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 הנסיך הקטן

 

 מחזה מאת אמיר לביא

 אנטואן דה סנט אכזופרי -" הנסיך הקטן"על פי 

 מוקדש לזכרו של יאקי מחרז 
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המחזה נכתב במיוחד עבור סדנת הקיץ של ארבעים בני נוער שוחרי תיאטרון, 
בשל ריבוי המשתתפים הוחלט כי   .3102ועלה לראשונה ביולי  ,בתיאטרון באר שבע

יגלמו שחקנים שונים וכך התחדד המסר שהנסיך הקטן הוא בעצם את הנסיך הקטן 
בזמן כתיבת . ובזיכרון ילדותנו ואתנמחד אל כבהנמצא עמוק  ,הנאיבי ,הילד הפנימי

מפתיע הבמאי והיוצר המופלא יאקי מחרז, שהיה גם  הסתלק מעמנו באופן המחזה
 ,כל ילד וילדההמנהל האמנותי ב"תיאטרון ארנה פורת לילדים ולנוער".  יאקי התייחס ל

בכל הרצינות והכבוד הראויים להם והעלה רפרטואר של הצגות ילדים ונוער  ,נער ונערה
  מהאיכותיות והיפות שנראו בארץ.

 

"רגע הנסיך ניצב ללא תזוזה. הוא לא צעק. הוא נפל חרש כמו שנופל אילן. וקול הנפילה לא נשמע 

 בגלל החול הרך."

 
 מחזה זה מוקדש לזכרו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מותח תודות

 קהפהה לע עבש באר ןטרואית לש תינוכיחה הקלמחהמ  הויעשילה יהו זפ הלהיל 

 הרזעה לע ןדמי רהזו ,י'גרפ היאמל

 היפרגואירכוה לע ירמרמ יל נגהל

 ות שובהתל לע ארז אהובהל

 קלמשח פרסה יתב תווצו ו בעש באר וןראטית תווצל
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 תהדמויו

 הסופר והטייס –זופרי כאנטואן דה סנט א

 הילד - זופריכאנטואן דה סנט א

 הד )מספר שחקנים(

 נחש

 אימא של אנטואן

 ידיד של אמו

 הנסיך הקטן

 פרנסואה

 מארי

 מאדאם פומפה דור

 פלוצרייך גברת

 ווינדי גברת

 מיס נוד

 בתה

 מנחה

 אסטרונום טורקי

 השושנה

 המלכה

 הרברבנית

 השיכור

 0 אשת העסקים

 3אשת עסקים 

 הפנסים תמדליק
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 גיאוגרף

 נחש

 חמישה שושנים

 שועל

 

 המחסור האופייני במחזות לתפקידי נשים. חלק מהדמויות הומרו לתפקידי נשים עקב 

 גם דמות איש העסקים חולקה לשתי נשים.

בכל העלאה של המחזה אפשר כמובן להחזיר את המצב לקדמותו כפי שהוא בסיפור המקורי. 
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 המערכה ראשונ

  we'll meet again 1פתיחת השיר של ורה לין  –הצעת פתיחה מוסיקלית 

http://www.youtube.com/watch?v=OvgM_xcx2GI 

 

 נחיתת אונס – תמונה ראשונה

נט אקזופרי עם כובע טייס. נשמע קול קלקול של מנוע מטוס ונחיתת אונס. נכנס לבמה אנטואן דה ס

 עצבני.

דווקא עכשיו היה חייב להתקלקל המנוע? אמרתי  2לו."ֶמְרד... מרד... ספה פוסיבְ   אנטואן:

לטכנאים האלה שיבדקו אלף פעמים לפני שאני יוצא לטיסה שהכול בסדר. אנטואן 

 תנשום עמוק. תירגע...

ע מדבר. לא סתם מדבר ואני באמצמנוע דפוק בקרת נזקים. מטוס בסדר, אני בסדר, 

 אלא מדבר סהרה. מרד....

 הלו! 

 לא. לא. לא. לא.  הד: 

 שלום! אנטואן: 

 לום! לום! לום! לום!  הד: 

 מי אתה? אנטואן:

 תה. תה. תה.   הד: 

 אני בודד. אנטואן:

 דד. דד. דד.  הד: 
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 - סנט אכזופרימלחמת העולם השנייה. אנטואן דה  פתקות עם לר מכיות הזוהמהיר הש הוא ,we'll meet againשירה של ורה לין  
מציבים את הסיפור בקונטקסט  צמועוהשיר  ,. מילות השיר0411כשטס בטיסה מבצעית ב ,מצא את מותו במלחמה - מחבר "הנסיך הקטן"

. השיר מסמל משאלת לב של אנטואן המובעת בסוף הסיפור לפגוש אסגי דךמאי ויחד עם זאת גם על זמני איסג דמח ןמל זי שציפפס
מומלץ לפי קו זה לשלב בקטעים "המציאותיים" שאינם מתרחשים במדבר לשלב  והוא גם יסגור את המחזה בפזמון עצמו. ,בנסיך הזה שוב

 wMA-https://www.youtube.com/watch?v=bR3K5uBלדוגמא:   .מוסיקה מאותה תקופה.  כגון המוסיקה של גלן מילר
 
2

 "!מןיאו אלה ז !ארח" :תתירפצמ 

http://www.youtube.com/watch?v=OvgM_xcx2GI
http://www.youtube.com/watch?v=OvgM_xcx2GI
https://www.youtube.com/watch?v=bR3K5uB-wMA
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. מים יש בצפון אין כלום, במזרח אין כלום, בדרום אין כלום ובמערב אין כל חדש אנטואן: 

 בקושי לשבוע. וחם... אפילו חם מאד. בקיצור אנטואן. אכלת אותה."

 ונתחיל לעבוד." אבל ממש קצת ,נשתה קצת ,טוב נפתח קופסת טונה נאכל

 

 חלום - שנייהתמונה 

 מתקדם לעבר אנטואן הישן. ומתחיל לבלוע אותו. אנטואן מתעורר באימה. אט ,נחש זוחל אט

 חש בולע אותי!נחש בולע אותי! נ אנטואן: 

 הנחש נסוג אנטואן נושם בפחד ובכבדות.

 ועוד לא הצלחתי לתקן את המטוס. ,אני משתגע. שלושה ימים בחום הנוראי הזה אנטואן: 

שיכול לבלוע כל חיה  3אני במדבר ואני חולם על יערות גשם. על אותו נחש בריח

אני בודד  אני משתגע. ואחר כך הוא מעכל אותה במשך שישה חודשים בלי זוז.

והוא שט על רפסודה. אנטואן אתה חייב לתקן  ,יותר מספן שספינתו נטרפה בלב ים

 את המנוע הזה ולעוף מכאן.
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 ןפת נחש 
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 פלאשבק – תמונה שלישית

 

 נמצאת בפגישה עם אחד מידידיה המבקר בביתם ןאאנטושל  ומא

 נכון ציור מפחיד? ,אימא. אימא. תראי מה ציירתי : ילדהאנטואן 

 מפחיד.  מאדואן. זה כובע איזה יופי אנט  אימא:

 זה לא כובע. :דלהי אנטואן

 זה גם לא מפחיד.  ידיד:

 זה נחש בריח שבלע פיל. :לדהי  אנטואן

 לידיד( לילד יש דמיון מפותח. וכהבבמ)  אימא:

 רואים שחסר אבא בבית. הוא היה מנחית אותו לקרקע המציאות.  ידיד:

 זו הצעת נישואין?  אימא: 

 הצלחת לבלבל אותי.הצעת נישואין?... אה... לרגע   ידיד:

 הנה תסתכלו. זה הפיל שבתוך הנחש. : דהיל אנטואן

פיל בתוך נחש. בחיי. שכה אחיה. פיל בתוך נחש.  ( כמה מקורי.הבוכמב )צוחקת אימא:

 .לדוד.. איך לא ראיתי את זה. תראה את זה

 אתה בטוח שזה פיל ולא ממותה? ידיד: 

 ממותה...  (ידדמהי תעעשמשת) אימא: 

 זה פיל. :דהיל אנטואן

נחשים ופילים.  ,צה של מבוגר. תעזוב את הקשקושים האלהאנטואן. תשמע לע ידיד:

במקומך הייתי מקדיש זמן ללימוד גיאוגרפיה, היסטוריה, חשבון ודקדוק. אלה 

 הדברים החשובים באמת.

