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.
בזמנים נאורים (הוצאת "קשב לשירה" )2008 ,הוא מבחר משיריו המלוטשים
והממוקדים של המשורר ,העורך והמבקר עמוס לויתן ,מתוך חמשת ספריו בשנים
 2002-1961והכולל גם פרק של שירים חדשים.
עמוס לויתן נולד בקיבוץ כפר מסריק ב 1935-להורים שנמנו עם מייסדי הקיבוץ.
כעשר שנים היה חבר קיבוץ ועבד במדגה .לימים עזב לתל-אביב ,שבה הוא מתגורר.
בשנים  1995-1970עבד כעיתונאי ב"על המשמר" ,תחילה כעורך חדשות ועורך לילה
ראשי ואחר כך כעורך "הדפים לספרות" .עם סגירת העיתון ערך את המוסף לספרות
"משא" בעיתון "דבר" ( .)1996-1995בהמשך עבד כעורך כללי בהוצאת "גוונים" ומאז
צאתו לגמלאות הוא עורך בה את מדור השירה.
עמוס לויתן הוא בעל תואר מוסמך בפילוסופיה מאוניברסיטת תל-אביב ( .)1976מאז
 1996מפרסם ב"עיתון  "77את המדור "מצד זה" ,שמבחר מרשימותיו ראה אור
בספר .זכה בפרס ע"ש אנה פרנק ,בפרס חולון ובפרס ראש הממשלה( .מתוך הספר).
הספר הראשון לילה ועלים (ספרית פועלים )1961 ,נכתב עוד בהיותו חבר בקיבוץ
שבו נולד ,והוא עוסק במסעות מדומיינים של איש צעיר בנופים סימבוליים-
רומנטיים כמו השיר 'נסיעה':

נסיעה
אֵ פֶ ר ּכ ֹוכָבִ ים ְי ַכס אֶ ת צַ עֲ דֵ י הַ ַליִל
בִ ְשנַת ִרבוֹא ָשנִים י ְִש ַקע ּגּופִ י
בְ עָ לֶה נוֹפֵ ל ִמ ִשבְ עָ ה ְר ִקיעֵ י ָשמַ יִם,
יתי ,עֶ ֶרב ,אֶ ת ּכְ אֵ ב עָ ַניְִך הַ ֶנעֱוָ ִתים.
ָר ִא ִ
עֵ ֶשב יַעֲ לֶה מֵ חֲ ִריצֵ י מַ ְרצֶ פֶ ת,
י ַָדי יָנּוחּו עַ ל ִמ ְסעַ ד ּכִ ְס ִאיּ .כְ זַעֲ זֵעַ
ַארבָ עָ ה ּכ ְָתלֵי הַ בַ יִת
חֲ צוֹת אֶ ת ְ
בְ דֶ ֶרְך הֶ עָ לִ ים אֶ הֱ יֶה נָכוֹן לָצֵ את
לִ נְ ִסיעַ ת אֵ ינְ ֵקץ בַ מָ בוְֹך הָ ַאפְ לּולִ י.

(עמ' )14

הספר השני ארץ נער (הקיבוץ המאוחד )1983 ,שראה אור כעשרים שנה לאחר
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
זֶה ּג ְַעּגּועַ ַלאֲ ִריג יּוטָ ה,
י ֶֶתר אֹהֶ ל ,י ֵָתדִ .מ ְשנָה
דּורהַ ,ד ְרּגַש עֵ ץ,
ְס ָ
זְ ִריחָ הְ ,ש ִקיעָ ה.
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ּגֶדֶ ר ַתיִלַ ,שעַ ר בַ ְרזֶל ,מַ יִם בַ ּכַד,
רּורה,
ִמנְעָ לִ ים בַ עֶ ַתח .זִ ָפה בְ ָ
ָשדֶ ה ָרבּועַ ּ ,גֵאוֹמֶ ְט ְריָה
עְ שּוטָ ה ֶשל ָשנִים.

