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  האנומליה של הבוטות

  

  

  שפי נעמה
  
  

  . דקות72, ענת הלחמי: בימוי והפקה, 2003ישראל , ערוצים של זעם

  

 הוא סרט מגויס ועולם הראפ המשמש לו סיפור מסגרת הוא אמנות ערוצים של זעם

ם הראפ זוהה במקורו עם ג, הופ- כחלק מכלל תרבות ההיפ. מגויסת לכל דבר ועניין

-הפעילות התרבותית של האוכלוסייה השחורה והלטינית בחוף המזרחי של ארצות

מה שהחל בשנות השישים כפעילות אלימה של כנופיות רחוב ברובע ברונקס . הברית

בעיקר (תועל בהדרגה לביטוי אמנותי שכלל גרפיטי , Black Spadesיורק ובראשן - בניו

סגנון לבוש גדול ומרושל במתכוון , ) ועל גבי קרונות הנוסעיםבתחנות הרכבת התחתית

ומוזיקה המבוססת על מניפולציה של תקליטי ויניל ומושפעת מסגנונות מוזיקליים 

 *)MC(הפך את השירה המדוברת , המאוחר יותר, הראפ. מייקה'בעיקר מג, לטיניים

 ביותר של תרבות והוא הענף הכלכלי, רק משרת ברקע) DJ(לכלי המרכזי שהתקליטן 

הייתה המוזיקה הזו , וביתר שאת בשנות התשעים, מאז שנות השמונים. הופ כולה- ההיפ

לפן האמנותי היציב ביותר של תופעות המחאה המודרנית ונקלטה היטב גם 

גם אם בשנים . המהווה היום חלק אינטגרלי מזרם זה, באוכלוסייה האמריקנית הלבנה

הופ בכלל והראפ -  עצמה תהיות עד כמה נותרו ההיפהברית- האחרונות עולות בארצות

ברור שברחבי העולם משמש , בפרט נאמנים לרעיון המחאה הפוליטית שאפיין אותם

 –כמו בעולם כולו , בישראל. חברתיים וכלכליים, הראפ כלי ביטוי לרעיונות פוליטיים

 בתרבות  תופס הראפ מקום חשוב ומעניין–זילנד -מצרפת עד ניו, מאפריקה עד יפן

  .הפופולרית

הראפ הוא ֶהְמשכן המודרני והמרדני של פעילויות תרבות מגויסות , כאמנות מגויסת

אם בעבר גרסו אישים פוליטיים ולאחריהם גם . אחרות שידעה ההיסטוריה האנושית

                                                           
  ).Microphone Controller(או השולט במיקרופון ) Master of Ceremony(ראש הטקס    *
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הברית משמשים - התקליטנים בתחנות השידור השחורות בארצות-חוקרים כי המגישים

