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להיות שמרן מדוע ראוי

סטוב ויד ו י די

אולם מולדתו, באוסטרליה שערוריות מעט לא עורר (1994-1927) סטוב דייוויד הפילוסוף
של בדמותו יושר מליץ לו משנמצא מותו, לאחר רק זכה גבולות, חוצת אמיתית, לתהודה

אור שראה סטוב?", דייוויד "מיהו במאמרו קימבל. רוג'ר האמריקני האמנות ומבקר המסאי
הדעות הוגה של כשנחשף לכתביו שאחזו בו ואת הפליאה את העונג קימבל מתאר ב־1997,
הדעת, להעלות על שאפשר אינטלקטואלית קלישאה כל "מנגחות האוסטרלי, שהשקפותיו

שנוי לוין, פילוסוף מייקל דוקטרינרי". בדרוויניזם וכלה ברלטיביזם ואי־רציונליזם החל
דייוויד סטוב לצפייה של ובמאמריו בספריו הקריאה את פעם השווה במחלוקת בפני עצמו,

לך שניתנה אתה שמח אבל אסטר, פרד להיות מייחל "אינך פוצח במחול: אסטר בפרד
אותו בפעולה". ההזדמנות לראות

על מוסכמות. מקריאת תיגר לא נרתע מעולם פרסום, סטוב היה שוחר אף שלא ואמנם,
נחשב לתרומתו יום, של דייוויד כנגד עמדתו הספקנית האינדוקציה, היוצא על בעיית מחקרו

יצא למערכה הוא זה. מקצועי בהישג הסתפק לא סטוב אולם הפילוסופי, העיקרית לדיון
ואת הישר השכל את שהשחיתו, לדבריו, אופנות אינטלקטואליות אותן כל נגד חזיתית

ותלמידיו, שסטוב פופר של קרל הפילוסופיה התבונה האנושית: של הישגיה המצטברים
אפלטון" והזרם המפעל המדעי; "כת של מהות תפיסה מסולפת ומוגבלת האשימם בהפצת

לבחון שיומרתה הסוציו־ביולוגיה, להחריד"; "מוזרים לרעיונות האחראים האידיאליסטי,
"מגוחכות" תובנות הדרוויניסטית הניבה לאספקלריה וחברתיות מבעד אנושיות תופעות

של הפוסט־ המדרש מבתי הביקורתיות התיאוריות שלל וכמובן, בעליל; ו"בלתי רלוונטיות"
אקדמית פעילות הרוח מכל למדעי שרוקנו את הפקולטות המרקסיזם, הפמיניזם או מודרניזם,

"רצינית".

אויבים. לו לא מעט הקימו המשתלח וסגנונו יריבות בהשקפות הבוטה של סטוב הזלזול
נחת רוו לא עשורים, בוודאי לשלושה קרוב במשך לימד שבה באוניברסיטת סידני, עמיתיו
בניין דוגמת הפסיבי, הסוג מן ולאו דווקא כ"אזור אסון, ממאמריו, באחד תיאורה, למקרא
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בקר או עדר דולף, גרעיני כור האקטיבי, כמו מן הסוג אלא מוצפת, אדמה או חלקת מופצץ
את אפילו הביכו סטוב של מהשקפותיו כמה והטלפיים". הפה מחלת של התפרצות שנתקף

מזה נופל הנשים האינטלקטואלי של כושרן כי קביעתו חסידיו המושבעים; ואת מוקיריו
את לעד הכתימו בגזענות, מסוימים על היבטים סנגוריה ללמד התעקשותו או הגברים, של
סטוב לה דחקה את ומחוצה האווירה העוינת באוניברסיטה דבר, של המוניטין שלו. בסופו

השנים הנותרות לכתיבת את והקדיש ב־1987, מוקדמת לפרישה יצא מחוץ לקמפוס. הוא אל
מן חלק בסרטן הוושט; שחלה לאחר יד בנפשו שלח ב־1994 ולתחביב הגננות. מאמרים
היטב והמנומקת הנחרצת התנגדותו את הזה, בהקשר להזכיר, שלא יכלו לא המספידים

