שחר פוני

מַה חִנֹו בִּלְעָדֶיָך ,הַּיֹשֶן
על אלתרמן ,ארכאולוגיה ושימור

בית ישן בתל אביב (אוסף יואל ישראלי ,ביתמונה)

נ

תן אלתרמן הוא מהיוצרים הישראלים היחידים שחיו במחצית
הראשונה של המאה העשרים (וקצת לאחריה) ופעלו בה,
ושניתן ללמוד מיצירתם על השקפת עולמם ביחס למורשת
התרבות הבנויה :הממצא הארכאולוגי והבנייה ההיסטורית בעיר.
נתן אלתרמן ( )1970-1910כתב שירה לירית־אומנותית ,שירי
ילדים ,פזמונים ,מחזות ותרגומים .תחילה עסקה שירתו הלירית
רבות בעמידת האדם מול העולם ואיתני הטבע ,אך לאחר קום
המדינה הופנתה כתיבתו הלירית גם לנושאי חברה ומדינה .בנוסף,
הוא פרסם טור שבועי בענייני חברה ואקטואליה בעיתונים "דבר"
ו"הארץ" (השירים שפורסמו בטורים אלו כונו כבר על ידו "שירי
העת והעיתון") .עיסוקו בנושאי ארכאולוגיה ושימור מצוי הן
בשירתו הלירית והן בכתיבה האקטואלית.

חרסים ,משקופים וציונות

סביב קום המדינה ,ואף מעט קודם לכן ,קיבלה הארכאולוגיה
מעמד מיוחד בציבוריות הישראלית מעבר לתפקידה כאמצעי
לחשיפת העבר ולחקירתו .הארכאולוגיה הסעירה את דמיונם של
תומכי התנועה הציונית ,שראו את האפשרות להתחבר באמצעות
שרידיה לתושבי הארץ היהודים הקדמונים והם גייסו אותה לטובת
המפעל הציוני לסיוע ביצירת תחושת השייכות של התושבים
לאדמתם.
אלתרמן ,כמשורר בעל מודעות פוליטית ועמדות אידיאולוגיות
מוצקות ,התייחס ישירות בכמה משיריו לחפירות הארכאולוגיות
שנערכו בימיו וכן לממצא הארכאולוגי עצמו.
בשיר "ובחֹרף ההוא" מתוך "עיר היונה" תיאר אלתרמן את קרבות
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שברי כלי חרס מחפירות תל לכיש( 1933 ,אוסף דוד בנבנישתי ,ארכיון יד בן־צבי)

נתן אלתרמן בשנות ה־( 40ויקישיתוף)

