
 היטךןק1מךה סוסבל

 תור .י .ח תאמ

 ירהש ,םיקלח המכמ בכרומ ,ברעה וב לפטנש "היטדקומידה סוסיב לע" אשונה

 ןמ רבד לש וסוסיב לע םירבדמשכ .הסוסיב םג אלא דבלב היטרקומיד אל וב ללכנ

 ששח ררועמה עוערה אוה סוסיבל קוקזהו ,סוסיבל אוה קוקזש םתסה ןמ ,םירבדה

 םיסיסרה ןמו ,חוחית תמדא לע ותוא ונבש תיבל ?המוד רבדה המל לשמ .תלופמ לש

 םנמאו .תודוסיה תא קזחלו קודבל שיש רכינ תוריקב ןמז רחאל םילגתמה םיעקבהו

 ףא םיבר תעדלו ,היטדקומידה ןינבב םיקדס — דבלב ונימיב אלו — ונימיב ולגתנ

 .אובל הבורק התלפמו הדוסימ איה העוער

 וליפאו) תורשפא לע םירבדמה ונכותב הרוחשה ,דדמה ילעבל ןיוכתמ ינא ןיאו

 ןיאש העדל ןיוכתמ ינא .וז המחלמב תויטרקומידה תומצעמה ןולשכ לש (תואדו לע

 ,חצנל ידכ יכ ,רבד םושב חילצהל ללכב וא המחלמב חצנל היטרקומיד ידיב ללכב

 .התרצ ידגב תא שובללו התויטרקומיד ידגב תא טושפל איה החרכומ ,חילצהל ללכב וא

 חכ לכ חרכומ ,חצנל ידכ — וישכע דצ לכמ ונא םיעמוש דכ — לשמל ,המחלמב

 יזכרמו דיחא חכ חרכומ — ונא םיעמוש ךכ — חצנל ידכ .תחא דיב זכרתהל ןוטלשה

 ,שפוחה תא חיכשהלו חוכשל שי ,חצנל ידכ .וינינעמ ןיע םילעהלו טרפה תא אכדל הז

 םיישיאה םייחה תאו תונותעה תאו עדמה תאו תורפסה תא דבעשלו ,הוחאהו ןויושה

 'תוריחה חבזמ לע ,בירקהל אלא הז ןיא לבא .ןוחצנה לש ורושפאל — תחאה תילכתל

 םא ףא ירה ,ןוחצנה ידפ תא תיחשהל ונילע ןוחצנה םשל םאו .המצע תוריחה תא

 היטדקומידהש אוה היטרקומידה ןוחצנל ןושאר יאנת :רבד לש וללכ .םיחצונמ אצמינ חצננ

 ז תחצנה ליעוה המ — ךכ םאו !תירטילטוט תוצירעל היהת

 ידוסי לדבה ,האוד ינאש ינא בשוח וא ,ינא האוד .ךכ יתעד ןיא ,ימצעל ינאשכ

 הינמרג ,םידבעושמה םימעה יכרד ןיבו ,תפרצו הילגנא ,םיישפחה םימעה יכרד ןיב

 תעשב דוחיב אלא המחלמ תעשב וליפא קר אל טלוב אוהש ,הז לדבהו !היסורו

 הכרב ,לשמל ,ינא האור .ןתרזעב ,ךפיהל ,אלא תויטרקומידה לש ןרבועב וניא ,המחלמ

 תיב תדובעב הילגנאל הלודג
 י

 תרוקב לש זכרמ אוהו ,םויה לש ,טנמלרפה ,םישרומה

 ,שדח קוח לש ,דעצה ךל ןיא .דגנתמו ססות זכרמ ,הלשממה תולועפ לע הנוב

 ןשי קוח דל ןיא !ףירחו קימעמ ןויעב םש תלקתנ הניאש ,ןוחצנה םשל קוח וליפאו

 ןמאיה .וב םישמתשמש םיכרדה לע םש םירערעמ ןיאש ,ןוחצנה םשל וב םישמתשמש

 .ס'"ח ,תבט ,"הטיסרבינואה ירתוס' תדוגא" יגפ5 הארקנס' האצרה •
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450 
 תור .י .ח

