
 את לשעשע או מחבריך, מישהו לסדר רוצה אתה
למענך! מוכן הכול - כן אם במסיבה? אורחיך

אי חשבון על לצחוק המניע גורם ף*
 הוליד הזולת של והיפגעותו נוחיותו • י

 קונד־ הנקרא ביותר המוזר האוסף את
 ניתן בתי־מסחר אלפי בארבעת סות־המעשית.

 במעין המוצנעים רמשים למשל, לקנות, עתר,
 הנמס פלסטי מחומר עשויות קוביוח־קרח

; כוס־המשקה תוך אל מוטל שהוא שעה
 קיסמי־שיניים בפרוטות לקנות גם אפשר

 פתיח־ בעת המתפוצצים שפתונים מתלקחים,
 מתנדפים שסימניה דיו המתיזים עטים תב,

מז לעדשותיהן שמבעד מצלמות לאחר־מכן,
 המצלמה, הדק שנלחץ שעה חולדות דקרות

 אל צלחת להצמיד שבכוחן מציצה פיות
 להפריד אין כי עד רב כה בכוח לוח־שולחן

 ״פרחוני״ בושם במברג׳ שימוש ללא ביניהם
 מטעני בעלות אמצאות של רבות ומאות

 רווחןם הגורפית הטבע, כדרך שלא עליצות
סוחרי־הקונדס. כיסי אל גדולים

 של המוכנים במוצרים המשתמש אולם,
 מבין אחד עם ר;; נמנה הקונדטות־המעשית

המעשיים. הקונדסאים סוגי שלושת
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■ ע ך ג שו י מ ת י מ א ה למעשי־קונדס, ה
 דעתו על יעלה השני, הסוג בני עם נמנה | ו

 מוכן. בתכשיר להשתמש ת נדיר לעתים אך
 רבה טירחה לידי לבוא ה־א מעדיף לרוב,

 החביבה ההשתובבות את למצוד במגמה מאד
עליו.

שביצ המעשה ישמש לכך מאלפת דוגמה
 לחלקי־ פירקה כאשר סטודנטים חבורת עה

 ששהה מחבריה, אחד של מכונית־ספורט קיר,
 המכונה חלקי את נטלה בחופשה, יום אותו

 מחדש המכונית את והרכיבה חדרו תוך אל
החדר. בתוך
 בעל פרסומת, סוכן אותו לתהילה נודע כן

 לאחר רב כפרסום שזכה קונדסי, ומוח זקן
ש ולאחר אסקימו לאיש ארגו־קרח שמכר

שחת. בערימת מחט מצא
ה הקונדסויות או,ת בעל הינו סוכן תו א

סי והרי האחרונה. שבתקופה ביותר נועזות
:המעשה פור

 איבן־סעוד, של בנו בהוליווד ביקר כאשר
ה ד,הוליוודית במסעדה סוכן אותו הופיע

 ומלווה כערבי לבוש כשהוא סירו, מפורסמת
 הסעודי. כנסיך עצמו את והציג מתורגמן,

 מכיסו, נשמט המסעדה, מן לצאת עמד כאשר
 מעור־עזים נרתיק בכך, שירגיש מבלי כאילו

 המסעדה רצפת כל על והתפזרו נשרו שממנו
 אחת את שהוליד דבר — ״יקרות״ אבנים

הו בדברי־יימי ביותר ערות הם ההתנפלויות
ליווד.

 הזה מהמראה ־המתחפש הסוכן של תענוגו
 מראש תוכנן שהמבצע מאחר יותר, עוד גבר

 וצלמים סירו למסעדת פרסומת לתת במגמה
מועד. מבעוד למקום הוזמנו רבים
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י ך* א ת ד ו א ר  של קטלוג מפרסם כיצד ל
 מוצרי להפצת הגדולות החברות אחת ^

: הטיפוסיים מהתכשירים כמה קונדס
* ב; ש ר- בי : מג ז י ת  המתיז ״החפץ מ

 אתה היכול בשוק. כיום המצוי ביותר המצחיק
 לתוך משהו לומר המנסה קורבנן את לתאר
 מים בסילון וזוכה החרש־כביכול של אוזנו
פניו?״ על הניתז

א ס : כ ט ה ו  בזעיר־אנפין. ״כטא־חשמל ל
 בכיסו. או הקורבן, מושב על ושים הרטב

איך...״ ועוד מחומם יהפוך המושב
ר כ ף סו צי ק  צלוחית־ תוך אל ״הכנס : מ

גבישים הקורבן מתוכה יטול כאשר הסוכר.

