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 מערכה ראשונה 

 תמונה ראשונה

 המקום: ארמון.

 

 רחוקה חיו להם מלך ומלכה.  ,פעם לפני שנים רבות בארץ רחוקה מספר: 

 היקרה למה את עצובה? מלכתי  מלך: 

 אני עצובה כי אין לנו ילדים.  מלכה:

 .ותביא לנו ילדה יפה ונחמדה אל תדאגי החסידה תגיע גם אלינו, מלך:

 אני מקווה שיפה ונחמדה כמוני. מלכה:

 אפילו יותר. מלך: 

 

 בשם איריס. היפיפיכעבור שנה נולדה למלך ולמלכה תינוקת י מספר:  

 

לנו נסיכה יש החסידה.  גם אצלנו ביקרה ?איזה כיף. את רואה מלך: 

 מהממת. עכשיו נזמין את כולם למסיבה.

לא. תמיד יש כאלה שייעלבו שלא מזמינים אותם והם יעשו  מלכה:

על יום חופש לכבוד הולדת  צרות. תוציא הודעה לממלכה

 הנסיכה.

 רעיון מצוין מלך: 
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 תמונה שנייה

 המקום: כפר

 

 

 

 

זוג לנולד בכפר קטן בממלכה  ,באותו יום בו נולדה הנסיכה מספר:

 תינוק יפיפה עם כתם לידה של אירוס מלכותי על המצח.  ,איכרים 

 איזה תינוק יפיפה נולד לנו. איכר:

 כן אבל תסתכלי יש לו כתם לידה מוזר על המצח. מה זה אומר? איכרה:

 נשאל את הזקנה של הכפר.אולי  איכר: 

 בטח תהיה לה תשובה. .כן  איכרה:

 

 הלכו האיכר והאיכרה אל הזקנה : תמספר
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תסלחי אישה טובה וחכמה האם תוכלי להגיד לנו מה אומר כתם  איכר:

 הלידה שיש לבננו על המצח.

 ....בואו תראו לי את התינוק החמוד. הממם  זקנה:

 

 )מגישים לה את התינוק( 

 

ני רואה שכתם הלידה שיש לו על המצח הוא כתם בצורה של הו א זקנה:

אירוס מלכותי. זה רומז על כך שיהיה לו מזל טוב והוא יתחתן עם 

 הנסיכה שנולדה אתמול בדיוק באותו יום. 

אנחנו  ?איזה מצחיקה את? איך הבן שלנו בכלל יכיר את הנסיכה איכרה:

 עניים ואפילו לא מאותו מעמד.

 רכי העולם. מוזרות הם ד זקנה:

( הזקנה הזאת , מפטיר לאשתותודה רבה לך )הם הולכים ממנה איכר:

 מדברת שטויות. 

 

 תמונה שלישית

 המקום: ארמון ובית מרזח

 

 באותו זמן החליט המלך לצאת למסע ולהכיר את בני עמו.  מספר:

 

מלכתי השרים שלי כל הזמן מעבירים לי דיווחים משטח על  המלך:

בממלכה שלי. אבל אני רוצה לראות את הכול בעיניים הנעשה 

י. אני יוצא למסע אבל אתחפש לסוחר. כי אם אסתובב כמלך של

מה קורה כולם ינסו למצוא חן בעיניי. בזכות התחפושת אראה 

 באמת. בממלכה שלי

 ואם יקרה לך משהו בדרך? המלכה:

 הממלכה שלנו שלווה ובטוחה. לא יקרה לי דבר. המלך:
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יצא המלך לדרכו, טייל במקומות שונים ברחבי הממלכה. רשם  ת:המספר

את רשמיו. עד שהגיע לכפר הקטן בו נולד התינוק עם האירוס 

הוא נכנס לבית המרזח של הכפר. התיישב באחד  המלכותי. 

 הכיסאות ושמע שיחה של שלושה אנשים.

 זה אכן שם מוזר לתינוק איש א':

 אני בחיים לא הייתי קורא לבן שלי אירוס.  איש ב':

 אומרים שיש לו כתם לידה של אירוס על המצח. איש ג':

 יש לו. ראיתי בעיניים שלי. איש א':

 אומרים שזה סימן של מזל איש ב':

הוא נולד ביום שבו נולדה הנסיכה איריס. אומרים שיום אחד הם  איש ג':

 יתחתנו.

 שלושת האנשים צוחקים

 

 מכיסאו וניגש לשלושת היושביםהמלך קם 

סליחה. אני שמעתי במקרה את השיחה שלכם על התינוק המיוחד.  המלך:

 באמת יש לו כתם לידה של אירוס על המצח?

 בהחלט. איש א':

 הייתי מעוניין לראות זאת.  המלך:

אוהו.. עוד מעט הם יוכלו לעשות כסף רק מלתת לאנשים  איש ב':

 להסתכל במצח שלו. 

הם יכולים להתחיל לעשות כסף כבר עכשיו. אתן לך מטבע זהב  המלך:

 אם תראה לי איפה גרים ההורים שלו?

תמורת מטבע זהב אני גם מוכן להראות לך איפה גר המלך  איש ב':

 בכבודו ובעצמו.

בשביל מטבע זהב גם אני זה כולם יודעים.  זאת לא חוכמה את איש ג':

 מוכן להראות. 
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אם כך אתן לכולכם מטבע זהב אם לא תספרו לאף אחד על  המלך:

 הפגישה הזו. 

