
מופ זהות מוכיחה הבדיקה 1 הקונים מי
 הציבור לבין דיין, קוני קהל בין לאה

 והמוש־ הרבים מעריציו נמצאים שבקירבו
 נוטים שפסיכולוגים הציבור ביותר. בעים

ביו הנמוך המשותף המכנה ,,בעל לכנותו
 שלו, המחייה רמת מבחינת — נמוך תר.״
שלו. ההשכלה ורמת

ב המופיעים בדרנים צמד ופייר, נאנט
 קראוואן היפואי הלילה במועדון אלה לילות

 המסחרי הלהיט את גילו חשפנות, במופע
קצר. זמן תוך ישראל של

 מתבקשת התפתחות זו היתד, למעשה,
 השימוש ניצול את להרחיב — מעצמה

 ממכירה דיין של המשיכה בכוח המסחרי
נו בענפים למכירה בחנויות, אלמנטרית

 הראשון שהענף התבקש, גם מאליו ספים.
הבי ענף יהיה התופעה, תתרחב אליו
חולפת. קוניוקטורה כל לנצל הער דור,

 הקוני את לנצל היססו לא ופייר נאנט
 מיהו מסביב שאלו הגיעו, הם יוקטורה.

תמו הזמינו הקטנה, ביזראל ההמונים אליל
לאקט. ויאללה — שלו ענק נת

 גם רוצים מג׳נבה, שהגיעו ופייר, נאנט
 מתפשטת, כשנאנט הקהל. את להצחיק

 כדי מבינים, אתם זאת, עושה לא היא
לפ גם מנסה היא גרידא. יצרים לעורר

 המצוי. הישראלי של חוש־ההומור אל נות
 אנשי על המלגלג קצר, מערכון התוצאה:

לנוסעים. גורמים שהם הטרדות ועל המכס

עקרת יכולה ל״י וחצי בשתיים 111111 ?1
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המכולת. לרשימת ונזקקת לקניות יוצאת שהיא
למכונית

במכונית המראה

 דיין בובת
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וחאימפוטנטים. הנשים, הערבים, בין הקשר על לקרוא אפשר צ׳יפס, עם יחד הביטחון.

 נאמנה. עבודה עושה המכס, איש פייר,
 של בחפציה בחיטוט מסתפק הוא אין

להתפשט. ממנה דורש הוא נאנט.
חוש שהיא וברגע מהססת. אינה נאנט

 הקיר, על מאחוריה מוקרנת שדיה, פת
וה דיין. משה — של עליזה קריקטורה

ממש. מתמוגג — צוחק קהל

 את ללוות ונאנט פייר החליטו מדוע
 שר־ד,ביטחון של בדמותו דווקא הופעתם

 עוברים, שאנו מדינה ״בכל הישראלי?
 ראש־הממשלה של תמונתו את שמים אנו
 משה אמנם ארץ. אותה של הנשיא או

הס אבל — פה ראש־הממשלה איננו דיין
חשוב.״ יותר שהוא לנו בירו
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חוט אלח, תבל. ברחבי והיהודים לארץ,
 למען טריות. כלחמניות המציאות את פים
 יותר, היקרות המזכרות מיוצרות זה, שוק

יותר. המעודן הטעם ובעלות

 השנייה, בישראל ברובו נמצא זה ציבור
 לחלוטין חשוף זה ציבור בה. רק לא אך

 אלילים עבודת עברו בימים שנקרא למה
 הפשוט, האדם זהו כאריזמה. מכונה וכיום

 שכניו דעת הקהל, דעת להשפעת הפתוח
עצ אינטלקטואלי ממאמץ ונמנע וחכמיו,

 של לדמות הזקוק הפשוט, האדם זהו מאי.
 ולהרגיע מיבטחו לשים יוכל שבה מנהיג

פחדיו. את

ה ד,קיטשית הרמה את מסביר גם ה ץ
ה תעשיית מוצרי מרבית של מבהילה !

 לטעמו כמובן ערים היצרנים הלאומי. נכס
 לו ונותנים זו, סחורה המבקש הקהל של

אוהב. שהוא מה בדיוק
 ענק שוק הישראלי. לקהל אשר — זה
המגיעים התיירים הם דיין למזכרות אחר

הפסלים
 בלבד. ל״י וחצי 16ב- צבוע, מחימר

המוכרת. לדברי לחמניות, כמו הולך
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