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 ןמ רתוי הבושח ,םלוא .דירא חווטל ךכ
 םירתאה ,םילחנה ,םיה—ףונה ןמ תומלעתהה
 התיה—המודכו עקרקה עבט ,םיירוטסיהה
 .תינרדומה ריעה עבטמ תעוושמה תומלעתהה
וריעה תיגולוקאה היעבה לש התוילאוטקא
 תאצומ ונמוי־רדס לע הנורחאל התלעש תינ
 תויפוטוא לש טלחומ רדעיהב הישרש תא
 םא—םויכ יכ רמול רשפא ילואו ,תוינוריע
 הקוקז לארשי־תגידמ—ידמ רחואמ דעומה ןיא
 לכב תצמואמ הבשחמלו תוינוריע תויפוטואל
.ריעה ינפ ןוקיתל רושקה
 שדחמ וניא ןהכ קירא לש רצקה ורקחמ
 ררועל אוה דיתעש תווקל שי לבא ,הברה
 לכ ןיא וז היעבלו .תינוריעה היעבב ןינע
ייעב יהוז .תונויצ־יטנא וא תונויצ לא רשק
 תילארשיה הרבחה לש רתויב הפוחדה הת
 שדוחמ חותיפל הייטנה .םויכ ןאכ היחה
 יטסינרדומ עקר לע תירפכ הקיטנמור לש
 ךישמהלו םייניעב לוח תורזל הל רוסא
 היפל הנמז רבעש הנשי היגולואידיא התואב
 ץראה לש הדיתע וליאו יחרכה ער איה ריעה
ותיש ןיב ,תירפכה תובשיתהה ךשמהב אוה
.תיפותיש אל ןיבו תיפ

לארשיב תחוור תוינידמ
יכראה עבטש גשומ אוה "החוור־תנידמ"
1 תנשב ינקילגנאה לפמט ףושיב 9 4 א והו 1
 יטרקומדה הנידמה סופיט תא רידגהל אב
 תא ליבגמ הנידמה לש החוכ ובש ,ברעמב
 תיסאלקה הלכלכה חסונ תישפחה תורחתה
 עובקלו תוסנכהה תא שדחמ קלחל הרטמב
 וז הנידמ לש היעצמא ."ימואל םומינימ"
קומדה קבאמה ךרדב םילבקתמה םיקוח םה
 ירדסהב הנידמה תוברעתה םניינעו יטר
 ־תנידמ לש התילכת .רכו םיריחמ ,רכש
צוס ןוחטב היחרזא ללכל קינעהל החוורה
 תונואת ,תולחמ ,בער ינפמ ןוחטב—ילאי
."רבקה דע הסירעה ןמ" םתוא הוולמה—רכו

 :וכרע ;הארקמ / לארשיב החוור תוינידמ *
 ;ףורשיפ הלארשיו וינינ הידיל ,ןורוד םהרבא
5 ,ןומדקא 0 0  ; 1 9 6 .׳מע 9

 קבאמ ירפכ ברעמה תוצראב הדסונ וז הנידמ
 ובו תיתיישעתה הכפהמב ותליחתש ,ךשוממ
 לדומה" .הבשחמ ימרז המכו המכ ובלתשה
 רוטפ וניא ,ןבומכ ,"החוורה־תנידמ לש
 וב םיאורה שי .לאמשמו ןימימ םירקבממ
 תיתרבח הכפהמ תארקל ןושאר דעצ קר
 בהזה־חופת" ןימכ וב םיאורה שיו המלש
 יפאוש לש םהילגרל ךלשומה ,"הנאיד לש
 בכעמו םלוב אוה ךכבו תיתרבחה הכפהמה
 תרתוימ תוחתפתה וב םיאורה םג שי .התוא
 תולצעה דודיע ,תודבע לש ןוויכל הארונו
 ןורשכ־ירסחו םילצע לש םנומימ לוע תלטהו
 ןיאש לוע ,םיחיוורמהו םירשכומה םכש לע
יסח .םימי־ךרואל וב תאשל הלוכיה הנידמ
 הרשפ הב םיאור החוורה־תנידמ לש היד
 תואיצמב התמשגהש ,תיתרבח היפוטוא ןיב
 לבסנ־יתלב בצמ ןיבל ,השעמל טויס איה
 לשב תולחמלו בערל היסולכואה תרקפה לש
 םהיניע דגנ .תומוא יתשל הייסולכואה תקולח
 רפשל הרטמה תדמוע םינורחאה הלא לש
 םיאתהלו "החוורה־תנידמ" תא ףרה אלל
 תיתרבחה תוחתפתהל הילכו היגשומ תא
.תימנידה

