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 אלה הם התיאורים המתייחסים לגן העדן ולאופן

p i ,ןקיום בו. מהם אנו למדים שמדובר במקום יפה: גן 

 אושר הנו מושג מע1רפל, לא חד משמעי ולפיכן

 קשה להשיב על השאלה מה1 אושר, בוודאי במסגרח

 ישנם לא רק עצים נחמדים למראה, אלא כל העצים

 שנחמדים למראה, נהר משקה את הגן ודואג וודא׳

 לפריחתו ולהיוחו פורה ומרהיב, מזג האוויר נראה נעים

 ונוח - שהרי אדם וחווה מסתובבים להם עירומים.

 אוכל יש בשפע כי העצים החביבים למראה גם טובים

 למאכל וכוי. בקיצור התנאים החיצוניים מספקים תנאים

 בטיטיים טובים לקיום טביר בהחלט ואף מעבר לכך

 וגם ממלאים חפקיד חשוב נוסף והוא - הדרישה

 האטתטית.

 יופי מוערך על ידינו בשל יכולתו לגרום לנו להתפעלות

 לחחושה של קסם, להתרגשות, לאהבה וכוי. התנאים

 אם כך ממש אידאליים. ועוד, מדובר בזוג, כלומר ככל

 |זנראה הם אינם משועממים, יש בוודאי סקס באוויר,

 אולי לא רק שם, ואולי אפילו אהבה. דבר נוסף שנראה

 לי חשוב במיוחד הוא העובדה שהאדם הונחה על ידי

 אלוהים לעבוד ולשמור את הגן. האדם לא אמור לשבח

 בערסל בחיבוק ידיים ולא לזוז כל היום, אלא הוא אמור

 ןלעבוד.,־ לחייו בגן יש משמעות ומטרה - לעבוד ולשמור

 אח הגן.

 מקום יפה, קיום נוח, עבודה מספקת ומשמעות. וכי

 מה עוד נחוץ לו לאדם?

 לכאורה לא כלום.

 ולמרות האמור לעיל, מהמשכו של הסיפור עולה

 שבקיום זה חסר בכל זאת דבר מה - אלמנט כלשהו

 שחש1ב אולי לקיום האנושי. מה חסר היה באופן הקיום

 זאנושי המאושר בגן עדן? דעת, א1 א1לי ליתר די1ק

 :(ודעות עצמית.

 עם מימוש האלמנט החסר, עם האכילה מעץ הדעת

- מת האושר. כאשר אומר אלוהים אם תאכלו מהעץ

 מות תמותו - אין כוונתו למוות פיזי והראיה שאכן לא

 דיון קצר זה. עם זאת, ההנחה של המאמר (כמו גם

 בחיים בכלל) היא שפחות או יותר כולנו יודעים מהו

 אושר ומתכוונים לאותו דבר. לכן, שיח עליו, גם ללא

 הגדרה מראש, הוא אפשרי. ועם זאת למרות שאנו

 יודעים בערך במה מדובר, שאלות רבות מתעוררות באשר

 למושג זה. למשל; מהו קיום מאושר? מדוע אנו מעוניינים

 בקיום מאושר?1 האם די בקיום מאושר? האם קיום

 מאושר הוא גם קיום ״טוב״? האם האדם המאושר הנו

 אדם ״טוב״?2 מה מוביל לקיום מאושר? ולמה מוביל

 קיום מאושר?

 היכן ניתן למצוא תשובות לשאלות שמתייחסות

 לאושר? היכן קיים קצה חוט ממנו נוכל ללמוד או

 להתחיל ללמוד על מושג זה? דרך אחת באמצעותה אפשר

 לקבל רמזים באשר לטיבו של האושר, ניתן אולי למצוא

 בתיאורים של אוטופיות, בהן לכאורה מצוי האושר

 בשפע. אוטופיה ראשונית ובסיסית היא סיפור גן העדן,

 ממנו ״נפלנו״.

