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אז מה זה מוזה?  /אגי משעול

זוהי שאלה מסתורית המסקרנת גם את הקוראים וגם את הכותבים .האם זאת צפור רבת יופי?
שפת אלים חרישית? מלאך? אולי דמון שמסעיר את הדם? מהו הכוח המסתורי שאנחנו יכולים
לחוש בו אבל שום פילוסוף אינו יכול להסביר אותו? מיהו אותו שותף סמוי רב עוצמה שבלעדיו
דבר לא ימריא ,שאם הוא יש ,כמו שעגנון כותב :המלבוש מלבוש ,ואם הוא אין ,אין המלבוש
מלבוש.

כמעט ואינני מכירה משוררים שלא כתבו על המוזה ועל גילוייה ושירתם היא הביבליוגרפיה הכי
מהימנה שיש לנו.
כולם מסכימים שמדובר בשינוי קיצוני של מצב התודעה ,במעין התחברות למצבר רב עוצמה
המאפשר ראייה מפתיעה ומפולשת של המציאות ושל השפה ,כאילו משהו גדול וחכם מאתנו
משתמש בנו כמדיום ,בוחר את אלה המסוגלים להרפות ,להיפתח ,ולאפשר את הזרימה הזאת
מבלי לחסום אותה יותר מידי בפסיכיקה האישית שלהם.

אבל מה שיפה הוא דווקא ההבדלים .עדויות המשוררים על המוזה דומות למשל האינדונזי על
ששת העיוורים שרצו להבין מהו פיל .זה שמישש את הבטן אמר שפיל הוא כמו קיר ,זה שמישש
את הניב אמר שפיל הוא כמו חנית .זה שמישש את הזנב אמר שפיל הוא כמו חבל וזה שמישש את
הרגל אמר שפיל הוא כמו גזע עץ .כולם כמובן צדקו חלקית אבל להגדיר מוזה זה כמו לנסות
לתפוס פרפר במעופו.

אי אפשר ליזום מוזה .היא באה והולכת מסיבות הידועות רק לה .משורר יכול להתעורר בבוקר,
להחליט ש"יום זה יום יולד בו שיר" ,כמו שפותח טשרניחובסקי את אחד משיריו ,להכין קפה
ריחני ,לחדד עשרה עפרונות ,להשמיע את באך או את המיסה קטנה חגיגית של רוסיני ,להתיישב
ברוב חגיגיות ,להדליק סיגריה ,אבל אם לא תנוח עליו הרוח – כלום לא יקרה .או שהיא שורה או
שנסעה לעיר אחרת .ומצד שני היא יכולה לתקוף אותך בהפתעה בתור לבנק או באמצע בנהיגה.
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אפשר אולי להתאמן בה ולפתות אותה .מי שמכיר אותה לאורך שנים יודע את הריקוד העדין בינו
לבינה ,מכיר דרכים לעורר אותה .יודע שבבואה בשום אופן אסור להתנפל עליה ,מקסימום אפשר
להושיבה על הברכיים וללטף אותה קצת .כי עודף רצייה מבריח אותה .לפעמים ,דווקא כשהיא
מרעידה את קצות האצבעות וכל הגוף נרגש מנוכחותה ,דווקא אז צריך ממש להעמיד פנים שהיא
בכלל איננה ,להתעסק בדברים שבשגרה ,להתאפק אותה ,כי כל התנפלות ,או אפילו הפרה קלה
של האיזון הדק מבריחה אותה לבלי שוב .היא רוצה בתנאים שלה.

האם היא כוח חיצוני? הקדמונים פנו אל המוזות כדי לעורר אותן בפתיחה לשיריהם ,הומרוס
מתחיל את האיליאדה ב"שירי לי מוזה על זעמו של אכילס" ,ואת האודיסיאה ב"כני לי מוזה,
הגבר רב הניסיון שנדד הרבה מאד" ..כך הוא מבקש מהמוזה שתעזור לו לספר את ספורו של
אודיסיאוס מאז חורבן טרויה ועד שובו לאיתקה ,אחרי שאבד את כל חבריו .ואפשר היה לפנות
לכל אחת מתשע המוזות ,בנותיו של זיאוס השוכנות בהר הליקון ,כל אחת ממונה על תחום אחר,
אפילו מוזה להיסטוריה .משמן נגזרות גם המילים מוזיאון ומוזיקה.

