היוצא מן הכלל
אורנה שני

המאמר עוסק בשאלה האם המניפסט של העצמי יכול להיות מנותק מהמכבש
התרבותי-חברתי ,ואם ניתוק זה הוא בשורה באשר לפוטנציאל להשגת מצוינות
אישית? או שמא אנחנו נותרים כלואים ב'מקומי' ,בלוקאלי ,ומתנהלים כסומים
בחברה ללא מצפן פנימי שיפליג למרחבי אפשרויות אחרות ,כמו נוטים לקבל את
שלשלאות השייכות של התודעה הציבורית?

"אל תתגורר במציאות היא תרחיק אותך מהמצוינות"
ראנדל ר .מקרייב

ההתגברות ,היכולת להתנתק מהצו החברתי ,לשהות מעל
התכלית שמשרתת את הקונצנזוס החברתי ,זו גם בחירה בספק.
אותו ספק שעלול להביא לסנקציות חברתיות מטעמי התנגשות
בין הצו הפרטי (האני כאינדיבידואל) לבין הצו החברתי (האני
כאיבר בחברה).
מי שמסוגל לנסוק מספר טפחים מעל פני הקונטקסט החברתי
כדי להתרווח ב'אני' מוגשם ,משיג מצוינות שאין לה מקום
בהגדרות שגרתיות של מצוינות בחברה .זהו פרדוקס שאותו
אבקש ליישב עד שלכולנו יהא האומץ לחדש את השפה
ולהתחדש באני 'מצוין'.
אלא שקודם להכרעות ,עלינו להכיר מי הוא אותו 'אני' וכיצד
הוא נבנה בתוך הישות הגדולה שנקראת חברה ,כשזו תובן,
ההכרה בדבר העצמי הפרטי תהיה פתוחה למשא ומתן.
'אני' בחברה קולקטיבית
לכל תרבות אוריינטציות שונות שמשפיעות על הערכתנו
את ה'עצמי' ( .)Markus & Kitayama, 1991יש שערך

במחקר שערכתי על חרדים ש'היגרו' לחילוניות (יצאו לשאלה)
נמצא שהשגרה המילולית בחיי היומיום אצל החרדי מתלכדת
בעיקר לתרגול מחשבות של חז"ל .ואילו כל שפת ה'אני',
שהיא חלק מהבניית הזהות' :מי אני'' ,מה אני אומר'' ,מה
עמדתי' ,אילמת מאותה הסיבה שרעיונות חדשים הם בבחינת
מוקצה ,ועל כל מחשבותיהם להיבלע אל תוך לימודי התורה
ש"הגית בה יומם ולילה" .זו גזרה של החיים הדטרמניסטיים
הוודאיים שמצמצמים אפילו את מרחבי השיח האפשריים ,מתוך
שהבחירות בחייהם מוגבלות ,כפי שהתוודעו לכך הנחקרים:
"להיות תלמיד חכם זו שאיפתו של כל בחור ישיבה""....אין
שיחות אינטימיות בטח לא על בחורות ,על מה יש לדבר ,על
שנתחתן? שידוך זה גם עניין קונקרטי ,והכול ממילא מתוכנן".
מכאן שאין ל'אני' האמצעים ,ההכרה והזמן לבחון את עצמו.
הזמן הוא "זמן תורה" ותכלית ההלכה היא כי אדם אינו בן חורין
להתבטל מלימוד התורה (מסכת אבות ,פרק ב ,משנה טז) .ג'ורג'
אורוול התייחס בספרו  1984להתבטלות האדם מפני כוחה של

15

מצוינות

המושג מצוינות עבר גלגולי לשון וזילות רבה בלשונן של הבריות.
זו חייבת רענון צונן כדי לחזור לנהמת בריאתה של המילה ,כדי
לשוב ולכבוש מחדש את פסגות החוויה של מימושה .במסה
"'גלוי וכסוי בלשון" מתאר ביאליק את יצירת המילה כלשון
פנימית ,היא האונומטופיאה של הנפש .אלו המילים שמתחקות
אחר רחשי הפסיכו של האדם .במאמר זה ,המצוינות היא מושג
שמסמל את היחלצות האדם הפרטי מהמעטפת החברתית
שהייתה למלבוש 'טבעו' ,עד שהוא פוגש את עצמו .תהא זו
התערטלות מ'עצמי חברתי' שנידונה לאמץ מבט ניהיליסטי
ולהתחיל מבראשית .כך יפסע האדם מהכלל בדרכו אל היוצא מן
הכלל  -הגשמתו.