 םירפסמ ז המחלמ תעשב םג המו ,המחלמה ינפל וליפא םידבעושמה םימעב הזכ רבד

 יתש וררש דרפסב םייטרקומידה םיגוחה ךותב .הנורחאה המחלמה ימימ ףלאמ רופיס

 העודיה ותרבחמ העיפוה זאו .םהב התצר הינש תכ ,םילגנאב הדשח תחא תכ .תועד

 הינשה תכה גיהנמל הנושארה תכה גיהנמ דהמ .הילגנא לש הישעמ דגנ ואש דדנרב לש

 תובותכ הילגנא דגנ וניתונעט לכ !היארה ךל אהו ,ונקדצ" :רמא .ודיב הז רמאמו

 איה תרכמנ ?ונגשה ךיא" "?וז תרבחמ םתגשה ךיא" :זלה לאש ."שרופמב ןאכ

 הלאכ םיפירח תרוקב ירבד .חיכוי הז רבדו" :אוהה בישה ."בוחר לכ תניפב הילגנאב

 .תוצוח לכ שארב םירכמנ םג אלא הילגנאב םיספדומו םיבותכ םהש יד אל הלשממה דגנ

 ."היטרקומיד תאז .שפוח הז

 ,תאזה ץראב ,הארנכ ,עודי רבדה ןיא ."תינופצמה תודגנתהה" :רחא לשמ איבנ

 דגנתמ" לש גשומה תא ,קוחב ועיבטהו ,םילגנאה ורצי הנורחאה המחלמה ימי םצעבש

 ורטפ ,חצרת אל :תדה תוצמ לע דמוע אוהש רמאש םדא לכ ."ןופצמ ימעטמ המחלמל

 םידגנתמ יפלכ דימת וגהנתה ןידה-יתבש ,רמוא ינא ןיאו .תיזחב תיאבצ הדובעמ ותוא

 העשב ,שממ םוריח תעשבש הדבועה תא עבוק קר ינא .הז שדח קוח לש וחור יפל הלא

 שממ םלוע תמחלמ ךותב ,בצמה רוציבל םיצמאמה לכ תא זכרל םילגנאה וכרצנש

 ימ יאבצ תורישמ רטפל תילגנאה הלשממה הטילחה ,שממ םייח תנכס לש עגרבו

 ןעטש ימ לכ ררחוש אל השעמלש חיננ ."ןופצמה" ימעטמ הז תורישל דגנתהש

 אלה :םכתא ינא לאוש ךא .הנוכנ איהה הטלחהה ,דתיה אל הכלהלש חיננ !ךכ

 ,וגא וליפא אלה .ןופצמ ומשש רבד שי ללכבש וחכש אלו ורכז םהה םימיבש אוה רבד

 ,דיגהל זיעה ילגנאה קוחה ךא .תבש החוד שפנ חוקיפש םירמוא ,םינרתו ונא ןיאש

 לש השפנ חוקיפ םצע תא ,ןופצמה תבש ,תבשה החוד יכ ,דיגהל םויה וליפא זיעמו

 ןירוחךב םדאה תושפנ תנכס תעשב וליפא .המואה
 .היטרקומיד תאז —

 ,דיטרקומיד החצינ ףוס ףוס .החילצמ היטרקומיד הז החוכבש ,שיגדמ ינאו

 ,ןופצמ ימעטמ םידגנתמה רורחש ףאו ,םישרומה תיבבש תרוקבה .הנורחאה המחלמב וז

 "תילאירה הקיטילופ,ד"ש תישממ הדבוע ןאכ ידה .לושכמל אלו הילגנאל רזעל ויה

 ךרדש רשפא .ירטילטוטה ןוגראה לגדב םילגודל האנ הבושת איהו ,הב ריכהל תבייח

 .הרצק םג איה רשא הכוראה ךרדה איה ךא ,איה הכורא ךרד שפוחה

 םיחוכווה .םילמה םוחתמ תאצל ידכ ,תישעמה היטדקומידה ןמ תואמגוד יתאבה

 ונמדקתה םולכ — "היכרנומ" '"היטרקוטסירא" ,"היטרקומיד" .רבכמ םיעודי םינשיה

 םרפ ימכח הז ןינעב םיניידמ ויה סוטודוריה יבתכב רפוסמה יפלש םויה ןמ הז חוכיוב

 הריפסה ינפל תישש,ד האמב ("אכלמ שוידד" תויהל היה דיתעש ,שוירד םשארבו)

 "תילאידיא" הלשממש הרכהב אוהו ,דחא רבדב קר ונמדקתה םהה םימיהמ ?הליגרה

 תונכסו תוערגמ ,הלש תונכסהו תוערגמהו תונורתיה ןוטלש-תרוצ לכל .םלועב ןיא

 ,היטדקומידה לע רבדנשכ .תארקנ איה הבש הלמה עבטב םיכורכ םניאש תונורתיו

 (טעה ןוטלש :אוה הלמה ןבומש םיעדוי לכה) הלמה ןבומ המ אל לואשל שי ,אופיא
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 ,יהירה הירוטסיהב היטרקומידהו !הירוטסיהב היטדקומידה ה ת יה המ אלא

 הרמה ירחא תירבה תוצרא ,קולו ליוומורק לש הילגנא ,סלקירפ לש וימיב הנותא ,לשמל

 .תורעה ולא-יא ריענו הקיתעה היטרקומידב םדוק ןנובתנ ונא .הכפהמה תונשב תפרצ

 ןוטלשה ידיקפת :יפלקב שומישה היה ןויב םעךוטלש לש ודוסיש ,איה הנושארה

 ;ידוסיה ןודקעה ,השעמל םשגוהו ,טלבוה הז ןפואב .לרוג יפל םיחרזאה ןיב וקלוח

 אצוי ילב חרזאו חרזא לכ .ינויה ןבומב היטרקומיד יהוז ."רותה יפל תייצלו טולשל"