אבל אולי היא אינה כוח חיצוני ,אולי זה משהו בתוכנו ,כשרון או תכונה ,שכדי לתאר אותו נזקקו
לדימוי ה"פוטי" ,מלאכונים קטנים המרחפים מעל ראשו של היוצר ומטפטפים דיו לקולמוסו?
ואם מוזה היא משהו הקיים בתוכי ,אז מדוע אין היא עומדת לרשותי תמיד? מדוע כה קשה לי
לזמן אותה בכל פעם שאני רוצה לכתוב? ואיזה פירורים אני צריכה לפזר על פני השבילים כדי
למצוא אליה את הדרך בחזרה כשהיא נוטשת?

המוזה מציגה עצמה לבחיריה בגיל מאד צעיר ,בהתחלה רק כתחושה עמומה" :מגופו של עולם אל
אורו ערגתי ,דבר מה בל ידעתיו כיין בי המה" ,כתב ביאליק .בגיל הרך היא נחווית רק כתחושה
עמומה ,ערגה למשהו ,תסיסה לא מוסברת ,פישוק מגופו הפיזי של העולם אל הגבוה ,האור ,הדבר
האחר העמום עדיין .בגיל ההתבגרות היא שוב מגיעה ומתחילה להציק ,לגרות ,בשלב הזה היא
כבר סוחר סמים מחופש לפייה ,היא יודעת שמי שזכה לחוות אותה בדם ,תמיד ירצה לשוב לשם.
לא נשכח שכבר יש שפה ,כלי ביטוי שכבר מאפשר לכתוב משהו טוב .אחר כך היא זזה לאחור
ונותנת להתגעגע ,ואז מתחיל ספור האהבה הקשה שנמשך לפעמים חיים שלמים ויש בו כל מה
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שיש בספור אהבה :תשוקה ,תלות ,חרדה ,נטישה ופיוס .למי שיבחר ב"דרך" הזאת ,כלומר
יתחייב בנפשו ,צפויים מבחנים רבים ,פנימיים וחיצוניים.

אבל המוזה לא מתעוררת רק בסביבה של יופי .לורקה הספרדי למשל ,הרבה לדבר על
ה"דואנדה" ,כך הוא קרא למוזה מסוג אחר ,אפלה ,קרובה יותר לטירוף ,למאבק ,עולה כמו אש
מכפות הרגליים כשהיא מרגישה בקרבתם של סכנה או מוות .ה"דואנדה" קשורה בהרס כל מה
שידענו עד כה ,היא משהו חד פעמי שלעולם לא יחזור על עצמו ופועלת כמו רוח על חול .היא
המוזה של הזמרים ,של התנועה,של מלחמות השוורים ,המוזה של הביצוע.

לורקה מספר על זמרת פלמנקו אחת בפונדק קטן שלמרות ששיחקה בקול הצל שלה המכוסה טחב
ויין – נותרו המאזינים בקיפאונם .אז קמה הזמרת ,לגמה בבת אחת ספל סאסאליה השורף כמו
אש ואחרי שחרכה את מיתרי הקול שלה התחילה לשיר בלי קול ,בלי נשימה ,בגרון חרוך אבל –
עם דואנדה יוקדת .היא קרעה את קולה לגזרים כי ידעה שמאזינים לה אנינים שלא מתעניינים
בכלל בצורות אלא בלשד הצורות .היה עליה להתרושש מכל מיומנות ומכל מה שידעה ולרחף על
פני תהום ,לשיר ממקום שבו היא לא יכולה עוד לסמוך על מיומנות או ביטחון .היה עליה להישאר
חשופה כדי שהדואנדה תבוא להיאבק אתה פנים אל פנים וקולה היה סילון של דם.
בתחרות פלמנקו אחת זכתה בפרס זקנה בת  80שהתמודדה עם נשים יפהפיות .היא זכתה בפרס
בזכות הרמת זרועות ,זקיפת הראש ורקיעה יחידה על בימת העץ .ולמה? כי באסיפת המלאכים
והמוזות שהתכנסו שם סביב הרקדניות היפהפיות דקות גזרה – ניצחה הדואנדה שנאבקה עם
המוות.