 )ביחד עם איש ג'( עשינו עסק! איש א':

אני אתן  )שולף מנרתיקו שלושה מטבעות ונותן לאיש א' וג'( לָך המלך: 

 כשתביא אותי לשם.את המטבע 

 בשמחה.  איש ב':

 

 תמונה רביעית

 המקום: הכפר

 הוביל האיש את המלך לביתם של האיכרים. המספרת:

 

 הנה זה הבית שלהם. איש ב': 

 הנה קח לך את המטבע וזכור מעולם לא נפגשנו. המלך:

)האיש יוצא לדרכו שמח וטוב לב כשהוא  ?!מי מכיר אותך בכלל איש ב':

 מקפיץ את המטבע בידו(

 

דפק המלך על דלת ביתם של האיכר והאיכרה. האיכר והאיכרה  המספרת:

 טובי הלב פתחו לו את דלתם.

 שלום לכם שמעתי כי נולד לכם לאחרונה תינוק. המלך:

 כן נכון. )מחזיקה את התינוק בידיה ומנדנדת אותו(  האיכרה:

 תינוק יפה. מזל טוב! המלך: 

 תודה רבה. עם מי יש לנו הכבוד? האיכר:

אני סוחר שמוכר סחורות בדרכים. ושמעתי שנולד לכם תינוק עם  המלך:

שאני לא מאמין לשמועות הייתי  ומכיוון כתם אירוס על המצח. 

 חייב לדעת אם זה נכון.

כן זה באמת נכון.  אוהו איך ששמועות עוברות מהר בכפר הזה. האיכרה:

 )היא מראה לו את התינוק מקרוב(
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כן זה נכון. אומרים שזה מזל טוב והבן שלנו עוד יתחתן עם  האיכר:

 הנסיכה אבל אנחנו לא מאמינים לשטויות האלו. 

ת אבל בהחלט יכול להיו ,תראו אולי הוא לא יתחתן עם הנסיכה המלך:

לו מזל טוב. אני פונה ללבכם הטוב. אשתי האהובה אינה יכולה 

ללדת ילדים והיא עצובה מאד. לכן הצעתי לה כי נאמץ ילד ונגדל 

 האם אוכל לאמץ את התינוק שלכם?אותו כמו הבן שלנו. 

 בשום פנים ואופן לא. האיכרה:

 זה הילד שלנו.  האיכר:

נגדל אותו. אני אדם  והוא תמיד יישאר הילד שלכם. אנחנו רק המלך:

עשיר הוא יזכה לחינוך טוב ואתם תיהנו מקצבה חודשית. כל 

 חודש אשלח לכם עשרים מטבעות זהב.

 עשרים מטבעות זהב? האיכר:

בהחלט. ותוכלו לחיות ברווחה כלכלית. וכשימלאו לבחור שמונה  המלך:

 עשרה שנים הוא יחזור לחיות אתכם במידה וירצה. 

 שלו? האמתיים ע מי ההורים הוא תמיד יד האיכרה:

 כמובן אני לא אסתיר את זה ממנו לעולם.  המלך: 

 אני לא יודעת... האיכרה:

תראו אני אתן לכם רגע לבד לשקול זאת. ההצעה שלי היא חד  המלך:

 )הוא זז הצידה( פעמית ולא תחזור לעולם.

 תחשבי על ההזדמנות שאנחנו נותנים לילד. האיכר:

 ו ילד לעולם.אבל עד שהבאנ האיכרה:

אבל הוא יהיה עשיר ויזכה לחינוך טוב וגם אנחנו נחיה טוב ונוכל  האיכר:

 להביא עוד ילדים.

 אני מקווה שאנחנו עושים את הדבר הנכון. האיכרה:

 לא בלב קל. אבל אני בטוח בזה. אדוני אנחנו מסכימים  האיכר:

נרוויח מכך.  קחו אני יודע ואני מעריך זאת מאד. אבל כולנו רק  המלך: 

 מטבעות זהב. 100מקדמה של 

 האיכר והאיכרה משתנקים משמחה ומוסרים למלך את התינוק.
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 תמונה חמישית

 ובית הטוחןהמקום: גדת נהר 

 

 המלך נטל את התינוק נפרד לשלום מהאיכר והאיכרה  המספרת: 

אז מה? חושבים שאתה בן לאיכרים עניים כמוך יישא את הבת  המלך:

 הדבר לא יקום ולא יהיה. ? איזה אידיוטיםלאשההנסיכה שלי 

ואת  כשהגיע המלך לגדת נהר הוא שם את התינוק בתוך תיבה :המספרת

 התיבה שם בנהר.

להתראות נסיך קטן. אני מקווה שהמים ימצאו חן בעינייך. טביעה  המלך: 

 ו... בלו... בלו... נעימה. בל
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המלך יצא לדרכו שמח אך הגורל הטוב זימן לתינוק סוף אחר  המספרת: 

ממה שתכנן המלך. התיבה לא שקעה בנהר אלא צפה לה הלאה 

עד שנתקעה בתחנת קמח על גדות הנהר שהייתה שייכת לטוחן. 

הטוחן שיצא לעבודתו גילה לפתע את התיבה. ושמע קול בכי של 

 תינוק.

אלך לבדוק.  ?מה זה בנהר? ומה הבכי הזה שבוקע מהתיבה הטוחן:

איזה אדם רע )הטוחן יורד לנהר( מה זה? אני לא מאמין תינוק. 

זורק תינוק לנהר. )מושה אותו מן המים( בוא חמוד. אני אראה 

אותך לאשתי. )ניגש לאשתו העוסקת בהכנת הבצק( אשתי תראי 

 מה מצאתי. 

