כ ו ל ם רוצים ל ה י ו ת
מאושרים?
חיוחנ! של אדם מ ה ו ר ה ר
ע
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אז כולם רוצים להיות מאושרים!
כך לפחות אני שומע כל הזמן .על איזה אושר הם
מדברים בדיוק? מה מורתים אותי כל הזמן .לפעמים אני
ממש כועס על הקשקוש הזה .כאילו שבכלל אפשר להיות
מאושר .מעין פנטזיה כזאת ששותלים במוחנו מרגע שאנו
מסוגלים להבין את המילה הזו"העיקר שתהיה מאושר".
כשאני שואל מה זה בכלל ואיך אני יודע שאני מאושר
אז התשובות מופשטות ,לא ברורות ואפילו חמקניות,
כך שלא באמת הצליחו להגדיר לי אף פעם מהי באמת
תוויית האושר או מהי מהותו.
זה ״סובייקטיבי" אומרים לי
ואני שומע בזה "אתה אשם
שאתה לא מאושר" .ולמה בכלל
זה הכי תשוב ,ואיך בדיוק אני
אמור להיות מאושר? אני קם
בבוקר לבדי ,לאף אחד לא ממש
אכפת ממני .כל אחד אחר
שקוע בעולמו ,בעשייה לעצמו
ולביתו .אני יכול להירקב
בביתי לבד ב מ ש ך ש ע ו ת
ואפילו ימים מבלי שמישהו
ממש ירגיש בתסרוני עד כדי
שיבדוק מה קורה אתי.
חעשה! אומרים לי.
אז אני מחליט לצאת קצת
מהבית ו מ ה ע י ר ל ש מ ש
המהממת
התורפית
בתחושתה .אבל ברדיו מצווים

:עליי לא לנסוע לשום מקום בגלל המצב הביטחוני .אני
בכל זאת מחליט לקחת את חיי בידיי ,הרי אומרים לי
להיות אמיץ ולא להיכנע למצב .אני מחליט לקחת סיכון
וכן לנסוע לאנשהו .אבל ברדיו מודיעים שיש שביתה
בתחנות הדלק כך שגם אם יש לי מספיק דלק לנסוע
ולחזור אז לא יישאר לי דלק להגיע לעבודה במהלך
השבוע .אבל אני מחליט בכל זאת לנסוע ,תודו שאני
אמיץ במסעי אחר האושר .אבל אז אני נזכר שהמצב
הכלכלי מאוד קשה וייתכן שבקרוב מאוד לא תהיה לי
עבודה .אבל אולי זה דבר טוב
כי אז אולי אני לא צריך לדאוג
שלא יישאר לי דלק להגיע
לעבודה .ורק מ ה מ ח ש ב ו ת
האלה אני כבר מדוכדך
לחלוטין ומרגיש שאין לי כוח
אפילו לצאת מהמיטה.
יחי האושר האישי!
העיקר שאומרים לי שהוא
כל כך תלוי בחירות האישית.
אומרים לי שלא תשוב אם יש
לי עבודה ו/או כסף כי האושר
הוא פנימי .אבל הרי כל הזמן,
מיום היוולדי ,אני מ ו פ צ ץ
בקמפיין תקשורתי מסיבי
שמטרתו המרכזית היא :קנה,
רכוש ,רצה ,חשוק ,אהוב
)והכול בפקודה(  . . .ומהר
יותר מהזמן שלוקח לי ללמוד
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את האלף־בית אני יודע שאני חייב את כל אלה .מה
חושבים אלו שמדברים אתי על אושר ,שאני באמת
.מחוסן מפני שטיפת המוח הזאת? את החיסון הזה לא
קיבלתי לא בטיפת חלב ולא בשום מקום אחר .אולי זו
אשמתם של הוריי שלא חוסנתי .אפשר להוטיף זאת
לכתב האישום הארוך שאני מחבר כבר שנים מאז
שהבנתי שהכול בגללם )כתב האישום עדיין בדיון
בפרקליטות( .אבל אפילו את הסיפוק להאשים אותם
עד כדי הרשעה ועונש לא מאפשרים לי כי ״הם היו
קורים ככל יכולתם והם לא התכוונו לפגוע״ ,לא שזה
ןממש עוזר לי .נהפוך הוא ,עכשיו אני שוב אשם על כך
,שאני מאשים אותם כי הם ממש השתדלו ורק משום
שאני כזה חלש אופי ,נקמני ,וחסר הבנה לקשיים שהיו
להם אני בכלל עוד מעז להאשים.
