
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

חזרה
מחזה

דגן גבריאל

:הופעתן( סחר )לפי הבט־צות

 ס^^־^ן פיסר

 וריס דה ין

 מלצר

 הלר אדי ד״ר

 ססיין מרתה

 שולץ קרל

 סטיין איתור

 ארתור( של )אשתו סטיין הל

 אירופאית. מרכז בבירה מלון דירת :המקום

.1970 :הזימן

 לשירותים לפו־וזדור, דלתות מלון. בדירת חדר

 על )סלפון שולחנות שני ספה, הסמוך. ולחז־ר

 עומד החור בפינת כורסא. כסאות, מהם(, אחד

 מיושנים הרהיטים רגם החדר גם מיושן. פרגוד

המודר הזמננם לדרישות לעברת כדי שופצו אך

ניים.

 של גבוהה רמה על ומעיד מרווח החדר כי אם

 במקצת עלובה היא הכללית האווירה המלון,

 כיסוי של הצבעים בחירת בגלל בעיקר ,וקודרת

 הכבדים הוילונות ובגלל והכסאות, הכורסא הספה,

החלונות. על

 פרוז׳קטורים. מספר ההתקנו התקרה על ברקע

 ספה יל^יר הבמה על גמצא פיטר המסד בהיפתח

 מזזוודה החדר באמצע הפתוחה. מזזודתו שעליה

סגורה. שניה,



 ׳מסדר ממזוזדתד, ד,פצים מספד )מוציא הימר

 עיגדיה׳ לעצמו מדלי? הבגדים. בארון אותם

 מסתכל לחלון, הולד עניבתו. תשר מתיר

 את כורי, ספק מודד, ספק — מסתובב החוצה,

 את ומפכה מדלית החשמל, למתג ניגש החדר.

 הפרגוד את מזיז פעמים, מפפר הפדוז׳קטורים

 לטלפון, הולד אותו. מאירה חזתה אור שתה כד

 ...64־0263 בבקשה לי תן השפופרת( את מרים

 2 הלר דוקטור עם לדבר יכול אני תודה... כן,

 )בחוסר חבר. אני פצינט. אינני לא, לא, —

 !סטון פיטר שמדבר בבקשה לו אמרי סבלנות(

 — תודה. — יורק. מניו סטון פיטר כן, כן,

 המלון בדירת כאן אני י אני היכן — 2 אדי

 הגיעה מרתה ודאי. כן, — בשבילי. ששכרת

 תגיע היא אבל איננה, היא לא, — כן. גם

 מאוד. טוב שעה... כרבע — דקות כמה תוך

 מבין אני קולך. את שוב לשמוע שוב מצוין.

 הפרוז׳ק־ את ראיתי כן, כבר... שולץ קרל כי

 )צלצול להתראות. טוב... גמור. בסדר טורים.

 את )מוריד להתראות... ודאי... אדי, כן בדלת(

 פיטר מצלצל. שוב כדלת הפעמון השפופרת;

 הפרגוד את שהאיר הפרוז׳קטור את מבכה

בבקשה... הדלת( את ופותח

אדוני. שלום )נבנם( וריס דה

בבקשה. שב, היכנס... היכנס, פיטר

 הזמנת... כי על לך מודה באמת אני וריס דה

בסדר... בסדר, פיטר

 ודים. דה שמי תודה. אסיר באמת אני וריס דה

היום". מ״חדשות עתונאי אני

שב... — לי. אמרו כך כן, פיטר

)מתישב(. תודה וריס דה

 החדר באמצע שעומדת המזודה את )לוקח פיטר

 כאותו לדבר ממשיד הסמור. לחדר אותה מביא

 דה מול )נעמד לשתות... משהו הזמנתי זמן(

? סיגריה ודיס(

לא... אני תודה, לא ודים דה

לי... אמור שתתחיל... לפני פיטר

2 כן ודים דה

2 ידעת איך פיטר

 ה־ אנחנו — יודע אתה מקצועי. סוד וריס דה

 לא איש שמלבדי בטוח היה אבל עתונאים...

? נוספים עתונאים הזמנת אתה — ידע.

 ולסדר ממזודתו דברים להוציא )ממשיד פיטר

 פרטי ביקור שלא. ודאי לא. כארון(. אותם

 אסיר ׳טל מדים ממזוודתו מוציא )הוא בהחלט.

לרגע. רק — 2 לקום מוכן אתה ריכוז( מחנות

 2 ריכוז מחנות אסיר של מדים אלו וריס דה

לרגע. בבקשה תקום כן. כן, פיטר

)קם(. כן... ודים דה

 וריס( דה של גופו על המדים את )מודד פיטר

 )הוא לשבת. יכול אתה טוב... בסדר... זה כן...

 תתחיל אוקיי, הארון(. בתיד המדים את שם

לשאול.

 טס סטון פיטר מדוע לדעת סקרן אני ודים דה

כאלה. מדים עם לכאן מניו־יורק

 לי... סלח כדלת( )צלצול מקצועי. סוד פיטר

הדלת(. את )פותח

 כמה המגש על תה. עגלת עם )נכנם מלצר

 סוכר, חלב, קפה, קנקן כוסות, משקה, בקבוקי

אדוני... שלום. ועוגות( ספלים

 השולהן. על כאן הקפה את שים תודה. פיטר

 האם חלב... סוכר, כאן — אדוני. כן, מלצר

ן הקפה עם עוגה איזו תבקשו

 י... וריס דה מר — תודה. לא. לא פיטר

קפה. רק — תודה. לא, וריס דה

 אנשים... לארבעה ערב ארוחת )למלצר( פיטר

ז כן

 )מושיט שמונה. לשעה הוזמן ודאי. — כן מלצר

כאן... תחתום בבקשה, לפיטר( חשבון

 2 בסדר חתום( חשבון למלצר )מחזיר פיטר

 תתנגד לא האם — אדוני. רבה, תודה מלצר

 יש כי — מראש... לארוחה השולחן את שאכין

לנו....

בסדר... בסדר... פיטר

 )יוצא(. שלום... אדוני. תודה מלצר

תודה. לא, ודים דה

ן חלב וריס(. )לדה פיטר

? הקפה לפגי חריף משהו פיטר

תודה. לא, לא, ודים דה

לעצמו( מוזג וריס, לדה קפה ספל )מושיט פיטר



שאלות... ובכן,

 סטון. מר מחזותיך, כל את קראתי וריש דה

 בערים וגם כאן, הבמה על מהם כמה ראיתי

 אחת באף ביקרת לא מדוע באירופה. אחרות

? שלך מהפרמיירות

י 1942ב־ היית כמה בן פיטר

שמונה... בן — י 1942 וריס דה

הרבה... זוכר אינך שמונה... פיטר

י סליחה וריש דה

 יהודי. שאני לד ידוע כי מניח אני פיטר

לסטון. מסטיין שמך את ושינית וריש דה

י הראשון — שמך ומה פיטר

יאן. וריש דה

 וריס... דה יאן שלחש( כמעט — )לעצמו פיטר

שמונה... בן

? סליחה וריס דה

 אתה חשבתי... רק כלום... לא כלום... לא פיטר

 למדתי אני כן... עממי, לבית־ספר הלכת

 אנחנו עכשיו — אושביץ. של באוניברסיטה

 מה הטעים... הקפה את לוגמים כאן, יושבים

וריס... דה שאלתך

לא... פעם אף מדוע שאלתי וריש דה

 פרמיי־ פרמיירות... זוכר... אני כן, כן, או פיטר

ש זכרונות וורשא... ברלין, אמסטרדם, רות...

להם. משתוקק אינני

 אומר אתה מבין. שאני סבור אינני וריש דה

 היא כאן נמצא שאתה העובדה האם זכרונות...

שזכרונותיך... סימן

י בינינו להסכם נגיע לא מדוע פיטר

י... כן וריש רה

לא הצגות, לא פרמיירות, על נדבר לא פיטר

זכרונות.

פנים בשום הבט... וליחה( כ )כמכקש וריש דה

רציתי... לא ואופן

בחרת ישר. לך אומר בסדר. בסדר, פיטר

המחזאי את לראיין מוצלח כל־כך לא ביום

סטון. פיטר

אני.. הבט, וריש דה

 מענין בפרק להשתתף ברצונך אם אבל פיטר

 יתכן מוזמן. הנך — סטיין פיטר של בחייו

 מרתק יותר הרבה הרבה משהו עם מכאן שתצא

 )ניגש לי. סלח מצלצל( )טלפון שגרתי. מראיון

 מרתח, — פיטר. מדבר — כן י הלו לטלפון(.

 לא, — י זמן הרבה כל־כך לך לוקח זה מדוע

המתיני.. עדיין. הגיע לא אדי לא, לא, —

 דה )אל המתיני... !בהחלט כן. — לא... לא,

 בעיר כאן להשיג ניתן היכן יודע אינך וריס(

 )לטלפון( 1 תיאטרון שחקני של נכריות פאות

רגע... עוד

 1 נכריות פאות וריס דה

מכיר... אינך כן. כן, פיטר

מכי'־ הוא ל... לצלצל יכול אני אולי וריס דה

התיאטרון. אנשי כל את

מר־ )לטלפון( י, בסדר — בבקשה צלצל פיטר

רחוב אספלנד, ;כן למלון. בואי כן. - - י תה

שיני נחמד. די .16 חדר נכון, — .29 זואידר

 — אהר־כך. לך אסביר לא... לא, — חדרים.

מעט. עוד כאן יהיה הוא לאדי. שצלצלתי ודאי

 השפופרת( את )מוריד להתראות. בסדר, —

ל וריש דה את מזמין יד )כתנועת בבקשה...

טלפון(.

 מין איזה מתכוון... אני ? לו לומר מה וריס דה

לטלפון( )ניגש ? לך נחוצה נכרית פאה

לפא־ זקוקה אחת שגברת רק לו אמור פיטר

מחיר. כל לשלם מוכן אני להערב. נכרית.

השפופרת( את )מרים אני... טוב... וריס דה

— י הלו . אבל.. ננסה, — בבקשה. 764562

שמע וריס. דה יאן כן, — יאן. מדבר י רוד■
לא לא, - - נכרית. ה פיא צריך אני רודי,

 אני הערב. מהר. לא — אשה. בשביל בשבילי.

 לתוך )לוהיט עכשיו... לך להסביר יכול לא

 אני רגע, — סקופ... בתקיפות( השפופרת

 תודה. באמת תודה, — יודע. כן, כן, רושם...

 את )מוריד בקרוב. אותך לראות מקווה אני

 נמצא שאני יודע היה רודי אם השפופרת(.

סטון... פיטר המחזאי עם כאן

צלצל... תודה... פיטר

 לא אני מישהו. של כתובת לי נתן הוא וריס דה
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 אפשר אבל טלפון, אין אותו, נמצא אם יודע

לנסות.

טוב... פיטר

 ?... סטיין פיטר של בחייו מרתק פרק — ורים דה

אני... סטון, מר

? טלפון לו אין פיטר

לשם. לגשם צריך אין. וריס דה

הארוחה חמש. כבר שעונו( על )מסתכל פיטר

הזאת... והפאר. בשמונה.

1 גברת לאותה לחכות לא וריס דה

 אם מיד וצלצל בבקשה לך זמן. אין פיטר

וריס... דה אנא, מצאת.

 — מבוקשך. לפי הכל בסדר. בסדר, וריס דה

 מה פיאה. מין איזה לפחות לי אמור אבל

? הצבע

 לא קצוץ. קצר, אבל חשוב. לא הצבע פיטר

סנטימטר. משני יותר

 ? אשה בשביל — 1 סנטימטר שני וריס דה

כן... כן, כן, פיטר

 עניני, לא שזה מבין אני לי, סלח וריס דה

 צלצול — שעונו על מסתכל )פיטר אבל...

