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 כלי מוזיקה היא. יםיהסדר הגלובאלי המודרני מאפשר תנועה מתמדת של סימבולים תרבות

העברה זאת מגיעה לשיאה . עיקרי של העברת משמעויות וזהויות מעבר לגבולות הלוקאלי

, 70-האורבאניים של ארצות הברית בשנות הלאחר הופעתה בגטאות . הופ- בות ההיפבתר

היא התפשטה בכל העולם ונעשתה לכלי חשוב שמאפשר לנוער שוליים ולצעירים מודרים 

אנרים 'הופ בין ז- היפאת המה שמייחד . ויות שלהם ולמצוא להן ביטוילהרהר על החו

ת היא מאפשר. יום- מוזיקאליים אחרים זה הדרך שבה תרבות זאת מתייחסת לחיי היום

 זהות מבטאת את הדרך של כינון, ת של הדרה והפלייהו  על התופערלפקציה והרהור

אך יחד , ת סימבולית גלובאליתהופ יוצרת רש- היפהתרבות . פוזיטיבית מתוך תנאים אלה

  . עם זאת שומרת על הגיוון הלוקאלי בכל מקום שהיא מיוצרת

  

נר זה א' זתחלהצ,  של הצעירים המודריםהופ ככלי לכינון זהות-במקביל לשימוש בהיפ

,  המוזיקה80-כבר באמצע שנות ה. הביאה אותו לבמה של תרבות מסחרית אמריקאית

הופ נהפכו למוצר מסחרי -לבוש  שקשורים לתרבות ההיפהגרפיטי  וסגנון ה, הריקודים

 אווקד תפשההופ נ-מוזיקה של היפ, תרבותיים והקאריביים-למרות מקורותיה הבין. מצליח

. ל שחורים ענייםשבה מוצאת את ביטוייה חוויה אמיתית ש, אמריקאית-כפרי תרבות אפרו

 כבר נתפש לא כתופעה ראפ;  הכיוון השתנה90- תחילת שנות ה– 80-אך בסוף שנות ה

כתוצאה מכך . הדרה, אלימות, יומית של עוני-אתנית אלא כביטוי של חיים בגטו וחוויה יום

אמריקאיים הייתה -התברר כי ההבחנה בין האומנים הלטיניים לבין האומנים האפרו

  .החוויה של ההדרה הייתה דומה. מלאכותית

  

ששניהם שיקפו את חווית , שני זרמיםהופ התפלגה ל- תופעת תרבות ההיפ80-בסוף שנות ה

הוא הדגיש ; נתן ביטוי להתעוררות הפוליטית של התנועה" הראפ הפרוגרסיבי. "חיי הגטו

 השייכים לקבוצות השוליים על ידי פלייה וההדרה וניסה להעצים את הצעיריםהאת ה

פה שאי, הצרכנות ההדוניתאת  מדגיש ,לעומת זאת, "הראפ המסחרי. "ליריקה ביקורתית

  הזרמים הללושניכי , ש להדגישי, יחד עם זאת.  בשכונות העוניאלימותחוויות , לעושר

  .נות שקשורים לאוטנטיותובונים את עולם הסימבולים שלהם סביב רעי

  



הופ למגוון מקומות בעולם קשורה לאמצעי התקשורת -היפההתפשטות של מוזיקת 

 מערכת ערכים וסימבולים טאת מבהופ- היפה בכל מקום מוזיקת. נאמיקה של הגירהולדי

 הראפ מבטאהתוכן הלירי של . עולמיתפשר את קיומה כרשת תרבותית מה שמא, משותפים

 יום מביא םהופ לחיי היו-הקשר ההדוק בין היפ. חוויות דומות אך אינן זהות של עוני והדרה

.  יתלמגוון רחב של נראטיבים לוקאליים ולאינטראקציה עם הסביבה התרבותית הלוקאל

הופ לתרבות -ת מוזיקת ההיפ המשותפים והצורה האחידה הופכים אאומנם הנושאים, לכן

המימוש של סימבולים התרבותיים שלה קשור לחוויות חברתיות ותרבותיות , גלובאלית

  . פרטניות, לוקאלית

  