 .ומצעב ןוטלשב קלח תחקל דעוימ היה ללכה ןמ

 יפל ,דחאו דחא לכ — הרשי היטרקומיד ,אופיא ,התיה הקיתעה היטרקומידה

 ,םיחרזאה לש הרשי העבצה יפל וקקחנ םיקוחה ףאו .ןוטלשב קלח חקל ,רותה

 ,םכסהב ודוסי ןוטלשה :ינשה לודגה ןורקעה עיפומ ןאכו .םכסה ךותמ היה םהל תויצהו

 .םיחרזאה לכ לש שרופמהו רשיה םכסהב

 לש .דחכ אב ידי לע םג ולבקתה הקיתעה היטרקומידה לש ולא תודוסי ינש

 ריע ,הביג'גב דלונ וסור .וסור קיז ץי ה"ה ,השדחה היטרקומידה לש היגולואידיאה

 לכ תא ריכהל ,ומצע וסור ןייצש יפכ ,חרזאו חרזא לכ היה לוכי הבש ,ךרעב הנטק

 ןיעמ הז ירה .היטרקומידל אמגוד ויניעב השמש וריע לש תאז הלוגסו )םיחרזאה רתי

 לכ לא רבדל ,ןוי גהנמ יפל ,היה רשפא טעמכ ובש לודג ןודעומ ןיעמ ,השדח הנותא

 .תחא תבב םיבשותה

 יתש ךא .הרשיה היטדקומידה תא לבקל הכלהל רשפא ולאכ תונטק תורייעב

 תא גיהנהל רשכומ חרזאו חרזא לכ ןיאש ןויסנה ךותמ רורב — /א :רבדב תולקת

 ,םיעצומה םיקוחה דעב םיעיבצמ םיחרזאה לכ ןיאש ןויסנה ךותמ רורב — ,'ב t הנידמה

 המו ,תונטקה תוילהקה ךותב וליפא הרשיה היטרקומידה לש תודוסיה ינש םיעוער ךכו

 טושפה שיאה ןיאו ,החמומ המ-תדמב תויהל ךירצ לשומה .תולודגה תונידמב םג

 .םלועל םלש םכסה ןיאו ,םלש תויחל ךירצ םכסהה ו החמומ

 ןה ןהו ,קיתעה ןמזב וליפא ולגתה הנשיה היטרקומידה דגנ ולא תונעט יתש

 ינפמ תאז שיגדמ ינא .היטדקומידב טועבל ,לשמל ,ןוטלפא תא וחירכהש (ראשה ןיב)

 אוה תושדחה תויטרקומידה ןיבו תוקיתעה תויטרקומידה ןיב ידיחיה לדבההש העדה הצופנש

 עודיה יוטיבה יפל — הליכה הקיתעה הנידמה" :ךכ ךרעב רמול םיגהונ .ןתומכ

 תוליכמ ונלש תונידמה > ףלא האממ רתוי אלו שיא הרשעמ תוחפ אל — וטסירא לש

 םישקבמ ,םישנא לש םינוילימ דחי סנכל רשפא יאש רחאמ .ןוילימ האמל הרשע ןיב

 ,דחיב םיסנכתמ ,םינוילמה לש םחוכ-יאב ,הלא םיריצו )דיצ חולשל ףלא-האמ לכמ

 ויהש המו םלקידפ לש ונמזב םמצע םיחרזאה ושעש המ ,םינוילימה םשב ,םישועו

 ."םוצעה םרפסמ אלול וננמזב םמצע םיחרזאה םישוע

 הרשיה היטדקומידבש ןוסכודרפה הלגתנ םלקירפ לש ונמזב רבכ .ןוכנ הז ןיא ךא

 :(ןוטלפא לש סרוגאטודפהמ טטצמ ינא)

 ,ןינ ב ב קוסעל הנידמה הכירצשכ :ונלש םעה-תופסאב האור יגאש המ הנה"

 ,תוניפס תישע אוה ןינעהשכו )םינינבה רבדב םהמ הצע םילטונו םיאנבה תא םינימזמ
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 תור .י .ח 452-

 םאו .דמלהלו דמלל ןתינ יכ םירובסש ןינע לכב וב אצויכו ,םינפסה תא םינימזמ

 םדא וליפא אהיו ,עוצקמ לעבל ותוא םיבשוח םניאש רחא םדא הזיא םהל ץעיל הסני

 םינינעל עגונב םכרד יהוז ...רבדל ול םיחינמ ןיא ,הליצא החפשמ ןבו רישעו הפי

 ,הנידמה תלהנה רבדב הצע סכטל ךירצשכ ךא .ם י י ע ו צ ק מ כ םהיניעב םיבשחנה

 םדא-ןב לכ םהל ץעייו םוקי זא
 ,ינע ,רישע ,הניפס לעב ,רחוס ,יסרוב ,חפנ ,רגנ —

 ל* ,ןושארה הרקמב םישועש ומכ ,וילע םערתמ דחא ףא ןיאו !םש ילב ןבו ,ליצא

 "...םוקמ םושב םדמל אלש םירבדב הצע אישהל אוה הסנמש

 ,תורשכתה ,העידי ןועטו אוה הרות ,רחא רבד לככ ,ןוטלשה .הרורב הנעטה

 ריצה ןיא .תיביטטנזירפרה היטרקומידב ונימיב םג ךכו .ןומהה אלו דיחיה אוה החמומהו

 ןורשכהו ןמזה ול שיש ,תדחוימ הסיפתו העידי לעב אוה .דבלב חכ-אב
 — הבוחהו —

 לש ןושארה דוסיה הזו .םכחכ םהילע ץעיתהלו רבדל ,רמולכ ,םינינעה תא דומלל

 .ונממ םה םירשכומש ינפמ םהב ונרחבש םדא ינבל רוסמ ןוטלשה :השדחה היטרקומידה

 לוכי םכסה ןיא :םכפהל עגונב יוקילה ,הינשה הלקתה רבדב המ לבא

 לש בודה אוה םויה לש טועימה םימעפ אלה ?העוט דימת טועימה יכו .םלש תויהל

 .בורה תויהל תוסנל טועימה תוכז :השדחה היטרקומידה לש ינשה דוסיה ןאכ ?רחמ

 ,טועימה תוכזו "גוציי"ה ףקות ,םויה לש היטרקומידה תבבותסמ הלא םינדא ינש לע

 םלשה םכסההו ,רותה יפ לע תייצלו טולשל ,הנשיה היטרקומידה לש םינדאה ינש דגנכ

 .חרזאו חרזא לכ לש שרופמהוי
* 

 ?איה ןכיה ,םעהךוטלש ,היטרקומידה ךא — "טועימ"ו "גוציי"

 ןתינ הבשחמ לש םרז לכלש הזכ ןפואב טלוש אוהו ,ויריחב ידי לע טלוש םעה

 לכ ןיבו הניב טלחומ לדבה הלידבמה היטרקומידב תיסופטה הדוקנה ןאכמ .עיפשהל'

