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"בכוכב הראשון גר מלך בגלימת שני ופרווה יקרה,

ישב על כס מלכות פשוט בתכלית ואף על פי כן
הדור' .הוי! הנה נתין''' .קרא המלך למראה הנסיך

הקטן .הנסיך הקטן שאל בלבו' :איך הוא מכיר אותי,

הרי מימיו לא ראה אותי?' הוא לא ידע ,שבעיני
המלכימ העולמ פשוט מאוד :כל בני האדמ המ
נתינימ' .קרב אליי ואיטיב להתבונן בך' .אמר לו

יש לי הזכות לדרוש שיצייתו לי מפני שהפקודות
שלי מתקבלות על הדעת" - ,אז מה עמ
השקיעה שלי?' ,הזכיר לו הנסיך הקטן ,שמעולמ
לא היה שוכח שאלה ששאל' - .תקבל אותה ,את
השקיעה שלך .אדרוש זאת .אבל כיוון שאני מושל
בחכמה ,אחכה עד שיהיו התנאימ נוחימ לזה".

המל,ך גאה מאוד שיש לו סוף-סוף ,מישהו למלוך

בממלכתו הזעירה ,המלך תופס את עצמו כמנהיג.
הוא פוקד פקודות על אדמ ,שאיננו רואה בו
מוסמך לכך .על פי תפיסתו של המלך  -כמו על פי
תפיסתו של כל מנהיג  -כל אדמ הוא נתין .הנסיך
הקטן והמלך יצטרכו לגשר על הפער ולהגיע להגדרה
משותפת ,שלפיה המנהינ מכוח תפיסתו
הסובייקטיבית ,יהיה נם מנהינ בעיני האחרים; על

'עשיתי דרך ארוכה ולא ישנתי' 'אמ כך' ,אמר לו
המל,ך 'אני מצווה עליך לפהק  ... ' .......למלך היה
חשוב יותר מכול שיעשו את דברו והוא לא סבל
שימרו את פיו .שליט יחיד היה .כיוון שהיה טוב-
לב ,נתן פקודות מתקבלות על הדעת' .אילו ציוויתי
על מפקד צבא להיהפך לעוף ימ' ,היה רגיל לומר,
'והמפקד לא היה מציית לי ,אני הייתי האשמ' .אבל
הנסיך הקטן תמה :הכוכב קטנטן .על מה ,בעצמ,
המלך מולך? 'אדוני  ' ...אמר לו' ,סלח נא לי שאני
שואל אותך שאלות ' - ' ...אני מצווה עליך לשאול',
נחפז המלך לומר' - .אדוני המלך ,על מה אתה
מולך?' ' -על הכול' ,ענה המלך בפשטות גמורה.
'על הכול?' ' ......הייתי רוצה לראות שקיעת שמש
אנא עשה לי טובה  ...צווה נא על השמש לשקוע '...
 )המלך( 'אילו ציוויתי על מפקד צבא לעוף מפרחאל פרח כמו פרפר ,או לכתוב טרגדיה ,או להיהפך
לעוף ימ ,והמפקד לא היה ממלא אחר הפקודה
מי משנינו לא היה בסדר ,הוא או אני?' 'אתה',
אמר הנסיך הקטן בוודאות' .נכון מאוד .מכל
אחד יש לדרוש מה שהוא יכול לתת' ,אמר המלך.
כות מבוססת בראש וראשונה ,על התבונה.

פי הנדרה חברתית ,אובייקטיבית.

עליו .הנסיך הקטן חיפש בעיניו מקומ לשבת ,אבל
כל הכוכב היה מלא וגדוש בפרוותו המפוארת של
המלך .על-כן הוסיף לעמוד ,ומרוב עייפות ,פיהק.
'אין זה מן הנימוס לפהק לפני המלך .אני אוסר זאת
עליך'' .אבל אני לא יכול להתאפק' ,ענה הנסיך הקטן
ונבוך מאוד.

