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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׳



189ןושל יקרפ

ה שק") רפסה לש וטומב עיפומה ,םוטיל
ם לשת גישתש לכ .בלה תהימכב םוחלל
ד ומעב ימאק רבלא דעו ("שפנ לש עבטמב
ו רבשמל עיגה ןמילק טסיטאב־ן׳ז") ןורחאה
ת קירז תועצמאב יגשיה תעדל דוביא ידי־לע
ן יבו—("תיגשיהה הדימריפה תגספמ ומצע
ת ורעה ,תואבומ ,תומוקמ־יארמ 251 הלא יגש
ה עמיק תמזגומ תיארנה תומכ) תורוקמו

ש דוג םושמ .(וטינ טסקט ידומע 113 ליבשב
— תעדל ארוקה דמול תויוסחיתהו תואבומ
ס וניטסוגא לש םתעד המ—תויחטשב םג םא
, רגדייה ,הנד ןד ,ימאק ,רטראס ,שודקה
א םיברו ןוטראמ ,לרוס ,דיורפ ,םנוסראפ
ת ישיאה ותמורת תא תוהזל ארוקל השק .םיר
ויצוסל ,דרוסבאל םהוש המלש לש תילוגסה
.דרוסבאה לש היגולויצוסל וא ,היגול

:  רבחמה לש יזכרמה ונועיט 7 ןכ־יפ־לע־ףאו
ת וברועמ לש יכרע רבשמ אוה דרוסבאה"
־ ינב ןיב ןילמוגה־יסחיב רבשממ עבונה
ו ניא םא תועמשמ ול ןיא הז טפשמ ."םדא
. תעדה תא חינמ יטרואית הנבמב ןגועמ
ן יא דרוסבאה לש היגולויצוסה לע הירואית
ם דאה לש ובצמ לע תועיבק עפש שי .רפסב
ר זו ומצעל רז ותויה לע ,ינרדומה םלועב
ן יב םייטמילבורפה םירשקה לע ,הרבחל
ה נד הלאה םיאשונה לכב .הרבחל דיחיה
ם תאלעה םצעו ,התישאר זאמ םדאה תוגה
ה נומ םהוש .יעדמ שודיח םושמ הב ןיא
־ וטירכ יתרבח רוכינ לש תוירוגיטק רסירת
, דדובה ןומהה ,ןכמ־רחאלש עגרה ,תילא
־ הש ענכשמ אוה ןיא לבא ,רכו תונגסנ
ה ניא םאו .האיצומו הצסמ ולש היצזירוגיטק
ך רע הל ןיא ,הזכ בצמל תוחפל תברקתמ
.בר יעדמ

־ ותימה םייוקילב ,המודמכ ,שח ומצע רבחמה
דקהה ףוסב .ורוביח לש םירומחה םייגולוד
ה נכ רעצב־תופתתשה" :ומצע אוה בתוכ המ
ה צריש לזמ־שיב רקוח לכל שארמ ...תעצומ
ת א רותסל וא חיכוהל איהש הביס לכמ
."הזב םיעיצמ ונאש יטרואיתה ךרעמה
, יטרואית ךרעמ לכ ורפסב אצמ אלש ימכ
ה מלש לש ורעצל ירעצ תא ףרצמ יננה
.םהוש

.ש .כ

ןושל יקרפ
ה נשכ ינפל ומלועל ןולי ךונח ךלה רשאכ
ל בוימ הלעמל וירחאמו ,םימי־עבש שיא היה
וריב תיכוניחו תינשלב תוליעפ לש םינש
ק דקדמה" םשב עדונ תובר םינש .ריעה םילש
וה (םבורב םירצקה) וירמאמו ,"םילשורימ
־ לע־ףאו .יעוצקמ תע־בתכ לכב טעמכ ועיפ
ע דונ ומשו ,םצמוצמ ומוסריפ היה ןכ־יפ
ן יבו "יחרזמ" רנימסב וידימלת ןיב רקיעב
א צי 1952 תגשמ .תודהיה־ירקוחו םינשלב
ן וליש ,קבלא־תנשמ םוסריפ םע ותוינומלאמ
ד וקינה תובקעב) עיתפמו שדח דוקינב הדקיג
. ("הנשמה דוקינל אובמ" ,בושחה ורפס אצי
ה זב רואל תאצל וירפס ולחה ותומ דע זאמ
ת וכימסב ,לביק 1962 תנשבו ,הז רחא
דמה וילעפמ לע לארשי־סרפ תא ,םיכיראת
רבינואה םעטמ דובכ־רוטקוד ראותו ,םייע
, 76 ןב אוהו ,ןולי הכז ךכב .תירבעה הטיס
.תחאכ תימדקאו תימואל ,האלמ הרכהל
ת ובר םינש ותוליעפ התיה הפנע ,רומאכ
ד בלב ותוליעפ ףקיה אל םלוא .ןכ ינפל
א לא לארשי ינשלבבש טלובה 1אשעש אוה
וכה ,השדחה םתשיגו םנוויכ ,וירקחמ יפוא
, טויפ ,תוליגמ ,הנשמ ,ארקמ וידחי תכר
. תונוש תודע לש תורוסמו תוליפת־ןושל
ד י־יבתכ לא ,םיקיתע םיליווג לא ותודימצ
ה רידנה ותואיקב ,םינושאר םיסופד לאו
ז נכשא ינב לש םאטבמל הבושקה ונזאו
ד חא לכ וכפהש םה הלא לכ—דחאכ ןמיתו

ל זרב־ןאצ־סכנלו םולב רצואל וירמאממ
ל כ םידומ ,םויכ .תירבעב תונשלבה םלועב
ם לועמש ,ןולי הקווד יכ ץראב תירבעה ירקוח
מיהל בריס ףאו ,תימדקא הרדיתק ספת אל
א וה הקווד ,ןושלל־הימדקאה ירבח םע תונ

ה לוכסאה לש היתומגמ תאו הכרד תא עבקש
א וה־אוה .תירבעה ןושלה רקחב תימלשוריה
ף צרכ תירבעה ןושלה תייאר תא ססיבש
־ ןושלב וא ארקמה־ןושלב קסופ וניאש
ת ירבעה תונשלבל הל ןתנ ךכבו ,הנשמה
מ קהבומב הלידבמה דוחיי ץראה־תלודיג
חרזמ ידיב ושוביגכ תירבעה ןושלה רקח

, קילאיב דסומ ;ןושל יקרפ :ןולי ךונח *
.׳טע 1971 ; 503 ,םילשורי
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