 אשת הטוחן:  מה מצאת? עוד גרוטאה? כל הזמן מביא שטויות הביתה.

 תינוק! מצאתי תינוק! הטוחן:

תראה. יש  לזרוק דבר כזה חמוד.  מה? אני לא מאמינה. מי יכול אשת הטוחן:

 לו כתם לידה על המצח. בצורת אירוס. 

 נכון. אנחנו צריכים לנסות לאתר את ההורים שלו. הטוחן:

אשת הטוחן: השתגעת? הרי הם ניסו להיפטר ממנו. ואם תחזיר להם הם ינסו 

 להיפטר ממנו שוב. אנחנו נגדל אותו. 

 אנחנו?    הטוחן:      
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 והוא נראה כזה תינוק יפה ומקסים.ממילא אין לנו ילדים. כן  אשת הטוחן:

 נקרא לו אירוס על שם כתם הלידה. נאמץ אותו.

 טוב אשתי היקרה.  הטוחן:      

 דלו את הבן כאילו היה בנם. יואכן הטוחן ואשתו ג המספרת:
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 תמונה שישית

 המקום: ארמון

עברו שנים הנסיכה גדלה ויפתה. ובהגיעה לפרקה החליטו הוריה   המספרת:

 המלך והמלכה כי הגיעה הזמן שתינשא.

 ילדה שלי אהובה. את כבר גדולה והגיע הזמן שתתחתני. מלכה:

 אבל אני לא רוצה להתחתן.  הנסיכה:

כל נסיכה צריכה להתחתן. ככה מקובל ונהוג בממלכה  איריס  המלך:

 מתמיד.

 זה לא מקובל.עלי  הנסיכה:

אף אחד לא שואל אותך אם זה מקובל או לא את תתחתני עם   המלך:

 נסיך. 

ראיתי את כל הנסיכים שהגיעו לארמון הזה. הצגת לי אותם  הנסיכה:

לא רוצה כאילו אני בובה בחלון ראווה. הם שחצנים ומגעילים. 

 להתחתן אתם.

 תדברי אתה. היא מעצבנת אותי. המלך:

חמודה שלי. גם את אבא שלך לא סבלתי בהתחלה. האהבה  איריס המלכה:

 באה עם הזמן. 

 ואם היא לא תבוא. הנסיכה:

 אז לפחות תיוולד לך בת חמודה ומקסימה כמוך שמאד תאהבי. המלכה:

את לא באמת אוהבת אותי אם את רוצה שאני אתחתן עם מישהו  הנסיכה:

 שאני לא אוהב.

וצא למסע ציד.  זה אלבום הנסיכים. עד היא מעצבנת אותי. אני י המלך:

סוף המסע תבחרי לך נסיך. אני ממליץ לך על הנסיך של הממלכה 

ואין כמו איחוד  ,. אנחנו צריכים לחזק את הברית שלנוליד

 משפחתי בין בתי מלוכה. 

 אני שונאת אותך. )הנסיכה יוצאת בוכה( הנסיכה:

היא תבחר נסיך אני זה בסדר זה יעבור לה. עד סוף המסע שלך  המלכה:

 מבטיחה לך.
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 בסדר גמור. הדור של היום זה לא מה שהיה פעם.  מלך:

 

 תמונה שביעית

 המקום: בית הטוחן

כשלפתע התחוללה  ,רכוב על סוסו ,יצא המלך למסע הציד המספרת: 

סופת ברקים וגשם עז ניתך על הארץ. המלך חיפש מחסה 

 הגיע לביתו של הטוחן ואשתו. המלך דפק על בית הטוחן.ו

 מי זה יכול להיות בכזה מזג אויר?  אשת הטוחן: 

אני אפתח. הו אדוני המלך. מה אתה עושה כאן במזג אוויר  הטוחן:

 כזה? בוא כנס פנימה.

ווה( בוא שב ליד האח ותתחמם. תן לי את הגלימה )משתח אשת הטוחן: 

 שלך ואני אייבש אותה. כבוד גדול בשבילנו אדוני המלך.

תודה לכם אנשים יקרים. הנה לכם כמה מטבעות זהב על  מלך:

 האירוח.

הו אדוני המלך אתה לא צריך לשלם לנו. אנחנו עושים  הטוחן: 

 זאת ברצון.

 ח. ראו זאת כמתנה ממני על האירו מלך: 

 אני אציע לך את המיטה ותוכל לישון אצלנו הלילה.  אשת הטוחן: 

 תודה לכם! איך הפרנסה? מלך:

 לא מתלוננים. אתה מלך טוב. והכל מצוי בשפע. הטוחן: 

 

 לפתע נכנס אירוס

 

 אבא הבאתי עצים נוספים מהמחסן.  אירוס:

 יופי. עכשיו יהיה לנו חמים ונעים כל הלילה.  הטוחן:

 ם! לא ראיתי אותך.שלו אירוס:

 אירוס בני זהו המלך בכבודו ובעצמו. תשתחווה למלך. אשת הטוחן:
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 שלום לך אדוני המלך. אירוס:

שלום גם לך. איזה בחור יפה וחסון גידלת. איך אמרת  מלך:

 קוראים לו?

 קוראים לו אירוס. הטוחן:

 כתם הלידה שיש לו על המצח. קראנו לו ככה על שום  אשת הטוחן:

 הממם... מעניין. הוא הבן שלכם? מלך:

 כן כמובן. אשת הטוחן:

לא בדיוק. אנחנו אימצנו אותו. מצאתי אותו לפני הרבה  הטוחן:

שנים בגדת הנהר. האל שמר עליו. היה לו מזל גדול. הוא 

 היה עלול לשקוע במים ולטבוע.

