אל תתן דעתך על דעת הבריות .תן דעתך על הבריות.
א.ל .שטראוס.

על הנזק,
 .מי יקה

ם ישמור!
וות דברים

ינקות ,אני
את הורגת
ערב ביחד
 .1אני לא
:ל הגברת

יים ועכשיו
העולם ד<־

עוזי( :עצבני מאוד הפעם ):תעזבי כבר את הנקניקיות
הרקובות האלה! לא בשביל זה באנו ,אחרי ה 
כל( ...הוא פונה לצבי) תשמע; צבי :תאב־
לעס  ..אני דיברתי עם החבר שלי ,בעל החניון
צכי :תשמע ,עוזי ,מה שנוגע לפיננסים ,זה בדיוק הזמן
להחזיק מעמד .שמעת על הניו־דיל בארצות
הברית של רוזבלטז
עוזי :לא.
פרידה( :לצבי) ניו־דיל ...מה אתה רוצה ממנו.
צכי :למה ? זה היה בדיוק אותו מצב כמו עכשיו בארץ.
שתחסר שערה! (פונה לעוזי) החבר הזה שלך,
יש לו באמת מה להשקיע ,או שזה גם כן אחד
מהדגים הקטנים האלה שמסתובבים פה.
עוזי :הוא יכול להרים את כל העסק ככה.
צכי :כי בארצות הברית ,אתה מבין ,אנשים כאלה ב 
קושי יכולים להיכנס לשותפות באיזה טכסי ,או
בקיוסק של פופ־קורן.
עוזי :אולי נישב פעם אחת וננסה סופכלסוף לעשות
חשבון כמה בדיוק נחוץ כדי להתחיל להזיז את

צבי:

מדרגות•

עוזי:
צבי:

■וגם? <ל־

^קרוא לזה

וז) תשמע,
•חים לקחת
מהעסק לא

עוזי:
צבי:

סאבי פותח

עוזי:
ר .לא פעם

•רים אותך,

צבי:

 cכל מיש 
ן ,אז אתה

עוזי:

הארץ ה־
במכס ז
ולף ,אם לא

צבי:
פרידה:
צבי:

!ציוד הזה ז
!תח את ה 

את הלחץ;
זום הזה.,..

טים ...פה
יש התפת 
חה .ולי יש

ונפתח את
ערץ.
רואה ,הוא
ציוד למה 

? וגם אין
עוזי:

1

פרידה:
עוזי:

לי .נרביץ
פרידה:

:רב ...למה

המומה עד
אותך ,אבל

ומיד מוכר-

יקום וללכת

עוזי:

אתם ,האט־
:ורא פתוח!
ל לדבר עם

פרידה:

ת?

עוזי:

כיב! פרידה
פרידה:
ות)

יותר אנושי.
מאה אחוז ,מאה אחוז! אבל בוא ננסה לחשב
בדיוק כמה כסף צריך בשלב הראשון ,בשביל
לצאת מהחובות ולהתחיל לנשום
אני יכול להגיד לד בדיוק .זה פשוט מאוד  ..יש
לד חתיכת נייר ? פרידה ,יש איזה חתיכונת נייר
ועיפרון? אפשר לעשות חשבון!
ותנסה גם לעשות חשבון של רווחים ,כי כל הכבוד
לרעיון של הסעד אבל אם אני מנסה להכניס את
המשקיע לעסק ,הוא ירצה להרוויח משהו מכל
העניין
פרידה ,תמזגי עוד קוקה־קולה!
(בלעג מר) ״קוקה־קולה״...

מרים דרור
חוטי השיש הקר

אמא!
מאיפה יש לחבר שלו ,פישר בן עשרים ומשהו
קאפיטאל? מאיפה?!

צפור זועקת
והראי השיחור הירוק בעיניה
ובי תחינותיה ז T
מי שלא זכר
לא ידע אף בקנחש
את רכות מגלה

2

פרידה:
דפי:

בז
ח

עוזי:

צבי:

בז

פרידה:
צבי:

פרידה
צבי:
פרידה:

הירוק שהשחיר בעיניה
והשיש הקר על שפתיה.

צבי:
פרידה:
עוזי:

פרידה:

אוקיי ,אז גם הוא משוגע! זאת הבעייה שלך ? או
שהבעייה שלד זה איך להוציא אותו (מצביע על

צבי) מהבוץ?
זאת ארץ של קירים!

