
ל / 4 ש /״ל* 9
ת ו י ט נ ל ו ק פ ס ת ה י ת ו ל ג ל ה א ר ש י ם ש ר ט

ה ר ר ח ת ש ה ה נ מ ן ^ מ מ ר ג ה ג י ד ר ג ו ז ת ח ו א י צ מ  ל
ת פ ר ו ט ם ^ מ י כ ר צ ם ה י י ב י ט י נ ג ו ק ל ה ס ־ה ר* ב ח ש נ ת כ

שורשים

מנדל מנחם
 של גיזבר הופיע שבועות כמד, לפני

 על בגליל השומד־הצעיר מקיבוצי אחד
 הסיבות את הסביר הוא הטלוויזיה. מירקע

 הכספים את להשקיע אותו המביאות
 היה קשה בבורסה. קיבוצו של והרווחים

בר שעל האידיאולוגיה על להרהר שלא
 הב־ — הצעיר השומר תנועת קמה כיה

הפירמי את להפוך נועד אשר רוכוביזם,
 להופכו על-מנת היהודי, העם של דה

העמים. ככל נורמלי, לעם
 נוסף ספר בדואר קיבלתי כשבוע לפני

מתר אותה מלינם, שלום כתבי בסידרת
 בית־אלפא קיבוץ חבר שנים כמה גם.מזה

 אריה הצעיר) השומר של הוא (אף
 יותר ולא פחות לא הוא הספר אהרוני.

 בהרחבה המתאר *, מנחס־מנדל מאשר
 בורסת־חלומות של מפוקפק עולם אותו

 ניי- של סיפורם ;במזרודאירופה יהודית
 אבודים, מיליונים מפוקפקים, רות־ערך

ש ממונות, ענייני ושאר פרנסות־אוויר
 מהמר בעצמו שלום״עליכם, את הביאו

 לליג- מישפחתו, ובכספי בכספו בבורסה
 באיגרותיו ביטוי לכדי הבאים וללעג לוג
 שיינה־ זוגתל אל מנחם־כלנדל של

כתריאליבקה. בעיירה היושבת שיינדל,
 להביא מתאמצת אחרוני של זו גירסד

 לבני מנחם־מנדל עלילות את רכה בלשון
 וזאת העברית. קוראי של הנוכחי הדור

 מנחם של ״הרשמית״ לגירסה בנוסף
 המחבר, של חתנו תירגם אותה מנדל,
**. כרקוכיץ י.ד. הסופר

 מניה של בסיפורה פותח מנחם־מנדל
״להי ״לונדון״: ששמה כימעט־מסתורית

 איש, של דברתו על היא נמכרת מכר
מש רגע מדי אותה. רואים אין ולראות

 היא הנה ביוקר, היא הנה היא: תנה
 ,בם׳... היא הגה ,הוס׳, היא הנה בזול,

מש במהירות וקופצים משתנים השערים
ויהו ושוב, הלוך מיברקים עפים געת,
 עושים ביריד, כמו סביב מתרוצצים דים

ב אני וגם ומתעשרים, ,געשעפטן׳***
 לרעייתו מנחם־מנדל מסביר כך תוכם...״

״לונ שמניות אלא הבורסה. עולם את
אח הן גוררות ובירידתן יורדות, דון״
 את בהן שהשקיעו אותם כל את ריהן

 מנחם־מנדל מתאר המפולת את ממונם.
זילזולים סטירות־לחי, ״...ועפות :כך

 עוק־ בתוכם... אני וגם וגידופים, וחרפות
ב ״לונדון״ שאין מסתבר — צו־של־דבר

 היקרה, זוגתי הבלל, — מקום! שום
 עם הרכוש, כל את השקעתי ומר; רע

 אפילו לך, שקניתי התכשיטים עם הקרן,
 והבל — מישכנתי שלי קפוטת־השבת את

שם...״ נבלע
 אינם האודיסאית הבורסה שלקחי אלא

 הכלכלית ההרפתקנות יצר את מספקים
 בדרך־לא־ מגיע והוא מנחם־מנדל, של

 הוא שם היהופיצית. הבורסה אל דרך
 הערך. ניירות של נוסחת־הקסם את מגלה
רעיי לשיינה־שיינדל מנחם־מנדל כותב

