
26   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

ביום כיפור אני חושב איך לספר סיפור

בדירה מפוארת יחסית ליחידת דיור

8 שנים טובות אחרי התחלה מאפס

גינה מטופחת, רצפה עקומה, קירות מגבס 

]…[

אני ואבא, אבא ואני 

עדיין לא רואים אחד את השני

עדיין מתווכחים כל ראשון-שני 

עדיין עושים צחוקים, אבא ואני

ביום כיפור אני חושב על מה עשיתי רע

עם מי יצאתי לא בסדר, מתי אקנה דירה

ולמה אבא לא קיבל תמרורי אזהרה

החיים הורידו אותו על הברכיים, אבל אבא קם חזרה

]…[

אני ואבא, אבא ואני 

עדיין לא רואים אחד את השני

עדיין מתווכחים כל ראשון-שני

עדיין עושים צחוקים, אבא ואני

ביום כיפור אני מתיימר לקרוא ספרים

ואבא אומר "החיים טסים אתמול הייתי בן 20

אז תדאג להישאר כמו שאתה, תדאג לאנשים סביבך

כי אצלנו לא מוותרים על משפחה"

אמרתי לו אבא, יש מעבר למה שהעיניים רואות 

המכתוב שלנו כתוב בכוכבים, הנשמות שלנו נצחיות

יש מעבר לגלוי ושם הכל קיים

הוא אמר לי "ילד, היו תקופות היה לי כסף כמו חול 

בים"

איך זה שיום כיפור היום ולא דיברנו מילה

איפה התייחסנו לא יפה, התעצבנו וזרקנו קללה

לא אמרת את שעל ליבך, אני לא ביקשתי סליחה

הוא אמר לי "לא נורא, תמיד יש את יום כיפור הבא - 

אני איתך"

אם תרצה להמריא לשמיים

איך הם לא יחשבו שאתה משוגע

כמו השתקפות על המים

צלול ונקי

תמריא

מתוך "יום כיפור בכפר סירקין" )מתוך האלבום "ועכשיו לחלק האומנותי"(

לפלוטניק, שהתייתם מאמו בגיל צעיר יש קשר מיוחד עם אביו. הם רבים וצוחקים, מדברים על 
הכל מהכל - אך בכל זאת הם לא מצליחים לבקש סליחה אחד מהשני.

◆  ◆  ◆

למה כל כך קשה לנו לבקש סליחה? האם זה קשור לאגו? למה יותר קשה לנו לבקש סליחה  ◆
מהקרובים לנו?

"יום כיפור בכפר סירקין" - כבר בהתחלה פלוטקין רומז שיש משהו חריג. מה למושב חילוני  ◆
ויום כיפור? מה התפקיד שיום כמו יום כיפור ממלא ביחסים של הבן והאב לפי השיר? ויותר 

חשוב מכך - מה התפקיד של "יום כיפור הבא" שהאבא מבטיח לגביו?