(עמוד )22

שאלתי את לויתן מה המשמעות של נקודת המפגש בין לויתן האדם ולויתן
המשורר ,לאור סיפור חייו.
"בדיעבד נראה שספרי שיריי עוקבים אחר תחנות חיי .מחד ,אולי ,אין בכך ניצול
מלא של חרות היצירה לברוא כל שיעלה בדעתך ,מאידך ,אני מאמין שחותמם
חותם של אמת .בניגוד להבנה הפשטנית של "מיטב השיר כזבו" ,הבדיון בהם
מצומצם ,אם לטוב ואם למוטב".
הספר השלישי נסיעה עירונית (ספרית פועלים )1986 ,עוסק בהוויה העירונית הקשה
והקשוחה ,בחיים על הקצה ,בפחד ,בניכור ,בזרות ובאחווה של חסרי כל .למשל
בשיר 'נסיעה עירונית' :

מתוך :נסיעה עירונית
נְ ִסיעָ ה ִעירוֹנִית ִמףָ פוֹן לְ ָדרוֹם
וְ ָשם הַ ָפצֶ ה
וְ ָשם ִמ ְת ַקבְ ִצים ְש ִר ִידים וַ אֲ בַ ק
עְ לִ יטֵ י הַ מַ סָ ע ,וַ אֲ נִי ִמ ְתּכ ֹונֵן לְ זֶה
שּורת הַ מוֹכְ ִרים
וַ אֲ נִי ִמ ְתעָ ֵרב בְ ַ
יאים נְ כ ִָסים ַאחֲ רוֹנִים ִמידֵ יהֶ ם
מו ִֹצ ִ
ָאריג בָ לֶה
טו ְֹסטֶ ר ְמקֺ לְ ָקל ִ
וַ אֲ נִי ִמ ְתּכ ֹונֵן לְ זֶה :לִ ְמצֹא בֵ ינֵיהֶ ם ַאחֲ וָ ה.
(עמ' )43

האם אתה יכול לתאר את תהליך הבשלות או ההתפקחות בתהליך הכתיבה שלך
מאז היית משורר צעיר ועד היום?
"יש בהם מידה של 'ריאליות' כלומר אינם מפליגים על כנפי הדמיון או 'הפיוט' מושג
שמעולם לא אהבתי ,לא כמשורר ולא כקורא .אינני יודע אם היה פה תהליך של
ממש .להוציא הספר הראשון שהוא ברובו 'מדומיין' ,הרי כתיבתי שלאחר מכן באה
לאחר משבר עמוק (בעקבות עזיבת הקיבוץ) שהעמיד אותי לחלוטין על קרקע
המציאות ,או החיים".
הספר הרביעי ק ֶֹרט (צ'ריקובר )1990 ,הוא ספר מתון יותר ,ספר של התבוננות עצמית
מפוכחת וצלולה על החיים בגיל המבוגר כמו בשירים "דע"" ,מצווה להתבונן",
"אפשרויות" ועוד.

דע
ַדע אֶ ת עַ ְצ ְמָך ,וַ עֲ ַדיִן אֵ ינֶנִי יוֹדֵ עַ .
ַארבָ ִעים ָשנִים.
ַאחֲ ֵרי עֶ ְש ִריםְ ,שלו ִֹשים ,וְ ְ
יוֹם ַאחַ ר יוֹם מו ִֹסיף י ְִדיעָ ה ,וְ יוֹם ַאחַ ר יוֹם ּגו ֵֹרעַ
וְ אֵ ין לְ כְָך ִסּיּום בַ זְ מַ ןַ ,רק הַ ְתחָ לָה.
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(עמ' )51