מלחמת השחרור (כל ההדגשות של מחבר המאמר):
צֹול ִפים ֵמרֹאׁש
ְטלּואֹות ּגַ ב ְּוצ ָל ִעיםַׁ /שּיָ רֹות ָּבה ִט ְּפסּו ֵּבין ְ
ֶס ַלעַ /עם זָ ֵקן ,נֶ ֱא ַחז ְּב ַא ְד ַמת ִּבילּויִ יםָּ /ובּה ְׁשמֹו ַעל ּגַ ֵּבי
חּוקי ֶצ ֶלםַ /עם זָ ֵקןַ ,אְך ִּב ְהיֹות ְּפנֵ י ָה ֵאׁש ַהּגְ לּויִ ים/
ֲח ָר ִסים ְׁש ֵ
נֹופ ָליו ,נֶ ְח ָׂש ִפים ְּפנֵ י ֶע ֶלם.
ְמ ִא ִירים ֶאת ְ
אחיזתו של העם באדמת הארץ איננה חדשה ,ושמו של העם
מופיע על גבי חרסיה .אולם ,גם הריק ,הציה והשממה מעידים על
הקשר בין העם לארץ .ב"שירים על ארץ הנגב" (מתוך עיר היונה)
הארץ החרבה מעידה על חורבנם של כל הזרים שניסו לשלוט בה.
במקרה זה ,החורבן עצמו נתפס כעדות לכישלון הזרים לאחוז בה
לאורך זמן ,בניגוד לעם ישראל ששב אליה כעת:
נֹוס ֶרתָ /מ ַתי ָט ַחנְ ְּת ַעד ַּדק/
ִצּיָ ה חֹוגֶ ֶרת ַׂשקְּ /,ב ֶׁשן חֹולֹות ֶ
ּלּוח/
ָע ֵרי ְמ ָל ִכים ֲע ֶׂש ֶרת?ְּ //ב ֵאיזֶ ה יֹום ֵחמֹותֲ /א ֶׁשר ָא ַבד ִמ ַ
רּוח?ְּ //ב ֵאיזֶ ה ה ֶֹלם ָרב/
ִה ְר ַּכנְ ְּת ֶאת ַהחֹומֹותְּ /כמֹו ָקנִ ים ָּב ַ
ּתֹול ַעת?//
יח ִעם ַ
שוֵ ית ִעם ַסףְּ /וצ ִר ַ
ִה ִּכית ִּכּפֹות ַה ַּב ַהט /וְ גַ ג ִה ְ ׁ
נֹוׁש ִקים
יסרְ /
קֹופי ֵק ָ
ּומ ְׁש ֵ
בּוליִ ְךַ /
נִ ְמ ָחה ַצ ְל ָמם ְּכזָ ר /נִ נְ ַעל ִעּגּול ּגְ ַ
יַ ְחפּות ַרגְ ַליִ ְך.
ובהמשך:
מּומה וְ ַדיְ ָקנִ יתְּ /פנֵ י ַה ִּמיׁשֹור ִׁש ִּניתָׂ /,ש ַר ְפ ְּת ֲאגַ ם וָ ג ֶֹמא/,
ְּד ָ
ֵהנַ ְס ְּת ַמ ְצ ִּביא וָ כ ֶֹמר//
זֹוה ֶרת/
...וְ ֶאת ַהּכֹל ִּכ ִּסיתְּ /בת ֶֹפת חֹול וָ ִׂשידַ /.רק ֶע ֶצם ׁשֹוק ֶ
נֹות ָרה ִּבנְ ִתיב ַׁשּיֶ ֶרת.
ְ
בשירי העת והעיתון התייחסותו של המשורר איננה רק סמלית,
והיא נוגעת לאתרים ספציפיים ולחפירות הארכאולוגיות שנערכו
בתקופתו .הארכאולוגיה ,יוצרת את הקשר הרציף בין עברו של
העם בארץ ישראל ובין ימינו אלה.
בשיר "העיר החדשה" מתוך "הטור השביעי" (דבר ,)24.12.1948
התייחס אלתרמן לחפירות תל קסילה:
...ח ִפירֹות ...וְ ַה ֶח ֶדר נֶ ְח ָׂשף ק ֶֹרט ק ֶֹרטִ /מּיָ ָמיו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ...
ֲ
ש"טְ /מ ִא ָירה ּבֹו ִּכ ַיריִ ם וָ ַכדְּ ...וצ ַמ ְרמ ֶֹרת/
וְ ִׁש ְמ ָׁשּה ֶׁשל ַּת ַ ׁ
הּודיֶׁ ,שּנִ ַּטׁש
ְּבגַ ְּבָך ,יְ ִד ִידיְ ,מ ַט ֶּפ ֶסת ְל ַאטֶ ... //.את ַה ְּק ָרב ַהּיְ ִ
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מכתבו של בר כוכבא (שמעון בן כוסבה)
מוואדי מורבעת (ויקישיתוף)