הקולקטיביות רב מערך צרכיו האישיים של הפרט ,ולפיכך יש
לקדם את מטרות הכלל לפני רצונותיו של היחיד .בחברות אלו
נמצא שהיחיד בשירותו את הכלל מדמה כי זהו ה'אני' המורחב
שהוא שואף לטפח ,והוא כפרט מזוג בתוך הכלל .חשיבה כזאת
מוטמעת עד כדי כך שהיא בחזקת טבעה של הזהות העצמית.
בחברות מעין אלו יש לכידות חברתית ,הומוגניות ותלות הדדית
גבוהה יחסית לחברות שהדגש בהן הוא על האינדיבידואל .לכן,
הגדרת המצוינות על הסינונים שלה ,היא בעיקר אות גאווה
שבן התרבות הצליח להשיג את יעדי החברה ,את האידאל
ההגמוני שהטמעתו וערכיו מועברים דרך חינוך ,טקסים ,סמלים,
ו'קידושם' מתבטא בתגמולים וביוקרה חברתית .במסגרת לופתת
זו ,השלת הזהות החברתית ומניפסט של ה'עצמי' אינו אפשרי
כמעט ,מכיוון שזו החברתית עוצבה זה מכבר לזהות מגובשת
אחת של הפרט .הניסיון להבחין ביניהם כמוהו כמטפורה של דה
סוסיר 1על שלמות :אין אפשרות לגזור צד אחד של דף נייר מבלי
לגזור את צדו השני  -זו צורה אחת של השלם ,בסוגיה שלנו זו
צורה אחת של ה'אני'.

החברה שמתנהלת כ"משטרת מוחות" ,במסגרת זו טען כי "מי
שבידו השליטה על העבר ,בידו השליטה על העתיד" (אורוול,
.)1995
'אני' בחברה אינדיבידואליסטית
התפיסה הרווחת היא שזכויותיו וערכיו של היחיד מושמים
קודם לחברה בעיקר במדינות המערב .המודל האידאלי של
השקפת עולם זו הוא שהאדם נידון להיות חופשי ,זהו האדם
כישות ריבונית ,שהוא חופשי לפרש את המציאות ויכול לעצב
את ה'עצמי' מתוך בחירה .כלומר ,היות שהאדם אינו שיקוף של
אידאה שנכפתה עליו ,הוא ראשית לכול 'בלתי מוגדר' וחירותו היא
שמאפשרת לו להפוך ל"משהו" .אליבא דסרטר ,הוא זה שאמור
למלא את ה"חור בלב ההוויה" ,ולקבוע את זהותו בדרכים אשר
יבחר .אלא שלעתים אידאה מוגמרת זו נחבטת במציאות שחומקת
משלמות רעיונית זו ,אל ה"בשר שברוח" ,כי התארגנות חברתית
אין לה זכות קיום אם איננה מפעילה מרות כלפי היחיד ,זו פשוט
תתמוסס אל היחידים המנוכרים שביקשו להתאסף ולהיהפך
לחברה .כך יוצא שיחיד אינו יכול לקבל פטור מלא מאחריות
ציבורית .ולרוב היחיד נבלע היישר אל דפוסים שגבולותיהם
חסומים בסטנדרטיזציה.
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אם אתבקש לדדוקציה אזי אוכל להצביע למשל על החינוך שאנחנו
מעבירים לילדינו ,כאשר אנחנו מלמדים אותם נוהגים מסוימים,
משמעת ,לישון ולאכול בזמנים קבועים ,או מה מקובל ולא מקובל
לומר בחברת זרים .כשאנחנו מלמדים אותם התחשבות בזולת,
ניקיון או מחייבים אותם ללמוד בבית הספר בטענה כי אלה יכוונו
אותם להשכלה הרווחת ,לידע הציבורי ולהיות אזרח תורם בחברה.
אלה ועוד נעשים בבחרותם ללשונם הפנימית לכאורה ,הרגלים
המצויים בהם-בנו כנטיות מולדות .ואנו ממשיכים את ההטפה
שהייתה למלבושנו ה"טבעי" כלפי אחרים אף שהייתה זו ירושה
מהסמכות שמחוצה לנו .בלשון קיומית "החינוך הוא הריסת היוצא
מן הכלל לטובת הכלל" (ניטשה) .החרה-החזיק אחריו דיורקהיים
שסבר כי אפילו אם אדם מציית לרגשותיו וחש את ממשותם
כסובייקטיבית ,מציאות כזו הנה עדיין אובייקטיבית באשר לא
הוא יצר אותה שהרי בסך הכול זו הירושה של חינוכו (דיורקהיים,
.)1982
בנוסף ,גם אם המצפון הקולקטיבי חלש ויש הכרה
באינדיבידואליות ,כזו שמתבדלת מהזהות החברתית,
מתקיימת בפרט התכונה הקבוצתית שלפיה קולו מתמזג עם
זה של הרוב ,למעט יחידים במינם .אם כן ,גם בחברה פתוחה,
אינדיבידואליסטית מפקחת הישות הציבורית על הפרט .הקושי
הגדול שלו הוא להתרחק מהסדרים החברתיים כדי לאתר את
הרצונות האינטימיים החפים מהשפעות זרים ,ולו רק משום הצורך
האנושי להיות שייך .השייכות ,משום היותנו יצורים חברתיים ,היא
נחיצות רגשית חווייתית שמגולמת אפילו בהגדרה העצמית.

