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סליחה על פי רביד פלוטניק
◆

איציק פלקון, אלול י"ד יער

ראשית אתחיל בהתנצלות: מערך הלימוד הזה הוא לא קלאסי. במובן שהוא לא כולל מקורות 
קאנוניים בתרבות היהודית והישראלית, אשר כבודם במקומם מונח והם ראשית הצירים. אני 

בעיקר שואף לשתף מחשבות ורגשות אישיים שלי על מושג הסליחה ושלוחותיו בחלק משיריו 
של הראפר רביד פלוטניק אליהם התחברתי במיוחד.

אז למה בכלל ראפ? הסגנון המוזיקלי התפתח בשנות ה70' ברובע ברונקס שבניו יורק, ושורשיו 
במוסיקה השחורה של הקהילה האפרו־אמריקאית. ככזה הוא ביטא את תחושותיה של הקהילה, 

של האנדרדוג והמוחלש. לכן הראפ הוא אותנטי, הוא פשוט, אמיתי, מהיר, ללא מניירות. לא 
מדובר בביאליק שיושב ימים כלילות לחרוז מילים בלשון גבוהה עם רפרנסים לתנ"ך וטולסטוי, 
אלא בילד קטן שמרגיש הרבה תחושות ורוצה לצעוק את זה, תרתי משמע. אם שירה קוראים 

פעמיים, אז ראפ קוראים פעם אחת. בעוצמה. תנו למכה להכאיב לכם ותתמסרו לתחושת 
הבלבול של אחרי. זה הרגע הכי מזוקק של הראפ.

אז למה בכלל רביד פלוטניק? הראפר יליד שנת 88' מבטא לדעתי את קולו של הדור שגדל 
בתפר: בין הכמיהה לשלום לאכזבה משיחות המשא ומתן, בין הרצון לערבות הקיבוצית ובין 
הרצון להתעשרות קפיטליסטית, בין הרצון לביחד ובין הרצון ללבד. פלוטניק שואב השראה 
מהמוסיקה האפרו־אמריקאית, אך גם מאבני היסוד של התרבות הישראלית. במובן מסוים, 

פלוטניק הוא הצאצא המשותף של רבי נחמן מברסלב וטופאק שאקור; פגיע, אמיתי, נוגע ללב, 
חד כתער. 

בית פרת
מדרשה ישראלית

אני קם לי בבוקר שותה כוס קפה עם סיגריה

מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה

אני קם לי בבוקר שותה כוס קפה עם סיגריה

תמיד מתעניין ושואל אם חם לך או קר לך

כי אני לא באמת מבין את הסרטים שאת אוכלת

לא באמת מבין אם את תמימה או חתיכת נוכלת

לא מבין באיזה שפה את מדברת

לא מוצא ת'דרך לשפוך את הלב על המחברת

ואת כל הדברים שרציתי להגיד ולא אמרתי

את כל הסודות שלא סיפרתי

החברים אומרים "עדיף שתתעלם אחי

תקשיב לברי, לב שבור הוא לב שלם אחי"