 .ןוטלש לש תורחא תוטיש

 ילב תמייקתמ היטרקומידה ןיא .דגנתמה דצל ,"היציזופוא"ל איה הנווכה

 .היציזופוא םע תומייקתמ תורחאה ןוטלשה תורוצ ןיאש םשכ היציזופוא

 ותמגוד ןיאש ילגנא דסומב הלמסו הסופיט םצע וז תיסופיט תיטדקומיד העפות

 להנמ .ותוכלמ דוה לש היציזופואה His Majestys Opposition תרחא ץרא לכב

 רטסינימ היה וליאכ (ןוגה רועישבו) תמייוסמ תרכשמ לבקמ ילגנאה טנמלרפב היציזופואה

 !תיתלשממ הרשמ יהירה םידגנתמה תלהנה .שממ

 לע דמועש ימ קרו ,הז יוטב לע דמועש ימ ."ותוכלמ דוה לש היציזופואה"

 תלשממל תכייש היציזופואה םגש דמוא הז יוטב .היטרקומיד לש הביט המ עדוי ,הז יוטב

 דצמ .המצעמ םצעו הרשבמ רשב ,הנממ ירקיע קלח םג איה .תכייש קר אלו .ותוכלמ דוה

 ,םתס תרוקב וז תרוקב ןיא ינש דצמ .ןוטלשה קלח יהירה ןוטלשה לע ת ר ו ק ב ה דחא

 'תבשוחמ איה .תיתלשממ תרוקב איה .תונישלמו ףוריחו ןובלע ירבד ,אמלעב םיטופטפ

 ךכיפלו .הלשממל תויהל ,ירטנמלרפה רדסה יפל ,םוי לכ לכות היציזופואה .הלולצ

 רחמ רשפא אלה .תיתלשממ :הנווכב התוא יתארק »איה הנותמ הלש תרוקבה

This content downloaded from 128.103.149.52 on Fri, 25 Sep 2015 16:20:59 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions



451 
 היטרקומדה ס ו ס ב ל

 י

 ינשה דצה ןיבו תירטנמלרפה היציזופואה ןיב שממ יומיד שי .לעופב םשגתהל ךרטצתש

 קחשמה היה אל וידעלבו ,תורחתהל םרוגה אוה אוה ינשה דצה .לגר-רודכ קחשמב

 ורכזת רוכז ךא .הלשממב םג ךכו .היציזופואה םויק אוה ומויקל ןושאר יאנת :םייקתמ

 — טנמלרפב םג — םידדצה ינשלש
 םושמ קר טטוקתהל םהל ןתינ .תחא חורו דחא קוח

 .םידחואמ ,רקיעב ,םהש

 תיתומכ הפקשה ,תיתומכה התסיפתב ןרוקמ הרשיה היטרקומידה תושלוח םא ,ךכו

 — דבלב חכ-אב חילשה ןיא .תוכיאב תובשחתהה י"ע הנקת הל שי וז
 םוקמב דחא לוק

 — םיששב לטבה יתומכ טועימ טועימה ןיאו .רתוי רשכומ ,ריחב ,רחבנ אוה ,»ףלא האמ

 ןתונ אוהש המורתה .הילע רומשל שיש תדחוימ תיתוכיא תוהמ אוה !אובד םיששב וא

 ,רתויב הנטקה ותמורת אהת ךא .שממ הלשממ לש המורתה ,רתויב הלודגה תויהל לכות

 .המורת םושמ שי הב םג ידה

 .הכלהה דצמ הילע חכוותהלו רבדל הברה שי היטרקומידה לש וז תיתוכיא הסיפת

 םייחה תויעב םצעמ אלא ןוטלשה ירדסמ אל חוקלה ישעמ לשמב קפתסא יתטיש יפל ךא

 ,תוריחה ןורקע לע תססובמה תיקנעה ץראה ,תירבה תוצראב .ךוניחה הדשמ ,םוי-פוי לש

 שיטיבמשו םעה ןוטלש לש תושקה תויעבה לכב שממ לש םיטבל הטבלתהש ץראה

 הלגתנ ,תיסופיטה תיתומכה היטרקומידה ץרא ,וז ץראב ,היטרקומידה למס לעכ הילע

 — הדסווה םוימ
 ןכל םדוק ףאו

— 
 דבלב סחי ילעב אל ךוניחב תוכזל ריבכ ןוצר

 ךוניח םג םא יכ דבלב יממע ךוניח וניא הז ךוניחו .םעה ינבמ דחאו דחא לכ אלא

 ךכו ,לכל הובג ךוניח תוכז תתל תשרופמ השירד שי .יאטיסרבינוא ךוניח וליפאו ינוכית

 יטרפ לע .תונורשכה חותיפ תוכז ,ךוניחה תוכז הפסותנ ןינקהו תודיחה ,םייחה תויוכזל

 ריכהל הירקבמ לעש רודבו !הברה ורבד לעופב המקוהש תינקירמאה ךוניחה תשר

 הזכ יקנע םע לש ויתורדש לכל ךוניח ןתמבש ישקח םצוע לכב ,םדוק שיגדהלו ,םדוק

 ךא .וילותיחמ אצי ךא הזש ,ריעצ םע םג אוהשו ,וזכ תיקנע ץרא ינפ לע רזופמה

 ,ינקירמאה ךוניחה יטרפ לע היהתש המ ונתעד היהת
 יעדוי ואב תחא הנקסמ ללכל —

 ךוניחהמ רתוי ינוכיתה ךוניחהו ,ינוכיתה ךוניחהמ רתוי חילצה יממעה ךוניחה :רבד

 .יאטיסרבינואה

 ןיאו ,ךומנה ךוניחה חילצמ המ םושמ ז תאזה ,החלצהה יאו ,החלצהה ןינמ

 לכב ררועתמ ךא ,תוקלוחמ תועדה ?ןוילעה ךוניחה ,התוחפ הדימב חילצמ וא ,חילצמ

 זא ,לכל הובג ךוניח םינתונ םא .תינושארה המגמב יוקלה רוקמ אמש דשחה םוקמ

 ךוניח תתל תוסנל ןיא ,הבוגה לע דומעל םיצור םא ,אמשו »הבוגה דרי חרכהב

 ?לכל הובג

 יכרד תא ינא דימעמ ךוניחב תינקירמאה תיתומכה היטדקומידה יכרד תמועל

 .תילגנאה תיתוכיאה היטרקומידה

 הרובס םלוא .הובג ךוניחל תוכזה תובישחב איה ףא הריכמ תילגנאה היטרקומידה

 ינב לש םהיתונורשכב תונוש תוגרד שיש םשכ .הובג ךוניחל יואר םדא לכ ואלש ,איה

 וליבשב עבתנו ,םדאל קינענ המ םשל »ול םיקוקז םהש ךוניחב תוגרד שי ךכ ,םדא
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 ןיחבהל תיתוכיאה היטרקומידה תצמאתמ' דכו ז ול ליעוי אלש המו ול יואר אוה ןיאש המ

