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נועה לביא *

אם משווים את הקריאה בספרו של רגב להאזנה למוזיקה, הרי שלעתים הוא נקרא כמו ג'אז מורכב 
המבוסס על אלתור מוזיקלי של סטנדרטים, כלומר קטעי ג'אז קלאסיים, ולפעמים הוא נשמע כמו 
ותרבות,  גלובליזציה  החמקמקים  המושגים  על  סוציולוגי-מוזיקלי  סיפור  מספר  רגב  רוק'נרול. 
מוזיקה  חובבי  גם  כי  אלו, אם  בסוגיות  ובראשונה לאקדמאים העוסקים  פונה בראש  ולכן הספר 

מושבעים בעלי סקרנות אקדמית ימצאו בו עניין. 
בו  שרואים  ובין  מהותית  משמעות  יש  שלטעם  שמניחים  בין  טעם,  של  עניין  היא  מוזיקה 
הבניה חברתית. כזו היא גם הסוציולוגיה בעיניי. בעידן סוציולוגי זה, שיש המכנים אותו פוסט-
הוותיקים.  הפרדיגמטיים  הטעמים  רוב  פי  על  הסוציולוגיה  בשדה  שולטים  עדיין  פרדיגמטי,1 

טעמים אלו יכולים להשפיע על חוויית ההאזנה לספרו של רגב. על כך ארחיב בהמשך.
ספרו של רגב מתמקד בקוסמופוליטיות אסתטית כמצב המאפיין את המודרנה המאוחרת, שבו 
התרבות המקומית-לאומית מתעדכנת תדיר בצורות ובסגנונות אמנותיים המיובאים אליה מבחוץ. 
במוזיקת  התמקדות  מתוך  המרובים  גווניו  על  אסתטית  קוסמופוליטיות  המונח  את  מסביר  רגב 
פופ-רוק כמקרה מבחן. על פי רגב, מוזיקת פופ-רוק – המכילה סגנונות רבים כגון דאנס, היפ-
הופ, מטאל ועוד – היא אחד הביטויים המובהקים לקוסמופוליטיות אסתטית. רכיבים של סוגה 
טכניקות  חשמליים,  מוזיקליים  בכלים  שימוש  כגון  אנגלו-אמריקאית,  במקורה  זאת,  מוזיקלית 
הקלטה מתוחכמות וסגנון השירה, הם אמצעי ביטוי שמסתובבים מסביב לגלובוס ומבויתים אל 
תוך תרבויות מקומיות ולאומיות אשר בעבר השתוקקו לבדל עצמן תרבותית כחלק מפרויקט בינוי 

האומה המודרני.
של  הגלובלי  ובשדה  המקומי  המוזיקלי  בשדה  בזמן  בו  הפועלים  אמנים-יוצרים  רגב,  פי  על 
הפופ-רוק בוחרים לאמץ בסלקטיביות מרכיבים של השדה הגלובלי ומשלבים אותם עם חומרים 
מקומיים ומסורתיים. כך הם שומרים על תחושה של מקוריות מקומית, ובה בעת מרגישים חלק 
הם  באשר  הפופ-רוק  מוזיקת  צרכני  בהתאם,  הגלובוס.  פני  על  המופצת  הפופ-רוק  מתרבות 
סבילה  כמעט  מהאזנה  שנעות  פרקטיקות  באמצעות  גלובלית  אסתטית  מתרבות  לחלק  הופכים 
ועד להערצה ולעיסוק יומיומי במוזיקה. זאת ועוד, כאשר סגנונות פופ-רוק זוכים בהכרה כמוזיקה 
"לאומית" של מדינה כלשהי, הלאומיות המוזיקלית של מדינות שונות נעשית דומה. גם אם עדיין 

נשמרת שֹונּות ונותרים הבדלים, הזרות והמרחק התרבותי מצטמצמים.
שלוש שאלות מרכזיות מובילות את המסע הסוציולוגי-מוזיקלי של רגב )עמ' 3(: מדוע סוגת 
ועוצמה עולמית מן המדרגה הראשונה?  הפופ-רוק צמחה לכדי סוגה תרבותית בעלת משמעות 
כיצד השיגה הסוגה את העמדה החברתית שלה ואת הלגיטימיות התרבותית שלה? מהן התוצאות 

