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מאושר.דינראהגםעצמוקירשמשלו.
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הואמטעה.קירששלמראהואךמגוריו.

אלאאירי,לאובטחאוטובוסנהגלא

למדאביב,בתלשנולדלפיזיקהפרופסור

עצםעדבעירומתגוררצייטליןבתיכון

הזה.היום

עלבמאוםמרמזלאשלוהאקדמיהרזומה

ספריוחמשתלאוגםלפגישתנו,הסיבה

״היקוםשבהםשהאחרוןהקודמים,
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)הוצאתהמודרנית״הפיזיקהפיעל

רב־מכרלהיותהצליחאףעובד(עם

מדופלםלפיזיקאיגורםמהאזבתחומו.

ציוץאתלשמועאחד,בהיריוםלקום

גלילאורךלהתייחסלאאךהציפורים,

למשמעותדווקאאלאציוציהן,שלהקול

נכון:יותראובמוחנו?יוצריםשהם

עםלקוםאחדאדםמביאיםציוציםכיצד

גורמיםהםשנילאדםואילובלב,שיר

אתולקפדמהחלוןדו־קנירובהלהוציא

אתלגלותכדיהאומללות?הציפוריםחיי

עלקירשהתיישבהזולשאלההתשובה

שניםארבעכמעטבמשךוכתבהכיסא
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בהפרעותבטיפולעוסקתאינהחיובית

ולטפחלמצואבניסיוןאלאנפשיות,

אנושי,וכישרוןחיוביותתכונות

נורמלייםהנחשביםחייםולהפוך

אופנתיותר.ולמאושריםלמספקים

נחלתרקכמובןנשארהלאהאושרחקר

במהרהלזלוגהחלהוהיאהאקדמיה,

המשוואהבזכותהחיים,תחומיכלאל

כסף.רייטינגאושרהפשוטה:

להביןבשבילגדולגאוןלהיותצריךלא

שלליעידוכךועלהזוהנוסחהאת

דוגמתהאושרסודוסרטיההדרכהספרי

״איךהישראליתהסדרהאו״בליפ״,

רוזנטלמיקיבהנחייתמאושר״להיות

בערוץששודרהיובליורםופרופסור

שנתיים.לפני

החלקבמיוחדקירש,שלספרוקריאת

העדכניים,האושרבמחקרישעוסקהשני

כשאנילסדרה.מקריםבהרבהמרפררת

וו,ז׳ההדהבתחושתקירשאתמשתף

הסדרהאת״ראיתילהתרגש:ממאןהוא

הספרשלשהטיוטהלאחרלראשונה

הםלומר,מהאיןגמורה.הייתהכבר

לתמצתהצליחוהםנהדרת.עבודהעשו

לטלוויזיהאותוולתרגםהנושאאתהיטב

במהלךאגב,ויפה.פשוטהמאודבצורה

יורםעםהתכתבתיהספרעלהעבודה

בתודות״.מופיעגםוהואיובל,

מקרי?הואלספרהסדרהביןהדמיוןאז
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מחקרלתחומיבניגודהנתונים.אותם

שהחלהמודרני,האושרמחקראחרים,

דוגמההוא60ה־בשנותתאוצהלתפוס

ובצורהקצרבזמןבושגילולמחקר

איןהחשובים.הדבריםרובאתברורה

לנושנותרכלהיוםנעלמים.הרבהכאן

ולהטמיעבתבונהבמחקריםלהשתמשזה

תחומים״.מיניבכלאותם

מןסוליטיקהכוללתחומים,מיניכל

למחאתאותישמחזירמההסתם

קריאתבעקבותשסתאוםהאוהלים,

באוראצלימוארתוהשיחההספר

מרכזישמוטיבלהיותיכולחדש.

מאיזהבכללנובעהמחאהבתנועת

קבוצתי?לאושרקמאיתהשתוקקות

סם?שלכסוגמחאה

שוםהמצאנולאהזהבמקרה״גם

אותנומלמדתההיסטוריהחדש.דבר

בדלקמקריםבהרבהמונעותשתנועות

למשלקחלאושר.ומכמיהההאופוריה

ושנוה50ה־שנותשלהבריתארצותאת

ברמתהעצומההעלייהלמרות60ה־

עלתהלאשםהאושררמתהחיים,

צמיחתהיהלמשברסימפטוםבמקביל.