ה בגן עזץ? י ה ה  ם
 ״ויטע אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם

 אשר יצר: ויצמח אלוהים מן האדמה כל עץ נתמד למראה

 וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

 ונהר יוצא מעדן להשקות אח הגן... ויקח אלוהים את

 האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה״ (בראשית ב

( י -  ח

 לאחר ששם אלוהים את אדם בגן עדן וציווהו לא

 לאכול מעץ הדעת כי ״ביום אכלך ממנו מות תמותי׳

 נזכר אל1הים ש״לא טוב היות האדם לבדו״ ולפיכך יוצר

 הוא את האישה שמצטרפת לאדם בגן העדן.



 שכך הוא מקובע מראש להבנה מסוימת ולכן לאפשרויות

 מסוימות, שמוכתבות בעיקרן על ידי אותן תפיסות

 פופולריות.

 ״אנו נהנים כפי שהם נהנים, אנו קוראים, רואים

 ושופטים באשר לספרות ואמנות כפי שהם רואים

׳  ושופטים.״,

 האדם בורח לשקרים שהוא ממציא,

ו י ת ו ח ו כ ש ב מ ת ש  כלומר מ

 ירחיים כדי להדחיק סבל

 ורוע בקיום, כדי להיות

 מאושר.7 לפיכך טוען

 ניטשה ש״האדם אמן

ותר  במידה רבה י
 משזה מודע לו.׳'א

 הוא בורח כדי

 למצוא נחמה ומרגוע

 במוסר, בדת, בכסף,

ם י נ ו פ ל ט  באוכל, ב

ים, בפרוזאק,  סלולרי

ל ו ש ר ע ח ש ו פ י ט  ב

 החחול, בוולוו מפוארת,

 בהצגות כמו ״עלובי

 החיים״ - שמתארות רק

ל  את חייהם ש

 A האחרים, בקריאת

ם המתארים י נ ו ת י  j ע

ל ת ש ו נ ו ת ש ו ק ו צ  I מ
? ם ת ב ש  v האחרים (מה ח

 שסתם בעיתון לא מתואר

 שום דבר נחמד?) ו/או לחלופין

 .במותגים חדשים ונפלאים.

 בהרבה קניות

 קניות,.... כן, קניות. האין זו

 הפנטזיה האמיתית של האושר?

 סותר הדיכאון הטוב מכולם?

 עידוד הרצון לאסוף ולקנות ורצוי

 מותגים, כדי להיות מאושר אינו חסר

 מטרה - והזנת המכונה הקפיטליסטית אף נתפסת על

 ידי חלקנו כמטרה ראויה לשמה, כמו גם העשרת מי

 שאינם זקוקים לכך. במובן זה, למי ״שמניע את הגלגלים״

 יש אינטרס ברור לשמור אותנו אומללים - כדי שנקנה

ל  ועוד. ואיזו דרך מצוינת יש לכך! דוגמניות בנות 16 ע

 הרגם כאשר אכלו מהעץ. כוונתו היא שאופן הקיום של

 אדם וחווה יומת - משמע האושר שהם תווים בגן

 העדן לא יישמר, לפחות לא בהכרח. ואכן, לאחר האכילה

 מעץ הדעת מגרש אלוהים את אדם וחווה מגן העדן -

 גירוש שאפשר להתייחס אליו כאל ״הנפילה״.

 אם כך, במסגרת האושר אין (לפתות בסיפור זה)

 מודעות עצמית. תחילתה של זו נובעת לא רק

 מההדחה על ידי הנחש אלא גם

וח, אולי מאבדן  מסקרנ

 האמונה. כל שהיה על אדם

 והווה לעשות כדי להמשיך

 ולהיות מאושרים - היה

 לא להטיל ספק. לפעול על

 פי ההנחיות שקיבלו בלי

 לשאול יותר מדי שאלות, או

 בלי לשאול בכלל.4 במובן

 זה, אם סיפור גן העדן מעיד

 על אושר, הרי אופן הקיום

 הרחוק ממנו ביותר הוא זה

 של הפילוסוף, שתפקידו

 לחקור, לבחון, לשאול -

 להטיל ספק בכול.

 כעח, לאחר ״הנפילה״,

 האדם מצוי ״על האדמה"

 והאושר נראה קצת יותר

 רחוק. הקיום אינו קל, והוא

 כולל אכזריוח, מקריות,

 שרירותיות של הטבע, שהרי

 ״.. החיים עצמם הם במהותם

 עניין של סיגול, פגיעה, הדברת

ש יותר, דיכוי, ל ח ה  הזר ו

 קשיחות, כפיית צורות עצמיות על

 הזולת..״5 וחוסר ההסבר לסבל, חוסר

 התכליתיות והמשמעות שבו, אף

 מעצים אותו. כל אלה גורמים

 לחרדה ומועקה.

