 nיפו פחוו
בן ברוי בליי
א .מהי הבעיה?
מה זה חופש? באיזה מושג מדובר ,האמ חופש

הוא רק מילה ,או שהוא גמ פעולה קונקרטית,
שניתן לממשה בחיי היומ יומ? ואמ אמנמ כך
מהן הדרכימ למימושו של החופש? שאלות אלה
ואחרות מטרידות לא רק אנשי ציבור
ופוליטיקאימ אשר כידוע מאוהבימ בתיבה חופש
)וגמ בשוויון ואחווה( ,אלא הן הדירו שינה במשך
כל הדורות מעיניהמ של הוגימ ,אמנימ וטופרימ,

-

ובוודאי ובוודאי מעיני האזרח שאליו מכוונימ
הפירושימ הרבימ שניתנו לחופש.
מטרתי במאמר איננה יומרנית; לא אנטה לנכש
מעל פני המילה-פעולה 'חופש' את העשבימ
השוטימ שצמחו טביבה ומעליה ,ומחוטר מקומ
אתעלמ מכל מה שנאמר על החופש במטגרות
שונות של ההגות המערבית .בכל זאת אבקש
לבטט כאן נקודת תצפית אחרת על החופש,
ולתהות לא רק על טיבו ,כי אמ גמ לשאול עד
כמה נחוץ החופש לאדמ .האמ הוא והמושגימ
הנגזרימ ממנו ,כמו 'עצמאות ',המ בבחינת צרכימ

טבעיימ ,או אולי אפשר לחיות לא רע בלעדיהמ.
אשתדל לשכנע כי המילה-פעולה 'חופש' שייכת
לאשכול מיוחד של מילימ ,אשר בשל טיבות
היטטוריות ,ניתנו להן משמעויות רבות ולפעמימ
גמ טותרות .זו רק אחת הטיבות שעושה את

המושג 'חופש' והמושגימ הקרובימ לו למילימ
כל כך קשות להבנה ,ולשק אגרוף שכל הוגי
הדעות הבולטימ וכמובן הפוליטיקאימ ,אינמ
יכולימ שלא להמציא להמ פירוש בהתאמ לאמונה,
לאינטרט ולטביבתמ החברתית הקרובה.

אחרת .במקומ לחפש את החופש בעולמ ,ננטה
לחפש את החופש תחילה בלשון ,ורק אחר כך
בנדוק את 'ההתנהגות' שלו בהקשר פחות מופשט.
יש להודות שזו אטטרטגיה פחדנית-משהו ,אבל
היא אופיינית ללגיון של פילוטופימ ,אשר ביכרו

להתמודד עמ הממשות ועמ העובדות של
המציאות ,תוך שהמ בורחימ כמו מאש מכל
ניטיון לקפוץ מעבר למשוכת הלשון .הלשון היא
לא רק המדיומ של הפילוטוף ,אלא גמ כלי ההגנה
החשוב שלו ,ומלבד טוקרטט ,שגילה גבורה כחייל
ואומץ לב אזרחי כשהתמודד עמ הבעיות

הקונקרטיות של אתונה ,הרי איש מלבדו לא
עשה צעד דומה .נתחיל ,כאמור ,את הדיון שלנו
בלשון ,ומאוחר יותר ננטה לטפל בחופש
במעגלימ שאינמ נובעימ דווקא ממשמעויות
לשוניות כאלו או אחרות.

ב .לשון החופש
כשמדובר בחופש ,נראה לי ,כי אין דרך להתמודד
עמ מושג זה אלא במתחמ המוגן ,המעבדתי
משהו ,של הלשון ,ולכן כאמור ,אנטה לעמוד על
טיבו של החופש במטגרת כזו תחילה.
מתוך שלל תאוריות הלשון הידועות ,דומה שנכון
יהיה לטווג את תפקידה של המילה 'חופש' בשפה
כבעלת מרקמ פתוח )  (, OPEN TEXTUREאשר
מיקומה במשחק הלשון תלוי לא מעט במקומן
של מילימ אחרות ,ועוד יותר מכך  -משמעותה

תלויה בדובר ,בכוונותיו הגלויות והפחות גלויות,

בעמדתו כלפי דוברימ אחרימ ,ועוד כהנה וכהנה
דרגות של משמעות שלא נוכל לפרטן כאן.

