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והאורות  הצבעים  ראשית,  פסיכדלית.  בחוויה  אדם  של  מבט  ממנו  להוציא  אפשר 
נוכחים מאוד: תכלת סמיכה, אור גדול, זהב מרצד. התכלת עומדת בעלי הצפצפה, לא 
סתם צובעת אותם. יש לה נוכחות פיזית. עצי הפלפל מסובכים וענפים זה בזה, כמו 
כשלעצמן  דבורים  שאינן  והדבורים,  לפסיכדליה.  שאופייניים  מנדלות  או  פרקטלים 
אלא "זהב דבורים כהה", ָשטות לא בתוך התפרחת, לידה או מעליה, אלא כתפרחת. 
כלומר גם התפרחת עצמה שטה מנקודת המבט של הדובר. והסיום הוא פסיכדליה פר־

אקסלנס: הצוף בפרחים מפעפע אהבה.
בשיר "שני גנים" מתוארים שני גנים – גן דק וגן עגול – ומערכת היחסים ביניהם. 
אפשר לפרש את השיר בדרכים שונות ומשונות, אך דבר אחד ברור, והוא הסינסתזיה 
האופיינית לחוויה הפסיכדלית, ודאי בטבע, בגן, ומופיעה בשיר: "ובגן עגול מכל פרי 
עולים ויורדים הצינורות/ ובגן דק סמלי הכיוונים/ ובצינורות באים קולות הפרי הבשל".

וכאמור, ישנם גם השירים שבהם מתוארת ישירות חוויית ה"סימום". אחד מהם, 
המוניזם,  האחידות,  בחוויית  ועוסק  גנים"  "שני  בקובץ  מופיע  היפה",  "הגביש 
שמאפיינת את הפסיכדליה, ובשלילה של תשוקה ותאווה, קרי שלילית האגו: "הגביש 
היפה נטחן עד דק/ ואת האבקה נתנו במים/ ואת המים בקודש שתיתי,/ ונמסכו בקרבי 
כאהבה היפה/ ותפשוט צורתן בתוכי למלאך/ ועיניו לי פנימיות ואחפה עליו,/ ובידו 
כל כלים טובים לאהוב/ ודייקתי לאהבה בימי מהותו/ תנועה כידועה כידועה שהייתה,/ 
והתשוקה? והתאווה? והבשר?/ להנה שמות שאינה אחידות/ למלאכי הקלסי תפוררנה 

כנפיו/ גבישותו המוותנית מתפוגגת בהנה/ לבל אמצע יותר הליכותי".
בשניים נוספים, "אם תיתקע במסע אל.אס.די" ו"אם תלך למסע אל.אס.די", מתוך 
הספר המאוחר "מופע", וולך מספרת על הנזקים שעשו לה מסעותיה ומזהירה מפניהם. 
שירים אלה אינם פסיכדליים במהותם, אך הם מעידים על הנזקים שבשימוש לא מיטיב 
בחומרים פסיכדליים: "אם תיתקע במסע אל.אס.די/ תזכור אותי/ אני שלא חזרתי משם/ 
אם תיתקע/ עם דעה על עצמך/ אם אתה תקוע/ עם דעה על עצמך/ בדוק היטב/ אולי 
לא שבת/ ממסע אל.אס.די/ שנדמה לך/ שהוא נגמר מזמן/ אך הוא ממשיך בתוכך/ 
]...[/ חושב את אותה מחשבה/ שנחשבה שם/ חוזרת על עצמה/ אינסוף פעמים/ ]...[/ 