. היום נראה כי הראפר תפס את מקומו, )griot(אפריקני תחליף למספר הסיפורים ה

במובן זה דומה כי הלהט המקורי של ראפרים אינו שונה מן האמונה שהחזיקו בה 

מן האידאולוגיה שהנחילו מדינות דמוקרטיות , הפגאנים והמונותיאיסטים

 מן הזעם, מן המחאה שחרתו מתנגדי משטר שונים על דגלם, ואוטוריטריות לאזרחיהן

גם אמנות הראפ על התפיסות , כמותן. שהשתקף מדבריהן של קבוצות שוליים

, ברורות, מבקשת לגייס את המאזינים לה באמצעות אמירות חריפות, המובלעות בה

כאמנות בועטת מאוד קשה לגזור . שתכליתן לעצב אמונה באמת ברורה אחת ויחידה

כך . חרות לגיוס אידאולוגיגזירה שווה בין הכעס הראפרי נגד הממסד לבין שיטות א

שגימדה את , אין בראפ תחכום מן הסוג שאפיין את האדריכלות הקתולית, למשל

אין בו גם מידה של עידון לירי המאפשר ספיגה איטית אך מתמדת של . המתפללים

טל מלמעלה ולבנה 'כמו , דוגמת שורות מופת מן השירה העברית החדשה, רעיונות

. 'אנחנו מגש הכסף שעליו לך הוגשה מדינת היהודים'או , 'מבית אלפא עד נהלל, מעל

אם כי חלקם חבויים מאחורי שורות , יש לראפ קווים רעיוניים מוגדרים, ובכל זאת

  .בוטות ומילים גסות

. מקומם ומרגש,  הוא סרט מענייןערוצים של זעם, מעבר למגויסות המובהקת שלו

אנר מוזיקלי ורעיוני שנועד לשרת את 'כי כל כך מוזר לראות את האופן שבו ז, מעניין

הברית -האינטרס של מיעוטים אתניים בניו יורק ואחריהם של כלל הצבעונים בארצות

כי הראפרים המתועדים , מקומם. נקלט היטב בישראל ולאו דווקא בקרב קבוצות מיעוט

 מהצד היהודי) יואב אליאסי(ושותפו ליצירה הצל ) קובי שמעוני( סאבלימינל –בסרט 

 עברו הקצנה רעיונית והסלמה מילולית שהם חלק –מהצד הערבי ) ַּתאֶמר ַנאֶפר (TN-ו

וגם שיקוף נאמן של ההתרחשויות בחברה הישראלית שהכינויים , מתרבות הראפ

  .מחווירים ליד המציאות החברתית האלימה שבה אנו חיים' מתלהמת'ו' שסועה'

ידי הזרם - שנים האחרונות על אם כי זו התקבלה ב–הסרט המתעד תרבות שוליים 

 מאיר את הבעיות המטרידות שמתפתחות –המרכזי והתגלתה כאבן שואבת מסחרית 

, אנר'שהיא מאבני היסוד של הז, ייתכן שהבוטות. בלב החברה הישראלית כבר שנים

מערכת : היא שהקלה כל כך על חשיפת הרעות החולות המתישות את החברה בישראל

כעס על החברה הפלסטינית , אוד בין יהודים לערביםיחסים מורכבת ושבירה מ

השגת סולידריות חברתית על רקע , ותפיסתה כאחראית למצבה של מדינת ישראל

על אף שהסרט עוסק רק בעקיפין במציאות היומיומית של . מציאותו של אויב משותף

הוא משקף את הכוחנות המילולית שבה מתייחסים לסוגיה , אקצה-אינתיפאדת אל

, המעקב הצמוד אחרי צעירים ישראליים.  משמאל ומימין כאחד–אלים לא מעטים ישר

 בין אם הוא –דוג -הוכיח שקשה לצדד אפילו במי שמציג עצמו כאנדר, יהודים וערבים

  .בין אם גופו במרכז הארץ ולבו עם הפלסטינים, מזדהה עם המתנחל היהודי
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  ערוצים של זעםכרזת הסרט 
  ]יפתח פביאן: גרפיקה, באדיבות ענת הלחמי[

  
שלוש שנים עקבה ענת הלחמי אחרי עולמם של ראפרים בישראל ובעיקר אחרי שני 

שניהם             , סאבלימינל ושותפו הצל: הגיבורים הראשיים שלה בעברית ובערבית

כל השלושה הם ילידי סוף שנות ; ערבי משכונה עלובה בלוד, TN- ו; אביבים-תל

נראה היה ששני הגיבורים , נקודת הפתיחה של סרט התעודה, 2000באביב . השבעים

 מסרים חברתיים המבקשים –אינם מסוגלים להביא את הסחורה האמיתית של הראפ 

; ותחרות אישית שבה מכות מתחת לחגורה הן שם המשחק, להרעיד את אמות הסיפים

 הם עוד 2000באפריל . הם נראו בקיאים בעיקר במנייריזמים הנלווים לחוויה המיוזעת

ניסו להבקיע את דרכם לעולם הסגור של המועדונים המיועדים , נסעו יחד להופעות

כולל אמירה מתנשאת של , ודיברו זה אל זה בחיבה, לבני עשרה ולבני עשרים ומשהו

  .'כאזרח סוג ב, קובי על האופן שבו תאמר תופס את עצמו

יפורם של הראפרים מכאן הופך ס. פחות או יותר, עד כאן החלקים הנחמדים

מראש ניכר היה שההבדל המהותי . הישראליים לסיפורה המסוכסך של החברה כולה
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לשליחות , מלכתחילה, סאבלימינל היה מודע. בין קובי לתאמר הוא במּודעּות שלהם

