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 פגישה, חצי פגישה עם נילי דגן
 

מדור חדש זה יביא בפנינו מפגשים עם משוררים שונים. אנו מודים לנילי דגן, 
 משוררת בזכות עצמה, על המדור. 

 
 והפעם פגישה, חצי פגישה עם עמוס לויתן.

 
( הוא מבחר משיריו המלוטשים 2008)הוצאת "קשב לשירה",  בזמנים נאורים

, מתוך חמשת ספריו בשנים עמוס לויתןוהממוקדים של המשורר, העורך והמבקר 
 והכולל גם פרק של שירים חדשים.  2002-1961

להורים שנמנו עם מייסדי הקיבוץ.  1935-נולד בקיבוץ כפר מסריק בעמוס לויתן 
אביב, שבה הוא מתגורר. -ועבד במדגה. לימים עזב לתלכעשר שנים היה חבר קיבוץ 

עבד כעיתונאי ב"על המשמר", תחילה כעורך חדשות ועורך לילה  1995-1970בשנים 
ראשי ואחר כך כעורך "הדפים לספרות". עם סגירת העיתון ערך את המוסף לספרות 

ם" ומאז (. בהמשך עבד כעורך כללי בהוצאת "גווני1996-1995"משא" בעיתון "דבר" )
 צאתו לגמלאות הוא עורך בה את מדור השירה.

(. מאז 1976אביב )-עמוס לויתן הוא בעל תואר מוסמך בפילוסופיה מאוניברסיטת תל
" את המדור "מצד זה", שמבחר מרשימותיו ראה אור 77מפרסם ב"עיתון  1996

 .בספר. זכה בפרס ע"ש אנה פרנק, בפרס חולון ובפרס ראש הממשלה. )מתוך הספר(
 

( נכתב עוד בהיותו חבר בקיבוץ 1961)ספרית פועלים,  לילה ועליםהספר הראשון 
-שבו נולד, והוא עוסק במסעות מדומיינים של איש צעיר בנופים סימבוליים

 רומנטיים כמו השיר 'נסיעה': 
 

 נסיעה 

 ס ֶאת ַצֲעֵדי ַהַלִילֵאֶפר ּכֹוָכִבים ְיכַ 
 ּגּוִפיִבְשַנת ִרבֹוא ָשִנים ִיְשַקע 

 ְבָעֶלה נֹוֵפל ִמִשְבָעה ְרִקיֵעי ָשַמִים,
 ָרִאיִתי, ֶעֶרב, ֶאת ְּכֵאב ָעַנִיְך ַהֶנֱעָוִתים. 

 ֵעֶשב ַיֲעֶלה ֵמֲחִריֵצי ַמְרֶצֶפת,
 ָיַדי ָינּוחּו ַעל ִמְסַעד ִּכְסִאי. ְּכַזֲעֵזַע 

 ֲחצֹות ֶאת ַאְרָבָעה ָּכְתֵלי ַהַבִית
 ֶאֱהֶיה ָנכֹון ָלֵצאתְבֶדֶרְך ֶהָעִלים 

 יְנֵקץ ַבָמבֹוְך ָהַאְפלּוִלי.ִלְנִסיַעת אֵ 
 (14)עמ' 

 
 

( שראה אור כעשרים שנה לאחר 1983)הקיבוץ המאוחד, ארץ נער הספר השני 
קודמו, נכתב לאחר שעזב את הקיבוץ לעיר הגדולה ושיריו מבטאים פרידה כואבת 

 מחייו הקודמים ומן הארץ אליה הרגיש שייך. 
בניגוד לסמליות הרומנטית של שיריו הראשונים, שירים אלה מתומצתים 

 וקונקרטיים, תמצית הזיכרון של מה שהיה, כמו השיר 'געגוע': 
 

 געגוע 
 

 ִריג יּוָטה,אֲ ֶזה ַּגְעּגּוַע לַ 
 ֶיֶתר ֹאֶהל, ָיֵתד. ִמְשָנה 

 ְסדּוָרה, ַדְרַּגש ֵעץ, 
 ְשִקיָעה. ,ְזִריָחה
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 ַער ַבְרֶזל, ַמִים ַבַּכד, ֶּגֶדר ַתִיל, שַ 