למזלו ,נתקל הנסיך הקטן במלך חכמ וטוב לב
שיודע,ם כי ללא מונהגימ הוא איננו מנהיג .כלומר,
ללא התאמתו להגדרה החברתית ,האובייקטיבית
של מנהיגות ,הוא איננו מנהיג את האחרימ.
ולכן הוא יודע ,כי עליו לתת אך ורק פקודות
מתקבלות על הדעת ,כלומר ,שיהיו מקובלות על
המונהגימ ,והמ יוכלו לבצען על פי הנורמות
המקובלות של מה שנחשב ל"שפוי" באופן

אויביקטייב .הרי יש לדרוש מכל אח,ד את מה שהוא
מסוגל לתת .אמ מונהגיו לא יצייתו לו ,יראה
זאת המנהיג ככישלונו להנהיג בחכמה.
אבל מעבר לצורך להיענות להנדרה האובייקטיבית
של מנהינות בכל חברה ,המלך נשען על
תפיסתו הסובייקטיבית את עצמו כמנהינ,

התפיסה המובילה את

וזו

מהלכיו .

המנהיגות בתבונה) ,כלומר" ,לתת פקודות מתקלבות

על הדעת"( תאפשר לו לקבל את תשומת
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לבו ואת שיתוף הפעולה של הנסיך הקטן.
אבל חשוב מזה ,תאפשר לו לפתח תפיסה עצמית
של עצמו כמנהיג :הוא מציע לנסיך הקטן למנותו
לשר המשפטי מ .כשהאחרון עונה כי אין את מי

לשפוט על הכוכב ,משיב המלך" :נדמה לי ,שבכוכב
שלי יש עכברוש באיזה מקומ .אני שומע אותו
בלילות .תוכל לשפוט את העכברוש הזקן הזה.
מפעמ לפעמ תדון אותו למוות .וככה יהיו חייו
תלויימ במשפטך .אבל בכל פעמ תעניק לו
חנינה ,כדי לא לבזבז אותו .יש רק עכברוש אחד".

בממלכה הקטנה של חיי ,אילו ציוויתי על המראה
שעל הקיר לומר לי "מי הכי מנהיגה בעיר?" ,והמראה
לא הייתה מצוותת לפקודתי :מי משתינו לא הוותה
בסדר ,היא או אני?

אני! ורק אני! כי "מכל אחד יש לדרוש את מה
שהוא יכול לתת"  .לפעמימ אנחנו ,המנהיגימ
האלמונימ של היומיומ ,איננו מוצאימ בעצמנו את
העצמה וגמ לא כל יכולת אחרת להנהיג את עצמנו,
לשלוט בחלוקת הזמן הרצויה ,לשלוט במרחב שלנו.
במצב רוח שאינו תואמ את הסביבה ואת הנסיבות.

גמ מלך המולך על עכברוש בלדב ,חש שהוא מנהיג.
וכך הוא מצווה על השמש שתשקע עכשיו ודווקא

עכשיו בשעת בין הערביימ כש"התנאימ בשלימ
לכך" .משאכן השמש שוקעת בשעת בין הערביימ,
הוא תופס את עצמו כמנהיג .אין הוא נותן את דעתו

לכך שהשקיעה הייתה מתרחשת בכל מקרה ,ללא
קשר לרצונו.
לא רק מלכימ על כוכבימ ,אלא גמ כל אחד מאתנו
נאלץ להתמודד עמ הפער שבין תפיסתו
הסויביקטייבת את העצמי המנהיג בחיימ היומיומיימ,

לפעמימ יש לנו הרגשה סובייקטיבית ,מכל מיני
סיבות ,שאנחנו לא יכולימ לשלוט באנשימ
ובתחומימ שעליהמ המליכו אותנו להיות
מנהיגי מ .הדבר יכול להתרחש במקומ העבודה,
בניגוד למתבקש מהגדרת התפקיד האובייקטיבית.
לפעמימ אנחנו מאדבימ שליטה ואיננו יכולימ להנהיג
את הזוגיות שלנו.
בעולמ תחרותי של "מצוינות" הולכימ וגדלימ
הפערימ ,בין הדרישות למצ'וינות בכל תחומי
החיימ ,לבין המשאבימ שאנחנו מזהימ בתוכנו
באופן סובייקטיבי.