אפשר שלזכותו עמד ; הפוליטית שלו והתחיל אותה מן הימין המובהק- החברתית

, תאמר הסתפק בעצם ההופעה. 15 כבר בגיל ניסיונו העשיר בתחום שאליו נכנס

. ובמשחקי המילים שלו דמה עדיין לילד הבודק באצבעו אם המרק אכן רותח, בשעשוע

חי מיום , 'כשהוזמן לבמה בעת שסאבלימינל ביצע את אחד מלהיטיו, 2000באביב 

  :עמד תאמר בצד ומלמל יחד עם הסולן', ליום

  פאתהמדינה מתנדנדת כמו סיגריה בפה של ער

  ,כלוא בתוך צינוק לבוש מדים ירוקים

  שומר על עם שיורק לי בפנים

  ,מוקף בחברים אכולים סרטים

  קוד של מלחמה יורדים מהפסים

  ונגל מבטון'אביב הפכו לג- שדות הפרחים בתל! יורים

  זה העיקרון, והחזק שורד

  הכל נשלף מהמותן ואין כאן היגיון

  כי אנשים מתמלאים עופרת כמו עט עיפרון

  ,אין לי ארץ אחרת[...] 

  רק מילה אחת חודרת

  ,אל ליבי אל נשמתי

  ?אתה איתי, ישראל המדינה שלי

ישראל 'הוא לא שם לב שבאמירה . בלא כל סייג התייחס תאמר לשיר כמייצג גם אותו

ישראלית - לא התכוון סאבלימינל אל האוכלוסייה הערבית?' אתה איתי, המדינה שלי

; מפקפקים בזכותם של הישראלים על חלקי ארץ אחדיםאלא לכל היותר לשמאלנים ה

נראה שגם התנדנדות המדינה כמו סיגריה בפה של ערפאת לא נשמעה באוזניו של 

מלחמות , ה'חבר'כל מה שהיה לו לומר בסיום השיר הוא . תאמר טעונה יתר על המידה

 שום דבר שיכול היה להתפרש כאי הסכמה עם'; הופ יביא את השלום-היפ, בחוץ

אף לא מילה על , היהודי לפלסטינים-שום ביקורת על היחס הישראלי, סאבלימינל

מסר של , סאבלימינל כבר הפנים את המסר האמיתי של הראפ. שלו על הארץ- זכותו

  .הופ- תאמר עוד שבר את השיניים בדרכו להתאים מילים עבריות לקצב ההיפ; מאבק

: ת תפיסת הראפ בעולם כולוסאבלימינל המשיך מכאן הלאה אל שירים התואמים א

מלחץ כלכלי ועד תשוקה (שילוב בין עיסוק בעניינים הטורדים את דעתם של צעירים 

את השורות ' הפרד ומשול'כלל בלהיט , למשל, כך. ובעניינים פוליטיים ישירים) בוערת

  ):שאותן מבצע הצל(
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  רחובות הזעם מרעידים עולם כרעם