עישון. על להגבלות

Proceedings of the העת בכתב שפורסם יותר, ארוך חלק מטקסט הוא שלהלן המאמר
הנאורות על באנתולוגיה הופיעה המקוצרת, הנוכחית, הגרסה ב־1988. Russellian Society
- על סטוב של המסאית לכתיבתו מובהקת דוגמה מספקת והיא ,(On Enlightenment)

של "זכרים והתנהגותם הפמיניזם בגנות הפרובוקטיביות האמירות חסרונותיה. מעלותיה ועל
נשענים השמרנות דבריו בזכות אך מעטים, לא קוראים תקוממנה בוודאי הומוסקסואלים"
הקולות והתגברות הנוכחי, הציבורי האקלים רקע על נוקב. לדיון וראויים מוצק היגיון על
מרענן מסתברא כאיפכא סטוב של נקראים טיעוניו מקיפה, חברתית לרפורמה הקוראים

במיוחד. ומפכח

אפוא מכניס אתה מחלה.  בגין  לאטה ונכלית הולכת  פרימיטיבית  גורמת חברה גם אך המחלה, את מחסלת וזו המודרנית הרפואה את  לפעולה
לילידים עורך אתה הדמוגרפי הגידול את למתן כדי אוכלוסין. להתפוצצות
שלמה. בארצך תרבות של להתפרקותה בכך ומביא מניעה, אמצעי היכרות עם
חד־הוריות, אמהות של מצוקתן את להקל  שנועדה תחיקה יוזם אתה שלך
אתה הנישואין. למסגרת מחוץ ילדים להולדת כספי תמריץ שיצרת ומגלה
גם אלא מסוימות רק לתעשיות לא שמת קץ ומגלה שבכך מינימום שכר מבטיח
לא וכתוצאה מכך מקום לכל לנסוע האנשים לכל מאפשר אתה לחריצות עצמה.

הלאה. וכן הלאה וכן אליו. לנסוע שראוי אחד מקום ולו עוד נותר
על הנשען  הטיעון - השמרנות בזכות ביותר והטוב הישן הטיעון זהו 
ובלתי צפויות  בלתי לתוצאות תמיד כמעט מביאות שפעולותינו העובדה 
שאי־אפשר עד עגום וכה כה רחב ניסיון על מאגר מתבסס זה טיעון רצויות.
לעולם זוכה אינו הוא איכשהו,  זאת, ובכל רציונלי. נימוק  שום נגדו להציב
שמכונה מה כי - שוב מתגלה - כאשר שלנו. זו בחברות כמו לו הראוי למשקל
תמיד היא ההנחה עצמה, המחלה מן קשה שפגיעתה תרופה אלא אינו "רפורמה"

סם מרפא. מאותו יותר גדול מינון שנחוץ לנו
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העיקריים הגורמים כי טען מלתוס*  כך? כל  אומללים האדם בני מדוע
מתמקדת זו שתפיסה אלא ומגיפות. מלחמות רעב, הם האנושית לאומללות
רוב ממש זה ברגע נכונה, הרי הייתה אילו הסוגיה. החיצוניים של בהיבטים רק
שלא חוו מימיהם בסידני, או בלונדון יורק, בניו החיים התושבים בני השלושים
ככל מאושרים להיות צריכים היו המגיפה, או המלחמה הרעב, מחוויות שמץ ולו
אותם מקום, מכל אכן המצב? מאן דהוא שזהו האם סבור להיות. אדם שמסוגל
את להפריך בכך כדי מאושרים, ודי כה הם משוכנעים לחלוטין שאין אנשים
משונה של ההומו פנימית מתכונה לגמרי מתעלמת השקפתו קביעתו של מלתוס.
אומללות", ב"וַסת גם אלא בווַסת חום לא רק מצויד שהוא העובדה ספיינס:
אבל לפחות קבועה לרמה אולי לא - שלו אי־שביעות הרצון את המגביר תמיד