 ויהיש הוקת שיש וארהש ולא קר הובג ךוניחב הכזמ איהו ,םינושה תונורשכה ילעב ןיב

 ךוניחה לש םינושה םיבלשה לכב הדיחב לש הטיש החתפתה וז ךרדב .ונממ םירכשנ

 ,ונקית ,וישכעו > ילגנאה
 םיזוחמהמ תוכימתו םיסרפ :םיסרפ תניתנ לש תונוש םיכרדב —

 ,תואטיסרבינואל הסינכ יסרפו רפסה יתבב תומלתשה יסרפ ,תיזכרמה הלשממהו תויריעהו

 ,תונייטצה ךמס לע ,לוכי וניאש ,םיינעבש ינעה אהיו ,ץראה לכב רשכומ דוחב ךל ןיאש

 ,היטרקומיד יהוז .הנוילעה הגרדמה לא הנותחתה הגרדמהמ תולעל
 חתפה ירהש —

 ,ןינעה ןיאש ומכ ,חתפה ןיא ירהש ,תיתומכ היטרקומיד תאז ןיא ךא .דחא לכל חותפ

 םגו אוה ויניעב םג דבוכמ הילגנאב הזכ סרפב הכוזה .אלפ הז וארו .דחא לכל םאתומ

 .םירישע ינב םג אלא דבלב םיינע ינב אל םירחתמ םיסרפה תוניחבבו ,תוירבה יניעב

 ודובכ ,דח ודובכ ראשב דובכה ךא !ףסכה לע אוה רתוומ ,סרפב רישע ןב הכוז םא

 ורחבש הז לע האגתמ אוה »ותמכחב אלא ורשעב אל רישעה ללהתמ ךכו .וימי ףוס דע

 .תוינע לש םזיבונס ןאכ ןיאש ומכ תורישע לש םזיבונס ןאכ ןיא .ורשע ףא לע וב

 ,ןהכ" :ונלש יטדקומידה טפשמה לש האלמה וחורב .קרפה לעמ וקלוס ינועהו רשועה

 ."םדא אלא ,ןאכ רמאנ אל לארשיו יול

 ינפמ אלו ינע אוהש ינפמ אל רחבנ םדאה :היטדקומידה רקיע הז ןיא םולכו

 אוהש ינפמ אלא ,םש-ילבךב אוהש ינפמ אלו תובא-ןב אוהש ינפמ אל ,רישע אוהש

 ."וינודאמ ישפח דבעו אוה םש לודגו ןטק" :ונוק ינפל ןידה םויב ומכ דמוע אוה .םדא

* 

 םא יכ ,"םתס" םדאה אל — םדאהש הנומאה אופיא תחנומ היטרקומידה דוסיב

 — ונינוילירטלו ונינוילימלו וניתובברל םהו אוה ,התא ,ינא ,םלוע יאבמ דחאו דחא לכ

 רבד וביא הז ךרעו .דבכלו חפטל ונילעש ךרע ,ולשמ ךרע לעב ונתאמ דחאו דחא לכ

 ונתוהמ אוה :ימינפ רבד אלא — החלצה ,תובא-סחי ,שוכר — ינוציחו יעראו ירקמ

 .םדא ינב ונא רשאב

 רתויכ אל דחא ףאו דחאכ דחא לכ" :תחאה .היטרקומידל תועדונ תואמסיס יתש

 תוחפוט תודבועהו ,איה אדירג תיתומכ ,םתנב לש םסרופמה וללכ ,וז האירק ךא »"דחאמ

 תוילכתבכ םדא ינבב שמתשת םלועל" :תיתוכיא איה ,תיטנקה ,הינשה אמסיסה .הינפ לע

 ולשמ ךרע לעב ,תילכת אוה .יעצמא קר ,ילכ קד םדאה ןיא ךכו ."דבלב םיעצמאבכ אלו

 .לעממ הולא קלח ןאכ .תאז ריכהל ונילע ויפלכ ונתוגהנתהבו .ומצע ינפבו

 היטרקומידה .םתנב לש ןויערה תאצותמ יטנקה ןויערה תאצות הנוש המכ ואר

 גרובו »הנוכמ ךותב גרובכ ,גרובכ םדאה תא האוד ,ןוחשה םשב תלגודה ,תיתומכה

 לוטיבל תחא העיספ קר ןאכמו .םחש םלוכ ירהש רחא גרוב לכב ופילחהל רשפא דחא

 ונא .תטלוש הנוכמה .תיתישעתה הנוכמה ןה ,תיטילופה הנוכמה ןה ,הנוכמה ינפב םדאה

 ,תשמתשמו תרצוי ,ונב תשמתשמו ונתוא תרצוי איה .היתורטמ םשלו המשל םירצוב

 לעכ דחאו דחא לכ לע תיתוכיאה היטדקומידה הטיבמ תאז תמועל .תקרוזו תשמתשמ

 הניא היניעב רקי הז דחוימ יפואש רחאמו ,ורבח לשמ הנושה ולשמ דחוימ יפוא לעב
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 דחא לכ ליבשב תשרוד איה .םהילע תרמוש אלא םישנאה ןיב םילדבהה תא הדימשמ