כדלת(

ן... אדי נכנם( הלר !...)אדי היכנס פיטר

מתחבקים( !...)הם פיטר אדי

נפלא. ממש נראה אתה אתה... פיטר

אתה. גם אדי

? משקל קצת הוספת לא פיטר

 של בנוכחותו )משגיח שלא... מקווה אני אדי

הכרה... עשינו לא — סליחה וריס( דה

מ־ וריס דה מר — הלר דוקטור או... פיטר

היום"... "חדשות

מאוד. נעים אדי

פיטר כי רואה )הוא מאוד... נעים וריס דה

 ללכת... התכוונתי בדיוק שעונו( על שוב מביט

 מכאן. אותך מגרש אני שלא מקוד, אני אדי

 היה )לאדי( ללכת. באמת עלי לא, לא, וריס דה

להכיר... נעים

שלום. אדי

 אטלפן.)יוצא( אני — להתראות. וריס דה

ז הוא מי אדי

 שמונה בן — וריס. דה יאן זריז. עתונאי פיטר

.1941ב־

1 סליחה אדי

חשוב. לא פיטר

 ?... מרתח הנוסח( החדר לכיוון )מסתכל אדי

הנה. בדרך פיטר

אותה. לראות מצפה אני אדי

אינני מצטרף, היית לא אם אותך. והיא פיטר

הערב. למפגש מסכימה היתד, אם יודע

? ככה אדי

הרעיון מכל ביותר התלהבה לא היא פיטר

הזה.

זאת. יודע אתה — . לא. אני גם אדי

?... מרגיש אתה איך פיטר

יודע... אינני — יודע. אינני אדי

אתה.. אבל פיטר

בסדר. אני אדי

כן... פיטר

אני תדאג. אל אשתתף. אני תדאג. אל אדי

 זאת הבטחתי יכולתי. כמיטב פעולה אשתף

האחרון. במכתבי

עליך. סומך אני יודע. אני — כן. פיטר

? ארתור לדודך טלפנת אדי

התעופה. משדה ישר כן. פיטר

 כשאתה אבל שם. אותך לפגוש רציתי אדי

 כשהם לך זקוקים הפציינטים — פסיכיאטור

לך. זקוקים

 בדיוק כאן יהיה ארתור — יודע. אני פיטר

בשמונה.

 הייתי בינינו... המכתבים חליפת למרות ארי

 ה... לכל אותך הניע מה יותר להבין רוצה

לזה? לקרוא איך ה... כל

 תסלח אתה — רוצה. שאתה איך לזה קרא פיטר

בית?... נעלי אנעל אני אם לי

בבית... כמו תרגיש — ודאי. ודאי, אדי

 כמו בית( נעלי נועל נעליו, )מוריד פיטר

 אדי... הזאת, האחרונה השנה — בבית?...

 ניסיתי — מאוד. קשה היתה האחרונה השנה

 בי... בגדו המלים — אושכיץ. על מחזה לכתוב

קשה... קשה... קשה, שנה
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חוויה... למסור כדי מלים להמציא אדי

 על החיים, תוכי בתוך מוות על מלים עיטר

 בוגדות... מלים המוות... תוכי בתוך החיים

 זכרונות... מנוחה... אין רודפים... זכרונות

? משהו לשתות — מלים... ללא

תודה. לא, אדי

 !סטיין משפחת לחיי כוסית( לעצמו )מוזג פיטר

 אלוהים. )שותה( !ולמותה הכוסית( את )מדים

 סטיין. משפחת מכל נותרנו ואני מרתח רק —

ארתור... והדוד אדי

ונצו — קשרים. כסף. מספיק לו היה כן. פיטר

 הוא — התוכנית. — ארצות־הברית... אלה...

 — יצטרפו. המשפחות עם האחרים יסע...

 — !הסופי הפתרון — התוכנית... — 1 אליו

 הפתרון — אושביץ. — המשפחות עם האחים

ועשן... אש — השמיים — 1 הסופי

סיטר... זוכר, אני אדי

 שאני זוכר ואני זוכר שאתה זוכר אני פיטר

 מסתכלים הרצפה. על שוכבים אנחנו — זוכר.

 "משפחה, :אומר ואני ועשן. אש — החלון. דרך

?... זוכר משונה״... לוויה ילדים... הורים,

זוכר... אני אדי

 חושב — ועשן. אש משונה... לוויה כן, פיטר

 אחרי קפד. לוגם הוא שם... ארתור... הדוד על

 המלחמה — בעתון מציץ — דשנה ארוחה

 כדי מאושביץ להינצל רציתי — רחוקה...

לספר... לספר, ולספר, לחיות ולספר, לחיות

שנים. וחמש עשרים עברו אדי

 לדוד לספר חוזר אני ניצלנו. — כן. פיטר

 כורסאות אורחים... חדר — ביתו. — ארתור.

מספר... אני — וחם. טוב קפה נוחות...

שנים... וחמש עשרים כבר עברו אדי

 והשנה — ז עברו ? באמת — ? עברו פיטר

 קרה מה הבנתי סוף־סוף ז... הזאת האחרונה

 אני — כאן. 1945ב־ ארתור הדוד ובין ביני

 — מספר אני — שאלות. שואל הוא — מספר

 והוא מספר אני — הכל. לדעת רוצה הוא

 הדעת. על מתקבל לא זה מבין. "אינני :אומר

 — מבין. ואינני לתפוס כוחי בכל מנסה אני

 לטבח צאן כמו מובלים אנשים מליון ששה

 זד. על חזר והוא ז" התנגדות של שמץ ללא

על... וחזר זה. על וחזר

 אבל שלך הדוד על להגן מתכוון אינני אדי

להסביר... לי הרשה

 רוצה אינני הסבר, שום לי תתן אל פיטר

 מספיק !נאמרו מלים מספיק !הסברים שום

!מלים

מסו שאינם בני־אדם שישנם מבין אינך אדי

להבין... גלים

 בלי יבין! שהוא להבין! רוצה אינני אני פיטר

 קצת שקט, קצת — !שאלות בלי לפחות !מלים

שרציתי... מה כל זה — שתיקה

ו פיטר, הגיוני, היה אדי

 להיות יכול לא !נשרף שלי ההגיון פיטר

!די !רוצה לא !הגיוני להיות רוצה לא !הגיוני

 מלים שאין ממני טוב יודע הרי אתה אדי

להסביר... היכולות

ההר מלים. שבעתי מלים... מלים, מלים, פיטר

 מוכרח... אני — ההיא ההרגשה — הזאת גשה

ארתור! לדוד שלי המתנה זאת

כאן. להיות מוכרח אתה — ברור. אדי

מוכרח... רוצה... לא פיטר

1 מרתה גם אדי

1 מרתח פיטר

 הזה הערב יוליד מה לדעת יכולים איננו אדי

מאתנו. אחד לכל

 משחק. רק שזה יודעים אנחנו הרי פיטר

משלהם. חוקיות יש למשחקים אדי

י... למרתה דואג אתה — כן... פיטר

הערב. ייפגע שמישהו חרד אני אדי

 כפי כאן להיות מוכרח אני אבל פיטר

 אכפת לא לי — המוכרח אני קובע, אתה שגם

ז נכון — !ישלם שמישהו המחיר מה

אמרתי. לא אני זה את אדי

 — מטורף אני — מחיר ובכל — חייב אני פיטר

 הפסיכיא־ אדוני כן לא — !...בדעתי שפוי לא

! 1 טור

 אני מה מפני רק אמרתי פיטר. הרגע, אדי

חושש.
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 מאשר פחות לא לי יקרה מרתה אלוהים... פיטר

הערב... במיוחד לה. זקוק אני לך.

 לנחם מנפח הוא שלו הספקות )למרות אדי

ודאי... ודאי... פיטר( את ולהשקיט

שלום... )נכנסת( מדתה

שלום. פיטר

שוב. אותך לראות טוב אדי

 זה האם )לפיטר( אותך. לראות טוב מדתה

? שלי החדר

את... אם השני.. שהחדר השבתי פיטר

 הסמוך( ההדר של הדלת אל )בדרך מדתה

עייפה... אני

תשבי... אולי אדי

 בדיוק נחמד. הסמוך( ההדר אל )מכיטה מדתה

 )מתי־ לשבת צריכה אני — הזה. ההדר כמו

באי שוב שאני ראשונה פעם אדי(. מול שכת

נוכרית. פיאה אחרי בחיפושים ומבלה רופה,

י לעזור יוכל שהזכרת האיש —

לטלפן. צריך הוא מקווה. אני פיטר

 נשאר השולחן( על קפה כקנקן )משגיחה מרתח

1 קפה עוד

חם. קפה לך אזמין התקרר. כבר פיטר

ללגימה. רק זקוקה אני צורך. אין לא. לא, מדתה

? הלר ד״ר לך, גם —

 לי תקראי אל מרתה, אנא, — לא. תודה, אדי

שלנו. ההסכם ניו־יורק... — ? זוכרת דוקטור.

זוכרת... זוכרת, מרתח

אדי... — ההסכם. את נקיים ובכן אדי

בסדר. מרתה

משהו? לאכול רוצה אינך )למרתה( פיטר

 ארוחת נאכל בקרוב — רעבה. אינני מרתה

? לא ערב,

 הארוחה לפני לאכול צריכה את אבל פיטר

החגיגית.

?.,. לקרל נחכה אולי אדי

? הגיע כבר שולץ מר מרתח

 מווינה. אתו שהביא מהמגפיים מרוצה לא אדי

יגיע. ודאי בקרוב — אחרות. להשיג משתדל

 שנים... הרבה כל־כך קרל את ראיתי לא פיטר

 מדבר כן, — ? הלו — סליחה. מצלצל( )טלפון

 !מצוין מצוין, !מצוין ? וריס דה — סטון. פיטר
 המספר — ? המידה מה — אותה אשאל רגע,

הראש... עליו(הראש, מכיטה )מדתה — שלך.

 אותי מדדו בארנקה( )מהפשת רגע... רגע, מרתח

 ושבעה ארבעים — כאן. האלה... החנויות באחת

סנטימטר.

 סנטימטר. ושבעה ארבעים )לטלפון( פיטר

 כן. — שלושתן. את הבא לא, לא, — מצויין.

להת — !נפלא !נפלא בסדר. — כאן. כולנו

 מסודר. זה טוב, השפופרת( את )מוריד ראות,

 אני — מעט. עוד יגיע קרל שגם מקווה אני

 תכעסו... לא — בגדים. ולהחליף להתקלח רוצה

דקות... חמש

? מרתה מעט, לנוח רוצה את אולי אדי

עכשיו. מסוגלת אינני לא. לא, מדתה

בסדר. הארון( מן חליפה בינתיים )הוציא פיטר

 לאמבטיה( )יוצא דקות. חמש רק —

 י... קפה נוהה( לא הפסקה )אחרי מדתה

לא. תודה, אדי

יודעת... אני יודעת, אני מדתה

1 מרתח שאלה, לשאול מותר אדי

מותר... מרתח

הלר... ד״ר לי קראת אדי

? כן... מרתח

? אדי — לא מדוע אדי

יודעת. אינני מדתה

 שעברה בשנה בניו־יורק שהתראינו מאז אדי

 שאלתי לפיטר שכתבתי מכתב בכל על־ך. השבתי

אודותיך.

 סיפר פיטר — המכתבים. כל את קראת־ מדתה

 חייו את הצלת כי אמר מאוד. הרבה עליך

באושביץ.

 ? אותי הציל הוא פעמים כמה לך סיפר אדי

לא... מדתה

 מאוד. קרובים היינו ואני פיטר קרל, אדי

 איפישרו שהתנאים כמה עד לזה זה עזרנו

זאת...

