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בכל סיטואציה ,בכל שלב ,בכל תקופח חיים ,לא
משנה במה עוסק פרט כזה או אחר בחייו ,בבואך לשאול
אותו מה היה רוצה עבור עצמו יוחר מכול ,סביר להניח
שהנ״ל ישיב :״להיות מאושר״ .האם שאלתם אי־פעם
את עצמכם למה?! אני בכל אופן ,כן שאלתי ואני ממשיכה
לשאול את עצמי כל הזמן ,את הלמה הזה.
מה כל־כך גדול וחשוב ב״אושר" הזה שאף אחד שאני
מכירה ,לא באמת יודע מהו?! מרוב שהוא גדול ומסובך,
לעתים נדמה לאנשים שהם מאושרים והכול טוב ויפה
עד אשר מגיע משבר ענק ששוטף אותם ,וכל חייהם
מתגלים כתלולים וריקים מתוכן ,אחיזת עיניים ,שכנוע
עצמי ועבודה לא טובה של בנייה עצמית.
היום ,בחיים הפוסט־מודרניים ,אנשים מתחילים
כביכול בטרנד ״החזרה למקורוח״ .הם מתחברים
לשורשים ולבסיס ,מחפשים את המודעות ואת האני
העצמי הבלתי קבוע והדינמי שלהם ,בורחים כביכול
מהטכנולוגיה ,ההיי־טק והעולם הממוחשב ,האוטומטי
והאלקטרוני וכך נראה לכולם שנמצאה התשובה לאושר
בשעות הפנאי .אך האם יש מישהו שאינו מכיר את
הקלישה ״להיות מאושר קודם כול עם עצמך ,להיות
שלם ,לאהוב את עצמך ואז כל העולם יאהב אותך ואתה
תאהב את כולם״? אך עד כמה שהמשפט הזה יפה
בתאוריה ,כך הוא אינו עומד פעמים כה רבות במבחן
המציאות.
באופן אישי ,במהלך השנים האחרונות אשר חלפו
על פניי במהירות האור ,הרבה תודעות ,מחשבות
ומשברים אישיים האירו את עיניי בקשר לעובדות החיים.
כל אלה גרמו לי לתפיסת עולם מעט שונה מתפיסת
הסובבים אותי .שמתי לב לכך ,ואי אפשר להתעלם מזה,
שלהיות מאושר נהיה הכרח ,ממש בגדר חובה במציאות
של ימינו .יוצא שאם אתה לא מאושר למשך יותר ממספר
חודשים או שמשהו גורם לך לחשוב ולכאוב ,סימן
שמשהו אתך לא בסדר .להיות לא מאושר ,להיות שקוע

במתשבות על מהות החיים וקשייהם נהיה הרגל מגונה
שיש לעקרו מהשורש .ואני שואלת מי פה קובע את
החוקים ,מי אמר שככה הכול תייב להתנהל בחיים?! מי
אחראי להגדיר באמת מהו האושר?! האם יש סקאלה
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לזה ,יש מינון ,ישנם סטנדרטים חוחכים ונוקשים?! האם
לאושר יש מרכיבים קבועים? אולי האושר שלי ,זה לא
בהכרח האושר של מישהו אחר?! מבחינתי ,למעשה,
אין פה שום בסיס להשוואה בין אדם לאדם .האם מישהו
או גוף מסוים בעולם ,הגדיר כבר את האושר ואני
החמצתי את האירוע המרגש?! האם אדם שניחן )או
נענש( ברגישות יתר לסביבה ,לצרכיה ,לעוולות ולעיוות
החברתי והיושר שמסביבו וכואב על כך ,נחשב לפחות
מאושר?! האם כמה שאכפת יותר זה עצוב יוחר?! האם
המאושרים הם אלו האטומים ,ההיים בבועה שלהם
ומנוחקים לחלוטין מהמתרחש סביב?! אם אדם אינו
מסתובב  24שעות ביממה עם חיוך מרוח ,משהו בוודאות
לא בסדר אתו?!
בקרבנו מסתובבים אנשים שניתן לראותם פה ושם
מתרעמים על מצבים בתיים בהיבטים ובמישורים שונים,
יותר מאחרים .מיד הם אינם נתפסים כחלק מקהל
החסידים של ״המאושרים״ .אך בעיניי ,פעמים רבות,
אנשים אלו נתשבים לאכפתיים ,לקשובים ולמביני העניין
האמיתיים .אנו הרי לא חיים בעולם מפלסטיק הצבוע
ורוד ,וברגע שאנו פוקחים את עינינו ,מביטים סביב
ומפנימים את צדו הפחות ורוד של העולם הזה ,מי באמת
יכול להישאר אדיש ומאושר ,שלא לדבר על להרגיש
פראייר או מנוצל לרעה .לפעמים דברים מחלחלים כל
בך חזק פנימה ,לפעמים החיוך נמחק לזמן רב מהפנים.