ה שורץ ר ו  איור: א

 במצב כזה מה עושה האדם? הוא בורח: לחשיבה

 מרפרפת, לשטחיות, לבינוניות המקובלת. הוא עוטה על

 עצמו מעין ״שריון״ של הבנה כללית ומעורפלת שהיא

 ההבנה של ״ההם״ - אותם אלה שמצויים בסביבתו

 ולהשפעתם הוא חשוף (כקבוצה, לא כיחידים), וכיוון



 ומי שאינו יודע את כל אלה, היכול הוא לדעת מהו

 אושר באמת? מהי אהבה? מהי פתיחות? תשוקה? ואם

 אכן מאושר הוא, ההיינו רוצים להיות מאושרים כמוהו?

 הבריחה ממודעות אם כך אולי אינה הפתרון למצבנו

 הקיומי, גם אם היא צופנח בחובה (ואני איני חושבח

 כך), בשכחה ובהסחרה שבה, אושר. לדעתי, הפחד

 המוביל אותנו לבריחה הוא אחד מאויביו הגדולים של

 האדם, הוא מונע מאתנו מימוש עצמי, הבנה, התפתחות,

 חשיבה והוא גורם לנו להיות שטחיים, בינוניים,

 משועממים, חסרי מעורבות וכוי ובקיצור - כאלה ש״אין

 בהם כדי להצדיק את האדם״ (ראו הערה 10) . בכוחו

 של הפחד גם להוביל אותנו לטעויות איומות, כפי שעולה

 למשל מן הסיפור הקצר הבא:

 בכפר שקט אי שם גרה לה אישה בבית קטן עשוי

 מלבנים. יום אחד היא שמעה דפיקה בדלת. ניגשה היא

 לדלת והציצה בעינית. למרבה הזוועה ראחה מפלצת

 עומדת על סף ביתה. בבהלה פלטה צעקה, נעלה מיד

 את הדלת ואצה לה לפינה רחוקה בבית. אחרי כמה שעות

 הלכה והציצה בעינית. המפלצת עדיין הייתה שם. ושוב

 פחד נורא מילא אוחה. כך עבר יום אחר יום, עד שערב

 אחד גמלה בלבה ההחלסה. ואכן, בלילה, מששמעה את

 המפלצת ישנה, קמה חרש ובנתה במהירות חומה סביב

 ביתה. חומה שלא תאפשר למפלצת להיכנס אליה הביתה

 בשום פנים ואופן. אלא שהחומה לא אפשרה גם לה

 לצאת מביתה והיא נותרה בו לבדה, מפוחדת ומיואשת.

 לאחר תקופה לא ארוכה - מתה. הגיעו אנשי הכפר

 (הריח כנראה) ולקחו אותה לקבורה. אחריהם הלכה

 המפלצת. לאחר שהסתיימה ההלוויה ואנשי הכפר

 התפזרו, נותרה המפלצת לבדה ליד הקבר, התיישבה עליו

 והחלה להשמיע יבבות איומות. לאחר 7 ימים ו- 7

 לילות בהם ישבה על הקבר, נשבר לבה מצער והיא
1  מתה.2

 את המסקנוח מסיפור מזעזע זה יסיק כל אחד לעצמו.

 על כל פנים, ההחלטה הקיומית המתייחסת להעדפת

 הבריחה או להעדפת ההתייצבות אל מול הקיום וקבלהו

1 היא החלסה אישית, והיא מתייחסת לסדר  כפי שהוא,3

 העדיפויות של כל אחד מאחנו. יש הוגים (כמו; ניטשה,

 היידגר, קירקגור ואחרים) שמוכנים לקבל על עצמם,

 וחושבים שגם אנו צריכים לקבל על עצמנו, את החרדות

 המתלווה להבנה הנ״ל, אח האחריוח הבאה עם ״גילוי

 האמת״, את מחיר המודעות, גם אם זה דורש טבל או

 סוג של סבל. האושר אינו מהווה תכלית כשלעצמו.