העצמי והאני החברתי
הפסיכולוגים החברתיים סבורים שהגדרתנו העצמית נעשית
בתוך מכלול פרשנויות וייחוסים של אחרים על אודותינו ,ואנחנו
סוג של בבואת אותם אחרים .פסטינגר ( ,)1954שפיתח את
תאוריית ההשוואה החברתית ,סבר שיש בנו יצר שמדרבן
אותנו ללמוד על אודות עצמנו מתוך השוואה לאחרים .כלומר,
רגישותנו ,עמדותינו ,שאיפותינו יוגדרו ביחס לקבוצת השייכות
שלנו .אני רגיש ,ספורטאית ,אחראי או אוהב חיות  -ביחס
לאחרים .לשון אחר ,הזהות האישית והחברתית שלנו נוסדה
כאיבר המבדיל או המאחד ביני לבין החברה .ואנחנו מי שאנחנו
בזכות חלקנו בתוך המערך החברתי הגדול ,ולא בשל היותנו
מבודדים מקיומו .יסוד הצורך הזה נולד כשאימא שיבחה את
היותנו חכמים בכל פעם שהשתתפנו בשיחת מבוגרים ,לחילופין
בכל פעם שפתחנו בדברים שמענו "איזה שטויות אתה אומר"
או שמענו "איזה יפה את/ה"  -מכל אלה אנחנו למדים לגדול
ולהכיר מי אנחנו.
ככלל ,סבור פסטינגר ,אנחנו חושבים ,מרגישים ומתנהגים באופן
מסוים בגלל השפעת האחרים עלינו ,בין שהם נוכחים ובין שלא.
למשל ,ציפייה של קרוביי שאצליח במשימה מסוימת תשפיע על
התנהגותי והרגשתי בעת מימוש המטלה ,ואיכות הביצוע תשתנה
בהתאם.
היה זה המשורר ג'וליוס צ'ינוגו ,שמרבית חייו התפרנס ככורה
פחם פשוט ,שפילס את דרכו אל תוך האדם ,כשהוא מובך לנוכח
המציאות שבה האדם אינו משתכן בתוך עצמו.
בשירו "חרטה" כתב:
"אני נאבק לחדור לליבותיהם של אנשים אחרים,
אך לעתים קרובות אני מוצא שהמאמץ היה לריק -
מרבית האנשים לא נמצאים בלבם שלהם
הם מצטופפים בלבבות אחרים".
בכך סיכם את הצומת החברתי שבו האדם בוחר לנווט את עצמו
וכל מעשיו מרחיקים אותו אל דרכים שכולן מובילות להתבססותו
כאדם ציבורי .אין הכוונה שהאדם הפרטי אינו מסוגל לחשוב
מחשבות עצמאיות ,או להמציא תאוריות מרעננות ומסעירות,
אלא שאלה יישענו על אוצר התכנים שמציעים המושגים,
הדימויים והסמלים שספג בזירה הציבורית :ספרים ,שיחות,
אינטרנט ,רחוב ,מוסדות השכלה .אילולא כן היינו חסרי זהות,
יחידים באפלה ללא שפה משותפת .ומכיוון שהאדם הוא חיה
חברתית ואינו מצטמצם אל חשכת המערה של אפלטון ,הוא
מקיים משא ומתן עם מחשבות של אחרים.