ביחסים עם המוזה יש יסוד ארוטי .לא סתם פנו המשוררים הגברים אל המוזה בגוף נקבה.
כשהחלו נשים לכתוב ,אז מתוך אינרציה ,המשיכו גם הן לדבר עליה בנקבה ,אם כי למעשה להן
יש עסק עם מוז .כמו בחוויה המיסטית ,גם כאן ,מתרחש זיווג :משהו בתוכנו משתוקק ,נפתח
ומאפשר חדירתו של כוח אחר שהוא לא אנחנו .כל מה שיש ביחסי אהבה ,יש ביחסי אהבה עם
המוזה .החיזור ,חרדת הנטישה ,הקנאה והרכושנות" :לבדי אהיה בארצותיך הלך" ,התלות,
הגעגועים ,האושר שאין כמותו כשהיא שורה ,ואין אשר גדול מזה.
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אולי לכן מוזות קרובות כל כך לאהבה .האהבה היא המגה-מצבר של המוזה .צעירים רבים
מתחילים לכתוב כשהם מתאהבים בפעם הראשונה .האהבה פועלת אז על המוזה כמו יורה על
זרע ,בעקר ייסורי האהבה ,פחות מזה האושר שבה והאמת היא שמי שמאושר צריך להיות טיפש
גמור לבזבז את זמנו על כתיבת שירים.