 כל עיתון, תיאור מדוקדק ומפורט של כל המוצרים שאין

 לך ואתה צריך, חייב... אבל ממש.. ממש ..ממש חייב,

 כדי להיות מאושר.

 אותם מוצרים שאנחנו קונים כדי להיות מאושרים,

 הם גם אלה שמזינים את האומללות שלנו! אכן סידור

 לא רע.

 יש לזכור כמובן שהמוצר אינו רק מוצר, הוא מסמל

 בעבורנו(ולהסמלה זו יש עידוד פעיל כאמור) נעורים,

 יופי בריאות. כלומר העיסוק בו מהווה סוג של בריחה

 והסחת דעת מהחרדות מפני המוות, מההזדקנות, מחוסר

 הצדק שבקיום, מהשרירותיוח שבו וכוי.

 לכך מחייחס ניטשה בציניות באומרו ״המצאנו את

 האושר אומרים האנשים האחרונים וממצמצים

 בעיניהם.״9 האדם האחרון, למי שאינו מכיר אח ניטשה,

 הוא האדם הבורח, המפחד, השטחי, שאינו מוכן

 להתמודד עם ״האמת״, שמחפש נחמות זולות ואינו מוכן

 להתאמץ (כולנו דרך אגב נכללים בקטגוריה הזו). על

 האדם האחרון, משמע עלינו, להתגבר על עצמנו, לממש

 אח ההבטחה שטמונה בנו ושכרגע עדיין איננו מממשים.

' (ובל נטעה,  האדם האחרון הוא שלב בדרך לעל-אדםי1

 ,הדרך שעלינו לעבור ארוכה מאוד מאוד), אלא שבמקום

 לנטות ״לעבור את הגשר״ הוא בורח. בורח כאמור למוסר,

 לדת, לפרוזאק, לקניות וכוי. בבריתה זו יש מעין רדיפה

 אחר הזנב שלנו עצמנו (מי שמגדל כלב או חתול יודע

 בדיוק במה מדובר ועד כמה מגוחך הסיפור הזה נראה),

 שהרי אם אנו בורחים עולה שאנו ממשיכים לפחד

 ולפחות במובן מסוים אנו גם יודעים ממה אנו בורחים.

 הבריחה הזו, שנובעת מפחד ונשארת באופן פרדוקסלי

 כרוכה בו, ״הנפילה" לחיי היומיום כפי שמתייחס אליה

 היידגר, היא נפילה אל הקיום הלא אוחנטי, אל השטחי,

 המקובל, חסר הייחוד והעצמיוח הפרטיח, מה שאינו

 דורש חשיבה רבה מדי ו/או מודעות עצמיח. במהלך

 הבריחה וכיוון שאנו נופלים אל הפטפוט הסתמי 1מסיח

 הדעת, אל השטחיוח והחד מסלוליות, אנו נופלים אל

 תוך המשמעות הפשוטה וההמונית של המילים וכך

 מאבדים את מגוון המשמעויוח ואח עומקן החבוי בשפה,

 בחשיבה, בחוויה. אנו מאבדים חלק ניכר מעצמנו.

 חוויותינו הפרטיות מיטשטשות להן ב״ים הקניות״ וחוסר

 המשמעות.

 לפיכך מזכיר לנו ניטשה שהאדם האתרון אולי טוען

 להמצאת האושר, אך בד בבד הוא גם שואל:

 ״אהבה מהי? בריאה מהי? וערגה מהיי כוכב מהו?״"



 הערה לסיכום - עוד דרך אל האושר:

 אריסטו, פילוסוף יווני קדום, תלמידו של אפלטון,

 מדבר אף הוא על מימוש עצמי, אם כי באופן שונה

ל אריסטו יוצר זהות בין י ע  לחלוטין מזה שתואר ל

 האדם הטוב, המוסרי לבין האדם המאושר. זהות זו היא

 כמובן בעייתית שהרי כולנו מכירים אח המשפט שקשה

 להתכחש לאמיתותו: ״רשע וטוב לו, צדיק ורע לו״. אך

 טענתו של אריסטו הנה שעצם העיסוק בטוב ״בפעילויות

 שנעשות לפי סגולות הטוב,״7' מוביל לאושר ואף לאושר

 יציב ומתמשך. האושר אינו תלוי בגורמים חיצוניים לנו,

 אלא הוא תלוי בפעילותנו שלנו, במימושנו את הסגולה

' פעילות של מימוש עצמי מוסרי  הטובה ביותר שבנו.8

- משמע מימוש עצמי באמצעות הזולת ולמענו הוא

 הוא האושר לטענתו.