  לא מוותר אף פעם, לא מוותר היום

  ם מגן דוד עד יומי האחרון שוב מאסקינטייפ נמרח על החלון לאע

חלום להצדיע לדגל לעמוד בהמנון ולחשוב שעלה של זית מייצג 

  שלום'ת

  מצטער הוא לא גר פה יותר

  הוא נחטף או נרצח היה שלום חבר

  לחיצות ידיים חיוכים מזויפים

  ?הסכמים בדם נחתמים איפה אלוהים

כי לא נולד הבן זונה שיעצור , עם חזק לא נתקפל'(' תקווהה'כזה היה המסר גם בשירו 

  .וכזה היה גם סגנון ההופעה שלו על במות המועדונים) 'את ישראל

חברתית גבוהה יותר וזכה לחינוך טוב יותר היה -מי שהגיע משכבה כלכלית, כרגיל

 אנר האמנותי שנועד'אפילו בז. וב הבכיר'את הג, גם הראשון לתפוס את קדמת הבמה

אזרח שווה זכויות , הישראלי- היה זה הערבי, מלכתחילה לשרת את החלשים והדפוקים

כשסאבלימינל כבר . מעמדה של נחיתות, שהחל את דרכו מנקודת זינוק גרועה, לכאורה

תאמר עוד היה בנקודה שבה מתלהבים מעצם היציאה מן , פיתח תיאוריות לאומיות

הוא עוד היה בנקודה שבה ; ל בני דתוהשכונה המרובבת ומסביאת אלכוהול האסור ע

האפשרות לשאת חן בעיני חבריו היהודים הצדיקה זלזול בקודשי האיסלאם ומידה של 

במקום להשתמש בראפ בהוראתו המקורית ככלי . שנאה עצמית שהופנתה כלפי אביו

', לגיטימית'עשה ממנו תאמר קרדום לכניסה לחברה הישראלית ה, למאבק חברתי ואתני

נציג , היה דווקא תאמר, הופ-אילו פעל בהתאם לדפוסים של ההיפ. היהודיתכלומר 

יכול להיות שהוא אפילו היה . אנר'נהפך לגיבור בימתי של הז, המיעוט המופלה לרעה

הישראליים הצעירים שההזדמנויות שנקרות על דרכם -סוחף איתו את חבריו הערבים

,  חלק נכבד מן היהודים המקומייםמועטות ופחותות מן הדלתות הפתוחות לרווחה בפני

  . כמו אלה שגדלו עם סאבלימינל

ואדי ' שגרמו ליהודים להתעקש יותר מתמיד על המינוח 2000מהומות אוקטובר 

ניערו אפילו את , בהתייחסם להסלמה בגישתם הפוליטית של תושבי ואדי ערה', עירון

קיבל מעתה משנה ' ערבי-הסכסוך הישראלי'הביטוי המעורפל ביודעין . תאמר מלוד

תפיסות העולם של . שכן הסכסוך התגלע לא רק מעבר לקו הירוק אלא גם בתוכו, תוקף

כל קבוצה , חברת הרוב היהודי ושל קבוצת המיעוט הערבי בישראל החלו לנוע ימינה

זמניות מופלא פוקד את המזרח - נראה היה שקסם על. האתני שלה-והימין הלאומי

צבאיות -ומעורר תפיסות פוליטיות, עוריו האלימים של האזורמשיב לחיים את נ, התיכון

שני , ועדיין ניצבים,  ניצבו2000בראש שני המחנות של שנת . 1967שהיו מקובלות עד 

חרף ; אישים שפעלו כבר יובל שנים קודם לכן אם כי אז תפסו תפקידים בכירים פחות



226  I נעמה שפי    

  