 )אנטואן הולך מהם עצוב( לא נכון. הדברים החשובים באמת סמויים מן העין. :דלהי אנטואן
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  הזייה – )מעבר( תמונה רביעית

 

  של פיטר גבריאל  passionהקטע המוסיקלי מתוך תמונת הזייה ודמדומים של אנטואן על פי 

https://www.youtube.com/watch?v=jD1tmuNRQXI 

 חם ומתוך המצב הזה הוא עובר להזות. צמא למים, אנטואן 

 

 צייר לי כבשה – תמונה חמישית

 

 הנסיך מופיע

 צייר לי כבשה!  הנסיך: 

 מה? אנטואן: 

 צייר לי כבשה. בבקשה!  הנסיך: 

 מה אתה עושה כאן? אנטואן: 

 בבקשה צייר לי כבשה!  הנסיך: 

 כבשה? כזאת שעושה מההה? אנטואן: 

 כן.  הנסיך: 

 אני לא ממש יודע לצייר. תבין כשהייתי קטן וציירתי את הציור של הנח... אבל אנטואן: 

 אין דבר. צייר לי כבשה.  הנסיך: 

https://www.youtube.com/watch?v=jD1tmuNRQXI
https://www.youtube.com/watch?v=jD1tmuNRQXI
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 אני אצייר לו נחש בולע פיל. .)לעצמו( מאיפה אני יודע לצייר כבשים?! אני יודע אנטואן: 

 אנטואן מצייר לו את ציור ה"כובע".

ואילו אצלי  ,הנחש הוא יצור מסוכן והפיל כבד לא. לא. אני לא רוצה פיל בתוך נחש הנסיך: 

 הכל קטן מאד. אני זקוק לכבשה. צייר לי כבשה.

 איך ידעת שציירתי נחש שבולע פיל? אנטואן: 

 זה שקוף. רואים את זה מיד. הנסיך: 

 

 פלאשבק – שישיתתמונה 

 

 בית קפה שולחן מסעדה ושלוש כיסאות

 אנטואן יושב על כסאו

 ו מארי )דמות מגוחכת(נכנסים פרנסואה ואשת

 בונז'ור אנטואן פרנסואה: 

 ב'ונזור... אנטואן: 

 פרנסואה וזו אשתי מארי. פרנסואה: 

 אני מודה לך שהסכמת להיפגש.  מארי: 

 באמת תודה לך היא לא הפסיקה לנדנד לי. פרנסואה: 

 לעונג לי. אנטואן: 

ת לילה".  תמיד אמרתי אני מעריצה גדולה שלך עוד מאז שכתבת את ספרך "טיס פרנסואה:

 הייתי מתחתנת אתך. ,לעצמי שאם לא הייתי מתחתנת עם בעלי

 אבל נתקעת אתי. )צוחק( פרנסואה: 

 )צוחקת( 4נכון מון שרי.  מארי: 

 תודה רבה. הרשו לי לפני שאני פותח בשיחה לעשות לכם מבחן אינטליגנציה קל. אנטואן: 
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 !"יקירי" :פתיתמצר 
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י לך פרנסואה שלא יהיה משעמם אתו אינטליגנציה? אתה כל כך מקורי. אמרת מארי: 

 לרגע.

 כן אמרת.  פרנסואה: 

 אנטואן מוציא ציור גדול של "נחש הבריח הבולע פיל"

 מה זה? אנטואן: 

 מארי מתפרצת בצחוק רועם

אנטואן. אתה מרשה לי לקרוא לך אנטואן? אני ממש מרגישה קרבה אינטימית.  מארי: 

 ?אתה כזה משעשע. פרנסואה אתה יודע מה זה

 זה כובע. -"מה זה?"   -מה?  פרנסואה:

לא ידעתי שאתה יודע לצייר כל כך נפלא. גם סופר וגם  .נכון כובע. זה כובע מהמם מארי: 

 צייר.

פרנסואה אשתך לא רק מקסימה אלא גם אינטליגנטית ביותר. אם כך אפשר  אנטואן:

 להתחיל לדבר על .... פוליטיקה.

 

 חזרה למדבר – תמונה שביעית

 

 נו! צייר לי כבשה  יך: נס

סליחה אני פשוט הייתי בהלם שזיהית את הפיל בתוך הנחש. טוב אני אעשה כמיטב  אנטואן: 

 יכולתי.

 .משתעלתשכבשה חולנית  מתמגלהת קניחש אנטואן מצייר באוויר ונכנסת

 ציירתי אנטואן: 

 הנסיך מתבונן בה בתשומת לב

 לא. הכבשה הזאת נראית חולה מאד. הנסיך: 

 ו זורק את הדף ומתחיל לצייר מחדש תוך כדי הכבשה יוצאת לצד השני.אנטואן מוחק א
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 נכנסת כבשה שנייה עם קרניים

 איך זאת? אנטואן: 

 לא כבשה. זה איל. אתה לא רואה את הקרניים? אתז נסיך: 

 אנטואן מוחק או זורק את הדף ומתחיל לצייר מחדש תוך כדי הכבשה יוצאת לצד השני.

 הנכנסת כבשה עם מקל הליכ

 הכבשה הזאת זקנה מדי. נסיך: 

 בשות בליווי מוסיקה היתולית הנסיך מניד בראשו לשלילה ואנטואןכבזאת אחר זאת נכנסות 

 זורק עוד דף.

די נמאס לי. יש לי עוד לפרק פה מנוע ולתקן אותו. הנה בבקשה! )מצייר לו  אנטואן: 

 קופסא( זוהי תיבה. הכבשה שאתה רוצה נמצאת בתוך התיבה.

 הו סוף סוף! ציירת לי כבשה. אתה חושב שהכבשה זקוקה להרבה עשב? :נסיך

 למה אתה שואל? אנטואן:

 כי בכוכב שלי הכל קטן מאד. נסיך: 

 בכוכב שלך? אנטואן: 

 כן. נסיך:

 הרי נתתי לך כבשה קטנטונת. .אני חושב שהעשב יספיק לה בהחלט אנטואן: 

 די גם אנטואן נרדם(.לא כל כך קטנה. תראה היא נרדמה. )תוך כ נסיך: 
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 בכנס האסטרונומיה – תמונה שמינית

 

 ןעם כוסות יין בידיה ותמקובצ נשיםחבורת 

שאני בעלת  ,לכנס האסטרונומיה הבינלאומי ןפומפה דור: אני כל כך שמחה לראות שהגעת מאדאם

 !נהבקשה ...תכירו זאת גברת פלוצרייך משטוטגרט. ששקלה פעם . החסות שלו

 קילו. 14דיאטה וירדה בק"ג ועשתה  011

 לא נכון. איך עשית את זה? גברת ווינדי:

 גברת פלוצרייך: דיאטת מלפפונים.

 אני המומה. את נראית מהממת. נאד:  מיס

נאד  מיס וזפומפה דור: זו ווינדי הבעלים של טחנות הרוח במחוז אמסטרדם בהולנד. ו מאדאם

 ולר.רק אתמול היא קנתה בית בעשרים מליון ד סממסצ'וסט

 עשרים מליון דולר?גברת פלוצרייך: 

 מליון דולר. 01קצת יותר יקר מהקודם שעלה   נאד: מיס

 .הפומפה דור: וזו בת מאדאם

 איזו מתוקה. בת כמה היא? : ווינדיגברת 

 01בת   הבת: 

  . נסיך אמיתי.04? את יודעת שהבן שלי בן 01 גברת ווינדי: 

 יש לך אחים?גברת פלוצרייך: 

 שניים כן  בת: 

 וכמה הם שוקלים?גברת פלוצרייך: 

 ביחד או לחוד?  בת: 

 רוצה שתכירו  גבירותיי אניאנטואן! אנטואן! אתה יכול לסור לכאן לרגע?  פומפה דור: הו. מאדאם

 אנטואן דה סנט אקזופרי. ידידי את   

  נעים מאד  גברות: 
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 הוא טייס.דה פומפדור:  מאדאם

 טייס? נאד:  מיס

 .סופרוגם  אנטואן:

 איזה יופי לאן טסת? גברת ווינדי: 

 ?ו עותק מספרי האחרון "טיסת לילה". אולי תרצאתן יודעות לכל מיני מקומות אנטואן: 

 גברת פלוצרייך: אני דווקא הייתי מצטרפת אליך לטיסה זה נשמע מסעיר.

