הכתיבה מחיה את המת ,והמוות מחיה את הכתיבה ,ואכן ,מות האהוב מופיע
בספר בשלל גלגולים שונים שאינם דנים במות האהוב דווקא .המוטיב הבולט
ביותר בספר העוסק במוות נמצא בשירים רבים המתארים מוות של חיה:
ארנבון שנמצא מת במטע ,חולדה שנלכדה מאחורי המקרר ,דבורה שמתה
לאחר שעקצה ,גופת ציפור שעיניה נאכלו ,דגים מתים במקפיא וכלב אהוב
שנדרס .בכל אלו המשוררת מתבוננת נכוחה ומישירה מבט אל מותם.
אחד משירי המפתח בספר הביכורים של המשוררת שי שניידר־אילת" ,הוא היה כאן,
אני בטוחה בזה" (הוצאת אפיק־הליקון ,)2019 ,אישה אבלה עומדת על גשר שחוצה
את נהר הטיבר ברומא ,ואומרת בעברית לנשים האיטלקיות שחולפות על פניה:
אֲהּובי מֵ ת".
ִ
"אֲהּובי מֵ ת,
ִ
גם בספרה השני "כל מה שהיא שרה מעלה עשן" ,שראה אור זה עתה ,מות האהוב
הוא הנושא המרכזי .הדוברת מזכירה פעמים רבות את "אהובי המת"" ,בעלי המת"
ו"אישי המת" ,ומכוננת ספר שהאובדן נסוך עליו; כפי שמכריז השיר הפותח את
אֲדבֵ ר כְּ הֶ ְּרגֵלִ י עַ ל בַ עֲלִ י הַ מֵ ת בַ ָּׂשפָּׂ ה הָּׂ עִ ְּב ִרית".
הספר" :הַ ּיֹום ַ
בכך ,שניידר־אילת מצטרפת לקבוצה של משוררות עכשוויות שכותבות ספרי אובדן
ואבל .כמו הנשים המקוננות מן העת העתיקה ,שהשירה משמשת להן כלי לבטא את
אבלן ולפנות אל האין ,מתייצבות ,בין היתר ,המשוררות מיה טבת־דיין ואורית גידלי
המבכות את אמותיהן ,חדווה הרכבי המתאבלת על בנה ,וענת זכריה ושניידר־אילת,
המתמודדות עם אובדן בן זוג.
שירי המשוררות הללו מוקדשים
לאדם שאבד ,ולו בלבד ,אך הם
מעניקים קול רחב הרבה יותר
לקהל הקוראים ,ויוצרים מנעד
פואטי רגשי ונשי השר את האבל.
האבסורד שבשירת אבל זו מבוטא
באומץ מהפך קרביים בקטע משיר
מספרה הראשון של שניידר־אילת:
"אם ל ֹא אֶ כְּ תֹב ָּׂתמּות .הַ ִאם מַ ָּׂת כְּ ֵדי
ִ
ֶשאֶ כְּ תֹב?".

גם שירים אחרים בספר ,שאינם עוסקים באובדן בגלוי ,נוגעים בחוויות של
אלימות ,קושי ומצבי קיצון רגשיים .כך למשל בשלושה שירים לאורך הספר,
המוקדשים לגיבורות שונות ולא צפויות :אישה באקווריום שאמורה להיחלץ ממנו
בקסם בימתי ,מרימת המשקולות היהודייה נעמי קוטין וצוללנית הקרח הפינית
יוהנה נורבלאד; השירים הללו נקראים ,בהקשר של שאר שירי הספר ,כאלגוריות
מחוכמות המסמלות את המצב הנפשי של האבל ואת ההתמודדות הנפשית
הנשית עם האובדן.
בסוף הספר ,ישנם כמה שירים המתבוננים במוות באופן כללי יותר .אחד מהם
מציע דימוי מטלטל וסוריאליסטי ליחס החיים אל המתים כבובות שהחיים
יהם ,עַ ל פִ י רֹב ,פָּׂ עּור
מֹותם ,נ ְַּב ִחין ֶש ִפ ֶ
"אם נ ִַביט בַ מֵ ִתים ְּלאַ חַ ר ָּׂ
ממשיכים להפעילִ :
עֹושים ִמן ַהבֶ ָּׂהלָּׂ ה?