 ִמְנָעִלים ַבֶעַתח. ִזָפה ְברּוָרה,
 ָשֶדה ָרבּוַע, ֵּגאֹוֶמְטְרָיה

  ְעשּוָטה ֶשל ָשִנים.
 (22)עמוד 

 
שאלתי את לויתן מה המשמעות של נקודת המפגש בין לויתן האדם ולויתן 

 המשורר, לאור סיפור חייו. 
וקבים אחר תחנות חיי. מחד, אולי, אין בכך ניצול בדיעבד נראה שספרי שיריי ע"

מלא של חרות היצירה לברוא כל שיעלה בדעתך, מאידך, אני מאמין שחותמם 
של אמת. בניגוד להבנה הפשטנית של "מיטב השיר כזבו", הבדיון בהם  חותם

 ."אם לטוב ואם למוטב מצומצם,
עוסק בהוויה העירונית הקשה  (1986, )ספרית פועליםנסיעה עירונית הספר השלישי 

והקשוחה, בחיים על הקצה, בפחד, בניכור, בזרות ובאחווה של חסרי כל. למשל 
 בשיר 'נסיעה עירונית' : 

 
 מתוך: נסיעה עירונית 

 
 ְנִסיָעה ִעירֹוִנית ִמָףפֹון ְלָדרֹום

 ְוָשם ַהָפֶצה
 

 ְוָשם ִמְתַקְבִצים ְשִריִדים ַוֲאַבק 
 ע, ַוֲאִני ִמְתּכֹוֵנן ְלֶזהְעִליֵטי ַהַמסָ 

 
 ַוֲאִני ִמְתָעֵרב ְבשּוַרת ַהמֹוְכִרים 

 מֹוִציִאים ְנָכִסים ַאֲחרֹוִנים ִמיֵדיֶהם
 

 ל ָאִריג ָבֶלהטֹוְסֶטר ְמֺקְלקָ 
 ַוֲאִני ִמְתּכֹוֵנן ְלֶזה: ִלְמֹצא ֵביֵניֶהם ַאֲחָוה.

 
 (43)עמ' 

 
הכתיבה שלך  בתהליך ההתפקחותהאם אתה יכול לתאר את תהליך הבשלות או 

  מאז היית משורר צעיר ועד היום?
מושג  'הפיוט'כלומר אינם מפליגים על כנפי הדמיון או ' ריאליות'יש בהם מידה של "

שמעולם לא אהבתי, לא כמשורר ולא כקורא. אינני יודע אם היה פה תהליך של 
תי שלאחר מכן באה , הרי כתיב'מדומיין'ממש. להוציא הספר הראשון שהוא ברובו 

לאחר משבר עמוק )בעקבות עזיבת הקיבוץ( שהעמיד אותי לחלוטין על קרקע 
 . "המציאות, או החיים

הוא ספר מתון יותר, ספר של התבוננות עצמית ( 1990)צ'ריקובר, ֹקֶרט הספר הרביעי 
מפוכחת וצלולה על החיים בגיל המבוגר כמו בשירים "דע", "מצווה להתבונן", 

 ת" ועוד. "אפשרויו

 דע 

 ַדע ֶאת ַעְצְמָך, ַוֲעַדִין ֵאיֶנִני יֹוֵדַע.
 ַאֲחֵרי ֶעְשִרים, ְשלֹוִשים, ְוַאְרָבִעים ָשִנים.