ֹלא ַל ֶה ֶבלַ /,א ָּבא ֶא ֶבן ַמ ְס ִּביר ָלאֻ ּמֹות ִּב ְמ ִס ָּבןַ /א ָבל טֹוב
ֶׁש ֵּמע ֶֹמק יָ ִמים ִא ָּמא ֶא ֶבןְ /מ ַד ֶּב ֶרת ּגַ ם ִהיא ְּבאֹותֹו ָה ִענְ יָ ן.
על פי אלתרמן" ,אמא אבן" מסייעת ,לא פחות מאבא אבן בהסברת
המשמעות של "הקרב היהודי".
באופן דומה ,בשיר "כדי החרס" מתוך הטור השביעי (דבר
 ,)18.4.1952תיאר אלתרמן את מגילות ים המלח ,תוך התייחסות
מיוחדת למכתבי שמעון בן כוזיבא (בר־כוכבא) שהתגלו ביניהן,
כמכתבים שהגיעו סוף סוף ליעדם:
ּומ ִּס ְת ֵרי נִ ְקרֹות ֵעין ֶפ ְׁש ָחה
ּומ ֵּתל ָק ִס ָילהִ /
ִהּנֵ ה ִמּגְ דֹות ֵעין ּגֶ ִדי ִ
ּוק ָלף
יּמ ֵסר ִה ְת ִחילּוָּ /כל ְּכ ָתב ְ
יהּודהְּ /,ב ֶק ֶצב ֵאין ַּת ְק ִּדים ְל ִה ָ
ִּב ָ
עּודהְּ ...//...כ ִאיּלּו ַהּזְ ַמּנִ ים נֵ עֹורּו ר ֶֹבד ר ֶֹבד /וְ ָכל
וְ ָכל ִאּגֶ ֶרת יְ ָ
יע ּפֹה ְל ִפי
ֲא ֶׁשר הֻ ְצ ַּפן ָּב ֶהם וְ נִ ְת ַק ֵּפלִ /ה ְת ִחיל ִּפ ְתאֹם ַמּגִ ַ
ּ...כ ַתב ָּכל
ַה ְּכת ֶֹבתִּ /כי נִ ְמ ְצ ָאה סֹוף סֹוף ְּכ ָת ְבּתו ֶׁשל ַה ְמ ַק ֵּבלָ //.
יטב ,נִ גְ נַ ז ְּבצּוק
יעָּ /כל זֶ ה נִ ְצ ַרר ֵה ֵ
ּדֹור וָ דֹורְּ ,ובעֹוד ַה ַּצר ַמ ְב ִק ַ
יעֶׁ /ש ֵאין זֶ ה סֹוףֶׁ ,שעֹוד
ָח ֵׁשְךָ /היָ ה ִמין ִּב ָּטחֹון מּוזָ ר ֶׁשּזֶ ה יַ ּגִ ַ
יִ ְהיֶ ה ָלזֶ ה ֶה ְמ ֵׁשְך...

גלות את חותמה שולבת

אלתרמן נעזר בארכאולוגיה הארצישראלית ,שהייתה עבורו
סמל לחזרה לימי התנ"ך ,לעיתים גם בכיוון ההפוך — ככלי עזר
לביקורתו נגד התפיסה הכנענית .בניגוד ליונתן רטוש ששאף
לדלג על תקופת הגולה ,סבר אלתרמן שלתקופה הארוכה שבה
שהה עם ישראל בגולה יש תרומה מכרעת לעיצוב זהותה של
הישראליות החדשה .לדעת אלתרמן יש להישמר מגישה המבקשת

(הצֹפה )21.7.1949

ליצור מעבר ישיר מתקופת התנ"ך ועד ימינו ,תוך דילוג ומחיקה
של כל התרבות היהודית שנוצרה באמצע .בשיר "צלמי פנים"
מתוך עיר היונה כתב המשורר:
רֹוד ֶפ ָיה ָּבּה ִה ֵּנה ָק ִמים /וְ ַתו ִק ְר ָבה ֶׁשל יֵ ֶצר ְּוכ ֵלי ח ֶֹמר/
ַצ ְל ֵמי ְ
יּושב ָלּה ִעם ָמגֵ ן וָ ר ַֹמח/
שר ַ ׁ
דּומיםֲ /א ֶ ׁ
נִ ְטוֶ ה ֵּבינָ ם ְל ֶצ ֶלם ַה ְּק ִ
ּומי ְּב ֵאר ֵמע ֶֹמק/,
/עם ָע ָפר וָ ֵאׁש ֵ
ּומ ְמ ֶל ֶכתִ .
של ִס ְמ ֵלי ֶא ֶרץ ַ
ֶׁ
בֹותיו ִעם ְּפנֵ י
קֹורם ָה ָעם ַעל ָסףֶ /את ֶצ ֶלם ֲא ָ
ִעם ִעיר וָ ָהרֵ ,
חֹות ָמּה
ָצ ָריוַ //.אְך ִעם ַצ ְל ֵמי ָצ ִרים וְ ַצ ְל ֵמי ְּתנָ "ְךִ /ה ֵּנה ּגָ לּות ֶאת ָ
ׁשֹול ֶבתְּ /.ב ֵה ָח ֵש ׂף ָל ָעם ֵּתל ַּת ְענָ ךַּ /גם ִהיא נֶ ְח ֶש ֶׂפת לֹו ְּכצּור
ֶ
שה ְּובאֹות ִע ְב ִרית
ַמ ְח ֶצ ֶבתְּ /.בקּום ַח ָּייו ְּב ֶח ֶרב וַ ֲאנָ ְךְּ /וב ַמ ֲח ֵר ָ ׁ
ית ֵרי רּוחֹות
ית ָרּהִ /עם ֵמ ְ
מֹוס ֶכת ּבֹו ֵאת ֵמ ָ
נִ ְכ ֶּת ֶבתַּ /גם ִהיא ֶ
ּומ ָט ָרּה.
ֶא ֶרץ ְ
ובהמשך ,בשיר "מריבת קיץ":
ּכֹור ַע
דּומים ָלְך ֵ
ַה ָּכבֹוד וְ ַהיְ ָקר ְל ָכל ֶח ֶרס ֶּבן ְּכנַ ַעןַ /אְך ֲה ַדר ַה ְּק ִ
ּומּגֶ נְ ָצאֹ /לא ָּפחֹות ִמ ָּתוָ ן ֶׁשל
וְ ָקדִּ ]...[ /כי ָע ַמק ָּבאֻ ָּמה ַּתו ְס ָפ ַרד ַ
אֹומ ִרים
ּפֹוס ִלים ֶאת ַהּכֹל ַעד ַּב ְרנֵ ַעָ /ל ְ
ָק ֵדׁש וְ ָה ַעי //וְ ָל ֵכן — ַל ְ
נְ ַד ֵּלג ַעל ּדֹורֹות ַעד יְ בּוסַ /א ְּת עֹונָ ה ַּכ ְּמ ִציאּות ַה ַּמ ְר ָאה
מֹור ָידה ְּב ִלי ֵמ ִׂשים ִמן ַהּסוס.
אֹותם ִ
ִצ ָּפ ְרנֶ ָיה /וְ ָ

