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 והססיכי הקפה משקע השמים, מזלות צירופי־קלפים, וקוויה, כף־היד
 האדם של שאיפתו את לספק דרכו, לפי אחד כל באו, אלה כל - אנאליזה

 אמונות עצמו. ולהסית להבנת המפתח את למצוא ימינו ועד מראשיתו
 הנר*״ מחקר התפתחות עם זה. לתפקיד גוייסו שניהם ומדע, תפלות

 לנפש המפתחות רכים כי החוקרים נוכחו האחרונה, כמאה האנושית
הרקיב •לפי גם או כולה התנהגותו ניתוח פי על להכינה ואפשר האדם

 כעיני ככר נחשב ההומור ממנה.
 המרכיכים לאחד העתיקים היוונים

האדם, נפש של כיותר החשוכים
ה ארבעת את זה כשם כינו והם

מ את הקובעים החיוניים נוזלים
 המדע אנשי האנושית. הרוח צב
 ואף זאת, מהשקפה הסתייגו לא
המיי תכונה - כצחוק רואים הם

מכל האנרכי המין את יאגכ, הדת,
רכת־חשיכות נקודה - החי עולם __

 כמכהן הנפש. תעלומות כפיענוה
 כין לכהור עליך קלייד, צ׳ארלס פרופסור על-ידי שהוכר כאן, המוגש
 הקאדיק־ את לכחור וכן לדעתך, כיותר, המצחיקה את כדיחות ארכע
 ואות הכריחה מספר צירוף השלישייה. מתוך כיותר המצחיקה טורה

 בכלל, אופייך או שלך, ההומו- חוש להגדרת אותך ינחה הקאריקטורה
כסיכומים. תמצא שאותו

חב־ אל אחד 12 בן פונה דני,״ ״תגיד,
 חוד־ כבר נורית עם הולך ״אני רו, |■
 הילקוט את לה סוחב אני יום יום שיים.

 פעמיים כבר לה קניתי הביתה, מבית־הספר
ע יחד הלכנו אפילו ופעם גלידח  על לקולנו

״ לנשק כבר צריך אני דעתך. מה חשכוני.  להי
שב ״אני  די בשבילה ת י ביש כבר שלא. חו

והותר.״
--------------מצחיק לא ------------מצחיק

 את רואה אתה ״שלמה, : לבעלה אשה
 כל ובכן, ? ממול בדירה שגר הזוג 2
שק הוא לעבודה הולך שהוא לפני בוקר ל נו
שכת חמה נשיקה אשתי  פרידה. כבירכת וממו
תו את עושה אינך אתה מדוע  ?״ הדבר או
 אותי הציגו לא אפילו ? יכול אני ״איך : הבעל

לפניה.״
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החליטה, גרמניים קושרים קבוצת
 לשלטון, היטלר של עלותו לאחר מייד 3

 בשעה ברחוב שיעבור שעה בחייו להתנקש
ר נשכר הוכן, הכל .16.00  נקנה מתאים, חו
מן עבר אולם, מעולה. צלפים רובה  הקצוב הז

ת מכוני  מנהיג התמלא לבוא. בוששה המנהיג ו
 שלא ״נקוה לחבריו: ולחש חרדה הכנופייה

בדרך״.' משהו וחלילה, חס לו, קרה
--------------מצחיק לא ------------מצחיק
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 וואן ווינסאנט הגאוני ההולאנדי הצייר
יצירותיו. של תכ׳רוכה פעם ערך גוך

 שהתהלך מבקר פעם ראה באולם בשהותו
 לגלגניות הערות והעיר צעירה נערה בלווית
תן  סבלנותו פקעה המוצגות. התמונות של בגנו

 לו ואמר המבקר אל ניגש והוא וואן־גון/ של
ת בתוקף; אך בשקט הת לא אדוני, בידך, ״טעו
 לבחינה.״ כאן עומדים המבקרים אלא מונות,
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 אומר כשאתה שמעון, מתכוון, אתה ״למה א,

?״ חסכניות נשים לראות נהנה שאתה
 לגרום לך למה באמת, כספי, ״מר

מיותרים?״ קשיים

------/
. לשנינו  מד 7זה חדר משכירה הייתי אחד לכל ״לא ג

מדעתו.׳' כעלי יצא כו המקום זהו ספנסר.