למדי. גבוהה מסוימת, מינימום לרמת

החיצוניים הגורמים כל את אפילו מקיפה אינה מלתוס של אינה רשימתו שלנו במאה  שחשיבותו אחד גורם מזכירה אינה היא  לאומללות. 
המלחמה מקרי רוב  למעשה, המגיפות; או הרעב המלחמות, של  מזו נופלת

לב.** לרוחב שלו. כוונתי תולדה ישירה הם שלנו והרעב
את למשל, - לציין, דוגמאות מיליון באמצעות את טענתי להמחיש יכולתי
השפעותיה את או שלנו, זו כמו חברות על ה"רווחה" חקיקת של השלכותיה
בוחר אני הלאה. אבל וכן פרימיטיביות תרבויות על הטכנולוגיה המערבית של
העשרים. זהו המאה של והבולטת ביותר: הקומוניזם הגדולה לדוגמה לגשת מיד
אמונה תפלה, או בורות מתוך בלבם, מדמים אנשים שכמה עד כה נתעב רוע
מפוכחת בראייה אבל עצמו. בשטן אפילו ואולי השטן בפולחן בוודאי שמקורו
דווקא נעוצים  זמננו בן הקומוניזם של הפסיכולוגיים ששורשיו כל ספק אין
שעוללו אלמלא מעוללים מה לא היו השאר סטלין וכל הלב. לנין, בתכונת רוחב
הקומוניסטים של  השקפותיהם האנושי. המין עם להיטיב בתחילה  ביקשו
אנושות מידידי כמובן, אותם, מבדילות האושר להשגת הנחוצים התנאים בדבר

הגידול הטבעי קצב כי שטען אנגלי, כמורה ואיש כלכלן ,(1834-1766) מלתוס תומס רוברט *
המוני, רעב היא התוצאה המזון. ייצור יכולת את בהרבה מקדים האנושית האוכלוסייה של

האוכלוסייה. לצמצום ומגיפות וגורם מלחמות גם המוליד

.benevolence במקור: **
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החלומות כל את ומתמיד מאז  הניע אמונתם הרגשי של הדלק אבל אחרים;
האנושית. את האומללות להפחית או למגר השאיפה הנלהבת האוטופיים:

בכל הקומוניזם.  של הממשיות התוצאות הן מה לכול ידוע זאת, ובכל 
בעוצמה סבל אנו מוצאים העליונה הקומוניסטים על ידם של הייתה שבו מקום
פעילה, שוררת בהתנגדות נתקלים שבו הם מקום ובכל תקדים; ובהיקף חסרי

רעב. גם רבים ובמקרים אינסופית, מלחמה
כמובן מתכוון אני לב, רוחב של מתוצאותיו כמה הן שאלה אומר כשאני
להיות בכללותה. ואם האנושות לפעול למען למטרה לו השם רוחב לב לאותו
הלב רוחב בהצבת מסתפק שאינו רוח  להלך מתכוון  אני אנליטי, יותר מעט
קדימות עצמה למוסריות אלא מעניק מחויבויותיו המוסריות, בראש האוניברסלי

אחר. דבר כל פני על
רב־ גורם יחדיו נוצר האלה ההשקפות שתי של שרק בשילוב לדעת חשוב
מזיקה. שאינה כמעט עצמה, בפני מהן, אחת כל האנושית; לאומללות עוצמה
אבל לב, רוחב לגלות מחויבות לו יש כי המשוכנע אדם על למשל, חשבו,
על אדם המוסר; או על פני הנוחות את או הפרסום, למשל, מבכר בפועל את
העיקרית שחובתו  משוכנע אך העדיפויות סולם בראש המוסר את  המציב
כל ביצירתיות. או אלא לנהוג בקדושה, למשל, בחכמה לב רוחב להפגין אינה
המקרים לא ברוב אולם האדם, על אחיו בני פורענות להמיט עלול אחד מאלה
לא תהא כזה אדם שיגרום הנפש עוגמת ביותר, הגרוע במקרה וגם יגיע לכך.
פול סונג, איל קים מין, צ'י מאו, הו לנין, סטלין, שחוללו הזוועות כמו נוראה
בין הלב רוחב של העליון המשוכנעים הן במעמדו אנשים - קסטרו או פוט
השילוב כל הדברים. בין המוסר של העליון במעמדו המוסריות והן החובות