חברוֹ ת
ְּכשֶ ּכ ֻּלָם ַּב ֲעבוֹ ָדה וְ הַ דְּ בוֹ ִרים ְמז ְַמזְ מוֹ ת ַע ְצ ָמן
ימה לְ תוֹ ְך הַ ּ ֶפ ַרח,
יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ּ ְפנִ ָ
וקא אָ ז יוֹ ֵרד ֲעלֵינ ּו שֶ ֶקט
דַּ וְ ָ
ִּכי ַּבזֶּה ֲאנַ ְחנ ּו טובותּ ְ ,ב ִע ָּקר
ְּכשֶ הַ ּי ִָמים ֲא ֻר ִּכים וְ הַ ִּת ְק ָרה נְ מוּכָ ה
ְּכשֶ אַ ְּת ָש ָמה ַמיִ ם
וַ ֲאנִ י עוֹ ָשה ל ְָך סֻ ּלָם ַּג ָּנ ִבים
אֶ ל הָ אוֹ ר
אַ ְּת ְמ ַד ֶּב ֶרת אָ ז ִמ ּלָה ִמ ּלָה
ְּכמוֹ אַ חַ ת שֶ ּ ַמ ֲע ִב ָירה אֶ ְפרוֹ ִחים
ו ַּמ ְצ ִח ִיקים אוֹ ָת ְך ּ ָכאֵ לֶה
שֶ ְמשוֹ ח ֲִחים ַעל נוֹ ְש ִאים.
זֶה ּו ִשיר אַ הֲבָ ה ו ְּד ִעי ל ְָך
שֶ ַּגם ִאם יִ ּל ַַּקח ִמ ּ ֶמנִ י ַמ ּ ֵטה הַ ֶּקסֶ ם
שֶ ל הַ ִּמ ִּלים
יתי ִּכנְ חוֹ שֶ ת הוֹ ָמה אוֹ
וְ הָ יִ ִ
קֻ נְ כִ יָה ח ֲֵרבָ ה ְרחוֹ ָקה ְמאֹד ִמן הַ ּגֶשֶ ם
אָ ז ִא ָּת ְך
זֶה לֹא ִאכְ ּ ַפת לִ י.
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אווזים
אֶ ּ ְפ ְשטֵ יין ,הַ ּמוֹ ֶרה שֶ ִּלי לְ ָמ ֵת ָמ ִטי ָקה,
אָ הַ ב לְ הוֹ ִציא אוֹ ִתי לַלּ וּחַ .
אָ ַמר שֶ הָ רֹאש שֶ ִּלי ַמ ְת ִאים ַרק לְ כּ וֹ בַ ע.
אָ ַמר שֶ ִּצ ּפוֹ ר ִעם שֶ כֶ ל ְּכמוֹ שֶ ִּלי
הָ יְ ָתה ָעפָ ה אֲחוֹ ָרה.
ָשלַח אוֹ ִתי לִ ְרעוֹ ת אָ וָ זִ ים.
ַעכְ ָשיוּ ְ ,במֶ ְרחָ ק ָשנִ ים ִמן הַ ִּמ ְש ּ ָפט הַ זֶּה,
ְּכשֶ אֲ נִ י יוֹ שֶ בֶ ת ּ ַתחַ ת הַ דֶּ ֶקל
ִעם ְשלוֹ שֶ ת הָ אֲוָ זִ ים הַ ּי ִָפים שֶ ִּלי,
ֲאנִ י חוֹ שֶ בֶ ת שֶ א ּולָי ִה ְר ִחיק אָ ז לִ ְראוֹ ת,
הַ ּמוֹ ֶרה שֶ ִּלי למתמטיקה,
וְ הַ ֶ ּצ ֶדק הָ יָה ִע ּמוֹ ,
ִּכי אֵ ין ָמה שֶ ְמ ַש ּ ֵמחַ אוֹ ִתי יוֹ ֵתר
מֵ אֲשֶ ר לִ ְראוֹ ת אוֹ ָתם ּ ָכ ֵעת
ָע ִטים ַעל הַ ּלֶחֶ ם הַ ְּמפוֹ ָרר,
ְמ ּ ַכ ְש ְּכ ִשים ִ ּבזְ נָ בָ ם הַ ּ ָשמֵ חַ ,
קוֹ ְפ ִאים ֶרגַ ע דּ וֹ ם
ִמ ּ ַתחַ ת לִ ְר ִסיסֵ י הַ ּ ַמיִ ם
שֶ ֲאנִ י ְמ ִתיזָה ֲעלֵיהֶ ם
ִמן הַ ִּצינוֹ ר,
ֹאשם וְ ּגוּפָ ם
זוֹ ְק ִפים אֶ ת ר ָ
נִ ְמ ּ ַתח אָ ז ְּכזוֹ כֵ ר
ֲאגָ ִמים ְרחוֹ ִקים.
יקה
מֵ אָ ז מֵ ת ְּכבָ ר הַ ּמוֹ ֶרה שֶ ִּלי לְ ָמ ֵת ָמ ִט ָ
וּמֵ ת ּו גַ ם ְ ּב ָעיוֹ ָתיו שֶ אַ ף ּ ַפ ַעם לֹא ָעלָה ְ ּבי ִָדי
לִ ְפתוֹ ר.
ֲאנִ י אוֹ הֶ בֶ ת כּ וֹ בָ ִעים,
וְ ָת ִמיד ָּב ֶע ֶרב
ְ
ְּכשֶ הַ ִּצ ּ ָפ ִרים חוֹ זְ רוֹ ת אֶ ל ּתוך הָ ֵעץ,
ֲאנִ י ְמחַ ּ ֶפשֶ ת אֶ ת זֹאת שֶ ָעפָ ה אֲחוֹ ָרה.
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המשוררת עונה לשאלות הקהל
ישי( ֲאנִ י כּ וֹ ֶתבֶ ת ְ ּב ִע ּ ָפרוֹ ן,
שה ּו ִא ִ
לִ ְפ ָע ִמים )זֶה ַמ ּ ֶ
מוֹ חֶ ֶקת וְ נוֹ שֶ פֶ ת ַעל ּ ֵפירו ֵּרי הַ ּגו ִּמי הַ ְּורו ִּדים וְ אָ ז
