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אנר זה נמצא ' ז.ע גם כראפהידו, אנר מוזיקאלי  של המוזיקה השחורה' זהו ז–" הופ-היפ"

- תרבות היפ.  יורק בקרב נוער אפרו אמריקאי ולטיני- הופ שהחלה בניו- בבסיס תרבות ההיפ

בגרמניה היא . בכתיבת גרפיטיבריקודים של ברייקדאנס ו,  של ראפשפההופ מתאפיינת ב

, דרך לכינון הזהות שלהםשחיפשו במיוחד בקרב המהגרים ; אומצה על ידי צעירים רבים

סבירים את הפופולאריות של תרבות  מיםמחקר, אכן .תסכולהלביטוי של חוויות ההדרה ו

גרים צעירים נותנים ביטוי י שבאמצעותו מהכלמהווה זאת בקרב המהגרים בכך שהיא 

  . הדרה מאפיינת את מצב המהגרים הצעירים החל מילדות. להיותם מודרים

  

 ,שנאת הזרים, הקסנופוביהגברות האיום האמיתי שחשים מהגרים בגרמניה לנוכח הת

ר השני של ודבני ה. ות את ביטויים במוזיקה זובחברה ותקיפות על רקע גזעניות מוצא

 החל מההדרה הסמויה -המהגרים משחזרים את החוויה של ההדרה בחיי היום יום שלהם 

לקבל לסירוב , ון מאפיין שאותו אין צורך להצדיקאת כולם משתף רצון לסגנ.  בגני הילדים

עיתון "הופ הגרמני נהפכה ל-היפהתרבות . זהות חיצונית שנכפית עליהם ומשויכת להם

הופ מאפשרת -תרבות ההיפהסינרקטיות של . ם ומשקף את הפחדשמגיב על האיו" רחוב

יה לשם כינון מסגרת זאת  ה. ת שונותמאפשרת מגע בין תרבויוקיומה כמסגרת כללית ה

 . כמו זהות ילדי המהגרים– תרבותיים-לשוליים הסוציו כתהשיי, מרגינאליתצורך בזהות 

בין הלהקות (לא במקרה דווקא המהגרים הם הגורמים הפעילים ביותר בתחום תרבות הראפ 

, דווקא הזר). 'לוחמים אסיאתיים וכו", "הופ טורקי-היפ", "הכוח האיסלאמי"המובילות 

ר לתפקיד הנוצר בתרבות  ביותתאיםדה הגבולית בין שתי תרבויות מהמהגר שנמצא בעמ

  . ברמה גבוהה של גמישות והסתגלותזאת המתאפיין

  

ניתן לשער כי תפקיד זה קשור . העברת המסר של הדרההופ נהפכה לאמצעי ל- ההיפתרבות 

 של אוניברסאליה פןמתאפיינת באושהופ הגלובאלית -היפהתרבות  בתכונותיה של 

  מדגישה אתהיא באחידות הפורמאלית .בפרטיקולאריות של התוכן והסממנים הפורמאליים

כאשר ההשתייכות לתרבות זאת דורשת להביע את הנראטיב האישי או , ניםגיוון התכ

, לכן.  ראפ–הלוקאלי ולהביע אותו באמצעות הכלים של הצורה האחידה , הקבוצתי הפרטני

הופ הגלובאלית הולכת בקנה אחד עם הבעת מטען תרבותי -הצטרפות לתרבות ההיפ

  . לילוקא



  

