הופכת שוב ושוב במחשבותיי ולפתע מתקשה להבין
את מה שהיה נראה לי כל כך מובן״ קצת עצוב לי
להתעסק באושר ,כי הלא הוא אמור ,בדרכו הוא
להתקיים מאליו.
..אושר ,מין מילה שנראית כה 1מקמקה בימים טרופים
אלו ,עד שנראה כי זהו רגש ש »  3ו נכון ,מעוות אל מול
הסבל הכה מוחשי ,בתקופה  n jחרדה ונוירוטיות
נשמעים כדבר הגיוני להרגיש,
וייתכן שמילה נשגבת זו ,היא^מעשה פרי דמיוננו?
בספרו של ד״ר יורם יובל סערת נפשי ,מתייחס המחבר
לבעיית היעדר האושר ,העשויה להיות גם)ואולי בעיקר(
בעייתם של אנשים שחיים לכאורה חיי סיפוק על פי
תפיסת המערב ,ואילו האושר נמצא למעשה במקום
אחר.
אותו צורך להגשים עוד שלב בחוויות הקיום שלנו
האם הוא כה תיוני? האם אותו היעדר אושר הוא בבחינת
חסר ,פגם?
כך שנוטה אני לחשוב לאחרונה כי אושר הוא אכן
פריבילגיה לעשירים ,מקום של אופוריה ,וכמוהו גם
העיסוק בו .זוהי שאלה מסוג השאלות שאינן במקומן
בסולם הכללי בו אנו נמצאים )כמו ,ביטחון ,(..אם של

מסלאו או אחרים ,פשוט זה לא השלב הנכון על הסולם.
ואם כבר עוסקים אנו בפריבילגיוח לעשירים ,אז מה
עם מלנכוליה?
ישנם אנשים שיגדירו אח העצב כסוג של אושר ,רגש
טהור ומזוכך ,מקום שבו אנו מהחברים לעצמנו,
למקומות האמיתיים .ואכן ,עדים אנו לכך כי ביצות העצב
מספקות כר פורה ליצירות אמנותיות ,לאותם אמנים
המתענים ויורדים אל מצולות נפשם ,ומשם דולים פנינים
של יופי ,של התעלות ,של אושר עילאי..
האם סיפוק והצלחה קשורים בהכרח לאושר? או שמא
הם מתקיימים בעולמות נפרדים ואינם תלויים בסיבה
כלשהי.
האם אנו עוסקים בדבר מוחשי? לא ,אנו מתעסקים
בדבר שמגדיר לנו את החלל הריק הזה שבתוכנו ,כאילו
אנחנו פלוס הדבר הזה שנמצא מחוץ לנו יגרמו לנו להיות
שלמים .אך ייחכן שאוחו חלל לא ניחן לצמצום מוחלט,
או להכלה מוחלטת וכל ניסיון להגדיר אוחו במושגים
ארציים יוצר אח הצורך להיות מאושר יותר ויותר במושגי
המערב  -סוג של צורך שככל שאנו מנסים לספקו ,כך
הוא הולך וגדל ,ומתרחק מאחנו.
אותה המנטרה סביב הרגעים הקטנים של אושר ,כלום
רק בהם ניחן להבחין באותו קסם? ואם הוא נמצא
ברגעים הקטנים למה אינו מחבטא בגדולים? ובכלל כיצד
מגדירים רגעים קטנים וגדולים?
נראה כי על פי קנה מידה חברחי ,אירועים כגון כניסה
לברית נישואין ,קבלת פרויקט גדול בעבודה ,כניסה
לאוניברטיטה יוקרתית ,מגדירים לנו מהם המקומות של
הרגעים ה״גדולים״ ,של אותו אושר נשגב הכרוך ב־
 ,doingבטיפוק ובהצלחה החברתית ,ואותם רגעים
"קטנים״ הנם ברגע קטום של שקיעה ,בהבנה פתאומיח
שאחה מלא באהבת אין קץ אל אוחו אדם )או אחר״(!
מקסימים עד שאתה פשוט עולה על גדוח רגשוחיך
וזולגת לה דמעה אחח קטנה ,או אפילו במין ״סתם״ יום
של חול.
ואולי אוחם רגעים נחלקים על פי מה שהחברה
החליטה להגדיר כקודש וחול ,כדורש החייחטוח וחוויה
משמעותיה וכלא מחייב.
כאשר אם צעירה שזה עתה ילדה את ילדה הראשון,
מקבלה לידיה אח פרי בטנה ,צורח ואדמדם ,האם באמת
ובחמים מרגישה היא את אותו אושר גדול ,או שמא
לעחים היא עשויה לחשוב שזה מה שהיא אמורה
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להרגיש .מה שמוביל בפעמים רבות לתחושת bluesn
העצב שלאחר לידה.
התבוננויות אלו ואחרות הובילו אוחי לחשוב כי ייחכ
שבאותו מסלול נרכש אל האושר לא מאפשרים לנו
לחוות ולהרגיש מה שמתאים לנו להרגיש באופן אותנטי
על פי מה שאנו מגדירים או לא מגדירים כ״קטן ״או
״גדול״ .כך גם נמנעים מאתנו הגדרת הוכנו ש ל האושר
וחיפוש החועה בחלל אחר הדבר הזה ,המקום הזה.
אם כבר עוסקים באותו אושר חברתי-תרבותי ,מעניין
לבחון האם אנו באמת רוצים בו ,או שמא אנו מעודדים
ואף מעריצים את האנשים הסובלים ,ולא מדובר באותם
רבים שהחיים החאכזרו אליהם ,אלא בתרבות ש ל
מלנכוליה ,צורך לתוות הרס עצמי ,להגיע עד הקצה,
להתנסות בעצב ,להתמכר להרגשה ולסמים .ניתן לחוש
דרך שירה מקומית וז׳אנרים ספרותיים הממחישים עד
כמה אנו חשים יוחר בנוח לעסוק בעצבות ע ל פני
אושר ,כפי שמביעה שורת השיר  :״העצב אין לו סוף,
לאושר יש ויש..״
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אני חשה שברגע שנפסיק לעסוק באושר כנושא מרכזי
ניחן לו לחלחל לחיינו באופן טבעי ,בפריחה יפה של
פרח שבשעוח מסוימוח נפחח ובאחרוח נסגר .וגם אנחנו
יכולים להגן על עצמנו בדרך בה הוא מסוגל להגן על
עצמו.
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