
הגון או  -מה הן אבני הבנין הראשוניות של המציאות בה אנו חיים וכיצד ניתן לבנות מהן קפיטליזם כזה או אחר 
 ?אבל גם סוציאליזם ואפילו אנרכיזם ולהבדיל פשיזם -חזירי 

 
התרגיל המחשבתי הזה . 'תרגיל החפץ'המכונה , ניתן לתת באמצעות תרגיל מחשבתי, תשובה על שאלה זו

חשוב להדגיש כי לא מדובר . מאפשר נקודת מוצא אובייקטיבית לדיון באופי המסויים של המציאות בה אנו חיים
, הכללי, לכת אל המופשטאלא בתרגיל המתחיל בחפץ מוחשי ומנסה ל, או בשאלון טריוויה, בתרגיל השרדות

 .הכלכלי והתרבותי, הפוליטי, החברתי, הציבורי
 

 :על כל משתתף לבחור חפץ כלשהוא ולשאול את עצמו לגבי החפץ שלוש שאלות
 'לא'או ' כן'על המשתתף להשיב בקצרה ? האם ידוע לי ממה עשוי החפץ. א
 'לא'או ' כן'ה על המשתתף להשיב בקצר? האם ידוע לי כיצד עושים את החפץ. ב
 ('לא'או ' כן')? בעצמי , האם ביכולתי לייצר את החפץ כפי שהוא: ב-בהנתן תשובות חיוביות על סעיפים א. ג
 

עולה . שלילית, ותמיד, התשובה על שאלה ג היא בהכרח, ב-לא משנה מה הן התשובות על שאלות א ו, ובכן
, דתו, מינו, חוכמתו, לא משנה מעמדו, כל אחד מאיתנו, במציאות חיינו הממשית, מכך כי בציויליזציה הנוכחית

תלוי לקיומו בזולת באופן , גודל חשבון הבנק שלו, האסטטיות והאחרות, הפוליטיות, נטיותיו המיניות, גזעו
: םבניגוד גמור לאתוסים ולמיתוסים של הקפיטליז -הכלכלה המודרנית מושתתת , במלים אחרות. מוחלט

עוד עולות מהתרגיל לפחות שתי תובנות חשובות . כלכלי מוחלט-על חיברות טכנולוגי -האינדיבידואליזם 
 :נוספות

 
הרי שהעובדה שאף , שהואיל ולנגד עינינו יש בעולם הממשי המוכר אינספור חפצים מעשי ידי אדם -האחת 

מוסברת , של מוצרים ל מדי יש האומריםגדואחד לא מסוגל לייצר כלום בעצמו ובכל זאת יש שפע כזה גדול 
 .ושכלול חלוקת העבודה וההתמחות, התמחות, בתהליך עמוק ודינמי של חלוקת עבודה

 
שהואיל ולנגד עינינו יש בעולם הממשי המוכר אינספור חפצים מעשי ידי אדם הנראים כחפצים בעלי  -השניה 

מעידה , ועוד יותר האינטראקציה שיש ביניהם, לוהרי שכל אחד מהחפצים הל, יכולת למלא פונקציה מסויימת
 .מרכיביהם שנוצרו כאמור בסעיף הקודם על ידי חלוקת העבודה המשוכללת-על שיחבור בלתי פוסק של מרכיבי

 
הן זה שבסופו של דבר יש , שיש מנגנון בו מתרחש תהליך השיחבור, התובנה השניה בהכרח מובילה למסקנה

מגוף הקומקום עצמו , ממתג ההפעלה, מגוף החימום, יק של הקומקום'ופצ'הצזה שוחבר מקומקום חשמלי 
ערב שירה בציבור והן זה שבסופו של דבר הקומקום החשמלי ממלא את הפונקציה שלו  ומהכבל החשמלי

 .הכולל קפה חם לאורחים ותה חם לזמרת הראשית
 

שלמעשה ' כסף'ים הללו הוא מה שמכונה והמכשיר המרכזי המאפשר את השיחבור', שוק'המנגנון הזה נקרא 
כלומר , פוליטית הוא-שרק על בסיס הסכמה חברתית נייר מצוייר או מלבן פלסטיקאיננו אלא חפץ מלאכותי 

לשחבר חפצים לכדי חפץ וחפצים משוחברים לכלל מילוי הפונקציה : מסוגל לבצע את מלאכתו', הכסף'
או , תאום אמורה להתבהר לנו תמונת הקפיטליזם מחד גיסאפ, ואחרי שהבנו את כל זה .החברתית שלהם

 .או כל אפשרות אחרת של ארגון אבני היסוד הללו, הסוציאליזם מאידך גיסא
 

, בשפה פוליטית יותר מוכרת. שולט על ברז השיחבורים למיניהם' הכסף'מי ששולט על ברז , בקפיטליזם, כך
בכל אופן . ספקולטיבי מצליח לדרוס את הון הייצור-הפיננסי ובדרך כלל ההון, בקפיטליזם ההון שולט בעבודה

 .והדברים ידועים, מתקיים מאבק איתנים בין שלושה גורמים אלו
 

, הלא היא המדינה' נציגי הציבור'. או גם וגם. הוא בידי הציבור או נציגיו' הכסף'ברז , בסוציאליזם לעומת זאת
ובכל מקרה , יהיה נמוך' הכסף'אז מחיר האשראי כלומר מחיר או . ובלבד שמנהלים את המדינה סוציאליסטים

גורמים אזרחיים יפתחו , ובמקביל. יקים לבין קומקומים'ופצ'מתווך בין צ: הוא לא ישמש אלא בתפקידו הטבעי
 .על ידי איסוף הרווחים פרי עבודתם בבנקים קואופרטיבים או במוסדות אחרים, משק כספים עצמאי

 
ימנע בכלל מלהשית על עצמו , ולדעתי הוא איננו בגדר אפשרות של ממש, כל שהוא אפשריכ, האנרכיזם מצידו

הוא ידאג לארגן ולשחבר באופן , קרי יצור מוצרים, ואת הפעולה הכלכלית הממשית, ב"כוח שיטור וכיו, מדינה
, ם בידיים פרוגרסיביותאפילו אלו נתוני, מנוכר הנשלט על ידי גורמים פוליטיים' כסף'אולי אפילו בלי , וולונטרי

גם בצד . הפשיזם פשוט ישלוט באמצעות טרור וכוח בכל מרכיבי הסיפור הזה .'סוציאליסטיות וכד, הומניסטיות
 .וגם בצד של הקצאת המשאבים וכן הלאה, וגם בצד של העבודה', הכסף'של 

 
מאפשרת תכנון ', תרגיל חפץ'כפי שניתנת לפיענוח פשוט באמצעות , ההבנה של המציאות העכשווית, הנה כי כן

וכל מה שמבדיל בין מציאות כזו או אחרת הוא הכוח העומד  -מקפיטליזם ועד פשיזם  -תוכניות שונות לחלוטין 
 .לרשות מביני התובנות ומתכנני תוכניות למיניהם

 