 שאני לד ידוע ״להווי :ומסביר תו,
 אני ובוער, לוהט אני טם, אני עף,

 מקנאים רבים גדל! אני ומנתר, קופץ
מתייקר היום, קונה שאני מה כאשר בי,

 מנחם — כתבים עליכם, שלום *
 הוצאת ;אחרוני אריה :עברית 1 מנדל
קשה). (כריכה עמודים 166 ;אל״ף
 מנחם — כתבים עליכם, שלום **
 הוצאת ;ברקוביץ י.ד. :עברית ;מנדל

 קשה). (כריכה עמודים קצ״ב דביר;
עסקים. :באידיש ***
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 עוד של תזוזה עשו ה,קרונות׳ למחרת.
 בבר עברו וה,ליליפוטים׳ רובל, מאתיים

 אף ;חטש־מאות האלפיים את השם כייד
אומ כולם כי למכור, עוד לי כדאי לא

 בכלל סברה ויעלה. יעלה עוד שזה רים
 שלנו. ה,ניירות׳ על קפצה שחוצלארץ

 ח־ יד־אחת, כלומר ,סינדיקאט׳, עושים
להש לא ל,פ״ק׳, עד אותם לקנות צים
 לרפואה!...״ אחד ,נייר׳ אפילו איר

ענ כי מתברר, מיכתבים כמה כעבור
 כפי מצליחים ביהופיץ מנחם־מנדל ייני

 באודיסה, שלו עסקי־הבורסה שהצליחו
 שיש לד יידע ״להוד :מסביר והוא

הגי היינו, מהומת־עולם! אנדרלמוסיה,
 שממש כאלה ,קורסים׳ מפייטרבארג עו

בהיר, ביום רעם כמו עינינו! חשכו

עליכם. שלום
היסטורית מציאות של דמיוני תשקיף

 רעי־ המישרדים, כל חשכו פצצה! כמו
 אחרי ותיכף !ב׳קרשצ׳אטיק׳ דת־אדמה

 וארשה (מכה) ,זעץ׳ נתנה פייטרבארג
 ופרצו שלה! (שערים) ה,קורסים׳ עם

 ה,שפגלאנ- פחד! ריצה, בהלה, מהומה,
 בית־ חורבן קודרים, (בנקאים) טים׳

 כי היקרה, זוגתי לד, תארי המקדש!
 גם באופן אותם שהערכתי ה,מאלצבים׳

 וירדו בדעתם התיישבו רובל, באלפיים
 למשל, או, וחמישים! תשע־מאות עד

להי להם היה מוטב הלא :,פוטיביל׳
 שמונים ממאה לרדת מאשר חיים קבר

 ומנחם־מנדל ושבע...״ לשמונים בחזרה
 באה ״מאין :מהבורסה בהסבריו ממשיך

 אומרים יש יודע. איש אין — המהפכה
 הכסף, מן נובע זה כף. אומרים יש כד,

 זה ב,דייטש׳ כסף. שאץ מכף כלומר
ב בכסף, (מחסור ,געלד־מאנגל׳ נקרא
 ,אין :פשוט ובלשוננו הגרמנית), שפה

 מסתמא: תשאלי והלא לפורטה׳, פרוטה
 הכסף התגולל אתמול רק הלא ,סטייטש׳,
 אבל קושיא! נשארת תיקו, בחוצות?