 תרבותי שונה -הופ בהקשר סוציו- ההיפ של התפתחות תרבותותבתור הדוגמא לדרכים שונ

הופ נהפכה לתופעה לאומית -היפהבקובה מוזיקת . אמריקאיות-בשלוש מדינות לטינונתמקד 

בקולומביה היא נראתה רק בערים . פופולארית ומשכה את תשומת הלב הבינלאומית

ההסבר של הבדלים . גראונד-במקסיקו היא נשארה פרקטיקה תרבותית של אנדר. הגדולות

 המאפיינים את כל אחת משלושת יטיים שוניםחברתיים ופול, אלה נעוץ בגורמים תרבותיים

" ראפ מסחרי. " התפתח במדינות הללו" ראפ פרוגרסיבי"וגם " ראפ מסחרי"גם . המדינות

ראפ "ה. התפתח בשפה הספרדית ומביע את האלימות ואת הקושי של חיי הרחוב

חברתית , אנגלית ומהווה פרשנות ביקורתיתשפה הבנשאר הוא ברובו " הפרוגרסיבי

מתמזג יותר עם המציאות המקומית  בקובה ובקולומביה שיח זה . ליטית לאותן החוויותופו

  . אוטנטיות יותר ומסחריות פחות,  ומאפשר צמיחה של וריאציות מקומיות

  

, הופ בשלושת המדינות היו תופעות מבודדות-היפה יצירות בסגנון 90-עד לאמצע שנות ה

 כפי שהטמעה במעגלי המסחר הבינלאומיים . ממוקדת ברמה של הקהילה הלוקאלית, יחסית

כך ההצגה שלה באמצעי תקשורת מקומיים , הופ-הייתה הכרחית עבור הפצת תרבות ההיפ

ראפ בהבנה משך לעצמו את תשומת הכך הפסטיבל של . הייתה הכרחית עבור התפתחותה

 ה להתפתחות מהירה שלדחיפהלב של אמצעי התקשורת הקובניים והבינלאומיים ונתן 

גם גורמים מהקהילה של הראפ הפרוגרסיבי ; הפסטיבל נהפך לשנתי.  הראפ במדינה

מהפכני במהותו וגם התחילו להשתתף אנר תרבותי 'זבאמריקה מצאו כי ראפ קובני הוא 

שוויון בעיות -המילים של השירים התמקדו בתופעות של הפלייה אתנית ואי .בפסטיבל זה

מן של מחאה י הרשמי ולכן שירים אלה פורשו כששלא מצאו את ביטויים בשיח הקובנ

 ושגשוג של מכירות 90-הליברליזציה של השקעות חיצוניות בקובה בסוף שנות ה.  פוליטית

 במקסיקו ,לעומת זאת. יםעולמיוהצלחה מוזיקה בעולם הביאו לאומנים קובניים פרסום 

בתוצרת ראפ מקומית אמצעי התקשורת המקומיים ומוציאי התקליטורים לא היו מעוניינים 

היעדר החשיפה הציבורית גרם לחיפוש דרכים אלטרנטיביות ,פגע בהתפתחותו זה ודבר 

 כך בעיר מקסיקו בשטחים ציבוריים אורגנו מקומות מפגש לא פורמאלי –אנר 'להפצת הז



, בקולומביה ראפ משך תשומת לב רחבה של אמצעי תקשורת מקומיים. של האומנים והקהל

  . צאת לבימה הבינלאומיתאך לא הצליח ל

  