ודודתי ישאמא אהרי אחד. אף היה לא לי מדתה

 השני... לצד ל... הלכו — פיטר של אמו —

לבד. — לבד. נותרתי
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ושלוש־ם.

שלח שש... בת

פגישה — הערב...

הזה שהערב כמה

? ידידים לד יש עכשיו ■אדי

 שעובדים אנשים עם לפעמים נפגשת אני מדתה

בספריה. לעבוד התחלתי — בספריה. אתי

 שואל אני תמיד כתב. פיטר יודע. אני כן, אדי

בניו־יורק... כשנפגשנו עליך.

הסכים. פיטר — המכתבים. כל את קראתי מדתה

שתדעי... רוצה אני אדי

 עדיין אני לעיתים... — יודעת. אני כן... .מדתה

 בני־אדם... של קרבה לי... קשה מבוהלת...

הגר מפני רק לא פחדתי. במחנה... — שם...

 כל־כך... הקרוב המוות... מפני רק לא ; מנים

 מהנשים אפילו פסים... פסים... הבגדים...

 כשהובילו אחת־עשרה בת הייתי — פחדתי.

 התאים. אל אמא את לוקחים איך ראיתי אותי.

 זה איך יודע אתה באושביץ. היית אתה —

היה.

 שונה... אחרת... היה זה אחד כל אצל אדי

י חושב אתה מדתה

שונה... אבל דבר, אותו אדי

 על כשואל עליה מביט )אדי ?... היום גם מר;

 — עצמנו. את לאסוף הקושי דבריה( פירוש

 עבר... הוא עבר להבין... הקושי — הרסיסים...

הלילות... הלילות... וההווה...

? חלומות אדי

 סיוטים... בדידות... שינה... ללא גם... מדתה

 את עכשיו אלי. לבוא בניו־יורק לך אמרתי אדי

 שבאת מאושר אינני אבל שמח. אני — כאן.

ה... בגלל ה... בגלל

? השעה מה מדתה

חמש שעונו( על )מביט אדי

בשמונה... מדתה

מאד... פוחדת אדי

 הייתי ארתור... הדוד מדתה

 מספר... חודשים לפני תצלום

 עד יודעת אני — משונה...

לפיטר. חשוב

 אולי )לעצמו( — לשכוח. יכול לא הוא אדי

1 רוצה לא הוא

הצלחה. ללא מח־ר. בכל מנסה, אני מדתה

זה. עם לחיות למדתי אני אדי

ממך. שונה פיטר מדתה

נכון... אדי

דיברני. לא הרבה השנים... כל ביחד היינו מדונה

קרה. משהו האחרונים... בחודשים —

 אדם אפשרי. בלתי למחוק. קשה העבר את אדי

 התכוונתי לזה — יאוש. כולל כולו. כל את נושא

זה. עם להיות שלמדת■ כשאמרתי

? כן לא אומץ, הרבה דרוש מדתה

 של־. את מצאתי אני בטחון. מחפשים כולנו אדי

מקווה. אני—

1 ופיטר מדתה'

 עונה( לא )מדתה י נכון לך, יקר מאוד הוא אדי

 היא להשלים. — פשרות. לקבל מסרב פיטר

שלי. האי על הי אני — מתגונן.

משקיף? מדתה

כך. זה את להגדיר אפשר אדי

 מתכוונת, אני כאן? אתה מדוע כך... אם מדתה

? להשתתף הסכמת מדוע ? הערב

 ל־ זאת חייב אני מרתה( אל ישר )מביט אדי

פעמון(. )צלצול מישהו... ולעוד פיטר...

?... כן הדלת(. את לפתוח )הולכת מדתה

מז אתו מביא הדלת. בפתח עומד שולץ )קהל

וחבילה( וודה

סטון... מר האם קרל

קרל... היכנס היכנס, אותו( )רואה אדי

 ?... מדתה ודא־ את — אדי. שלום )נכנם( קרל

שולץ. קרל ואתה מרתח

 את )מניח ? שלומכם מה — מאוד. נכון קרל

הספה(. על והחבילה המזוודה

? שים מ־ האמבטיה( מהדד )קורא פיטר

! ? אתה איפה — ! פיטר ודאי וזה קרל
 ללא הולצה לכוש האמבטיה, מחדר )יוצא פיטר

!קרל- מקטורן(

 אד־ר־פ אלוה־ם מתחבקים( )הם !...פיטר קרל

מאז... השתנית שאתה איך

אתה.. גם אתה... גם פיטר
שהשתח מאז פיטר את ראיתי לא )למרתה( קרל

 לא אני ־שנים... וחמש עישרים — .1945ב־ ררנו

אותך... מכ־ר הייתי לא אותך... מכיר הייתי

רז־ם... — יותר קצת אז היינו כולנו פיטר

 אתה א־ך לדמיין מסוגל פעם אף היית־ לא קרל
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חלי עניבות, הראש, על שיער עם תיראו ואדי

? לי מאמין אתה ;לדמיין יכולתי לא פות...

 ג׳נטלמן כמו נראה אינני האם )בהומור( פיטר

1 אמיתי

 שוב, אותך לראות נהדר — כך. בדיוק קרל

פיטר.

 )למרתה( קרל. נהדר באמת נהדר, באמת פיטר

? הכרה עשיתם האם

כן... כן, מדתה

מ יותר אדירים, אלוהים ודאי... ודאי... קרל

 כמעט התראיתי אדי עם שנים. וחמש עשרים

 בכתיבת מכתבים... רק אתך... אבל שנה, כל

 אתה עכשיו אבל מוחלט. כשלון אני מכתבים

 ביקרת לא לשוחח. הזדמנות לנו תהיה כאן.

? נכון ,1945 מאז באירופה

נכון. פיטר

 אירופה מאמא את •שתאהב משוכנע אני קרל

שלנו. הזקנה

נראה.. נראה... פיטר

 משפר לפחות שנה כל כמעט כאן מבקר אני קרל

 אל הזאת. העיר את אוהבת אשתי פעמים.

לסיור. אותך אקח כבר אני תדאג,

 את מכיי־ שקרל הרגשה לי יש לפעמים אדי

ממני. יותר טוב הזאת העיר

 כיוון ? מדוע יודע אתה 1 שאלה איזו ודאי. קרל

 רק כאן נמצא אני כאן. וחי עובד שאתה

בחנו ברחובות, להסתובב זמן לי יש כתייר.

ה עם באנו שעבר בקיץ קפה... בתי יות,

 להם להראות הכלל מן יוצא תענוג m ילדים.

 בע־ר פעם ביקרת כבר האם — חדשים. דברים

1 מרתה גברת הזאת, המשגעת

הגברת... בלי אולי מרונה

קרל.. עצמו( על )מצביע קרל

לא. עדיין לא, מרובה

 אתם — משוכנע. אני כאן. תהני את קדל

 מאוש־ שהשתחררנו אחרי משהו? לדעת רוצים

שלוש ואיך האם לעתים עצמי את שאלתי ביץ

ניפגש. שוב תנו

כאן. אנחנו הנה ובכן... פיטר

להרים לשתות. צריכים אנחנו כאן... כן... קדל

ביחד. כוסית

? לשתות רוצה היית מה פיטר

 לנר יש מה משקאות( עם לשולחן )עובר קרל

 המממ )טועם( גבינות... גם הממם, — ? כאן

סקוטש? על דעתכם מה הולנדיות... גבינות

מוכן. אני פיטר

 בבקשה. סודה עם טיפה. רק בשבילי מרתח

...הממם גבינה( חתיכת טועם )שוב אדי? קרל

דליקטס...

קרח. עם אדי

מ־ר אדוני... כרצונך למזוג( )מתחיל קרל

גבירת־...

ב מאד גדול לסטאר שהפכת שמעת־ פיטר

וינה.

 סטאר אבל גדול, סטאר אומר הייתי לא קרל

 יודע אתה — להתלונן. מה אין רע. לא הולך

 תפקיד־ם לך נותנים במקצוע. אצלנו זה איך

 האחרונות העונות בשתי מלך. אתה טובים,

 גם אבל — הכלל. מן יוצאים תפקידים עשיתי

 ז מפורסם מחזאי ? נבון פיטר, סטאר. אתה

 "אדו! את ראיתי שנה לפני — !סטון פיטר

שלך... מיסיסיפי"

דירנמט. זה לא, לא, פיטר

מ צודק. אתה כן, או — ? באמת — ? מה קרל

 להצגה — ? האלה השמות כל את לזכור יכול

קראו... שלך

השניה". "ההזדמנות מרתח

 ז רגיל ‘בלתי !מצוין ראיתי. נכון. נכון, קרל

 לא מדוע בשבילי? משהו תכתוב מת־ —

 אול־ — ? בשבילי ראשי תפקיד איזה תכתוב

 המשחק את תראה ; חכה — ? אושביץ על משהו

אינספירציה. לך יתן זה אולי הערב. שלי

 כלי. בדרך משחק אתה תפק־ר־ם אלו מרתח

? שולץ מר

 מד שולין( מר את כמחפש סביבו )מביט קרל

 קרל... יקירתי... קרל, עצמו( על )מצביע שולץ...

 זד — ברז׳רק. דה סירנו — הגדולה ההצלחה

 שיחקתי האמלט• את אפילו — שנה. לפני היה

 מאחורי. זה שנים. שבע לפני היה זה אבל

 להתח־ד עלי שלי, הבטן עם בגילי, היסטוריה.
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 עסוק )שוב הצעירים. המאהבים את לשכוח

משקאות(. במזיגת

בבקשה... סודה מעט בשבילי, זה אם שרתה

 מצוין... גכיגה( מועם )שדם בבקשה... קרל

 עדיין שקספיר בשבילי אבל הכלל... מן יוצא

ה בעונה יעלה שלי התיאטרון ה... ה... הוא

 שלי. התפקיד מזל מעט עם אותלו. את באה

יאגו. לפחות — לא אם

 דראמטיים? תפקידים בעיקר משחק אתה מרתח

בתי קריירה לעשות רוצה אתה אם נכון. ■קדל

 קומיים. תפקידים רק לשחק יכול אינך אטרון

 כשאתה מאוד. מהר אותך ושוכח צוחק הקהל

 לעצמות. להם נכנס אחה דראסטי תפקיד מעצב

 יש לי מרתה, יודעת, את — אותך. ישכחו לא

 ל־ משקה )מושיט החיים על שלמה פילוסופיה

מרתוז(.

תודה... מרתה

 — ? שלי פילוסופ-ה מה לדעת רוצה את קדל

 קצת לאדי( כוסית )מושיט מאוד■ פשוט

אדי? קרח, יו״\

כן.. אדי

 קרח( להוסיף לשולחן שחוזר כזמן )מדבר קרל

מש באושביץ, שהיינו כמו בצרה כשבני־אדם

כשה אבל עליזים. דברים על לחשוב תדלים

 — טרגדיות! — דראמות דורשים מלאה בטן

 והופך רוצים שהם מה להם נותן אני זה. זהו

לאדי(. משקח )מושיט פופולארי. ויותר יותר

 שזה חושב אני — פשטנית. מאד פילוסופיה אדי

להיפך. בדיוק

 שבע אני אבל להיות. יכול — באמת? קרל

 ? לא העיקר, וזה ;שלי העולם השקפת עם רצון

בבקשה... לפיטר( משקה )מרטיט

תודה... פיטר

 ? נשתה מה לכבוד שלו( הבוסית את )מרים קרל

!החזרה לכבוד הזה. הערב להצלחת סיטר

 סקוטש שותים( )כולם !לחיים !ההזדה קיל

גבינות?.., ...מצויה

להתגלח... עוד עלי סליחה... סיטר

 להתגנדר. צריך לא אחה בשבילי — בבקשה. י,דל

מצוין. נראה באמת אתה

 האמבטיה(. לחדר )נכנס דקות כמה רק פיטר

האחרונה... בפעם פיטר את כשראיתי קדל

 את גם — ? לא ?... גבינה מעט למרתה( )כמניע

ז נכון באושביץ, היית

כן... מרתח

 — שם. נראים היינו א־ך יודעת את אז קרל

 שלי... הילדים על מסתכל אני לפעמים אלוהים,

 אני לפעמים ובת. בנים שני שלושה. לי יש

 ישנים... כשהם בהם מתבונן בלילה, לחדר נכנס

 לתאי הלכו כאלה אלפים — לעצמי אומר אני

 היה זה האם עצמי... את שואל אני הגז...