 ויש־ המשקה יתקצף הקפה, או התה, לתוך
 הכלי.״ גדות על תפך

 ״מכשיר :מתפוצץ מושב-כית-כפא
 בית־כטא מושב כל תחת לקביעה המתאים

שה שעה הקורבן את לעצמכם תארו רגיל.
״-----------ה מתחת מתפוצץ עניין שלו.

יביא לא זה אם :הקטועה האצבע
 שום אז — אמש של ארוחת־הערב להקאת

יעזור. לא דבר
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לאומי נכס - החוטם גירויי
 קורבנות בדרך־כלל נהנים מוזר אורח ף*

 המבצעים משנה,נים פחות לא הקונדסות
 צוחקים שלפעמים הוא נכון אומנם עצמם.

לע אך אי־נוחיותם, את להסתיר כדי רק הם
בשמחה אידם את הם מקדמים קרובות תים

אח לקורבנות בור בעזרתו לכרות בתקווה
רים.

 ה־ הממציא אדמם, סם הכיר 1905 בשנת
 בתגובה המעשית, ר,קונדסות של בלתי־מוכתר

 אבן־פינה לו ששימשה והיא זו מוזרה אנושית
 לתעשייה לעת־מצוא הקונדס מעשי להפיכת

 של ״פורד לכינוי אדמס זכה בכך ממש. של
ב רוכל אדמם היה זמן אותו השעשועים״.

 היה אבקה, מין מהם, שאחד פהם מוצרי
האף. בנחירי לגירוי גידם

 החל בעבודתו, השעמום את לשבור כדי
 מנעולים לחורי מבעד זה אבק לנשוף ".ימם

 כשהייתה בבתי־מלון. שולחנות־אכילה עבד י. ז
 אלא בלבד להתעטשות לא גורמת האבקה

 ר,מתמוגגים שהיו עד קולני צחוק מעוררת אף
 התחיל הזה״, החומר מן ״קצת מבקשים

ו החומר את לארוז חוכמתו, ברוב אדמם,
אפטשי. אבקת בתור אותו למכור

 גרם הוא לאומית. לטנסאציר, הפך אפטשי
 משרדים, בבתי־ספר, חוטמיות להתפוצצויות

 הוא הארץ. רחבי בכל ותיאטראות כנסיות
 עד שהיתר, לקונדסות־המעשית, פתח פתח

 העלה האישיים, ,וכוח־ר,אמצאה הדמיון פרי אז
המוני. ייצור פסי על אותה
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תרומה בגזר 7הכ
 למעלה אדמם ושיווק המציא ץ^אז
־ מ  הוציא מהן 50 שעל קונדסויות 600^/

 שלו, ביותר המצליח הממצא רשום. פטנט
 — האושר זמזם הריהו במיליונים, שנמכר
 עמו הבא לכל הלם הגורם ביד מוצנע מכשיר
במגע.

 הנוטפת הכוס את מעדיף אדמם אולם
נשפך דרכם נראים בלתי סדקים מצויים בה

 הקורבן של ובגדיו פניו על שבכוס הנוזל
ממנה. לשתות המנסה

 הפתעה הינו אדמם של אחר בטט־סלר
 כלי מעל המכסה את מסירים כאשר צפעונית.

 מתוכו ומשתרבב קופץ כד, או כקופסה הנראה
מטר. באורך נחש

 הם לקוחותיו כי הסברה את דוחה אדמם
 ב־ תת־נורמליים. ומבוגרים ילדים בעיקרם

 אמצי את המראים צילומים מצויים תיקיו
 הנערכים לנשפים חיים מכניסות כשהן אותיו

ה החברה אנש הוליוודיים, כוכבים על־ידי
אח רמי־מעלה ואנשים בפילאדלפיה גבוהה

רים.
רצי במסיבות גם מופיעים קונדסות גילויי

 הרפואית ההסתדרות באסיפת כמו יותר, ניות
 הם' רופאי־שיניים כי ומסתבר האמריקאית׳

ה המסחר של ביותר המושבעים הלקוחות
.,קונדס
 אדמם של ביותר הטובים הלקוחות בין
ב החימיקאלית התעשייה מאילי אחד מצוי

לרא הלה שקיבל שעה אחת, פעם אמריקה.
תרו לקבל שבא קטנה אוניברסיטה נשיא יון
 מגומי קולב איל־ההון לו הציע למוסדו, מה