עוזי :אומרים קירות!
פרידה :ארץ של גנבים .הם לקחו את האיש הזה ושברו
אותו לחתיכות קטנות ,ולא מספיק להם ,הם דור 
כים עליו ברגליים עד שיהיה סמרטוט בשביל

הריצפות!
עוזי :אומרים רצפות! ר־צ־פות לא ריצפות.
פרידה :והוא איש טוב! (היא יוצאת בריצה) אני לא
יכולה יותר! לא יכולה יותר!
דפי:

צבי:

עוזי:

אמא! (יוצאת בריצה ,וחוזרת מיד ):היא סגרה
את עצמה באמבטיה!
פרידה! (יוצא בריצה ,ושומעים אותו מבחוץ
צועק באנגלית ):אופן־אם! אופן־אפ! פרידה
אופן־אפ!
(עוזי נותר לבדו בחדר .הוא מתבונן בדברים שעל
השולחן ,ומוצא את הצ׳ק שצבי רשם לדסי .הוא
מגחך בזעם ,מקמט את הצ׳ק ,מקלל):
קוס־אמק! (הוא ממולל את הצ׳ק ומשליכו ארצה,
ועתה הוא מתחיל לזרוק הכל מהשולחן ארצה.
הוא מנקה את השולחן מהכל .עתה נכנסים צבי,
פרידה ורפי ,כאשר דסי וצבי מובילים את פרידה.
הם עוצרים ורואים את תוצאות מעשיו של עוזי).

דפי :מה עשית ?
עוזי :תושיבו אותה!
פרידה( :רועדת) תיקחי אותו מכאן!
עוזי( :על פרידה) שבי( .צועק) שבי!
פרידה :אני לא יכולה לראות אותו! (לצבי) תישלח אותו
מהבית שלי!

דפי:
צבי:

אמא תפסיקי!
(לעוזי) תלכו עכשיו.

עוזי:
צבי:

שב!
(לדפי) קחי אותו ותלכו.

עוזי:
דפי:

שב!!!
(תופסת בידו של עוזי) בוא נלך!

עוזי:
צבי:
עוזי:

שבי גם את!!!
מה זה...
(מרעים כרס״ר) שב!!! (הוא מושיב את כולם,

והם די המומים .הוא מסתובב ביניהם כארי בסו 
גר) אני לא רוצה להרביץ לאף אחד...
(לפרידה שמנסה לקום) שבי! שבי!! י עכשיו
תבינו; אסור לכם לחיות פה .אתם מבינים ? ! אני
אעזור לכם להשיג כרטיסים ,ותיסעו מכאן מיד!
אתם לא תשבו פה ,ואתם לא תלכלכו את הארץ
הזאת ,מובן ? (לפרידה) את אישה משוגעת ,ואת
צריכה באופן דחוף אישפוז .בשביל מה באת הנה?
לחפש את היופי המושלם ? אין כאן יופי מושלם,
אין כאן שום דבר מושלם .זאת ארץ קשה ,כולם
מחרבנים פה קוביות ,אבל ככה אנחנו חיים פה,
וזהו זה! ואת השיגעונות שלכם תעשו באמריקה.
שמעת ? ! לא פה! אל תדברי עכשיו! אין לך מה
להגיד ,ולי אין מה לשמוע .אני לא יודע מאיפה
אני אקח את הכסף ...אבל אני אשיג את הכסף,
אני אקנה לכם כרטיסים ,ואתם תיסעו מהארץ,
ולא תלכלכו פה את הכל עם השיגעונות היהודיים
האלה! החרא הגיע לי עד פה ,ואני רוצה ארץ
נקיה ,בלי דרעיים ובלי גישעפטים ,וככה זה

פרית־ ,.תירגעי .אז בוא ניקח נייר ונעשה חשבון,
נו! .
ואני בטוחה שאין לו שום השכלה .שום חינוך.
בואו ננסה רגע להיות מעשיים .אנחנו מדברים
על כסף
צבי לא היה צריך לבוא הנה ,עם הלב היהודי
שיש לו כמו צרה ,לרוץ לכל מיני פקידים טיפ 
שים ,הוא ממציא גדול ובינלאומי של מכשירים
לזקנים ,שיש לו בכיס הקטן הרבה יותר מדע
מכל הפרימיטיבי□ עם המיליונים בנו־מנס־לאנד

הזה!
דסי ,אולי תקחי את אמא שלד קצת למיטבח,
ותכינו את הנקניקיות( ,לצבי) כי אתה מבין,
שאלה ראשונה ששואלים אותך זה מה הנזק,
ואיזה פרצוף יהיה לי אם אני אתחיל לקשקש
מיספרים על בערך ? אם אתה רוצה לראות כסף

(מתפרצת) הוא לא רוצה אף סנט מהכסף של
החבר שלד! רק בשביל קירות .יש פה לב לאנ 
שים! רק בשביל בטון! זה המקום הכי בורגני
בעולם! הכי בלי נשמה!
(לצבי) ואתה לא תיתן אף סנט לוועד הבית ,כי