בכלל לא יודע מה זה דבר".
היום, לאחר כמה עשורים של יבשושיות בכל הקשור לסממנים פסיכדליים בשירה 
העברית )ויבשושיות בשירה העברית בכלל(, מסתמן שהדפים מקבלים שוב טפטוף של 
תמיסות מקודשות. לא מעט משוררים, ובכללם רון דהן, אופק קהילה ומשוררי "הבה 
"קיתונות  שלו  הביכורים  שבספר  יכין,  סער  של  שירתו  מתבלטת  אלה  )בין  להבא" 
וקבין" יש כמה שירים פסיכדליים מז'וריים וטריפיים ביותר(, כותבים שירה שלא פעם 
מתווכת את המציאות דרך הפריזמה הפסיכדלית. זהו חלק מהרנסנס הפסיכדלי של 
תקופתנו, שכולל חזרה למוטיבים פסיכדליים באמנות בד בבד עם מחקר הולך וגובר 
בסמים שונים כתרופות פסיכיאטריות פוטנציאליות ולגיטימציה גוברת בחברה לשימוש 

בסמים. ועל כך עוד ייכתב בדברי הימים של השירה העברית.

3 שירים
יקיר בן־משה

אלמלא שעת הבוקר 

ַהִאם ָאַסְפָּת ַאֲחֶריָך ָּכל ָמה ֶׁשִהְׁשַאְרָּת ַּבֲחלֹום, 
ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת ִמיָכֵאל ִמֵּדי ּבֶֹקר. 

הּוא ַמִּביט ִּבי ְּבֵעיַנִים ְצֻהּבֹות, לֹוֵגם ֶאת ַרְגָליו 
ַהּצֹוְננֹות 

ָעֹמק ִמּתֹוְך ַהְּׂשִמיָכה, ְוֵאינֹו אֹוֵמר ָּדָבר. 
ַעְפַעָּפיו ְמַרְפְרִפים ְּכמֹו ַּדִּפים ְיֵבִׁשים ִמֵּסֶפר ַעִּתיק. 

ַהִאם ָׁשַכְחָּת ַמֶּׁשהּו ְּבתֹוְך ַהֲחלֹום? ֵצא ַמֵהר, ַהַּׁשַער ִנְסָּגר. 
ִמיָכֵאל ַמֲעִביר ֶאת ָידֹו ַעל ַהֶּלִחי, ֵּבין ְׂשָפַתִים ְלַאף,

לֹא ַאָּבא, לֹא ָׁשַכְחִּתי ְּכלּום. ַהֲחלֹום ֵריק ִמֶּמִּני. 
יִֹפי, ּבֹוא, ִנְתעֹוֵרר. ַאְך ִמיָכֵאל לֹא ָזז. 

ַרְגָליו ְצנּופֹות ְלִבְטנֹו. 
ַקר ִלי, הּוא לֹוֵחׁש, ַהֶּׁשֶמׁש ְמַסְנֶוֶרת. 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְטעֹות: ְּפֵני ַהֶּיֶלד זֹוֲהִרים 

ְּבִמְקָצב ִאִּטי, ָנמּוְך ְוָעֹמק. 
ֲאִני ָקם ּופֹוֵתַח ְּתִריס, ִלִּבי ּגֹוֵסס ַאֲהָבה. 

ַהַּׁשַחר צֹוֵבט ֶאת ְּפֵני ָהָרִקיַע.
ִאְלָמֵלא ְׁשַעת ַהּבֶֹקר ָיֹכְלנּו ִלְהיֹות ּגּוף ֶאָחד. 

ִּפְתאֹום ִמיָכֵאל ִמְתַנֵער, ַמִּביט ִּבי ְּבֵעיַנִים ֵריקֹות, 
ַאָּבא, ִּתְרֶאה ָמה ַהָּׁשָעה! עֹוד ֶרַגע 

ַהִּׁשעּור ַמְתִחיל, ָׁשַכְחָּת ָלֵצאת ֵמַהֲחלֹום? 
ֲאִני ָקם ְמבָֹהל, ִּפי נֹוֵטף נֹוצֹות. 

ׁשּוב ָטַרְפִּתי ֶאת ִצּפֹור ַהַּבִית.
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השיר על הארץ

ָּכל ַהּבֶֹקר ָׁשַמְענּו ַמאְהֶלר ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ
ַעד ֶׁשִּבַּקְׁשָּת ְלָהִעיר ֶאת ָאִחיָך.