אפילו המוח האנושי שמצליח לתעתע בנו כל־כך ,אינו
מצליח להשכיח את הזיכרונות והמראות הפתות קלים
של החיים.
במציאוח של חיינו העכשוויים כפי שאני רואה אותה,
צריך לפתת מיומנויות ,מומחיוח וכישרון רב על־מנת

להישאר אטום למה שקורה מסביב .מי שמצליח ,סוגר
את עצמו ככל הנראה מבפנים ומטרב לנפץ אח הבועה
בה הוא חי .גם כאשר גדולי התאורטיקנים הרוחניים
והפסיכולוגיים מטיפים לנו על האושר העצמי והאישי
שבא מתוך עשייה ,יצירה ושלמות נפשית ,לי באופן
אישי ,קשה להסכים אתם לחלוטין .למרות שחשיבות
האושר האבסטרקטי הזה גדולה מאין כמוה ,קורה משהו
כאשר מוקדי האושר ,אלו שמרכיבים אוחו הלכה
למעשה ,נפגעים!!! צריך לשאול עד כמה אנשים נשארים
מאושרים כאשר הם מאבדים אהוב ,יקיר ,חבר או צופים
בחדשוח היום ,לא מקודמים בעבודה ,לא גומרים את
החודש ,והחופשה האחרונה נראית כמו ראש גפרור
מרחוק .האם גם במציאות כזאת ניתן לשמור ע ל
אופטימיות קוסמית ועל אושר עילאי בלתי נדלה?! אני
חושבת שלא!!! אין ספק שהחכמה היא לנתב ולתמרן
בין מצבים בחיים ,לדעה להפנים מה שצריך ולהשאיר
בחוץ אח מה שלא צריך .אך העבודה הזו אינה קלה ולא
תמיד זוהי פעולה מולדת וטבעיח אצל רובנו...
לאחרונה הגיע לידיי ספרה של אליזבט וורצל ״דור
הפרוזק״ .למרות שלא סיימתי את קריאחו ,סיפורה של
הגיבוהה השאיר עליי רושם רב .הגיבורה מגוללת אח
סיפור חייה אשר עסק רובו ככולו ברדיפה אחר האושר,
האופטימיות ,אחר התפקוד היומיומי הקשה שעלה לה
בבדיאוחה הנפשית ט ד כדי נטילה מ ת מ ד ח של ח ר ו פ ו ח

פסיכיאטריות .שוב נקשרת סוגיית האושר בסוגיי
האהבה ,באהבה עצמית ,באהבה לבן זוג ,באהבת בנ
האדם .אך מתברר שכל אלו מתנגשים השכם וער
בעולמנו הטכנולוגי הקר ובחיים הפוסט־מודרניי
המנוכרים ,הקוראים לחחרותיות ,ניתוק ,ריחול
ואינדיבידואליזם אף על פי שכל אלה אינם מוכיחים
עוד כבעבר ,שהם בהכרח הנכונים והבריאים בעבור ב
האנוש הממוצע פחוח .הרי קשה לשבח מנגד ,במציאות
הקשה שאליה נקלע העולם החופשי)ולא ,אינני הולכת
[לדבר פה ע ל ״המצב״ הישראלי־פלשתיני( ולהמשיך
להיוח מאושרים בקונכייה הקטנה שלנו .אפשר לברוח,
אפשר להחנחק ,אך בסופו של דבר ,מציאוח ה״חוסר
באושר״ תרדוף אוחנו לכל מקום .ע ל כן בעיניי ,אושר
שווה פעמים רבות ניתוק טוטלי מהמציאות ,או כמו
שאמרה דריה ,כוכבת סדרה אמריקאית מצוירת לחברתה:
״אני חכמה מדי ורגישה מדי מכדי להתעלם בצורה כז|
מהעולם...״ כוכבת הסדרה המצוירת מסתובבח בסביבחה
הטבעית ומפזרת הערות ציניות לכל עבר במטרה לטלטל
ולשנות אנשים .התוצאה היא שזו מרגיזה את כול
ומלחמתה לא תמיד עולה יפה.
אין ספק שמודעות עצמית ,טביבתיח ורב־ממדי
מונעת מאנשים מסוימים את האופטימיות הנחוצה על
מנח להיוח מאושרים רוב הזמן .שוב ניתן להבין מכך כ
שימור האושר נעשה על בסיס הבנת המציאות כפי שהיא
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ואצלם שונה לחלוטין .סוגיה זו מובילה אותי לסוגיה
אתרת  -מעמד האושר של הנשים בעולם .אושרה של
אישה )ואנוכי! ביניהן( משתנה גאוגרפית ,גזעית ,מינית
ובכלל .אושרו! של אישה מערבית שונה מזו של רעותה
מארצות העולם השלישי .עובדות ברורות על הנושא
קיבלתי באשו־ צפיתי במחזה "מונולוגים מהוואגינה״
ולאחר שקראתי את הספר מאת איב אנסלר .לפי
העובדות שנאספו לטובת המחקר הוואגינלי העולמי,
הכולל תנועת נשים שהחלה את דרכה ומלחמתה למען
נשים ומיניות האישה לפני כשלושה עשורים ,נמצא כי
מיליוני נשים לרחבי העולם"הנאור פחות" ,נפגעו פגיעות
פיזיות קשות !איברי מינן עד להשתתה טוטלית .אין כל
ספק שאושרה ועינוגה של האישה נפגע קשה על־ידי
דתות פטריאבליות השמות להן למטרה לדכא נשים.