ישן וחדש

בצד הדגשת חשיבות הממצא הארכאולוגי ,אלתרמן נדרש רבות
בכתיבתו גם לבתים הישנים בעיר המתפתחת ולחשיבות שימורם
בתוך המרקם העירוני.
ברבים משיריו מהלל אלתרמן את תנופת הבנייה בארץ כחלק
מהעשייה החלוצית הציונית .היו שביקרו את אלתרמן על תמיכתו
יׁשְך
הנלהבת בבנייה אגרסיבית ללא בקרה וציטטו את השורה" :נַ ְל ִּב ֵ
ַׂש ְל ַמת ֶּבטֹון וָ ֶמ ֶלט" מתוך "שיר בוקר" ,אך יש לזכור שהמשכה של
השורה הוא" :וְ נִ ְפרֹס ָלְך ַמ ְר ַב ֵּדי גַ ּנִ ים" .ב"כוכבים בחוץ" מתוארת
הבנייה בעיר בעיקר בחטיבה השלישית של הספר .שיריו מהללים
את העיר ,את האור ואת תנופת הפיתוח:
...זֹו ָה ִעיר! ֶמה ָחזָ ק ִמ ַּקּלּות ַה ַּד ַעת?ִ /מי ,לּו ַּפ ַעםִ ,לּבֹו ֹלא
מּוהַ /אל
...הּהּ ,דֹורֹותַ ,אל יִ ַחר ָל ֶכםַ ,אל ְּתיַ ְּת ָ
יִ ָּש ׂא ָלּה ְּכ ֶׂשה?ָ //
עּורי ִּת ָ
יֶ ְח ַסר ַּב ְרזִ ְּל ֶכם ִּבנְ ֵ
ירֹוׁשּה"( ...יום השוק" ,מתוך כוכבים בחוץ).

חפירות תל קסילה( 1973 ,צילום :משה מילנר ,לע"מ)