ההתערטלות מהסבך החברתי :הדרך למצוינות
הסיבה לכך שרוב האנשים אינם "פורצי דרך" ,אפילו לא לגבי
עצמם והם שותקים בתוך ההמון ,היא שהם עקרים מכדי להכיל
פרספקטיבה אוניברסלית .ולכן "האדם חי בייאוש חרישי כל
חייו" (מיוחס לתורו .)1906 ,בריגס גורס שאיננו יכולים "להבין
באופן ביקורתי את הכוחות המעצבים את ההתנהגות שלהם
[שלנו] ולשקול אלטרנטיבות אחרות לנורמות התרבותיות שלהם
[שלנו] .עקרון הסלקטיביות מנע מבני אדם לפתח מודעות
לאלמנטים לשוניים ותרבותיים שלא משולבים במערכות שלהם
ועקרון האוטומטיות וחוסר המודעות מונע מאתנו להבין את
הכישלון שלנו בלקבל את הקשת
הרחבה יותר" (בריגס.)2011 ,

היות שהמצוינות ,על פי הגדרתה
במאמר הנוכחי ,היא היכולת לעוף
רחוק ככל האפשר ומעל המוסר
החברתי עד אותה התייחדות עם
ה'אני' המוגשם  -המצוינות על פי
קונבנציות חברתיות אינה רלוונטית.2
היכולת להתעלות מעל הרצייה
החברתית  -מעל גיבוש הזהות כפי
שהוכתבה לי מכוח החינוך ,הפיקוח
והכפייה ,מעל מבטם של האחרים
ולחיות במרחבים של החופש -

ובכל זאת המצוינים קיימים בינינו ,הם אלו שאנו מעריצים על
שהעזו ללכת אחר צו לבם ופרצו את הגבולות הנאו-מרקיססטיים
שקבעו אדורנו והורקהיימר ,לפיהם אם "לא תתעקש יתר על
המידה בענייניך ותהיה גמיש לפי הצורך[..תוכל] להישרד ...מי
שאינו מגלה סתגלנות לחברה ,מוכה בחוסר אונים" (עמ' ,168
 .)169היוצאים לשאלה מהקהילות החרדיות הם דוגמה נאותה
למי שאצלם "אין הייאוש יכול להחריש עוד" (מיוחס לתורו)
ושתהליך ההפיכה הקיומית שלהם גבה מהם היפרדות מעורקי
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היכולת שלנו לבחון את עצמנו
ולדעת לשאול מה אנחנו רוצים,
תלויה באינטרוספקציה ,קרי המבט
פנימה אל הלא נודע ,כדי לשאוב
את התובנה העצמית ולהכיר את
המוטיבציה הפנימית .כלומר ,אותה
פעילות שתעלה מתוכי הנאה צרופה
ללא הצורך לקבל תגמול חברתי
(יוקרה) .אך מחקרים מראים
שלרובנו אין פנאי לערוך שיקוף זה
בגלל העיסוק הבלתי פוסק בפרוזה
היומיומית .המוטיבציה החיצונית,
זו שמתחדדת כשיש מטרה ,יכולה
אמנם לחולל הנאה פחותה אך זו
הפכה כל כך אינטגרלית להתנהלות
שלנו במסע החיים ,שלרוב אנחנו
מקבלים על עצמנו את הדין,
שהשגת האידאלים המוצעים בחברה
היא בבחינת הצלחה של הפרט,
והיא "מצוינות".