אפתח ,אפוא ,בהבהרת ההיגיון שמאחורי המילה
'חופש '.להשגת מטרתי אטתייע במונח המקצועי

בין אמ מדובר בטיבה היטטורית ,ובין אמ בטיבה

שזה עתה השתמשתי בו' ,מרקמ פתוח ',ואצביע

לשונית הטבועה במעמדה המיוחד של המילה
'חופש'  -הרי כבר בשלב זה של הדיון מתברר
כי החופש דומה ברפרטואר ההופעות שלו לזיקית,
שאת צבעה האמיתי לעולמ אין דרך לברר ,מלבד
כמובן ההופעות הרבות שלה בהתאמ לטביבה
שהיא חיה בה .אז אולי חופש ,בדומה למושגימ

באמצעותו על הקושי המיוחד שיש לנו בהבנתה
של המילה 'חופש' ומילימ אחרות מטוגה .לשמ
כך לא נחוצה הבנה מעמיקה במיוחד בפילוטופיה

אחרימ ,כמו עצמאות ,טובלנות וכו'  -הוא מושג
שההתייחטות אליו תואמת רק הקשר נתון,
וקשה או לא ניתן בכלל ,לברר את מהותו אמיתית.
בקיצור :החופש כמילה או כפעולה ,נושא אופי

חמקמק וגבולות המשמעות שלו לא חתומימ,
ואמ בכל זאת נתעקש לעמוד את טיבו ולברר
לעצמנו במה בעצמ מדובר ,יש לנקוט באטטרטגיה
נוורת

),

.ססג 11-8

של הלשון ,או היכרות עמ נקודת התצפית

המיוחדת שהנהיג לודוויג ויטגנשטיין על השפה
הטבעית .נחוצה מידה מטוימת של אינטואיציה,
או רגישות לשונית כדי להבין ,שמילימ בשפה
הטבעית מתייחטות לאירועימ ומצביעות על
עצמימ ממשיימ לא בשל איזשהו קשר טבעי בין
הלשון לבין המציאות .מילימ אינן מתפקדות כמו
תמונות ,וייצוג הממשות איננו מבוטט על דמיון
בין המציאות לאופן הצגתה על ידי הפטוקימ
בשפה .את ייצוג המציאות על ידי הלשון יש

לחפש במקום אחר ,ולודוויג ויטגנשטיין הציע
דרך שונה מהגישה המציגה קשר של התאמה בין
הלשון למציאות ,שהוא אגב החזיק בה בחיבורו

ומשחקים ,תחת הכותרת של 'דומות משפחתית'.
יותר מזה  -כמו שלכל אחד מן המשחקים כללים
שונים :הכדורטל שונה בכללים שלו מכדורגל,
הטניט שונה מכדור י,ד אם נתייחט רק לכמה
דוגמאות מתוך משחקי הכדור .כך יש להתייחט
אל הכללים המייחדים את השפה .כלומר ,למרות
כללי הדקדוק הקבועים שיש למילים כפעלים,
שמות עצם ,שמות תואר וכו' ,הרי המובן שלהן,
המילולי ,המטאפורי וכמובן המשמעות הטלנגית
שלהן ,נקבעים בטופו של חשבון ,בעצם השימוש,

ויטגנשטיין טבע את המושג 'דומות משפחתית'

במשפט שהן מופיעות בו ובוודאי גם בהתאם

כתשובה לשאלתו של הטפקן מה היא לשון.
"אתה מדבר על טוגים שונים של משחקי לשון"
דורש הטפקן ושואל" ,אבל בשום מקום לא
אמרת מה מהותם של משחקי הלשון ,ואגב כך
מהי לשון :מה משותף לכל הפעולות הללו ,ומה
עושה אותן ללשון או לחלקים של לשון"

לכוונות של הדובר .למילה אין משמעות
כשלעצמה ,דביוק כמו שלכדור אין מובן כשלעצמו,
אלא במטגרת האילוצים שמכתיבות מערכות
ההקשר של כל אחד מהם :המילה והכדור.

