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 Hagar Salamon The Hyena People: Ethiopian Jews
 in Christian Ethiopia

 Berkeley: University of California Press. 1999. 157 pages.

ידומילל הבושח המורת הווהמ ,The Hyena People ,ןומולס רגה לש שדחה הרפס 

,םירחאו (Kaplan, 1992)ןלפק ועבקש המגמל םאתהב ."לארשי אתיב" וא היפויתא תודהי 

."יפויתאה הרשקה" ךותמ קר ןיבהל ןתינ לארשי אתיב תוברת תאש השיגדמ ןומולס םג 

לע תרפסמה ,הפ־לעבש הירוטסיהב תיסחי שדח םוחת הז רפסב הפממ איה ,ךכ לע ףסונ 

הרקחמ .תירצונה היפויתאב הינכש ןיבל לארשי אתיב תליהק ןיב םיימוימויה םיסחיה 

תניינעתמה תיסופיט תיגולופורתנא השיגב ול ומדקש םיירוטסיהה םירקחמה בורמ לדבנ 

בותכ רפסה .םירקחנה יניעב תיביטקייבוסה םתועמשמבו םייתרבחה תולובגה ייונישב 

.םיילארשי םיטנדוטסל םג םיאתי אוהו ,ןוגר'זמ הייקנו הלולצ תילגנאב 

(transformation) "הרומת"ב הריחבה איה ןומולס לש התשיגב הלודגה הלעמה 

לכב רוזש הרומתה ביטומ .לארשי אתיב לש םהייחב תועמשמ תרגסמ קינעמה ,לע־אשונכ 

םידמל ונא ,ךכ .ףסונ הרקמ לכ םע ןיינעו תונימא רבוצו ,רפסב םיראותמה םירקמה 
המשאהה היה היפויתאב לארשי אתיב ייח תא ובציעש םימרוגה דחאש <40-35 'ע> 

םיברואה (buda ;אדוב> םדא־יעובצל םיכפהנ לארשי אתיבש ונעט םירצונה :ףוג־תרומתב 

(malicious transformation)"ערהל הרומת" לש וז הקירוטר .םימימת םיירצונ תונברוקל 

םירכיא םתוא .לארשי אתיב דגנ התנפוהש תומילאה תקדצהל םימיוסמ םירקמב השמיש 

הרומתה תוחוכמ וארייתה םג תכתמ־ישרחכ לארשי אתיב לש םתונמוימל וקקזנש םיירצונ 

תיתרבחהו תילכלכה םתקוצמ תא ורימחה קר הלאכ תועפות .עוצקמל ורשקנש םירימטה 

.קוחר־אלה רבעב הדעה ינב לש 

חוכב קסעתהש היפויתאב דיחיה םרוגה ויה אל םירצונהש ןייצל בושח הז םע דחי 

תלאש תא תויתטישב תנחובש הנושארה תרקוחה הניה ןומולס .ויתונכסבו הרומתה 

partial) תיקלחה הרומתה חיש תא תדעתמו ,לארשי אתיב ברקב תודבעה 
 transformation) אתיב םג ,םיירצונה םהינכש ומכ .(82-73 'ע> םהידבע לע ופכ םהש

- ורחס םהבש (barya) היראבה וא (shankilla) הליקנשה - הלפשה יבשותש ונעט לארשי 

,לארשי אתיב ידי־לע הלא םידבע ושכרנ רשאכ .תיעזגו תיתוברת הניחבמ םיתוחנ םניה 

הריבסמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .יקלח רויג ורבע ףאו החפשמה ייחב יקלח ןפואב ובלוש םה 

אתיב ןיב םיגוויז םנמוא ויה .יתדהו יתרבחה םדמעמ ינבל קר ךדתשהל ורתוה םה ,ןומולס 

ודלונש םידליה לש תיתרבחה םתועמטיהל סחיה לבא ,"םיידוהי היראב" ןיבל לארשי 

יפ־לע ךא ,םויכ םג הליהקב ילאוטקילפנוק וניה הז אשונ .ילילש היה הלא םיגוויזמ 

רוד ןהל סחייש תובישח התוא הלא תונחבהל םחיימ וניא ץראב יחה ריעצה רודה ,ינויסנ 

הז הרקמו ,ימוקמ ןתמו־אשמל דימת תודמוע תיתרבחה הרומתה לש היתוכלשה .םירוהה 

.ללכה ןמ אצוי וניא 

םירקמב בטיה תאז השוע ןכא ןומולסו ,ינבמ חותינ רשפאמ ןומולס לש םלגה־רמוח 

ובש רדוסמ־אלהו הנתשמה יתרבחה רשקההמ יתוברתה טסקטה תא דירפהל רשפא םהבש 

םש ,לארשי אתיב ימגתפ לע ןיוצמ קרפב םימוד םירבד תרמוא המצע ןומולס .עיפומ אוה 
.םיירצונה םהינכש םדגנ ונפהש תומשאהה תא לארשי אתיב וכפה דציכ הארמ איה 
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םימו שא לש תורופטמ ורצונ ,לשמל ,תירותסמה "ערהל הרומתה" תמשאה לע הבוגתב 