 מטבעך, ■עליז איש שאתה לוודאי קרוב .
, א  י מסו־ דברים במיוחד מחבב אינך אולם !

ה עם יחסיך מרובים. פירושים ודורשי בכים
ם אנשים  ונעימים, חלקים הם אותך הסובבי

שדן אתה אן  לן נראה אס בפרט זרים, לגבי ח
 נוטה אתה אגב, לעולמך. שייכים הם שאין

 שטות, של סיבות־ בגלל במהירות להתרתח
 מחבב אתה במהירות. מחדש נרגע גס אולם
ת ומתביניין סרטי־קולנוע מאד מאד  בלהיטו

 מאד קטו חלק ורק הכוכבים, של חייהם בפרטי
מנן רצינית. לספרות בפרט לקריאה, מוקדש מז

 אז־ בני־אדם, של מחולשתם נהוה אתה .
 קרוב רעת־לב. הנאה זאת אין לם ,31
מי בראותך קולני בצחוק פורץ שאתה לוודאי

הכ הוא הנופל אם בפרט ברחוב, נופל שהו
 ובמאוחר לו, לעזור תחוש זאת עם יחד וך■

סן שצחקת. על אשמה רגש תרגיש  יש הכל, ב
ש־הומור לך  הוא שאם למדי, ונעים בריא חו

קורתו בשבט לפעמים מצליף הריהו פעיל,  בי
תן, הסובבים על ת לפגוע מבלי אולם או  פגיעו

ן מכאיבות. יותר. סוב כ

 ל־ ונוטה בעצמו מסוגר טיפוס אתה .
1, תון מגבוה, כולו העולם על השקיף *  מ

ת, לה חיפשת לא שמעולם הנחה  ?י1וא הוכחו
 כול! שהעולם לעצמך אותה הבהרת לא גם

 זה אין ממן. יותר נמוך אחת במעלה סומד
 מאמץ ולעשות אחדים עם להתרועע לן מפריע

 היסודית השקפתך את להעלים בלתי־הכרתי
תן מובהקת דוגמה הזאת. תכונ  אי־וכו־ היא ל

תן  מפי שתשמע ההערות את ברצינות לקבל נו
תן. לגבי אחרים הגו תנ תו, שתקבל מוטב ה  או

ת הרי ברצינות, לא אס בהומור. לפחו

מ ן כ י ס
 בעיניך חשוב החיים של המיני הצד

טויו מאד ייתכן כי אם ביותר, א. 2  שבי
 וסלידה מופרזת צניעות הוא לגביך זה דבר של

 מדי. חשופה נערה מתוארת בה תמונה, מכל
תו של שני צד אלא זה אין  ידידי. המטבע, או

 שאתה תמונה בכל זאת נקודה מחפש אתה
בשתי עליהם לעבור יכול שאינך ברור רואה,

 של אחרים בצדדים גס טעמי יש ואדישות. קה
ן לב לשים שתתחיל וכדאי החיים, כ  יותר י
מקודם.

שת השמרנות ^ שיבותם והדג  של ח
ת הם הקטנים פרטי־החיים .3 2 סודו  מהי

שיותך. של העיקריים  מכריך בין יש אם אי
ת על המלגלג מישהו, סיר־בורננו  אתה שלן, הז

 של מידה יש ואף־על־פי־כן תוקף, בכל מוחה
תן הסובבים מן תובע אתה בליגלוגו. צדק  או

ת, הקטנות, החובות את למלא מיו מיו בצו היו
שלמת, לא אם תקינה, רה כן מו ב  מסתפק אתה ו

 שקוע שראשם מאלה אתה אין מקום, מכל
בעננים.

