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יקרה,ופרווהשניבגלימתמלךגרהראשון"בכוכב
כןפיעלואףבתכליתפשוטמלכותכסעלישב

הנסיךלמראההמלךקראנתין'''.הנה'הוי!הדור.
אותי,מכירהוא'איךבלבו:שאלהקטןהנסיךהקטן.

שבעיניידע,לאהואאותי?'ראהלאמימיוהרי
המהאדמבניכלמאוד:פשוטהעולמהמלכימ
לואמרבך'.להתבונןואיטיבאליי'קרבנתינימ.
למלוךמישהוסוף-סוף,לושישמאודגאההמל,ך
אבללשבת,מקומבעיניוחיפשהקטןהנסיךעליו.

שלהמפוארתבפרוותווגדושמלאהיההכוכבכל
פיהק.עייפות,ומרובלעמוד,הוסיףעל-כןהמלך.

זאתאוסראניהמלך.לפנילפהקהנימוסמןזה'אין
הקטןהנסיךענהלהתאפק',יכוללאאני'אבלעליך'.
מאוד.ונבוך

לואמרכך','אמישנתי'ולאארוכהדרך'עשיתי
היהלמלך ... ' .......לפהקעליךמצווה'אניהמל,ך
סבללאוהואדברואתשיעשומכוליותרחשוב
טוב-שהיהכיווןהיה.יחידשליטפיו.אתשימרו

ציוויתי'אילוהדעת.עלמתקבלותפקודותנתןלב,
לומר,רגילהיהימ',לעוףלהיהפךצבאמפקדעל

אבלהאשמ'.הייתיאנילי,מצייתהיהלא'והמפקד
בעצמ,מה,עלקטנטן.הכוכבתמה:הקטןהנסיך
שאנילינא'סלחלו,אמר ' ...'אדונימולך?המלך
לשאול',עליךמצווה'אני- ' ...שאלותאותךשואל
אתהמהעלהמלך,'אדוני-לומר.המלךנחפז

גמורה.בפשטותהמלךענההכול','על-מולך?'
שמששקיעתלראותרוצה'הייתי ......הכול?''על
 ' ...לשקועהשמשעלנאצווה ...טובהליעשהאנא

מפרחלעוףצבאמפקדעלציוויתי'אילו(המלך)-
להיהפךאוטרגדיה,לכתובאופרפר,כמופרחאל

הפקודהאחרממלאהיהלאוהמפקדימ,לעוף
'אתה',אני?'אוהואבסדר,היהלאמשנינומי

מכלמאוד.'נכוןבוודאות.הקטןהנסיךאמר
המלך.אמרלתת',יכולשהואמהלדרושישאחד

התבונה.עלוראשונה,בראשמבוססתכות

שהפקודותמפנילישיצייתולדרושהזכותלייש
עממה"אז-הדעת,עלמתקבלותשלי

שמעולמהקטן,הנסיךלוהזכירשלי?',השקיעה
אתאותה,'תקבל-ששאל.שאלהשוכחהיהלא

מושלשאניכיווןאבלזאת.אדרוששלך.השקיעה
לזה".נוחימהתנאימשיהיועדאחכהבחכמה,

כמנהיג.עצמואתתופסהמלךהזעירה,בממלכתו
בורואהשאיננואדמ,עלפקודותפוקדהוא

פיעלכמו-המלךשלתפיסתופיעללכך.מוסמך
הנסיךנתין.הואאדמכל-מנהיגכלשלתפיסתו

להגדרהולהגיעהפערעללגשריצטרכווהמלךהקטן
תפיסתומכוחהמנהינשלפיהמשותפת,

עלהאחרים;בעינימנהיננםיהיההסובייקטיבית,
אובייקטיבית.חברתית,הנדרהפי

לבוטובחכמבמלךהקטןהנסיךנתקללמזלו,
כלומר,מנהיג.איננוהואמונהגימללאכישיודע,ם

האובייקטיביתהחברתית,להגדרההתאמתוללא
האחרימ.אתמנהיגאיננוהואמנהיגות,של

פקודותורקאךלתתעליוכייודע,הואולכן
עלמקובלותשיהיוכלומר,הדעת,עלמתקבלות
הנורמותפיעללבצעןיוכלווהמהמונהגימ,
באופןל"שפוי"שנחשבמהשלהמקובלות
שהואמהאתאח,דמכללדרושישהריאויביקטייב.