אני בנקודת ההתחלה ואני לא ממש רואה מוצא.
עדיין איני יודע מה זה להיות מאושר ,איך מוצאים את
יזה ,או מי אשם שאין לי את זה .אומרים לי ״חפש את
האושר בתוכך״ .נגיד שאני מבין על מה הם מדברים
ומחפש בתוך עצמי .הרי למדתי שמודעות היא המפתח,
לפחות למשהו ,אז אני עוצם עיניים ובתהליך מדיטציוני
מתחיל את החיפוש בתוכי.
אבוי לי ,במהירות איומה מתגלים לי מחוזות אפלים
וכואבים .תמונות של כל כישלונותיי ותכניות שלא
מומשו מכל מיני טיבות טובות ובעיקר רעות .כל
הפוטנציאל המבוזבז שלי וכל אלה שגרמו לי עוול לכל
אורך חיי ,כולל הגננת בפעוטון ,שכשנישקתי ,בחטף אך
מתוך כוונה מלאה ,את לימור בגיל  3כי מאוד אהבתי
אותה צחקה לי בפני כל הגן וגרוע מכך ,סיפרה לאמי
שדאגה להפוך זאח לבדיחה משפחתית לשארית חיי
)מדהים שאני עדיין זוכר את שערה הבלונדיני .מעניין
אם העדפת הבלונד בגיל  3היא כבר תוצאה של
סוציאליזציה(.
אני מתליט לצאת מהר מהמצב המודע הזה שגורם
לי רק להרגיש רע יותר .אולי עדיף להפעיל קצת חשיבה
ביקורתיח על המטיפים לאושר )יש כאן משהו דתי,
לא?( .אולי בכלל מדובר בכת מאמינים שמעמידה אותי
במבחן .כת שאמונתה סובבת טביב אושר .כת שלגביה
עושים לי אינדוקטרינציה מגיל אפס דרך אמצעי
תקשורת ,ספרות ,סרטים)ראו סדרת הטלוויזיה לילדים
״קטנטנות״( .הרי כל אמונה דתית מדברת על האושר
של האדם באמונתו .ייתכן שכת האושר הפכה את האושר
שבדרך כלל הוא תוצאה של האמונה באלוהים ,לאושר
כמטרה אלוהית .הביטוי ״האושר הוא האלוהים״ מחליף

את ״האמונה באלוהים מביאה לאושר" .אבל אם כך הדבר
אזי אני בבעיה קשה מאחר שאני לא רק אפיקורס אלא
אחאיסט .אני מדען ,רציונליסט שלא הולך שבי אחר
האמונה .אז איך אני יכול להאמין באושר?! ובכלל ,ברוח
אווירת הגלובליזציה ההופכת לאט את כולנו לכמעט
אותו הדבר ,אולי הכמיהה לאושר היא מניפולציה
קפיטליסטית של בעלי ההון כדי ליצור אצלי מוטיבציה
או אפילו דחף בלתי נשלט להיות ״מאושר״ .לפחות
בהקשר זה הדרך להשגת האושר הרבה יותר ברורה.
הביטו בפרסומות שבהן ניבט מראם של המאושרים
שקונים משהו או מבלים היכנשהו או אוכלים/שותים
משהו או לבושים במשהו .הם לגמרי משכנעים אותי,
גם אם השכנוע הוא תת־הכרתי/טיפי ).(subliminal
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אולם ,אחד הדברים שגיליתי ,לצערי מאוחר מדי ,הוא
שכל המניפולציה הזו לגמרי ממכרח :צריכים עוד ועוד,
בתדירות שהולכת וגדלה כדי להיות מאושרים כך .כלומר,
גם השיטה הקפיטליסטית הזו לא מצליחה לאורך זמן
כי היא משאירה אותי ,במקרה הטוב ,במצב של צורך
לא מסופק מאחר שתמיד יהיה עוד דבר שאצטרך לרכוש
או עוד חוויה שאצטרך לעבור כדי להיות מאושר ,למשל
טיול ספארי בקניה .משמע ,לא אגיע אל המחוז הנכסף
של האושר המוחלט ,הלא מותנה .שלא לדבר על המקרה
הגרוע יותר בו אני מ ש ו ע ב ד לתהליך המימוש
הקפיטליסטי .לכך דרושים משאבים כלכליים בלתי
נדלים ,כך שלמעשה אני אשתעבד קשות לאוברדרפט.