 אני מוביל דואר. אנטואן: 

 אה... בכל זאת טייס.פומפה דור:  מאדאם

 ?פה אתה גרואי נאד:  מיס

ויונים שוכנות על  ,אני גר בבית נאה עם לבנים אדמדמות. בחלונות שלי פרחי גרניום אנטואן: 

 הגג שלו.

 שתיקת מבוכה

 מאד ציורי. בטח בפרובנס וכמה הבית עולה?גברת פלוצרייך: 

 פרנקים 341,111  אנטואן:

 כמה זה יוצא בדולרים? גברת ווינדי: 

 דולר. 011,111י לא יודע בדיוק. אול אנטואן: 

 שתיקת מבוכה

 אז באיזה מנייה אמרת שכדאי להשקיע בבורסה? מאדם פומפה דור : גברת פלוצרייך

האסטרונום הטורקי טורגוט אוזאל. רוצה  .לשבת דבכנה אנו מבקשים מהקהל קריינית: 

 להודיע על תגליתו המרעישה.
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 גברות מגחכותה .מופיע אסטרונום בלבוש מסורתי טורקי .יםהגברות ואנטואן מתיישב

 

 .פומפה דור: זו כנראה האופנה האחרונה בטורקיה מאדאם

 י בגרמי השמיים. גיליתי כוכברוצה אני לבשר לכם כי בתצפית האחרונה שערכתאסטרונום טורקי : 

 ראיתי אותו בעצם רק פעם אחתוקטן  

 גברת פלוצרייך: לדעתי אתה שתית יותר מדי קפה טורקי בפעם היחידה שגילית אותו.

 פעילים ועוד אחד כבויים טנהרי געש קטנ שניאסטרונום טורקי: זהו כוכב קטן מאד שכנראה יש בו 

 עליו קפה טורקי?לשים פינג'אן ולבשל  אז על הכבוי לא נוכל גברת ווינדי: 

 אסטרונום טורקי: אני לא מוכן שיעליבו אותי בצורה כזו.

ת מדעיות מתגלות ולא נעלמות. ראית עד כמה שלי ידוע מר טורגוט אוזאל. תגליו נאד:  מיס

 ופתאום פוף הוא נעלם? ,פעם אחת את הכוכב הזה

 אל תשכחי שכדור הארץ שלנו מסתובב ובזמן הזה הכוכב... אסטרונום:

 גברת פלוצרייך: טוב התעייפתי מהטורקי הזה. אני הולכת לבופה.

   הגברות האחרות קמות והולכות אחריה.

 

 

 



 כלשהו במחזהאין לעשות שימוש   254-234-2242ת"א  פלאפון  24רחוב חובבי ציון  ©כל הזכויות שמורות לאמיר לביא 

 . ללא אישור המחבר

 

15 

 

 

 של הנסיך הכוכב – תמונה תשיעית

 אז הגעת מכוכב אחר? אנטואן: 

 הנסיך מהנהן

 ואיך אתה הגעת לכאן?   הנסיך:

 בטיסה האחרונה שלי המטוס שלי התקלקל...אני יודע לטוס.  : אנטואן

 אתה נפלת מהשמיים )מתחיל לצחוק(.  הנסיך:

 ואתה בטח הגעת לכאן עם להקת עופות בר נודדים... אנטואן: 

 ד( אולי...)כממתיק סו  הנסיך: 

כדי שתוכל לקשור את  ,אולי אתה רוצה שאני אצייר לכבשה שלך חבל ויתד אנטואן:

 בשעות היום כשהיא לא ישנה בקופסא. כבשתך

 לקשור אותה? איזה רעיון מוזר...  הנסיך: 

 אבל אם לא תקשור אותה היא תתעה ותלך לאיבוד. אנטואן: 

ללכת לאיבוד. הכוכב שלי בערך בגודל של בכוכב שלי הכול קטן כל כך שאי אפשר  הנסיך: 

 בית. שקיעות השמש חביבות עלי מאד. הבה נתבונן בשקיעת השמש.
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 נצטרך לחכות לערב. אנטואן:

לחכות? הכוכב שלי כל כך קטן שכל פעם כשאני רוצה לראות שקיעה אני מזיז את  הנסיך:

ע פעמים. הכיסא שלי ומביט בה. יום אחד ראיתי את שקיעת השמש ארבעים וארב

 5לב עצוב.הכי יפה כשהשקיעת השמש אתה יודע? 

 אם כך באותו יום היית כנראה עצוב ביותר... אנטואן:

 הנסיך שותק

 איך נראה הכוכב שלך? אנטואן:

כי  ,ואחד כבוי. אני גורף כל בוקר את כולם ,בכוכב שלי יש שני הרי געש פעילים הנסיך:

אני בנחת ולא מתפרצים פתאום. אם מנקים את הלוע כמו שצריך אז הם בוערים 

 יכול אפילו לבשל עליהם.

משום כך הם  .אצלנו הרי הגעש ענקיים ואנחנו קטנים מדי מכדי לנקז ולגרף אותם אנטואן:

 גורמים לנו צרות צרורות.

ולטפח את הזרעים הטובים בכלל בכוכב שלי אין מקום לעצלנות. צריך לעדור  הנסיך:

בכוכב שלי יש זרעים  .ת העשבים השוטים, הרעיםולנכש א שגדלים לפרחים יפים.

הם עלולים לצמוח לממדים עצומים  ,של עצי באובב ואם אני לא אעקור אותם בזמן

השורשים צומחים בתוך הכוכב  .ולהמיט שואה על הכוכב. העצים מטפסים לגובה

עד שהם עלולים לבקע אותו ולפרק אותו. הכרתי פעם איזה מישהו עצלן על כוכב 

 הכוכב כבר לא קיים. אחר.

ואוו... כשאחזור הביתה אני מבטיח לך שאני אזהיר את כולם: "הישמרו לכם מעצי  אנטואן: 

 הבאובב". 

 

 

                                            
5

  "בוצע בלל שמש יעתקש הפי" :רישב ומכ קוידב םג ירשפאו 
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 עשבים שוטים שגדלו והרסו – תמונה עשירית

 

 6.של אירועים או קולות המראים את ההיסטוריה האנושית בקלונה תליקסיומעריכה 

 

 )רקדנים( נכנסת עם ברה תופועלפתע עולה האור הנסיך הקטן מחובר לבלוני הליום לבנים ולהקת 

 אחרת(  עיצובית אפשרותכדורים לבנים עם כדור כחול אחד המסמל את כדור הארץ. )או בכל 

 Eurhythmics  - I saved the world todayשירם של  לצלילי 

https://www.youtube.com/watch?v=fwg27CwMDSs 

 

                                            
6

 אביל רימא :הכירע .םוטא תצצפ ףדהו םימואתה עוגיפ ,רלטהי לש ומואנ ,יצאנ דעצמשל  תולוק תללוהכ אמגוד ןאכת אבומ 
http://www.youtube.com/watch?v=Lm1uO2H7vqc&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwg27CwMDSs
https://www.youtube.com/watch?v=fwg27CwMDSs
http://www.youtube.com/watch?v=Lm1uO2H7vqc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Lm1uO2H7vqc&feature=youtu.be
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 השושנה – תמונה אחת עשרה

 

 אנטואן מנסה לתקן את המנוע

 אני מתגעגע לשושנה שלי. הנסיך: 

 למי? אנטואן: 

לשושנה האחת והיחידה שיש בכוכב שלי. )הוא מתחיל לצחוק( היא מאד גנדרנית  הנסיך: 

 ה לעולם.עוד מהיום שיצא

 השושנה מופיעה 

 של אדית פיאף( la vie en roseלצלילי  :)הצעה מוסיקלית

http://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U 

 הוי כרגע התעוררתי... סליחה השיער שלי פרוע כולו. שושנה: 

 את כל כך יפה. הנסיך: 

http://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
http://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
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נכון וגם נולדתי עם השמש. )מסתרקת ומסדרת את עצמה( אתה מתכוון לעמוד כאן  השושנה: 

 אני רעבה. .או להזיז את עצמך ולהגיש לי ארוחת בוקר ?ולהסתכל עלי כל היום

 אני מיד אשקה אותך. הנסיך:

תכונן אני צריכה גם דשן, ניקוי עלים, ניקוי עלי כותרת וחידוד החוחים. אני צריכה לה השושנה:

 לנמרים.