 כן... כן, כן, — ? קרה באמת זה האם ? אפשרי

 שאלה מרחה שהגעת לפני קרל... לי, אמור אדי

כאן. אני מדוע אותי

כן...? קרל

? כאן אתה מדוע ובבן... אדי

 איך... לראות פיטר. את לפגוש רציתי קרל

 בעצם מדוע מתכוון אני לא.. לא, לא, אדי

? הזה בערב להשתתף הסכמת

? אומרת זאת מה קרל

התכוונתי... לא אני מרתח

 מבין. לא אני ? השאלה מאחורי מסתתר מה קרל

 בדיוק לא שזו יודע הרי אתה קרל, תראה אדי

רגילה... משפחתית ארוחה

 זקוק שהוא במכתבו ל־ הסביר כשפיטר קרל

 שהחברות יודע אני בא. שאני ידעתי לעזרתי,

 היא בשב-לי, לפחות פיטר, ובין ביני בינך,

 מאד נשמע זה — ומוות חיים של חברות

 — מרגיש אני כך אבל — יודע. אני דדאמטי,

מיד בוא : מברק לך שולח הייתי אם — באמת.

לך... זקוק אני —

לבוא. מנת על הכל את עושה הייתי אדי

התשובה. הנה קרל

שגרתית. בעזרה מדובר לא כאן אדי

עזרה. ביקש פיטר מסכים. אינני קדל

 כיוון רק שניצלנו כמוני בדיוק יודע אתה כאן.

 אני — לי זקוק פיטר השני. את אחד שהצלנו

כאן.
דברים. לפשט מזהיר כשרון יש לך אדי

אותם? שאסבך מעדיף היית קרל
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 ותמיד היית תמיד — גדול. אתה )צוחק( אדי

גדול... תישאר

 להצליח. חייב הזה הערב שמע, — י גדול קרל

 יהרוג זה ניכשל שאם יודע אני !פיטר למען

אותו.

?... הצלחה תהיה זאת ואם אדי

 כותב לא הוא מדוע כן לפני אותו שאלת מדתה

אושביץ. על מחזה

שלו... הכשרון עם ? לא מדוע כן, קרל

 כתיבת על מדבר הוא יכול. איננו הוא מרתח

 מספר התחיל האחרונה בשנה שנים. כזה מחזה

יכול. איננו הוא — הכל. השמיד פעמים.

 אולי — כן לפני שאמרתי כפי — אולי הדל

אינס&ירציה. לו יתן הזה הערב

יודעת. אינני מדתה

 נראה באמת אני עכשיו קרל, )נכנס( פיטר

ז נכון נפלא,

 !הכלל מן יוצא נפלא... נפלא נפלא, קרל

 שהדוד לפני לאכול רוצים ומרתה קרל אם פיטר

זמן. הרבה לנו נותר לא באים, והדודה

קטנה. לחזרה לפחות זקוקים אנחנו בהחלט. קרל

1— בחדר כאן תהיה הערב־ ארוחת —

כן... פיטר

 את ׳ראית כחדר( ומתבונן )מתהלד טוב.. קרל

ש... הפרוז׳קטורים

ראיתי. כן, פיטר

 הוילונות... את שנסגור חושב אני טוב... קרל

אותם(. )סוגר

1 מה לשם אדי

 )הוא תיווכח. מיד אווירה... אדי, אווירה, קרל

 מסנוור פרוז׳קטור של אור בחדר, אור מכבה

 של יריות — קול רשם מפעיל ומרתה. אדי את

 שוב מדליק קרל — כדלת. צלצול יריח. מכונות

1 זה מי קול( הרשם את מפסיק רגיל, אור

 כן... הדלת( את )פותח ז וריס דה אולי פיטר

 איחרתי לא כידו( חבילה עם )נבנם וריס דה

מקוה. אני

 בת את תכיר בזמן. באת לא, בהחלט פיטר

מרתה. דודתי

וריס. דה שמי וריס דה

סטיין. מרחה מרתח

 וקרל וריס )דה שולץ. קרל שולץ. מר וזה פיטר

שחקן. הוא קרל קידות( מחליפים

!ובמאי קרל

מווינה. ׳תיאטרון ושחקן במאי פיטר

ההצ באחת להשתתף עומד עתה האם וריס דה

? סטון מר של גות

1 מתכוון אתה מהן לאיזה פיטר

 ? וריס דה מר ביזנס, בשו אתה גם האם קרל

עתונאי. אני — לא. לא, וריס דה

תיאטרון? מבקר לא קרל

לא. לא, וריס דה

 תיאטרון. מבקרי שונא אני מאוד. טוב קרל

 בשביל נכרית פיאה הביא וריס דה מר פיטר

מרתה.

 היי׳ת — יורק. בניו הפיאה את שכחתי מרתה

? מאמין

 משכנעת. היית פיאה ללא שגם משוכנע אני קרל

משוכנעת... לא ואני מרתח

תדאגי... אל קרל

?... הצגה זאת בכל וריס דה

להישאר. לך הצעתי הרי יפיטר

 רוצה פנים כל על אני — מאוד. טוב קרל

המגפיים... את לנסות

הפיאה. את לנסות ועלי מרתה

 מזוודת את הבאתי בסדר... יהיה בסדר, יהיה קרל

 תוצרת הכלל. מן יוצא דבק לי יש האיפור.

יכולים... אנחנו איפה לייכנר.

 חדר יהיה זה הסמוך( החדר על )מצביע פיטר

? מרתה מסכימה, — האיפור.

ודאי... מרונה

?... להיכנס אפשר קרל

 לא עוד לי. תסלחו אתם )קמה( כן. מרתח

 החבילה את )לוקחת מהמזוודה. דבר שום הוצאתי

הסמור(. לחדר יוצאת וריס, דה שהביא

 חולף אתו, שהביא וחבילה מזוודה )לוקח קרל

 החדר של הדלת בפתח מסתובב מדתה, אחרי

 — להערב. בשבילי שם על חשבתי הסמוך(

 — ? מצלצל זה איך — !שניצר הנס שניצר.
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 רע, לא — שניצר. הנס אוברשטורמבנדפ-הרר

)יוצא(. 1 נכון

 העניו כל בתוך המרגיש היחידי הוא קרל אדי

במים. דג כמו

אני. גם אני, גם ודים דה

 אתה ישאר, שהוא מסכים אתה אם )לפיטר( אדי

פיטר... לו, להסביר חייב
 להישאר רוצה הוא אם להחליט לו הנח פיטר

ולראות.

? מה לראות — ודאי. בן, ודים דה

י כוסית וריס( )לדה סיטר

 אנחות )נשמעות רב... ברצון ברצון, וריס דה

הסמור(. מהחדר מרתח של

בחזרה. התחילו כבר הם אדי

ולעצמו(. וריס לדה סוסית )מוזג כן.. פיטר

 אוויר... יותר הסמור( מהחדר נשמע )יןולו קרל

 טוב... יותר נאנחת( )מרתה עמוק... לנשום

!...הכלל מן יוצא נאנחת( )מרתח מצוין...

1 מתרגש אתה )לפיטר( אדי

 בפרמיירה. כמו אולי... כן... — 1 אני פיטר

!...השוואה איזו אדי

 אני — המציאות. מן רחוקה כל־כך לא פיטר

 )נשמעת — סודה( פוס לעצמו )מוזג צמא.

היכנס! — כדלת(. דפיקה

 אדוני... יכול, אני הדלת( את )פותח מלצר

בבקשה... בבקשה, פיטר

 שמונח מתקפל שולחן )מכניס רבה... תודה מלצר

 — קומות. שתי )לשולחן תודה... תה( עגלת על

 תחתונה מקומה מוציא מפה, פורש המלצר

 אחרון פרק להם נותן ;סכו׳׳מ ;כוסות צלחות,

השולחן(. על אותם עייר שהוא לפני

 י כוסית לקבל יכול אני גם אדי

 ז מתרגש לו( )מוזג פיטר

אולי... אדי

? מרתה עם השיחה היתה איד פיטר

 נפהל המלצר מרתח. של אנחותיה )נשמעות

 הנוכחים, של שלוותם את רואה כשהוא אכל

כעכודתו(. ®משיד
בסדר... אדי

בבקשה... ולאדי( וריס לדה כוסית )מגיש פיטר

תודה... ודיס דה

תודה... אדי

 כעוצמה הפעם נשמעות. שוב מרתח של )אנחות

 המלצר — מחרידה. לזעקה שהופכות עד דכה

כמקומו(. קופא המבוהל

 — !טוב הסמור( מהחדר נשמע )קולו קרל

 קרל נפתחת, הסמור החדר של )הדלת !!מצוין

 כדום, נעמד ; מבריקים מגפים ס.ס., כמדי נכנם

 !היטלו־ הייל נאצית(. להצדעה ידו מרים

 ונשברת נופלת המלצר של כידו שהיתה )הכוס

מבי שכולם רואה )קרל 1 כן — הרצפה(. על

 כי מכין )הוא ! ? יש מד, בשתיקה( אליו טים

מכניס שלו כדרכו מופתע מהנוכחים אחד כל

 ה■ של תדהמתו את רואה הוא המפתיעה. תו

 עד במשחקו להשתעשע מחליט והוא המלצר,

!! ? יש מה — תום(.1

אדוני... מלצר

! 1 עלי מביט אתה מה )למלצר( קרל

אני... סליחה... מבקש אני מלצר

 ! ? שחזרנו שמח אינך — ! 1 ה ת א מה קרל

המלצר(. לקראת לאט מתקדם )הוא

 אני אדוני... מתכוון, לא אני לא... לא, מלצר

 הדלת בפתח מופיעה )מדתה ש... אמרתי לא

הסמור( החדר של

י. ? לא למלצר( מאד קרוב כעת )נעמד קרל

 לא פעם אף אני לא... אני אדוני... לא, מלצר

אני... בפוליטיקה... התעסקתי

!י בטוח אתה קרל

 יהודי, לא אני יהודי... לא אני אדוני... מלצר

אדוני...

 מתרחק לאחרים, פונה הכובע, את )מסיר קרל

 מספר הוא מדוע משחקו( את מפסיק המלצר, מן

? זה כל את לי

1 קרה מה מרתח

 ונשברה... בום נפלה למלצר דבר. שום או... אדי

אני... מצעער... אני מלצר

 של קבוצה אנחנו — 1 מבין אינך )למלצר( אדי

 חדשה. הצגה לקראת חזרה עורכים שחקנים.

? הצגה י שחקנים מלצר
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 אדי לו אמור המלצר( על להביט )בלי פיטר

!מכאן שיצא

עכשיו. ללכת יכול אתה )למלצר( אדי

 מפתו־ מהפם, אותה, פותה לדלת, )הילד קלצר

 — לנקות. מישהו אשלח אני כשקט( ואומר כב

 סליחה... אדוני, תודה הרסיסים. את לאסוף

)יוצא(.

שניה מערכה

שול שונה. בחדר הריהוט סדר כשעתיים. כעבור

 הסגורים הווילונות לסני עומד מנורה, ועליו חן

 בפינת הפרגוד השולחן. מאחור־ כיסא החלון. של

החדר.

