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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"
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איזה לב שלם ואיזה נעליים

אני זמר חצי אנונימי, מוזיקת שוליים

ועד שמצאתי מישהי שתקבל אותי עם השריטות שלי

ואולי תחלים ת'צלקות שלי

אני, פשוט בוחר לברוח לעזוב

למקום שיעשה לי קצת יותר טוב

מרוב שהקשבתי לך כבר לא הקשבתי לעצמי

ומרוב שאהבתי אותך שכחתי מי אני

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

הלב שלי נשרף כשנזכרתי בפנים שלך

איך המשכת קדימה הייתי החיים שלך

מעביר ת'חודשים האחרונים במחשבות עלייך

אם טוב לך או רע לך, ואיך את בלעדיי

איך מתייחסים אלייך, איך את מתייחסת חזרה

לאן עכשיו את בורחת ברגעי צרה

תגידי השארת ממני זיכרון עצה טובה או משהו

או אג'נדה לחיים על להאמין במי שאנחנו

כי אפחד לא יבין אנשים כמונו זה השוני

אני שונא אותך כי את בדיוק כמוני

מתוך "קפה וסיגריה" )מתוך האלבום "בור ועם הארץ"(

לקח לי זמן להבין למה כותרת השיר היא "קפה וסיגריה". הרי הוא מדבר על אהבה נכזבת, אז מה 
הקשר? עד שנתקלתי באכזבה ותחושות ייאוש שכאלו בעצמי. אמנם אני לא מעשן ולא חסיד 

גדול של קפה, אבל לפעמים אתה מצוי בתחושת חוסר אונים משוועת שכל מה שיש לך לעשות 
מנגד זה להסתכל מהצד - "עזבו אותי, אני בקפה וסיגריה". אך במקום להימלט מהמציאות - 

אותה פעולה מנציחה את הייאוש, כי היא מזכירה איך נקלעת  למצב הזה. מלכוד.

◆  ◆  ◆

האם יש בחייכם פעולות שאתן ואתם חושבים שעוזרות לכם להתקדם, אך בעצם מנציחות את  ◆
המצב הקיים? כיצד יום כיפור עוזר לשבור את הלולאה הזו?

"אני שונא אותך כי את בדיוק כמוני" - ההפך מאהבה זו לא שנאה, אלא אדישות. בכל גרעין של 
שנאה או רגשות עזים ביחס לבן אדם, יש גרעין של אכפתיות כלפיו. בין אם הרגש נובע מזהות 

האדם עצמו, מהחשיבות של מעשיו או מאמירותיו כלפינו.

"אדם צועק את שחסר לו" )מאיר אריאל( - האם יכול להיות שפגענו באנשים מסויימים כי הם  ◆
מזכירים לנו נקודות שאנחנו רוצים לשפר בעצמנו? מה תהליך התיקון הנדרש במצב כזה? 
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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?
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"הריני מקבל על עצמי

לאהוב

לאהוב

עם כל השנאה שבתוכי

לאהוב

לאהוב

 

לא כל העולם אשם בבעיות שלי

בהפסדים ובספקות שלי

ואיפה כל המעשים והמידות שלי

הריני מקבל על עצמי

היום אני לוקח אחריות

על כל השטויות שעשיתי

מכל מי שפגעתי, מבקש סליחה

 

על החומות, ההיסוסים, המגננה

על שליליות והקטנה

על קנאה ועל טינה מקבל על עצמי 

להבין שאני פזיז ועצבני

ולקבל את ההשלכות

של הטעויות שלי

עם כל הכעסים בלב על כל 

הסובבים אותי

הציפייה הזאת.. שינהגו או יחשבו 

כמוני

 

הריני מקבל על עצמי

לאהוב

אהבה שאינה תלויה בדבר

 

לחיות בשלום עם מי שאני

וסוף סוף, להניח לעבר

 

מקבל על עצמי

להניח לזו שאהבתי

לחיות את החיים שלה בשקט

ולאחל לה רק טוב

 

גם לה מגיע לאהוב

גם לה מגיע לאהוב

הריני )מתוך האלבום "שפל וגאות"(

רביד פלוטניק ביצע גרסה לשיר ביחד עם אביתר בנאי, ולא סתם. השיר מסתיים במילים "גם לה 
מגיע לאהוב" כרפרנס למשפט האלמותי של בנאי בשירו "תאטרון רוסי" -  "אמן תישארי לבד לנצח".

◆  ◆  ◆

מה תהליך התיקון שקרה פה? האם יש צורך לוותר על הגעגוע והזעם כדי לסלוח? להמשיך  ◆
הלאה?

בניגוד לשני השירים הקודמים שקראנו, בהם פלוטניק הפנה אצבע כלפי אהבה נכזבת או כלפי 
אביו, בשיר הזה פלוטניק מפנה את האצבע כלפי עצמו. הוא מבין שבסופו של דבר שורש 

הקלקול והצורך בתיקון מתחיל בו עצמו.

האם הייתם רוצים "להניח לעבר" כמו פלוטניק? למה זה נדרש כדי לסלוח לעצמו או לסובבים  ◆
אותו?