 אין כאן נמרים. וחוץ מזה הם לא אוכלים עשב. הנסיך: 

אני לא עשב אני שושנה. ואל תסתור את דבריי. גם אם אין נמרים צריך להתכונן  השושנה:

למרות שאיני פוחדת מהם כלל וכלל. לעומת זאת הכוכב הזה  ,מולם כאילו יש נמרים

 פתוח לכל הרוחות ואני שונאת רוחות פרצים.

 רוחות פרצים? נסיך:ה

במקום לחזור אחריי הייתי מצפה שתזיז את עצמך ותדאג לי לפעמון זכוכית ולא  השושנה:

סתם זכוכית, אלא זכוכית קריסטל, שיכסה אותי בלילה ויגן עלי מהקור הנורא 

 ..במקום שממנו באתי. .ששורר כאן. באמת איזה תנאים יש כאן

 ום מושג על עולמות אחרים.את הגעת לכאן בתור זרע ואין לך ש הנסיך:

 )מתחילה להשתעל( אתה רואה כבר הצטננתי. מה עם הפעמון? השושנה:

 רציתי ללכת אבל המתנתי עד שתסיימי את דברייך )מתחיל ללכת(  הנסיך:

לות שלך קח ממני את המברשת. כבר סיימתי יבמקום למצוא תירוצים לחוסר היע השושנה: 

עשתה אותי חיוורת. )הנסיך הולך מביא סומק  א לי סומק. הרוח הזותבילהסתרק ו

השושנה לוקחת את הסומק מפדרת את עצמה( וגם תביא לי פצירה אני צריכה 

את תמצית  ( אה ותביא לי גםהולך וחוזר עם פצירהאת חוחיי. )הנסיך  לשייף

 הבושם "לה רוז'" על מנת שאוכל להפיץ את ריחי המהמם למרחקים.

 אבל זה כוכב קטן הנסיך:

אין ספק שהכוכב הזה קטן עלי. עוד לא זזת? ואל תשכח את הפעמון. )משתעלת  שושנה:ה

 שוב( אני כבר לא מרגישה טוב.
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 נשים... אנטואן:

 מה אמרת? הנסיך: 

 אי אפשר אתן ואי אפשר בלעדיהן. אנטואן:

 אבל היא רק שושנה אחת. הנסיך:

 מזלך.  אנטואן: 

  

 בוש מערביהאסטרונום בא בל – תמונה שתים עשרה  

 

אנו מבקשים מהקהל לשבת. האסטרונום הטורקי טורגוט אוזאל. רוצה להודיע על  קריינית: 

תגליתו המרעישה שאינה מרעישה כי הוא כבר טען שהוא גילה את תגליתו 

המרעישה בפעם הקודמת והרעש הסתיים בקול ענות חלושה. אך יש בפיו גילויים 

 הרעש הקודם.מרעישים חדשים שיעשו אף יותר רעש מ

 גברת פלוצרייך: זה לא הטורקי ההוא עם התלבושת המוזרה הטורקית?

 נכנס האסטרונום הטורקי לבוש בחליפה

 אני לא חושבת שזה אותו אחד. נאד: מיס

 פומפה דור: זה אותו אחד ללא ספק מאדאם

 דווקא נראה גבר מרשים. ווינדי:  גברת

 האחרונה בפריז. גברת פלוצרייך: זאת נראית לי חליפה מהאופנה

 ששש. בא נשמע מה יש לו לומר. נאד:  מיס
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האסטרונום הטורקי: ובכן כפי שזכור לכם איתרתי בעבר כוכב קטן עם שלושה הרי געש. היום 

 איתרתי את הכוכב מחדש. והוא נקרא ,לאחר צפייה בטלסקופ משוכלל יותר

 B – 612  . 

 B-612  גברת ווינדי:

 B-612גברת פלוצרייך: 

 מדהים.  B-612מפה דור וגב' נאד: גב' פו

 כולן מוחאות מחיאות כפיים סוערות.

חלקי מהירות הקול  ,בחזקת המכפלה של מהירות האור ,יםיהטריגונומטר יחישובי רונום: טאס

בתוספת סטייה אלכסונית בין שתי קצוות שביל החלב הראו כי כוכב זה נראה אחת 

ובעזרת הטלסקופ האחרון  ,תי מזויינתל... מכדור הארץ. אי אפשר לראותו בעין בל

 שבניתי בכוחות עצמי זיהיתי בכוכב הזה אפילו שושנה אחת.

 מחיאות כפיים סוערות

 אני רוצה להיות השושנה של הטורקי הזה עכשיו! יוהו!... נאד:  מיס

 ותודה על ההקשבה.  אסטרונום: 
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 הסיבה לעזיבה – תמונה שלוש עשרה

 הכוכב?למה בכלל עזבת את  אנטואן: 

 הנסיך הקטן שותק

 אהבת אותה נכון? אנטואן: 

 את מי? הנסיך: 

 את השושנה שלך. אנטואן:

 הנסיך שותק

 והיא לא החזירה לך אהבה. אנטואן: 

היא אהבה אותי בדרכה. הריח שלה מילא את אז חשבתי כך. אבל היום אני יודע ש הנסיך:

 כל הכוכב שלי אבל הדרישות שלה הרגיזו אותי מאד. 

 היא רק חיפשה את קרבתך כל הזמן. טואן:אנ

או להבין  כן עכשיו אני מבין אבל אז הייתי צעיר מדי מכדי לדעת איך לאהוב אותה. הנסיך:

 שהיא אוהבת אותי.

 אז ברחת. אנטואן:

 כן טיפלתי בהר הגעש, ניכשתי עשבים והשקיתי את השושנה בפעם האחרונה. הנסיך: 
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 ושנההפרידה מהש – תמונה ארבע עשרה

 )עומד כשפעמון הזכוכית בידו( שלום הנסיך: 

 השושנה לא עונה

 שלום. הנסיך:

 השושנה משתעלת

 אני מתנצלת נהגתי כטיפשה. אני מבקשת סליחה. השתדל להיות מאושר. השושנה:

 הנסיך המום

אני אוהבת אותך כמובן. ואני אשמה שהדבר לא נודע לך. אבל זה לא חשוב. גם  השושנה:

 בטיפשות כמוני. השתדל להיות מאושר.התנהגת אתה 

 הנסיך רוצה להחזיר את המכסה

 הנח את המכסה הזה אני לא צריכה אותו. השושנה: 

 אבל הרוח... הנסיך: 

אני עושה יותר רוח מהרוח שיש כאן. אני לא ממש מצוננת ואוויר הלילה יהיה טוב  השושנה:

 עבורי.

 ומה עם החיות הרעות? הנסיך:

צה לראות כיצד זחלים הופכים לפרפרים לשם כך אני מוכנה לסבול את אני רו השושנה: 

ובקשר לחיות יש  ,פחות הם יארחו לי לחברהלקרבתם. אומרים שפרפרים הם יפים. 

אל תוסיף עוד להתמהמה כי זה מכעיס אותי. החלטת להסתלק אז  !לי ציפורניים. לך

 לך!