צבי:
עוזי:

נושכים ?ש1נם בךממה
שתיקתם ’שוקעת ז' ז

בניו־יורק ,בסופרמרקט שלנו ,היו  112סוגים של
משקאות 112 .סוגים! וכמה סוגי גלידות( ...ל 

פרידה) שישים ושיבעה סוגים! אה?
פרידה :שיבעים ושישה.
צבי :שיבעים ושישה סוגים ...וזה עוד לא הכל...
עוזי :תראה צבי ,אני רוצה שתבין :אני לא הבאתי את
הצרה הזאת ששמה שטיים ,אבל אם אני מכניס
את החבר שלי
פרידה :החבר שלד יודע מה זה עסק?
דפי :הוא אמר לד :יש לו חניון
עוזי :בכל אופן ,איתו אל תדברו על סעד.
צבי :למה ?
עוזי :לא ,פשוט אל תזכירו את זה .תבינו שזאת לא
ארץ של פילאנטרופיה.
פרידה :באמת קשה למצוא מישהו שהוא לא גנב.
דפי:
פרידה:

חרדל ובלי

זה? כי אם אני רוצה לעניין אותו
יש היום הרבה ציוד לטיפול בזקנים ,שבארץ לא
מכירים בכלל .והכיסא שאני המצאתי ,רק מהם־
טנט אפשר לעשות מיליונים .אתה מוכרח לבוא
לבית המלאכה
(מאבד סבלנות) כן כן
ואתה יכול להביא את החבר שלד המשקיע :אם
יש לו רק חוש לביזנס ,הוא יתפוס ישר! אנחנו
נתקשר עם בית־חרושת שיקנה את הזכויות ל 
ייצר את הכיסא ,ואנחנו נקבל עשרה אחוז מה 
מחיר ברוטו של כל כיסא ,ואחרי שהעסק יתחיל
לרוץ ,נוכל לעשות גם פעולות סעד ,מפני שב 
ארץ ,עד כמה שהיספקתי לדאות ,הצד הזה מוזנח
לגמרי.
בוא ננסה אולי לחשב.
אני באתי לארץ־ ישראל בתור אידיאליסט ,כי אני
חושב שהיהודים צריכים לעשות הכל יותר יפה,

עוזי:

פרידה:
צבי:
עוזי:

יהיה •
(לצבי) דו סאמסינג פור גודס־סייק!
(לפרידה) שאט־אפ! איי קאנט קיל הים...
(מניח ידו על כתפו של צבי) צבי ,אני אעזור
לך .אבל אל תיגע בעסקים ,ואל תיתן לאנשים

אני אמות מזה!
(לפרידה) אולי תעזבי את השיגעונות של אבא
שלי בצד עכשיו! זה לא הנושא!

מטומטמים לבלבל לך את המוח ,כי האישה הזאת

כל הזמן רודף אחרינו עם הקיר הרטוב! אלפיים
לירות בשביל הקיר הרטוב!

מטומטמת!
עוזי! איך אתה מדבר...

דפי:

>

צבי:
פרידה:
צבי:

פרידה:
צבי:

פרידה:

זאת אימך אבל היא מטומטמת! משהו לא בסדר

איתר!.
תעשה לי טובה ולך עכשיו.
אוקיי ,אני אלך .אבל אני מתכוון לכל מילה ש 
אמרתי( .לדסי) את באה?
(דסי קמה ממקומה)
את הולכת איתו?
בטח שאני הולכת איתו( .היא ניגשת לעוזי ,כור 
כת את ידה על זרועו כנאחזת בו) בוא( ...הם
יוצאים ,וקולה נשמע מבחוץ ):לא היית צריך
לדבר ככד-

(מבחוץ) אני יודע .קוס־אמק ,היא הרגיזה אותי!
(צבי ופרידה נשארים לבדם)
(ניגש לפרידה הרועדת בכל גופה ,ומנסה להרגיעה)
מדאיג אותי מאוד המצב שלו .אלה סימפטומים
של מהלה.
אתה חולה.
אולי את חולה .כולם חולים .אין דבר .אני לא

צריך שום עזרה.
אתה לא תצליח.
אני אצליח.
(בסארקאזם) כמו באמריקה .אתה אדם לא מוצ 
לח .אתה הורס את המשפחה ואת הכל .אני אמות
פה .אני הולכת למות ,ולא איכפת לאף אחד
את יודעת מה ? נחזור לאמריקה.
אתה יכול לחזור לאמריקה ? תלך ישר למשפט עם