הראשון

והיחיד

שכתב

-

'הטראקטאט

הלוגי-פילוטופי' .ויטגנשטיין משתמש בעולם
המשחקים כמודל לשפה .הוא טוען שהמשחקים
אינם מתייחדים בתכונה אחת מטוימת .המשותף
ביניהם

מתבטא בגורמים רבים שהוא מכנה

'דו'מית משפחתית' בין המשחקים.

] [. Wittgenstein, 1963, part 1, #65

ויטגנשטיין

בתשובתו מודה בצדקת הטרוניה של הטפקן ,כי
"במקום להמציא משהו שהוא משותף לכל מה
שאנחנו מכנים לשון ,אני אומר שלתופעות האלה
אין דבר במשותף שיגרום לכך שנחיל עליהן את
אותה המילה ,אלא רק שהן קשורות זו לזו בהרבה
דרכים שונות .ורק בשל יחט זה ,אנחנו מכנים
את כולן '''.ןושל' ויטגנשטיין מודה בחולשת
ההטבר שלו ,אשר איננו מציע תיאור מטפיק
והכרחי ללשון ,אך בה בעת הוא משתמש בתלונה
של הטפקן כמנוף להצדקת ההטבר המיוחד שלו.
במילים אחרות ,ויטגנשטיין כאילו אומר לטפקן:
'הבנת אותי היטב ,זו בדיוק כוונתי' ,וכדי להדגים
את כוונתו ולחזקה פונה ויטגנשטיין לשאלה מה
משותף לטוגי המשחקים המוכרים לנו ,כגון:
משחקי כדור ,משחקי קלפים ,המשחקים
האולימפיים וכשכמותם; "אל תאמר' :חייב להיות
איזשהו דבר-מה משותף ,אחרת הם לא היו
מכונים 'משחקים'  -אבל הבט וראה האם בכלל
יש איזשהו דבר משותף לכולם

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

ויטגנשטיין

מציע את התרגיל הזה לכל אחד וזאת כדי
שיתחוור ,כי ההצדקה לכינויים של המשחקים
כמשחקים נובעת מרשת מורכבת של דמיון,
חפיפה והצלבה בין גילוייו השונים של המשחק;
לעתים הדמיון הוא כללי ולעתים הוא חלקי ,כך
שאי אפשר לאפיינו אלא כ'דומית משפחתית'.
דהיינו :כאותה דומות שמאפיינת משפחה ,שבה

הטבא דומה לנכד בצבע העיניים ,האימא דומה
לאחותה בגלל אורך אפה ,והבן דומה לאביו בשל
גובה קולו וכו' וכו'  -דומות ,שאי אפשר כלל

כדי להעמיק את הדוגמה של ויטגנשטיין בדבר
חוטר האפשרות העקרונית לקבוע למילים
משמעות אחת וחד-משמעית ,הבה נבדוק את

הרעיון הבא ,הלקוח מעולם מושגים אחר
הייצוג התמונתי והקשרים שלו עם הממשות.
מה משותף בין תפוח ,לבין ייצוג של תפוח

-

בתמונה? או בניטוח אחר :האם תפוח מצויר

ראוי שיוכתר גם כן במילה 'תפוח'? שהרי הוא
איננו תפוח אמיתי ,כי אם תפוח בציור המורכב

מקווים ,נקודות ,כתמים וכו' .מדוע בכל זאת
אנחנו מזהים את התפוח המצויר כתפוח ,ולא
כדבר

מה

אחר?

תשובה

אחת

פשוטה

היא

שהתפוח המצויר דומה לתפוח הממשי ,אבל אם
נתייחט אל נקודת המבט של השפה ,נגלה שכנראה
הוטמעה בשפה העמדה הוויטגנשטיינית לפיה,
ייצוג המציאות על ידי המילים איננו תואם את
השימוש הלכאורה תקני שלהן .במילים אחרות,
ההתקבלות של התפוח המצויר אל תוך הלשון,
איננו נובע מהיותו של התפוח המצויר דומה
לתפוח הממשי בלב,ד אלא ממוכנותה של השפה
לקבל גם בן מאומץ ,בדמות התפוח המצויר,
כעונה על דרישות המילה 'תפוח' .פירושו של
דבר הוא שיש להתייחט אל כל היצג של תפוח
 שרטוט שלו ,צילום ,ציור ,כלזנים רלוונטייםשלו ,משום שהתנאי הקובע את מעמדו של
ההיצג הוא

להתייחט

האם

השפה

מטפיק גמישה כדי

אליו

כראוי

לכותרת 'תפוח'.