 ־ושביס ופיטר הלר אדי הלן, אשתו סטיין, ארתור

הארוחה. סוף השולחן. סביב

ן... קפה סיטר

 הגיע עממיו — בשבילי. לא תודה, לא, ארתור

הסיגר. תור

ז... הלן דודה סיטר

לא... הודה. לא, הלן

? הלר ד״ר סיגר, ארתור

מעשן... אינני אדי

 לסיים אפשר איך מבין אינני — לא? ארתור

הזה. המהנה הקינוח בלי ארוחה

שרי? כוסית עוד אולי פיטר

טיפה... ארתור

?... הלן דודה פיטר

בבקשה... כן, הלן

)מוזג( בבקשה... פיטר

ה את )בוחן מציין. באמת הוא השרי ארתור

משובה... משובח... בקבוק(

מאיד. טעימה היתה הארוחה כל הלן

 המקומות כאחד מפורסם אספלנד הוטל ארתור

ביותר. חטובים

שמעתי... כך פיטר

 של מהמאכלים טוב יותר כמעט כן... כן, ארתור

לבריחתו(. )צוחק הלן?... נכון — אשתי.

ארהור... הלן

 לא זאת מצוין. מבשלת באמת את ארתור

 כאי כשביקרת פיטר, זוכר, אתה — בושה.

...1945ב־ ;המלחמה אחרי ,1945ב־ אצלנו

 מציע סיגריה, לעצמו )מדליק היטב. זוכר פיטר

 מעשן. שאינך שכחתי מסרב(. אדי אבל לאדי

 זמן? הרבה מכירים כבר אתם הלן

? אנחנו ארי

 והת־ שנים כמה לפני בניו־יורק נפגשנו פיטר

ידדנו...

 ז נכון ברפואה, עוסק אתה כי מבין אני ארתיח

נכון. ארי

 לשאול. מותר אם מומחה, אתה למה הלן

כללי. רופא אדי פיטר

כללי... אוה... אחתור

? כללי... ארי

 בגרמניה. חי הוא כאן. אותי לפגוש בא הוא פיטר

בברלין.

כן... אדי

המלחמה. מאז מאוד השתנתה גרמניה ארתור

מאוד. מאוד,

בהחלט, כן, ארי

 אינני טעים... באמת השרי משקה( )לוגמת הלן

בערבים... לצאת מרבים

 עסוק. מאד. מאוחר המשרד מן חוזר אני ארתור

 הזאת... ההזדמנות למען אבל עסוק... עסוק,

 אותו. מכירה שאני מאז עסוק. תמיד בעלי הלן

ש כפי — Business before pleasure ארתיר

אומרים.

? סטיין מר עוסק עתה במה אדי

 עם קשור אני אכספורט. — אימפורט אחתור

בזמן שם שהינו בארצות־הברית. מפעלים כמה
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קשרים כמה פיתחתי השניה. העולם מלחמת

טובים... מסחריים

מבין. אני ארי

 תוצרת מגרמנים. מייבאים גם אנחנו ארתור

 את להקים הצליחו איך פלאים פלא מצוינת.

 החור־׳ כל לאחר הרגליים על שלהם התעשיה

 העסקים לרגל לפעמים לשם מזדמן אני — בן.

 תוהה אני צעירים. אנשים פוגש אינני אבל

 לגבי מרגיש הגרמני, הנועד החדש, הדור איך

 ריכוז... מחנות היטלר... — שם. שקרה מה כל

 במבוכה? אותך מביא בעלי אולי )לאדי( הלן

הזאת. השאלה את עצמי את שואל אני גם אדי

 מורכב הוא הדבר תשובה. שמצאתי סבור אינני

מאוד...

 אתך, באה לא שמרתה מצטערת כל־כך אני הלן

פיטר...
 ש... רציתי לא שאלה. העליתי רק אני ארתור

 שלחה גם לנו. כתבה היא — התכוונתי... לא

? יפה כל־כך באמת היא — תצלום.

מאוד... פיטר

 מכיר אתה — .1939 מאז אותה ראינו לא הלן

הלר? ד״ר מרתח, את

מרתהז... אדי

 הדלת את )פותה ? לכם חם לא האם )קם( פיטר

הפמוך(. החדר של

מאוד. טוב מרגיש דוקא לא.. לא, ארתור

המק את להוריד רוצה אתה אולי )לפיטר( הלן

טורן.

 תעברו אם יותר נוח תרגישו אולי צורך. אין פימה

לכורסאות.

 להתישב )הולך מצוין. רעיון זה )קם( ארתור

 על מתישב אדי כך. עושה הלן גם ככורםא.

כזאת... ארוחה אחדי מולם(. ספה

 הסמוך( החדר מן מדתה של אנחתה )נשמעת

? היה זה מה הלן

? זה מה ארתור

? היה מה פיטר

אשה? של קול שמעת לא אדתור

לא... פיטר

ששמעתי... בטוחה אני אבל הלן

אדי? משהו, שמעת פ-טר

כלום. לא לא... אדי

 איפה — יעש- איזה אולי ?... כלום לא ארתור

מאפרה(. ?...)כמחפש כאן

ארתור(. ליד מאפרה )מעמיד הנה... פיטר

 הבית מן רגיל פשוט אני תודה... תודה, ארתור

 לא __ הכורסא. ליד תמיד נמצאת שהמאפרה

שנה... 25 התראינו

? היום יום איזה הלן

.1945 לספטמבר... 16 פיט-

.1970 אדתוד

אירופה... את שעזבתי היום זד. פיטר

? זוכר אתה אייתו-

זוכר... אני פיטר

 היה שהוא לך סיפר פיטר האם )לאדי( ארתור

? ריכוז במחנה המלחמה בזמן

כן... אדי

להש לי קשה עדיין יכולתי... לא אני אדתוד

 אינני אבל אתי בסחר לא משהו אולי ש... תכנע

אפשרי. היה זה כל איך לתפוס מסוגל

? סטיין מר לתפוס, לך קשה מה אדי

אינני פיטר... את להרגיז רוצה אינני ארתדד

ריצה...

תמשיך.-.. תמשיך, פיט-

 סבלנותך, את מאבד שאתה לי נדמה ארתוד

פיפר...

בסדר... זה בסדר, זה פיט-

 אני — להמשיך. רוצה אינני לא, לא, ארתיר

 באמת... להבין. משתדל אני שתדע... רוצה .-ק

 לתוך ההולכים האנשים כל על חושב כשאני אבל

התנג של שמץ בלי לטבח, צאן כמו הגז תא־

 זה... את לתפוס מסוגל לא פשוט אני ת...ד

אני...

 — הסמוך מהחדר מדתה של אנחה )נשמעת

עוצמה( ביתר הפעם

!בחדר שם נמצא מישהו )מבוהל( ארתיד

 אחד אף שלי. השינה חדר זה יתכן. לא פיטר

שם. נמצא לא
 תלד אולי — ששמעתי. בטוחה אני עכשיו הלן

לראות...
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י אדי משהו, שמעת עישר

כלום. לא לא... ארי

 איפה — רעש... איזה אולי י... כלום לא ארתוד

מאפרה(. ז...)כמהפש כאן

ארתור(. ליד מאפרה )מעמיד הנה... פיטר

 הבית מן רגיל פשוט אני תודה... תודה, אדתיר

 לא — הכורסא. ליד תמיד נמצאת שהמאפרה

שנה... 25 התראינו

1 היום יום אתה הלן

.1945 לספטמבר... 16 פיטר

.1970 ארתיי•

אירופה... את שעזבתי היום זה פיטר

1 זוכר אתה ארתור

זוכר... אני פיטר

היה שהוא לך סיפר פיטר האם )לאדי( ארתיר

ן ריכוז במחנה המלחמה בזמן

כן... אדי

להש לי קשה עדיין יכולתי... לא אני ארתיר

 אינני אבל אתי בסהר לא משהו אולי ש... תכנע

אפשרי. היה זה כל איך לתפוס מסוגל

י סטיין מר לתפוס, לך קשה מה אדי

אינני פיטר... את להרגיז רוצה אינני ארתייי

רוצה...

תמשיך... תמשיך, פיט־

 סבלנותך, את מאבד שאתה לי נדמה ארתור

פיטר...

בסדר... זה בסדר, זה עיט-

 אני — להמשיך. רוצה אינני לא, לא, ארתור

 באמת... להבין. משתדל אני שתדע... רוצה י-ק

 לתוך ההולכים האנשים כל על חושב כשאני אבל

 התנג־ של שמץ בלי לטבח, צאן כמו הגז תא■

 זה... את לתפוס מסוגל לא פשוט אני דיה...

אני...

 — הסמיך מהחדר מרתח של אנחה ):שמעת

עוצמה( כיתר הפעם

• בחדר שם נמצא מישהו )מבוהל( אדת־ר

 אחד אף שלי. השינה חדר זה יתכן. לא פיט•

שם. נמצא לא

 תלך אולי — ששמעתי. בטוחה אני עכשיו הלן

ליאות...

קשרים כמה פיתחתי השניה. העולם מלחמת

טובים... מסחריים

מבין. אני אדי

 תוצרת מגרמנים. מייבאים גם אנחנו ארתור

 את להקים הצליחו איך פלאים פלא מצוינת.

החור כל לאחר הרגליים על שלהם התעשיה

 העסקים לרגל לפעמים לשם מזדמן אני — בן.

 תוהה אני צעירים. אנשים פוגש אינני אבל

 לגבי מרגיש הגרמני, הנוער החדש, הדור איך

 ריכוז... מחנות היטלר... — שם. שקרה מה כל

 ? במבוכה אותך מביא בעלי אולי )לאדי( הלן

 הזאת. השאלה את עצמי את שואל אני גם אדי

 מורכב הוא הדבר תשובה. שמצאתי סבור אינני

מאוד...

 אתך, באה לא שמרתה מצטערת בל־כך אני הלן

פיטר...

 ש... רציתי לא שאלה. העליתי רק אני ארתור

 שלחה גם לנו. כתבה היא — התכוונתי... לא

ז יפה כל־כך באמת היא — תצלום.

מאוד... פיטר

 מכיר אתה — .1939 מאז אותה ראינו לא הלן

ן הלר ד״ר מרתה, את

?... מדתה אדי

 הדלת את )פותח י לכם חם לא האם )קם( פיטר

הסמוך(. החדר של

מאוד. טוב מרגיש דוקא לא.. לא, ארתור

המק את להוריד רוצה אתה אולי )לפיטר( הלן

טורן.

 תעברו אם יותר נוח תרגישו אולי צורך. אין פיטר

לכורסאות.

 להתישב )הולך מצוין. רעיון זה )קם( ארתור

 על מתישב אדי כך. עושה הלן גם בכורסא.

כזאת... ארוחה אחרי מולם(. ספה

 הסמוך( החדר מן מדתה של אנחתה )נשמעת

 י היה זה מה הלן

? זה מה מהתור

ז היה מה פיטר
אשהי של קול שמעת לא ארתיר

לא... פיטר

ששמעתי בטוחה אני אבל הלן
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 לתאי שהלכו יהודים הרבה מאד. מעניין או, קרל

 להם שיש לי וספרו אלי באו באושביץ הגז

 אמרתי אני מה יודע אתה באמריקה. משפחה

 מסוגלים שלהם שהאמריקאים מה שכל י להם

 יהודים אצל יש למענם. להתפלל זה לעשות

 קוראים איד השכבה. לתפילת מיוחד שם איזה

ן לזה

קדיש. פיטר

 בשביל קדיש לומר תוכל קדיש. כן, כן, קרל

 מתלוצץ. סתם אני לא.. לא, )צוחק( שלך. הדוד

 — רע. כל לו יאונה לא פעולה, ישתף הוא אם

 !תסתובב סטיין, תסתובב, זמן. נבזבז לא ; טוב

 ידיים קרל( אל פונה — מסתובב )ארתור

 השטיח. על כאן — הכיסים. את רוקן — למטה.