 ינועה ואשונש ,תוארקמ רפס ןאכ ונינפל
שממ לש החוורהו-דעסה־תויגידמו לארשיב
1־ב רואל אצי אוהו ,לארשי תל 9 6 ־ רמוחכ 9
 תילאיצוס הדובעל ם״היב ידימלתל דומיל
 לש ינוחטבה יטילופה בצמה" .םילשוריב
1 ינוי תמחלמ רחאל לארשי תנידמ 9 6 א יבה 7
 יתורישב תוניינעתהה לש תפסונ הקיחדל
 אל תויעבה .ירוביצה םויה־רדסמ החוורה
 תוביסנ ללגב הדצה וקחדנ ןה לבא ומלענ
 אוה הלא תויעב עבטמ .ךכל ומרגש ןמזה
 ןהו בר ןמז הדצה ןתוא קוחדל רשפא־יאש
 קוחר אלה דיתעב המצע רתיב ופוצי יאדוב
 תכרעמב רתוי הפיקמ המרופיר ושרדיו

 ןורוד .א בתכ ,"לארשיב החוורה יתוריש
 השממתה ןכא תיזחתה .הארקמה חתפב
דקאה רוביצב יכ החיכומ הארקמהו האולמב
 ,החוורו דעס לש הז םוחתב ויקוסיעש ,םיאמ
 תושעורה תויוצרפתהה ינפל דוע שגרוה
 הכירצ ןיידעש ינועה תויעב לש תונורחאה
 יד אל יכו הברה תושעל לארשי־תנידמ
6־ה תונשב םא .השענ רבכש המב םלענ 0
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 סימן־היכר שהיה האידיאולוגי ההמרץ כבר
 קודם־לכן, שירותי־הרווחה בתחום לפעילות

 וקשיחות, אדישות ביטוי לידי באה ואף
 של ההמרץ זה מרץ של מקומו את ירש

 והאיום החברתית המרירות החברתית, המחאה
 בארץ־ החברתי־הלאומי ה״קוגצנסום" על

 של הארוכות השנים כי נתגלה ישראל.
 בעיות של גדול קרחון על כיסו המלחמה

 היעדר ושל ועדתיות כלכליות חברתיות,
בעוני. למאבק וכלים מדיניות
 של העוני וחוקר הפילנטרום בות, צ׳ארלם

 שעברה, המאה של 80ה־ בשנות לונדון
 את זיעזעו מחקריו :מגת־חלקו עליו שפרה

 ראיית את שינו הוויקטוריאנית, דעת־הקהל
 רווחה לחקיקת דחיפה ושימשו המציאות

 הראשונות. הליברליות הריפורמות בדמות
 דינים־ לכך. זכו לא הישראליים החוקרים

דו ומחקרים המלצות וחשבונות, עו־נ  על נ
 "ואדי ממוסדת. ביורוקרטיה של שולחנה

 1971ב־ שחורים" ו״פנתרים 1959ב־ צליב"
 מה הממשלתית ולמדיניות לדעת־הקהל עשו

ומהי שקולים מחקרים לעשות השכילו שלא
מנים.