ליטי ָשבּו ראש הממשלה פו- השנים שחלפו ועל אף השינויים הלא מעטים במישור הגאו

הישראלי וראש הרשות הפלסטינית לשיח הישן על האויב המר שכל רצונו הרג ומיגור 

פיגועים רצחניים של : אל השיח הישן הצטרפו גם הוכחות מעשיות קורעות לב. יריבו

ופעולות צבאיות ישראליות בקרב , ארגוני טרור פלסטיניים בתוך תחומי הקו הירוק מזה

  . הפלסטינית מזההאוכלוסייה

השיבה הרעיונית אל שנות החמישים והשישים והנתק בדרגים הבכירים בין 

. ישראלים לפלסטינים השתלבו היטב בעולמם הרוחני של מובילי הראפ הישראלי

זכותו המלאה : סאבלימינל קיבל לגיטימציה מלאה לרעיונות שבהם דגל עוד קודם

וקה מימי הממלכה המקראית ועל רקע על רקע ההיסטוריה הרח, והבלעדית על הארץ

הזדהות מלאה עם הסמלים הלאומיים של המדינה , ההיסטוריה הקרובה מימי השואה

כעת . תוך הפיכתו של תליון מגן דוד גדל ממדים לסמלו המסחרי, )'מגן דוד זה אחלה'(

, את השינוי עברה החברה הישראלית כולה; לא היה סאבלימינל צריך לעשות הרבה

מץ רעיונות וסמלים שיצאו מן האופנה מאז סוף שנות השבעים וביתר שאת ששבה לא

-שגם קודם הדיפו ניחוחות לאומיים ברורים אך נדחו על, ולכן שיריו. בשנות התשעים

קיבלו מעתה פרשנות שונה מתוקף העובדה הפשוטה שהקונצנזוס , ידי מעצבי התרבות

מי שלא , וכך. ה ימינה מן המרכזכאשר נקודת הכובד שלו מצוי, נע מן המרכז לקצוות

אביב - להופיע בפני אוהדי מכבי תל2001הצליח לקבל השמעות ברדיו הוזמן באביב 

אם כי בתום אותה שנה , שבאו לכיכר רבין לחגוג את הזכייה בגביע אירופה לאלופות

הראפר : 2003-כל זה השתנה ב. עדיין הוכתר בעיתונות כתופעה המאוסה של השנה

יע אצל מלך הרייטינג דודו טופז ולכאורה קיבל הכרה כחלק אינטגרלי הוזמן להופ

בשנה האחרונה מפרסמים סאבלימינל והצל מוצר מזון מוכר לילדים . ממדורת השבט

ומובילים קמפיין בוטה הקורא לחגירת חגורות בטיחות גם במושב האחורי של 

נעלם , מוקדמת ברדיושגרם להחרמתם ה, החשש מפני מסרים ימניים קיצוניים. המכונית

  . כלא היה

אפשר היה לצפות שהשינוי ביחס המדיה לסאבלימינל יהיה תולדה של התמתנות 

 שוב –או אימוץ שכל כוונתו לנטרל את המחאה , מסריו מטעמים מסחריים מעשיים

אך לא מניה ולא . או סממן של התמסדות שגם לה יש ריח של כסף, בנסיבות כלכליות

שיר שנפתח בהקלטת קריינות (ממשיך לנוע בין הקו הלאומי מאוד סאבלימינל . מקצתי

קריינות מוכרת היטב מתשדירי , מאיימת המספרת על האויבים הצרים על ישראל

אני לא צמא , הגרון שלי רווה'(לבין הקו המבקש לכאורה שלום , )הבחירות של הימין

כל מי שאומר מילה הוא תקף באורח בוטה את , 2001בפסטיבל הראפ הישראלי ). 'לדם

הוא גם שם ' האור מציון; 'ציוניים- כאילו אין בנמצא ישראל שבה חיים גם לא, נגד ציון

ממשיך , לפחות ברגעים המצולמים שבהם אינו מופיע על הבמה, הצל. אחד מאלבומיו

. אולי לא, אנר'אולי כחלק מהז, להגיב באלימות מילולית ולאיים באלימות פיזית
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 התפרסמו לא אחת ידיעות על אירועים אלימים במהלך הופעותיהם בחודשים האחרונים