ה של מעילו כובד תחת להתמוטט שמיהר
 וויסקי כוס לשתות האורח כשרצה אורח.
 איזשהו אלא תיסקי זה אין כי במאוחר נוכח
 היה בארוחת־ד,צהרים מוצק. צבעוני חומר

ופלאסטיק. גומי מתחליפי עשוי כולו האוכל
 הללו, השטויות מכל ונרגז מעוצבן ?בסוף,

שפ אל מים כוס נשיא־האוניברסיטה הרים
 פניו על נזלו — כמובן — המים אך תיו,
חולצתו. ועל
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הקונדסויות־המעשיי-ות בעדי וב ך*
 קונדסות. של מסויים סוג להעדיף נוטים |

לפצ תאווה יש למשל, אחד״ לרואד,־חשבון
ם צות מובילי אותן,בתריס רוכש והוא אוטו
טו פצצת רים.  כפתור באמצעות הנדלקת או

 צפירות־מחרי־ ,משמיעה מתפוצצת, ההצתה,
 למכסה מעל שחור עשן מעלה שות־אוזניים,

 כל,.עוד המכונית יושבי את ומבריהה המנוע
מבטחים. למקום בם רוחם

 היה אדמם של הקרובים מידידיו אחד
 דבר אין כי סבר הוא לאבקת־גירוד. משוגע
 עצמו. את המגרד אדם ממראה יותר מצחיק

 בו אדמם, של מועדונו מפגש בעת פעם,
 מעט הלה פיזר כאורח־הכבוד, הידיד שימש

 אחד כל של ידו פיסת על מאבקת־הגירוד
 שם ״היו ידו. את ללחוץ שבאו מהגברים

פי בגירוד בקדחתנות שעסקו גברים כמאה
 ״התפקענו אדמם, נזכר כפות־ידיהם,״ סות

מצחוק.״ כולנו
ה כי אומרת אדמם של התיאוריות אחת

 ה־ מעגל אל להיסחף הן אף מתחילו בסיס
 גברי שדר,־פעולה כה עד שהיה קונדסות

* בלבד.
 מתגובת חלק הריהו המתפוצץ השפתון

מכ כי הוא מספר כן זה. חדש למצב אדמם
 פני מול אל נחשים מזנקים שמתוכם שירים

 וכי במכוני־יופי מאד פופולאריים הם הקורבן
 רב־מש־ צלצול בעלי שמות הנושאים ספרים
 בפאריס״ זעזועים ״לילות :כגון מעות,
ש שעה ממש של לזעזועים גורמים אומנם
 כך כדי תוך וחוטף אותם פותח מישהו

חש סוללה באמצעות הנגרמת מכת־חשמל
הספר. בתוך ד,מוצנעת מלית

המרק כסיר סבון¥ ¥ ¥
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 מעין סכנות ממציא רק אינו רמס
 גם הוא האנושי, לכבוד־העצמי אלה 81^

 בניו־ קומות שלוש בן בבית אותן מייצר
מה עד אומר למקום המזדמן המבקר יורק.

 הוא כי באתי...״ ולא ״ולואי : בליבו רד,
המ השחורה״ ״האלמנה עכבישי את יראה

 בשקידה ד,תופרות נשים לאלפים, יוצרים
 מכשירי־ נחשים, עורות בתוך מתכת קפיצי

 (אדמם טפרים בתוך המוצנעים למיניהם נפץ
 בשוק) גואל להם שאין הספרים כל את קונה
 הנעשים עצבים מורטי מכשירים תריסרי ועוד

המוני. ובייצור מהיר בקצב
 מקונדסיו נהנה אדמס אין 75 בן בהיותו

 אבקת מנשיפת שנה חמשים לפני שנהנה נפי
 הוא אין אולם המנעולים. בחורי האפטשי

 של מהנאתם יגרע שזה טיבה כל בכך רואה
האחרים.

 ב־ העוסקים ויתר אדמס יחליטו אם גם
 לא — מתעשייתם לחדול קונדסות־המעשית

 כאותו אנשים יימצאו תמיד מעלליה. ייפסקו
חתי הטיל במטבח שבעברו בחיל־אוויר חייל

 שהתגובה וחשב המרק סיר תוך אל סבון כת
המצ הדבר היתד, לפתע שנוצרה היזזובית

אי־פעם. שראה ביותר חיק

919ד7 הזה העולם