 אני לא מבינה מי יכול לעולל לתינוק דבר כזה?  אשת הטוחן:

אם הייתי תופס את המנוול שעשה דבר כזה הייתי מוציא  מלך:

 אותו להורג. באמת הפכת גבר לעניין.

 תודה אדוני המלך.  אירוס:

 אנחנו מאד גאים בו. הטוחן:

)לטוחן( תשמע אני ממשיך מחר במסע הציד. אבל אני  מלך:

ה למלכה. באיזה ענין פוליטי חייב להעביר הודעה דחופ

חשוב וסודי ביותר. שרק המלכה יכולה לראות אותו. האם 

יש מצב שאני יכול לשלוח את הבן שלך להעביר את 

 ההודעה למלכה?

 כמובן. הטוחן:

 בהחלט אדוני המלך. אעשה כל שתבקש.  אירוס:

אני לא אבקש ממך ו זוהי דרך ארוכה נחכה עם זה לבוקר. המלך:

 בסערה כזאת. לעשות זאת 

 תודה אדוני המלך.  אירוס:

 

 האם יש לכם דיו ועט? המלך: 
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 כמובן אדוני המלך.  אשת הטוחן: 

 

אשת הטוחן מביאה לו נוצה והמלך רושם הוא סוגר את המכתב וחותם בחותם 

 המלך. 

חתמתי את המכתב בחותם המלך. זכור לאף אחד אסור  מלך:

 ם וסגור. לפתוח אותו והוא חייב להגיע למלכה חתו

 לפקודתך אדוני המלך. אירוס:

 )לעצמו( אולי עכשיו אצליח להיפטר ממנו. מלך:

 

 תמונה שמינית

 המקום: ביער ובבקתת השודדים

 

עלה סוסו ואירוס יצא  ,בבוקר נפרד המלך מהטוחן ואשתו המספרת: 

עם מכתב המלך לדרכו שמח וטוב לב. הדרך  לארמון 

הממלכה עברה דרך יער גדול. אירוס איבד את הדרך ועד 

 ואירוס היה עייף ורעב עד מאד. ,מהרה שררה חשכה ביער

כבר אין לי כח. אני עייף ורעב. הי מה זה האור המנצנץ  אירוס:

ל לנוח שם עד שאני רואה בדרך? אלך לשם. אולי אוכ

 הבוקר.

כשהתקרב ראה כי זוהי בקתה  .הלך אירוס לכיוון האור המספרת:

חמימה. הוא דפק בדלת. הדלת נפתחה והופיעה לפניו 

 אישה זקנה.
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 כן בחור צעיר. מה רצונך? :סבתא

אישה טובה. אני איבדתי את דרכי ביער ואני צריך להגיע  אירוס:

עייף ורעב. האם אוכל ללון אל ארמון הממלכה. ואני מאד 

 אצלך עד הבוקר.

אני מציע לך להמשיך בדרכך. הבקתה הזו שייכת  :סבתא

לשודדים ואם הם יראו אותך הם ישדדו אותך ויהרגו 

 אותך. 

אין מה לשדוד ממני. וממילא אם אמשיך בחושך ביער אני  אירוס: 

לא אשרוד. לא אכפת לי. העיקר שאוכל לשים את הראש 

 לא אתעורר זה גורלי.  ולישון. אם 

 טוב. אבל שלא תבוא בטענות. הזהרתי אותך.  :סבתא

 לפנות שחר חזרו השודדים עם השלל ששדדו.  מספרת:
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תראו כמה כסף שדדתי. התנפלתי על הפקידים של המלך  שודד א':

 ושדדתי מהם את כל המס שהם לקחו מהכפר הסמוך.

. היו לה הרבה אני שדדתי מזוג עשירים שנסעו בכרכרה שודד ב':

 תכשיטים.

 אני לא הצלחתי לשדוד ואני ממש עצבני.  שודד ג':

לא נורא שדדתי גם בשבילך. התגנבתי לבית של שודד  שודד ד':

 אחר ולקחתי לו את כל מה שהוא הסתיר מתחת למיטה.

 זה לא נקרא לשדוד זה נקרא לגנוב. רק פחדנים גונבים. שודד ג':

יין. מה אכפת לך איך השגתי את תפסיק להיות כזה בכ שודד ד':

 הכסף?

תפסיקו לריב. עוד מעט נגיע הביתה סבתא שלנו עשתה  שודד ב':

 לנו  מרק חם. כל השוד חלמתי עליו.

 בטח זה המרק הכי טעים בעולם.  שודד א':

 אנחנו שודדים כולם:

 ולא מפחדים

 רק ככה מרוויחים

 לוקחים מעשירים.

 לביתם בשירה.השודדים נכנסו   המספרת:

 ששש. תהיו בשקט. אתם תעירו את הבחור.  הסבתא:

 איזה בחור? את העזת להכניס לכאן מישהו?  שודד א':

 צמא. הוא היה עייף ו  הסבתא:

זה לא מעניין אותנו. אם הוא יידע שיש פה שודדים הוא  שודד ב':

 יסגיר אותנו.

מזה  הוא נראה בחור טוב. הוא לא יעשה דבר כזה. חוץ הסבתא: 

הוא סיפר לי שהוא קיבל משימה מהמלך להעביר מכתב 

 למלכה.