נראה כי זו החברה ; נוטרלו או התמסדו, זה לא שהם התמתנו, כלומר. ולאחריהן

או שקיבלה את הגישה של חלקים , או שהתחספסה, או שנאטמה, הישראלית שהקצינה

  . או שכל ההשערות נכונות, נכבדים מצמרת השלטון

גרמה האינתיפאדה למהפכה של ממש במודעות החברתית במקרה של תאמר 

הוא עדיין רוצה , אמנם. או לפחות בנכונות שלו להביע את דעותיו, והפוליטית שלו

אבל הכלים שלו אינם עוד שותפות עם , להתמודד עם סאבלימינל ולהצליח כמותו

ק למען גם אם לא תמיד ברור אם הוא מעדיף להיאב, הכוכב היהודי אלא אמירה אישית

או למען זכות , כנגד אי השוויון שממנו סובלים ערביי ישראל, עתידם של ערביי לוד

איפה '(בצד חומר מועט בעברית המתאר את הפער בין יהודים לערבים בארץ . השיבה

ואת ) 'כשלא מזכירים אותי בהמנון/ והוא גר לי בסביון / השוויון כשאני בפחון 

-  תאמר עבר גם לשירה על הסכסוך הישראלי,הפשיעה הרווחת בקרב ערביי לוד

גם אם אופי מסריו של תאמר לא התגבש לכלל . פלסטיני שבו הוא נוטל חלק פעיל

אין ספק שיש לו דעה ושהוא מוכן לעמוד מאחוריה ולשלם את , אמירה ברורה אחת

אלא שבמקרה שלו לא די היה בהתנתקות מחיבוק הדוב של הראפרים . המחיר על כך

תאמר מחויב גם לשכנע את הקבוצה האתנית שלו . והפיכתו לאויבם המרהיהודיים 

הישראלים בהיותו לוחם כנגד הכלכלה הדכאנית של היהודים -את הערבים: בכנותו

ואת הפלסטינים עצמם כמי שאמונתו בצדקתם שלמה , וכמזדהה עם הרעיון הפלסטיני

  .גם אם בכיסו תחובה תעודת זהות כחולה

פה שהחלה בסדרת פיגועים קשים ברחבי ישראל והסתיימה תקו, 2002מאז אביב 

הוא הלך : של ממש' חיה פוליטית'היה תאמר ל, נין'בפעילות צבאית אינטנסיבית בג

בקיץ נעצר בגין ; לצפות בהפגנה דלת משתתפים של הימין בכיכר רבין ונעצר לביקורת

לום בראשון הובא בפני שופט בית משפט הש, השתתפותו בהפגנת תמיכה בפלסטינים

לפני , קודם': עמד עתה לימינו, שעליו לגלג בעבר, אביו. לציון וזוכה תוך דקות ספורות

', אני מדוכא יותר, אבל עכשיו המצב הרבה יותר טוב. אולי הייתי מדוכא, עשרים שנה

באותם חודשים התעניין תאמר . אמר האב הגאה כשהמתין לגזר הדין של בנו המרדן

הופיע על , הוא התראיין בערבית לרדיו פירטי חיפאי:  בערביםפחות ביהודים ויותר

הופיע בפני הקייטנה של ילדי העקורים מאיקרית , מדרכה בבית קפה ערבי בחיפה

 ביטא הזדהות פומבית עם –הופיע בפני אולם מלא קהל ערבי אוהד וכאמור , וברעם

 בפני הצעירים TNבמהלך כינוס של ערביי ישראל בגליל הופיע . האינטרס הפלסטיני

  .כשעל הבמה התנופף כקמע דגל פלסטין

תאמר . אפשרי עם דגל פלסטין, אבל לא כל מה שמותר לעשות על במה עם מגן דוד

סיים את המופע ההוא במעצר בית שבמהלכו הבין עד כמה הוא מבולבל מן 

פלסטינים הרבה -אין לו ספק שהקהל הערבי מעדיף את המסרים הפרו. ההתרחשויות
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מסיבה זו ומאחר שאין לו די חומר ;  מכפי שהוא מזדהה עם האזרח הלודאי הדפוקיותר