 .הרומתל ןתינ אל הז דובכ .ולש תא דחא לכל תנתונו ולש תא

 טעה לע טיבמש ימ ,יתמאה טרקומידהמ ףייוזמה ט ר ק ו מ י ד ה לדבנ םג הזבו

 אלו םיוש םלוכ ז חרזא לכ לש ותעד תא לואשל ול המל ,דחא רוע לעב לעכ ולוכ

 אוהו — ומצעב םהמ• דחא רחבי וא — םהמ דחאב רחבנ .םתונמל וליפא חורטל יאדכ

 ונייד ז םלוכ םיוש םא ,ןועמש ןב ןבואר ,ןוילימ וא ףלא ,האמ ונל המל ,ףוס ףוס .לושמי

 האצותה ךכו .יהולאה גיהנמה אוה ,ידש לוק אוה ,םעה לוק אוה .דחא ןועמש ןב ןבוארב

 :תוצירעה ,ןוטלפא רבכ ריכהש ומכ ,יהירה תיתומכה היטרקומידה לש הרשיה

 .ןילטס ,דלטיה ,ינילוסומ /'םייבקע"ה ,םימסרופמה םיטסילאיצוסה ונימיב וחיכוי

 ןיא" םא ז םלועב םידחוימ םייפא שי םא ;ורבחכ םדא לכ ןיא םא ךא

 םדא-ינבמ• אלא םיבר םדא-ינבמ קר תבכרומ" וטסידא לש ויוטב יפל "הנידמה

 הפי הפי ןתונמל שי תונושה תועדה זא — אופא תחא העד תועדה ןיא םא ;"םינוש

 ןיאו ,יתוכיא לדבה ורבחמ לדבנ םדאה אלה .תחאו תחא לכ םע הפי הפי בשחתהלו

 .ונלכ תא גצייל לוכיש דחא םדא

 ,אקוד תונושה תא חפטלו אקוד תונושה לע דומעל תיתמאה היטדקומידה לע םא

 ירשפא ללכב דיא ולא םיאנתב :היכרנא השוריפ וז תונוש .יניצר קפס ררועתמ

 דוחיא ןיא ,תינוציק תונוש הזמ הז םינוש םיחדזאהשכו ,דוחיא ילב ןוטלש ןיא ?ןוטלש

 .ןוטלש ןיא אליממו

 בוש םניא ,תטלחומ תונוש הזמ הז םינוש םיחרזאהשכ .ןוכנ הז םנמאו

 םינוש תויהל םה םיכירצש ןיינמ ךא .הנידמ םיווהמ םניא ידהש ,םיחרזא

 ;ויתונורשכ תא חתפל תוכזה תא דחאו דחא לכל תתל שיש ,ונרמא ז וזכ הדמב הזמ ,דז

 — ,ומצע ינפב םלוע םדאו םדא לכ אציש ןפואב תונורשכה וחתפתיש חרכה ןיא ךא

 עיבהל תוכזה תא דחאו דחא לכל תתל שיש ונדמא .התרבח םע תרבחתמ הניאש הדורפ

 אלש דע תורחא תועדמ תונוש ךכ לכ ויהי ולא תועדש חרכה ןיא ךא .ויתועד תא

 לוכי ,םייאמצעבש יאמצעה ,םישפחבש ישפחה וליפא .רבד םושב ולאל ולא הנמאתת

 .אקוד תונוש תועד ויתועד ויהיש וניא וליבשב ונשרדש ,דמ .םירחא םע םיכסהל

 .ויתועד ויהיש ונשרד

 הז דצמ שפוחל השירדה ,תושירדה יתש תמאתה ,הבושח היעב ןאכ םנמאו

 תא ליבגהל ,ןוטלשה יכרצ םשל ,דיחיל רשפא םולכ .הז דצמ ,הלשממל ,ןוטלשל השירדהו

 תודיח תא דיחיל תתל ןוטלשל רשפא םולכ זןירוחךב דאשהל תאז לכבו ,ותוריח

 ?ןוטלש ראשהל תאז לכבו ,הלועפהו הבשחמה

 .תינויע הבושת הילע בישהל וחילצה אל יל עודיש המכ דע ךא ,היעב ןאכש יתרמא

 ;השעמל ולאה תושירדה יתש ומאתוה ךיא — תירוטסיהה הבושתה איה הדיחיה הבושתה

 :ךכ דיגהל רשפא השעמלו

 ,תומגמה יתש תא דחאל הכז ,תישעמה ,דיטרקומידה למס אוהש ,ילגנאה םעה
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 תוינויע תועד י"ע אלו תוינוציח תונקת י"ע אל תאז תושעל הכז ךא ;ןוטלשהו שפוחה