יראהלו,יצייתולאמונהגיואמלתת.מסוגל
בחכמה.להנהיגככישלונוהמנהיגזאת

האובייקטיביתלהנדרהלהיענותלצורךמעבראבל
עלנשעןהמלךחברה,בכלמנהינותשל

וזוכמנהינ,עצמואתהסובייקטיביתתפיסתו

 .מהלכיואתהמובילההתפיסה

מתקלבותפקודות"לתת(כלומר,בתבונה,המנהיגות
תשומתאתלקבללותאפשרהדעת")על
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הקטן.הנסיךשלהפעולהשיתוףואתלבו
עצמיתתפיסהלפתחלותאפשרמזה,חשובאבל
למנותוהקטןלנסיךמציעהואכמנהיג:עצמושל
מיאתאיןכיעונהכשהאחרוןמ.המשפטילשר

שבכוכבלי,"נדמההמלך:משיבהכוכב,עללשפוט
אותושומעאנימקומ.באיזהעכברושיששלי

הזה.הזקןהעכברושאתלשפוטתוכלבלילות.
חייויהיווככהלמוות.אותותדוןלפעממפעמ

לותעניקפעמבכלאבלבמשפטך.תלויימ
אחד."עכברושרקישאותו.לבזבזלאכדיחנינה,

מנהיג.שהואחשבלדב,עכברושעלהמולךמלךגמ
ודווקאעכשיושתשקעהשמשעלמצווההואוכך

בשלימכש"התנאימהערביימביןבשעתעכשיו
הערביימ,ביןבשעתשוקעתהשמשמשאכןלכך".
דעתואתנותןהואאיןכמנהיג.עצמואתתופסהוא

ללאמקרה,בכלמתרחשתהייתהשהשקיעהלכך
לרצונו.קשר

מאתנואחדכלגמאלאכוכבימ,עלמלכימרקלא
תפיסתושביןהפערעמלהתמודדנאלץ

היומיומיימ,בחיימהמנהיגהעצמיאתהסויביקטייבת

מאתנואחדכלתופסימאחרימשבוהאופןלבין
כשבעינינו,לפעמימהיומיומ.במסגרותה/כמנהיג
הסביבהאתמכסימשלנווהגלימההשרביטהכתר,
יגידווהרחוקימ,הקרובימשהאחרימ,הריכולה,

ביןהראשוןבמפגששקרהכמועירומ.הואשהמלך
גמזאתלראותאפשרהמלך.לביןהקטןהנסיך
הישראלית.במציאותמנהיגימבקרב

אתלתתהכוחלנואיןההפך:קורהלפעמימאבל
מאתנו.לדרוששאפשרחושבימשאחריממה

יותרדומותותחושותינונשברימאנחנולפעמימ
המלךלתחושותמאשרהעכברוש,שללתחושותיו

בסיפור.

המראהעלציוויתיאילוחיי,שלהקטנהבממלכה
והמראהבעיר?",מנהיגההכי"מילילומרהקירשעל
הוותהלאמשתינומילפקודתי:מצוותתהייתהלא

אני?אוהיאבסדר,

מהאתלדרושישאחד"מכלכיאני!ורקאני!
המנהיגימאנחנו,לפעמימ .לתת"יכולשהוא

אתבעצמנומוצאימאיננוהיומיומ,שלהאלמונימ
עצמנו,אתלהנהיגאחרתיכולתכללאוגמהעצמה
שלנו.במרחבלשלוטהרצויה,הזמןבחלוקתלשלוט
הנסיבות.ואתהסביבהאתתואמשאינורוחבמצב

מינימכלסובייקטיבית,הרגשהלנוישלפעמימ
באנשימלשלוטיכולימלאשאנחנוסיבות,

להיותאותנוהמליכושעליהמובתחומימ
העבודה,במקומלהתרחשיכולהדברמ.מנהיגי
האובייקטיבית.התפקידמהגדרתלמתבקשבניגוד

להנהיגיכולימואיננושליטהמאדבימאנחנולפעמימ
שלנו.הזוגיותאת

וגדלימהולכימ"מצוינות"שלתחרותיבעולמ
תחומיבכלוינות'למצהדרישותביןהפערימ,
בתוכנומזהימשאנחנוהמשאבימלביןהחיימ,
סובייקטיבי.באופן

אבןמילוןלפימנהיגות,בהגדרתהשלישיהסעיף
"שליטההיא:"אובייקטיבית")(הגדרהשושן

כוללבאנשימ.שליטהפשוט.נשמעבאנשימ!"
העצמי.