האנושי. לאושר מחריד נזק ספק, ללא שמסב, הוא האמונות בין
של נחלתם אינו  זה הקטלני השילוב החופשי, העולם של מזלו  לרוע
של אוטופיסטים אותם לכל משותף הוא אדרבה, בלבד. הקומוניסטים
אנשים שנה. מעשרים יותר זה החופשי בעולם בפועל השולטים הנאורות
אל אפילו  הגיעו לא שמעולם משום רק ולו כמובן, קומוניסטים, אינם אלה 
האוטופי" "הסוציאליזם בין המפרידה מתקדמת אינטלקטואלית מדרגה אותה
הם עתה, זה שנזכרה מהסיבה ואולם, מרקס.  של המדעי" "הסוציאליזם ובין

כמעט כמו הקומוניסטים. מסוכנים
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את להגדיל היא במעלה הראשונה שחובתנו ההנחה היסטורית, רעיון מבחינה היא  האנושית, האומללות את להפחית או האנושי,  האושר 
חובות לו שיש תמיד הניח האנושי המין ככלל, האחרונות. הדקות בעשר שנולד
כמו מסוימת, טובה מידה לטפח או ביושר לנהוג קדוש, להיות - יותר חשובות
אם מקום שולי, תפסה הכללי את האושר להגדיל החובה אומץ. או  נאמנות
של לדידם אבל הבורים. של והן המשכילים של הן המוסר, שיטות ברוב בכלל,
חשוב על הדעת שקיים משהו יעלה לא דבריי, בני זמננו שבהם עוסקים האנשים
מהם נבקש די אם בכך להיווכח כדי האנושי. האושר מן מבחינה מוסרית, יותר,
שיתנו, קיצוני. הדוגמה באופן כרע בעיניהם המצטייר של דבר־מה דוגמה לציין

בכאב. או אחרת כזו תתמקד בדרך מן הכלל, יוצא ללא

לזהותם, קל  העדיפויות.  סדר  בראש המוסר את  מי שמציבים גם  וישנם
עוולות?" היא ראוי לתקן "האם התהייה כי באנשים המניחים מאחר שמדובר
הלוגיקה יכולה זו ובנקודה וכלל; כלל רטורית איננה שהיא אלא רטורית. שאלה

שינוי. לשם לזכור, שראוי משהו לומר
שיש בהכרח נובע לא מוסרית מבחינה פסול הוא שדבר־מה העובדה מן
לא דבר שאותו מוסרית, מבחינה מוטב, כי זו מעובדה להסיק אי־אפשר לסלקו.
לנסות כלשהי מוסרית חובה לנו יש כי ממנה להסיק אפילו אי־אפשר יתקיים.
לא פסולה Xל־ חלופה כל אך פסול, הוא  Xש־ ייתכן הזה. הדבר את לסלק
בדיוק יהיה פסול X את ניסיון לסלק שכל ייתכן אפילו יותר. ואולי אף פחות,
- אפילו X את לסלק ניסיון וכל ,Xל־ חלופה שכל ייתכן יותר. אף X, ואולי כמו
כמו מידה באותה יביאו בהכרח לתוצאות פסולות עצמו - בפני פסול אינו אם
ה"אפשר", מן משתמע ה"רצוי" אם תקף גם אינו ההיסק יותר. אף ואולי ,X
- רעות הפחות כמה לכל יש הזה שבמקרה מפני הפילוסופים, שסבורים רוב כפי

לסלקן. חובה לאיש שאין - הכרחיות רעות
היה יכול שעליהן אמיתות גם הן אבל צרופות, לוגיות אמיתות הן אלה
שהקנו לניסיון השגור הודות בהיסטוריה, התקופות רוב אדם לאורך כל לעמוד
היא כל החלטה כמעט למדי. ממוצעת הייתה תבונתו אם - אפילו החיים לו
הטוב; של המושבע  אויבו הוא ביותר הטוב רעות; אפשרויות בין  בחירה
הלקחים עם נמנות אלה כנף אמרות - טובות בכוונות רצופה לגיהינום הדרך
או זו בדרך הניסיון. ואולם, לנו שמנחיל ביותר, וגם הידועים ביותר, הברורים
גמורה בחסינות מיד זכה מודרנית באוניברסיטה אי־פעם שלמד מי כל אחרת,