 Commonsense -ה •Commonsense םשב ול םיארוקש ישפנה ןורשכה ידי-לע אלא

 תשגרה -reasonableness -ה אוה '(שוח) sense אלו (חיכש) common אל וניאש

 השעמה שיא .םייח תוחרא ןיבמה ישעמה םדאה לש ,תונובנה ,הנוכנה הדימה

 חותפל ידכ בצמה אל ,בצמה תא דרבל ידכ וארבנ םילמה .בצמל חוכ שיש עדויי

 ןמיסה איה ,תואמסיס םשל תואמסיסב ,םילמה םשל םילמב תוניינעתההו ;םילמל חתפ

 תינרבדה הטישכ העורג תיתלשממ הטיש דל ןיא הכלהל .היטרקומידה לוקלק לש

 Commonsense םג םהל שי .םינרבד םתס םניא םש םינרבדה ךא .טנמלרפה לש

 תרזעבו Commonsense -ה תעפשהב "ד ש ע מ ל ךכו .םייחה תושירדב הנבהה

 (םיחוכיוול בולק קר טנמלרפה היהי סנסנומוק ילבש שיגדמ ינאו) Commonsense -ה

 :אוה לודגה ללכה .הלועמה תיתלשממה הטישל תילגנאה תירטנמלרפה הטישה התיה

His Majestys Government must go on תועדה יקוליח .לושמל הלשממה לע 

 שי לועפל ידכו .טילש לועפל ךרוצה םלואו ;םהילע רומשל שיו םה םיירשפא

 ,םיניגעה וררבתי ;םירבדה ונבלתי .הכילומ איה ןאל תוארלו תמייוסמ תחא העדב רוחבל

 .ורשפתי תונושה תועדהו

 .היטדקומידה ןמ דודה שואי — םשמ ונאציש םוקמל בושל לכונ וז הדמע ךותמ

 ,(השעמה ןורשכ) efficiency ארקנש המב ךרוצ שיש העדה הז שואי לש ורוקמ

 ."םזישפ"ה ןינק אוה — םינעוט ךכ — "השעמה ןורשכ" ךא .המחלמ ימיב דוחיב

 .רובדב אלא ןחוכ ןיא תויטרקומידה

 .הרוטטקידה — םסרופמ ימוד דסומ םיבר יניעב איה ךכל תנינעמ' תירוטסיה היאר

 רוסמלו םיליגרה הלשממה ירדס תא לטבל וגהנ ,תינוציק הנכס תעשב ,ימורבש עודי

 העפותה תא קידצהל ידכ הז םידקתב םיעייתסמש שיו ;דחא שיאל ןוטלשה חוכ לכ תא

 רחבנ היה יאמורה רוטטקידה .ךפיהה תא חיכות היארה םצע ךא .שדחה ןמזב המודה

 קד אלא לילכ ולטוב אל םיליגרה ןוטלשה ירדסו ,םייוסמ דיקפתלו םייוסמ ןמזל

 .העש תארוה .רתיהש המב התיה ימורב הרוטטקידה לש היפאו החוכ לכ .העשל וקתשוה

 תא ספת והשימשכ דמולכ ,עובק רדסל התיהשכ ,אברדא .עובק רדס םלועמ התיה אל

 .לכו לכמ הרוטטקידה תא ולטיב ,הרוטטקיד לש אלטצאב שבלתהו הקזחב ןוטלשה

 ןיא .לבגומ דיקפתלו לבגומ ןמזל התלעות הרוטטקידהש ריכה ןובנה יאמורה שוחה

 .".רישעל רשכומ" תויהל ליגרה ןוטלשה לע ."השעמה ןורשכ" םשל דוטטקידב ךרוצ

 שי ,רדוסישכו ;דיהמ רודיס שרוד ללכה ןמ אצוי קחודש העשב קר רוטטקידל םוקמ שי

 .תוליגרה ןוטלשה יכרד תא ןנכ לע בישהל

 .הנווכב efficiency הלמב יתשמתשה

 רכוזש ימ לכל העודי .רחסמה םלועמ ן ןינמ ונימיב "השעמה ןורשכ" לש לאידיא

 ישנא תלשממ Boussines Government -ל השירדה הנורחאה המחלמה תא

 לדבהש וחכש ,ךא .םדאה ינבמ תוערה הנלדחת ,רחסמה ישנא ולשמי םאש ובשח .רחסמה
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 היטרקומדה סוסב5

