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שיח ק  9ה  -ססודנטים מ ד ב ר י ם על אושר
יעל לאוטמן
על פי אברהם אבן שושן ,אושר הנו:
נחת מזל טוב ,תרגשה כללית של נעימות
הנובעח מהצלחה ומשביעות רצון רבה.״
בהמשך ,נוחן hלה פרשנויות ממקורוח
נוספים:
"האושר האמיתי הוא ההצלחה
והתשואה הנפשית.״ )ר״י בר׳ אברהם,
חיזוק אמונה(
״אושר ועושר בוראים תענוגים חדשים
לבקרים.״)מאפו ,רע(
פרשנויות אלו ואחרות מוצאות ביטוין
באורח חיינו ובניסיון למצוא את אותו
אושר עילאי ,בין אם בתחושת שלווה,
או בהצלתה ,בנהנתנות ועוד..
בשיח זה ננסה לבחון כיצד האושר על
פרשנויותיו השונוח בא לידי ביטוי
בחיינו ,האם ישנן סתירות בין האושר
בעולם המושגים לבין האופן בו אנו
חווים אותו ,ומי אחראי לקיומו.
למשתתפים :אבנר אזולאי ,קרן ברבש,
'אבי גולנדר ,איןלת דהאן ושירי שמיר.
אהלן חברה .קנרך כדי שתייה הקפה,
התיישבו בנוח •ושלפו אסוציאציות על
אושר
שמש ,ים ,שמים ,שחייה ,צחוק ,חיוך,
כושר ,אהבה ,הגשות ,צדק..
יש איזו חוויה רחוקה או קרובה שגרמה

לכם אושר?..ושהייתם רוצים לספר
עליה?
קרן :אושרי זה כנראה די קשה.
אבי :חיבוק ..חזרתי לפני כמה ימים
מהעבודה ,מקלחת ,נשואים פלוס
)חכנית טלוויזיה( ונסעתי לחברה שלי..
היא פתחה את הדלת ונתתי לה חיבוק,
שמרגיש את האושר הכי עילאי .לא
עוזבים אחד את השני איזו דקה ,זמן
נצת ,אני מתחיל להיות פיוטי..
קרן :מקסים ..אתה יודע מה הבעסה?
שזה עובר.
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אבי :אבל נזכרים בזה.
עוד רגעים?
איילה :אמבטיה ..הריח ,המים )תגובות
סוערות בקהל(.
אבי :פסק זמן!
קרן :חברה שסיפרה לי שהיא מתחתנת.
אבי :רציני?
איילת :מה ,לא היית שמח בשבילה?
מה האושר הגדול בזה?)סימן שאלה(
איילת :איזה פולניות ,אתן יודעות -
האידאל הזה שהיא מצאה מישהו שהיא
רוצה לחיות אתו לנצח.
שירי :היא חושבת שהיא רוצה להתחתן
אתו ,גם אני חושבת;.
הופה ,וזה גורם לך * ש ר ?
הערת ביניים של קרן :כן ,עד שאני
מגיעה לאימא שלו.
שירי :כן ,זה לדעת שאני אחיה אתו כל

החיים שלנו ושהוא יהיה אבא של
הילדים שלי.
קרן :זה הזמן שאני צריכה לפרוש
וברצינות :משהו שגרם לי הרבה אושר
זה שמישהו שאני מאוד מעריכה בעבודה
נתן לי חוות דעת מאוד טובה ..וגם
פיקניקים עם המשפחה.
משפחה ..זה אושר?
קרן :כן ,כל עוד היא לא שלי..
שירי :כשאימא שלי הייתה חולה ,חבו
שלי ניגש אליה וביקש שחהיה בחתונה
שלנו ,זה היה רגע עצוב ושמח..
אז מי אחראי לאושר שלנו?
איילת :שילוב של האני שלך עם
הסביבה.
שירי :זה תלוי רק בנו.
איילת :זה לא כל כך מדויק ,יש גורל.
אבי :יש כוחות נוספים.
קרן :אני קיבלתי מאבדן הרבה דברים
חשובים וטובים.
שירי :יש דברים מסוימים שגורמים לנו
להרגיש רע אך יש משהו בנו ,כשאנחנ
עושים את הבחירה מה גורם לנו אושר
ומה לא .אמבטיה גורמת לך אושר ויש
כאלו שעבודם זאת רק אמבטיה.
קרן :יש תקופות ,ויש אושר נקודתי.
אבי :זו החמקמקות של האושר ,מין
משהו מעליך ,ותחושה בסיסית שאחה
מבסוט מהחיים.
שירי :כמו הפרסומת של מפעל הפיס.