 אני הולך. הנסיך:

 !אז לך השושנה: 

 ת הולך.אני באמ הנסיך: 

 הבנתי. לך! השושנה:

 טוב. הנסיך: 
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 הנסיך יוצא

 7מה? אתה הולך? )בוכה( השושנה:

 

 המעוף - חמש עשרהתמונה 

 

 הנסיך קשור לאסופת בלונים ועליה ציורי אווזים בליווי המוסיקה של אי. טי חבר מכוכב אחר הוא

 עף ברחבי הבמה. אפשרות לרקדניות על הבמה המדמות מעוף של אווזים.

https://www.youtube.com/watch?v=jBd1JJS2OoQ 

 המעוף גם יכול להיות מעבר המקשר בין ביקור אצל כוכב אחד למשנהו
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 ."התאל גרתת ךל" ירקי אנתא לשרה ישב תיימסהמ הרושה םע ןבומכ בתכמת 

https://www.youtube.com/watch?v=jBd1JJS2OoQ
https://www.youtube.com/watch?v=jBd1JJS2OoQ
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 234 ה/כוכב המלכ - תמונה שש עשרה

 

 נפלא. נפלא. סוף סוף יש לי נתין אחד.  המלכה: 

 ?אני הנסיך:

 אתה רואה עוד נתין בסביבה? המלכה:

 הנסיך שותק

 סוף סוף אני זוכה למלוך על מישהו. למה אתה לא יושב? !התקרב אלי ,בוא המלכה:

 הפרווה שלך מכסה את כל המקום.  הנסיך:

 זו סיבה מצוינת לעמוד. טוב שאתה עומד על שלך.  המלכה: 

 הנסיך מפהק

 אתה פיהקת! המלכה:

 הנסיך מגמגם

 אתה פיהקת! המלכה:

 כן אני...  הנסיך: 

 זה לא מנומס לפהק לפני המלכה. אני אוסרת עליך לפהק. המלכה:
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 אני מצטער אני לא יכול להתאפק. עברתי דרך ארוכה ולא ישנתי.  הנסיך:

 אם כך אני מצווה עליך לפהק. נסיך פהק. המלכה:

 הנסיך מפהק

 המלכה מפהקת אחריו

 הנסיך מפהק

ק( שנים רבות לא ראיתי אדם מפהק. זו חוויה בלתי רגילה לראות )תוך כדי פיהו המלכה:

 אותך מפהק. פהק שוב.

 הנסיך מפסיק לפהק

 נו... למה אתה מחכה. פהק! המלכה: 

 קשה לי לפהק על פי דרישה. אני לא יכול. הנסיך:

 אם כך אני מצווה עליך לפהק לעיתים. המלכה: 

 מלכתי האם אוכל לשבת? הנסיך:

 יד!צווה עליך שתשב מאני מ המלכה: 

 אפשר לשאול אותך שאלה? הנסיך:

 אני מצווה עליך שתשאל אותי שאלה! המלכה:

 על מה את מולכת? הנסיך: 

 על הכל! המלכה:

 הכל? הנסיך:

 כן על העולם על הכוכבים. הם כולם מצייתים לי ואני לא סובלת חוסר משמעת. המלכה:

 ו?את יכולה לצוות על השמש שתשקע עכשי הנסיך:

 אני אצווה במקום ובזמן שאני אבחר. כשיבשילו התנאים. המלכה:

 מתי? הנסיך: 

 בערב. המלכה: 

 לא אוכל לחכות עד הערב אני צריך להמשיך. הנסיך:
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 הישאר כאן ואני אמנה אותך לשר המשפטים. המלכה: 

 אבל את מי אני אשפוט? הנסיך:

 לא יודעת... תשפוט את עצמך. המלכה:

 ני יכול לעשות גם בכוכב אחר. אני צריך להמשיך בדרכי.את זה א הנסיך: 

 !בשום פנים ואופן לא המלכה: 

 אולי תצווי עלי שאסתלק מכאן. זו תהיה פקודה מתקבלת על הדעת. הנסיך:

 המלכה שותקת בכעס

 אני זז להתראות הנסיך: 

 אני ממנה אותך לשגרירי בחוץ לארץ. שיהיה לך בהצלחה. המלכה:

 מה מוזרים הם דרכי המבוגרים. )לעצמו(  הנסיך:
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 233/ה היהירכוכב  –תמונה שבע עשרה 

 איזה יופי אחד מהמעריצים שלי בא לראות אותי.   :היהיר

 מוזר. 8בוקר טוב. יש לך כובע  הנסיך:

 ,זה כובע מיוחד למחיאות כפיים. כשמעריציי מקבלים את פניי בתשואות סוערות  יהירה:

סירה את הכובע. אבל לצערי אף אחד לא עובר במקום ומוחאים כפיים לכבודי אני מ

 הזה.

 באמת? )לעצמו( זה משעשע יותר מהביקור אצל המלכה.  הנסיך: 

  !מחא כפיים  יהירה: 

 הנסיך מוחא כף

 אפשר קצת יותר בהתלהבות?  היהירה: 

 הנסיך מוחא מחיאות כפיים סוערות והיהיר מרים בענווה את מגבעתו.

 אין צורך...תודה! תודה!   יהירה:

 הנסיך מפסיק למחוא

 למה הפסקת למחוא?  היהירה: 

 אמרת שאין כבר צורך.  הנסיך:

זה רק כי אני אישה צנועה וענוה. אבל אתה צריך להמשיך למחוא לי כפיים. ואני  היהירה:

 אשמח אם גם תגיד לי "שאפו" "שאפו". הרי בשביל מה אני חובשת את הכובע?

 )מוחא כפיים( שאפו! שאפו! הנסיך: 

 תודה. תודה. אין צורך. היהירה:

 הנסיך מפסיק למחוא

 שוב הפסקת. היהירה:

 אבל את אמרת לי. הנסיך:

 ננסה שוב והפעם אל תפסיק. ותגיד "בראבו". "בראבו". היהירה:
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כך מקבל הכובע משמעות כפולה כאשר המילה שאפו חורגת ממשמעותה המילולית ומקבלת משמעות  בצרפתית מכונה הכובע "שאפו". 
 נוספת של "כבוד" או "כל הכבוד" או "בראבו".
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 )מוחא כפיים( בראבו. בראבו. הנסיך:

 לקוד תוך כדי הסרה דרמטית של כובעה.הנסיך מוחא כפיים בעוד שהיהירה אינה מפסיקה 

 כמה זמן אני עוד צריך למחוא כפיים? הנסיך:

 לא? .כמה שיותר. הרי אתה מעריץ אותי היהירה: 

 מה זה מעריץ? הנסיך:

אני נחשבת בעיניך האישה היפה ביותר, ההדורה ביותר העשירה ביותר והמשכילה  היהירה:

 ביותר על הכוכב הזה.

 ה שנמצאת על הכוכב הזה.אבל את היחיד הנסיך:

 !תעריץ אותי ?אז מה היהירה:

 )מפסיק למחוא( טוב אני מעריץ אותך. אז מה? בשביל מה זה טוב? הנסיך:

 הפסקת למחוא כפיים. היהירה:

 כן התעייפתי. שלום. )לעצמו( מוזרים הם המבוגרים האלו. הנסיך:
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 233כוכב השיכור/ה  – תמונה שמונה עשרה

 

 לנחיתה.  היכונו  הנסיך: 

 נחיתה

 כמה בקבוקי זכוכית יש כאן. )רואה שיכור( שלום!  הנסיך: 

 אוהו. עכשיו אני כבר ממש שיכור אם אני רואה נסיך נוחת מהשמיים.  שיכור:

 מה אתה עושה?  הנסיך:

מה זה "מה אני עושה"? אני שותה. בא לך קצת יין? עראק? אולי אוזו? לא? יש לי  שיכור:

 וב. תטעם זה סאקי. משהו הרבה יותר ט

 לא תודה. הנסיך:

זה בסדר כאן זה בחינם. אולי קצת וודקה נקי? יש לי פה וויסקי משובח ביותר.  שיכור:

 ייבוא אישי. 