 להעביר מכתב למלכה. זה מעניין. זה בטח קשור לכסף. שודד ג':
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 הכול אצלך קשור לכסף. רק כסף יש לך בראש.  שודד ד': 

 לך יש גם קש בראש. שודד ג':

 תיזהר! שודד ד':

 חסל אותו. תפסיקו לריב. בואו נציץ במכתב ואחר כך נ שודד ב':

 רעיון מצוין.  שודד א':

אני לא יכולה להגיד שלא הזהרתי אותו מכם. אבל הוא  הסבתא: 

הוא היה כל כך מותש שהוא אמר שלא אכפת לו שתהרגו 

 אותו. 

 תראו אותו הוא ישן כמו תינוק.  שודד ג':

 הוא נראה כזה מתוק. חבל להרוג אותו. שודד ד':

תראו יש לו כתם לידה של  לכם.אתם רואים? אמרתי  הסבתא:

 אירוס על המצח.

 אז מה? שודד ב':

ואנחנו לא יכולים לפגוע לו  ,זה אומר שהעתיד שלו מזהיר הסבתא:

 בעתיד. נהפוך הוא אנחנו צריכים לעזור לו. 

 לא יודע לגבי העתיד שלו אבל ההווה לא משהו.  שודד ג':

 בוא נקרא אותו. זה המכתב שלו שודד א': 

 הוא חתום בטבעת המלך.  שודד ב':

 תפתח אותו. שודד ד':

 שודד ב' פותח מעיין בו מעביר לשודד ג' מעיין בו מעביר לשודד ד' מעיין 

 )פונה לשודד א' אולי תקרא כבר. רק אתה יודע לקרוא(

אז למה לא נתת לי את זה מהתחלה? )קורא לעצמו  שודד א':

נבהלים אחריו וחוזרים יחד אתו  ונבהל(. הא?... )כולם

 שלוש פעמים(

 נו מה כתוב?  שודד ב':

המלך מבקש שהמלכה תוציא להורג את הבחור ברגע  שודד א':

 שהוא יגיע אליה.
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 אוי ואבוי. הסבתא:

 מה אתה סח? שודד ג':

 אני אמרתי לכם שאני לא סובל את המלך הזה מהתחלה.  שודד ד':

  ?ור כזה נחמדאיך הוא רוצה להרוג בח שודד ג':

פרנציפ אני לא הורג ככה לגזול לנו את העבודה. עכשיו  שודד ב':

  1את הבחור

יש לי רעיון. נכתוב מכתב אחר למלכה. נכתוב שהמלך  שודד א':

כי יש לו כתם  ,איריסמצא את הבחור המושלם לנסיכה 

והוא מצווה שברגע שיגיע לידה של אירוס על המצח. 

 .יתחתנולארמון ויפגוש את המלכה הוא והנסיכה 

 רעיון מצוין. מגיע לו למלך המנוול.  שודד ג':

ותביא נר שנחתום את המכתב  !מהר נוצה יביאהסבתא  שודד א':

את חותם המלך המזויף שגנבנו מהארמון לפני ו ,בשעווה

 שנה. 

  אני כבר מביאה. :הסבתא

חותם המלך בהשודדים כתבו מכתב אחר חתמו אותו  המספרת:

 .והעירו את הבחורהחזירו את המכתב לתיקו  ,המזויף

 בוקר טוב לך. שודד ד':

 בוקר טוב. לכם אנשים טובים. אירוס:

 ים.הוא אומר עלינו אנשים טוב שודד ג':

טוב. אם הוא אומר שאנחנו אנשים טובים הוא יודע מה  שודד ב':

 הוא אומר. 

לא נשבור לו את המילה. )לאירוס( תשמע אתה תופס  שודד א':

אותנו במצב רוח טוב. אבל המצב רוח שלנו נוטה 

 להתקלקל. אז כדאי שתצא לדרך כבר עכשיו.

המרק תודה לכם אנשים טובים. תודה לך סבתא חביבה.  אירוס:

 היה מצוין. להתראות.

 
 )חלופה( לא הורג אותו באופן עקרוני / )חלופה( עכשיו אני לא הורג את הבחור דווקא.  1
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 להתראות.  שודדים:

 ועכשיו למרק. שודד ד':

 אין מרק. סבתא:

 ?אין מרק שודדים:

הוא היה רעב כל כך שהוא גמר את הכל. אבל לא לדאוג  סבתא:

 המרק הבא כבר על האש. 

 

 

 תמונה תשיעית

 

 ארמוןהמקום: שער ה

 יצא הבחור לדרכו שבע וטוב לב. עד שהגיע לארמון.  המספרת:

 

 עצור!  שומר א': 

 עצור!  שומר ב:

 אין מעבר.  שומר א':
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 אין מעבר.  שומר ב':

 אני חייב להגיע דחוף אל המלכה  אירוס:

 שמעת? הוא חייב להגיע דחוף אל המלכה.  שומר א':

 המלכה.כמובן ששמעתי. הוא חייב להגיע דחוף אל   שומר ב':

 מה כל כך דחוף?  שומר א':

 באמת מה כל כך דחוף?  שומר ב':

 אני לא יודע.  אירוס:

 אז אם אתה לא יודע...  שומר א': 

 אז איך אתה יודע שזה דחוף?  שומר ב':

 כי יש לי צו חתום מאת המלך.  אירוס:

 )בבהלה( צו חתום מאת המלך?  שומר א':

 לך?צו חתום מאת המ)בבהלה(   שומר ב':

 למה לא אמרת קודם?  שומר א':  

 באמת למה לא אמרת קודם?  שומר ב':

 כנס!  שניהם:

 תודה.   אירוס:

 

 תמונה עשירית

 המקום: בתוך הארמון

 

 הנסיכה מטיילת לה.

