
בלייברויבן

ננטהבעולמ,החופשאתלחפשבמקומאחרת.
כךאחרורקבלשון,תחילההחופשאתלחפש
מופשט.פחותבהקשרשלו'ההתנהגות'אתבנדוק

אבלפחדנית-משהו,אטטרטגיהשזולהודותיש
ביכרואשרפילוטופימ,שלללגיוןאופייניתהיא

שלהעובדותועמהממשותעמלהתמודד
מכלמאשכמובורחימשהמתוךהמציאות,

היאהלשוןהלשון.למשוכתמעברלקפוץניטיון
ההגנהכליגמאלאהפילוטוף,שלהמדיומרקלא

כחיילגבורהשגילהטוקרטט,ומלבדשלו,החשוב
הבעיותעמכשהתמודדאזרחילבואומץ

לאמלבדואישהריאתונה,שלהקונקרטיות
שלנוהדיוןאתכאמור,נתחיל,דומה.צעדעשה

בחופשלטפלננטהיותרומאוחרבלשון,
ממשמעויותדווקאנובעימשאינמבמעגלימ
אחרות.אוכאלולשוניות

n פחוויפו
הבעיה?מהיא.

חופשהאממדובר,מושגבאיזהחופש?זהמה

קונקרטית,פעולהגמשהואאומילה,רקהוא
-כךאמנמואמיומ?היומבחיילממשהשניתן
אלהשאלותהחופש?שללמימושוהדרכיממהן

ציבוראנשירקלאמטרידותואחרות
חופשבתיבהמאוהבימכידועאשרופוליטיקאימ

במשךשינההדירוהןאלאואחווה),בשוויון(וגמ
וטופרימ,אמנימהוגימ,שלמעיניהמהדורותכל

מכוונימשאליוהאזרחמעיניובוודאיובוודאי
לחופש.שניתנוהרבימהפירושימ

לנכשאנטהלאיומרנית;איננהבמאמרמטרתי
העשבימאת'חופש'המילה-פעולהפנימעל

מקומומחוטרומעליה,טביבהשצמחוהשוטימ
במטגרותהחופשעלשנאמרמהמכלאתעלמ
אבקשזאתבכלהמערבית.ההגותשלשונות
החופש,עלאחרתתצפיתנקודתכאןלבטט

עדלשאולגמאמכיטיבו,עלרקלאולתהות
והמושגימהואהאמלאדמ.החופשנחוץכמה

צרכימבבחינתהמ'עצמאות,'כמוממנו,הנגזרימ
בלעדיהמ.רעלאלחיותאפשראוליאוטבעיימ,
שייכת'חופש'המילה-פעולהכילשכנעאשתדל
טיבותבשלאשרמילימ,שלמיוחדלאשכול

ולפעמימרבותמשמעויותלהןניתנוהיטטוריות,
אתשעושההטיבותאחתרקזוטותרות.גמ

למילימלוהקרובימוהמושגימ'חופש'המושג
הוגישכלאגרוףולשקלהבנה,קשותכךכל

אינמהפוליטיקאימ,וכמובןהבולטימהדעות
לאמונה,בהתאמפירושלהמלהמציאשלאיכולימ

הקרובה.החברתיתולטביבתמלאינטרט

בטיבהאמוביןהיטטורית,בטיבהמדובראמבין

המילהשלהמיוחדבמעמדההטבועהלשונית
מתבררהדיוןשלזהבשלבכברהרי-'חופש'

לזיקית,שלוההופעותברפרטוארדומההחופשכי
מלבדלברר,דרךאיןלעולמהאמיתיצבעהשאת
לטביבהבהתאמשלההרבותההופעותכמובן
למושגימבדומהחופש,אוליאזבה.חיהשהיא

מושגהוא-וכו'טובלנותעצמאות,כמואחרימ,
נתון,הקשררקתואמתאליושההתייחטות

אמיתית.מהותואתלבררבכלל,ניתןלאאווקשה
אופינושאכפעולה,אוכמילההחופשבקיצור:
חתומימ,לאשלוהמשמעותוגבולותחמקמק

ולבררטיבואתלעמודנתעקשזאתבכלואמ
באטטרטגיהלנקוטישמדובר,בעצמבמהלעצמנו
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החופשלשוןב.