מפניהן.
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האמריקנית למעורבות שהתנגדו הסטודנטים עוררו ולמה מה שום על
ה"אידיאליזם" זה היה התשובה - את יודעים הכול כל כך? רבה הערכה בווייטנאם
להביאם למסקנה, כדי היא פסולה  בשכנוע שאותה מעורבות היה די  שלהם.
האם תהיינה. אשר התוצאות תהיינה קץ, לה לשים שיש והוודאית, המיידית
מוריהם גרועה. לוגיקה הייתה שזו יודע אני אבל יודע; אינני אידיאליזם? זה היה
אילו כאחד וציבורי אינטלקטואלי שירות עושים היו הללו הסטודנטים של

זאת. לעשות הרבו לא שהם לי נדמה אבל הזו. הּפִרכה על בפניהם הצביעו
היא מסוימת שרעה  בטעות, פעם, לא סבורים שהשמרנים לציין  למותר
ניסיון או שכל מידה, לפחות באותה לה רעות החלופות הכרחית, שכל רעה
שממנו החומר הן כמובן כאלה טעויות יותר. עוד לתוצאות גרועות יביא לסלקה
האחר עושה אבל הצד שכיחות. אכן והן ה"רפורמטורים", קרוצה הרטוריקה של
בין א־סימטריה שקיימת להודות יש שכיחות. באותה לפחות הפוכות טעויות
שהם אישי משהו בעניין, אינטרס פעמים רבות יש שלשמרנים מפני המחנות, שני
א־סימטריה אפילו רעה מסוימת. אבל בעקבות הניסיון לסלק להפסיד עלולים
גדול השמרנים שהצדק עם הסיכוי שכן אחרת, ידי א־סימטריה על מתקזזת זו
האינטלקטואליות, את התפיסות פעם לא האישי מחדד שהאינטרס משום יותר

תמיד. מעמעמים אותן לצדקה"* "הרעב והצמא בעוד

פילוסופיות. ובחלקן גם כלליות, טענות בהצגת המאמר הזה עסק כה לי, עד המוכר היחיד הכללי  האנטי־שמרני הטיעון על  ביקורת  מתחתי
מטפיזי פער קיים כי מניח שהוא משום הנאורות של האוטופיזם נגד ויצאתי
הגבוהה הסבירות את ציינתי השמרנית לעמדה כחיזוק ההווה.** ובין העבר בין
לוגי קשר והסברתי שאין רצויות, ובלתי צפויות בלתי יחוללו תוצאות שמעשינו
לעולם שמוטב לו הסברה ובין רע או שגוי הוא שדבר־מה בין העובדה הכרחי
כוחם על הם שומרים השמרנות: בזכות מאוד כלליים שני טיעונים אלה בלעדיו.
לפסוח על מצדי זה מגוחך יהא פילוסוף, שאני אף ועם זאת, מצב. ובכל בכל עת

הנוכחי. החברתי ממצבנו הנובע השמרנות, בזכות המיוחד הטיעון

(הברית ישבעו" הם כי לצדקה והצמאים הרעבים "אשרי ההר": על "הדרשה מן בהשאלה *
החדשה, מתי 6:5).