 אתה רב־גווני. אתה וראשונה בראש _
ת עצמך את מתאים <2  יוהרה וללא בקלו
ת או תו חי ת לחברות נ שיו ת אנו  רמות בעלו

ת מסוגל לתוכן, נקלשי שאתה שונות,  להינו
 מידה ובעלת מפולפלת מבדיחה אחד ברגע

ת, גסות־רוח של גזלושה שנהו עממי להש ובמ
פן תתף  סיפ־ בעייה על דק בוויכוח פעיל באו

ת. או רותית  שאפתן, יותר היית אילו אמנותי
נכבדים. להישגים חייך בדרך מגיע היית

במידת מחוננת אולם חדה, עין לן יש _
מחולשו נהנה אתה רישעות. של מה א.3
מצ שהן משוס רק לא האנושי המין של תיו

ת  סבור שאתה משום גם אלא כשלסצמן, חיקו
 של ביותר הקשים הרגעים מהן. נקי אתה כי

מבי מתגלה בהם אלה. הם חייך  אתה גס כי בפו
נן  זאת שתגלה איפה ומוטב בשר־ודם, אלא אי

בצינעה. לעצמן

שרונן _  בהבנת מצטיין שאתה ספק אין שטה. .33 בישרון־ההפ־ הוא העיקרי כי
 אין כי אם מסובכים, ומדעיים טכניים תהליכים

 מוכשרות. ידים זוג גס לן שיש מכאן ללמוד
ת, תופס שאתה העובדה רו תכן במהי  שגרמה יי

ת, עצלנית להתפתחות  ללכת רצון חוסר רוחני
 כדי הצורך בשעת ולהתאמץ אחרים בדרכי

 נצלח אם ממש. של מחשבתית עבודה לעשות
 או איש־מדע, בן טמון הרי זאת, מעצלנות
מועיל. מכניקה,

תן בני אס להתפלא, לן אל _ ב  אי־ סבי
3, תן מבינים נס \  אתה קרובות. לעתים או

שרון מחונן המסי לפי הכל בגורל, או — בכי
מן דבר כל לראות — בות  לא האחר״, הצד ״

ל זקוק אתה אס כל. לעין והבולט הרגיל זה
דן זאת אין כי שתדע כדאי הרי נחמה,  מצי
 כפי ראוותנות, או התרברבות של צורה אותה

ואופי מבע אלא בוודאי, אותך שמאשימים

 אולי (או לחץ־לארץ לנסוס שואף אתה _
. א * שנד משום יזאת זאת?), עשית כבר #

תון אתה שבהם בתנאים כי לן מה  עכשיו נ
ת שנועדו אופקיך, את חונקים יו רחבים להיו

הי תר. ת, זו  מעצמך לברוח נסיונך כמובן. טעו
 בעיותיך את לבחון ועליך יפה לעלות יוכל לא

ת ביתר סודיו  שורשיים פתרונות להן ולחפש י
ייתר.

 ־1 חברתי מרגש־נחיתות, סובל אתה _
^ למסי מזדמן שאתה פעם בכל עיקר. .3•
ת שזכה באיש קנאתני מבט נועץ אתה בה  להיו

 ואם שי׳חתו כושר בגלל אם המסיבה, ״מממר״
 להיות רוצה היית לריקודים. כשרונו בגלל

מו, נן במקו אי  פעם לא בכך. להצליח יכול ו
ומע דרכי־התנהגות כן לפני מתכנן אתה

 הדבר אין ולבסוף חברתי, (ופגש לקראת שיות
 משום יפה, לעלות יכול הוא אין יפה. עולה

כן היסודית התכונה לן שחסרה ת, :ל שיו  חופ
 ה־ הרגשת־הנחיתות בחוסר דווקא שמקורה
 לחדול הוא להצלחתך היחיד הסיכוי חבוייה.
בכד. מלרצות

תן לפי ידידי. במקצת, סנוב אתה _ ע  ד
מן ט מסו שאחרים לפני תמיד בשל ט

 בלביש, החידושים. את לתפוס עדיין גלים
הוט ת ברי  תמיד מחפש אתה ובדרכי־התנהגו

ת עליך כי והמוזר, החדש את  ראשון. להיו
בשאפ גם משולבת זאת שנטייה לוודאי ?!רוב
 וס־ או גלוייה האמנות, משטחי באחד תנות
ח לא מדוע תרת.  שאינה זאת, הצגת־ראווה תזני

 אגב, ? לעולם עצמך אתה להיות לן מאפשרת
אן־גון המעשה : לידיעתך מעולם. אירע לא בוו