מנהלשינדלר","רשימתשפילברגסטיבןשלבסרטו
בזמןביהודימטובחהחדשהצעירהגטו

מגוריוממרפסתזאתעושההואבמחנה.עבודתמ

כוח,בתחושתאותוממלאוזההגטו,מעל
הלגיטימית,סמכותוגמשזוהעודבה,לאורבעיקר

אתשאלהואמעצמו,נהנהפורמלית.מבחינה
הנפלאהלתחושהשותףהואאיןהאמשינדלר,הר



שחייומכ,ךשניזונהגבולות,חסרתכוחניותשל
ספונטניבחשקתלויימהיהודיה"עכברוש"שלומותו
ענהשינדלרהרקטלנית?!בירייההמסתיימשלו,

היכולתמןדווקאנובעבעיניו,האמיתיהכוחכי,לו
ללאוצייתנותמוראסמכותיות,לתחושתלהביא

האמיתי,המנהיגלאלימות.אותולתרגמצורךכל
שזהמבלילו,מצייתימאוממנושפוחדימזההוא

ללאונותרבמבוכההרציןהגטומנהלאצבע.ינקוף
מענה.

ביומיומ,המנהיגותמנושאיותרמעטנרחיקאמ

מנהיגיהמאתבוחרימשאנשימהרינוסף,לרגע
ובעיקרבוחריהמביטחוןעלישמרושהממנתעל
אותמשישעבדומנתעללאחירותמ.על

מטרתמשזוהילמרותהגל,הפילוסוףלדברילעדבימ.
מנהיג,לעצממלבחורבבואמהמונהגימשל

הואולשליט.לאדוןלמדכא,בהכרחיהפוךהאחרון
זובעמדתולהישארלשלטון,לעלותמצליח

יוכלהואאבל,שלו.האדנות-הכוחבאמצעות
עצממעליקבלומונהגיועודעלולשלוט,להמשיך

האדון,שלהדיכוישכוחברגעהזו.האדנותאת
מונהגיושלהסבלסףאתויעבורגדלהמנהיג,

מלוכ,דלכוחיתאחדוהמעו,דזאתיסבלולאהמ
אותומכיסאו.אותוויורידהאדוןכנגדשיופעל

זהגמ,הואהאדוןאתשהעלהומדכאאלימכוח
נסבלבלתיכשהואבשיאו,דווקאאותו,שיוריד
ביותר.

הסובייקטיביתהמנהיגותביןהפעראתנראה,שוב

בקבלתותלויהמנהיגותהחברתית:זולבין
אבלהגל.לפיהמנהיג,שלהחיצוניתהחברתית,
ישכמנהיגעצמואתאדמשלהעצמיתלתפיסתו
ועלחייוסגנוןעלגורלו,עלמשמעותיתהשפעה
הגל,שלבמקרהמנהיגותו.שלהביצועיכולות
הקטן"ב"נסיךוגמהדוחה,הנאציהקציןשלבמקרה
ביחסמוגזמתהיאכמנהיגהעצמיתפיסת

רבימבמקרימהסביבתית.האובייקטיבית,למציאות
המלחיצימהיומיומבחייהנפוצימאחרימ,

העצמישלהמנהיגותיכולתתפיסתהאנומיימ,
כ"מנהיג/ה".אותו/ההאחרימשלמתפיסתמ

לאשיניימ,מצחצחתהמראה,מולעומדתבוקר!
הפרועשיעריאתלסדרביכולתימאמינה
"מראה,מנומנמת:ושואלת,כיוון,לכלשמזדקר
איךבעיר?"מנהיגההכימיהקיר,שעלמראה
בממלכתיהנדרשימהשונימהתפקודימביןאתאמ

המשתרעתוהכאוטית,הקומפקטיתהדחוסה,

שבומרובע,וחצימטרבגודלמצומצמשטחפניעל
מסכימימהלאה,וממשיכימדורכימאנשימ

נשמעלדבריי.מתנגדימאולומרלישישמהעמ
שכן!בוודאימוכר?

מסרבתהבוקר,שלימהמראהמזועזעתהמראה,
לידהקמטוטיממדברימ,כבראמואגב,לענות.

לאחרונהשנפערוסדקימספק,ללאהמהעיניימ,
 ...במראה

להנהיגלהתחילצריךאבלתשובות,ללאנותרתאני
כמרצהבמכללה,הוראהכעוזרתהיומ:את

מ,לסטודנטיתשובותלתתישאחרת,במכללה
 90% ("חריגימ"מקרימעמעושיממהלהחליט

מידעלהמולמכורכיתהמוללעמודמהמקרימ),
אתלמנועבכדימספיקמעניינתבעטיפה
גדולהלהיותצריךהשעונימ.עלהתכופימהמבטימ
להילרירוברטסגווליהביןמשהומהחיימ!
דיין.אילנהשלניחוחעמקלינטון,