המאמר. של יותר, הארוכה שהעלה בגרסה המקורית, לטיעון כאן מתייחס סטוב **
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אומר לא בנוח, מרגישים הם שבו היחיד המגרש על מתנגדיי עם להיפגש כדי
בצד את לממד האושר־אומללות. אניח למה שקשור פרט מצבנו הנוכחי דבר על
מלהעלות אפילו אָּמנע עובדות. על רק ואדבר לערכים הנוגעות השאלות כל
להחזיק מעמד במצבנו תוכל חברה אם למשל, - עובדות עתידיות תהיות לגבי
הנוגע בכל בלבד עובדות אפוא:  בלבד בעובדות אסתפק  נוספות. שנים עשר

או מן העבר. מן ההווה עובדות לאושר או להיפוכו, ורק
פנימיים אינם רק מהם וכמה האנושי, האושר את רבים קובעים גורמים
גורמים גם יש אבל ציבורי. לידע נגישים כלל אינם ובוודאי פרטיים, גם אלא
הגורמים מבין שניים נבחן הבה לכול. ברורים ואפילו ציבוריים חיצוניים,
וכיבוד אדם  חיי כיבוד חברה: של לאומללותה או לאושרה ביותר הברורים 
ובכל יתקיימו ברמה גבוהה ביותר, האלה ייתכן כמובן ששני התנאים הרכוש.
הפועלים בגורמים אחרים גם תלוי הרי מצבה מאוד; תהיה אומללה החברה זאת
בה הכבוד ככל שהולך ופוחת יותר אומללה חברה נעשית בהכרח בקרבה. אבל
שהחברה ספק אין במיוחד, נמוכה אלה שני של רמתם וכאשר ולרכוש; לחיים

בקרבה. הפועלים האחרים הגורמים יהיו אשר יהיו מאוד, אומללה תהיה
הרכוש, ולכיבוד אדם  חיי לכיבוד הנוגע  בכל כעת, עומדים  אנו היכן
והכול עשרים וחמש שנה? הואיל או חמישים למצב ששרר לפני מאה, בהשוואה
להזכיר הראוי אבל מן מילים. להכביר צורך אין זו, התשובה לשאלה את יודעים

עובדות רלוונטיות. כמה
מבנה כל תא טלפון, כל ספר, בית כל הרכוש. תחילה בכיבוד נעסוק הבה
מדי כמעט נופל קרבן למעשי חבלה קבוע, ציבורי שאינו נשמר באופן מתקן או
אינו אם קרובות לעתים נפרץ או מקום עבודה פרטי מגורים בית כל ביומו. יום
עניין מגלה הדברים, המשטרה, מטבע היטב. כשהוא מוגן גם ולפעמים - מבוצר
לבלום מצליחה לא הייתה שאותו הפשיעה נחשול בהתייצבות מול בלבד פושר
חשד. מכל נקייה עצמה היא הייתה וגם אילו עשרה, פי גדול לכוח זכתה אילו גם
הקיטור לרכבת בדומה הביטוח, כי מוסד ויותר יותר מבינים הרכוש מבטחי

ונעלם. הולך לעולם שייך נשים, ולכיבוד
חשופים בבית, אפילו הציבורית, בתחבורה ברחוב, אדם. חיי לכיבוד ועתה
לסכנה מסוימת הגבוה, הבינוני או מהדרג פושע גבר שאינו כל אישה, ילד, כל כל
ושלא החופשי, לעולם מחוץ מקבילה לה שאין רצח, או אונס תקיפה, של
רק אז כיבוש, וגם או בִעתות מלחמה החופשי שלא בעולם עד כה התקיימה
המוריקים הצומחים בגנים ובפרברים העצים דופן. חייהם של יוצאי במקרים
לטמיון יורדים צעירים אדם בני מאות של חייהם אבל הרשויות, בידי מוגנים
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שמפגינים תוצאות הזלזול בשרה את על כבר חוותה כל משפחה כמעט יום. מדי
זכותם על עומדים הומוסקסואלים זכרים החיים. כלפי וצרכניהם הסמים סוחרי
צוות אחרים, הומוסקסואלים אלה ויהיו אחרים, אדם בני של חייהם את לסכן
דבקותם עיקשת מן הצד; וכה צופים סתם או או בבית החולים באמבולנס רפואי
על הבריאות לרשויות לדווח חוק פי על המחויבים שהרופאים, עד הזו בזכות
של במקרה כן לעשות מורשים אינם מידבקת, מחלה מקננת שבגופו אדם כל