גֹורים/,
אּומי ָק ֵט ִ
ֵאיְך נָ גַ ע ְּב ִל ֵּבְך ָה ֵעירֹם?ּ /פֹה ּגָ ְבהּו ַה ָּב ִּתים ִּכנְ ֵ
ּפֹה ַ
הּובל ַה ַּב ְרזֶ ל ֶאל ַס ָּדן וְ גַ ְרּדֹום! ("יום הרחוב" מתוך כוכבים בחוץ).
המרקם העירוני החדש והמודרני יוצר תחושת ניכור .הברזל,
מסמל בדרך כלל את החדשנות שכוללת בתוכה תחושה זו:
יקים
ַעד ַק ְצוֵ י ָה ֶע ֶצבַ ,עד ֵעינֹות ַה ַּליִ לִּ /ב ְרחֹובֹות ַּב ְרזֶ ל ֵר ִ
וַ ֲארֻ ִּכים ("פגישה לאין קץ" מתוך כוכבים בחוץ).
עֹומם וְ נִ ְק ָלף.
קֹופים וְ ַכ ְרּכֹבִ /צּפּוי ַה ַּמ ְראֹות ָה ֵ
ּתּוחי ַמ ְׁש ִ
ְלָך ִּפ ֵ
ּוק ָלף.
ַה ַּביִ ת ,יָ ֶמיָך ָּב ִאים ַל ֲערֹבְ /,לאֹור זִ ְקנָ ָתם ֶׁשל ַמ ֶּת ֶכת ְ
("בית ישן ויונים" מתוך כוכבים בחוץ)

משום שלבנייה המודרנית כשלעצמה צדדים מאיימים ואף
אלימים ,קיימת חשיבות לשילוב הבנייה הישנה במרקם הבנוי.
לבית הישן היה ערך מיוחד בפני עצמו ,ערך סנטימנטלי ,היסטורי
ותרבותי:
ּומ ִהין — ַ /מה ִחּנֹו
...ה ָח ָדׁש ַה ְממ ָֹרט ְּכ ַהּנְ ח ֶֹׁשתֶ /ה ָח ָדׁש ַה ָּצ ִעיר ֵ
ֶ
ּמּומים? //וְ ַעל ֵּכן נַ ֲע ֶׂשה ָלנּו
ִּב ְל ָע ֶדיָךַ ,הּי ֶֹׁשןִּ /,ב ְל ָע ֶדיָךַ ,ע ִּתיק ַה ִ
עֹולם ְּכמֹו ע ֶֹבׁש/
ּומ ְראֹותֶׁ /ש ָעלּו ָּב ָ
ח ֶֹפׁשֹ /לא ָלבּוז ִל ְד ָב ִרים ַ
עֹולה ְּב ָכ ְת ֵלי ְּב ֵארֹותֲ //.ח ָדׁשֹות ּונְ צּורֹות ֶה ֱע ַר ְצנּוַ /,אְך
ָה ֶ
הֹור ְציֹו /,יֵ ׁש ְּד ָב ִרים
שן /יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ַּבּשָׁ ַמיִ םַ ,
ְּכמֹו ְּבתֹוך ַּביִ ת יָ ָ ׁ
שםֲ // ,א ֶׁשר ֵאין ְל ַב ֵּקׁש ָּב ֶהם ֶּפ ֶלא /וְ ָש ָׂכר ֹלא,
ֲא ָח ִדים ּפֹה וָ ָ ׁ
ּגֹורר
ֲא ָבל ִּבגְ ָל ָלםּ /כֹה יָ ָקר ָלנו עֹוד זֶ ה ַה ֶּפ ֶלךֲ /א ֶׁשר ּבֹו ִמ ְת ֵ
ָה ָא ָדם"( .שירים על רעות הרוח" מתוך "עיר היונה")

גם בשירי העת והעיתון מהלל המשורר את הבנייה החדשה.
לּוצים עֹוד
יׁשים עֹודֲ /.ח ִ
ּוב ְּכ ִב ִ
...ע ֵרמֹות ָח ָצץ יָ ִאירּוַּ /בחֹולֹות ַ
ֲ
ּגומים ֶאל ָעל יָ ִרימּוֶ /את
יׁשים עֹודִּ //.פ ִ
ִׁשיר יָ ִׁשירּו /וְ יָ רֹּנו ַּפ ִּט ִ
יּ-פ ַעםּ ,ב ֶֹקר
ָה ִעירֶ ,את ַה ִּתינ ֶֹקת /וְ קֹולֹות ְס ִפינָ ה יָ ִהימּוְּ /כ ֵא ַ
ּב ֶֹקר!"( ....הים והעיר" מתוך הטור השביעי ,דבר )28.5.1943
ללא ספק ,התמיכה וההתלהבות מהעיר החדשה ,ומהיקפי הבנייה
בכלל ,נבעו בעיקר מהתפיסה הציונית של בניין הארץ.
אלתרמן עמד ,נדהם ונפעם מהבנייה החדשה ,אך בה בשעה ראה
בה גם גורם מאיים:
מֹותן
ָ
נֹופ ֶלתֲ /.א ַבנַ יִ ְך ָל ְמדּו ַעד
...עם ַה ֶּפ ֶרד ַּבחֹול ַא ְּת ֶ
ִ
ְל ַה ְחׁשֹותַּ ]...[ //,כ ֲא ֶׁשר ֵּת ָרגְ ִעי וְ חֹומֹות ִּכי ַּת ְחּג ִֹריִ /מי יִ זְ ּכֹר
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ישן מול חדש בתל אביב (אוסף יואל ישראלי ,ביתמונה)