 לא באמת שלא. הנסיך:

 למה לא? תתפוס ראש. תרגיש על הכיף כיפאק.  שיכור:

 אתה קצת אדום בפנים.  הנסיך:
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 שה. )צוחק ולאחר מכן מתחיל לבכות(או שזה מהיין. או שזה מהבו  שיכור: 

 למה אתה שותה?  הנסיך:

 כי אני רוצה לשכוח.  שיכור:

 לשכוח מה?  הנסיך:

 את חרפתי  שיכור:

 איזו חרפה?  הנסיך:

 חרפת השתייה. השיכור:

 זה כוכב עצוב. מוזרים הם המבוגרים... מוזרים מאד.  הנסיך:



 כלשהו במחזהאין לעשות שימוש   254-234-2242ת"א  פלאפון  24רחוב חובבי ציון  ©כל הזכויות שמורות לאמיר לביא 

 . ללא אישור המחבר

 

32 

 

 231כוכב איש/נשות העסקים  – תמונה תשע עשרה

 

 )שתי נשות עסקים עם מחשבים ניידים, מקלידות ללא הפסקה( 

שלום, הסיגריה שלך כבתה. )נשות העסקים אינן מרימות את  (3)לאשת עסקים    נסיך:

 ראשן(

שנים עשר. שנים עשר ועוד  -: שלושה ועוד שניים הם חמישה. חמישה ועוד שבעה 0אשת עסקים

 . שלושה חמישה עשר

 מישה עשר ועוד שבעה עשרים ושניים. עשרים ושניים ועוד ששה עשרים ח שלום. :3אשת עסקים 

 )באה להדליק את הסיגריה( ושמונה.

 עשרים וששה ועוד חמישה מניחה את הסיגריה( 0! )אשה זמן להדליק אותה אין : 0אשת עסקים

 שלושים ואחד. אוף! ובכן בסך הכל:

 יים אלף שלושים ואחד.חמש מאות ואחד מליון שש מאות עשרים ושנ שתיהן יחד: 

 חמש מאות מיליון מה?  נסיך: 

 מה? אתה עוד פה? חמש מאות ואחד מיליון... אוף! אני כבר לא זוכרת מה... : 0אשה 

 ת בשטויות! שניים ועוד חמישה שבעה...רציני, לא מתעסק אדם ( אני3)לאשה   :3 אשה

 חמש מאות ואחד מיליון מה?  נסיך: 
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 בע שנים אני גרה על הכוכב הזה ואף פעם לא הפריעו לי! כבר חמישים ואר : 0אשה 

למעט אותה פעם לפני עשרים ושתיים שנים שנקלעה לפה חיפושית משונה ולא  : 3אישה 

 הפסיקה לזמזם לי באוזן והיו לי ארבע שגיאות.

 נכון ארבע שגיאות. זה היה מזעזע. ועכשיו אתה מפריע. : 0אישה 

 ד מיליון...חמש מאות ואח ,אמרתי  :3אשה 

 מיליון מה?  נסיך: 

 מיליון הדברים הקטנים האלה שרואים לפעמים בשמים!)מתפרצת(  : 0 אשה

 זבובים?  נסיך: 

 לא! : 0אשה 

 .הדברים האלה שזורחים)מסבירה(  : 3אשה 

 גחליליות?  נסיך: 

 לא!  : 0אשה 

 הדברים שנוצצים כמו זהב ובטלנים מתחילים לחלום בגללם. : 3אשה 

 ! אין לי זמן לחלומות!אני אדם רציני   :0אשה 

 אה, כוכבים!   :נסיך

 , כוכבים.כן  :3אשה 

 ומה אתן עושות בחמש מאות מיליון כוכבים?  נסיך: 

אדם חמש מאות ואחד מיליון שש מאות עשרים ושניים אלף שלושים ואחד. אני  : 0אשה 

 ! אני מדייקת!רציני

 ומה אתן עושות בכוכבים האלה?   :נסיך

 לא כלום, הם שייכים לנו. : 3אשה 

 הכוכבים שייכים לכן?  נסיך: 

 כן! : 0אשה 

 ומה יוצא לכן מזה שהם שייכים לכן?  נסיך: 
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 אנחנו עשירות! : 3אשה 

 ומה יוצא לך מזה שאת עשירה?  נסיך: 

 אני יכולה לקנות לי עוד כוכבים, כשמתגלים כוכבים חדשים. : 0אשה 

 ומה את עושה בהם?  נסיך:

 אדם רציני!: אני מנהלת אותם, אני סופרת אותם, ושוב סופרת אותם, זה קשה, אבל אני 0אשה 

אני, אם יש לי צעיף אני יכול לכרוך לי אותו על הצואר ולקחת אותו איתי, אבל את  נסיך: 

 הכוכבים את לא יכולה לקחת איתך!

 אותם בבנק. הפקידאבל אני יכולה ל : 3אשה 

 ת?מה זאת אומר  נסיך: 

זאת אומרת שאני רושמת על פתק את מספר הכוכבים שיש לי ואחר כך אני נועלת  : 3אשה 

 את הפתק במגירה.

 וזה הכל?  נסיך: 

 זה מספיק!כן. ו : 0אשה 

לי יש שושנה שאני משקה זה לא מתקבל על הדעת... וקא אבל ומשעשע... פיוטי ד נסיך: 

שבוע, זה מועיל להרי הגעש שלי ויש לי שלושה הרי געש שאני גורף פעם ב כל יום

. )נשות העסקים בשום דבר ומועיל לשושנה שלי. אבל אתן לא מועילות לכוכבים

 פוערות את פיהן ושותקות(

 ... בריות משונותהמבוגרים הם באמת 

 (, הנשים חוזרות להקליד ולספורממשיך בדרכו)
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 234כוכב מדליק/ת הפנסים  –עשרים  תמונה

 

 כבה את הפנס()מדליקת הפנסים מ

 בוקר טוב! למה כיבית את הפנס שלך?  נסיך: 

 מדליקת הפנסים: זו ההוראה, בוקר טוב.

 מה ההוראה?  נסיך: 

 לכבות את הפנס שלי. ערב טוב. )מדליקה את הפנס(ההוראה  מדליקת הפנסים: 

 אז למה הדלקת אותו שוב?  נסיך: 

 מדליקת הפנסים: זו ההוראה.

 אני לא מבין!   נסיך: 

מדליקת הפנסים: אין פה מה להבין, הוראה היא הוראה. בוקר טוב. )מכבה, מנגבת את המצח 

 .הבבוקר הייתי מכבה ובערב מדליק -בממחטה אדומה( יש לי עבודה איומה. פעם היא היתה סבירה

 ומאז השתנתה ההוראה?  נסיך: 

 וההוראה לא השתנתה! מדליקת הפנסים: זו בדיוק הצרה! כל שנה סובב הכוכב על צירו מהר יותר

 ערב טוב )מדליקה את הפנס(
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 ואז?  נסיך: 

אני מדליקת הפנסים: אז עכשיו כשהוא עושה סיבוב בדקה אין לי אפילו שניה אחת של מנוחה! 

 את הפנס( מכבה)בוקר טוב!  מדליקה ומכבה את הפנס אחת לדקה!

 ! היממה אצלך נמשכת דקה! מוזר   נסיך:

 כבר חודש מאז שהתחלנו לשוחח. כן עבר  מדליקת הפנסים: 

חודש שלם? )לעצמו( אני דווקא מאד מחבב את האישה הזו המסורה לתפקידה.  נסיך: 

 את יודעת, אני יכול לאמר לך איך תוכלי לנוח כשתרצי... )למדליקת הפנסים(

 !מדליקת הפנסים: תמיד אני רוצה

תצעדי ם סיעות בלבד. אהכוכב שלך כל כך קטן שאת יכולה להקיף אותו בשלוש פ נסיך: 

 כשתרצי לנוח פשוט תלכי!אז תמיד באור השמש,  י, תהי לאטך

 (מדליקה. )טוב ערב מדליקת הפנסים: זה לא עוזר לי הרבה, מה שאני אוהבת בחיים זה לישון.