 בתת־ ניכוו הספסרים יהיה, שלא איד
 בתוכם...״ אני וגם חים,

 שלום־ מביא מיליונים הכותרת תחת
 ב״םוחריס, העוסק הבא, הפרק את עליכם

 את מסביר הוא ,שפגלאנטיס׳.״ סרסורים,
 ״להווי :כך לשיינה־שיינדל החדש עיסוקו

 שכתבתי מה כראוי הבנת שלא לד ידוע
 שהפכתי על־כף כלל תתייסרי שלא לד.

 לטובה. זו גם — לספסר מ,שפגלאנט׳
 בלי־ ,אצלנו יש ביהופיץ. יחיד אינני

 לסובר, ספסרים ספסרים, הרבה עין־הרע,
ספס לתבואה, ספסרים למניות, ספסרים

 ליערות, לאחוזות, לבתים, לכסף, רים
 לבתי־ לבולי־עץ, לרפסודות, למכונות,
 מה וכל לרכבות, לבתי־חרושת, מלאכה,

 לחשוב מפוגל והלב לבטא, מסוגל שהפה
 שום פה נעשה לא ספסר... לזה יש —

 צריד ספסר וכל ספסר: ללא ,געשעפט׳
לו יש זה ספסר כאשר אחר, ספסר

 עולה וכד מוכר, לו יש וההוא קונה,
הזיווג...״ יפה

במדינת־ישראל. מהמקובלים עיסוק
 מניות של השיגשוג לסיפור ובדומה

הצל מנחם־מנדל מסביר בישראל, הנפט
 לד ידוע ״להווי :לזוגתו שלו נוספת חה

 רבנו לא כלומר נפרדתי. שמכרוצקי
 מה — לשם ללכת הפסקתי אבל חלילה,

 אל בכלל כבר כשהגעתי ברוצקי*, לי
מס תשאלי והלא בפאריס?! רוטשילד

 עד מנחם־מנדל, .אני, מגיע איד תמא
 הוא חתירת אז בפאריס? לרוטשילד

מעיי כל נפט! ושוב קווקז שוב אומנם
 ובעצמו הם, שלו — קווקז של הנפט נות

 איד השאלה, נשאלת הלא בפאריס. יושב
המים?...״ את שונרא צולח
 הוא רוטשילד עם קשריו סיפור את
 שתגיע רק, יעזור יתכרד ב״שהשם מסכם

 מבינה את מרוטשילד, הטובה התשובה
 ספסרי לכל בעיני יהיה פרצוף איזה כבר,

ש חולה רעה זו רק הגדולים? יהופיץ
מזומנת...״ פרוטה חסרה בינתיים

 ספסרים של ברשתם נופל מנחם־מנדל
 מפלתו את מסביר והוא ממנו, מוכשרים

 להתעשר כנראה נוצרתי ״לא :לזוגתו
 והוא אחרים...״ ספסרים כמו מספסרות,

מרעי ,טראסק׳, עושים ״כולם :ממשיך
 ומביט, עומד לבדי אני רק עולמות, שים
ועו ,געשעפטן׳ מגלגלים ה,עוילם׳ איד
 אני זר. כמו לי מסתובב ואני כסף, שים

מיל גבי על מיליונים עיני לנגד רואה
אותם...״ לתפוס יכול ואמני יונים

 המלגלג הפרק הוא ומשעשע נוסף פרק
סו — מנחס־מנדל — מכובדת ״פרנסה

 אוטוביוגרפית. נימה בעל סיפור פר״;
 הרפתקותיו את מתאר פידלתי לא הפרק

 שלים־ ובפרק כשרכן, מנחם־מנדל של
לסוכן־ביטוח. מנחם־מנדל הופך שלימזל

 הפרופסור שה השקפתו את לאמץ אם
 של עלילותיו את הבוחן מירון, דן

 יהדות על העובר כתהליך מנחם־מנדל
 שעברה המאה בסוף כולה, מזרח־אירופד,

 מנחם־מנדל נע הנוכחית, המאה ובראשית
 דמיוני־ תשקיף משום בו שיש רקע ״על

היסטורית...״ מציאות של גרוטסקי
 ספר הוא עליכם שלום של מנחם־מנדל

 הוא !1981 של בישראל עצוב קריאה
היש החברה של מעוותת מראה מהווה
שלה. ביותר הגלותית בהשתקפות ראלית