החן העירוני נובע ,בין השאר ,מנוכחותם של הבתים הישנים
"עתיקי המומים" בתוך המרקם העירוני .העיר הטיפוסית ,על פי
אלתרמן ,היא עיר חסרה אם איננה כוללת בתוכה גם את הבניה
הישנה .חשיבות שימור המבנים הישנים לא הייתה תיאורטית
בלבד .לאחר הרס מבנה תיאטרון "הקומקום" התייחס אלתרמן
לעצם הריסת המבנה:
מֹוׁשְך ,נֶ ְה ָּדקַּ /.ביִ ת
ֵ
תּוח,
נֹוע ַעַ /.ה ֶח ֶבל ָמ ַ
ִקיר ַא ֲחרֹון ִמ ְת ֵ
ּגֹווֵ ַעַּ .ביִ ת ּגֹווֵ ַעִּ /ב ְקט ֶֹרת ַא ְׁש ָּפה וְ ָא ָבקָ //.היָ ה הּוא ָק ָטן
נֹוׁשנָ ה.
ּומּוצק ִמיסֹודֹות וְ ַעד ּגַ גָ /.א ְפנָ ה ָ
ָ
ּופׁשּוטָ /.חסֹן
וְ ָת ִמים ָ
"ג"...//.ה ִּקיר
ַ
"מה ּטֹבּו — ַּת ְר ַּפ
יטים ְל ִקּשׁ ּוטְּ /וכת ֶֹבתַ :
ַּת ְב ִל ִ
ּכֹור ַע ְל ַאטָ /.ס ִביב ִה ְתיַ ְּצבּו ִּבנְ יָ נִ ים ִּכ ְב ֵדי ֵמ ַצח/.
נֹוע ַעֵ ,
ִמ ְת ֵ
יסים וְ ִה ְק ִּדירּו ֶמ ָּבטְ /ל ֵע ֶבר ָה ֶר ַצח"( .מיותר" מתוך
ִהגְ ִּביהּו ִר ִ
"סקיצות תל אביביות")

על פי אלתרמן ,השילוב בין הבנייה החדשה לבין הבנייה
ההיסטורית הוא המתכון למרקם עירוני נכון .ואכן ,בשירתו העיר
מוצגת לעיתים ככזאת הכוללת את הישן והחדש ,בשילוב שבא
לידי ביטוי ,בין השאר ,בחומרי הבניה השונים :האבן ,כמייצגת
את תרבות הבניה הישנה והמסורתית ,מול המתכת והזכוכית
המייצגות את הבנייה החדשה.
ּנוׂשא ְּבעֻ ָּלם/.
...הּנֵ ה ַה ַּב ְרזֶ לָ ,ה ֱא ִליל וְ ָה ֶע ֶבד /,נַ ַּפח ַהּיָ ִמים ַה ֵ
ִ
עֹולם...
ּבֹוכה ְל ָ
חֹותנּו ָה ֶא ֶבןַ /,הּזֹו ֶׁש ֵאינֶ ּנָ ה ָ
ִהּנֵ הַּ ,בת ֶׁש ִליֲ ,א ֵ
("שדרות בגשם" מתוך כוכבים בחוץ)

ּ...בּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה ֹלא ָּפ ְסקּו ִמ ֶּל ֶכתַ /ט ֲחנֹות ָה ִעיר ַהּזֹוַ ,ה ֲח ֻסּנֹות/,
ַ
ימת ָה ֶא ֶבןְּ ,ב ֵחרּוק ַמ ֶּת ֶכתְּ /,בנִ ְת ֵחי ָׁש ַמיִ ם ֶׁש ַּב ַחּלֹונֹות...
ִּבנְ ִה ַ
("הרחוב הגדול" מתוך "רגעים")

האבן לא מוצגת באור שלילי ,אלא כגורם מאוים מול הבנייה
המודרנית.