אבל גם העולם הערבי לא . בעברית ברור לו שלא יוכל לכבוש את פסגת הראפ בישראל

, הסבריו על כך שהוא זה שלא זנח את אדמותיו. שם הוא נתפס כבוגד; מציע נחמה

בהן הוא עדיין קושר שיחה עם הגנה בהזדמנויות המעטות ש- שמשמשים קו התקפה

עצמו כשהוא מדבר - אינם משכנעים אפילו אותו, סאבלימינל מחוץ למועדון זה או אחר

מילד משוטט בלוד היה תאמר לצעיר מודע מאוד שמעצר . ערבית- על התרבות הפאן

ישראלי -אמת של מי שזהותו כערבי, הבית נותן לו די והותר פנאי לפתח את האמת שלו

ידי החברה -הישראלית ועל- ידי החברה היהודית-בן כלאיים שנדחה עלהפכה אותו ל

כפי שהסביר בנובמבר , הפלסטינית כאחד בלי כל קשר לזהות שהוא ביקש לאמץ לעצמו

  : אביב-עיתון תל בראיון ל2002

למדתי איך ] הנהלת חשבונות ואחר כך קרימינולוגיה[בזמן הלימודים 

הבנתי .  והחברה אשמות בכךואיך הממשלה, חברה הופכת לעבריינית

להשאיר אנשים בבורות שלהם , שלהשאיר את לוד במצב שהיא נמצאת

השלב הבא היה . זה חלק מהגזענות כלפינו, ולא לתת להם אפשרויות

אבל הן גרמו , אמנם לא השתתפתי בהתפרעויות. 2000אירועי אוקטובר 

תגובה אחרי המהומות וה. לי להבין מה זה להיות ערבי במדינה הזאת

. אחר כך ערבי, הבנתי שאני קודם כל פלסטיני, של המדינה אליהן

  . ישראלי אני בכלל לא

שארגנה קבוצה ', רייב לשלום, 'אבל תאמר שב וחבר ליהודים פעם נוספת במופע מיוחד

 משחר, המודע, לפעמים נראה כאילו תאמר החדש, יתר על כן. שבעצמה היא מיעוט

 שתשחרר אותו מן התפקיד המעיק של –לשלום מדיני  לשוויון כלכלי ו–לאוטופיה 

  .מטיף בשער

. מהפכת המודעות של תאמר שינתה כליל את הדרכים שבהן הגיע לקהל בארץ

אל , הצלחתו בקרב האוכלוסייה הערבית הביאה גם אותו אל הקונצנזוס הטלוויזיוני

לחמאס ועוד ל "ההשוואה החד משמעית בין חיילי צה. 3תוכניתו של גיא פינס בערוץ 

לא לגמרי ברור מה היה הנוסח (התבטאות שאליה השתרבבה גם השוואה עם הנאציזם 

הביאה לתאמר תמיכה , )היא אינה מובאת בסרט, המקורי של ההשוואה הטעונה הזו

חבר אליו אביב גפן בהפקת , עם הפיכתו לאיש פוליטי מודע. ממקור לא לגמרי צפוי

 .2של ניסים משעל בערוץ ' משעל חם'ה  הדרך אל מכאן כבר קצר. שיר וקליפ משותפים

תאמה כעת את צרכיו של , המבוססת על אמירות חדות וברורות, תוכניתו של משעל

' ליצן חצר'הפעם סירב תאמר לשמש , שלא כמנהגו בתחילת דרכו הבימתית. תאמר

תאמר הבין ללבו של : חילוקי הדעות באולפן היו ברורים. והביע את דעתו בגלוי

אביב לא יכול היה להבין את הטרוריסט ; רוריסט המתפוצץ אבל לא הסכים איתוהט

משעל קיבל את ; שאת מדיהם הוא לובש רק לצורכי הקליפ, ל"ואף לא את חיילי צה
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הצטיירה הילה , שוחר שלום מוצהר, סביב תאמר. הסחורה שמייצרת אחוזי צפייה

