֶ ת לִ   ָ7הַ ִנבְ עָ ת ,הַ :וֹמֵ ט ִמ הַ ֵק.
אי אני אש בדבר ,א הקומפרטיב הזה "מהדר הפילי" מעלה לי ,לא רק את היופי ההודי
מלא שללצבעי שבתפארתהתפארות :הפיל רב הכבוד והכוח ,אלא ממחיש הוא לי תיכ %ג את
דמות הפונדקית עצמה ,שאינה מוכתרזו וצמוקת בשר ושדיִ  ,כי א סמל האשה המזרחית
ה;7רית והשרירית כאחת ,זו שכולה אֵ רוטיקה וחו נשיאמהי ,והדורסת על כל הבא בדרכה
)אשה!( וכובשת .מוב ,לשלמה המל מותר לשיר" :לסוסתי ברכבי פרעה דימיתי רעיתי".
והתמונה הבאה בעקבות זו :בראותו אותה"" ,לילותיו מפילי את לבו הנבהל ,הנופל מתו קנוֹ"
– תמונה לירית ,שכל אסתיטיותה ספוגה דוקא בפשטות "הגסה" שבה :הלילות ,בחינת אשה,
מפילי את הולד שבה :את לב המשורר ,הטעמו בקרב כמו ע7+ר ר – .כל התו מלא
"גסות" כזו – א לא זו עצמה! – והלאה באותו שיר עצמו:
" ְ.אֶ ְ.:וֹל הָ עֵ נָב אֶ ל עֵ ינַי אַ ְ 1נִ ְמחֶ צֶ ת" – תמונה ,שהאקדמיה העברית לעתידלבוא ודאי תדגול בה
כדוגמה קלאסית לתמונתיות הפיוטית .והיא תמצא בה אפילו סמ מ האקדמיה שלעבר:
מבחינת הדמיו שבי הענב והעי ,ומבחינת השפה האֵ ליטרטיבית :הצלצול הזהי של "עֵ נב"
ו"עיני".
וא מבחינה זו ,ובהבנה זו תדפדפו בספרשירי זה – יאירו עיניכ לראות ,מה חידשה הליריקה
העברית בספרשירי לא גדול כלל .א מ ההכרח הוא להוסי %עוד בחינה :הריתמוס המושל
השוט %את ההברה הספרדית – שע קצב ֹו החמ+ר אינ מרגיש בו את ממזרי ההקסאמטר היוָ ני
המובחל כבר – ומה שחשוב עוד יותר מזה :החרוד החדש ,האסוננסי שבשפתנו ,החרוז הצלצולי
שאינו תלוי לגמרי באותיות הכתובות ,אלא א ורק בשמיעה המוסיקלית בלבד ,אשר רק שפה
חיה בהחלט יכולה להתהדר בו .זאת לי הפע הראשונה ,ששומע אני את חי+תה של השפה
העברית ,מבלי להסתמ על עיני .שפת האזני :סו%סו ,%ולא שפתהעיני המתה! "הבית" חורז
ע "ערבי"" ,ירחיקו לכת" – ע "חלילי"" ,יאורו"< ע "אור" ו"הסהר" – ע "ונוסע"! –
אני מציע להקדיש לשירי אלה מעט מאוד :אחוז אחד )פחות תשעי ותשעה!( מתשומתהלב
אשר לשירי אסכולת ביאליק ותלמידיו .כש שתרנגולהביקורת אינו מעיר את השחר )לכל
היותר את המתנמנ עוד( ,כ אינו יכול לעכב אותו )לכל היותר להתנמנ הלאה(.