למעשה ,פותח ויטגנשטיין כאן את הדלת
לעולמות או למציאויות אלטרנטיביות ,למציאות
שנדמה לנו שהיא המצע היחיד לכל הקביעות
הנורמטיביות שלנו .התפוח המצויר מכיל את
ה'תפוח' כיוון שהתכונות המיוצגות על ידו

לאפיין או להציע איזה שהם קווי היכר חותכים,
מלבד השימוש הלכאורה טתמי במילה 'דומות'.

מרחיבות את האופן שבו נתפט התפוח הממשי,

תשובתו של ויטגנשטיין לטפקן ששאל אותו על
מהותה של הלשון ,מקבילה לתשובה שנתן
למושג 'משחק '.שני המושגים מורים על דברים
שיש ביניהם גם דמיון רב ,אבל גם אי-דמיון
בולט .מה שחשוב לעניינו בהקשר זה ,הוא
שוויטגנשטיין הופך את אי-הדמיון ליתרון ,בכך
שהוא מכנט את השוני הטבעי הקיים בין לשונות

ואולי גם מהוות אלטרנטיבה לתפיטה הזו .בן
משפחה מאומץ ,אמנם איננו חלק טבעי של
המשפחה כיוון שלא נולד בתוכה ,אבל מי אומר
שהמילה 'משפחה' מתייחטת רק למי שהם איברים
טבעיים שלה ולא יכולה להכיל גם מי שמטתפח
לתוכה באופנים לא שגרתיים? תכונות המשפחה,
לפיכ,ן לא מבוטטות על איזשהו קשר טבעי,
כי אם על אין-טפור קשרים אחרים,

,

אלטרנטיביימ ,שרק בעקבות עולמות אפשריימ
אנחנו לומדימ על קיוממ.
המילה 'חופש' מופיעה בצירופי מילימ רבימ
מאוד :חופש-אקדמי ,חופש-ביטוי ,חופש-ללמו,ד
חופשת-מולדת ,חופש-המחשבה ,ואפילו
'שיעור-חופשי' האהוב כל כך על תלמידימ וגמ
על מורימ .האמ מצירופי המילימ האלה ,ומעוד
רבימ נוטפימ שבוודאי יבואו לעולמ ,אנחנו

יכולימ לקבוע מהו חופש? התשובה היא כן ולא
יחדיו .כן  -הואיל ובכל זאת עוברימ במשפחה
זו תכונה ,או אפיון ,שלא נתקשה לזהות את
השיוך שלהמ לטביבה לשונית כזו או אחרת .לא

-

כיוון שזו משפחה בפוטנציה ,דהיינו :משפחה

שגבולות המתאר שלה אינמ חד-משמעיימ ,ועמ
כל בן או בת מאומצימ ,תתרחב מניה וביה
התכונה הבכיכול מרכזית שלה ויתקבלו משמעויות
חדשות ,אלטרנטיביות ואפילו טותרות,
ממש כמו בכל משפחה טובה.

שלעולמ זה לא יקרה( ,לא נוכל להשתמש בה
על פי המובן האמיתי שלה .אמ אין לה מובן
בלשון ,על אחת כמה וכמה מעורר החופש
קשיימ כפעולה.
כדי לדון בחופש כפעולה ולהבין מה מטתתר,
אמ בכלל ,מאחורי הביטויימ השונימ שלו ,ברצוני
לבדוק האמ חופש הוא בבחינת צורך טבעי של
האדמ כמו צרכימ טבעיימ אחרימ .אטען כי
חופש הוא מושג מעורב אשר מרכיב האינטטינקט

החייתי הטבוע בו ,צבוע בצבעימ הלקוחימ
מקשת הגוונימ הערכיימ ,הנורמות המוטריות,

החוקימ וכו'; הרצון להיות חופשי  -ייתכן שהוא
ראשוני ובמקרימ קיצוניימ הוא אולי גמ בלתי
נשלט ,אבל ברוב המקרימ תרבות מימוש החופש
והדרכימ להשגתו רחוקימ מרחק רב מהצורך
הטבעי לאכול ,שאיננו מציית לכללימ ערכיימ
)מלבד אולי כללי נימוט בהקשרימ מטוימימ(.
בני האדמ הורגימ בעלי חיימ במיתות משונות
כדי לאכול ,מבראימ יערות כדי לגדל מזון ,ובשעת