 י/|

 הלאשה (רשעתהל איהו ,הדודב ותדטמ רחסמה שיא .הלשממ ןיבו רחסמ ןיב םוצע

 תורשעתהה ןיא ךא ?רשעתהל ךיא :םיעצמאל עגונב איה וינפל תדמועה הדיחיה

 םירשפאמה םייללכה םיאנתה תריצי איה ללכב הלשממה תרסמ .הלשממה תרטמ

 םייחה יאנת לש םתריצי איה טרפב תיטרקומידה הלשממה תרטמו ,םיבוטה םייחה תא

 תופתוש לכו הרבח לכ לעו ,הלשממ לכ לע .דחאו דחא לכ ליבשב םיבוטה

 יאנת הז ירה ךא .םייקתהל הל רשפא יא ךכ אלול > ''הישעל הדשכומ" תויהל ,איהש

 .דבלב הז אל ךא ,"השעמה ןורשכ" לעב םג תויהל ןוטלשה לע .ורקיע אלו ןוטלשה

 .הילעב תא efficiency -ה תעלוב ףוסבלש אוה עודי רבד ,בגא ךרד

 .השדחה תודיחה לע ןוסליוו לש ורפסב אצמנ רחסמב רחסמה ןחלופמ הפי רואת
- 

 תורבחה .היטרקומידל רומגה דוגינה הבו trusts ,ןוילופונומה תטיש ןה תואצותה

 ינבכ ןהידבועב תוריכמ ןה ןיא .ןיאו ספא ןנופצמ ךא לבגומ םנמא ןנוברע תוירחסמה

 .וכרדב דמועש ימל ול יואו ,ןודאה אוה ןוגראה .םדא-ינבב תוריכמ ללכב ןה ןיא (םדא

 אל םישנא ןיא .םלשה היוטב תא ןאכ האצמ תויטרקומידל דימת היופצה היטרקורויבה

 .םשה-לוטנ ןוגראה טילש .ראוד תבית קר תמייק .תבותכ וליפא ןיא .הטמל אלו הלעמל

* 

 ,יניטלה יוטיבה יפל ,םלואו ;היטרקומידה לש התובישח לע םכתא דימעהל יתיסנ

corruptio optici pessima היטרקומידהו ,רתויב ערה והירה רתויב בוטה לוקלק 

 איה הלולעש םשכ ,תומ-םם תויהל הלולע היטרקומידה .דאמ ער רבד יהירה תפייוזמה

 .םייח-פס תויהל

 ונל המל" :ורמא .היטרקומידה לש התונגלו הלוטיבל תורודה לכב םדג הז רבד

 וישכע דע .הנידמה ןחלופ איה וז תרחא ךרד ."תרחא ךרדב ךלנ אברדא ?וז הרצ

 .תילכתכ םזישפה תא םיחבשמש םג שי ךא .יעצמאכ םזישפה תא םיחבשמה לע ונרבד

 .החיכשהל אלא תוישיאה תא חפטל אל בטומ ?ישיאה שפוחה ונל המ" :םירמוא שי

 תוישיא ךותב דנמלעהבו ן רתוי הבחר תוישיא ,רתוי בחר ןוצר ,רתוי בחר ינא ונל רוצינ

 ,ונבש ךכו ."םלועל היחנו הנידמה לש התויפוס ןיאב עבטנ .ונמולש תא אצמנ ,וז הבחר

 ."השעמה ןורשכ" רקיעה ןיא וז העדב םיקיזחמל .תירטילטוטה הנידמל ,תרחא ךרדב םנמא

 וליפא היטדקומידה ןמ "השעמה ןורכש" ילב וליפא הלוכי-לכ הנידמ בטומ םהיניעב

 .המע "השעמה ןורשכ"שכ

 ?היטדקומידב םינימאמה ובישי הבושת המ

 — הבושת ןיאש יל הארנ
 דבכש הבושתה אלא — העוט ינאש רשפא ,ןבומכ

 אוהשכ ךרע לעב אוה ,הוש אוה ,יאדכ אוה ,ןירוחה-ןב ,ישפחה שיאה .הנתינ

 .םולכ הוש וניא ,ןוגרא אוה רשאב ןוגראה ,המצעל איהשכ הנידמה ;ומצעל

 םיחרזאה לש םכרע ,הז דחא ןחבמ אלא ,תונידמה ךדע תא דודמנשכ ,ונל ןיא ףוסבל

 ,דבעושמה ? ךיניעב בוט םדא הזיא :לאוש ינאו .ןהידי לע םירצונהו ןהב םיאצמנה

 ימ ,ןירוחה- ןב וא זהנוכמה ךותב גרובה ,הדוקפ ךותמ השוע אוהש המ השועש ימ

 תטיש לכ .תיזכרמה הלאשה ןאכ ?ותריחבו אוה ותנבה ךותמ השוע אוהש המ השועש
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 הנייהת .ער והירה ,תונוכמ יקלח וא ,תונוכמל םדא-ינב ךפוהה ,ינידמ רדס לכ ,ךוניח

 רבד הזיאב וא ,תוריחבב וא ,המחלמב ןוחצנ אהי — הזה דובעשה תואצות הנייהתש המ

 — אוהש
 .דספהב אצי רכשה .ןוחצנכ ףוסבל אוהה ןוחצנה עיפוי םא ינקפוסמ

 בורש וז איה רתויב הבוטה הנידמהש ,רמא וימי לש תונידמב וטסירא לכתסהשכ

 דמעמה ישנא םיארוק ונאש המ ,רמולכ ,םיססובמ אלא םיינע םניאו םירישע םניא היחרזא

 םדוקמ הפוריאב םייטילופה םיעוזעזה .ונימי לש הירוטסיהב תמאתה הז טפשמ .ינוניבה

 ןוחטב ירסוחמו ילכלכ ןוחטב ירסוחמ ,ןוחטב ירסוחמ םינומה תריציב הלודג הדמב

 לע רומשל ןהילע ,תויטרקומיד ראשהל תומייקה תויטרקומידה לש ןנוצר םאו »ירסומ

 תריצי ופוס ,ימצע סוסיב אלב תוריח ,ןוחטב רסח שפוח .ןהיחרזא לש ןוחטבה שגר

 .םולכ ולשמ ול ןיאש ינפמ לכה תושעל ןכומה תוירחא-רסח םינצבק לש ןוירטלורפ

 !תירסומה היעבה הניעב ראשית ,תילכלכה היעבל ןורתפ אצמיי םא םג ,םלואו

 יכרדב ינייפוא רבד ריכזמ ינא בושו .היטדקומידל הוקת ןיא םימייוסמ שפנ-תוחכ ילבו

 ידכ אלא עיבצהל ידכ תאז םישוע ןיא ,הבישיב םיבשוישכ .תילגנאה היטרקומידה

 תא דומלל ,דומלל — םכיניעב אלפל היהי אל הזה רבדה םא — םיאב !ץעיתהל

 םיתעלו »עימשהל אל ,עומשל םיצור .םידחאה לש םהיתועד ןמ דומללו םהיתועד

 אל םא החלצומכ תרכינ הבישיה .אברדא .העבצהל ןינעה תא םיאיבמ ןיא תובורק

 ,עיבצהל ךרוצ היה םאש ינפמ ?המל .ןולשכל ןמיס העבצהה »העבצה .דתיה

 לע םירבדמ .הז תא הז ןיבהל םישנאה וחילצה-אל ,רמולכ ,םכסה היה אלש דורב

Sense of the meeting ררבל ידכ ופסאתה םיפסאנה .םיפסאנה לש תפתושמה השגרהה 

 ,ועמשוהש םירבדה ךותמ ,איצוהל ודיקפת שארב בשויהו ,וב םיצור םהש הז והמ םמצעל

 ןוצר,כ ,קדצב ,וסור ריכהש המ ,ףתושמה ןוצרה שופיחב ,ןאכ .הזה ףתושמה ןוצרה תא

 — ,םייטרפה תונוצרה םוכס קר אוהש 'לכה ןוצר,ל דוגינב 'יללכה
 אלו םעה ןוטלש

 .תוגלפמה ןוטלש

 .םיטרקומיד ,הז קומע ןבומב ,תויהל ונא םג םעפ הכזנש ,הוקנ
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