.(116-105 'ע) םירצונה לש השולקהו השולחה הרומתה תלוכיל וגעלש 

ןזואמה רואיתב הניה רפסה לש ותובישח ,יללכ ןפואב ןיינעתמה ארוקה תניחבמ 

םימוסרפ וא םינותיעב תובתכ ךותמ קרו ךא םיברל ןיידע רכומה םלוע לש יגולותימ־אלהו 

םירקוחה תניחבמ .תוליהקה יתש ןיב קומעה רשקה תא בורל םישיחכמה ,םייסומלופ 

יטרואיתה דוקימה דודיחל םורתי ןומולס לש הרומתה ןועיטש תווקל שי ,הז תמועל ,חטשב 

.רקחמב תיגשומה הדפקההו 

The Hyena-a תויוגייתסה המכ תולעהל רשפא תיגשומה המרב אקוודש אלא 

 People. היפויתאב םייפויתא םידוהי" ,רפסה לש הנשמה־תרתוכמ עמתשמל דוגינב

םירפיס לע רפס והז .היפויתאב םייחה לע רפס הז ןיא רבד לש ופוסב ,"תירצונה 

 (narrative) קותינה רחאל תובר םינש ,םיילארשי םיפויתאמ ,תירבעב ופסאנש תונורכזו

תועיפומה ןורכיזה לע תורעה המכב התבוח ידי םנמוא תאצוי ןומולס .יפויתאה רשקההמ 

תונורכז ובש ימנידה רשקהה םע השעמל תדדומתמ הניא איה ךא ,(15-1 'ע> המדקהב 

יונש ךילהתב תרקוחה לש הדיקפת והמ לואשל ןתינ ,ןיינע ותואב .הווהב םינבומ הלא 

ברקב תורצנתה וא תודבע ןוגכ תורומת לש תיטילופה תובישחב בשחתהב .הז תקולחמב 

וניא יוושכעה רשקההש הנעט לכ ףסה לע תוחדל רשפא ,םויכ יפויתא אצוממ םילארשי 

קפס ןיא ,עבות רפסהש יפויתאה רשקהל תינדפקה בלה־תמושתמ גייתסהל ילבמ .עיפשמ 

לעו וללה םירופיסה ורפוס םהבש םיילארשיה םירשקהה לע רתוי הברה עומשל יוצר היהש 

.םתוא ורפיסש םישנאה 

הרומתה יגשומ תא דימעהל שי יכ ןומולס לש התנעט איה ךכל תיתועמשמ המגוד 

the Western model of)"תועיבק לש יברעמה לדומה" הנכמ איהש המ לומ םייפויתאה 

 constancy), העצהל דוגינב .(124-117 'ע> תונתשמ־יתלבו תועובק תוירוגיטק שיגדמה

תיפויתאה הריגהה לש רתויב םישקה םידדצה דחאש םידמלמ םייפרגוגתאה םירקחמה ,תאז 

ומשש הלא :םייטרקורויבה הנידמה ינונגנמ לש טעמכ תטלחומה הטילשה אוה לארשיל 

הרושה ןמ םילארשיל ריחמ לכב םתוא ךופהתש הרומת םילועב ללוחל הרטמל םהל 

 (1999 ,Reiff, 1995; Seeman, 1997; Kaplan, 1999; Herzog). הרומתה לש הימיכלאה

ידיל אבה ,(nation building) תומוא יוניב לש יברעמה טקיורפה לש וביל־בלב העוטנ 

קר אל ןכ םא תכייש הרומתה .(Herzfeld, 1992) הריגהה לש היטרקורויבב אקווד יוטיב 

תונמדזה יתעדל הצימחה ןומולס .החדנ־יתלבה הווהל רקיעבו םג אלא ,קחרתמה רבעל 

.תעבונ איה הנממש תואיצמה לומ לא הלש תיטרואיתה תכרעמה תא ןוחבל הבושח 

יפכמ רתוי דוע בושח (transformation) הרומתה אשונש יל הארנ ,תורחא םילימב 

ולבס היפויתאב םירצנתמ םידוהיש ,לשמל ,תבתוכ ןומולס .םינוש םימעטמו ,עבוק רפסהש 

.(72-65 'ע> הרומג תיתרבח הרומת םמצעב ללוחל תלוכיה־יאמ תובורק םיתיעל 
הסיפתה יפלש ינפמ ,ליעל רכזנה "ערהל הרומת"ב םתוא םישאהל וכישמה םירצונה 