 מכילה והיא קל ספר־קריאה אינה המקראה
 עוני :פרקים לחמישה המתחלק רב חומר

 סוציאלי, ביטוח בישראל, סעד בישראל,
במחק הקורא ואבטלה. ותעסוקה בריאות,

 בלתי־ תמונה יקבל ובדו״חות במאמרים רים,
 מדינת־ של החברתית ההיסטוריה של נעימה
 חומר־ בעברית אין האחרון. בעשור ישראל
 שיתוקן ועד העוני, בעיות על מדעי קריאה
 עתונים רק לא ימלא בעוני והדיון זה מחסור

 הדין מן רציניים עיוניים ספרים גם אלא
במק הכלול החומר מן בחלק לפחות לעיין
זו. ראה

ש. י.

האבסורד של הסוציולוגיה
 בשעתם מתקדמים שרעיונות עולם של דרכו

 עד הציבור לכלל ונחלה לחם־חוק נעשים
 ומפוחם מחריפותם מקפחים שהם כך כדי

 ;האבסורד של הסוציולוגיה :שוהם שלמה *
ע׳. 137 ; 1971 שוקן, הוצאת

 דבר של בסופו אירע, כך הראשוני. המשפר
 הדגש את ששם הפילוסופי־התרבותי לז׳אנר
 סרן כא כאשר האבסורד. ובתודעת במושג

 ופיתח המהולל, הדני הפילוסוף קירקגור,
 בספרו הקודמת המאה במחצית זה מושג

 לקבעו היה עתיד פילוסופיים", "פירורים
 באו כאשר שלמות. לאסכולות כאבן־יסוד

 כמרכז ונתגוהו וחבריהם קאמי סארטר,
 שלהם, האקסיסטנציאליסטית הפילוסופיה

 באים עתה כלשהו. שחוק האבסורד נמצא
 האבסורד את ומנצלים מדעי־החברה חכמי

מדעיים(. )פירסומים ל״פייפרם"

 המכון־לקרי־ וראש פרופיסור—שוהם שלמה
 בפקולטה־למשפטים מינולוגיה־ומשפט־פלילי

"הסוצ בספרו—תל־אביב של באוניברסיטה
 העברי לקורא מגיש האבסורד" של יולוגיה

 ביודעים כמעט ואכן, ל...אבםורד. מבוא
 את אחת לקדירה שוהם מטיל ובמתכוון
 הסארטריאני בגילגולו הפילוסופי, האבסורד

 הביהייביוריזם הפוזיטיביזם, את בדרך־כלל,
 בפלפל מתפלם האמריקאי, והפרגמטיזם

 פרויד, של האסכולה מן פסיכואנאליטי
 של סוציולוגיה—יצור־כלאיים לנו ומגיש

 יש עצמו הנושא בשם לכאורה, האבסורד.
אנאליטית. )אבסורד( סתירה

 שאי־אפשר דבר לך אין שכמדומה אלא
 סוציולוגיה בצד ? לא מדוע ובעצם, לעשותו.

 המדעית, החברה של סוציולוגיה הדת, של
 גם כבוד תשכון הדעת, של סוציולוגיה
אוני כחוג־לימוד האבסורד של סוציולוגיה

 לסמינריון כנושא למיצער או ברסיטאי,
 אלא מוסמך־לקרימיגולוגיה. תואר לקראת

 אקדמאי או אינטלקטואלי ענף ליצור שכדי
 אנאליטית חשיבה של בכושר צורך יש חדש

 לשפי־ הפרי־סוקראטיקנים, של לזה בדומה
 התברך, שוהם שלמה לקאנט. או נוזה,

 בכושר־חשיבה הנדון, ספרו לפי לפחות
 כלומר, ;להבדיל לספנסר, בדומה סינתטי

 ולהכליל צירופים ולצרף נפרדים למזג כושר
יו סינתטית גישה כל שלא אלא טענות.

 בזכות קיימת היא שבדיעבד סינתיזה צרת
עצמה.

 מרבה אכן האבסורד" של ב״סוציולוגיה
מהיראק־—גדולי־עולם לצטט שוהם פרוס׳
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