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ָעה  עֹוָדם ַהּצָ ְרנּום ּבְ  ִהּכַ

ִוּכּוַח.  נּוי ּבְ ָ ְקִציב ַהּשׁ ּתַ  ּבַ

עֹוָדם ַהְרָצָאה,  ְרנּום ּבְ  ִהּכַ

ּתּוַח... ְכִנית ַהּפִ ַהְרָצָאה ַעל ּתָ

ֲהַדר קֹוָמָתם  ְוַעְכָׁשו ּבַ

ַרַעׁש ָוַרַעד ְסָבבּונּו.  ֵהם ּבְ

יהּו אֹוָתם ִנים ֶׁשִהְגּבִ ָ  ַהּשׁ

ָפפּונּו. ְכּ ִנים ֶשׁ ָ ֵהן אֹוָתן ַהּשׁ

 ָאז ֵנֵׁשב, ְיִדיִדי ֶהָחלּוד,

יֵלנּו, ן–ּגִ  ַעל ַסְפָסל ִמְתּפֹוֵרר, ּבֶ

חֹוז לּוד  ְוִצּפֹור ִעירֹוִנית ִמּמְ

ץ ּוְתַצְפֵצף ְלַרְגֵלינּו. ַקּפֵ ּתְ

 ִהיא  ָהְיָתה ִמְׁשָאָלה ִעּיּוִנית 

ֹפַעל...   ְוַעְכָׁשו ִהיא קֹוֶפֶצת ּבְ

ְכִנית  ִעיֵפי ַהּתָ  ִהיא ֶאָחד ִמּסְ

ְצאּו ֶאל ַהּפַֹעל. ְצאּו, ֶׁשּיָ ֶׁשּיָ

ֶלט ִמּמּול ַיֲאִדים: ֶ  ְוַהּשׁ

"לֹא ִלְקֹטף", "לֹא ִלְדרְֹך"...