או אז אוכל להאשים את הבנק שעומד בדרכי אל האושר
הנכסף.
מאחר שהמדע לא ממש מסייע לי אך טבעי הוא
שאפנה לאלטרנטיבה אחרת .מה שהוביל אותי לתהות
לגבי הופעתו של מושג האושר בהקשר של בריאת
העולם .אולי אפילו בהקשר של גן עדן.
מה יכול להיות יותר טבעי מלפגוש את מושג האושר
במלוא הדרו בטקטט קדוש כמו התורה? זכורים לי
זיכרונות ילדות של אינדוקטרינציה על המתנה הנהדרת
ש ל החיים והעולם ויסודות הטבע :אדמה ,מים ,אש
וכדומה .מה יהיה יותר טבעי מביטויי הבורא על האושר?
זכור לי עדיין היטב :״וירא כי טוב...״ אבל תודו שזה
לא נשמע כמו" ...ויהי אלוהים/אדם/חווה/נחש מאושר
ע ד מאוד...״ .להפתעתי ,כי רבה ,לא מצאתי אזכור של
המושג ״אושר״ בהקשר להרפתקאותיו המסעירות של
השם לגבי הבריאה או של אדם וחווה והנחש לגבי חייהנ^
״המאושרים" בגן עדן .בהחמידי בחיפושיי מצאתי כי
האזכור הראשון היה בבראשית ל ,יג" :ותאמר לאה,

באושרי כי אישרוני בנות :ותקרא את שמו ,אשר״)ואל
תשאלו אותי על מה מדובר( .לקח ל׳ פרקים להתייחס
לכך .הייתכן שידע אלוהים או מי שכתב את ספר הספרים
משהו שאנו לא יודעים ,או שכבר אז נטבע הביטוי ״גן־
עדן של טיפשים״ .האם באמת צריך להיות טיפש כדי
להיות מאושר?! מה פספסנו כאן?!

כבר בביולוגיה עסקנו החלטתי לבדוק כיצד גישה
אבולוציונית תתייחס למושג האושר .בכלל ,גישה זו תמיד
נשמעת לי משכנעת .יש בה את כל מה שאני אוהב
!בסרטים של שוורצנגר וחבריו :חזקים מול חלשים,
מלחמות בין המינים ,הישרדות )מה ,סדרת הטלוויזיה
הצליחה סתם?( ,מלחמות ירושה ועוד.

אני חייב להודות שהפעם התאכזבתי מהסרט .פתאום
אז איני יכול להתנהם באמונה למרות שאני מודה
הגישה הזו מתאמצת מאוד להסביר
שהמספרים הם בעדה .אם כבר
מדוע יש מכשולים רבים להשגת
רוצים להיות מאושרים אזי הדרך
אושר .כלומר ,הגישה מודה ש י ש
הבטותה ביותר היא האמונה הדתית.
מכשולים לא מתוכננים .אוי! זה כבר
אחוז המאמינים המדווחים ע ל
לא נ ש מ ע מבטיח .בגדול ,טוען
תחושת אושר או לפחות שביעות
ה ת ס ר י ט ^ האבולוציוני שיש מספו^
.רצון פשגט_מעברר_קנארע1כון_שמה
מכשולים כאלה לאושר .ראשית ,נזכור
שגורם להם להיות כל כך מאושרים
שהאבולוציה יצרה מתוך בחירה,
זו העובדה שיש משמעות ברורה
מנגנונים מתחרים שפועלים לתגמל
להייהם.