מצווה להתבונן
ִמ ְצוָ ה לְ ִה ְתב ֹונֵן בְ מַ ה ֶשלְ פָ נַי ,אֲ נִי מַ בִ יט
ּומ ַקבֵ ל או ָֹתן ,ל ִָראש ֹונָהִ ,מ ֵפץ ָשנִים:
בְ מַ ְראֵ ה עָ נַיְ ,
הַ ִמ ְתוִ ים הָ ַרּכִ ים ִמ ַדי ,הַ ַפּוִ ים הַ נְ סוֹגִים ִמעִ י ּומֵ עֵ ינַי,
הַ ִט ְשטּוש הַ ּכְ לָלִ י  -הֵ ם אֲ נִי .וַ עֲ ַדיִן נֶאֱ חַ ז בִ ְשאֵ ִרית ּכָלְ ֶש ִהי,
ֶשמָ א הֵ ם ַרק הַ עָ ן הַ ִחיצ ֹונִי? ּ -ומֺ ָתר ּגַם עַ ל ּכְָך בְ ִה ְרהּור ֵשנִי.
(עמ' )53

עד כמה הוויתך הפואטית "לוקה" בציניות או שמא בסוג של "אכזבה" והתנפצות
הרומנטיקה?
" 'ציניות' או 'אכזבה' אינם המונחים הנכונים ,כמו גם הביטוי 'לוקה' הרואה כאן
איזושהי מחלה .גם אינני בהכרח אנטי רומנטי ,אבל אני אוהב שירה המעוגנת
בקונקרטי ,שירה בלתי מצועצעת ובלתי מתיפיפת .שירה היודעת לגלות עומק ויופי
בדברים הפשוטים ביותר ,למשל הבית הראשון בשיר של אוסיפ מנדלשטם בתרגום
בנימין הרשבּ" :כְָך ִא ָתְך אֵ ֵשב לִ י בַ ִמ ְטבָ ח /נֵפְ ט לָבָ ן מֵ ִריחַ ֵריחַ ַרְך "...וכו' .איזה יופי".

אפשרויות
אֵ ין לְ ָך הַ ְרבֵ ה אֶ פְ ָשרֺ ּיוֹת ,אֶ לָא בַ יִת א ֹו חּוץ.
לַעֲ שוֹת בַ בַ יִת אֶ ת מַ עֲ ֵשי הַ בַ יִת וְ לַעֲ שוֹת בַ חּוץ אֶ ת
מַ עֲ ֵשי הַ חּוץ .וְ זֶה ּכִ ְמעַ ט הַ ּכֹל ,וְ כָל מַ ה ֶשֹּלא ַתעֲ ֶשה
יִעֹ ל בְ ַאחַ ת ִמן הַ ְש ַתיִם .וְ ֹלא תּוכַל לְ ַדלֵג מֵ עֲ לֵיהֶ ן ,וְ אֵ ין
ּגַם לְ ָאן ,בֵ ינְ ַתיִם .לְ בַ ד מֵ הַ ְפפִ יצָ ה הָ ַאחַ ת ,הָ ַאחֲ ר ֹונָה,
ישית ֶשנִ ְתנָה לְ ָך.
וְ ז ֹו אֶ פְ ָשרּות ְשלִ ִ
(עמ' )54

הספר החמישי שיח ַאלים (ספרי עיתון  )2002 ,77וכן השירים החדשים בפרק בזמנים
נאורים הם ברובם שירים פוליטיים-ביקורתיים המשקפים את כתיבתו הביקורתית
וההגותית של המחבר ,הנכתבת באותה עת במדורו הקבוע ("מצד זה") בעיתון .77