 ַוֲאַנְחנּו

 ָאז ִנְזּכֹר ֵאיְך ָהִיינּו ְטרּוִדים

ַרח ָׁשַכְחנּו. ְוִלְקֹטף ָלנּו ּפֶ

לּו ּפֹה ֵאי–ָאז ּיְ  ּוְנָערֹות ֶׁשּטִ

ִים, ין–ַעְרּבַ ָׁשִנים ְרחֹוקֹות, ּבֵ  ּבְ

אֹור ַהּמּוָפז ֵׁשְבָנה ּבָ  ֵהן ּתֵ

ִים. ְרּבַ ֶכד ּגַ ְוִתְסרְֹגָנה ַלּנֶ

 ְוָסִביב ְנָערֹות ֲאֵחרֹות

ַח... ֵצּ ְחָנה ַפּ ַפּצַ  ֵזְרעֹוִנים ּתְ

ִפים ַהּדֹורֹות ן ִמְתַחּלְ ּגַ י ּבַ  ּכִ

ן ַמֲעִמיק ְוצֹוֵמַח.  ְוַהּגַ

ִעיָרה, דֹוָלה, ַהּצְ  ְוָהִעיר ַהּגְ

ה, ֶוְך ָנָהר ַיַעְבֶרָנּ ּתָ  ֶׁשּבַ

ן סֹוֵעָרה,  מֹו ּגַ א, ּכְ ְתַנּשֵׂ  ּתִ

ה. ר ַיַעְקֶרָנּ ֵ ְוֵאין ּכֹוַח ַאּשׁ

יָטה, ֵרִעי ְוָאִחי,  ָאז ַנִבּ

ַחת, ּכַ ַבת–ְצחֹוק ִמְׁשּתַ ה, ּבְ ּזֶ  ֶזה ּבַ

ּה ְקָצת ֶעֶצב ּוְבִכי,  ֲאֶׁשר ֵיׁש ּבָ

ם ַנַחת. ם ַנַחת, ּגַ ּה ּגַ ֲאָבל ֵיׁש ּבָ

ְקָנה ְוֻחְלָׁשה,   ְוַאט ַאט, ִמּזִ

ֶרְך,   ֶאת ָראֵׁשינּו ַנְצִניַח ַעל ּבֶ

ְלִחיָׁשה   ִויָלִדים ִיְקְרבּו ּבִ

ַרח...  ם, ַהֶתּ ְויֹאְמרּו: הּוא ִנְרּדַ

ִהיר ַמן ַהּמָ ה ְוַהּזְ  ִאם ִנְזּכֶ

ַתע — ֶהֶרף!  לֹא יֹאַמר ָלנּו ּפֶ

 עֹוד ֵנֵלְך, ְיִדיִדי,

ְׁשִביֵלי ַגן–ֵמִאיר,  ּבִ

לֹות, ִעם ֶעֶרב. ִנְׁשָעִנים ַעל ַמּקְ

ים ין ֵעִצים ְיֻרּקִ ְך ּבֵ  ְנַהּלֵ

ְסַעְרָנה, ם ּתִ ל ָאִביב ּבָ רֹוֵרי ּתֵ  ֶׁשּדְ

ים,  ּוְזָקֵנינּו ִיְהיּו ֲאֻרּכִ

אַמְרָנה, הֹוי, ְוָכל ַעְצמֹוֵתינּו ּתֹ

 הֹוי ְוָכל ַעְצמֹוֵתינּו, ָאִחי,

ְרָנה ִזְקָנה ֶנֱאַנַחת, ַסּפֵ  ּתְ

ּה ְקָצת ֶעֶצב ּוְבִכי,  ֲאֶׁשר ֵיׁש ּבָ

ם ַנַחת. ם ַנַחת, ּגַ ּה ּגַ ֲאָבל ֵיׁש ּבָ

ֵעִצים  יט ּבָ י ֲאַנְחנּו  ַנּבִ  ּכִ

ִים,  ין–ַעְרּבַ אֹור ּבֵ אֹורּו ּבְ  ֶׁשּיֵ

עֹוָדם ֲעִציִצים  ְרנּום ּבְ  ִהּכַ

ַמִים.  ָ ּשׁ ה... ָראֵׁשיֶהם ּבַ ְוִהּנֵ
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שירו של נתן אלתרמן 'גן מאיר', שהתפרסם בטור השביעי, בעיתון 
'דבר', בתאריך 17.3.1944, מתחיל בתקווה להלך בשבילי גן מאיר, 
שתוכנן להיות "גן עשיר בעצי אורן שיטהרו את האוויר ויבריאוהו, 
עצי תומר כזקיפים על המשמר, רחבה לפסלים, אגם מים, פינות 
מרגוע". כך ראה בעיני רוחו את הגן הצייר אהרון הלוי, שזכה במקום 
ראשון בתחרות לתכנון הגן, שעיריית תל–אביב רצתה להעניק לראש 

העיר האהוב מאיר דיזנגוף לרגל יום הולדתו ה–70.
ים בעתיד  ין ֵעִצים ְיֻרּקִ לא בכדי מתאר אלתרמן בשיר הליכה בגן ּבֵ
לֹות, רמז  ה, נטייל בגן כשנהיה זקנים ִנְׁשָעִנים ַעל ַמּקְ רחוק. ִאם ִנְזּכֶ
לסחבת הארוכה שהייתה קשורה להקמת הגן העירוני הראשון 
בתל–אביב. למעשה, השיר הוא יותר על בירוקרטיה מאשר על גן.
תוכניתו של הלוי לא מומשה, בין השאר בשל התנגדותו של 
דיזנגוף עצמו. בתוכנית חלו עיכובים רבים, והשטח המקורי של 
הגן צומצם. כאשר החלו להתלוצץ בעיתונות כי במקום "גן מאיר" 
קיבל דיזנגוף את "ִּביצת מאיר", כתב דיזנגוף מכתב נזעם להנהלת 
עיריית תל–אביב ולסגנו ישראל רוקח, לימים ראש העיר שיחנוך 
את פתיחת הגן. כך נפתח המכתב: "הגיעה השעה שהמשחק הזה 
ב'גן–מאיר' יחדל." בהמשך הוא מציין: "אם אין כאן רצון רע, הרי 
יש כאן הזנחה שאין לה כפרה." הוא ממשיך וכותב שאין הוא רוצה 
ששמו יהיה קשור לגן מאיר "אשר נעשה כבר לדבר המגוחך ביותר 
בתל–אביב", ומבקש לבטל את ההצעה להקמת הגן, לא לקשור את 