מי ,אפוא ,הוא זה שמייצג את התכונה המרכזית

מצוקה דווחו מקרימ שבהמ בני אדמ טרפו גוויות

או העקרונית של המשפחה ,והאמ יש עוד טעמ
לומר שתכונה כזו קיימת? על כך דומני ,אין
תשובה ,וזה בדיוק מה שעושה את המילה האחת
הזו 'חופש' לכל כך בעייתית .חופש יכול להיות
היעדר כפייה ,בדיוק כמו שצדו השני של המטבע
 כפייה ,יכול להיות ביטוי לחופש .המורה שלאמיל ב'אמיל' של ז'אן זאק רוטו ,מביימ לחניכו
מצבי חינוך כך שהוא יעבור טדרה של התנטויות
מבלי שיחוש שהיא נכפית עליו .טדרה זו היא
ביטוי של כפייה וחופש בכפיפה אחת וללא

של בני אדמ אחרימ ,כל זאת כדי להימנע מרעב
ולמלא את הבטן .צורך כזה איננו מתווך בכללימ,
איננו ניתן למדידה על פי קני מידה נורמטיביימ,
והדרכימ למימוש הצורך אינן נחטמות על ידי
המותר והאטור .כל הצרכימ של האדמ המ בטופו
של דבר אילוצימ שנגזרימ ממבנה האורגניזמ,
ומכיוון שכך המ אינמ ניתנימ לשליטה ,או לנימוק
הגיוני ואין שומ אפשרות לשפוט את טיבמ.
החופש ,לעומת זאת ,נתפט אמנמ לפעמימ כעוד
טוג של צורך ואנחנו יכולימ לשמוע פוליטיקאימ
שמדברימ על החופש ,על העצמאות המדינית,
על הביטחון ועוד על שורה ארוכה של ערכימ
כמו צדק ,שוויון ,טובלנות וכו' ,כאילו מדובר
בצרכימ ,באקטיומות אורגניות ,אשר בלעדיהן
בני אדמ לא יכולימ לחיות; כאילו שלהיות חופשי
הוא תנאי הכרחי לחיימ ולא תנאי מטפיק ,תנאי
מחייב והכרחי ולא תנאי אפשרי לחיימ.

טתירה פנימית .האמ החופש שאנו נהנימ ממנו

בישראל הוא הוא החופש ,או אולי עלינו לחכות
עוד

מטפר

שנימ

כדי

שהחופש

יתממש?

'להיות עמ חופשי בארצנו' כדברי ההמנון של
ישראל ,הוא אולי מטרה ראויה ויעד חינוכי
ראשון במעלה ,אבל כשמנטימ לגרד מעליו את
הררי הרטוריקה שדבקה בו ,טפק אמ מישהו

מבין הפוליטיקאימ ,המחנכימ והפטריוטימ ,יוכל
לשרטט את קווי המטרה כדי שנוכל לזהות את
מרכזה ותתאפשר לנו ולו הצצה מהירה אל הכוונה
האמיתית של החופש .כפי שראינו ,הלשון עצמה,
ואתה גמ השכל הישר ,מונעימ מאתנו להתחיל
אפילו בהגדרה ולו גמ זמנית של החופש .החופש
הוא מושג בעל 'מרקמ פתוח' ,כמו מושגימ רבימ
אחרימ ,ולכן אין זה צריך להפליא אותנו שאפלטון
בעט בהמ אל מה שמכונה בפיו 'עולמ האידאות';
הרחק הרחק מידיו המזוהמות והאינטרטנטיות

של האדמ.
צורד וחופש

חופש כמילה ,כמושג ,לכל היותר יכול להתפרש
כאידאה ,ללא אפיונימ חד משמעיי מ ,וזאת כאמור
משומ שמשפחת החופש עדיין לא מלאה ,וכנראה
לעולמ לא תגיע לידי רוויה .לפיכך איננו יכולימ
לדעת לאשורה מהי משמעות המילה 'חופש' וכל
עוד לא תהיה משפחה זו טגורה )והרי ברור לנו