 סליחה? את כל כך יפה. את בטח המלכה. )משתחווה( אירוס:

פשוט הו תודה. אבל אני רק הנסיכה. ולא נהוג שאדם  איריס:

 יחמיא למלכה.

 . אבל לנסיכה אפשר להגיד שהיא יפה?סליחה. לא ידעתי אירוס:
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לא. אבל אני אקבל את המחמאה ברצון. ברור שאתה לא  איריס:

 מכאן.

 נכון. אני משם. ונשלחתי להעביר מכתב מהמלך למלכה. אירוס:

אבא שלי שלח אותך? יפה. סימן שהוא מחבב אותך וסומך  איריס:

 אתה חמוד.עליך. 

 תודה רבה. גם את חמודה. אירוס:

אמרתי לך לא להחמיא לי. אנחנו לא מאותו מעמד. אבל  איריס:

אם היית נסיך הייתי מאד שמחה לקבל ממך את המחמאות 

האלה. איזה מזל רע יש לי סוף סוף פוגשים בחור נחמד 

 והוא לא נסיך. 

 ?זרים מה זה את עומדת בחצר ומדברת עם אנשים !איריס המלכה:

 אמא הבחור הזה ששמו... איריס:

 שמי אירוס )משתחווה(. .נעים מאד הוד מעלתך אירוס:

 אירוס? איזה צירוף מקרים לי קוראים איריס. איריס:

 יופי לו. בקיצור מה אתה עושה כאן? המלכה:

המלך שלח אותי להביא לך אגרת חתומה בחותם האישי  אירוס: 

 שלו. )מושיט לה את האגרת(

 את רואה אימא? עם בחור כזה הייתי רוצה להתחתן. :איריס

את האיגרת קוראת. נדהמת  תשכחי מזה. )היא פותחת :מלכה

 ואומרת לאיריס( מזל טוב. את מתחתנת.

 עם מי? איריס:

 אתו. המלכה:

 אתי? אירוס:

 אתו? איריס:

 אתו. אתו. אבא שלך מצווה שתתחתני עם הבחור הזה.  המלכה:

 יש!!! שניהם:
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 תמונה אחת עשרה

 

המלכה הכינה חתונה מפוארת ואיריס התחתנה עם אירוס  המספר: 

ומאחר שהיה נער נעים וידידותי חייתה אתו באושר רב. 

 לאחר זמן מה חזר המלך אל הארמון

 )נכנס בסערה מבחוץ( איך זה קרה? המלך: 

 זו היתה ההוראה שלך הנה המכתב ששלחת.  המלכה:

זה לא מה שכתבתי. ביקשתי שתוציאי אותו  )קורא( אבל המלך:

 להורג.

)נכנסת עם אירוס( אבא. אבא אהוב. מצאת לי את הנסיך  איריס:

 המושלם. אני ממש מודה לך.

 לא כל כך מהר. זה לא המכתב ששלחתי אתך.  המלך:

אדוני המלך אני נשבע לך שזהו המכתב שנשאתי אתי כל  אירוס:

 הדרך.

 אתה בטוח? המלך:

ן. בלילה ישנתי ביער בבקתה של שודדים מאד נחמדים. כ אירוס:

חשבתי שלא אקום בבוקר. אבל הם דווקא העירו אותי 
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נתנו לי לאכול ושלחו אותי בחיוך גדול. למה? מה היה 

 כתוב במכתב? 

לא משנה. בכל מקרה לא מקובל עלי שלא חיכיתם לי  המלך:

 לחתונה.

 אבל אתה אמרת... איריס:

לב עלי אתה לא תצליח לעבוד. אני לא  אז אמרתי. שים המלך:

מאשר את הנישואים האלה עד שתוכיח לי שאתה בחור 

 אמיץ.

 אבא הוא לא חייב להוכיח כלום. איריס:

 אני המלך ואני קובע. המלך:

 . מה רצונך?זה בסדר איריס אירוס:

מי שרוצה את הבת שלי חייב להביא לי מארץ הגיהנום  המלך:

 שלוש שערות משערותיו של השטן.

 אבא השתגעת? איריס:

 איריס הזהרי! המלך:

 אמא! איריס:

 מה אני יכולה לעשות מתוקה שלי? המלכה:

אני אביא את אל תדאגי איריס. אני אעשה את המשימה.  אירוס:

 שלושת שערות הזהב.

 מהגיהנום. אין אחד שחזר  איריס:

 !תעודדיההאל ישמור עלי כמו שהוא שמר עלי תמיד.  אירוס:

 )לאבא( אני שונאת אותך. )היא יוצאת בבכי( איריס:

 אני אדבר אתה. שיהיה לך בהצלחה אירוס. )יוצאת(  המלכה:

 אני לא אסלח לך על כך שגרמת לנסיכה שלי צער. אירוס:

כה שלך. ואתה היא כבר לא תהיה נסי)לאירוס( אל תדאג  המלך:

 לא תהיה בכלל. צא לדרך. יש לך שלושה ימים. 
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יצא הנסיך אירוס לדרכו. ועל אף המשימה הקשה רוחו לא  מספרת:

 נפלה. הוא שר בדרך.

 הנסיך שר

יותר נכון הוא זייף בדרך אבל זה לא הפריע לו. הוא הגיע  מספרת:

 לנהר שאותה חצה איש מעבורת על גבי סירה.