"בדרך"
יתי
ִיתי בַ ִפבּוץ וְ ָר ִא ִ
חָ י ִ
סֵ בֶ ל ֶשּגו ְֹר ִמים
ִשתּוף וְ ִשוְ יוֹן לָאֲ נ ִָשים.
יתי
ִיתי בָ ִעיר וְ ָר ִא ִ
חָ י ִ
סֵ בֶ ל ֶשּגו ְֹר ִמים
לָהֶ ם עְ עָ ִרים וְ הֶ בְ דֵ לִ ים.
ִיתי בֵ ין מַ אֲ ִמינִים
חָ י ִ
יתי סֵ בֶ ל
וְ ָר ִא ִ
ֶשּגו ֶֹרמֶ ת הָ אֱ מּונָה.
ִיתי בֵ ין חַ ְס ֵרי אֱ מּונָה
חָ י ִ
יתי סֵ בֶ ל
וְ ָר ִא ִ
ֶשּגו ֵֹרם חֶ ְסר ֹונָּה.
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ָלכֵן ,אֲ נִי יוֹדֵ עַ ,
אֵ ין דֶ ֶרְך ַאחַ ת,
ָל ֶלכֶת בָ ּה
אֶ לָא דֶ ֶרְך ֹלא-דֶ ֶרְך
ֶשּיֵש
לְ כָבְ ָשּה.
(עמ' )85

האם לדעתך ,השירה יכולה "להרשות" לעצמה לחלום ולהיות רומנטית ,לנוכח
מציאות פחות רומנטית ,בלשון המעטה?
"מכל תשובותי הקודמות ,כבר מובן הוא שאינני אוהב שירה 'חולמת' אלא שירה
'חושבת' .אין שום איסור להיות רומנטי ,גם תלוי איך וכיצד ,אבל אסור להיות
בנאלי או משעמם .שירה שמתמודדת עם שאלות זמנה ,בכל האמצעים העומדים
לרשותה ,לשוניים ,רגשיים ,קוגניטיביים ,חזקה עליה שתהיה מעניינת".
השיר 'בזמנים נאורים' שעל שמו קרוי הספר כולו ,הנו שירה אירונית ,פרדוקסלית,
פולמוסית ,המחליפה מהלומות עם תיאוריות תרבותיות פוסט-מודרניות ועם
אידיאולוגיות רווחות ,חיזיון אשר אינו שכיח בנוף השירה המקומית.

זמנים נאורים
אֲ נ ְַחנּו חַ ּיִים בִ זְ מַ נִ ים נְאו ִֹרים:
ע ֶֹשר הּוא ּגְ ֵזלָה
ֶי ַדע הּוא ְשלִ יטָ ה
יֹפִ י  -דֵ עָ ה ְקדּומָ ה.
אֲ נ ְַחנּו חַ ּיִים בִ זְ מַ נִים נְאו ִֹרים:
ִק ְדמָ ה ִהיא ִה ְתנ ְַשאּות
ָרצוֹן טוֹב ִ -ה ְתעָ ְרבּות
ַת ְרבּות ִהיא עָ ִריצּות.
אֲ נ ְַחנּו חַ ּיִים בִ זְ מַ נִים נְאו ִֹרים:
ָאב ְמשֺ ָתף הּוא הַ ְמצָ ָאה
ִמ ְשעָ חָ ה ִהיא הַ בְ ָניָה
ִמינִּיּות ִהיא הַ ְת ָניָה.
אֲ נ ְַחנּו חַ ּיִים בִ זְ מַ נִים נְאו ִֹרים:
יקה ִהיא הַ ְש ָת ָקה
ְש ִת ָ
ִדבּור ִ -שתּוף עְ עֺ לָה
ּגִ ְמּגּום הּוא ִש ָירה.
(עמ' )89

שאלתי את לויתן מה היה מציע מניסיונו ,הן כמשורר והן כעורך ,למשוררים צעירים
המתחילים כיום במסע המורכב אל עצמם ועולמם באמצעות השירה.
" 'קטונתי מכל החסדים' אומר יעקב בפרשת וישלח .יש היום עשרות משוררים
צעירים מצוינים שיודעים את התורה .אני סבור שהשירה בין השאר היא גם 'תורה'
ולימוד היא צריכה' .אין סכין מתחדדת אלא על ירך חברתה' ,כלומר ,תוך לימוד
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
נאורים" מוסיף ואומר" :עמוס לויתן היה עורך המדור לספרות בעתון 'על המשמר'
שקיבל בשעתו מאמרים ,שירים ותרגומים שלי לדפוס .אחרי כן המשכנו ביחד
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".

5