ִ
ּומה אָּׂ נּו
לִ ְּרוָּׂחָּׂ ה לְּ עֻמָּׂ ֵתנּו .כְּ בֹולְּ עָּׂ ן :לָּׂ שֹון ,שּורֹות ִש ַניִם ָּׂ -
יהם  -ו ְִּהנֵה ֵהם
צָּׂתנּו ,תֹוחֲבִ ים זְּרֹועֵ נּו ָּׂהאַ חַ ת אֶ ל ְּפנִים ִק ְּרבֵ ֶ
מַ פְּ ִשילִ ים ַש ְּרוּול חֻ לְּ ֵ
מֻ ְּשחָּׂ לִ ים עַ ד ְּקצֹות אֶ צְּ ְּבעֹותֵ ינּו ,כְּ בֻבֹות ִפיתֹום ֶשל ֵתאַ ְּטרֹוןִ .מכָּׂאן ,אָּׂ נּו חָּׂ ְּפ ִשּיִים
יהם ָּׂהעֲזּובֹות ְּ -ל ַה ְּש ִמיעַ קֹולֵ נּו ִמ ִב ְּט ֵננּו
ֹאשם הַ מֵ תִ ,ש ְּפ ֵת ֶ
לַ הֲ נִיעָּׂ ם כְּ אַ הֲ בַ ת נַפְּ ֵשנּו  -ר ָּׂ
דֹובבָּׂ ם
בַ ע ֲָּׂדם ,כְּ ִאּלּו הָּׂ יָּׂה קֹולָּׂ םְּ .וכְָּׂך ,כְּ ֶשהֵ ם ְּתלּויִים לָּׂ נּו עַ ל זְּ רֹועֵ נּוְּ ,ל ִה ְּתלֹוצֵץְּ ,ל ְּ
כִ ְּראּות עֵ ינֵינּו ,לְּ בַ ֵדר ָּׂקהָּׂ ל ֶנעֱלָּׂ םְּ ,מגַחֵ ְך .טֹוב ִלזְּ כֹר כִ י אֵ ּלּו אֵ ינָּׂן אֶ ּלָּׂ א ִשיחֹות ְּרפָּׂ ִאים
הֲרי ְּביֹום ִמן ַהּי ִָּׂמים גַם אֶ ל ְּק ָּׂרבֵ ינּו ִת ָּׂתחֵ ב זְּרֹועַ
רֹוקנָּׂהֵ .
עִ ם בֻבַ ת ְּסמַ ְּרטּוט ֶשנ ְִּת ְּ
מֻ פְּ ֶשלֶ תְּ ,מבֹהֶ לֶ ת עַ ד ְּקצֹות הָּׂ אֶ צְּ בָּׂ עֹות".
שיריה של שניידר־אילת עמוסים ודחוסים בפסקות שיר ארוכות ,ללא הפסקה
ומרווח נשימה ,ונקראים כזרם תודעה שירי ,הטווה קסם של אבל מכושף וחלומי:
"חָּׂ לַ ְּמ ִתי ְּמ ַד ְּב ִרים עִ ְּב ִרית ַו ֲאנִי אֵ ינִי ְּמ ִבינָּׂה וְּעָּׂ ַמ ְּד ִתי ִמחּוץ לָּׂ ִע ְּב ִרית ו ְָּּׂה ִע ְּב ִרית ִקינָּׂה
אֲפּלּו ִיּו ֵָּׂתר
יה [ ]...אָּׂ ָּׂדםִ ,
תּומים ְּול ֹא י ְַּד ְּע ִת ָּׂ
לּומים ,צְּ ִרימֹות ּוצְּ לִ ילִ ים ְּס ִ
ְּמשֻ נָּׂה ְּבפִ י חֲ ִ
ִידבֵ ר".
יֹוסיף ו ַ
אַ חֲ רֹון בָּׂ עֹולָּׂםִ ,
כל מה שהיא שרה מעלה עשן  /שי שניידר־אילת ,הוצאת מוסד ביאליק 71 ,עמ'