לבין האופן שבו אחרימ תופסימ כל אחד מאתנו
כמנהיג  /ה במסגרות היומיומ .לפעמימ כשבעינינו,
הכתר ,השרביט והגלימה שלנו מכסימ את הסביבה
כולה ,הרי שהאחרימ ,הקרובימ והרחוקימ ,יגידו
שהמלך הוא עירומ .כמו שקרה במפגש הראשון בין

העצמי.

הנסיך הקטן לבין המלך .אפשר לראות זאת גמ
בקרב מנהיגימ במציאות הישראלית.

בסרטו של סטיבן שפילברג "רשימת שינדלר" ,מנהל

הסעיף השלישי בהגדרת מנהיגות ,לפי מילון אבן
שושן )הגדרה "אובייקטיבית"( היא" :שליטה
באנשימ!" נשמע פשוט .שליטה באנשימ .כולל

הגטו

אבל לפעמימ קורה ההפך :אין לנו הכוח לתת את
מה שאחרימ חושבימ שאפשר לדרוש מאתנו.
לפעמימ אנחנו נשברימ ותחושותינו דומות יותר
לתחושותיו של העכברוש ,מאשר לתחושות המלך
בסיפור.

הצעיר

החדש

טובח

ביהודימ

בזמן

עבודתמ במחנה .הוא עושה זאת ממרפסת מגוריו

מעל הגטו ,וזה ממלא אותו בתחושת כוח,

בעיקר לאור העודבה ,שזו גמ סמכותו הלגיטימית,
מבחינה פורמלית .נהנה מעצמו ,הוא שאל את
הר שינדלר ,האמ אין הוא שותף לתחושה הנפלאה

של כוחניות חסרת גבולות ,שניזונה מכ,ך שחייו
ומותו של ה"עכברוש" היהודי תלויימ בחשק ספונטני
שלו ,המסתיימ בירייה קטלנית?! הר שינדלר ענה
לו כי ,הכוח האמיתי בעיניו ,נובע דווקא מן היכולת
להביא לתחושת סמכותיות ,מורא וצייתנות ללא
כל צורך לתרגמ אותו לאלימות .המנהיג האמיתי,
הוא זה שפוחדימ ממנו או מצייתימ לו ,מבלי שזה
ינקוף אצבע .מנהל הגטו הרצין במבוכה ונותר ללא
מענה.

בוקר! עומדת מול המראה ,מצחצחת שיניימ ,לא
מאמינה ביכולתי לסדר את שיערי הפרוע
שמזדקר לכל כיוון ,ושואלת ,מנומנמת" :מראה,
מראה שעל הקיר ,מי הכי מנהיגה בעיר?" איך
אתאמ בין התפקודימ השונימ הנדרשימ בממלכתי
הדחוסה ,הקומפקטית והכאוטית ,המשתרעת

על פני שטח מצומצמ בגודל מטר וחצי מרובע ,שבו
אנשימ דורכימ וממשיכימ הלאה ,מסכימימ
עמ מה שיש לי לומר או מתנגדימ לדבריי .נשמע
מוכר? בוודאי שכן!

אמ נרחיק מעט יותר מנושא המנהיגות ביומיומ,

לרגע נוסף ,הרי שאנשימ בוחרימ את מנהיגיהמ
על מנת שהמ ישמרו על ביטחון בוחריהמ ובעיקר
על חירותמ .לא על מנת שישעבדו אותמ
לעדבימ .לדברי הפילוסוף הגל ,למרות שזוהי מטרתמ
של המונהגימ בבואמ לבחור לעצממ מנהיג,
האחרון יהפוך בהכרח למדכא ,לאדון ולשליט .הוא
מצליח לעלות לשלטון ,להישאר בעמדתו זו
באמצעות הכוח  -האדנות שלו .אבל ,הוא יוכל