נְ ָמלָה ְק ַט ָּנה הַ ְּמ ַט ֶ ּילֶת ַעל הַ ּ ִשיר
עוֹ צֶ ֶרת ָּבהֵ א שֶ ל הַ ִּמ ּלָה עֹגְ ָמה
וְ הוֹ פֶ כֶ ת לְ ַמ ּ ִפיק
וְ הַ ִּמ ּלָה הַ זֹּאת מוֹ ִבילָה אֶ ת הַ ּ ִשיר כּ ֻלּ וֹ
ְּכמוֹ ִצ ּפוֹ ר ְ ּבחֹוד הַ ְ ּנ ִד ָ
ידה ִעם
הַ ּמֹחַ הֶ ָע ִתיק הֶ חָ ָדש שֶ ּל ָּה –
ה ֲִאם נִ ּ ַתן עוֹ ד לִ ְבטוֹ חַ ָּב ּה?
וּכְ שֶ עוֹ ד ִשיר ָּבא ֲאנִ י ְצ ִריכָ ה ַלחֲשוֹ ב לָרוֹ חַ ב
יתי
ֹאשי ְּכמוֹ צָ ב שֶ ּ ַפ ַעם ָר ִא ִ
דּ ּו ר ִ
ַשנִ י
ִעם רֹאש אֶ חָ ד שֶ חוֹ ֵטף ל ּ ֵ
אֶ ת הַ חָ סָ ה מֵ הַ ּ ֶפה אֲבָ ל
יתי
ְסלִ יחָ ה שֶ ּ ָכ ְך סָ ִט ִ
שה ּו ּ ָת ִמיד נוֹ הֶ ה
ַמ ּ ֶ
וְ לִ ְפ ָע ִמים אֲ נִ י בּ וֹ ל ַַעת ִמ ִּלים ְּכ ִאלּ ּו אָ כַ לְ ִּתי חו ְּשחָ ש,
לוֹ ֵקחַ זְ ָמן
ֲשבוֹ ת אֶ ת הָ ּתוֹ כן,
לְ הַ ְש ִקיט ל ּ ַַמח ָ
יעה
לְ הַ ְק ִשיב ַרק לִ ְמקוֹ ר הַ ְ ּנ ִב ָ
וְ אָ ז ַּבדּ ו ִּמ ּיָה לְ הַ ּ ִטיל ֲאנָ ך.
ה ֲִאם ֲאנִ י ְ ּברו ָּרה?
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הַ חַ ִּיים הַ ִּמ ְס ַת ְח ְר ִרים לִ ְפנוֹ ת ֶע ֶרב ְ ּב ּ ִפיסוֹ ת הַ ְּסנוּנִ ית,
ּש ִטים ֲאדֻ ִּמים ִמ ּתוֹ ְך הַ ּ ֶפ ַרח,
הַ ּמו ָ
הָ רוֹ ְב ִצים ַּב ֲעצַ לְ תוֹ ן לִ ְמלוֹ א אָ ְרכּ וֹ שֶ ל הֶ חָ תוּל,
נּ וֹ ְב ִחים ו ַּמאֲזִ ינִ ים ֶרגַ ע לְ ַע ְצ ָמם ִמ ּתוֹ ְך הַ ּ ֶכלֶב,
ְּמפַ ְר ּ ְפ ִרים ְ ּב ִב ְטנָ ּה הַ ּ ְשקוּפָ ה שֶ ל הַ ְש ָמ ִמית,
ִּמ ְס ּ ַת ְת ִרים ְ ּב ַמ ְר ִאית הָ ַע ִּין שֶ ל הַ ּצוּרוֹ ת הַ ִ ּנ ְבדָּ לוֹ ת
ִמ ְתנוֹ ֲע ִעים ַּב ִח ּ ָטה אוֹ דוֹ ְמ ִמים דְּ רו ִּסים ִ ּבגְ וִ ּיַת הַ ִ ּג ִירית
ַּב ּשוּל הַ ְּי ָמנִ י שֶ ל הַ ְּכ ִביש
הַ כּ ֹלּ ,כ ֻּלָם -
הַ ִּמ ְתנַ ְס ִחים ו ִּמ ְת ּ ַפ ְר ִקים ְ ּבמוֹ חוֹ ת הַ ִפילוֹ סוֹ ִפים
ִּמ ְת ּ ַפ ְּתלִ ים ְ ּבגוּפָ ם שֶ ל ִצ ְפ ֵעי ַמאי
אוֹ נִ לְ חָ ִשים ִמ ּ ִפיו שֶ ל ַק ְר ּ ִפיוֹ ן ַקר,
שֶ ּסוֹ ָדם ְמנַ ְצנֵץ מֵ הַ נְ דָּ סַ ת קו ֵּרי הָ ַע ּ ָכ ִביש,
ּפוֹ ֵרץ לְ לֹא הֶ ֶרףָ ,ירֹקִ ,מ ּתוֹ ְך הָ אֲ ָד ָמה
אוֹ נוֹ ֵדד חֲסַ ר ָמנוֹ חַ ְ ּבתוֹ ְך ּגוּפָ ן שֶ ל ח ֲִסידוֹ ת
כּ ֻּלָם –
ֲשים ַּב ְּסבָ כִ ים,
הָ רוֹ ח ִ
יתת ִקיסוֹ ס,
הַ חוֹ נְ ִקים אֶ ת הַ ָּב ִתים הַ ּי ִָפים ִ ּבלְ ִפ ַ
ֲבילִ ים אֶ ל הַ חַ לּ וֹ ן ִמ ִּס ֵירי הַ ּ ָמ ָרק ִעם ְ ּג ִריסֵ י הַ ּ ְפנִ ינָ ה,
ַמה ִ ּ
ּ ֻמפָ ִצים ְ ּב ֵריחַ הַ זּ ֶַרע שֶ ל ּ ְפ ִריחַ ת הֶ חָ רוּב
וְ תוֹ ְפ ִחים ַּב ְ ּב ָטנִ ים ו ְּב ִש ִירים שֶ אָ ְר ּ ָכם ְּכא ֶֹרך ִסיגָ ִריָה,
הַ חַ ִּיים הַ נּ וֹ ְש ִפים ּ ָכ ֵעת ְ ּב ַמ ּפו ִּחית הַ ּלֵב הַ ְ ּק ַט ָּנה
שֶ ְ ּבתוֹ ְך הֶ חָ זֶה ,הַ כּ ֹל
כּ ֻּלָם אַ ּ ָתה  -הֵ ם.