 אם כך אין לך מזל.  נסיך: 

 את הפנס( מכבהטוב. ) בוקר, אין מזלמדליקת הפנסים: 

א לא מתעסקת אני מעריך אותה, אולי בגלל שהילה אבל  לועגיםאנשים אחרים היו   נסיך:

 בעצמה אלא במשהו אחר ואינה מבקשת להפיק טובה לעצמה.
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 221כוכב הגיאוגרף  –עשרים ואחת תמונה 

 

 אתה בא? מאיפההביטו! הנה חוקר ארצות!  גיאוגרפית: 

 הספר הגדול הזה? זה מה  נסיך: 

 אני גיאוגרפית! גיאוגרפית: 

 מה זה גיאוגרפית?  ך: נסי

 גיאוגרף הוא מלומד שיודע היכן נמצאים הימים, הנהרות, ההרים והמדבריות. גיאוגרפית: 

 , יש בו אוקינוסים?ךהוא יפה הכוכב של תי!סוף סוף מקצוע אמ  נסיך: 

 אני לא יודעת. גיאוגרפית: 

 אה! )מתאכזב( והרים?  נסיך: 

 לא יודעת. גיאוגרפית: 

 ת ומדבריות?ונהרו  נסיך: 
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 לא יודעת.  :גיאוגרפית

 גיאוגרפית! אתאבל    נסיך:

לא הגיאוגרף יוצא לספור את הנהרות ההרים והימים,  חוקרת ארצות!אני לא אבל  גיאוגרפית: 

הגיאוגרף הוא איש חשוב מכדי לשוטט ! הוא מקבל את החוקרים ואם יש חוקר 

 שנראה לו הוא מורה לבדוק שאינו שיכור!

 למה?  נסיך : 

 !אחדהר כי השיכורים רואים כפול. ואז יציין הגיאוגרף שני הרים במקום שיש רק    :גיאוגרפית

 אני מכיר אחד כזה שלא יוכל להיות חוקר  הנסיך: 

פותחת את ) אתה תייר. תאר לי את הכוכב שלך! מרחוק!  הרי הגעתאבל אתה   גיאוגרפית:

 הספר ומביאה עפרון( ובכן?

שלי אין דברים מעניינים במיוחד. יש לי שלושה הרי געש... ויש לי גם על הכוכב  נסיך: 

 שושנה!

 אנחנו לא מציינים פרחים. גיאוגרפית: 

 למה? זה הדבר הכי יפה!   :נסיך

 כי פרחים הם בני חלוף.  :גיאוגרפית

 מה זה בני חלוף?  נסיך: 

 'בני חלוף' פרושו: ' דברים שעלולים להעלם בקרוב'. גיאוגרפית: 

 השושנה שלי עלולה להעלם בקרוב?  סיך: נ

 ודאי!וב גיאוגרפית: 

איפה כדאי לי  עזבתי אותה לנפשה, בודדה וגלמודה.השושנה שלי בת חלוף, ואני  נסיך: 

 ?לנסוע

 כדור הארץ, יש לו שם טוב.ל  ת:גיאוגרפי

 )יוצא( אני מתגעגע לשושנה שלי.  הנסיך 
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 הנסיך ואנטואן –שתיים תמונה עשרים ו

 ככה היא אמרה? שלכדור הארץ יש שם טוב?  טואן:אנ

 כן.  הנסיך:

)מתפקע מצחוק( רואים שהיא לא יצאה מהמשרד שלה. "שם טוב..." מה זה "שם  אנטואן:

 טוב", "שם מצוין" אם אתה שואל אותי.

 למה אתה צוחק? הנסיך:

ו שנדמה לי אני תקוע באמצע שום מקום, מדבר, חום אימים, אני מדבר עם נסיך. א אנטואן:

שאני מדבר עם נסיך. המים הולכים ואוזלים ואם אני אתקן את המנוע הדפוק הזה 

ואצליח לטוס מכאן ולחזור... אני אחזור לחברת בני האדם. ממש "מרגש." אבל 

 את מי פגשת כשהגעת לכאן? .תמשיך

 את הנחש.  הנסיך: 

 



 כלשהו במחזהאין לעשות שימוש   254-234-2242ת"א  פלאפון  24רחוב חובבי ציון  ©כל הזכויות שמורות לאמיר לביא 

 . ללא אישור המחבר

 

41 

 

 בכדור הארץ הפגישה עם הנחש – שלושתמונה עשרים ו

 

 !ערב טוב  נסיך: 

 .טוב ערב  נחש: 

 לאיזה כוכב נקלעתי?  נסיך: 

 לכדור הארץ, לאפריקה.  נחש: 

 על כדור הארץ? בני אדםאה.. אז אין   : נסיך

בני האדם ושבים במדבריות. הארץ גדולה ומגוונת. יכאן זה מדבר. בני אדם לא     נחש: 

היה לכנס  אפשר תופסים חלק קטן מאוד מפני כדור הארץ. את כל המין האנושי

מבוגרים לא יאמינו לזה, נדמה להם שהם תופסים הרבה בקטן שבאיי האוקיינוס. 

 למה באת לכאן? מקום.

 נפלה איזו אי הבנה ביני לבין שושנה.  נסיך: 

 אה! )שתיקה(     נחש:

 ...י האדם? אני מרגיש קצת בודד בנ הם איפה  נסיך: 

 גם בחברת בני האדם תרגיש בודד.    נחש: 
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 ...זרת)מתבונן ארוכות בנחש( אתה בעל חיים מוזר, דק כמו   : נסיך

 אבל אני חזק יותר מאצבע של מלך.       נחש:

 ... אין לך אפילו רגליים... אתה אפילו לא יכול )מחייך( אתה לא כל כך חזק  נסיך: 

 ללכת...           

מספינה. אליו תביא אותך  יותר רחוק מהמקום, להוביל אותך הרחק הרחקאני יכול  נחש: 

מי שאני נוגע בו שב אל האדמה שבא ממנה,  ך(נסיה של  ו)כורך עצמו על קרסולי

מכוכב...)שתיקה( אם תתגעגע לכוכב שלך באחד הימים  אבל אתה טהור ובאת 

 אוכל...

 הבנתי! אבל למה אתה מדבר בחידות?  נסיך: 

 לק()הנחש זוחל משם ומסת .כי אני פותר את כולן  נחש: 

 

 



 כלשהו במחזהאין לעשות שימוש   254-234-2242ת"א  פלאפון  24רחוב חובבי ציון  ©כל הזכויות שמורות לאמיר לביא 

 . ללא אישור המחבר

 

42 

 

 הנסיך והשושנים –עשרים וארבע תמונה 

 

 שלום.  נסיך: 

 .שלום שושנים: 

 )נדהם( מי אתן?  נסיך: 

 אני שושנה : 0שושנה 

 גם אני שושנה : 3שושנה 

 גם אני שושנה. : 2שושנה 

 גם אני. : 1שושנה 

 גם אני. : 4שושנה 

  .חידה בעולםאחת ויהיא לי סיפרה לי שהשושנה ש  )אומלל מאוד( אה..  נסיך: 

 אז היא ספרה. : 0שושנה 

 מה אפשר לצפות משושנה? : 3שושנה 

 כל שושנה חושבת שהיא מיוחדת במינה. : 2שושנה 

 נו מה לעשות שאני מיוחדת. : 1שושנה 

 את מיוחדת? אני מיוחדת. : 4שושנה 

 לא. כאילו לא נסחפתם... הצוף עלה לכם לראש. :0שושנה 

 י מסתירה את הפרצוףעם כזה צוף היית : 3שושנה 

 ה!- צופ – זו אמירה ח :2שושנה 

 עוד מילה אחת ואני שולפת חוחים.  :1שושנה 

 וואו איזה פחד. : 4שושנה 

 )שולפת ציפורניים( תיזהרי. : 1שושנה 

 איזו זוועה מתי עשית מניקור? שומו שושניים. :0שושנה 

 ים כאלה. לא שושנה?אני הייתי חושבת פעמיים לפני שהייתי שולפת חוח : 3שושנה 
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 תמיד אמרתי שצריך "לשייף" פעמיים... :2שושנה 

 זהו אני הולכת לשנות לך את הכותרת. :1שושנה 

 הצילו! :4שושנה 

 תעזבי אותה.  :0שושנה 

 אם את לא מרגיעה עכשיו אני מכניסה לך את החוח בחך. :3שושנה 

 אז שתשמור על "לוע הארי" שלה. : 1שושנה 

 פחות יצא מזה משהו טוב. אנחנו כולנו אדומות יותר מרב כעס.תראו ל :2שושנה 

 וואי. נכון. :1שושנה 

 נכון. :3שושנה 

 רק שושנה יצאה קצת חיוורת מרב פחד. :0שושנה 

 תיכף אני אסמיק מבושה... .באמת?... יו... לא נורא :4שושנה 

 השושנים רבות ביניהן.