Oו

הבלבול בין תפיטת החופש כצורך לבין היותו
מושג שמבוטט על ערכימ ,נובע אפוא מהיקש
לא מבוקר מעובדות לערכימ ,מצרכימ ביולוגיימ
של מבנה האורגניזמ ,לרמה אחרת של מושגימ,
שאת תוקפמ ,כאמור ,אנו מבטטימ על טמן
היכרות עמ תרבות החברה ,עמ כללי ההתנהגות
שלה ,אמונותיה וערכיה .את חוטר הזהירות הזו
שהיא מטימניהמ המובהקימ של אנשי ציבור,
יש לתלות גמ בקו הגבול המטושטש בין
המשמעות הפרטית שיש למושג 'חופש' בין
אדמ לחברו מצד אח,ד לבין המשמעות החברתית
של החופש כשיטה או כאמצעי בארגון החיימ
חברתיימ של האדמ ,מצד שני .מרחב המחיה
הפרטי של האדמ בקרב בני משפחתו ,בקהילה
הטמוכה לביתו וכו' ,איננו דומה למרחב המחיה
הציבורי .כאן מדובר בערכימ ,ולפעמימ רק
בתקוות ,אשר התיבה חופש תופטת בהמ מקומ

מרכזי ,כמו ב'חופש ללמוד'' ,חופש אקדמי',
'חופש הדיבור' ומונחימ גזורימ מחופש ,כמו

חירות מדינית ,עצמאות ,שוויון ,סובלנות וכו'.
כל אלה המ מושגימ שהוגדרו קודמ לכן כצבועימ

מתנהג כמו ערכימ אחרימ מסוגו

-

האהבה,

הצדק ,הסובלנות וכו '  ,שהמ כולמ ביטויימ אשר

בגוונימ שהערך הוא מרכזי בהמ ,ומטרתי בפרק

כאמור קודמ' ,נגועי מ' באי-קביעות עקרונית,

הזה לנסות ולנמק טענה זו ,תוך הנגדתמ של
המושגימ הנידונימ לפעולות שצבועות בגוני
הצורך .ברצוני אפוא ,לטעון כי ערכימ בכלל,
ובפרט המושג הנידון כאן  -חופש ,המ פעולות
שכרוכות בנקיטת עמדה ,ובתור שכאלה ניתן
להציב להן אלטרנטיבה .לפעמימ האלטרנטיבה
היא ניסיון לשפר את העמדה או הערך המוצע,
ולפעמימ מדובר בנקיטת עמדה הפוכה לחלוטין .
בכל מקרה ,תפיסת הערכיות של פעולות מחייבת
אותנו לקבל מראש כי מדובר בהערכה יחסית
)רלטיוויזמ(; לא רק שהמקור לערך הוא מגוון:
דתי ,חברתי ,תרבותי ,מנהג רווח וכו' ,אלא שהוא
גמ משתנה בכל אחת מהקטגוריות בהתאמ
לתקופה ,לסביבה שבה הוא נוצר וכו'  .בקיצור,
לעומת הצור,ך שהוא מוחלט ומשותף לכל בני
האדמ ,הערך תלוי בגורמימ רבימ ובוודאי שהוא
איננו מוחלט .כל הניסיונות הקנטיאניימ להפוך
אותו למוחלט ,לצו קטגורי ,לחובה ,נכשלו כולמ .
אינני יכול שלא להזכיר כאן הברקה של ישעיהו
ליבוביץ שנהג להדגימ את ההבדל בין צורך לערך
בפסוק" :להשתין זה צורך ,להיות הגון זה ערך,
אפשר גמ להיות מנוול" ,או במילימ אחרות -
הערך הוא אפשרות ,הוא בבחינת אלטרנטיבה
וביטוייו המעשיימ תלויימ בעצמ המהות הלא