אדם אחד על חשבון אדם אחר כך
נכון שאני יכול לבצע מהלך
ש ה ח ז ק י ש ר ו ד )כן ,זהו ס ו ף
עוקף־דת על ידי יציקת משמעות
להומניזם( .עוד טוען התסריטאי
לחיי אבל תודו שאני צריך אז
שקיימת אי התאמה משמעותית בין
להתמודד עם שאלה קשה ,שבעבור
תנאי הסביבה העתיקה והסביבה
המאמינים היא פתורה :מהי
המודרנית .ל מ ע ש ה נוצר מכניזם
המשמעות והיכן אמצא אותה?
שנועד לייצר מצוקה סובייקטיבית
העניין הולך ומסתבך.
)כרגע רק אותו האלוהים שדיברתי
בצר לי ,החלטתי לפנות לחבר
עליו קודם יודע לשם מה( .מצוקה זו
טוב שבמקרה עוסק בביולוגיה" .מה
רחוקה כבר ממושג ה״הישרדות״.
דעתך על עניין האושר?״ אני שואל.
לפיכך ,ניתן לטעון שמושגי אושר
תשובתו הבטוחה והמהירה מציפה
׳ 'ואבולוציה אינם קיימים באותו ממד
אותי תחושת הקלה .״תבל על הזמן,
ולכן אין הם מסבירים זה את זה .ייתכן
זה עניין גנטי״ הוא אומר לי וממשיך:
ש ח ל ק מכם קצת ייבהלו מכך
"האושר עובר בתורשה ויש הוכחות
פישלה
קצת
שהאבולוציה
מדעיות מעניינות ביותר בנושא אז
בהתמודדות עם התפתחות האנושות
אל חיקח את זה אישית.״ אם כך,
עד כדי כך ש ת ו ק י ה ה ת פ ת ח ו ת
אני מבין שחבל על המאמץ של
האבולוציונית לא ממש עוזרים לנו
החיפוש אחר האושר .הרי אם להיות
לפשט תוויות סובייקטיביות תשובות
מאושר מוכתב לנו בתוכנה
)לפחות כך אומרים לנו( כמו אושר.
איור :יערה ע ש ת
תורשתית אזי מה סיכויי האושר שלי
אז נכון שיש לנו גם מנגנונים ,בייתוד
אם אמי משושלת ״פולניה״ ואבי
בממד הבין־אישי ,שנועדו ליצור מקורות עמוקים של
..תבל׳׳ז)תבל על הזמן(.
זהו אחד מאותם רגעי אמת שבהם אני יודע :לא אושר כמו קשרים רומנטיים וחברות עמוקה אבל זה לא
ממש מעודד אותי באופן אישי משום שלא הייתה לי
הייתי צריך להיוולד! הרי לא היה לי סיכוי מלכתחילה.
טוב ,מאושר אולי אני לא אבל עקשן דווקא כן ,שלא חברה כבר  3שנים.
כמו שאתם יכולים להבין אני נמצא במבוי סתום
לדבר על מרדן .אני חייב להמשיך הלאה לחפש מוצא.
אף גן לא יחליט בשבילי אם אהיה מאושר או לא .אם ולוחץ למדי .היריעה קצרה ולי עדיין אין מוצא .האם
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אבחר בחפיסחו של דה־סאד הרואה את האושר כמרדף
אחר חחושות מהנות ,או אבתר דווקא בתפיסתו של
אריטטו שהתייחס בזלזול לאושר הדוניסטי שגורם
להשתעבדות ליצרים ולפיכך הנו וולגרי .לכן ,הוא אומר,
האושר יימצא דווקא בביטוי של מידות טובות
)מוסריות( '.הו הנה מתחילה החברה עם כל נורמות
המוסר המתחסדות שלה להתערב לי גם באושר ולהכתיב
לי מהו אושר סובייקטיבי ,שלא ממש נחשב ,לעומת
האושר האובייקטיבי הרצוי ,כלומר כל עוד אעשה מה
שמקובל ורצוי חברתית אהיה מאושר .נו באמת!