המודב ."ויתומצעב" ידוהי דימת ראשנ ידוהי ,(לארשי אתיב ברקב םגו) היפויתאב תחוורה 

ירמגל ררחתשהל םהל השק היה ךא ,םתד תא רימהל ולכי הדעה תב וא הדעה ןב ,םידבעל 

.ףוגה יאובחמב הנומטה הרואכל "תיתימא"ה תוהזהמ וא רבעהמ 

עבוקה יטרקורויבה ןויגיהל דואמ המוד הזה יתוברתה ןויגיההש חוכשל םג רוסא 

רקוח לכו יפויתא אצוממ ילארשי לכ .ץראב ןאכ רקחמה יאנת תא תלטובמ־אל הדימב 

תמגוד םיאשונ ביבס ץראב תמייקש תקולחמהו דשחה תריווא תא םרשב לע םיריכמ 
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תודוא־לע ירוביצה ןוידל המדק ףא וז הריווא .היפויתאב םידוהי לש םתורצנתה 

קוידב והומכ ץראב תורצנתהה דשח .א"נשתב "המלש עצבמ" תובקעב הלעש ,הרומשלפה 

(ומצע תא ריממה םדאל ,ירק) רמומלש עבוקה ,היפויתאב "ערהל הרומת" לש דשחב 

"תודהיל הבשה"ה אוה ךכל ינוציקה יוטיבה .הרבחל קיזהל םייומס ןוצרו חוכ שי 

םבור ויפלש םהיפלכ הנפומה ימשר־יצחה דשחהו הרומשלפה לש תיטרקורויבה 

.(Brhane, forthcoming; Seeman, 1997,1999) תוקבדמ תולחמ יאשנו םירנויסימ םניח 

לש רישי ךשמה לארשי אתיב יבגל הווהמ תילארשיה תואיצמהש ,אופיא ,ןועטל רשפא 

.רבעה ןמ תורכומ תויגטרטסא םהמ תשרודה ,תיפויתאה תואיצמה 

יבגל הלאש ןהירוחאמ תרתתסמ לבא ,(pedant) תוינדקונ ילוא תועמשנ הלא יתורעה 

יוצרו רשפא המכ דע .טרפב היפויתא תודהי ידומילו ללכב יגולופורתנאה רקחמה ביט 

דע ?ומצע רקחמה לש ורשקהב תובשחתה ןיבל רדגומ יתוברת־ירוטסיה רקחמ ןיב קתנל 

־יתלב קלח לאכ (informant) עדימה ירסומ לש םויקה תויעבל סחייתהל יוצרו ןתינ המכ 

תויביטקייבוסה תייעבל רישי ןפואב תורושק ןניא הלא תולאש ?רקחנה הדשה ןמ דרפנ 

לש םירופס םיעגר המצעל הריתמ אקווד ןומולס) הלוכ היגולופורתנאה תא םויכ הדירטמש 

המיאתמה תיטילנאה תרגסמה תריחבל רתוי אלא ,(רפסה ףוס תארקל תויביטקייבוס 

הבחר תרגסמש רובס ינא ךא ,וז היגוסב בחרנ ןויד ןאכ להנל רשפא־יא .אשונל רתויב 

.תיפרגונתא תונימא לש בושח ףסונ דבור הז רפסל הקינעמ התיה רתוי 

ןומולס לש התביתכמ רורב .תפסונ תחא הרעה ריעהל ןוכנל האור ינא ,המוד רשקהב 

לש ותעצה ,ןכל .םדובכב דואמ הדיפקמו עדימה ירסומל סחיב הבר תויתפכא השח איהש 

תוישונאה־ללושו עגופה יוניכה והז ןכש ,תרעצמ "עובצה ישנא" הזה רפסל אורקל ךרועה 

הזב שי .(36 דומעב תרפסמ המצע ןומולסש יפכ) היפויתאב לארשי אתיב ולבס ונממש 

יתילעהש םיאשונ םתוא לש םתובישח לע ילוא הדיעמה תנווכמ־אל "היצזילטניירוא" ןיעמ 

תורודהמב .תירבעב םג בורקב רוא הארי הז רפסש תווקל שי ,הרקמ לכב .הלעמל ןוידל 

םשו הפ ולפנש תוטמשהו ביתכ תויועט המכ ןקתל םיכרועל ארוק ינא תואבה 

םיקסועל יסיסב יפרגוילביב טירפל ךפהיי הז רפסש חינהל םוקמ שי .היפרגוילביבב 

לע .תובר רפסהמ יתדמל ימצע ינא .ארקיי ובש םוקמ לכב םירע םינויד ררועיו םוחתב 

תוכלשה לע רתוי תלכשומ הרוצב רבדל תעכ רבכ לכונ ןומולס לש התדובע סיסב 
.לארשי אתיב לש םהייחב "הרומתה" 
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