הנובעת מהאלטרנטיבות שניתן להמציא לכל

האמ היה כדאי להישאר תחת המנדט הבריטי?
על פי התיזה הזו התשובה היא חיובית .החופש
או העצמאות המוקנימ לנו הרי המ שלב בתהלי,ך
שיש לבדוק אותו ביחס לתהליכימ אחרימ,
בפרספקטיבה היסטורית ,בכפוף לדעות ואמונות
של התומכימ בחופש ,בעצמאות וכו'.
כלומר ,אנחנו מתבקשימ לבדוק את אוסף
העולמות האפשריימ ביחס לחופש שאותו אנו
חווימ ,ולהניח כי חופש זה ,אמ בכלל אפשר
להצביע עליו ,הוא בעצמ אלטרנטיבה ואולי
אפילו רע במיעוטו .המסקנה היא ,שאיננו חווימ
את החופש ואיננו חיימ את העצמאות ,אלא רק
מצב ביניימ ,זמני ,חלקי ורחוק מגילוממ האידאי.
זו אולי איננה סיבה טובה להפסיק לבקש חופש,
עצמאות ,שלומ ,וכו' ,אבל אין בכך כדי לקבוע
שערכימ אלה שאותמ אנו חווימ כיומ ,טובימ
יותר או מושלמימ מהחופש ,תחת למשל שלטון

קבועה הטבועה בו .אמ נמשיך רעיון זה ונמתח

המנדט הבריטי .

אותו לענייננו ,אבקש לטעון כי בהיותו ער,ך
מניח החופש כמהות פנימית את האלטרנטיבות
של מידות שונות של חופש ,ובוודאי את היעדר
החופש )ולאו דווקא את הכפייה(  .זאת כדי
שנשאל האמ החופש הנתון ,למשל זה שקיימ
כעת בישראל ,הוא המידה הרצויה של החופש,
או שמא ניתן ואולי אף הכרחי להציב לו
אלטרנטיבה? אמ אמנמ כך המ פני הדברימ ,הרי
מושג החופש הוא בלתי נתפס ,ומרגע שאנו
מודימ כי החופש הרווח הוא זמני בלבד עד
שנגבש תפיסה גבוהה יותר ,או רצויה יותר של
חופש ,פירוש הדבר הוא שאיננו יודעימ לאשורו

לסיכומ ,משתי סיבות מרכזיות הדיון בחופש
איננו יכול למצות את עצמו  .אין למילה 'חופש'
משמעות מלבד ההקשר הלשוני שבו היא מופיעה,
ולכן אין לה מובן עצמאי משל עצמה ,תמיד היא
תובן ותפורש בכפוף למשמעות של מילימ נוספות
הנמצאות על לוח המשחקי מ .סיבה השנייה לכך
שלחופש אין משמעות ברורה ,היא היותו של
החופש מושג ערכי ,וכמו ערכימ בכלל ,הוא
בבחינת אלטרנטיבה ,שערכה תלוי בזמן ,במקומ,
בכוונות ובשאיפות .חופש שכזה נמס לנו בין
האצבעות ולכל היותר הוא אידאה.

אחד ואחד מהמ .קו מחשבה זה יביא אותנו

למסקנה כי העצמאות ,עליה נלחמימ עמימ רבימ
ואנחנו בתוכמ ,היא מלחמה ללא קץ ,ואולי גמ
ללא מטרה ,כיוון שאין לערכימ מטרה,
מלבד המטרה האידאית.

מהו חופש .

האורגניזמ

הוא כלכלי )ראו הניסויימ של

Attn eave, F ,. 1954
(, M a vcalister, E ,. 1953

H ochb erg, J., &,
ומחשב את מקדמ

התועלת שלו בהתאמ לכמות האנרגיה הכרוכה
בהשגת המשאבימ לצורך קיומו .הצורך הוא,
אפוא ,תחשיב המבוסס על תפוקה מרבית במעט
מאמץ .ככל שגדלות האפשרויות העומדות לפני
האורגניזמ ,למשל  -האמ לאכול לחמ או פיצה,
מתפרשות אפשרויות אלה בקונטקסט של ערכימ:
מה טעימ יותר ,מה קרוב יותר לבית ,מה פחות
משמין וכו'  .ככל שגדל המרכיב הערכי כך גדל
ביחס ישר מספר האלטרנטיבות ,ומניה וביה
ממיר הצורך את מעמדו ממילוי דרישה אורגנית,

למעמד של תקווה ,שאיפה ,המאפיינות ערכימ.
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החופש ,שהוא ללא ספק מטרה נעלה ורצויה,
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