ההווה יהיה מנותק ערכית ותרבותית משורשיו.
חשיבות שרידי העבר אינה בהצדקת זכות קיומו של
החדש ,אלא ביצירת תודעה של רציפות והמשכיות
בין העבר וההווה .העיר לא "נולדה" היום ,וכך
גם העם ומורשתו .ההווה קשור בטבורו לעבר.
הרצף הוא הכרחי משום שמהפכות ,לפי אלתרמן,
אינן טבעיות להוויה האנושית בכלל ולהתפתחות
העירונית בפרט.
המכתבים שהתגלו במדבר יהודה והגיעו סוף
סוף ליעדם יוצרים רצף אחיד מהעבר להווה ,וזו
גם משמעותם של שרידי הכובשים הקדומים,
שנחשפים ומעידים על כישלונם של הכובשים לתקוע יתד של
קבע בארץ ("ומשקופי קיסר נושקים יחפות רגליך") .החשש שתל
אביב ,העיר החדשה ,תהיה חסרה את השפעת הזמן ("עיר לא הזמן
השכיח מוצאה ולא הזמן גלף דמותה אם ליפות או להשחית"),
נובע מהעדר רציפות היסטורית בה.
גם התפיסה האנטי-כנענית ,שאותה הביע המשורר בשיר "מלחמת
קיץ" ,נובעת בחלקה מאותה מגמה ,ובמקרה זה מודגשת לא רק
החשיבות שבשמירה על הרצף ההיסטורי אלא גם בהימנעות
מדילוג מעליו ("ולכן [ ]...לאומרים נדלג על דורות עד יבוס /את
עונה כמציאות המראה צפרניה /ואותם מורידה בלי משים מן
הסוס") .על התהליכים להיות רציפים והדרגתיים.
חוקרת הספרות זיוה שמיר מציינת" :אלתרמן האמין בתהליכים
אבולוציוניים ובדיאלקטיקה של דורות [ ]...ואילו רטוש המהפכן
ממנו ביקש להיות קטליזטור ולהקדים בקיצורי דרך את המאוחר"
(על עת ועל אתר ,עמ' .)239
ובצד הצגת העבר כחלק מרציפות מתמשכת ,מציג אלתרמן את
מורשת העבר ואת תרבותו החומרית והרוחנית כחלק אינטגרלי
מההווה ,ומדגיש את הצורך במיזוג ובשילוב בין תרבות העבר
ובין תרבות ההווה לכדי יחידה אחת .תערובת זו באה לידי ביטוי,
בין היתר ,בשילוב בין חומרי בנייה שונים :אבן ,זכוכית ומתכת.
החן של החדש תלוי בקיומו של הישן ("מה ִחּנו בלעדיךַ ,הּי ֶֹׁשן").
העתיקות של הבתים הישנים ("בכמה דורות שעונך מפגר?") הוא
חלק מההווה של העיר .המאבק של אלתרמן בתפיסה הכנענית
("מלחמת קיץ") נובע גם מראיית מורשת הגלות כחלק אינטגרלי
מהאומה :תוֵ וי ספרד ,מגנצא ,קדש והעי אינם רק חלק מהרצף
ההיסטורי אלא הם חלק מהתרבות העכשווית .הגלות ומורשתה,
כמו גם תל תענך ,הם "חוש נוסף על החושים הנעורים בו בקומו
כעלם" .בחולייה של הגולה קיים "ניצוץ אשר טוב טוב כי
נשמרנו" .על ערכי העבר להיות משולבים בהווה עצמו.
000

המשכיות ושילוב

בשירתו של אלתרמן ניתן להבחין בשני היבטים שונים הנוגעים
לערכם של השרידים הארכאולוגיים והמבנים הישנים בעיר
ולמקומם אל מול הבנייה החדשה.
אלתרמן מציג את שרידי העבר כחלק מרציפות הכרחית ,שבלעדיה
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שני היבטים אלה ,שמייחסים חשיבות הן לרציפות ההיסטורית והן
לשילוב ערכי העבר בהווה ,באים לידי ביטוי בשירתו של אלתרמן
בבואו לתאר את הממצא הארכאולוגי והבנייה העירונית הישנה.
שניהם יוצרים רצף מתמשך בין העבר להווה ,ושניהם משמעותיים
בתרבותנו עד היום0 .
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