בידיוני ומדע

רשות׳ שטארק
 (מדע- מד״ב סופר של הראשון ספרו

 שראה ריק ק. פילים הנודע בידיוני)
 יוצא- תיאור ; ** הצלם הוא בעברית, אור

 המאה ראשית של המד״ב בספרות דופן
 הבית־ בתוך מעמיד ריק של ספרו .21,-ד

 השולטת ,20 בת יפהפיה בוושינגטון הלבן
 בוחרים פעם מדי שנה. למאה קרוב שם

 השלטת המפלגה כבעל. חדש ״זקן״ עבורה
 הדמוקרטית-רפובליקאית״, ״המפלגה היא

 קצר זמן ,1985 בשנת ״כעיר שהתאחרה
 לארצות־הב־ הצטרפה שגרמניה לפני

 הפסיכיאטר בולט זה בסיפור רית...״
 בפסנתרן המטפל עלי-אדמות, האחרון

 מעט תמהוניות דמויות ובעוד פסיכו־קינטי
את רדיואקטיבית. קרינה שטוף עולם של

ב שהתפרסם ברוסיה, ידוע מיליונר *
שלו. הסוכר עסקי
 :עברית :הצלם — דיק ק. פיליפ ••

עמו 189 מסדה; הוצאת יהודאי; נורית
רכה). (כריכה דים

וה המודפסים כלי־התיקשורת תפקיד
 ״ד,מ־ המכונה תופעה תופסת אלקטרוניים

 ״המכונו־ :כך המתואר כונו־עיתונאי״,
 דמויי־הצי־ קבליהם את שלפו עיתונאים

במהירות...״ מידע וינקו נורות
 שולטת ניקול, הלבן, בבית הגברת
 מסכי על רב־גווניות הופעות באמצעות
עתה לבלבו המסד ״על :הטלוויזיה

וה הלבן העור ויפים, שלווים ־פנים תווי
 את למקד שהצליחה האשה של נאה

 כוכב־ של לטה, ש אומה של לבה תשומת־
שלם...״ לבת

 העובד דינם, הוא הצלם של אחר גיבור
 חברה פראואנצימר, מורי של בחברה

 פעולת עבור צלמים בבניית העוסקת
ש הוא ״וינם :הבינכוכבית ההתיישבות

 אישי, באופן מורי, על-ידי נשלח היה
 בניו־יורק שנערכה המהנדסים לוועידת

 של במכונת־הזמן להשתתף בדי ,2023כ־
 פסיכיאטר לשלות ובגסיונות פון־לסינגר

 היט־ את לרפא כדי ,1925 ת לשת בחזרה
 פון־ למעשה שלו. ממחלת־הרדיפה לר

 זה, בכיוון אחדים נסיונות עשה לסינגר
ל התוצאות את שמדו ,גי׳ אנשי אבל

עצמם...״
ה מהלך את לשנות הניסיונות ובצד

 משני־היס־ שילוח באמצעות היסטוריה
 קטן עם נותר הרחוק, העבר אל טוריה
 :הלבן הבית אל מגיע שנציגו אחד,

 שראש־ תיבודו לניקול גילה ״הכרטיס
 י והוא הלבן לבית הגיע ממשלת־ישראל

 שטארק אמיל בחדר־הקמליה. עתה ממתין
 הבדיחה את ידע שתמיד והצנום, התמיר

 פגש אחד (,יום ביותר החדשה היהודית
 בפגישה לבש׳)...״ וישו ישו, את אלוהים

אמיל לבין הלבן בבית השליטה בין

גרינג הרמן
טוב״ חייל הוא ״אבל