למכללההגעתיתשובה,ונטולתקמעההיסטרית
תשובה.אמצאודאיכאןמרצה.אנישבה

תשתקףעיניהמודרךשלי,המראהיהיוהסטודנטימ
גווליהואצילית.צלולההמנהיגותיתדמותי

יכולהחלושהאוראלומתבאה!אנירוברטס!
שלהאפלההמנהרהבקצהעכשיולהסתמןבהחלט
אכןשאנילוודאכדילכיתה.נכנסתהעצמי.הדימוי
"פקודותשלילסטודנטימאתןאמיתית,מנהיגה

פקודותהעיקרמה,חשובלאהדעת".עלמתקבלות
בירואימהממ.מצייתיהמהדעת".על"מתקבלות

המרצה,להיותהלגיטימיתהפורמלית,הסמכותאת
זאתלאשרלאאובאיחורתרגילימלהגישלאשר
הציון.אתממניולקבל
מהחיימ.גדולהמרגישהלאאניאבל



שליהפאסיביתהבבואהאיפהמנהיגה.מרגישהלא
רמז?המיוחל?המבטאיפהשלהמ?בעיניימ

לסוציולוגיה.מרצההמנהיגה?אניואיפהג'וליה?איפה
דיל!!ביג

אתשומעתפתאומאניפנס?"פהיש"למישהו
בבוקר! 10:30בשעהרמ,בקולשואלתעצמי
כן,"כן,בפליאהשואלימהסטודנטימ "?"פנס!
שלי,לסטודנטימלגלותיכולהלאאניפנס".
הדימוימנהרתעלמוחלטתאפלהירדהששוב

אניכיפנס,צריכהואנישליהעצמי-המנהיגותי
מעניין,מספיקלאמובנה,לאשהשיעורמרגישה

הבינו.לאשהמהשאלות,עלמשתלטתלאשאני
 ,שקטימיושבימהמהאובייקטיבית,ובמציאות
עלמסתכלימממשולאומתעניינימכותבימ
שלאוהילרי.ג'וליהואיפהאניאיפהאבלהשעון.
עדמצחי.עלנמתחזיעהפסדיין.עללדבר

לפנישנייהנשמתי.פרחהכמעטהשיעורשנסתיימ
סטודנטיתאלייניגשתלחלוטין,פרחהשהיא

מקבלתשג'וליהכזההערכה,חדורבחיוךומבקשת
אתשקיעה,תהיהשעכשיו"תעשייומ,מדי

שלההמבטמתוךיופי.איזהסוף.סוף,יכולה?"
מנהיגות.שלתחילתהומשתקפתאליייוצאת

מעיניה.אותהקולטתשאניכפישלי,מנהיגותי
אתתופסתשאניכפישלה,במראה"ה"אני

מהר,מתעשתתרוחי.אתמגביההאלייתגובתה
יכולה,שאניבוודאייקירתי."כן,לה:עונהאני
יתאימושהתנאימאחכהעבורך.זאתאדרושוגמ

אתתבונה,שלענייןהיאלדרושהסמכותלכך.
הסטודנטיתשואלתיקרה?"זה"ומתייודעת".
מנהיגותי.אתמעצימהשרקדרוכה,בציפייה

 ." 17:00לפניהצהריימ,"אחר

מרוח.האיפורהביתה.חזרתיהעבודהיומבסוף

הקירשעלהמראההעייפות.משברשעת
הפניתינראית.שאנימאיךמזדעזעתשובבאמבטיה

עלפקדתי . 16:40הייתההשעהגבי.אתלה
בכלהשמימאתליצבעהוהיאלשקוע.השמש
אנימנהיגה!אניעמוקימ.וסגולבאדומהיקומ

יותר.רמבקולאמרתימנהיגהאנילחשתי.מנהיגה!

מהלמראה.בגביעדייןשאגתי.מנהיגהאני
להשתקףמסרבתאניאמהמראה,אתלראותהטעמ

שלי,מהחלוןבשקיעהמביטהמתוכה.
הןמסביביהעודבותלעצמי:ואומרתלימשמשקיף
שליהשליטהמרחבאתליישעובדות:

הוראה,ועוזרתמרצההיותיבתוקףתפקידי,בתוקף

בתוקףסטודנט,שהואצעירלאחאחות
היותיובתוקףאינטימית,במערכתבת-זוגהיותי

הדורשמורכביומיומשלאלמוניתמנהיגה
וההגדרותהסביבהמבחינתעדיפויות.וסדריתיאומ

דורשימאנשימלי,החיצוניותהפורמליות,
לזהומעברהתפקיד,מןשמתבקשמהאתממני
עובדה!ממני.לקבלשניתןיודעימשהממהאת
"העובדותכיזה,אתמרגישהתמידלאאניאבל
לחישה.ישהעובדותביןאבלקוליות,הן

אותי."שמרשימהזוהיאהלחישה
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