מס־הכנסה.
האמת היא שאני לא רוצה לחזור לאמריקה.
אתה רוצה ,אבל אתה לא יכול .זאת האמת.
(צונח מוכה אל תוך כיסא) אני אקח הלוואה.
אני אכתוב מכתבים .אני אעשה רעש כזה בעיתו 
נות ,שכל הארץ תירעד .איך קוראים לו ,לעיתונאי
הזה ,הקרוב של הגיס שלך!
אני רוצה לחזור הביתה.
מה לא בסדר בארץ הזאת ? (שתיקה) אם הפעם
אני לא מצליח להעמיד את העסק על הרגליים,
אנחנו חוזרים( .שתיקה) מה יש הערב בטלביזיה?
אולי נראה טלביזיה ?
אין פה כלום בטלביזיה .טלביזיה יש פה .בשביל
מה אנחנו מחזיקים בכלל מכשיר .אתה הבאת
אותי למידבר.

אני יודע מה שאני אעשה מחר .מחר אני קם ,את
שומעת ,פרידה ,מחר אני קם ונוסע לחפש את
המיגרש של הסבתא בהרצליה.
פרידה( :צחוק מטורף) הה! אל תזכיר את המגרש הזה!
צבי :אני יודע שיש מגרש כזה .מוכרח להיות .תמיד
דיברו עליו במשפחה .אם נמצא אותו ,זה שווה
מיליונים .הם דיברו תמיד על איזה אקר שלם,
את שומעת ,איזה עשרה דונם שאבא שלה עפעס
קנה בשבילה כשהיא נסעה מווינה לארץ־ישראל.
אני בטוח שזה נמצא בהרצליה .או בחולון .תמיד
דיברו על החתיכת־מגרש הזה בהרצליה ,או אפ 
שר (מבטא "עפשער") בחולון.
פרידה :כן בן .לך תחפש את המגרש הזה בהרצליה ,או
בחולון .אפילו אם הוא היה ,אז מזמן גנבו אותו.
צבי( :בעניין אחר לגמרי) אה! איזה מין אישה אידיא 
ליסטית שהיא היווה ,סבתא ...מהפכנית אמי 
תית .יום אחד בא נואם גדול מהוועד המרכזי,
לאסאל השני קראו לו ,והוא אמר :הדם היהודי
יהיה י שמן על גלגלי המהפכה העולמית .כולם
מחאו כפיים ,והיא קמה ,את שומעת ,עזבו ",את
המפלגה ,את בעלה ,את הילדים ,לא רצתה לשמוע
משום דבר ,והלכה ישר לארץ-ישראל .לקיבוץ.
אז בא אבא שלה קנה לה את המגרש ושילם אז
אלפיים שטרלינג .במשפחה ידעו את כל הפרטים.

רק איפה המגרש נמצא בדיוק ,זה הם שכחו.
בהרצליה ,או ערגעץ בחולון .ואני אפילו לא

פרידה:
צבי:
פרידה:
צבי:

פרידה:
צבי:

פרידה:
צבי
פרידה
צבי
פרידה
צבי

פרידה
צבי

יודע איפה קברו אותה ...אם אני רק מוצא את
המגרש הזה ...תני לי עוד חודש אחד...
הבאנדיט נתן לך אולטימטום של שבועיים.
אל תדאגי .הכל יהיה בסדר( .הוא פונה ללכת)
לאן אתה הולד ?
אני צריך,קצת אוויר .בחוץ הראש שלי עובד

יותר טוב.
אני רוצה לראות את הבן שלי .אני רוצה לנסוע.
איפה הבן שלי...
אנחנו נראה את הבן שלנו .הכל יהיה בסדר גמור.
(הוא מחפש ניירות) איפה הניירות של הבנק?
עכשיו הניירות של הבנק ? ! צבי ,אני רוצה לדעת
לאן אתה הולך!
יש לי פגישה חשובה.
באמצע הלילה ? עם מי ? !
אני אספר לך אחר־כך ,נו...
(מתייצבת בפתח) עם מי! אני רוצה לדעת!
עם אדון מקם ,נו.
אתה שוב הולך להסתבך ?

פריד׳ל ,מקם הוא יהודי כמוני וכמוך .מקם הוא
בנאדם משלנו( .מוצא את הניירות .צורר אותם
בשקית ניילון .נושק לפרידה) רק אל תדאגי .כבר
עברנו צרות יותר קשות .יהודי לא יכול להרשות
לעצמו לאבד את האמונה בגלל איזה חוב זמני
של כמה סנט ,כי אחרת — לאן היינו מגיעים ?
(הוא יוצא) •