הופ כסגנון חיים -  בני הנוער הגרמני אימצו את תרבות ההיפ80-בסוף שנות הכאשר 

 המסר העיקרי שדיבר לצעירים המהגרים היה , שמשקף את המחאה החברתיתאמריקאי

הופ -היפה תרבות 90- במהלך שנות ה. מקורית ואישית אפשרות לדבר בצורה –ת ואוטנטי

 . וגם בקרב צעירים גרמנים רביםהגרים צעיריםנעשתה לעיסוק הפנאי המועדף בקרב מ

 : 90- הופ במהלך שנות ה-ניתן להצביע על שתי נטיות עיקריות בהתפתחות תרבות ההיפ

 שקיבלו תאוצה לאחר  אווירה גזענית ולרעיונות לאומנייםלשהפיכתה לקול אופוזיציה 

שיח לבמרכז יצירות של להקות רבות עומדת התייחסות . מסחור הולך וגובר; איחוד גרמניה

תרבות מסחרית והעיסוק בה תרבות זו הפכה ל, יחד עם זאת  ".להיות גרמני" של החדש

 ם התוכן של היצירות ביטא ג, דרך להצלחה בחברה הגרמניתל עבור מהגרים רבים נעשה

 היא שמרה על ,ובכל זאת  ערכים של תרבות הצרכנות המודרניתאת הלעתים קרובות 

  . ביקורתית כלפי השיח ההגמוניאפקטיבית והתשוקה לאוטנטיות  ואת היותה במה לפעילות 

  

, דור השני והשלישי שכולם נולדו בגרמניה שביניהם הרבה מהגרים מהיוצרי תרבות זאת

אך , יתרה מזאת; התרבות הדומיננטיתמ מרגישים מודרים , אבל עדיין מסומנים כזרים

דומיננטי ההם ויתרו על הרצון להשתלב לתוך השיח התרבותי , ה הממושכת מההדרכתוצאה

-  את זהותם באמצעות תרבות ההיפבמקום זאת הם החלו לבנות . שאינו מדבר אליהם יותר

הופ - למרות ההצלחה המסחרית המרשימה של תרבות ההיפ, מבחינת השיח הדומיננטי .הופ

משפיעה באופן ניכר  תרבות זאת .יינטליזםינאליות ואורגלמרעיסוק בה מהווה סימן היכר 

 צד השיח התרבותי המרכזיאך היא אינה מקבלת הכרה מ, ותי בגרמניהעל הנוף התרב

  . ונחשבת לנחותה ופחותת ערך

  

ת את התהליכים העמוקים של ת הסגנונית בתוך זיאנר הראפ משקפהיצירתיות והחדשנו

מחפשי , זריםה, מהגריםהצמם האלימות שחווים על ע. הדרה וטרנספורמציה חברתית

 השיח התקשורתי מצמצם את עולם .טוי וורבאלי והופכת לתוצר תרבותיי מקבלת ב,מקלטה

לכך .  רק שכבה אחתאך זוהי, ל ניסיונות הצעירים בחייםהראפ לביטויים סטריאוטיפיים ש

ות נהפכאמיתות אלה . אכזבה והדרה, יום של התנכרות- יוםהשל חיי " אמיתות"מתווספות ה

לסגנון והופכות להון תרבותי אלטרנטיבי שמשתמשים בו לא רק מהגרים אלא כל צעירים 

במרכז הסגנון החדש עומדת אוטנטיות שנולדה .   לתרבות הזאתותכישימרגישים גרמנים ש

ו מסגרתכך נוצר מנגנון תרבותי אלטרנטיבי שב.  מתוך הרהור על מצב ההדרה והדיכוי

מכות התרבותית ואת ההכרה שמשוללת מהם במסגרת השיח  מקנים לעצמם את הסמודרים 

 , הופ נחשבת לנחותה בשיח התרבותי ההגמוני- פלמרות שתרבות ההי. התרבותי הדומיננטי

הון תרבותי יוצא כי , לכן  .  ההצלחה המסחרית של להקות רבות מביאה עימה גם הכרה

מי . ת הדומיננטיתתרבוההופ תורם גם להצלחה במסגרת -היפהבמסגרת תרבות צבר שנ



יכול בצורה זו לצבור ,  להצטרף לתרבות הדומיננטיתתמשולל הון תרבותי  ויכול, שמודר

כך באמצעות המתווך . התרבות הרשמיתתוך  ב גםמוכרערכו הון תרבותי אלטרנטיבי ש

מתוך המטען השלילי של התנכרות והדרה נוצרת הזהות החדשה בעלת פוטנציאל , התרבותי

מציבה תרבותי ו-מאפשרת מגע ביןהופ -היפהתרבות . בתוך החברהון תרבותי של כינחיובי 

קשר עם מקנה להם מה ש, מול הצעירים הגרמנים שאינם מהגרים את חווית המהגרים

  .  את זהותםתרבות נוספת ומעשיר

  

   