מו ברצון ובמודע עמיתו אלימה למדי שאינה שונה באורח מהותי מזו שאימץ לעצ

  .היהודי סאבלימינל

אלא גם בשל ,  הוא סרט מגויס לא רק בעטיו של החומר המובא בו של זעםםערוצי

היא בחרה במודע להאיר את ההקצנה של סאבלימינל . הגישה של הבמאית ענת הלחמי

נראה כי היא ביקורתית כלפי ההסלמה ; TNולהדגיש את הבעייתיות שאיתה מתמודד 

ואולי , עם זאת. ונית של היהודים יותר מאשר כלפי זו שפקדה את המיעוט הערביהרעי

ומולו , סרטה משרטט בבירור את המיעוט האתני כגיבור התרבותי של הראפ, בגלל זאת

מכאן קל להלחמי להבהיר ששוב מפגינה התרבות הישראלית מידה . את תרבות הרוב

בישראל היא ; ים מאשפתות אביוןהופ להר-במקורה אמורה תרבות ההיפ. של ייחוד

הברית אמנם כבש את עולם -בארצות. ממשיכה לחבוט בדפוק ולרומם את החזק ממילא

אך הוא מתאים למסר בהיותו בן למשפחה , )Eminem(אמינם , הראפ דווקא צעיר לבן

הוא וראפרים שחורים ולטיניים חשפו גם את הפן . דלת אמצעים מאזור גרוע במיוחד

היא מאומצת , משעה שאפשר לעשות ממנה כסף: ר של תופעת המחאההבעייתי האח

ממש כמו תרבות , בחום אל חיק הממסד שהופך אותה מִּפרדה בועטת לקופה רושמת

בארץ חדרה תרבות הראפ אל לב הממסד ואל . ינס לפני שתיהן'הרוק לפניה ותרבות הג

לחני , מזומנותהשירים מושמעים ברדיו לעתים : ההצלחה הכלכלית בדרכים שונות

רשת האינטרנט עמוסה באתרים על הראפ , פרסומות עושים בראפ שימוש לא מבוטל

ין היוקרתי 'וסרט התעודה הראשון על ראפרים בישראל הוא זוכה פרס וולג, המקומי

  .2003לשנת 

הראפ , אמנם. הייחוד המקומי של הראפ ניכר גם בעניינים הנוגעים לתכנים

נשען על דפוסים של הראפ האמריקאי באמצו דיבור , כאחדהיהודי והערבי , הישראלי

אבל נראה כי בארץ התחלפה .  הכל כדי שיקשיבו לו–מתגרה ומקומם , גס במתכוון

, זו שהדירה את סאבלימינל מרשימות השידור של תחנות הרדיו, ההקשבה הראשונית

ות ראפ גם לא לגמרי ברור אם מישהו מבני הנוער המאזינים ליציר. לאדישות מוחלטת

ייתכן שגם כאן עשתה התרבות . שומע את המילים הנאמרות בהם ומפנים אותן

הברית באמצע -מן הסוג שהתרחש בארצות, אולי מהירה מדי, הישראלית קפיצה מהירה

: ואולי הסיבות לשחיקה המהירה שונות. הראפ התמסחר והמסר נשחק. שנות השמונים

 לכאן רק בשלב שבה הייתה כבר לזרם של הראפ הגיעה) subculture(תרבות -התת

ואולי אין זו כלל . כלומר כגורם פחות מרדני ויותר מסחרי, הברית-המרכזי בארצות

אלא אשמתה של החברה הישראלית הכותשת , גם לא אשמת האיחור, אשמת המסחור

שבסופו של דבר מותירות את , עצמה בבליל של מסרים ובאמירות בוטות מאין כמוהן

אפשר גם שאת הקריאה המשווה של המסרים של הראפ הישראלי .  נפשהשומע שווה

הברית הולידו השוליים מחאה בוטה שנועדה - בארצות. יש לערוך באופן הקשרי
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המדכא את המיעוט בנימוס רב ובאצטלה של חינוך ', תרבותי'להחריד את המרכז ה

רוחק שנות אור ואילו בישראל דברם של השוליים וסגנון הדיבור שלהם אינו מ. מעודן

סביר להניח שלפער . למשל המחוקקים והאוכפים, מלשונם של היושבים במרכזי הכוח

יש חלק באדישות השוררת סביב ' רחוב'המתון בין סגנונו של המנהיג לסגנון הנוהג ב

  .הדיבור הגס והמסר האלים של חלק מהראפרים המקומיים

הציג את פניהם של הקצה הבוטות המאפיינת את הראפ היא שאפשרה ל, ובכל זאת

, במלחמת המילים שבין שני הקצוות הללו. הלאומי היהודי ושל הקצה הלאומי הערבי

יש , יש מי שצועקים חזק יותר. אין צודקים ואין צדיקים, כמו במלחמות ההורגות באמת

בסופו ; יש מי שמאמצים שפת גוף אגרסיבית יותר, מי שמשתמשים בדימוי בוטה יותר

חברתם של יהודים וערבים , רבה צער וכאב על החברה המסוכסכת כולהשל יום יש ה

למי שמוכן לספוג את הבאסים המכים בעוז כדאי להקשיב לאמירות החריפות . כאחד

אין כאן שום , האמת. שיש לאמני הראפ המקומיים להציע ולראות את ההערצה כלפיהם

ים דומים מושמעים כאן ותכנ, הערצה כזו וגדולה ממנה מקובלת מעבר לים: דבר חדש

פי רוב -אבל כשהסיסמאות הנבובות על. השכם והערב מפיהם של פוליטיקאים ופרשנים

כלומר שיא של בוטות ,  בלוק חשוף ומחוספס ללא טיח–מגיעות בצורתן ההיולית 

אפשר לומר , בלשונם.  זה מצמית–המאפיינת כיום את היהודים ואת הערבים כאחד 

 – בלשון העממית הצעירה הרווחת היום – הם TN- ושהטקסטים של סאבלימינל

במקרה שלהם לא ). מרשימים ביותר בלשון תקינה(' סוף הדרך'או ' פצצות לגבות'

סרט , ערוצים של זעם. לגמרי ברור שמדובר ברעיון מטפורי בלבד ולא בהצעה לפעולה

  . שוטח פרופיל מרשים ביותר של קצות החברה הישראלית, כואב בכנותו
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