תודו שכל הדיון שלי אתכם לא משפר את מצבנו
ההתחלתי ואולי אף להפך .למזלנו יש אלטרנטיבה,
תאורטית לפחות .היא טוענח שחוויית האושר מתרחשת
לנוכח מימוש עצמי )מאסלאו וחבריו( .כלומר ,לא כל
סיפוק של תשוקותינו )למה תמיד רוצים למנוע ממני
לספק את תשוקותיי???( יגרום לחוויית אושר אמיתית
בעלת עצמה .אני מודה שזה נשמע לי טוב עד שניסיתי
להבין מהו אותו ״מימוש עצמי״ .נראה אם אתם תבינו.
מתברר שמדובר בתהליך בו אני אמור לפעול באופן
אוטונומי ,מתוך קבלה עצמית ,עם מטרת חיים ותחושת
שליטה וכל זאת בכוונה להשקיע בהתפתחות עצמית
מבלי להזניח קשרים בין־אישיים חיוביים .מיד כשקראתי
את המרשם הזה הציפה אותי תחושה לא נעימה כלל
של ערפול הושים .זיעה קרה הציפה את גופי ולבי פעם
בחזקה ובמהירות .לאחר מטפר שניוח החלו ידיי לרעוד
חוך כדי חחושת עקצוצים במקומות שונים בגוף שלא
לדבר על חחושת חנק.
כמובן שמיד פניתי לחדר מיון שם נתבשרתי שלא
רק שאני עדיין לא מאושר גם חטפתי לראשונה התקף
פאניקה.
לאחר הפוגה של שבועיים מלחשוב על כל העסק
הזה בעזרתם הנעימה־מה של כדורים נוגדי־חרדות אני
מרגיש שאני מתקרב לפתרון יותר ברור .אני חש זאת
בעצמותיי .כן! הנה זה! הערפל מתבהר :לא חייבים להיות
מאושרים! אני שומע את עצמי זועק זאת בכל כוחי :לא
חייבים להיות מאושרים! הייתכן? הייתכן שרומיתי במשך
שנים? שטמטמו אותי עד כדי כך שכמעט ויתרתי על
חיי בשם "משמעות החיים"? הרי אני עצמי הצלחתי
לשחרר את עצמי מהאמונה הדתית באלוהים וכיצד זה
נפלתי בפח של אמונה אחרח  -באושר! הרי אמונות
בכלל הן דבר משעבד וכפייתי .אם אדם מאמין בדבר
מיד הוא מחויב לאותו הדבר ,בחשיבה ,בעשייה ,בעמדה,
בהרגשת קיבעון .והרי אם אדם מחויב ,אין הוא חופשי.

כל אלה המדברים על אושר הפכו זאת למטרת חיים
ואפילו למשמעוח החיים .כאילו שאין דברים אחרים
חשובים מהאובססיה הזו .הייתכן שבכך שהפכנו את
האושר למטרת חיים קידמנו בעצם את הדיכאון
והחרדות? הרי אם אני לא יכול להיות מאושר כפי
שהחברה מחייבת אוחי אז מה הטעם!? אין טעם! אומרים
לי שאנשים נשואים מדווחים על יותר אושר מאלה
שאינם נשואים .מה הפלא ,אם התמונה הקלסית של
אדם מעל גיל  20היא של אדם בקונטקסט של קשר
זוגי .אל לו להיות לבד אפילו ללילה אחד .מה שמזכיר
לי ששמעתי פעם מישהו אומר :״מעולם לא ידעתי מהו
אושר אמיתי עד שהתחתנתי :ואז היה מאוחר מדי".
אומרים לי שמי שחי בדמוקרטיה מדווח על יותר
אושר ממי שלא חי בדמוקרטיה ובעצם אושרו נובע
מהשתתפותו בתהליך החברתי הזה של בחירה ואמירה
חברתית חופשיים .זה לא ממש משכנע כאשר אני רואה
את תוצאותיה של הדמוקרטיה בהרבה מישורים .לעתים
נראה לי שהחופש היחיד בדמוקרטיה הוא החופש לצבור
כוח או לחלופין החופש להיוח מטומ....