 יֹום ַאַחר יֹום מֹוִסיף ְיִדיָעה, ְויֹום ַאַחר יֹום ּגֹוֵרעַ 
 ְוֵאין ְלָכְך ִסּיּום ַבְזַמן, ַרק ַהְתָחָלה.
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 (51)עמ' 

 מצווה להתבונן 
 

 ִמְצָוה ְלִהְתבֹוֵנן ְבַמה ֶשְלָפַני, ֲאִני ַמִביט
 ְבַמְרֵאה ָעַני, ּוְמַקֵבל אֹוָתן, ָלִראשֹוָנה, ִמֵפץ ָשִנים:

 ַדי, ַהַפִּוים ַהְנסֹוִגים ִמִעי ּוֵמֵעיַני,ַהִמְתִוים ָהַרִּכים מִ 
 ְשֵאִרית ָּכְלֶשִהי,ֵהם ֲאִני. ַוֲעַדִין ֶנֱאַחז בִ  -ַהִטְשטּוש ַהְּכָלִלי 

 ּוֺמָתר ַּגם ַעל ָּכְך ְבִהְרהּור ֵשִני. -ֶשָמא ֵהם ַרק ַהָען ַהִחיצֹוִני? 
 

 (53)עמ' 

עד כמה הוויתך הפואטית "לוקה" בציניות או שמא בסוג של "אכזבה" והתנפצות 
  הרומנטיקה?

הרואה כאן  'לוקה'אינם המונחים הנכונים, כמו גם הביטוי  'אכזבה'או  'ציניות' "
איזושהי מחלה. גם אינני בהכרח אנטי רומנטי, אבל אני אוהב שירה המעוגנת 

יודעת לגלות עומק ויופי הבקונקרטי, שירה בלתי מצועצעת ובלתי מתיפיפת. שירה 
בדברים הפשוטים ביותר, למשל הבית הראשון בשיר של אוסיפ מנדלשטם בתרגום 

 .". איזה יופי'ֵנְפט ָלָבן ֵמִריַח ֵריַח ַרְך..." וכו /ב ִלי ַבִמְטָבחבנימין הרשב: "ָּכְך ִאָתְך ֵאשֵ 

 אפשרויות 

 ֵאין ְלָך ַהְרֵבה ֶאְפָשֺרּיֹות, ֶאָלא ַבִית אֹו חּוץ.
 ַלֲעשֹות ַבַבִית ֶאת ַמֲעֵשי ַהַבִית ְוַלֲעשֹות ַבחּוץ ֶאת

 ה ֶשֹּלא ַתֲעֶשהַמֲעֵשי ַהחּוץ. ְוֶזה ִּכְמַעט ַהֹּכל, ְוָכל מַ 
 ִיֹעל ְבַאַחת ִמן ַהְשַתִים. ְוֹלא תּוַכל ְלַדֵלג ֵמֲעֵליֶהן, ְוֵאין

 ַּגם ְלָאן, ֵביְנַתִים. ְלַבד ֵמַהְפִפיָצה ָהַאַחת, ָהַאֲחרֹוָנה,
 ְוזֹו ֶאְפָשרּות ְשִליִשית ֶשִנְתָנה ְלָך.

 
 (54)עמ' 

 

בזמנים ( וכן השירים החדשים בפרק 2002, 77תון )ספרי עי שיח ַאליםהספר החמישי 
ביקורתיים המשקפים את כתיבתו הביקורתית -הם ברובם שירים פוליטיים נאורים

 . 77וההגותית של המחבר, הנכתבת באותה עת במדורו הקבוע )"מצד זה"( בעיתון 
 

  "בדרך"

 בּוץ ְוָרִאיִתיָחִייִתי ַבפִ 
 ֵסֶבל ֶשּגֹוְרִמים

 ְוִשְויֹון ָלֲאָנִשים.ִשתּוף 
 

 ָחִייִתי ָבִעיר ְוָרִאיִתי
 ֵסֶבל ֶשּגֹוְרִמים

 ָלֶהם ְעָעִרים ְוֶהְבֵדִלים.
 

 ָחִייִתי ֵבין ַמֲאִמיִנים
 ְוָרִאיִתי ֵסֶבל

 ֶשּגֹוֶרֶמת ָהֱאמּוָנה.
 