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מכאן גם שאושרה של אישה אינו דומה פעמים רבות
לאושרו של גבר ,הן בעולם החופשי שלוחם למען נשים
והן בעולם השלישי שמדכא אותן בדרכים"לגיטימיות".
גם אושרו של ״הגבר החופשי" אינו חקוק בסלע .מחזהו
הגרוטסקי של תנוך לוין ״רווקים ורווקות" ממחיש את
העצבות הגבר|ת במלוא עצמתה .בסיפור המחזה הגברים
רודפים אחר חאהבה כמו אחר אוויר לנשימה ובוא בזמן,
בורחים ממנה! כמו מאש .הנשים מצטיירות כבובות ע ל
חוט עד אשר אלו תופסות את עצמן ואת אושרן בידיהן
ומבינות שאו^ור אמיתי אינו חלוי דווקא בדברים שלצדן
או נכון יותר שכנגדן .האומללות והבלבול הגבריים
נעשים בוטים יותר ויותר במחזה ,עד אשר מתעוררת
מחשבה בלתי נמנעה שאולי הם אינם המין החזק ככלות
לטיכומו של עניין אנו יכולים להבין שלאיש בעולם
אין לגיטימציק על אושרו של אדם אחר מכל דת ,גזע או
מין השונה משלו .לאיש אין מונופול על האושר ,לא
למדינה ,לא לבעלי ההון ובכלל .אך ברור שהאושר האישי
והחברתי אינם יכולים מנותקים מהמציאות.
הטרנד הפוסט־מודרני אשר הצליח לשים את
ההצלחה ,היופי ,הכסף ,הסקס ,החופש והבריאות
הנפשית במדדים אובייקטיביים לבחינת האושר ,גרם
נזק רב מדי לאנשים רבים .תפיסה מוטעית זו נובעת
מהעובדה הפשוטה שלא כל בני האדם נולדו שווים
מבחינה פסיכולוגית נפשית.
אנשים תופסים ולוקחים דברים בצורה שונה,
והנורמות והסטנדרטים בחיים הם דינמיים מדי מכדי
להספיק לעקוב אחרי כולם ולהתאים את עצמנו אליהם
פער בין המצוי לרצוי אינו ההמצאה של אף אחד מאתנו..

על־כן ,לעניות דעתי ,התחרות על האושר ,כבודה
במקומה אינה מונח ואם אינך מאושר כרוני אין זאת
אומרת שלחברה מותר שלא ״לאשר" אותך כאחד כזה.
האושר אינו דבר המובן מאליו ,וההגעה אליו היא למעשה
דרך חיים ועבודה קשה ובלתי פוסקת .אלפי שנות
אנושות ייגבו את דבריי אלו ,שכן על זה כבר כתבו,
!שרו ,נלחמו ,רצתו ומתו אנשים כה רבים במהלך כל
הזמנים .צער וכאב הנם חלק בלתי נפרד מהחיים ,ומה
לעשות רגעי האושר הקטנים נמצאים בין רגעי הסבל
הגדולים...
כל אחד מאתנו רשאי וחייב להגדיר את האושר שלו,
את מרכיביו ,את מינוניו ,את יתרונותיו ואת תסרונותיו.
קבלת השונה והאחר הופכת אנשים לשלמים יותר ,טובים
יותר ושלווים יותר .זוהי החכמה בעיניי וזהו האושר
האמיתי לדאוג לסביבתנו כאילו היה מדובר בנו עצמנו.
קלישאות הן אלו ,אך מטרתן היא להשאיר אותנו
שפויים בעולמנו המטורף .לכן ,אם לא נולדת מאושר
והאופטימיות איננה מובנית ומוטמעת במערכת שלך,
דרכך ״הלא־טבעית" אל האושר היא דרך ניסוי וטעייה,
דרך של ניסיון חיים ,השקעה ומאמץ .דברים שעבדנו
קשה בשבילם תמיד מוערכים יותר ממה שהושג ללא
מאמץ ,וכך גם הסביבה אמורה לתפוס אותם.
במחשבה שנייה ,ייתכן שמרבה דעת מרבה מכאוב
ולכן כדאי אולי לנסות את הבורות ,אומרים שיש בה
ברכה.