להתנגדותםבנוסףההיפים.תנועת

הממשלהולהתערבותוייטנאםלמלחמה

החומרנותנגדהתריסוהםהפרט,בחיי

האמריקאיתהחברהשלוהתחרותיות

רוביותר.פשוטיםלחייםלחזרהוהטיפו

הבינוניהמעמדבניהיוהפרחיםילדי

שנוכחומשוםהאמריקאיבחלוםשמרדו

הביאלאהוארביםבמקריםכילרעת

התופעהאתאומללות.דווקאאלאאושר

כפרפרזההזהב׳,דג׳פרדוקסמכניםהזו

הדייגעלשמספרתעםאגדתאותהעל

משאלותועודעודשביקשוואשתו,

משאלהכלהגשמתועםזהב,דגמאותו

אומללים״.ויותרליותרהפכו

ישראל?במדינתרעכאמתכמהאז

מדינותלעומתשלנוהאושרמרדמה

אחרות?

כשמשוויםבאמצע.טובבמקום״אנחנו

אושררמתלמדודנהוגמדינותבין

מוכיחיםמחקריםהכנסה.רמתפיעל

השנתיתההכנסהרמתשבהןשבמדינות

רמתדולר,000,9ל־מתחתהיאלנפש

שההכנסהככלבתלילותצונחתהאושר

000,9מעלהיאהכנסהכשרמתיורדת.

גורמיםלמשוואהנכנסיםלנפשדולר

פקטורלהוותמפסיקוהכסףנוספים,
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ישראלתושביהיהודים
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טרבים"בקרבאחוז78

שאנשיםשמוכיחיםנוספיםמחקרים

מאנשיםיותרמאושריםאינםעשירים

כלעלבינונית.הכנסהרמתבעלת

והחברתיהביטחוניהמצבלמרותפנים,

דומהבישראלהאושרמפלסהבעייתי,

באיטליה.אובגרמניהשנמדדיםלאלו

פעריםקיימיםעצמהישראלבתוךאך

הלשכהשלסקרפיעלמשמעותיים:

שבעישיעורלסטטיסטיקה,המרכזית

ישראלתושביהיהודיםביןהרצון

אחוז78לעומתאחוז,85עלעומד

מספריםאלהמקרה,בכלערבים.בקרב

מהמספריםמשמעותיתטוביםיותר

בצרפת״.שמתקבלים

מאושריםפחותשהצרפתיםמפתיעזה

אומהאנגליםמהגרמנים,מאיתנו,

מהסקנדינבים.

כשאניאבלהפתיע,הזההנתוןאותי״גם

אישהאותהשלהפניםזעוףבפרצוףנזכר

לקבלשניסיתיבפריזרכבתבתחנת

שלי,הביקוריםאחרבמהלךעזרהממנה

גםכךאחרהגיוני.יותרנראהזהפתאום

גול.רהעםפעםשעשובראיוןנזכרתי

אתה׳האםאותושאלכשהעיתונאי
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אידיוט?׳״.שאני

וישצודקיםשהצרפתיםלהיותיכול

ולפסימיות?לנרגנותיתרונות

לפסימיותגםהאמת:עללהודות״צריך

שלהם.היתרונותאתישולריכאון

דיכאוני׳.׳ריאליזםקוראיםהזהליתרון

הדיכאונייםהאנשיםשרובמתברר

מאנשיםיותרטוביכולתםאתמעריכים

מנמיךפסימיאדםטוב.רוחםשמצב

אינוהואולכןציפיותיואתמראש

שאדםכיווןנכשל.כשהואמתאכזב

הגרועה,לאפשרותתמידמצפהכזה

שלוהאסטרטגיהאתהיטבמתכנןהוא

לאכללשהאופטימיסטלתקלותומוכן

עליהן״.חושב

אתשםאתםאיפהאישית,ומבחינה

רמתמההזה?הסיפורבכלעצמך
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