 איש המעבורת. האם זו הדרך לגיהינום. שלום לך  אירוס: 

 איש המעבורת: כנראה שכן. לפי המצב שלי אתה כנראה מתקרב לשם.

 למה? מה מצבך? אירוס:

איש המעבורת: אני תקוע על הסירה הזו שנים ולעולם לא מצליח לרדת ממנה.  

 ואני כבר עייף מהעבודה הזו. ואני אומלל מאד. 

 אז למה אתה לא עוזב את הסירה ויורד לגדה? אירוס: 

אני לא יכול. יש קיר לא נראה שחוסם אותי. הנה תסתכל.  איש המעבורת:

 )מנסה לרדת אבל נחסם(

טוב אומרים שבגיהנום יש תשובה לכל דבר. אני אברר  אירוס:

 בשבילך. תוכל להעביר אותי לצד השני?

 ברצון. חבל שלא אוכל לרדת בגדה השנייה כמוך. איש המעבורת:

 אני בטוח שהמצב שלך ישתנה. אירוס:

איש המעבורת העביר את אירוס לגדה השנייה ונפרד ממנו   מספר: 

א התחיל להרגיש כי לשלום. הנסיך המשיך בדרכו והו

האדמה הולכת ומתחממת. לפתע הוא ראה דלת מערה 

 ענקית. והוא נכנס לתוכה.

כמה חם פה. זה חייב להיות הגיהנום. והכל פה שחור  אירוס:

 ומפויח. 

 )הסבתא של השטן יושבת על כורסא(

 שלום לך! אישה חביבה. אירוס:

 נום? השתגעת? מה אתה עושה פה? אתה יודע שאתה בגיה הסבתא:

 כן. המלך רוצה להפריד ביני לבין אשתי הנסיכה.  אירוס:
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זה לא גיהנום. זה רוע לב. גיהנום זה המקום הזה שכדאי  הסבתא:

לך לברוח ממנו כי ברגע שהשטן יגיע לפה. הוא ישים 

ויאכל אותך ואפילו לא  באשאותך על גלגל ויצלה אותך 

 ינגב את הפה שלו במפית. 

המלך דרש ממני להשיג שלוש שערות זהב  אין לי ברירה. אירוס:

 מראשו של השטן.

ואיך בדיוק אתה מתכוון לעשות את זה? לשאול אותו  הסבתא:

בנימוס: הי פוציניו מוציניו אפשר לקבל ממך בבקשה 

 שלוש שערות זהב? 

 זה רעיון מצוין. אירוס:

זה רעיון מטומטם. הוא עומד לחזור תיכף ומייד ואם לא  הסבתא:

 ה תמות.תסתלק את

אם אני לא אחיה עם הנסיכה שלי איריס. אז אין לי חיים  אירוס:

 בכלל.

טוב. טוב אתה לא צריך להיות כזה דרמטי. זה לא חוג  הסבתא:

דרמה כאן. תראה אתה מוצא חן בעיני. תעשה מה שאני 

 אומרת לך ואני אשתדל להשיג לך את השערות. 

 מה שתרצי. אירוס:

 אותך לבובת פינגווין  אני מתכוונת להפוך הסבתא:

 לפינגווין? אירוס:

 כן אני מתגעגעת למקום קר. ופינגווין עושה לי חם בלב.  הסבתא:

 טוב. אם אני חייב להיות פינגווין אז פינגווין. אירוס:

 אחת... שתיים...מוכן?  הסבתא: 

רגע. בדרך פגשתי איש מעבורת שלא יכול לצאת מהסירה  אירוס:

 למה?שלו יש לך מושג 

 לא. אבל אני אברר לך. הסבתא:

 תודה. אירוס:

 ועכשיו מהר. אני שומעת אותו מגיע. הסבתא:



© אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכתוב ללא אישור בכתב   כל הזכויות שמורות לאמיר לביא 
 0528328468ת"א   42אמיר לביא רחוב חובבי ציון מהמחזאי. 

 

28 
 

 קרח... מים... קרח... מים... עוף קפוא אחת ושתיים. הסבתא:

 היא שולפת פינגווין ושמה אותו לידה.

 הו סוף סוף אני מרגיש בבית. קור אימים בחוץ.  השטן:

 איך היה? הסבתא:

יודעת הרבה עבודה, אני צריך להרוס הרבה דברים. את  השטן:

רומא לא נבנתה ביום אחד. מה זה?... אני מריח בשר של 

 בן אדם.

 מה פתאום? הסבתא:

 האף שלי לא טועה.  השטן: 

 מתחיל לחפש

רק הרגע גמרתי לטאטא ואתה עושה שוב בלגן. תמיד אתה  הסבתא:

 מריח בשר של בני אדם לך תאכל ארוחת ערב.

 מה זה הפינגווין הזה?  השטן:

 שעמם לי אז סרגתי פינגווין. הסבתא:

 דווקא פינגווין? השטן:

 מה הבעיה בפינגווין? הסבתא:

לא סובל מקומות קרים. )נוטל אותו( אני אזרוק אותו  השטן: 

 לאש.

של  אני עבדתי עליו קשה ובניגוד לך אני זוכרת את הימים הסבתא:

והפינגוונים היו החברים הכי טובים שלי. אז עידן הקרח 

 מה אכפת לך אם יש לי מזכרת כזו?