בית הספר לממשל וחברה, החטיבה לתקשורת פוליטית, המכללה האקדמית תל אביב-יפו   *
באומן, ז' )2011(. תרבות בעולם מודרני נזיל. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.  1
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התרבותיות של הישג זה? המתודולוגיה מאופיינת בשני קווי מחקר עיקריים )עמ' 27-26(: האחד 
)יוצרים,  המרכזיים  השחקנים  שיח  את  רגב  של  וניתוח  המוזיקליים  השדות  סקירת  על  מבוסס 
מפיקים, מאזינים, עיתונאים, מבקרים, בלוגרים ועוד( בארגנטינה, בישראל ובספרד, וכן על מידע 
דיסקורסיבי ואקדמי לגבי שדה הפופ-רוק האנגלו-אמריקאי. הקו השני מבוסס על קריאה נרחבת 
ועל  והתבססות על הדוגמאות  הגלובוס  רבים ברחבי  מוזיקליים  של מחקרים שנכתבו על שדות 

המסקנות של מחקרים אלו.
התזה  את   – רגב  את  המאפיין  והמסודר  הברור  הכתיבה  בסגנון   – המסביר  מבוא  פרק  לאחר 
המרכזית של הספר, פונה רגב לחמישה פרקים תאורטיים-אמפיריים הבוחנים את שדות הפופ-
רוק ברחבי הגלובוס כעולם אמנות אחד. שלושה מהפרקים עוסקים בהיצע ובייצור של המוזיקה 
ובייצור משמעותה. שני הפרקים האחרונים מתמקדים בתרבות הצריכה של המוזיקה. הדוגמאות 
האמפיריות בספר רבות ומגוונות, מדוגמה העוסקת בהיפ-הופ באפריקה כאיזומורפי ומקורי בעת 

ובעונה אחת )עמ' 42( ועד לתיאור הלהקה שנחשבת "הביטלס של רוסיה" )עמ' 108(. 
ועד  מבורדייה  לזו,  זו  קשורות  גישות  של  מרשימה  מערכת  מציע  רגב  תאורטית  מבחינה 
לאטור. בפרק השלישי למשל מתאר רגב את התפתחות שדות המוזיקה של הפופ-רוק ברחבי 
הגלובוס לכדי עולם אמנות אחד באמצעות פיתוח של תאוריות השדות והתרבות של בורדייה. 
בפרק הרביעי מפתח רגב מודל המתאר את תהליך הקוסמופוליטיזציה האסתטית, שתוצאתו 
 De( דה-נורה  של  מושגים  מפתח  הוא  כך  ולשם  הנוכחי,  הדינמי  הקוסמופוליטי  המצב  היא 

Nora( ואחרים )עמ' 95-94(. 
לאטור.  של  השחקן-רשת  תאוריית  על  המתבסס  האחרון,  הפרק  היא  בספר  ההפתעות  אחת 
)עמ'  הלאטוריאני  הסטנדרט  על  אלתור  ופוסט-פרדיגמטי  אמיץ  באופן  רגב  מאלתר  זה  בפרק 
חברתיים  כשחקנים   )things( ב"דברים"  לאטור  של  בהתבוננותו  משתמש  הוא  כך  בתוך   .)161
לכל דבר. כך מציג רגב את עולם המושגים הקולי )sonic vocabularies(, כלומר את מאפייני 
הסאונד של הפופ-רוק, כ"דברים" ששינו את התפיסה הקוגניטיבית והגופנית של מאזינים ברחבי 

הגלובוס, וכך שינו גם את המציאות החברתית )עמ' 177(.
כאמור, רגב משתמש בתאוריות קיימות אך משכיל לשלבן ולפתחן במקוריּות לכדי אמירה אחת 
ברורה, קוסמופוליטית. לפיכך הספר נושא תרומה חשובה לסוציולוגיה, לסוציולוגיה של התרבות 
ולסוציולוגיה של התרבות בישראל בפרט, מאחר שתחום מחקר זה, למעט יוצאי דופן, אינו נמצא 

במרכז השיח הסוציולוגי בישראל בעשורים האחרונים.
עניין של טעם. מובן מאליו שכשם שאי  היא  מוזיקה,  כמו  כפי שכתבתי,  סוציולוגיה,  ואולם, 
אפשר לשכנע את מעריצי הרולינג סטונס בעליונות הביטלס, כך סוציולוגים הרואים את העולם 
דרך משקפיים פרדיגמטיים אחרים יתקשו להסכים עם השקפת עולמו של רגב כמכלול. מכיוונים 
לצפות  אפשר  אדוקים  ופמיניסטיים  ניאו-מרקסיסטיים  פוסט-קולוניאליים,  פוסטמודרניים, 
לביקורות הנעות מטענות על עיוורון אתני, מגדרי ומעמדי ועד טענות על מהותנות מודרניסטית. 
המעמד  של  פרויקט  הוא  האסתטית  הקוסמופוליטיות  של  הפרויקט  כי  מלכתחילה  מבהיר  רגב 
הבינוני הגבוה החדש )אנשי תעשיית התקשורת, בין היתר(, ומקדים לענות בספרו על ביקורות 
עתידיות כאלה. הוא מסביר את הדומיננטיות האנגלו-אמריקאית המוזיקלית כחלק מתהליך רב-
)לדוגמה עמ'  ולא כשליטה תרבותית מערבית דטרמיניסטית  זרמים טראנס-לאומיים  כיווני של 
7-6(. כמו כן, בנוגע למגדר, הוא מקפיד לשלב דוגמאות רבות של אמניות ומוזיקאיות, והספר אף 