דורשת צלילה עצמאית אל ה'אני' נטול השיפוט החברתי שמצוי
גם 'בי'.

הקולקטיביות המחייבת של הקהילה .בתהליך היציאה הם
נטלו אתגרים נונקונפורמיסטיים שמוססו את ה"אמת" היחידה
שלפיה התהוו ,ואף על פי שהותירה את הבחורים בתלישות
חברתית ,מתוכה יכלו לנסוק ל'אני' המוגשם .הפילוסוף הדתי
קירקגור גייס את סיפור עקדת יצחק כמשל שמסביר את תופעת
ההתעלות למימוש האינדיבידואליות ,במובן של החירות להחליט
מעל להקשר התרבותי .במקרה זה אין הצו יכול למלא את
המימוש הנכסף של הפוטנציאל הטמון באדם ,אבל חשיבותו בכך
שקירקגור בדרכו שלו סבר שעל האדם ,כמו על אברהם ,להיות
מוכן להסתכן ברצח על פי הסטנדרטים המוסריים של החברה,
לעבור טלטלה של הנפש ולהיות כל כך מזועזע משום שרק אז
יבין שהכול אפשרי .הצו האלוהי הוא משל לכך שהאל ,בכוחה
של האמונה ,יכול לחלץ את האדם משיבוצו בתוך המסגרת
שממנה הגיע וליצור קשר אותנטי ,מתוך שהוא מייצג את
האפשרויות הפתוחות.
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האני מאמין של קירקגור ( )1986הוא שכל פעולה אותנטית
נמדדת על ידי הנכונות של האדם להיחלץ מקביעות חברתיות.
בסיפור העקדה של אברהם זוהי השהיה מעל הגדרתו החברתית
כאב לבן .שאם לא כן ,הטרגדיה תבליח מתוך החובה האתית
שעליו לאהוב את בנו יותר מאשר את גופו שלו .כל ההבדל
בראייה המשלית ,המטפורית הוא ההבדל באוריינטציה הקיומית
של אברהם ושלנו ,מי אנחנו ,מי הוא ה'אני'?
ייתכן שהפלפול הפילוסופי סופו ליפול על אוזניים ערלות
במציאות החברתית ,אבל היכולת להאמין באבסורד ,בבלתי
אפשרי מבחינת החברה היא צעד גדול להתחיל בו את המצוינות
האישית שלנו .כאשר הנפש מתערטלת מכיסויה וחושפת את
הטבע האנושי הגאווה ,שכובלת אותנו כשלשלאות אל זרועותיה
של החברה ,היא הראשונה להישמט .האדישות למחוות
חברתיות מנטרלת את השפעתן עלינו .באופן זה גדלה קרבתנו
לחירות המוחלטת לציית לחוק הפנימי ,על מנת להגשים את
אותו המקום שדוכא ונשכח (אך ייתכן שחוק פנימי זה תואם
לחוק החברתי) .אם "חרף כל אותה החירות שאדם נוטל
לעצמו לכאורה ,יישאר עיוור כאשר היה בהתחלה ונטול חירות
כבתחילה" (מגי )1983 ,יהיה זה הניצן שנגדע בטרם זמנו,
אנדרטה צרובה של ייאוש האדם ,זכר לסיכוי שאבד .באופן
פרדוקסלי ההכרעה הקיומית של מהותנו יכולה לכוון גם לקידום
החברה כולה ,מכיוון שהתנועה קדימה נעשית לא פעם בזכות
אותם יחידים שבחרו להישמע לעצמם ולהתהוות באופן אקטיבי
לקראת עצמם.
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