המראה ,מזועזעת מהמראה שלי הבוקר ,מסרבת
לענות .ואגב ,אמ כבר מדברימ ,הקמטוטימ ליד
העיניימ ,המ ללא ספק ,סדקימ שנפערו לאחרונה

במראה ...
אני נותרת ללא תשובות ,אבל צריך להתחיל להנהיג
את היומ :כעוזרת הוראה במכללה ,כמרצה
במכללה אחרת ,יש לתת תשובות לסטודנטי מ,

להמשיך ולשלוט ,על עוד מונהגיו יקבלו על עצממ

להחליט מה עושימ עמ מקרימ "חריגימ" ) 90%
מהמקרימ( ,לעמוד מול כיתה ולמכור להמ מידע
בעטיפה מעניינת מספיק בכדי למנוע את
המבטימ התכופימ על השעונימ .צריך להיות גדולה
מהחיימ! משהו בין גווליה רוברטס להילרי

כוח אלימ ומדכא שהעלה את האדון ,הוא גמ זה
שיוריד אותו ,דווקא בשיאו ,כשהוא בלתי נסבל

קלינטון ,עמ ניחוח של אילנה דיין.

ביותר.

היסטרית קמעה ונטולת תשובה ,הגעתי למכללה

את האדנות הזו .ברגע שכוח הדיכוי של האדון,

המנהיג ,גדל ויעבור את סף הסבל של מונהגיו
המ לא יסבלו זאת עו,ד המ יתאחדו לכוח מלוכ,ד
שיופעל כנגד האדון ויוריד אותו מכיסאו .אותו

שבה
שוב נראה ,את הפער בין המנהיגות הסובייקטיבית

לבין זו החברתית :מנהיגות תלויה בקבלתו
החברתית ,החיצונית של המנהיג ,לפי הגל .אבל

לתפיסתו העצמית של אדמ את עצמו כמנהיג יש
השפעה משמעותית על גורלו ,על סגנון חייו ועל
יכולות הביצוע של מנהיגותו .במקרה של הגל,
במקרה של הקצין הנאצי הדוחה ,וגמ ב"נסיך הקטן"
תפיסת

העצמי

כמנהיג

היא

מוגזמת

ביחס

למציאות האובייקטיבית ,הסביבתית .במקרימ רבימ
אחרימ ,הנפוצימ בחיי היומיומ המלחיצימ
האנומיימ ,תפיסת יכולת המנהיגות של העצמי
מתפיסתמ של האחרימ אותו/ה כ"מנהיג/ה".

אני

מרצה.

כאן

ודאי

אמצא

תשובה.

הסטודנטימ יהיו המראה שלי ,ודרך עיניהמ תשתקף
דמותי המנהיגותית צלולה ואצילית .גווליה
רוברטס! אני באה! אלומת אור חלושה יכולה
בהחלט להסתמן עכשיו בקצה המנהרה האפלה של
הדימוי העצמי .נכנסת לכיתה .כדי לוודא שאני אכן

מנהיגה אמיתית ,אתן לסטודנטימ שלי "פקודות
מתקבלות על הדעת" .לא חשוב מה ,העיקר פקודות
"מתקבלות על הדעת" .המ מצייתי מ .המ רואימ בי
את הסמכות הפורמלית ,הלגיטימית להיות המרצה,
לאשר להגיש תרגילימ באיחור או לא לאשר זאת
ולקבל ממני את הציון.
אבל אני לא מרגישה גדולה מהחיימ.

לא מרגישה מנהיגה .איפה הבבואה הפאסיבית שלי

בעיניימ שלהמ? איפה המבט המיוחל? רמז?
איפה ג'וליה? ואיפה אני המנהיגה? מרצה לסוציולוגיה.
ביג דיל!!