 טוב טוב אני הולך לאכול. השטן: 

 )יוצא אל מאחורי הקלעים(

 )מדברת לפינגווין( זה היה קרוב. כמעט היית עוף בגריל.  הסבתא:

 השטן תוקע גרפס וחוזר

. אני ךהאוכל שאת עושה לי כל כך טוב. שרוף כמו שצרי השטן:

 עייף אני הולך לישון. רק תוציאי לי כינים. 
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ברצון רב מחמדי. "נומי נומי נומי נים. מוציאה לך כינים.  הסבתא: 

 ועכשיו תישן בשקט עוד כינה אני מוחצת."

 השטן נוחר

 )מוציאה לו שערת זהב( הסבתא:

 איה! מה זה היה? השטן:

 מצטערת שנבהלת היה לי חלום נוראי. הסבתא:

 מה חלמת? השטן:

ממש סרט אימה. חלמתי שאתה סנטה קלאוס שמחלק  הסבתא:

 מתנות לילדים ועושה אותם שמחים.

 זה באמת חלום מזעזע ומפחיד.  השטן:

זה בסדר תלך לישון. "נומי נומי נומי נים. מוציאה לך  הסבתא:

 כינים. ועכשיו תישן בשקט עוד כינה אני מוחצת."

 השטן נוחר

 ערות זהבמוציאה לו שתי ש

 איה! מה זה היה? שטן:

 חלמתי חלום מפחיד. הסבתא:

 את והחלומות שלך. מה חלמת? שטן: 

חלמתי שיש איש מעבורת שהתלונן שעליו לשוט לנצח  הסבתא:

 הלוך ושוב והוא לא יכול להשתחרר.

איש הא הטיפש. כשמישהו ירצה לעבור את הנהר  השטן:

לו את המוט ואז הוא עצמו יהיה  יטצריך להוש המעבורת

 ומי שאחז במוט יהיה תקוע על הסירה לכל החיים. חופשי.

לילה טוב מחמדי. "נומי נומי נומי נים. מוציאה לך כינים.  הסבתא:

 ועכשיו תישן בשקט עוד כינה אני מוחצת."

לאחר שתלשה לו את כל שלושת שערות הזהב הניחה  המספר:

בבוקר התארגן השטן  וקר.הסבתא לשטן לישון עד אור הב

 ליציאה
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להתראות. אני הולך לגרום לצרות נוספות בעולם. תאחלי  השטן:

 לי בהצלחה. 

 בהצלחה שד מתועב ומגעיל שלי. )השטן יוצא( הסבתא:

טוב עכשיו זה הזמן להפוך אותך חזרה לבן אדם פינגווין  

מתוק שלי. )מוציאה את הפינגווין מאחורי הקלעים חוזר 

 אירוס(

 תודה לך סבתא חביבה.  רוס: אי

אתה הראשון שקורא לי חביבה מזה שנים. אני מתרגשת.  הסבתא:

 שיהיה לך בהצלחה.

 והגיע לאיש המעבורת יצא אירוס לדרכו שמח וטוב לב המספרת:

 נו בדקת בשבילי איך אני משתחרר? איש המעבורת:

 קודם תעביר אותי לצד השני ואז אגלה לך. אירוס:

 אתה בטח עובד עלי. אני אעביר אותך ולא תגלה לי כלום. המעבורת:איש 

 אני מתחייב בפניך שאגלה לך.  אירוס: 

יש לי תחושה טובה לגביך. אין לי מושג למה אני מאמין  איש המעבורת:

 לך אבל זה יום המזל שלך.

 גם יום המזל שלך אירוס:

 בוא עלה. איש המעבורת:

 

 איש המעבורת מעביר אותו

 

 ועכשיו גלה לי. המעבורת: איש

"כשיבוא שוב מישהו וירצה לחצות את הנהר תושיט לו  אירוס:

 את המוט".

 וזהו? רק להושיט לו את המוט ואני משוחרר? איש המעבורת:

 בהחלט. אירוס:
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יש בידי כמה וכמה שקי זהב שחסכתי במהלך השנים.  איש המעבורת: 

להשתחרר כאות תודה קח לך שניים. אני כל כך רצה 

 מהעבודה הזו.

 תודה רבה. אירוס:

 התודה לך. איש המעבורת:

 

המשיך אירוס בדרכו שמח וטוב לב ועד מהרה הגיע אל  המספר:

 הארמון.

 אני לא מאמינה. הוא חי. אירוס חי. איריס:

 הוא חי! המלכה:

 הוא חי?  המלך:

 הנה שלושת השערות שביקשת. אירוס:

שלי. והוא קיים את כל הוא בהחלט חתן ראוי לבת  המלכה:

 התנאים.

 ומה יש לך בשקים. המלך:

 הם מלאים בזהב. אירוס:

 מאיפה השגת אותם? המלך:

יש מלא זהב בגדה השנייה של הנהר בקצה הממלכה. איש  אירוס:

המעבורת יעביר אותך לגדה השנייה ותוכל לאסוף כמה 

 זהב שאתה רוצה. 

בשבילך. אני  תמיד חיבבתי אותך. איריס אני מאד שמח המלך:

חייב לצאת לדרך לא רוצה לבזבז זמן. בעבר השני של 

 הגדה אמרת?

 בהחלט.  אירוס:

 

אי שם תקוע לו מלך על סירת מעבורת בנהר רחב בלי  המספר:

 יכולת לרדת ממנה. 
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 הצילו!!! הצילו!!! המלך:

כן אף אחד לא לקח מידיו את המוט. ואילו איריס ואירוס  המספרת:

 חיו באושר ועושר מעצם היום ההוא. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