ָנַקְׁשָּת ַּבֲעִדינּות ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל ִמיָכֵאל, 
ֶהֱעַבְרָּת ִמְכחֹול ֶאְצַּבע ָזִעיר 

ַעל ְּפֵני ַּדף ַהָּזָהב 
ֶׁשל ֶלְחיֹו. ּבֹוא, קּום. ָאַמְרָּת. 

ָּבֶרַקע ִהְדֲהדּו ַאּבּוֵבי ַהִּׁשיר ָהָארְֹך
ֶׁשל ַהַּמְלִחין ַהְּיהּוִדי ַהּמּוָמר, 

ִׁשְבֵרי ְּפסּוִקים ִרֲחפּו ַּבֲחַלל ַהָּסלֹון, ִהְתַּפְּׁשטּו 
ְוָאְספּו ְּתאּוָצה ַּבֶּדֶרְך ֶאל ַהִּמְסְּדרֹון, ָיִמיָנה 

ֶאל ֲחַדר ַהְּיָלִדים. ִמיָכֵאל, קּום. 
ְולֹא ָקם.

ּגּופֹו ִהְתַּגְלֵּגל ִמַּצד ֶאל ָצד.
ְלֶפַתע ָּבְקָעה ַהְּדָמָמה. 
ִהְתָּפְרָצה ְּבמֹוַרד ַהַּבִית 

ֶאל ַהּיִֹפי ָהָאצּור ֶׁשל ַהּבֶֹקר.
ַהֶּׁשֶקט ָנַקׁש ַעל ִלֵּבנּו ַּפֲעמֹון ְזכּוִכית.
ִהַּבְטנּו ָּבָאח ַהחֹוֵלם ֶאת ְׁשָנתֹו, נֹוֵׁשְך 

ֶאת ַהּבֶֹקר ִּבְׂשָפָתיו ָהַרּכֹות 
ְוָחַזְרנּו ַלָּסלֹון.

ִחִּכינּו ַּדָּקה, ְיָמָמה, ִהַּבְטנּו 
ַעל ְמהּוַמת ַהַחִּיים, ִהְקַׁשְבנּו ְלַמאְהֶלר,

ַהִאם ָזַכְרנּו ַּדף ָזהֹב? 

במרחק אלף שנות חיים 

ֵאיְך ְלַהִּביט ַעל ִאיׁשֹוָניו ֶׁשל ְּבִני
ְמֻקָּפל ַּבֲעִריַסת ַהּבֶֹקר ַעל ַסַּפת ַהָּסלֹון,

ְמַמְצֵמץ מּול ַקְרֵני ֶׁשֶמׁש ִראׁשֹונֹות
ִמַּבַעד ַלְּתִריִסים, 

ְמַחֵּיְך 
אֹו לֹא ְמַחֵּיְך – 

ֵאיְך ְלַהֲעִביר ַמָּבט ַעל ְּפֵני ַמָּבט
ְּכֶׁשָהַעִין ֶׁשּלֹו ִנֶּגֶרת ְזֻהָּבה ְּכמֹו ְּדַבׁש, 

ְּבֶמְרָחק ֶאֶלף ְׁשנֹות ַחִּיים ִמֶּמִּני?

ָהִאיׁשֹון רֹוֵעד ְּכמֹו ַּתְמרּור ָּברּוַח
ְּבעֶֹמק ֲעָרֶפל ְּגבּולֹות.

ֶזה ַרק ֲאִני ְוהּוא, ְלַבד, ַּבִּמְדָּבר ַהָּׁשחֹר 
ֶׁשל ַהּנֹוְכחּות.

ֲאִפּלּו ָהֲאָדָמה ֵאיָנּה רֹוֶעֶדת
ְּכֶׁשִּמיָכֵאל ִנְפָרד ִמֶּמִּני

ְּבֶרַגע ֶזה.


