
 אמר בעולם,״ ידידים אין ידידי! ״אבוי,
 ברחוב נפגש אתה ואכן, אריסטו. פעם
 להם אומר שאתה אנשים עשרות עם

 אך לביתך, אחרים עשרות ומזמין שלום,
 על באמת? ללבך קרובים מהם כמה
 לך יגישו כי לסמוך יכול היית מהם כמה
 וכי סודך על ישמרו כי בצרה, עזרה
 בשבילם מדי כבד יהיה לא הידידות נטל
 ידידיך את בחן מאד? כבד יהיה אם גם

ותדע. — השאלון לפי אחד אחד

נ♦
יש האם

 בטוח שאתה מישהו יש האם ן• 4
לבי תביא אם לך יסיח כי ♦1*1
 של חבורה מאוחרת לילה בשעת תו

 שלא קטנה, למסיבה לו זרים אנשים
כלל? לה התכוננת

* * ♦
 לעזרה זקוק שאתה במקרה■
לעין, גלוי והדבר רצינית

 זאת עזרה שיושיט ידיד לך
 ? לכך שיתבקש מבלי גם מיד,

+ + *
/  יכול שאתה מישהו יש האם ן• י

1 לארוחת־ערב, לביתו לבוא ♦ 0
 מוקדמת הודעה כל בלי ללינה׳ ואף

טינה? לעורר ולא לך, שציפו ומבלי
¥ ¥ ¥

חדשה שומע אתה כאשר 4 ד■
 טוב סרט רואה מעניינת, ♦ 1*
 בך עולה האם מושך, ספר קורא או

 או כך, על לידידך לספר התשוקה מיד
? דבר מאותו ליהנות לשכנעו

¥ ¥ ¥
 מבני (לא מישהו יש האם סן■
1  אתה שכאשר השני) המין ♦ 0
 יודע אתה לביקור אליו לבוא עומד

 את עבורך להכין יטרח כי מראש
 עליך, החביבים והמשקאות הסיגריות

 תועלת לכל מצפה הוא שאין פי על אף
מביקורך? אנוכית

¥ ¥ ¥
 שאתה ידיד לך יש האם ן■ ס
 יעיר אם לו לסלוח יכול ♦ 1✓

 לאחר שלך, הצהריים שנת בעצם אותך
 אתה כאשר ביותר, מייגע עבודה יום

? מעייפות רצוץ
¥ ¥ ¥

לבלות נוהג אתה כאשר ד׳ ס
 אתו ללכת ידידך, בחברת

 במסעדות, בחברתו ולסעוד לקולנוע
 משלם מי לב■ לשים נוהג הוא אין האם

בסו יפלו שההוצאות כך על ולהקפיד
 ? עליך בחצין לפחות דבר של פו

¥ ¥ ¥
' }  משהו לבשת או קנית אם ך

1*  או חברך, של לטעמו שאינו ♦ ׳
 לדעתו, אותך מבייש מעשה שעשית

 ללא מיד כך על לך מעיר הוא האם
 אינו אך ביחידות׳ כשאתם היסוס,
 בחברה? בהיותכם כך על מכריז

¥ ¥ ¥
 לב־ יוצאים שאתם במקרה ^ ר׳

~  אחת נערה בחברת יחד לות ♦ ~
 אין האם אחריה, מחזרים ששניכם

 הקטנת על־ידי להתבלט מנסה ידידך
 ? חסרונותיך וגילוי ערכך

¥ ¥ ¥
 ידידך של נאמנותו האם ך* ?

4 , כש גם בעינה עומדת אליך *0
 אותו מעליב עצבנות, של ברגע אתה,
? בגסות בו ונוהג הצדקה ללא

¥ ¥ ¥
/ שאתה ידיד לך יש האם ׳

♦ למשך בחברתו לשבת יכול ס
 להרגיש מבלי בשתיקה, אחדות שעות

 בדיבור? צורך או מועקה
¥ ¥ ¥

היית שלו בטוח אתה האם ך
ב ידידך עם אחת בכיתה ♦ /

 את לסכן מוכן הוא היה מלחמה׳ שעת
 בשעת שלך את להציל לנסות כדי חייו

? הצורך
¥ ¥ ¥

על לסמוך יכול אתה האם ס
כל את לך שיספר ידידך ♦0

 מכאיב יהיה שהדבר במקרה גם האמת■
 שניכם עבור או עבורו עבורך, ביותר

האורחים חדר זהו צח,כאחד?
 הכיתה, אותנו להוביל תטרח ״אל

[ בעצמנו.״ ם ב •טל במכונית נסע

סכם:
 את המראות יצירות שתי ישנן בספרות

 את הידידות. של הקיצוניים הצדדים שני
בסי וויילד אוסקאר מתאר השקר ידידות

 טוחן הוא הנאמן הידיד הנאנזן. הידיד פורו
 כל הקטן, הנס לגנן חיבה המגלה עשיר

 כאשר הנאה. טובות ממנו מפיק הוא עוד
 לעזרה זקוק הקטן והנס הגלגל, מתהפך
 מגיע וויילד ערפו. את הטוחן מפנה כלשהי,
 גילגול רק היא ״היהדות כי הצינית למסקנה

העצמית.״ והאהבה האנוכיות של נוסף
 העתיקה היוונית בספרות מצוי לעומתו,

 שנטה קירינת, איש אוואמידס, אודות סיפיר
 מותו, לפני כל. ובחוסר בעירום למות
 העשירים, ידידיו לשני צוואה אוואמידם כתב

 איש־ וחריכסינוס איש־קורינת אריתיאוס
לאריתיאום אני מצווה :לאמור סיקיין,
 ולוזריס־ ,בשיבתה הזקנה אמי את לפרנס
 נדוניה לד׳ ויקצוב בתי את שישיא — סינוס
 שהאחד ובמקרה ידו. תשיג אשר ככל רבה,

 את השני יירש לעולמו, ילך השנים מן
מקומו.