 ולהוציא !הארנק את. גם )להלן( כאן. )מראה(

 והשאר שמאל מצד ערך דברי וכל כסף — !הכל

!לזוז — כאן. ימין, מצד

 צד באיזה פקודתו( את למלא )מתחיל ארתור

? אדוני הערך, דברי את לשים

 המטפחת )להלן( שמאל... בצד שמאל, בצד קרל

 הכיסים )לארתור( !סדר אוהב אני !ימין לצד

! ? ריקים

אדוני... כן, ארתור

י הארנק גם )להלן( קרל

בן... הלן

 על ארנקה את מניחה )הלו !השטיח על קדל

ולהת לפינה עכשיו )לארתור( זה. זהו השטיח(

!להתפשט אמרתי — פשט.

להתפשט... לעצמו( )בשקט, ארתור

 ה- לחדר )קורא — !באמצע כאן והבגדים קדל

!פרנץ סמוך(

 אובר־ הר יאוול, הפמוך( מהחדר )קולו וריס דה

!שטורמבנדפיהרר

!הבגדים קרל

 של מדים זורק ;הסמוך מהחדר )קולו וריס דה

 אותו( שרואים כלי לחדר ריכוז מחנה אסיר

!יאוול

 !בשבילך ארתור( לכיוון ככגדים )כועט קרל

המת ארתור של מקטרונו של כיסיו את )הופך

 לא... משהו... שכח לא אם נראה כינתיים( פשט

 )ארתיר !הנה המכנסיים את זרוק ריק... הכל

 הכיסים( את בודק קרל ;פקודתו את ממלא

!סטיין הזדרז

חגורה... אין עלי... גדולים הם ארתור

 לך נתפור — נעליים. שרוכי לך יש אבל קרל

 הישנה. האופנה לפי )צוחק( מידה. לפי מכנסיים

 )להלן( !הראש על כובע — עכשיו. מודרני זה

 שבינתיים )לארתור — מעט עוד יגיע תורך

 את חובש )ארתור !הכובע אסיר( כגדי לכש

 דוד מגן המקומטים, בבגדים ;ראשו על הכובע

 ראשו, על טלית עשוי כובע חזהו, על צהוב

 כדחליל יותר נראה הוא שרוכים, ללא נעליים

!דום עמוד אנושי( יצור מאשר

 מתרוצצות המפוחדות עיניו דום, עומד )ארתור

 כהייט כביכו מסתובב שקרל כזמן לאיש, מאיש

לקוחו(. המודד

ארתור... )בשקט( הלן

 ונעמד בדיקתו את שגמר אחרי )להלן, קרל

 חן מוצא איך ובכן, מארתור( מה כמרחק

 קומפלימנט איזה — 1 החדש הבעל בעינייך

 — מאוד. מאוד, אותו הולם זה — ? קטן

 !למעלה ! למטה — !הכובע את הורד )לארתור(

 של לפקודותיו מציית )ארתור ! למעלה !למטה

 הולם באמת זה אותו( מסובב שוב וקרל קרל

 הנעליים, אבל ארתור( לפני )נעצר אותו...

הגר וגם !להוריד — מתאים. לא הנעליים...

 כך אחר לרגע, מהסם )ארתור !להוריד ! ביים

ה את למלא מנת על כסא על להתישב רוצח

 לא !מזוהם יהודי תחת !לשבת לא פקודה(

!בשבילך לא — בני־אדם בשביל זה !לשבת

וה הנעליים את מוריד )ארתור !!נעליים —

 לו מראה קרל — אחת. רגל על בעומדו גרביים

 !סדר יהיה פה !הבגדים עם אותם( לשים לאן

 אני )לפיטר( — עליו( כמצווה עושה )ארתור

 השגרה לכל עד להיות עליך כי סטון מר מצטער

 כלפי מגלה אני רואה שאתה כפי אבל הזאת

 וסובלנות. כבוד של יחס שלך הקרובים

הסמוך( מהחדר מרתח של אנחה )נשמעת

ן לום דן איסט ווס הסמוך( החדר אל )צועק קרל

! 1 אורדנונג אין אלס —
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 אובר־ הר יאוול, הסמיך( מהחדר )קולו ירים דה

!שטודמבנדפיהרר

ב יהודיה שם ישגה ופיטר( לאדי )מסכיר ־־ל

 בזמן בה לטפל קצת נאלצתי ההוא... הדר

 הלר. vi לנו, תעזור כי מקוה אני שנעצרה.

בכושר. עדיין כשהם לשם אותם לשלוח צריך אני

? האשה את שאראה רוצה אתה :״י

מיד. זאת שתעשה ורצוי כך. בדיוק ־־ל

הסמוך(. לחדר )יוצא בסדר... !:־י

 )מצביע ואתם .38 מספר היא בחדר שם זאת, ק*ל

 מעט עוד .40ו־ 39 תהיו והלן(, ארתור על

 — ארבעים. היום לשלוח ועלינו משאית תגיע

 — אתה מי — !זה על תחזור סטיין. 39 אתה

ן סטיין

...39 ארתור

? ואת )להלן( קרל

...40 הלן

 שניכם הוילון( ליד השולחן אל )עוכר בסדר. ק־ל

ה מרצונכם מסכימים אתם — ולחתום 1 הנה

 הממשל. לידי רכושכם כל את למסור חופשי

 ל־ )מושיט !שלד המספר גם !כאן חתום —

ארתור(.

אדוני... ארתור

ז כן קרל

 טלפונית שיחה — בבקשה — אוכל האם ארתור

אחת...
ז למי קרל

יהודי... לא — שותף לי יש ארתור

ן מה אז קרל

ו... לבד הכל לעשות עליו יהיה ארתור

 !לחתום — תדאג. אל לו. נעזור אנחנו י,־ל

אני... אבל ארתור

 המספר וגם !כאן !זמן לנו אין !תחתום קרל

 פונה קרל רועדת. כיד חותם )ארתור 1 שלך

 גמור. זה בסדר. חותמת(. )הלן !את גם להלן(

השמיד( מהחדר נכנם )אדי

? אורדנונג אין אלם קרל

 מתכוון הוא כי ברור פיטר, על )מבטו אדי

 היא כ״הצגה"( תפקידו כמסגרת לא — ברצינות

מאוד... קשה במצב

ז עדיין נושמת אבל קרל

כן... אדי

 דוקטור. הר עזרתך, על תודה בסדר. הכל אז קרל

קטנה... טובה עוד —

 קשה במצב היא פיטר( על מכיט )עדיין אדי

מאוד...

 בינתיים תועיל האם אגש. מיד ,טוב טוב, קרל

 לא כאילו מכיט )אדי ז 39 מספר את לבדוק

 ברצוני .39 הוא ארתור( על מצכיע קרל מבין,

 לשלוח עלי אם או לעבוד מסוגל הוא אם לדעת

השני. לצד אותו

צריך... באמת אני האם אדי

 לא האם מתפקידו"( "יוצא שאדי )חש קרל

 מצפה אני טעותו( את )תופס קודם.. הסכמנו

!גרמני מרופא פעולה לשיתוף

 )למרות בסדר... בסדר... היסוס( )אחרי אדי

לארתור(. ניגש הפנימית התנגדותו

י החולצה את להוריד ארתור

 האם הבדיקה( בזמן לדבר )ממשיך כן.. אדי

? מחלה מאיזו סובל הנך

אדוני. לא, ארתור

 מסוגל אתה הפה( את פותח )ארתור הפה... אדי

ז פיזית עבודה לעבוד

אדוני. כן, פעור(, כשפיו )עונה ארתור

הפה. את לסגור אדי

 ז קשה פיזית עבודה קרל

אדוני. בהחלט, ארתור

 אי־פעם האם הבדיקה( המשך כדי )תוך אדי

? פיזית עבודה עבדת

שנים. במשך ודאי... ארתור

 ביזנסמאן. שאתה לי אמרת דקה לפני רק קרל

 האספקה במחסני ק־ובות... לעיתים אדתור

ופורק. טוען הייתי שלי...

 יפות חליפות הרצפה( •טעל בחליפה )בועט קרל

שלנו... לסבלים יש

 נכון, — עבדתי. באמת עבדתי. אני אבל ארתור

י הלן

 כלפיו מושיט )ארתור 1 הידיים את לי הראה קרל

 הידיים כי נראה לא הרועדות( ידיו כפות את

קשה. בעבודה עסקו האלה
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הלן... נכון, האמת... את אמרתי ארונור

נכון... נכון, תלן

 את מודד )אדי !הידיים את כבר הורד קרל

 לעשות שעונו( על מסתכל ארתור, של הדופק

 — 1 פעמים עשר ! 39 להתחיל, !ברכיים כפיפת

למעלה... למטה, למעלה, למטה,

 מספיק. כפיפות( מספר כיצע שארתור )אתרי אדי

 שעונו(. עם הדופי! את משווה )■שוב לי... הראה

לא... אני אולי אולי.. ונושף( )נושם ארתור

 אדוני... מאוד, חזק אני אני.. אבל הזק... נראה

כן... כן... אדי

ז 1כ קרל

 הזה האיש שניצר... אוברשטורמבנדפיהרר אדי

קשה. פיזית עבודה לעבוד מסוגל אינו

!השני לצד — כך... אם קרל

 יכול בהחלט אני אדוני. לעבוד, יכול אני ארתור

אדוני... לעבוד...

 ארתור( של מתחנוני!־ לחלוטין )מתעלם קרל

הלר. ד״ר בבקשה, כאן, התום

 שלי. השרירים על הבט אבל )לקרל( ארתור

זרועו(. על שריריו )מותח

 ן שרירים קורא אתה לזה שריריו( את )בודק קרל

 התעודה... כאן השולחן( על נייר על )חתם אדי

 חמש והלן( )לארתור זה. זהו ד״ר. תודה, קרל

 תפתחו אם לכם. מזכיר רק אני לפרידה. דקות

 חמש — בכם. יידו — הדלת את או החלון את

מופר באדיבות )מסמן תתראו. לא יותר דקות.

 סטון... מר בבקשה, הלר... ד״ר ופיטר( לאדי זת

 פיטר... החדר( את עוזבים ופיטר )כשאדי ארתור

פיטר...

 הסמור( לחדר יצאו וארי שפיטר )אחרי קרל

 החדר דלת את וסוגר אחריהם )יוצא דקות חמש

למחצה(. הסמור

 לחבק ממהרת הלן חולצתו. את לובש• )ארתור

חרדה(. מלא בלהט ידברו והם בעלה את

הלן... ארתור

ארתור... הלו

ן כאן קורה מה ארתור

ז ארתור נעשה, מה הלן

נעשה... מה נעשה... מה ארתור

פוחדת... אני הלן

 לא זה פוחדת. שאת לו תראי אל רק ארתור

טוב...

כן... הלן

טירוף... ארתור

בכי(. סף )על אולי... הלן

תבכי... אל תבכי... אל ארתור

כן... הלן

הגיוני... לא זה טירוף... ארתור

יקירי... הלן

 המתחקה לפינה הלן את מוביל )הוא ארתור

 בלחש מדבר הסמוף. החדר של חדלת מן ביותר

 אותר. להסתיר הצלחתי הטבעת. את קחי מודגש(

אותה. קחי

 אסון... יכולים... הם אותה... ימצא הוא אם הלן

 לקנות תוכלי רעבים. נהיה אותה. תסתירי ארתור

אוכל.

