
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

תאריך. בלי אחד ליום ולו אנו זקוקים מח עד
לץ ♦. ס.

 אדוני. מקשיב, אני הרופא:
 מיוחדים. סימנים שום אין הבחור:

 ז כללית בדיקה רוצה אתה :הרופא
בערך. :הבחור

 מה רוצה. שאינך או רוצה אתה הרופא:
ז "בערך" פירוש

 התכוונתי לזה אבל מצטער, אני :הבחור
בדיוק.

 אתה למה מראש אמרת לא מדוע :הרופא
ז בדיוק מתכוון

די סגנון את בחומרה תדון אל הבחור:
בורי.

 בהיסוס? כרגיל מדבר אתה האם :הרופא
 בערך. :הבחור

 ז "בערך" אל חזרנו הרופא:
 חיובית. שהתשובה נניח :הבחור

את להביע מסוגל אינך נניח! הרופא:
בדיוקז רצונך

 כללית. בדיקה מבקש אני טוב, הבחור:
 חשד. מעורר סגנון־דיבורך הרופא:
 !הסגנון שוב :הבחור

 ראשון. סימן זה הרופא:
ו סימן :הבחור

 ואינך סחור־סחור הולך אתה הרופא:
לעניק. ישר ניגש

 סליחה. מבקש אני הבחור:
 המגיפה. של הראשון הסימן זה הרופא:
!המגיפה :הבחור
 לקבוע אפשר הסימנים שאר את :הרופא

הראשון. המימצא על־פי
מבין. אינני :הבחור

חשוב. לא זה הרופא:
 שלי! המחלה זאת אבל הבחור•:

 הכלל. נחלת היא המגיפה :הרופא
 מהי. לדעת עלינו ואף־על־פי־כן :הבחור
 הכל. זה ממנה, להירפא עליך :הרופא
שאר הם מה עתה לי אמור טוב, :הבחור

הסימנים
להגיד. עליך :הרופא

 הסימנים שאר שאת אמרת אבל הבחור:
 המימצא על־פי לקבוע אפשר

הראשון.
 שי־ את לי להכתיב רוצה אתה הרופא:

ז שלי טת־הטיפול
לרשותך. אני הבחור:

!שני סימן זה :הרופא
? הוא היכן :הבחור

נש סחור־סחור גישושים אחרי הרופא:
 "אני :ברוד משפט סוף־סוף מע

לרשותך".
 נימוס. מתוך :הבחור
 !השני הסימן זהו לך. נדמה כך :הרופא

משפט בכל לראות אפשר כך הבחור:
!המגיפה של סימן

ב חוסר־אמון משתמע מדבריך הרופא:
מדע.

 המדע. מחסידי אחד אני הבחור:
 בספק( בראשו )נד הרופא:
השרויה ה״מצטבה" על )מצביע הבחור:

 עתיק לעם שייך אני בעלטה(
ב הראשונים ההישגים בעל

מדע!
 על מעידה החשכה על ההצבעה הרופא:

 השלישי הסימן וזה התרברבות,
המגיפה. של

 אני, חושב. שאתה כמו לא אני הבחור:
המודר לעידן קנאי כלל, בדרך

ני.
? קנאי :הרופא

 התקופה חסיד שאני מתכוון אני הבחור:
 האבות אל פונה אינני החדשה.

דחוף! הכרח מתוך אלא
 !המגיפה של רביעי סימן לך הא :הרופא
 ן להתנהג עלי ואיך :הבחור

איך מושג לך שאין רואה אני הרופא:
להתנהג. עליך

!סחרחורת לי יש :הבחור
? סחרחורת לך גורם גילוי־הלב :הרופא

חמישי! סימן
הגזמתי. אולי הבחור:
סימן הגזמה, ועד מסחרחורת הרופא:

ששי!
 לשתוק. איפוא, לי, ראוי הבחור:
ולשתיקה, להגזמה מסחרחורת הרופא:

שביעי! סימן
!חה־חה־חה :חבחור
צחוק שתיקה, הגזמה, סחרחורת, :הרופא

שמיני! סימן סיבה, בלי
!חה־חה-חה-חה :הבחור

הידיעה למרות בצחוק הפלגה הרופא:
המגי של מציאותה על הברורה

1 תשיעי סימן פה
בכפות־ידיו( ראשו )מכסה :הבחור

 בכפות־ידיך, פניך מסתיר אתה הרופא:
ל אין המגיפה סימני את אבל

הסתיר.
 ז לעשות אוכל ומה :הבחור

ה הסימן על מעידה זו שאלה הרופא:
המגיפה. של ביותר מסוכן

מאבחן אינך לאמיתו־של־דבר הבחור:
ש לקבוע מתעקש אלא מחלה,

מגיפה. זאת
 משמע אותי, מעליב אתה הנה הרופא:

ש מי לפני ראש מרכין שאתה
שמי במי ומתגרה בך מתגרה

העשירי. הסימן וזה עמך, טיב
 אותי. להרגיז מתחיל אתה הבחור:

להא שעליך בשעה מתרגז אתה :הרופא
עשר. האחד־ הסימן רוח, ריך

 !לו־לי־לה־בום )בלעג( :הבחור
השנים־ הסימן לשמה, פטפטנות :הרופא

עשר.
 פעם בדקת האם הרופא, אדוני הבחור:

ז מבעלי־ההשפעה איש
לי. הזדמן הרופא:

 שאתה כפי האמת, את לו ואמרת :הבחור
עכשיו? לי אותה אומר

לא. :הרופא
לו? אמרת מה הבחור:
 כלשהו סימן מלהזכיר נזהרתי הרופא:

בו. לפגוע העשוי
 חייו? את סיכנת וכך הבחור:
 חיי! את סיכנתי לא מקום, מכל ־!?רופא:
 ? המגיפה מסימני זה אין כלום :הבחור
ודאי. :הרופא

 נגוע. אתה גם כן, אם הבחור:
מפני מחוסן איש אין ספק. בלי הרופא:

!המגיפה
 ? עצמך את מרפא ואינך :הבחור
לד»מ־ אני שעומד תרופה באותה :הרופא

באוזניך. עליה לח
? והיא :הבחור
ש והיא זו, לתרופה תחליף אין :הרופא

שתש־ ידיך, על תלד, אם תלך,

תז באוזניך, תראה בעיניך, מע
בזכרונך. ותחשוב בשכלך כור

מנשוא! וקשה מוזרה תרופה :הבחור
ובדוקה. יעילה טובה, אבל :הרופא

לך, תודה הבחור:
ללכת. עלי לי, סלח :הרופא
צלחה. דרך :הבחור

ה שמאל. לצד פונה )הרופא
נע הרופא עולה. הלגלגני צחוק

מהצד ויוצא לאחור פונה צר,
נכנס( שממנו

המאוס הקול את להשתיק עלי :הבחור
אחר. , פתרון אין הזה.
פתרון יש ימין: מצד )קול

אחר!(
נר ענק, ממדי בעל איש )נכנס

בידי ומחייך בעצמו בטוח אה
דות(

אתה? מי :הבחור
ידיד. :הענק
אותך. מכיר אינני אבל הבחור:

מכי אנו בו חיים שאנו בעולם :הענק
אויבינו. את ו*ק רים
קודם. אותך ראיתי לא :הבחור

די. זה אותי, רואה אתה הנה :הענק
אלוהים! רחמיך, :הבחור

בו כי הזה, הרגע את היטב זכור :הענק
אושרך. מתחיל

רוצה? אתה מה :הבחור
לך. לעזור :הענק

? במה :הבחור
אויבך. בהבסת :הענק

מאיש. עזרה ביקשתי לא אבל :הבחור
מח הוא אליך שבואי מוכיח זה :הענק

ממש. ידידות של ווה
7 אותך שלח ומי :הבחור

העליונה. ההשגחה אמור, :הענק
מסבי שאינה כללית, תשובה זו :הבחור

דבר. רה
בתו אליך שבאתי הנח כן, אם :הענק
תפקידי. קף

 ? תפקידך ומה :הבחור
 מאזני-הצדק. על לשמור הענק:
 זה? לתפקיר אותך מינה ומי הבחור:
ההולם בתפקיד בוחר ארם כל הענק:

אותו.
 עזרה. ממך ביקשתי לא אבל הבחור:
ב שאני ידעת שלא מפני אולי הענק:

...אולי או קרבתך,
? אולי :הבחור
בהער מגזים שאתה מפני אולי :הענק

כוחך. כת
 מקום. מכל ענייני, זה הבחור:

לא. :הענק
? לא :הבחור

 עלי תפקידי, בתחום כלול זה הענק:
מעצמך. אפילו להצילך,

 לי נוגע זה בסופו־של-דבר אבל :הבחור
בלבד!

 תפקידי. בתוקף לי, גם נוגע זה :הענק
 לא ממך מבקש אני רבה. תודה הבחור:

 איש תפקידך. בהערכת להפליג
ברירה לי ואין בי, פגע חצוף
בעצמי. לקח ללמדו אלא

זולתי ואיש ממך, חזק הוא אבל :הענק
לו. יוכל לא

 בעזרתך. צורך לי אין הבחור:
מאוד־מאוד. לה זקוק אתה הענק:

 מכירך אינני שנית. לך מודה אני :הבחור
בינינו. אמיתי קשר ואין

 מהמקום בלתי־נפרד חלק אני הענק:
 מקור־פרנסה כאן לי יש הזה,

 יש כך על נוסף ושאר־בשר.
 בין עתיקי־ימים קשרי־ידידות

אבותיך. ובין משפחתי
 מפקפק. אני אבותי? הבחור:
 זה? ספק לך מנין הענק:

להם שהיו האנשים את מכיר אני :הבחור
איתם. מגעים

 ואין כולם את להכיר יכול אינך :הענק
 שאינך אלה בין שמשפחתי ספק

מכיר.
 חייב אינני דבריך נכונים אם גם :הבחור

עזרתך. את לקבל
 זאת היסטורית עובדה מזכיר אני :הענק

 העזרה קבלת את להצדיק כדי
אותה. לחייב כדי ולא

 חובה! זאת אין כן, אם הבחור:
תפקידי. בתוקף עלי חלה החובה :הענק

 החובה. עקרון את דוחה אני הבחור:
לקבל מסרב שאתה מדהים ממש :הענק

!משמים אליך היורדת עזרה
ל ועלי אני, קיבלתי המכה את :הבחור

! החזירה
בעצ זאת לעשות מסוגל אינך הענק:

מך.
 עניינך. לא זה הבחור:
תפקידי זה לי, שיש מה כל זה הענק:

בחיים.
 אותי. מעניין אינו תפקידך הבחור:
בשפיות פקפוק בי תעורר אל הענק:

דעתך.
 לעשות לי והנח לך בבקשה, הבחור:

כרצוני.
 תדחה אל היטב, חשוב חשוב, הענק:

העליונה. ההשגחה מתת את
ל ועלי אני, קיבלתי המכה את הבחור:

! החזירה
ה בין וניצבת חוזרת )הבחורה

ל־ ראשו מרכין הענק שניים,
 על משיבה והיא אות־ברכה,

ברכתו(
 בע־ את לראות לי הוא לכבוד הענק:

לת־הבית.
 אדוני. תודה, :הבחורה
הקשרים את לו הזכרתי עתה זה :הענק

 ובין משפחתי בין קדם מימי
אבותיו.

 הכל. שמעתי הבחורה:
אלה. בקשרים מכיר אינו הוא הענק:

 בקשרים להכיר שלא אי־אפשר :הבחורה

כחדשים. ישנים
 התבונה. לקול חן־חן הענק:
בכעס שרוי הוא סבלני, היה־נא :הבחורה

גדול.
 על לשקוד זכותי, זאת אין כלום :הענק

תפקידי? מילוי
 החיים. על המגן התפקיד יבורך :הבחורה

 התבונה. לקול חן־חן הענק:
קנוניה! הבחורה( )אל הבחור:
 חס־ושלום. הבחורה:

!קנוניה :הבחור
לפניו. לבך את פתח :הבחורה
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