 של מותו לאחר הצוואה משהתפרסמה
 אולם כל. בפי לצהוק היתד, אוואמידם,

 הרצינות בכל אותה קיבלו היורשים שני
 אחד מת קצר זמן כעבור ככתבה. וקיימוה

 נטל ואריתיאוס חריכסאנום, השנים, מן
 פירנס הוא : כולה הירושה את עצמו על
 רכושו ואת מותה, יום עד הזקנה האם את
 חילק — זהב כיכרות חמישה שכלל —

 והשיא ידידו, בת ובין בתו בין כחלק חלק
אחד. ביום שתיהן את

 המצטט די־מונטיין, מיכאל הצרפתי המסאי
 הידידות כי למסקנה הגיע זה, סיפור

מבק הידידים שני בי מצב היא השלמה
 חסד לגמול בעולם, דבר מכל יותר שים,
 לרעהו שמזמן זה איפוא, ■וכך לאחיו. איש
 בכך נותן חסד, לו לגמול האפשרות את

לו. נותן שחברו ממה פחות לא לחברו
 אחרים, רבים במקרים כמו היא, האמת
כדעת לא־כלום, איננה הידידות : באמצע

 להגיע יכולה איננה אך וויילד, אוסקאר
 עצמית והקרבה שלמות של מידה לאותה

מונטיין. על־ידי הנדרשת
 אחד כד רוחך לעיני העמד לכן,

 כ אותו והעבד כנפרד, מחבריך
 אחת נקודה לו תן השאלות. מבחן

 דו נתת אם חיובית. תשובה בל על
עצ את מרמה אתה - נקודות 23

 יש• - ומעלה >8 לו נתת אם מך.
ה מן יוצאת במידה נאמן ידיד לך

 המצליח ידיד אך דך אין אם כלל.
 אין הרי לפחות, נקודות 13 לאסוך

 כנראה אודם אמיתי, ידיד אך דך
 של האמיתי ידידו אינך אתה שגם
אדם. •טוס

 את העמד הסדר. את הפוך לפן
 וענה מידידך, אהד כמקום עצמך

 ממנו כוונו כאילו השאלות בל על
 ותמצא ישר, להיות השתדל אליך.

הפיכה. את
 מכוון אינו כולו השאלון !זהירות

מק כשום לאשה, נכד כין ליחסים
 כעזרת• כחן נכר, אתה אם רה
 את אם הגברים ידידיך את רק

כ- רק עסקי החלש, למין שייכת

•מישהו(מו־ מכיר אתה האם 4
בקרוב המדובר שאין בן, ♦1

במפ לפנות יכול אתה אליו משפחה),
 באופן לך להלוות בבקשה במברק תיע

 תקבל כי בטוח ולהיות ל״י 200 דחוף
 ? נוספים הסברים ללא ההלוואה את

¥ ¥ ¥
 אתה שאתו ידיד לך יש האם ך*
 כל על בהנאה לשוחח יכול ♦̂ 

 ביניכם יש אם ואפילו שהוא, נושא
? רבות בנקודות חריפים חילוקי־דעות

שתחבב מישהו ישנו האם •3
 מידה באותה בדיוק אותו ♦ 0

 לבביים יחסים על לשמור ותמשיך
 הגדול בפרס לפתע יזכה אם אפילו אתו,
 ל״י, אלף 30 בסך העממי, המלווה של

האח ידידיו כל לקנאת נושא וישמש
? רים

¥ ¥ ¥
שיהיה ידיד לך יש האם 4

♦ מבלי בשתיקה, לשמוע מוכן זי
 גונב אתה כיצד למחות, או להתערב

 הטובות מהחוכמות כמה ׳מבלי־דעת
 בחברה? שיחה בשעת שלו ביותר

¥ ¥ ¥
נקרא־ ואשתך שאתה נניח £
דחופה לנסיעה שניכם תם ♦0
 לך יש האם בעפולה. החולה בנכם אל

היל את להשאיר תוכל שאצלו ידיד
 הודעה ללא שבוע, למשך האחרים דים

 סיכויים יש האם כן, ואם מוקדמת?
 ידידות תצטנן לא תחזרו כאשר שגם
? זאת

 יכול שאתה מישהו יש האם ס
 אשתך את בחברתו לשלוח ♦ ✓

 ינסה לא כי בטוח ולהיות בארץ, לטיול
? קרנים לך להצמיח

¥ ¥ ¥
שאתו מישהו ישנו האם ן■ ס

כבט להתייעץ יכול היית ♦11/
ל הנוגעות לבעיות בקשר גמור חון

 כשהם גם נערתך, לבין שבינך עניינים
ביותר? בלתי־נעימים

¥ ¥ ¥
ברצון ידידך לך ישאיל האם 4 4

פטיפון או יקרה מצלמה ♦11
 ללא להם, זקוק שאתה בשעה חשמלי

טינה? וללא חשש
¥ ¥ ¥

משעשע נשף בשעת אם 4 ^
בכא לפתע נתקפת ביותר ♦1^

לס יכול שאתה מישהו יש האם בים,
 לעזוב לרגע אף יהסס לא כי עליו מוך
 ולטפל הביתה אותך להביא הנשף, את
? שם בך

¥ ¥ ¥ .
 יכול שאתה מישהו יש האם

 בך יתמוך כי עליו לסמוך
? מעבידו לבין שבינך בסיכסוך