אצלך... שתישאר לא... לא. הלן

 לברוח... הדלת( על )מסתכל לי... תדאגי אל ארתור

בנו. יירו הם איך?... הלן

 איפשהו להיות מוכרח טירוף... טירוף, ארתור

שיעזור... מישהו

במלכודת. אנחנו הלן

 הזה... הקיר מאחורי אנש־ם ישנם ודאי ארתור

אחרים... בחדרים

יבוא... לא אחד אף הלן

לצעוק... יכולים אנחנו ארתור

 מפוחדים. כולם ודאי — יבוא. לא אחד אף הלן

אילמים... — ח־רשים

 לנסות... מוכרחים — לנסות... מוכרחים ארתור

 כן... הטלפון( על נופל מבטו — סביבו )מביט

 לדלת לכי הסמוך( החדר דלת את מציין )הוא

סימן... תני לבוא, אותם שומעת את אם ;הזאת

כן... הלן

 הסמור, לחדר מתקרבת שהלן )כזמן ארתור

 מוריד ;לטלפון אצבעותיו קצה על הולד ארתור

 רחש. שום לעורר כלי כזהירות, השפופרת את

 כדלת. דפיקה )נשמעת הלו... ...הלו... לוחש(

 פחי. מלאי במקומותיהם קופאים והלן ארתור

 הש־ את במהירות שם ארתוד חוזרת. הדפיקה
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 אחריו. פיטר לחדר. נכנם קרל למקומה. פופרת

הסמוך(. החדר •טל הדלת כפתח עומד אדי

 כפעם כדלת דפיקה שנשמעה )אחרי מלצר

 נכנס(. המלצר — נפתחת הדלת השלישית,

שאולי... חשבת־ אבל מפריע, אני אם סליחה

! 1 חשבת מה קרל

 חשבתי אדוני. להפריע, רציתי לא אני מלצר

ה... את סיימתם אולי כי

 — אחת פעם הערב נפגשנו כבר אנחנו קרל

! 1 נכון

כן... מלצר

 וכי יהודי לא .שאתה נשבעת ואתה כן... כן, קרל

!מחתרת תנועת לשום השתייכת ■לא

 ש... כיון אדוני, אותי הבהלת באמת אתה מלצר

 היית אז כי יותר אותך הבהלתי שלא חבל קרל

!פחות סקרן אולי

אדוני... אבל, מלצר

 בלי עכשיו באת מדוע בדיוק יודע אני קרל

 מכיר אתה ארתור( על )מראה !אותך שהזמינו

? הזה היהודי את

אדוני... לא, מלצר

 !י לא — לך מוכרים האלה הבגדים אבל קרל

 אף אבל ובקולנוע... בספרים... ראיתי_ מלצר

ממש... ככה... לא פעם

 — להתבייש. לא — היטב. התבונן ובכן קרל

!והבט התקרב

 שלו ההססני החיוך ארתור, אל )מתקרב מלצר

 על לארתור להחמיא למעשה כאות והמלים

 נקלע שהוא משוכנע המלצר כי חטוב", "משחקו

 כחדר( הקודם ככיקורו שהתחילה חזרה להמשך

מפוחד... נראה באמת הוא

 בפעם אותי כשפגשת מפוחד היית אתה גם קרל

!הראשונה

אבל... נכון, מלצר

 — יהודי! לא אתה כי מזל, בר אתה אבל קרל

 עד תחזור ואל !ראום !החוצה תצא עכשיו

!לך שנקרא

אדוני. כן, מלצר

!היטלי־ חייל קרל

 ;שלו פרטית לכדיחה לכ אובדן )אוזר מלצר

 כקול ומכרך נאצית להצדעה יד מרים הוא ו.ם

)יוצא(. — ה־טלר. הייל עצור(

 הלו־ ד״ר — 40 מספר )להלן( — זה. זהו קרל

 בבקשה... — העיניים. קודם מכאן... אותך יקה

 •טהורה מטפחת לאדי ומרטיט מכיסו מוציא )קרל

הלן(. של עיניה את קושר ואדי

לאן?... ארתור

 בעצם זה מה בינתיים. — הסמוך לחדר רק קרל

 )לפיטר( האחרונה. הפעם שזאת הסכמנו ? משנה

 שלך הקרובה את ללוות רשאי אתה סטון, מר

בהגינות. בה שנטפל ולהיווכח

תודה. פיטר

 בעדינות הלן את )מוכיל סטיין... גברת אדי

לארתור(.

הלן... ארתור

 ואדי כעלה את )מנשקת יקירי... שלום, הלן

אחריהם(. יוצא פיטר הסמוך. לחדר אותה מוביל

לאן... ארתור

!שאלות כאן שואל אני ...39 קרל

 ? מכאן אותי שיקחו עד — זמן... כמה ארתור
 באים תמיד אנחנו סבלנות... ■סבלנות... קרל

בזמן.

חושב... אתה לאן ארתור

!מספיק ...39 קרל

אדוני. כן... ארתור

 אחים שני כי סי®־ סטון, מר שלך, הקרוב קרל

באושביץ... שלך...

נכון... ארתור

 אתה — אליהם. להצטרף עליך ועכשיו קרל

מהמשפחה... לברוח אפשר אי ? רואה

אשתי... גם האם ארתור

 תיפגשו שניכם !תדאג אל — !שאלות שוב קרל

בסוף.

שלי... הרגליים לי... קר אדוני... ארתור

 לשמוע לי צר ?... 39 לך, קר )באירוניה( קרל

 נעליך. את שתנעל אסכים אפילו אולי זאת.

 קרל שלו. הנעליים לקראת צעד עושה )ארתור

 לא! עוד חדה( כבעיטה מארתור אותם מרחיק

 של זעקה )נשמעת !עכשיו לא י. עכשיו לא

הסמוך(. מהחדר מרתח
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הין... ארתור
! ? לום דן איסט וס קרל

 חדשה זעקה מלווה הסמיך• מהחדר )קולו וריס דה

!...אוברשטורמבנדפיהרר האר מדתה( של

 השוט( אה בידו ונופם מהירה )בתנועה קרל

!אותה הכנס י

 הרצפה. על נופלת החדר, להוד מועדת )מדתה

 יחפה. קרועים, בגדיה פניה, על דם הידרת, היא

 מראה לה מקנה הקצר השיער עם הנכרית הפיאה

ונאנחת(. הרצפה על שוככת היא מזעזע.

!קומי - !קומי )למדהה( קרל

 לי תנו הרצפה( על שכובה )נשארה מרתח

ללכת... ללכת...

 צעירה את מבטיח. אני בך. יגע לא איש קרל

 — !לקום — למוות. ישר אותך לשלוח מכדי

 הענינים מהתפתחות המודאג )פיטר, !לקום

בו(. שמשגיחים כלי הסמוך החדר כפתח מופיע

 היהודיה את מכיר אתה — 39 לארהור( )קרל

? הזאת

שלא... באמת *•תור

 ארתור( על שמצביע כזמן — מרתח )אל קרל

! 1 אותו מכירה את ? ואת

 אה מרימה הרצפה, על שוככת )עדיין מרתח

ואו כארתור הראשונה בפעם מביטה ראשה,

אבא... כמו כשקט( מרה

מרתה?... ארתור

י... זוכר אינך מדהה

?... משפחתי מפגש זאת... בכל ובכן קרל

אבא... כמו ילדה... הייתי מרתח

י... לאבא קרה מה ...38 )למרתה( קרל

באושביץ... רצחו... מרתה

 מאוד... מעציב מופרזת( )בהשתתפות קרל

בבקשה... ללכת, לי תנו מדתה

 יש מדהה של בתחינה כי לדעה )נוכח פיטר

 הר "ההצגה"( למען נדרש מאשר משמעות יותר
אוברשטורמבנדפיהרר...

 נופחו־ כי כחדר, פיטר את לראות )מופתע קרל

 1 פה עושה אתה מה ״המוסכם״( לפי לא הי

בבקשה... בבקשה... מרתח

 שסיפרת מה לו ספרי ארתור( על )מצכיע קרל

 )למרהה( מרתק. סיפור החקירה. בזמן לי

!... 38 להתחיל

...1 להתחיל מרתה

 לשבת... נא — סטון מר לשבת נא )לפיטר( קרל

ה על יושבת ספק שוככת, ספק )עדייו מרתח

 מתקרבת סיפורה, בזמן קמה לאט לאט רצפה,

 בחלום. באילו הקהל, אל פניה הכמה, לקצה

 תפקידה אה למדה שרק כשחקנית מדקלמת

 שמדברת זאת, עם יחד מורגש בי אם בעל־פה

האמיתיות(. חוויותיה על

 גברים על מסתכלת תייל... גדר ליד עומדת אני

 לשם... מפה כבדות... אבנים אבנים... סוחבים

 — שם. שם... ימים. כמה רק אני לפה... משם

 בלילה... ביום. עשן... אש. בשמים. מביטה

 מדבר־ם — גז. תאי על מדברים עשן... — אש

 אין. אמא... את מחפשת אני קרמאטוריום. על

 לקחו הרכבת. בתחנת יודעת. אני אומרים. לא

 עשן... — אש — יודעת. השני... לצד אותה

יודעת...

להמשיך... 38 להמשיך, קרל

 פסים, — כולם. האבנים... הגברים... מרתח

 פתאום. — שיער. ללא פנים דבר. אותו פסים...

 אתה כמו )לארתור( הכרתי. ראיתי. אבא.

חיוור... חיוור... עכשיו...

הקשב... .39 הקשב, )לארתור( קדל

התמוט סך על עומדת מרתה כי )מרגיש פיטר

אוברשטורמבנד... מר קרל... בבקשה, טות(

 להפריע... לא פסססט... בלחש( )לפיטר קרל

פסססט...

 עכשיו... שאתה כמו הוא... זה ידעתי. מרתח

 יודעת... לא פוחדת... פחדתי... אבא... אמרתי:

 הכיר הוא !אבא !אבא צעקתי... ידעתי... אז

אומר... לגדר... מיהר אותי.

מרתה... )כשקט( ארתור

 : אומרת אני ?״... ״אמא : אומר אבא... מרתח

 זרק !...ה־ס.ס. איש — טוב״... שלומה ״טוב...

שלו... הפגים השוט... הארץ... על אבא את

מדתה... )כלחש( ארתור

 שלך... הפנים ארתור( אל )מסתובבת מרתח

 אינני ארתור, דוד יכולה, אינני שלו... הפנים
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 מחבקת )היא פיטר... פיטר... פיטר, יותר, יכולה

ארתור(. או.

מדתה... פיפר

!...באמת את 38 למותה( )מתקרב קרל

 של אותו זורקת השוט, את מקרל )חוטפת מרתה

 איננ־ ז ז מבין אינך 1 יכולה אינני הרצפה(

 הבל ללכת... לי תנו ללכת... לי תנו — !יכולה

 האחרונות המלים )את נגמר... נגמר, נגמר,

 פפק כרה כורעת ספק וכעת כבכי, אומרת היא

חרישי(. כבכי הרצפה על יושבת

 מרתח... מרחה, אותה( להרגיע )מנסח פיטר

!39 לי, שמע ארתור( )אל קרל

אדוני... כן ארתור

 כחרר, הרגילים האורות את להעלות )ממהר פיטר

ו ד־ !קרל די, הפרוז׳קטורים( את מבכה

!אדי אדי,

 מרתת(. ליד כרן■ כורע הפטור. מהחדר )נבנם אדי

 הכל מרתה. נגמר, הכל אדי... אני, זה מרתה...

נגמר...

! באמת אתה !אתה )לפיטר( קרל

 אדוני... כן, אליו( פונה קרל בי )חושב ארתור

קרל... נגמר, הכל פיטר

ז נגמר — ז כן קרל

ז אשתי... האם ארתור

הנעליים. את לנעול יכול אתה קרל

אדוני... תודה, ארתור

 — בטוח. זה לכוסית, זקוק אני — בבקשה. קרל

 הכובע, את מסיר )הוא ז אלי יצטרף מישהו

 של הצוארון פותח הכורסא, אל אותו משליך

משקה(. בוסית לעצמו ״וזג1 ניגיט טריו.