שמו למגרש ההוא, ולהודיע על כך בעיתונות.
כמה ימים לפני פרסום השיר פורסמה ב'דבר' כתבה על פתיחתו 
החגיגית של גן מאיר ביום הולדתו ה–83 של 'אבי–העיר' מאיר דיזנגוף, 
שכבר לא היה אז בין החיים, איחור של 13 שנים מהתאריך המתוכנן 
לפתיחת הגן: "על נטיעת הגן הוחלט ב–10 במארס 1931, במלאת 
למאיר דיזנגוף 70 שנה, אבל קניית האדמה התנהלה בעצלתיים, 
ורק כעבור 5 שנים הקציבה הממשלה )ממשלת המנדט( 5,000 

לירות לרכישת הקרקע, ורק ב–6 באפריל 1941 התחילו הנטיעות". 
אלתרמן מתייחס במישרין ובהומור לתוכניות ולזמן הממושך 
ִים, /  ין–ַעְרָבּ אֹור ּבֵ אֹורּו ּבְ ֵעִצים / ֶׁשּיֵ יט ּבָ י ֲאַנְחנּו ַנּבִ שחלף עד מימושן: ּכִ
ָעה  עֹוָדם ַהּצָ ְרנּום ּבְ ַמִים. / ִהּכַ ָ ּשׁ ה... ָראֵׁשיֶהם ּבַ עֹוָדם ֲעִציִצים / ְוִהּנֵ ְרנּום ּבְ ִהּכַ

ְכִנית  עֹוָדם ַהְרָצָאה, / ַהְרָצָאה ַעל ּתָ ְרנּום ּבְ ִוּכּוַח. / ִהּכַ נּוי ּבְ ָ ְקִציב ַהּשׁ ּתַ / ּבַ

ּתּוַח... ובסופו של דבר הסעיפים היבשים בתוכנית יהפכו ליצורים  ַהּפִ

חיים: ְוִצּפֹור ִעירֹוִנית ... / ... ִהיא ָהְיָתה ִמְׁשָאָלה ִעּיּוִנית / ְוַעְכָׁשו ִהיא 
ְצאּו ֶאל ַהּפַֹעל. ְצאּו, ֶׁשּיָ ְכִנית / ֶׁשּיָ ִעיֵפי ַהּתָ ֹפַעל... / ִהיא ֶאָחד ִמּסְ קֹוֶפֶצת ּבְ

שירו של אלתרמן חוזה את השינויים שיחולו בגן. הגן, כלומר 
הטבע, רק יתפתח ויתעצם, בעוד הנוף האנושי ישתנה — הנשים 
ִפים  ן ִמְתַחּלְ ּגַ י ּבַ והגברים יזדקנו, ודור חדש של ילדות וילדים יגיע לגן: ּכִ
ן ַמֲעִמיק ְוצֹוֵמַח, וכל זה סמל לעיר הצעירה, שֵאין ּכֹוַח  ַהּדֹורֹות / ְוַהּגַ

ה. ר ַיַעְקֶרָנּ ֵ ַאּשׁ

גן מאיר השתלב היטב בתוכניתו של פטריק גדס, מתכנן הערים 
הסקוטי, שתכנן ערים גם בקולוניות בריטיות אחרות. תוכנית המתאר 
הראשונה של תל–אביב, משנות ה–20 של המאה ה–20, הייתה 
מושתתת על העקרונות של עיר גנים אירופית, ועמדה בניגוד לאיכות 
החיים הירודה בעיר יפו. גן מאיר עבר מאז גלגולים ומתיחות פנים, 
וכיום יש בו גם בריכת מים שבמימיה טובלים נופרים ושושנות מים, 
ורוחצים עורבים ויונים; גינת כלבים, ספרייה שיתופית עירונית, מגרשי 
משחקים ומתקני כושר ואפילו מרכז קהילתי לפריטי יד שנייה בשם 
'בית הנתינה'. הגן מהווה "ריאה ירוקה", מקום שבו מוצאים מפלט מן 
האספלט מגוון ציפורים, חרקים ושאר בעלי כנף ובעלי חיים אנושיים 
ולא אנושיים. עצים, צמחים ובעלי חיים הם השכנים שלנו, והם מזכירים 
לנו שאיננו לבד בעולם ואף איננו מרכז היקום — אנחנו חלק מרשת 
סבוכה שמקיימת בתוכה אין–ספור יחסי גומלין מורכבים. כך תיאר 
זאת אריאל הירשפלד )הארץ, תרבות וספרות, 'גן בתיה' 28.10.2022(: 

"הגן שייך לרוחות ולעננים, לזריחות ולחושך; אנחנו רק מציצים".
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