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 על שירתה של שושנה אידל בספרה החדש "ִציִפיָּה".

 ד"ר דינה לוין

 

לספרי השירה הרבים של הגב' שושנה אידל התוודעתי לפני שנים רבות בהוראת ספרות 

בחוג לספרות ב"מכללה ירושלים" שם לימדתי את שיריה במסגרת הקורס "שירת נשים 

 ן אף הגיש עבודה על שיריה. דתיות". הסטודנטיות התענגו של שיריה וחלק

 

שיריה של הגב' שושנה מעוגנים בתרבות היהודית וברבדיה השונים והם ארוגים בשפתה 

 הייחודית מלאת החן, הרגש והצליל היהודי.  

 

שיריה חושפים את רחשי הנפש למראה הצבעים ולמשמע הקולות והמוסיקה הסובבים 

ל היא חשה את האור האלוקי שעוטף את אותה, והם מהולים באהבת האדם והעולם כולו. בכ

 הוויתה.

 

ספרה האחרון "ציפיה" חושף יסודות קבליים המאירים את שיריה בגוון שמימי. העולם הגשמי 

הסובב אותה כמו : הירח, הרקפת והכוכבים מקבלים משמעות מהאור העליון ומסודות 

כויות עם ישראל. הבריאה. אליהו הנביא מתמזג בברכת הארץ בשדות ובכרמים ומתפלל לז

האור האלוקי מקיף את אורחות חיינו, ושושנה מטיבה לתאר ריטואליים דתיים כמו הדלקת 

נרות שבת כרגעי חסד של התגלות האור האלוקי. המטאפורות הייחודיות כמו: "נרות 

 בחלונות הנפש", והדימויים המקוריים כמו:

 

עות", מעניקים לשירתה של "השבת טרם בין השמשות דמתה לחוט זהב בכרי הדשא, בגב 

שושנה אופי נאצל, קורן מאור עליון. זהו קול נשי אמוני וייחודי בשירה העברית. השירה 

 השקטה והחודרת לנפש הקורא חושפת הגות רוחנית עמוקה המלווה בצניעות ובתום. 

 ספר.   הנבחן את אחד השירים מ
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ָלַקת ֵנרֹות / שושנה אידל  ַעת ַהדְׁ שְׁ  בִּ

בֹות,  ְלהָּ   שַׁ

ן  ִמְשכָּ ז הַׁ  רַׁ

 ְבגֹוֵניֶהן, 

ֲאִציל ֶאל  מַׁ

ה  ְבִריאָּ  הַׁ

ל   ֶנֱאצַׁ

ם ד',   ֹנעַׁ

 

 ִויֵדי נִָּשים  

ת  בָּ  פֹוְרׂשֹות שַׁ

ֲעֵׂשה ְבֵראִשית,   ְבתֹוְך מַׁ

ה,  ְלֶהֶבת עֹולָּ ֲאִהילֹות שַׁ  מַׁ

ה  ה ִבְלִחישָּ  ְמִׂשיחָּ

ה,  מָּ ְנשָּ  ֶאת קֹול הַׁ

קֹום שֶ  ה, ִממָּ אֹורָּ  ִנְבֵראת הָּ

ש,  ִמְקדָּ  הַׁ

 , ֶקְשָך, אֹוֶדךָּ  ֲאבַׁ

  

נֹות  אֵשי ִאילָּ  ְורָּ

 נֹוְגִהים ֶאֶרץ ְויִָּמים, 

 ֶנֶפש טֹוֶבֶלת 

ֲחִשין.   ִשיִרין ְורַׁ

 

הילה של קודש ושלוות הנפש אופפים את השיר הנפלא המתאר את הדלקת הנרות בשעת 

ם במעשה הבריאה ובשלהבות המשכן שהואר בן אור כניסת השבת. רגעי קדושה אלו נשזרי

המנורה. פרישת ידי הנשים ותפילתן החרישית ברגעי חסד אלו מגביהה את נשמתן לאור 

האלוקי שמקורו במקדש. את האור הקדוש הזה מבקשת הדוברת. הנשמה מתמזגת עם 

ת להיטמע. הבריאה כולה, עם האילנות ועם הנוגה הפרוש על פני כל העולם, בו הנפש נכספ

ומעצימים את תחושת  Aצבעי האש העולים מתוך הנרות מתמזגים עם החריזה של הצליל 

 ההתפעלות וההודיה לנועם ה' בעולם.    

זהו שיר חוויתי קסום שמנסה להנציח את רגעי הקדושה של מי שעוזבת את חיי היום יום, 

 .ומתחברת לקודש בהדלקת נרות שבת
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