אני מנהיגה שאגתי .עדיין בגבי למראה .מה
הטעמ לראות את המראה ,אמ אני מסרבת להשתקף

מתוכה .מביטה בשקיעה מהחלון שלי,
שמשקיף לימ ואומרת לעצמי :העודבות מסביבי הן
עובדות :יש לי את מרחב השליטה שלי

"למישהו יש פה פנס?" אני פתאומ שומעת את

בתוקף תפקידי ,בתוקף היותי מרצה ועוזרת הוראה,

עצמי שואלת בקול רמ ,בשעה  10:30בבוקר!
"פנס! "? הסטודנטימ שואלימ בפליאה "כן ,כן,
פנס" .אני לא יכולה לגלות לסטודנטימ שלי,
ששוב ירדה אפלה מוחלטת על מנהרת הדימוי
העצמי-המנהיגותי שלי ואני צריכה פנס ,כי אני

בתוקף

מרגישה שהשיעור לא מובנה ,לא מספיק מעניין,
שאני לא משתלטת על השאלות ,שהמ לא הבינו.
ובמציאות האובייקטיבית ,המ יושבימ

שקטימ,

כותבימ ומתעניינימ ולא ממש מסתכלימ על

השעון .אבל איפה אני ואיפה ג'וליה והילרי .שלא
לדבר על דיין .פס זיעה נמתח על מצחי .עד
שנסתיימ השיעור כמעט פרחה נשמתי .שנייה לפני
שהיא פרחה לחלוטין ,ניגשת אליי סטודנטית

אחות לאח

צעיר

שהוא

סטודנט,

היותי בת-זוג במערכת אינטימית ,ובתוקף היותי

מנהיגה אלמונית של יומיומ מורכב הדורש
תיאומ וסדרי עדיפויות .מבחינת הסביבה וההגדרות

הפורמליות ,החיצוניות לי ,אנשימ דורשימ
ממני את מה שמתבקש מן התפקיד ,ומעבר לזה
את מה שהמ יודעימ שניתן לקבל ממני .עובדה!
אבל אני לא תמיד מרגישה את זה ,כי "העובדות
הן קוליות ,אבל בין העובדות יש לחישה.
הלחישה היא זו שמרשימה אותי".

ומבקשת בחיוך חדור הערכה ,כזה שג'וליה מקבלת
מדי יומ" ,תעשי שעכשיו תהיה שקיעה ,את

יכולה?" סוף ,סוף .איזה יופי .מתוך המבט שלה
יוצאת אליי ומשתקפת תחילתה של מנהיגות.
מנהיגותי שלי ,כפי שאני קולטת אותה מעיניה.
ה"אני במראה" שלה ,כפי שאני תופסת את
תגובתה אליי מגביהה את רוחי .מתעשתת מהר,
אני עונה לה" :כן ,יקירתי .בוודאי שאני יכולה,

יכקד - .

ד .כrייר

אכזופרי דה סנט ,א.

) (. 1996

עברית:

.1

הנסיך

הקטן ,תל אביב .הוצאת הספרימ עמ עודב
בע"מ.

וגמ אדרוש זאת עבורך .אחכה שהתנאימ יתאימו

 .2ליספקטור ,ק" (. 1999 ) .שעת הכוכב"
מתוך קשיי משפחה/שעת הכוכב ,תל איבב.

יודעת"" .ומתי זה יקרה?" שואלת הסטודנטית

הוצאת הספריה החדשה ,הקיבוץ המאוח,ד

בציפייה דרוכה ,שרק מעצימה את מנהיגותי.

ספרי סימן קריאה.

לכך .הסמכות לדרוש היא עניין של תבונה ,את

"אחר הצהריימ ,לפני ". 17:00
בסוף יומ העבודה חזרתי הביתה .האיפור מרוח.

שעת משבר העייפות.

המראה שעל הקיר

באמבטיה שוב מזדעזעת מאיך שאני נראית .הפניתי

לה את גבי .השעה הייתה  . 16:40פקדתי על
השמש לשקוע .והיא צבעה לי את השמימ בכל
היקומ באדומ וסגול עמוקימ .אני מנהיגה! אני
מנהיגה! לחשתי .אני מנהיגה אמרתי בקול רמ יותר.

 .3מילון אבן שושן.
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