נפתח בדוגמה של אמנית יפנית ולא אמן )עמ' 1(.
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מתוך השיח הקוסמופוליטי עצמו אפשר להאיר כמה נקודות להרחבה ולהעמקה בעתיד. ראשית, 
מהכיוון המתודולוגי: רגב אמנם מבהיר כי המצב הקוסמופוליטי הנוכחי מרובה כיוונים וזרמים, אך 
העולם  בשאר  אנגלו-אמריקאית  פופ-רוק  מוזיקת  הטמעת  של  דוגמאות  בעיקר  מובאות  בספר 
שהצליחה  חזה,  עפרה  הזמרת  של  היא  אגב  ההפוכות  הדוגמאות  אחת  הפוכות.  דוגמאות  ומעט 
מאוד בשדה הפופ-רוק הגלובלי והאנגלו-אמריקאי עם הפיוט התימני שעּוּבד מחדש בישראל "אם 
ננעלו" )עמ' 119(. מעניין יהיה לקרוא מחקר המתמקד בביות של סגנונות שיובאו אל תוך השדה 
האנגלו-אמריקאי של הפופ-רוק. מחקר כזה יוכל לשמש גם תגובה לביקורות האפשריות מחוץ 
הקוסמופוליטיות  תזת  של  בחינה  מתבקשת  כך,  על  נוסף  קודם.  שהוצגו  הקוסמופוליטי  לשיח 

האסתטית בשדות נוספים של תרבות פופולרית, כגון טלוויזיה או קולנוע.
שנית, כמי שמסתמן במהלך הספר כבעל עמדה ובריאנית פרשנית, רגב מבליע אמירות פוליטיות 
מרתקות, גם אם שנויות במחלוקת. לדוגמה, האופן שבו הוא מציג את להקת המטאל הישראלית 
אורפנד לנד )Orphand Land( ככזו שהביאה לאינטראקציה ולקירוב לבבות בין חובבי מוזיקה 
ערבים ויהודים במזרח התיכון בעקבות חשיפה אינטרנטית של סגנון המוזיקה המשלב מרכיבים 
אנגלו-אמריקאיים עם מזרח תיכוניים-ערביים )עמ' 156(. אולי זה נשמע נאיבי שמוזיקה יכולה 
להוביל  יכולה  אסתטית  קוסמופוליטיות  מנסח:  שרגב  כפי  או  אפשרות.  זו  אבל  לבבות,  לקרב 

מסגירות, בדלנות וחשדנות לפתיחות כלפי האחר )עמ' 96(. 
ומנגד  וגלובלית,  אוניברסלית  היא  וממשות,  אידאל  היא  קוסמופוליטיות  בק,2  אולריך  פי  על 
היא לאומית, אתנית ורב-תרבותית. לאומיות במובנה הישן, המודרני המוקדם, אינה קיימת עוד, 
והיצמדות אליה היא בבחינת הכחשה מסוכנת, על פי בק, מכיוון שהיא מסתירה מעינינו עוולות 
המתרחשות במרחב הגלובלי אצל "אחרים". רגב מתייחס – אם כי בלי לנקוט עמדה דטרמיניסטית 
זה אולי  לכיוון קוסמופוליטי.  – לאפשרויות המוסריות הגלומות בעיצוב מחודש של הלאומיות 

החלק היפה ביותר באלתור המוזיקלי של רגב.
זהו ספר אופטימי בעיניי, זוהי סוציולוגיה אופטימית, ואולי כאן טמונה עוצמתה. הסוציולוגיה 
של מרקס, אבי גישת הקונפליקט הביקורתית, הייתה גם היא בסופו של דבר בעלת מאפיינים 
הקפיטליזם.  על  מרקס  של  והביקורת  הניתוח  מעוצמת  לגרוע  כדי  בכך  היה  ולא  אופטימיים, 
בישראל קשה לפתח אופטימיות אל מול הכיבוש, הקפיטליזם החזירי והפערים החברתיים. ודווקא 

בשל כך הקריאה האופטימית של רגב היא חתרנית במלוא מובן המילה, וזה בהחלט רוק'נרול.

בק, א' )2011(. תיאוריה ביקורתית למאה ה-21. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.  2