 שיחקו אמצעי המדיה הופ-תפקיד המפתח בהתפתחות תרבות ההיפאת כי , איפוא, אנו רואים

-את שיקפה את ההקשר הסוציוזהתרבות ההתפתחות , בנוסף לכך. והגורמים המסחריים

יש לציין את הדמיון הבולט לעין של תוכן השירים שנכתבים .   במדינות הללותרבותי

המרחב מיוצר על ידי . האתנוס והעוני, הגזע,  הללו באשר לייצוג המרחבבמדינות

חוויות ההדרה והעוני דומות במרכזים אורבאניים בכל . ההתייחסות לגטו של השכונה

, אבטלה, כאשר סמים, ראפ מתארת את חיי היום יום בשולייםההליריקה של . העולם

, י ומקסיקני מושרש עמוק בחוויות אלהפ קולומביאנאר. ייאוש הם תופעות שכיחות, אלימות

שוויון במדינה גדל כתוצאה -אך ככל שאי, המצב בקובה הייה שונה. במיוחד הראפ המסחרי

יוצרי הראפ הקובני , כלכלה העולמיתשל כלכלה קובנית במעגלי המהתחלת המעורבות 

  העמקת. התחילו להשתמש בסימבוליקה בינלאומית של הדרה על מנת לתאר את מצבם

מורשה והטאבו  לנכונות הממשל לדון מחדש בגבולות הכלכלי בקובה הביא-משבר הסוציוה

ות  הפלייה אתנית הוחלפה על ידי דעההשתקה המסורתית של.  במסגרת השיח הציבורי

 במשרד התרבות  הייתה יצירת רשות ממשלתית של ראפחלק מהמדיניות הזאת.  תוביקורתי

רצון הממשלה גם לפקח על התנועה התרבותית צעד זה ביטא את . 2002-הקובני ב

השיח , בדומה למצב בקובה, בקולומביה. הביקורתית וגם לאמץ את עיקרי השיח שלה

החוקה שהתקבלה . הרשמי סביב הזהות הלאומית במשך הרבה זמן התעלם ממונחים של גזע

היא לא אך ,  הייתה בעלת אופי ליבראלי והדגישה את השוויון החברתי והתרבותי1991-ב

הופ בקולומביה משקפת את החיים -תרבות ההיפ.  שמה קץ להפליה הקיימת בחברה

בעת . מדגישה את הצורך בחינוך כאסטרטגיה נגד ההדרה, בשוליים של שחורים ואינדיאנים

הופ זוכות לתמיכת הרשויות הממשלתיות בקולומביה שרואות בהם -אחרונה להקות היפ

תרבותי והכללי של הההקשר . ת במקום פשיעהחיובידרך למשוך את הצעירים לפעילות 

הופ במקסיקו קשור ביחסי המדינה עם ארצות הברית ובגל של אלימות - חות ההיפתהתפ

 מהגרים לא חוקיים בארצות אורבאנית   אחד הנושאים המרכזיים של השירים היה סבל של

  . כאשר ארצות הברית נהפכה ליעד המרכזי של כעס וביקורת, הברית

  

הופ - שת  הקפיטליסטית המסחרית הגלובאלית שמייצרת ומעבירה את תרבות ההיפהר

אך נטייה זאת מלחשת ולו , יחד עם זאת. הופכת מוצרי צריכה להומוגניים ואוניברסאליים

תרבותית -ה סוציובאופן חלקי על ידי התהליכים של צריכה ויישום המתרחשים בסביב

היא , יאה להעצמה מלאה של צעירי השולייםהופ אינה מב- ההיפגם אם תאבת. לוקאלית

תרבות זאת מייצרת כלי לרפלקציה אודות החיים בשוליים ואודות . נותנת ביטוי לקולם

, ברמה הפשוטה ביותר. יצור מנגנון של ויסות עצמי ופיקוח בתוך ההדרההאפשרויות ל



ה וחוסר אכזבה, כעסהשרים לצעירים לשחרר את תחושות פגראפיטי מא, ברייקדאנס, ראפ

על ידי כינון . ה אותם למודעות ולבניית תחושת זהות חיוביתהאונים ועל ידי כך מביא

תרבות . יום של צעירים מודרים- נראטיב אלטרנטיבי והדגשת הבעיות שקשורות לחיי היום

בני הקהילה של . הופ יוצרת שיח תרבותי אלטרנטיבי שמתנגד לשיח התרבותי הרשמי-היפה

אמריקאיות  רואות את אחת המטרות -בשלושת הארצות הלטינו" יביפרוגרסההופ -היפה"

לשם כך הם . הפיכתם לדמויות מרכזיות, העיקריות בחשיפת האקטורים המרגינאליים

מוכרחים להשתמש בסימבולים ואסטרטגיות בעלות פוטנציאל מסחרי וכאלה שמדברות 

" פוליטיקה"דעים לכך שהיוצרים מו.  יותר לפעילים בצפון ואפילו לממשלות מדינותיהם

אם כי מצבם הכלכלי העגום והמרגינאלי של רוב . בתחום הזה היא קודם כל השיווק

כך נוצרת הסתירה בין . עתידיתוק הזה גם למקור לפרנסה ולהצלחה היוצרים הופך את העיס

אך גם הראפ המסחרי משתף בתהליך של מיפוי חיי .  האוטנטיות לבין הכורך השיווקי

. ני ומאפשר כינון זהויות וקהילות לוקאליות המאוחדות סביב המודעות למצבםההדרה והעו

ר  לא רק על היעד במקרים רבים של שירי ראפ מצביעגם היעדר המסר הפוליטי הישיר

 ךאסטרטגיה של בניית נישה תרבותית לוקאלית בתוהמשאבים לעימות גלוי אלא מהווה 

  .יומי- הגדרה מחדש של המרחב היום, המערכת

  

  

  