איידס. נשאי
אלא זרא. עד הללו, המוכרות העובדות רשימת ולמנות את לטרוח טעם אין
חמישים ואפילו מאה, לפני מופלג. חידוש בגדר גם היא מהן אחת ואחת שכל
תופעה בגדר שהיו או כלל, קיימים היו לא הללו הדברים שנה וחמש עשרים
ולרכוש אדם לחיי ביחס התלולה שההידרדרות היא עובדה שבשולית. שולית
שעליהם חדשים שלנו, אותם מנהיגים לשלטון של עם עלייתם בדיוק החלה
והתבסס שהתרחב ככל והחמירה נמשכה הזו וההידרדרות לכן; קודם דיברתי

יותר. או פחות האחרונות, השנים ושתיים עשרים במהלך שלטונם
אלה תהליכים של זמנית הבו שההתרחשות להאמין מישהו עשוי אם
שההתפוררות מאליו אתו. ברור להתנצח טעם גרידא, אין מקרים צירוף היא
הן עליהם והרפיסות החיצונית שהשתלטה הארצות החופשיות  של הפנימית
בשנים שהתחולל מהותי גישה שינוי אותו אחת: בסיבה שמקורן תוצאות שתי
הקמפוס) במשעולי דיוק (וליתר המשחקים במגרשי ושראשיתו 1970-1965

ברקלי. של
באמצעות השמרנות בזכות כאן המוצג הטיעון את לקעקע כמובן, אפשר,
באותו שלנו, החברות בידי עלה הדרכים שבהן את שתמנה נגדית, רשימה הכנת
שחל הכרסום על כפיצוי הכללי, האושר את ניכר באופן להגדיל ממש, זמן פרק
כזו? רשימה להכין האם אפשר אבל ולרכוש. הכבוד לחיים מאבדן כתוצאה בו

נעשה לא איש כי שאטען כך כדי עד  שלנו  זו כמו מחברות נואשתי לא
התקדמות שחלה אני משוכנע אדרבה, ו־1987. השנים 1967 בין יותר מאושר
למשל, הסמים,  סחר של מוטביו זה. בתחום בלבד, חלקית אם גם ממשית, 
מי בכל הדין  והוא   ;1967 בשנת קודמיהם שהיו מכפי יותר  כיום  מאושרים 
מזלם שהתמזל  הקג"ב  בעובדי וגם הפורנוגרפיה מתעשיית רווחים  שמפיק 
מספרית מבחינה זעירים מעמדות הם אלה כל אבל אצלנו. מוצבים להיות
שחל הגידול אחת, לקבוצה  נצרפם אם  וגם  בכללותה, לאוכלוסייה  יחסית
עקב הנגרמת הכללית האומללות תפיחת את לגרד אפילו יתחיל לא באושרם

וברכוש. אדם בחיי הגובר הזלזול
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הגברים, של של באושרם אמיתי גידול חל כי שיטען מי יימצא אם אני תמה
כזו משולה טענה הפמיניסטית. הטלטלה בזכות עצמן הנשים של הילדים או
במבט אחד בפניה שדי נסלחת, ובלתי אכזרית בדיחה ואפילו לבדיחה ותו לא,
גורם הוא עצמו שהפמיניזם ברור מקום, מכל לרסנה. כדי המטלטלות אחת של
השנים וחמש בעשרים  הנשים שחוו והמשפטי הפיזי הביטחון באבדן  מרכזי

האחרונות.
רשימת החסרונות מול יתרונות של רשימה לערוך מישהו האם יוכל ובכן,
בידיו אם יעלה גם שהרי בלבד. משנית חשיבות לכך יש מנקודת מבטי שלי?
בזכות המקומי הטיעון את רק תקזז  שלו הרשימה  זאת, לעשות מישהו של
אינו ובטוח שהדבר סמוך אני כך, או כך הכלליים. הטיעונים ולא את השמרנות

מעוניין לנסות? אפשרי. מישהו

בן־ברוך ברוריה תרגום:

David Stove, On Enlightenment, ed. Andrew Irvine (New ב: לראשונה  פורסם המאמר 
.Brunswick, N.J.: Transaction), ch. 14, pp. 171-178