אבי :קראתי פעם כתבה על מל גיבטון,
ולמרות שאני לוקח את הטלבם' בעירבון
מוגבל ,עניין אותי לדעת איך הוא תופט
את המציאות .גיבסון נשוי איזה עשרים
שנה ,ואמר שהקטע של זוגיות חשוב
לו .האושר ביחטים הוא ברגעים
הקטנים ,ורוב הזמן צריך לעבוד על זה.
היה נחמד לשמוע ממנו השלמה עם
החיים.
קרן :להיות עם משהו שטוב בשבילך
זה דורש התפשרות.
שירי :למה את במערכת יחטים? כי טוב
לך..
קרן :מן הטתם ,אבל חלק מהתהליך הזה
!שיהיה לי טוב  -זה לוותר על הרבה
דברים.
שירי :אבל את מאושרת?
קרן :כן ולא.
,אבי :זה המחיר שאתה מוכן לשלם ,אני
:אישית לא בנקודה הזו ,מערכת יחםים
)זה עדיין משהו שמאיים איפה שהוא.
קרן :מערכת יחטים כל הזמן מאיימת.
אז זוגיות זה אושר?
שירי :טבע האדם משמעו להיות
ביחטים.
אבי :ב״טקט והעיר הגדולה" )תכנית
טלוויזיה( לא יסכימו אתך.
שירי :ואיך הן מרגישות?  -מתוסכלות!
אבי :מצד אחד נהנות ומצד שני בוכות.
קרן :יש קצת אבסורד בכך שהאושר
תלוי במישהו אחר .שמישהו מתחיל
|אתה באוטובוס ופתאום יש לה חיוך
מאוזן לאוזן.
אושר הוא תוצר חברתי?
איילת :כן ,אם אתה נשוי ,אם הצלחת.
אבנר :איזו טלוויזיה יש לך?
קרן :די.וי.די ,כמה אינץ׳.
אבי :אין משהו אחר לדבר עליו ,מין
סקרנות לברר מה עבר עליך בחיים.
הצלחה שווה )=( אושר?
קרן :כשהם במסלול אל האושר ,ברור
להם שאם יעשו משהו יוקרתי הם יהיו
מאושרים.
איילת :אנשים רבים מדברים אתי על

אושר בלשון קריירה ,כאילו לכאורה
להשיג אח הכול|.
קרן :תטתכלו לדוגמה על מרלין מונרו.
איילת :אפרופו פראנקל  -זה שיש לנו
טימני טטטוט זה לא אומר שאנחנו
מאושרים.
אבנר :אוסיף לזה צד אחר ,בחברה הזו
תרבות הצריכה כיוונה אותנו לעשות
דברים ש״יביאו״ לנו!אושר ,אנו קונים
משהו שיטפק לנו את הצורך לאושר.
זה כמו מוצר צריכה?
אבנר :לפי הטפר שיבוש תרבות אנשים
מתייחטים לאושר כמו אל מוצר .תנסי
לראות מה אנשים רוצים להשיג ואיך
לכולם יש אותו ח ל ץ .
קרן :נכון ,כולנו קרייןיטטים ,אף אחד
לא רוצה להיות זזייג.
אבנר :כולנו רוצים להיות אותו דבר.
קרן :כמו מן דת חדשה.
אבנר :הםפר מכוון לאמריקאים שמנטים
לכבוש את העולם במטווה של החירות,
אך למעשה מזמן התאגידים גורמים לך
לעשות מה שהם,רוצים .חושבים שרק
אם יהיה להם את הרכב של החברה הם
יהיו מאושרים.
;

הפכנו להיות פאטיביים .בני זוג יושבים
אחד ליד השני ולא מתקשרים רגשית,
צופים בםרט ומתחילים לבכות בגלל
העלילה.
קרן :לא צריך ללכת לקולנוע .התופעה
היא שיש משהו שמקשר ביניכם ברקע,
למשל כלי התקשורת ,אתה יושב בטוף
היום מול הטלוויזןה במקום לעשות את
מה שאתה רוצה.
אבנר :אתה מגיב לגירויים ,ואם אתה
לא מודע אתה לא בוחר כלום.
אבי :אולי הבחירה היא לא מודעת,
רוצים לטפק יצר ,אבל הוא לא אמיתי.
היצרים שולטים בנו :כמו לצאת לפגוש
בחורות במקום לקרוא טפר..
איילת :מה שאתה חושב שמצפים ממך.
הדבר הכי נורא זה שכשאתה רוצה לדעת
מה נכון עבורך ,אתה לא יודע כי עשינו
כבר כל כך הרבה קיצורי דרך שקשה

לחזור מהם לאחור.
אז מה אתם אומרים ,אנחנו חיים
בשקר?
אבי :אנחנו רוצים את החיים בשקר.
אבנר :זה כמו במטריקס  -אם לקחת
אח הגלולה הכחולה או האדומה .אנשים
מהפחד מעדיפים ללכח על הגלולה
הבטוחה.
כמילה אחרונה ,איזה אושר הייתם
מייחלים לעצמכם ,לאחרים?..
קרן :זו שאלה קשה ,יש הרבה קליפות
איילת :אולי כן נצליח לקלף את
הקליפות האלו .אפילו אם השאיפה שלך
היא להיות דייג :איך את יודעת שזו«
יגרום לך אושר?
אבנר :זה שינוי מתמיד ,התפתחות
עצמית שמשפיעה על הסביבה שלי וזה
קשור להשפעה לטובת החברה ,הסביבה
שאני חי בה.
שירי :עבורי זו שלווה ונחת פנימית ,אני
לא בטוחה שאגיע למקום הזה.
בזאת תם דיוננו על אושר ,ומשפטה של
שירי ,החותם את השיח משקף את
תחושת חוטר הוודאות שמלווה אותנו,
חוטר ודאות שנובע מהשאלה האם אכן
נגיע למקום ה״מאושר״ הזה.
גם אם אנו משווים ל״מקום זה״ צורה
הנראית כאוטופית ,כגון צורת חייו שע
אותו דייג ידוע שבשבחו דיברה קרן,
מה יהיה תוכנם של החיים האלה והאם
הם יטפקו לנו את חוויית האושר?
נראה ,שכפי שאמר אבנר ,בידינו הגלולה
הכחולה והגלולה האדומה ,וכל השאר?
עניין של העזה.