להתמודדדרךאיןכילי,נראהבחופש,כשמדובר
המעבדתיהמוגן,במתחמאלאזהמושגעמ

עללעמודאנטהכאמור,ולכןהלשון,שלמשהו,
תחילה.כזובמטגרתהחופששלטיבו
שנכוןדומההידועות,הלשוןתאוריותשללמתוך
בשפה'חופש'המילהשלתפקידהאתלטווגיהיה

אשר ,) OPEN TEXTURE (פתוחמרקמכבעלת
במקומןמעטלאתלויהלשוןבמשחקמיקומה

משמעותה-מכךיותרועודאחרות,מילימשל
גלויות,והפחותהגלויותבכוונותיובדובר,תלויה

וכהנהכהנהועודאחרימ,דוברימכלפיבעמדתו
כאן.לפרטןנוכלשלאמשמעותשלדרגות

המילהשמאחוריההיגיוןבהבהרתאפוא,אפתח,
המקצועיבמונחאטתייעמטרתילהשגת'חופש.'

ואצביעפתוח,''מרקמבו,השתמשתיעתהשזה
בהבנתהלנושישהמיוחדהקושיעלבאמצעותו

לשממטוגה.אחרותומילימ'חופש'המילהשל
בפילוטופיהבמיוחדמעמיקההבנהנחוצהלאכך
התצפיתנקודתעמהיכרותאוהלשון,של

השפהעלויטגנשטייןלודוויגשהנהיגהמיוחדת
אינטואיציה,שלמטוימתמידהנחוצההטבעית.

בשפהשמילימלהבין,כדילשוניתרגישותאו
עלומצביעותלאירועיממתייחטותהטבעית
ביןטבעיקשראיזשהובשללאממשיימעצמימ
כמומתפקדותאינןמילימהמציאות.לביןהלשון

דמיוןעלמבוטטאיננוהממשותוייצוגתמונות,
הפטוקימידיעלהצגתהלאופןהמציאותבין

ישהלשוןידיעלהמציאותייצוגאתבשפה.



הציעויטגנשטייןולודוויגאחר,במקוםלחפש
ביןהתאמהשלקשרהמציגהמהגישהשונהדרך

בחיבורובההחזיקאגבשהואלמציאות,הלשון
'הטראקטאט-שכתבוהיחידהראשון

בעולםמשתמשויטגנשטייןהלוגי-פילוטופי'.
שהמשחקיםטועןהואלשפה.כמודלהמשחקים

המשותףמטוימת.אחתבתכונהמתייחדיםאינם

מכנהשהוארביםבגורמיםמתבטאביניהם

המשחקים.ביןמשפחתית''דו'מית

משפחתית''דומותהמושגאתטבעויטגנשטיין
לשון.היאמההטפקןשללשאלתוכתשובה

לשון"משחקישלשוניםטוגיםעלמדבר"אתה
לאמקוםבשום"אבלושואל,הטפקןדורש
כךואגבהלשון,משחקישלמהותםמהאמרת
ומההללו,הפעולותלכלמשותףמהלשון:מהי

לשון"שללחלקיםאוללשוןאותןעושה
] #65 , 1 Wittgenstein, 1963, part [. ויטגנשטיין

כיהטפקן,שלהטרוניהבצדקתמודהבתשובתו
מהלכלמשותףשהואמשהולהמציא"במקום
האלהשלתופעותאומראנילשון,מכניםשאנחנו

אתעליהןשנחיללכךשיגרוםבמשותףדבראין
בהרבהלזוזוקשורותשהןרקאלאהמילה,אותה
מכניםאנחנוזה,יחטבשלורקשונות.דרכים
בחולשתמודהויטגנשטיין .'''ןושל'כולןאת

מטפיקתיאורמציעאיננואשרשלו,ההטבר
בתלונהמשתמשהואבעתבהאךללשון,והכרחי

שלו.המיוחדההטברלהצדקתכמנוףהטפקןשל
לטפקן:אומרכאילוויטגנשטייןאחרות,במילים
להדגיםוכדיכוונתי',בדיוקזוהיטב,אותי'הבנת
מהלשאלהויטגנשטייןפונהולחזקהכוונתואת

כגון:לנו,המוכריםהמשחקיםלטוגימשותף
המשחקיםקלפים,משחקיכדור,משחקי

להיות'חייבתאמר:"אלוכשכמותם;האולימפיים
היולאהםאחרתמשותף,דבר-מהאיזשהו
בכללהאםוראההבטאבל-'משחקים'מכונים