ואם חשבתי שאולי הסיינטולוגיה תעזור לי ,גיליחי
שהיא טוענת שאושר הוא לא מצב שמגיעים אליו אלא
אופן המסע ,ההתגברות על מכשולים לא ידועים במטע
לעבר מטרה .תודו שזה נשמע כמו "עבודה״ ולא כמו
״אושר״.
אולי בעצם כל עניין האושר הוא משהו שמוגדר בעגה
פסיכולוגית כ־" ."peak emotional experiencesמין
חוויה רגעית ביותר של רגש בעצמה חזקה .רגש שלא
בהכרח מוגדר כחיובי או שלילי ויכול להיות חיובי או
שלילי גם יחד .אנו יודעים שלעתים גם רגשות שליליים
חזקים עשויים לגרום למין תחושת הנאה .אם כך ,אז
אין מדובר בסטייט־אוף־מיינד קבוע של חוויה רגשיח
חיובית מה שמשאיר מקום להרבה מאוד החושות
שכאילו נוגדוח אושר ואנו עשויים להרגיש בגינן רגשוח
אשם אם אנו מאמינים שעלינו להיות מאושרים.
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ייתכן כי אין באמת מצב מנטלי קבוע של אושר אבל
יש מצב של ״מרוצות״)ולא שביעות רצון שהיא גבוהה
יותר בסולם האושר( שאכן מאפשר מגוון רחב של
חחושות נעימות ולא נעימות .כך שאני יכול להיות
במודוס חשיבתי של מרוצות אך לחוות רגשוח שונים
ומגוונים גם אם הם לא נעימים .אפשרות זו מרמזת על
כך ,שאושר ,כפי שרובנו מתייתסים אליו ,הוא מצב
וחווייתי־פנטזיוני מורכב שלא קיים בטבע בעוד מרוצות
היא סטייט־אוף־מיינד עם מרכיב קוגניטיבי)חשיבתי(

חזק והקשרים רגשיים .סטייט־אוף־מיינד כזה של
מרוצות יכול לגרום לתוויות רגשיות מאוד חיוביות מן־
הסוג של " "peak emotional experiencesאך לא
מחייב אותן וחוויות פחות נעימות אינן שוללות את
מודוס החשיבה הזה.
הסיכום הכולל של גישה שכזו מאפשר לנו לא
להתמכר לתוויות רגשיות מסוימות ולחוות את מגוון
הרגשות באופן מלא ללא פחד .רגשות ,גם אם הם לא
מן הסוג ה״מאושר" חשובים מאוד לקיומנו ולאיכות
תפקודנו .למעשה ,איננו צריכים לשאוף לרגש נעים זה
או אחר ע ל חשבון רגש כלשהו שאינו נעים .לרגשות יש
פונקציה מאוד משמעותית לגבי כל פעילות מנטלית והם
למעשה מקור מיידע הכרחי לגבי העולם הפנימי והחיצוני.
אל לנו להתנתק ממקור מיידע זה או לצמצם אותו רק
מפני שחלק מהמיידע אינו נעים לנו כחוויה.
אסיים בציטוט מדבריו של בודהה:
"בואו נתעלה מעט ונהיה אסירי תודה ,שכן אם
לא למדנו הרבה היום ,לפחות למדנו קצת ,ואם
לא למדנו קצת ,לפחות לא חלינו ,ואם חלינו,
לפתות לא מתנו :אז בואו נהיה כולנו אסירי
תודה".
או לחלופין אציע אדפטציה לדבריו של רוברטסון:
״אושר הוא תמיד תוצר־לוואי .הוא כנראה תוצאה
ש ל אופי ,ועד כמה שאני יודע הוא יכול להיות
הורמונלי .אבל אושר הוא לא משהו שניתן לתבוע
מהחיים ,ואם אתה לא מאושר אז עדיף לפחות
שתפסיק לדאוג לגבי זה".
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הערות:
ו .איני אחראי לדיוקן של האמירות האלו מאחר שהן לכל היותר
עדויות שמיעה או פרשנויות.
 .2לצערי לא הצלחתי למצוא מינוח בעברית אנלוגי באופן מספק
למשמעות המושג באנגלית כפי שאני מבין אותו .אולי ״מצב
מנטלי" או ״מצב רוח" יהיה נוח יותר לקורא.