 אולי שווה לנסות.

ת: רו  סקו
ת א צ ו , ירושלים: ה ה ד ע ר ל ו י , ח  קירקגור, 0. (תשרג)

ם ג ר ת, ת טה העברי ברסי י נ ו ט, הא נ ם ע״ש ׳״ל חאג  טפרי
 איל לוין.
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 העניין החשוב הוא פיתוחו של האדם, הגשמתו ומימושו

 העצמי, פתיחת הבנתו לעצמה, נכונותו לחוויוח עמוקות,

 למעורבות - ״להליכה בדרך״ (וזהו, לדעתם, האושר

 האמיתי). ואכן, ייתכן שדווקא בשל מה שנדרש מאתנו,

 ואפילו בגין הקשיים הטמונים בדרך, דווקא שם מצוי

 אותו ״אוצר זהוב״ אחריו אנו מחפשים.

 מכאן עולה שההליכה בדרך אינה כרוכה רק בסבל

 (וזה אולי אפילו אינו הכרחי). להליכה כשלעצמה,

 בעצמך, בדרך, גם אם הדרך ארוכה ומפותלת (וכך היא

 בדרך כלל) יש גם יתרונות רבים. למשל, אולי אז, אם

 אתה מוכן, אתה לומד באמצעותה, בין היתר: אהבה,

 בריאה, ערגה, כוכב.

 ברצוני להדגיש ש״ההליכה בדרך״ אינה דורשת כישורים

ניטשה אף טוען  אינטלקטואליים יוצאי דופן. (

, כך ,  ש״מודעות מונחית בחבוי על ידי האינסטינקטים״4

 שגם לטענתו לא האינטלקט הוא המהותי פה). בידיעה,

 חשיבה ומודעות אין הכוונה כאמור לעניינים של

 אינטלקט, השכלה ולשימוש הידוע ב-״איזמים״(למשל;

 מודרניזם, [ופוסט מודרניזם - זה כמובן גם חשוב מאוד

 להפגנת ידע], רציונליזם, אקסהיביציוניזם, ניהיליזם וכוי).

 להפך, בהתלט ייתכן שעיסוק כזה בהשיבה ובשפה הוא

 בדיוק חלק מהפטפוט המעורפל והסתמי שאנו עוסקים

 בו במסגרת הבריחה. הכוונה היא לסוג של הבנה שנפתחת

 לעצמה ולעולם (שנותנת אולי הזדמנות למפלצת ובכך

 מגלה שבעצם היא חברתה הטובה ביותר), שנפתחת

 לחוויה של הקיום שלנו כפרטים בעלי ייחוד וכשלם,

' כל זה נובע מאותה  למעורבות, למסירות, לאכפתיות.5

 נכונות להתייצב בעוז אל מול האפשרויות הקיומיות

 שלנו וללכת בדרך פרטית זו של הבנה. לכך דרושים

 בראש ובראשונה נכונות ואומץ לב. בתוך חוויית החשיבה

 המקורית הזו, על אף הדרך הקשה שיש לעבור לעתים,

 בתוך ההבנה שנפתחת לעצמה ולעולם, קיימת פתיחות,

 ראייה את היופי המרהיב שבקיום, הכרה בגיוון הרב,

 אהבה ואולי גם עונג (JOY) אל מול פני היופי.

ע מנכונות ללכת ב״דרך״, שהנה ב ו נ  וכל זה, ש

 פילוסופיה באמת, האין זה מזכיר במעט את האושר?!

 לכן קורא זרתוסטרא אל הקהל:

 ״השעה בה תאמרו: ׳וכי מה תשיבות לאושרי! הלא

 אין הוא אלא עוני וזוהמה ונחת רות עלובה. והלוא היה

 עליו, על אושרי, לשמש צידוק לעצם הקיום!'״6'