לכולםמשותףדבראיזשהויש
] #66 , 1 Wittgenstein, 1963, part [. ויטגנשטיין

כדיוזאתאחדלכלהזההתרגילאתמציע
המשחקיםשללכינוייםההצדקהכישיתחוור,
דמיון,שלמורכבתמרשתנובעתכמשחקים

המשחק;שלהשוניםגילוייוביןוהצלבהחפיפה
כךחלקי,הואולעתיםכלליהואהדמיוןלעתים
משפחתית'.כ'דומיתאלאלאפיינואפשרשאי

שבהמשפחה,שמאפיינתדומותכאותהדהיינו:

דומההאימאהעיניים,בצבעלנכדדומההטבא
בשללאביודומהוהבןאפה,אורךבגלללאחותה

כללאפשרשאידומות,-וכו'וכו'קולוגובה
חותכים,היכרקווישהםאיזהלהציעאולאפיין
'דומות'.במילהטתמיהלכאורההשימושמלבד

עלאותוששאללטפקןויטגנשטייןשלתשובתו
שנתןלתשובהמקבילההלשון,שלמהותה
דבריםעלמוריםהמושגיםשני'משחק.'למושג
אי-דמיוןגםאבלרב,דמיוןגםביניהםשיש

הואזה,בהקשרלעניינושחשובמהבולט.
בכךליתרון,אי-הדמיוןאתהופךשוויטגנשטיין

לשונותביןהקייםהטבעיהשוניאתמכנטשהוא

משפחתית'.'דומותשלהכותרתתחתומשחקים,
כלליםהמשחקיםמןאחדשלכלכמו-מזהיותר

מכדורגל,שלובכלליםשונההכדורטלשונים:
לכמהרקנתייחטאםי,דמכדורשונההטניט

להתייחטישכךהכדור.משחקימתוךדוגמאות
למרותכלומר,השפה.אתהמייחדיםהכלליםאל

כפעלים,למיליםשישהקבועיםהדקדוקכללי
שלהן,המובןהריוכו',תוארשמותעצם,שמות

הטלנגיתהמשמעותוכמובןהמטאפוריהמילולי,
השימוש,בעצםחשבון,שלבטופונקבעיםשלהן,

בהתאםגםובוודאיבומופיעותשהןבמשפט

משמעותאיןלמילההדובר.שללכוונות
כשלעצמו,מובןאיןשלכדורכמודביוקכשלעצמה,

מערכותשמכתיבותהאילוציםבמטגרתאלא
והכדור.המילהמהם:אחדכלשלההקשר

בדברויטגנשטייןשלהדוגמהאתלהעמיקכדי
למיליםלקבועהעקרוניתהאפשרותחוטר

אתנבדוקהבהוחד-משמעית,אחתמשמעות

-אחרמושגיםמעולםהלקוחהבא,הרעיון
הממשות.עםשלווהקשריםהתמונתיהייצוג

תפוחשלייצוגלביןתפוח,ביןמשותףמה
מצוירתפוחהאםאחר:בניטוחאובתמונה?

הואשהרי'תפוח'?במילהכןגםשיוכתרראוי
המורכבבציורתפוחאםכיאמיתי,תפוחאיננו

זאתבכלמדועוכו'.כתמיםנקודות,מקווים,
ולאכתפוח,המצוירהתפוחאתמזהיםאנחנו
היאפשוטהאחתתשובהאחר?מהכדבר

אםאבלהממשי,לתפוחדומההמצוירשהתפוח
שכנראהנגלההשפה,שלהמבטנקודתאלנתייחט

לפיה,הוויטגנשטייניתהעמדהבשפההוטמעה
אתתואםאיננוהמיליםידיעלהמציאותייצוג

אחרות,במיליםשלהן.תקניהלכאורההשימוש
הלשון,תוךאלהמצוירהתפוחשלההתקבלות

דומההמצוירהתפוחשלמהיותונובעאיננו
השפהשלממוכנותהאלאבלב,דהממשילתפוח
המצויר,התפוחבדמותמאומץ,בןגםלקבל
שלפירושו'תפוח'.המילהדרישותעלכעונה
תפוחשלהיצגכלאללהתייחטשישהואדבר