מרתה... מרחה... מרתח( )אל אדי

להתלבש... יכול אתה )לארתור( קרל

!קרל די, פיטר

 צריך הוא משקה( לעצמו שמוזג )בזמן קרל

 לצאת יכול לא הוא שלו. הבגדים את ללבוש

ן נכון לרחוב, ככה

ן להתלבש ארתור

הנכרית הפיאה את )מסיר לי... תני )למרתה( אדי

 משחק... רק היה זה טוב... יותר ככה מדתה( של

משחק... רק היה זה

ז י אשתי איפה ארתור

!וריס דה הסמוך( לחדר )קורא פיטר

 הר יאוול הסמוך( החדר בפתח )מופיע וריס דה

!!אוברשטורמבנדפיהרר

הלן. דודה את הבא פיטר

י נגמרה ההצגה וריס דה

 כבים... האורות תיאטרלי( )מאוד יאוול קרל

נופל... המסך ריקה... הבמה

 סטיין. גברת את בבקשה הבא ודים( )לרה אדי

)יוצא(. טוב, טוב, וריס דה

להיות... יכול לא זה )בלעצמו( ארתור

למשקה... זקוק אני גם פיטר

לפיטר(. משקה )מוזג תצטרף... בוא... בוא, קרל

מאמין... אינני ארתור

י טוב יותר )למרתה( אדי

כן... מרתח

כאן... שבי למרתה( כפא )מביא אדי

 הכסא( על לשבת לה עוזר שאדי )כזמן מדתה

אדי... אדי... אדי...

 צח... אויר והחלונות( הווילונות את )פותח אדי

סטיין. גברת בבקשה וריס דה

 ז... אני איפה וריס( ידי על )מוכנסת הלן

ארתור...

הלן... ארתור

כן... הלן

מהעיניים. המטפחת את הסירי ארתור

ז אדוני לי, מותר הלן

וריס. דה לה עזור אדי

כן. כן, וריס דח

? יקירי בסדר אתה הלן

!הפר. את פתח — פיטר ארתור

 סטיין. גברת משחק, רק היה זה )להלן( אדי

הצגה.
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! ? הצגה ארתור

? סטיין מר לזה, קורא היית איך ק!-ל

ארתורז כאן, קרה מה זה?... מה הלן

 טירוף... טירוף... שמתלבש( )כזמן ארתור

טירוף...

פיטר? הצגה, היתה זאת הלן

רוצים... שאתם איך פיטר

פיטר- הלן

 הם האם — ? למה ? למה — ? פיטר למה, ארתור

ז הלן אותך, עינו

 לא כסא. על בהדר שם אותי הושיבו לא... לןה

 מה כל את שמעתי אבל דבר... שום ראיתי

הזה... בחדר שנאמר

 ? אותי להשפיל ? להשיג רצו שהם מה זה ארונור

 עוגה, לא אחד )אף ! ? שרציתם מר. זה האם

 גם ? אתה מי ? ואתה ודים( לדה פונה הוא

! ? בהצגה השתתפת אתה

 משקיף, רק הייתי אני — וריס. דה שמי ז־י־ורים

 "יאוול צעקתי פעמיים רק אומרת... זאת *דוני.

ו... אוברשטורמבנדפיהרר" הר

 לכיסיו חפצים )מחזיר חיות... מטורפים... ארתור

 שרידי הנפלא... אחי בן הלן( של ולארנקח

ארנקה(. את להלן )מושיט שלי... המשפחה

 חרישי( ככי על להתגבר יכולה אינה )שוב מרתח

אדי...

הירגעי... מרתח, הירגעי, אדי

 זאת אלוהים... מרתה( את מזהה עכשיו )רק הלן

מרתה...

 משפחתי מפגש איזה מרתה. זאת כן, ארתור

 שוב, אותה לראות רצית כל־כך את נפלא...

הלז...

אלוהים... הלו

 אתה אם פיטר, בעיניים, בי הסתכל ארתור

 מסוגל אינו )פיטר לי... ואמור הסתכל יכול...

 הרבה כל־כך ארתור( של דרישתו אחרי למלא

 היית הרבה... כל־כך — ? פיטר בך, יש שנאה

! ? אותי להרוג מוכן

סטיין... מר אדי

 שונא הוא — !יענה שהוא רוצה אני ארתור

 שאנחנו ■כיון הלן, אותנו, שונא הוא אותי.

 בחיים, נשארת אתה גם אבל בחיים. -נשארנו

 מד, — !בחיים בחיים, !מרתה וגם פיטר,

 — ! ? ממני רוצה אתה מה ? ממני רוצה אתה

1 ? באושביץ הייתי שלא כיון לחיות זכות לי אין

!ענה !לי ענה —

 אותי קח ;אדי בבקשה, מכאן, אותי קח מרתח

מכאן....

מרתח... כן, אדי

הסמוך( לחדר יוצאת )מרתח

 שאנו האחרונה הפעם אולי זוהי )לארתור( סיטר

מתראים...

 מר לומר, לך שיש מה כל זה — ? אולי ארתוד

? סטון

מצטער... אני ; ברירה לי אין פיטר

י ? להגיד לך שיש מה זה — ! ? מצטער ארתור

!מצטער... —

 לא באמת האם סטיין... מר אלוהים, בשם קרל

? משהו — ? הערב משהו למדת

 שאתם למדתי אדוני. משהו, למדתי — כן. אדתור

 לב. במקום אבן לכם שיש למדתי רעל. ספוגי

 שום בכם נותר לא עליכם. מרחם •שאני למדתי

 הרבה כל־כך — שנאה! לשנאה. פרט רגש

 מרחם אני — לרצוח! מסוגלים שאתם שנאה

עליכם.

ניו־יורק. מחזאי, סטון, פיטר — ? עלינו קרל

 מברלין. לא פסיכיאטור, הלר, אדי ד״ר —

 — שולץ קרל ניו־יורק. ספרנית, סטיין, מדתה

 היינו אנחנו — וינה. תיאטרון, ובמאי שחקן

 כאן... ערב ארוחת — לא. אתה — באושביץ.

אותך. רצחנו לא — .1970 אספלנד... מלון

הולכים. הלן, ארתור

 — הולך שאתה לפני רגע... רגע, רגע, קרל

 לוקח )קרל קטנה. מזכרת שתיקח רוצח הייתי

 והלן ארתור חתמו שעליהם גירות מהשולחן

 לממשל"( חטוב "מרצונם רכושם מסירת על

 זה את תשים סטיין מר אתך, זה את קח

 אול• או — במשרד. הקיר על ותלה במסגרת
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הפח ובנו, באחיך, כשתיזכר — השיגה. בחדר

 — לטבח צאן כמו למוות שהלכו העלובים דנים

ש... תזכור

!אתה... כפניו( לקרל )סוטר ארתור

ארתור... הלן

 מאז שקיבלתי ׳ראשונה לחי סטירת זאת קרל

אותך?... להרוג )לארתור( מאושביץ... יצאתי

קרל... אדי

 כל־כך בלבנו — סטיין? מר אמרת, איך קרל

 מרחם אני מסוגלים... שאנחנו עד שנאה הרבה

 את קורע )הוא עליך. מרחם באמת אני עליך.

 וחוזר הרצפה על אותם זורק שבידו, הניירות

שלו(. למשקה

הלן... הולכים, ארתור

מדתה... אבל, הלן

 וארתור )הלן !הולכים... הדלת( את )פותח ארתור

יוצאים(.

אלך... אני גם הפסקה( )אחרי וריס דה

 פרט־ כל אחרי ? לכוסית אלינו תצטרף לא קרל

 יודעים לא עוד — כשלון או הצלחה חוגגים. יירה

חוגגים. אבל —

אני... תודה... לא, לא, וריס דה

 נפלא חומר לך יש — גמור. בסדר היית אתה קרל

כתבה, בשביל

 להתחיל איך יודע הייתי לא כתבה... וריס דה

מוזר... משונה... כל־כך היה הכל לכתוב...

 עכשיו יכול פיטר, אתה, אולי )כסארקאזם( אדי

 אולי או )כרצינות( אושביץ... על מחזה לכתוב

להש כזה. מחזה כתיבת על לשכוח טוב. יותר

 הזה... מהדבר להיפטר מסוגל אתה שאין לים

אושביץ.

 לי תן !נגמר לא עוד נגמר. לא עוד הערב פיטר

 אקדחו את חוטף )הוא י. קרל שלך, האקדח את

 עבור לשלם צריך וריס דה מר עכשיו קרל( של

אינס באופן וריס )דה !הזאת להצגה הכרטיס

ידיו(. את מרים טינקטיבי

טעון. לא זה קרל

 את הורד — ההבדל? מה — יודע. אני פיטר

 שצך התגובה פחדן. לא אתה וריס. דה הידיים,

 מישהו הורג הייתי אם אבל בהחלט. טבעית

 בנוכחותך כאן — בנך אשתך, אביך, — לך שיקר

 לא מורמות, ידיים — שם עומד עדיין ואתה

 להיות מסוגל היית איך משותק... לזוז, מסוגל

! ? לחיות להמשיך מסוגל היית איך ? עצמך עם

 במסה צבעוני צעיף לצאת, לבושה נכנסת )מדתה

בנוכחותה(. משגיחים לא כתפיה. את

 צלם מאבד היית אתה וריס. דה נשבר, היית

 מה כל !שהאמנת מה כל !הכל את !אנוש

 לרסיסים, נשבר היית !עצמך בעיני שהיית

 האקדח את זורק )פיטר !...רסיסים רסיסים,

הספה(. על

 מרתה פיטר, קרל, ; וריס דה מר מבין, אתה אדי

 הסיוטים אבל כן... — ניצלנו אנחנו ואני..

נשארים.

 חדשים נוסעים שני נוספו הלילה אולי פיטר

 בעצם מה כן, אם ואפילו אולי... שלנו... לסירה

? התועלת

מוכנה... אני אדי. מוכנה, אני מדתה

 — פיטר. מחר, אותך אראה — מרחה. כן, אדי

שלום. קרל...

 את שפתח אדי יוצאת. )היא להתראות... מדתה

אחריה(. יוצא כשכילה הדלת

 יכול אני מאוד... מעניין מענייין... וריס דה

סטון? מר מחר, לך לטלפן

כאן... אהיה עדיין אני אם פיטר

)יוצא(. להתראות... אטלפן... אני וריס דה

מנוחה... ליל פיטר

 תהיה עדיין אתה אם — מתכוון אתה למה קרל

 בוא... בוא, הכורסא( על לשבת )עובר — ? כאן

 לשוחח... הזדמנות בכלל לנו היתר, לא עוד

פיטר.

לשוחח... פיטר

 קודם אבל מאוד... חשוב זה משהו... נשתה קרל

 הם האלה. המגפיים את להוריד לי תעזור

 המגפיים( את להוריד לו עוזר )פיטר לוחצים...

זהו... זה... זהו חזק... יותר !...סחוב או.קיי...
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פסססט... פיטר באמצע המגפיים את שם )פיטר הקלה... איזו

? יש מה קרל על ומביט נעמד הכמה, על הקדמי בחלק החדר

צועדים... הם המגפיים... פיטר המגפיים(.

י... פיטר קרל נעשה עכשיו משקאות( עם לשולחן )עוכר קרל

צועדים... עדיין הם פיטר משהו... נשתה נחמד... ערב לנו

פיטר... פיטר, קרל פסססט... המגפיים( על ומסתכל )עומד פיטר

)בחרדה . ?.. שומע אינך י... שומע אינך פיטר לפיטר( בוסית מושיט הרדיו. את )פותח קרל

עדיין הם . אלוהים... צועדים... עדיין הם גוברת( את רק מאירה אור קרן בכים. )האורות הנה...

צועדים... המבריקים(. המגפיים
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