 ָחִייִתי ֵבין ַחְסֵרי ֱאמּוָנה
 ְוָרִאיִתי ֵסֶבל

 ֶשּגֹוֵרם ֶחְסרֹוָנּה.
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 ֲאִני יֹוֵדַע, ָלֵכן,
 ֵאין ֶדֶרְך ַאַחת,

 ָלֶלֶכת ָבּה
 

 ֶדֶרְך-ֶאָלא ֶדֶרְך ֹלא
 ֶשֵּיש

 ְלָכְבָשּה.
 

 (85)עמ' 
 

 האם לדעתך, השירה יכולה "להרשות" לעצמה לחלום ולהיות רומנטית, לנוכח
 מציאות פחות רומנטית, בלשון המעטה?

אלא שירה  'חולמת'מכל תשובותי הקודמות, כבר מובן הוא שאינני אוהב שירה "
להיות  . אין שום איסור להיות רומנטי, גם תלוי איך וכיצד, אבל אסור'חושבת'

ה שמתמודדת עם שאלות זמנה, בכל האמצעים העומדים ירלי או משעמם. שאבנ
  ."ה מעניינתלרשותה, לשוניים, רגשיים, קוגניטיביים, חזקה עליה שתהי

 
שעל שמו קרוי הספר כולו, הנו שירה אירונית, פרדוקסלית,  'בזמנים נאורים'השיר 

מודרניות ועם -פולמוסית, המחליפה מהלומות עם תיאוריות תרבותיות פוסט
 אידיאולוגיות רווחות, חיזיון אשר אינו שכיח בנוף השירה המקומית.

 זמנים נאורים 
 ים ְנאֹוִרים:ֲאַנְחנּו ַחִּיים ִבְזַמנִ 

 ֹעֶשר הּוא ְּגֵזָלה 
 ַדע הּוא ְשִליָטהיֶ 

 ֵדָעה ְקדּוָמה.  - ֹיִפי
 

 ֲאַנְחנּו ַחִּיים ִבְזַמִנים ְנאֹוִרים:
 ָמה ִהיא ִהְתַנְשאּותִקדְ 

 ִהְתָעְרבּות - ָרצֹון טֹוב
 ַתְרבּות ִהיא ָעִריצּות.

 
 ֲאַנְחנּו ַחִּיים ִבְזַמִנים ְנאֹוִרים:

 ְמֺשָתף הּוא ַהְמָצָאהָאב 
 ִמְשָעָחה ִהיא ַהְבָנָיה 
 ִמיִנּיּות ִהיא ַהְתָנָיה.

 
 ֲאַנְחנּו ַחִּיים ִבְזַמִנים ְנאֹוִרים:

 ְשִתיָקה ִהיא ַהְשָתָקה
 ִשתּוף ְעֺעָלה -ִדבּור 

 ִּגְמּגּום הּוא ִשיָרה.
 

 (89)עמ' 

 
כמשורר והן כעורך, למשוררים צעירים שאלתי את לויתן מה היה מציע מניסיונו, הן 

 המתחילים כיום במסע המורכב אל עצמם ועולמם באמצעות השירה. 
אומר יעקב בפרשת וישלח. יש היום עשרות משוררים  'קטונתי מכל החסדים' "

 'תורה'בין השאר היא גם  צעירים מצוינים שיודעים את התורה. אני סבור שהשירה
, כלומר, תוך לימוד 'ן מתחדדת אלא על ירך חברתהאין סכי' ולימוד היא צריכה.

  ."והתחככות בשירתם של אחרים. זה בעיקר מה שאני יכול לומר
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המשורר רפי וייכרט מבעלי הוצאת "קשב לשירה" אשר ערך את הספר "בזמנים 
עמוס לויתן היה עורך המדור לספרות בעתון 'על המשמר' נאורים" מוסיף ואומר: "

ם, שירים ותרגומים שלי לדפוס. אחרי כן המשכנו ביחד שקיבל בשעתו מאמרי
ל'דבר'. אני שמח שעם השנים יכולתי, מתוך אמון ביפי שיריו הצנועים הן הליריים 

הן ההגותיים, 'לגמול' לו ולפרסם מבחר מוקפד מכל שנות יצירתו השירית. אני 
 מקווה שהספר הזה ימצא נתיבות ללבם של קוראים חדשים".

 
 