רלוונטייםכלזניםציור,צילום,שלו,שרטוט-
שלמעמדואתהקובעשהתנאימשוםשלו,

כדיגמישהמטפיקהשפההאםהואההיצג

'תפוח'.לכותרתכראויאליולהתייחט

הדלתאתכאןויטגנשטייןפותחלמעשה,
למציאותאלטרנטיביות,למציאויותאולעולמות
הקביעותלכלהיחידהמצעשהיאלנושנדמה

אתמכילהמצוירהתפוחשלנו.הנורמטיביות
ידועלהמיוצגותשהתכונותכיווןה'תפוח'
הממשי,התפוחנתפטשבוהאופןאתמרחיבות

בןהזו.לתפיטהאלטרנטיבהמהוותגםואולי
שלטבעיחלקאיננואמנםמאומץ,משפחה
אומרמיאבלבתוכה,נולדשלאכיווןהמשפחה
איבריםשהםלמירקמתייחטת'משפחה'שהמילה
שמטתפחמיגםלהכיליכולהולאשלהטבעיים
המשפחה,תכונותשגרתיים?לאבאופניםלתוכה
טבעי,קשראיזשהועלמבוטטותלאלפיכ,ן

 ,אחרים,קשריםאין-טפורעלאםכי



אפשריימעולמותבעקבותשרקאלטרנטיביימ,
קיוממ.עללומדימאנחנו

רביממילימבצירופימופיעה'חופש'המילה
חופש-ללמו,דחופש-ביטוי,חופש-אקדמי,מאוד:

ואפילוחופש-המחשבה,חופשת-מולדת,
וגמתלמידימעלכךכלהאהוב'שיעור-חופשי'

ומעודהאלה,המיליממצירופיהאממורימ.על
אנחנולעולמ,יבואושבוודאינוטפימרבימ

ולאכןהיאהתשובהחופש?מהולקבועיכולימ
במשפחהעוברימזאתובכלהואיל-כןיחדיו.

אתלזהותנתקשהשלאאפיון,אותכונה,זו
לאאחרת.אוכזולשוניתלטביבהשלהמהשיוך

משפחהדהיינו:בפוטנציה,משפחהשזוכיוון-

ועמחד-משמעיימ,אינמשלההמתארשגבולות
וביהמניהתתרחבמאומצימ,בתאובןכל

משמעויותויתקבלושלהמרכזיתהבכיכולהתכונה
טותרות,ואפילואלטרנטיביותחדשות,

טובה.משפחהבכלכמוממש

המרכזיתהתכונהאתשמייצגזההואאפוא,מי,

טעמעודישוהאמהמשפחה,שלהעקרוניתאו
איןדומני,כךעלקיימת?כזושתכונהלומר

האחתהמילהאתשעושהמהבדיוקוזהתשובה,
להיותיכולחופשבעייתית.כךלכל'חופש'הזו

המטבעשלהשנישצדוכמובדיוקכפייה,היעדר
שלהמורהלחופש.ביטוילהיותיכולכפייה,-

לחניכומביימרוטו,זאקז'אןשלב'אמיל'אמיל
התנטויותשלטדרהיעבורשהואכךחינוךמצבי
היאזוטדרהעליו.נכפיתשהיאשיחושמבלי
וללאאחתבכפיפהוחופשכפייהשלביטוי
ממנונהנימשאנוהחופשהאמפנימית.טתירה

לחכותעלינואוליאוהחופש,הואהואבישראל
יתממש?שהחופשכדישניממטפרעוד

שלההמנוןכדבריבארצנו'חופשיעמ'להיות
חינוכיויעדראויהמטרהאוליהואישראל,
אתמעליולגרדכשמנטימאבלבמעלה,ראשון
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רביממושגימכמופתוח','מרקמבעלמושגהוא

שאפלטוןאותנולהפליאצריךזהאיןולכןאחרימ,
האידאות';'עולמבפיושמכונהמהאלבהמבעט

והאינטרטנטיותהמזוהמותמידיוהרחקהרחק

האדמ.של

וחופשצורד

להתפרשיכולהיותרלכלכמושג,כמילה,חופש
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שלהנגדתמתוךזו,טענהולנמקלנסותהזה
בגונישצבועותלפעולותהנידונימהמושגימ
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