נה שלי הייתה רואה אותן. היא הייתה יש כאן חמשת אלפים שושנים. אילו השוש הנסיך: 

  משתעלת ומעמידה פנים שהיא עומדת למות. כדי לא להיראות מגוחכת בעיניי. ואז

שאם לא כן הייתה מתה באמת כדי  ,הייתי צריך להעמיד פנים שאני דואג לשלומה 

 רק לי  אבל יש פרח יחיד סגולה!  ב שזכיתי חשבתי  להשפיל גם את כבודי...

לא  זה  -רכייםהבהרי הגעש שלי שמגיעים לי עד   ה. היא ושלושתשושנה מצוי

 (העל העשב ובוכ אותי לנסיך גדול במיוחד... )שוכבעושה 
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 הנסיך והשועל –עשרים וחמש תמונה 

 

 

 !)נכנס מן הצד( שלום השועל: 

 מחפש מי מדבר(  ך) הנסי שלום!  הנסיך: 

 .אןכאני למה לא?! תזכיר לי שאני נמוך.  השועל: 

 אתה חמוד! מי אתה?  נסיך: 

 .לא פודל שועל בל אניאתודה.   שועל: 

 להתקרב אליו( ה)מנס עצוב .כל כך  אנישחק איתי,  .בוא  נסיך: 

 .אני לא מאולףתך, אני לא יכול לשחק א( ו)עוצר אות  שועל: 

 לף?ואממה זה סליחה. )שתיקה(   נסיך: 

 נבי... אתה עב"מ. באת מכוכב אחר.רגע... רגע... אתה לא מכאן. חי ז  שועל:

 אני מחפש את בני האדם.  נסיך: 

)נקרע מצחוק( עשית את כל הדרך הזו כדי לפגוש בני אדם? איזה בזבוז. לא חבל  שועל:

 על הדלק?

 לא הגעתי לכאן... נסיך: 
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לבני אדם יש רובים, הם עורכים ציד כדי לצוד אותי. לעומת זאת הם מגדלים  שועל: 

 אני מניח שאין רע בלי טוב. או טוב בלי רע. אתה מחפש תרנגולות? תרנגולות.

 אני מבקש לי ידידים. מה זה לאלף? נסיך:

 לקשור קשרים. שועל:

 לקשור קשר?  : נסיך

. אין לי צורך אחרים, נעריםקטן, כמו מאה אלף  נערבשבילי אתה עדין רק כמובן,   שועל:

מאה אלף שועלים הדומה לועל ש רק בך כמו שאתה לא זקוק לי. בשבילך אני

אתה תהיה בשבילי אחד אנחנו נהיה זקוקים זה לזה.  –אם תאלף אותי  אחרים, אבל

 ואני אהיה בשבילך אחד ויחיד בעולם...כולו ויחיד בעולם 

 אותי...פה א אילי... נדמה לי שהשושנה נה איזויש הבנתי. ...אה  נסיך:

 מיני דברים.יתכן, בעולם הזה רואים כל יתכן,   שועל: 

 אבל זה לא בעולם הזה!  נסיך: 

 כוכב אחר?אז באמת הגעת מ )בתמהון(  שועל: 

 כן.  : נסיך

 ידים על הכוכב ההוא?יויש צ  ועל: ש

 לא.  נסיך: 

 )בהתלהבות( מעניין מאוד! ותרנגולות? שועל : 

 לא.  נסיך: 

שלי כאן מאד החיים  הקשב לי!שום דבר אינו מושלם.  אח,  )באכזבה, נאנח( שועל:

אני אזהה את  .ארגיש כאילו זורחת השמש על חיימשעממים. אבל אם תאלף אותי 

קול צעדיך ואדע להבחין בין הצעדים שלך לצעדים של אחרים. צעדים אחרים 

 מבריחים אותי ואילו שלך יגרמו לצאת מהמערה אל אור העולם.

 אתה רואה שם את שדות החיטה?    

 לכן שדות החיטה אינם מזכירים לי כלום, וזה עצוב. אבל ולחם אני לא אוכל            
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יזכירו  הזהובים החיטה שיבוליצבע החיטה, אחרי שתאלף אותי זהוב כ שלך השיער

 בבקשה, אלף אותי!  לי אותך!

 ולהבין דברים. אבל אין לי הרבה זמן. אני צריך למצוא לי חברים.  : נסיך

דבר לכן הם קונים דברים מוכנים אצל הסוחרים, אבל  לבני האדם כבר אין זמן לשום שועל: 

 אם אתה רוצה חבר, אלף אותי! ! ידידותאין סוחרים שמוכרים 

 איך מאלפים?  : נסיך

אני אציץ בך ואתה  , ככה על העשב.רחוק ממני, בהתחלה תשב הרבה סבלנותצריך   ל:עשו

אבל כל יום תוכל   לא תגיד מילה. כי לפעמים מילים יוצרות אי הבנה ומבלבלות.

אה.. וחשוב שתמיד תבוא באותה שעה יום יום. למשל  לשבת קצת יותר קרוב...

וככל שיתקרב  ,ככה כבר אתחיל להתרגש בשעה השלישית .בארבע אחרי הצהרים

 מועד פגישתנו כך אהיה מאושר יותר. זה מה שיפה בטקסים קבועים.

 מה זה טקס?   נסיך:

שמבדיל יום אחד משאר הימים ושעה  מעשהזה טקס. באמת הגעת מכוכב אחר.  שועל: 

 מוכן?אחת משאר השעות. 

 כן.  הנסיך: 

 

 תמונת אילוף –תמונה עשרים ושש 

 

בתמונה זו בהמחשה על רקע מוסיקלי רואים את ניסיונות ההתקרבות בין הנסיך והשועל ואת 

  מעשה האילוף.
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 הפרידה -תמונה עשרים ושבע 

 

 ו כבר צריכים להיפרד.אני חושב שאנחנ  נסיך: 

 אוי, אני אבכה.  שועל: 

 אתה אשם! ביקשת שאאלף אותך...  נסיך: 

 נכון.  שועל: 

 אבל עכשיו אתה תבכה!   נסיך:

 נכון.  שועל: 

 וחת מזה כלום!ואז לא הר  :נסיך

)פאוזה(  כי עכשיו כל פעם שאראה את החיטה הזהובה אזכר בך.  וחתי, והרוודאי ש שועל: 

אחת ויחידה בעולם. כשתחזור   היא השושנים ותבין שהשושנה שלך לך שוב אל

 להיפרד ממני אתן לך במתנה סוד.

 חוזר אל השושנים( ך)הנסי

גם לא  !אתן לא דומות כלל לשושנה שלי. איש לא אילף אתכן זה נכון! ) בוחן אותן(  נסיך:

 אולף על ידכן!

 הה..)המומות(  השושנים: 

 .ותניאתן יפות אבל ריק  נסיך: 

 ) נעלבות( הה... השושנים: 

 היא  :גם על השושנה שלי עובר אורח יחשוב שהיא שושנה כמוכן, אבל בשבילי   נסיך:

יום יום. רק אותה  השקיתישרק אותה  מפני  !חשובה יותר מכולכן יחד -לבדה

והקשבתי לתלונות שלה או , כיסיתי בפרגוד, שמתי תחת פעמון זכוכית

  פילו כששתקה היא הייתה השושנה שלי.להתרברבויות שלה. וא

 )מתעלפות( הה... השושנים:

 הנסיך הולך מהם



 כלשהו במחזהאין לעשות שימוש   254-234-2242ת"א  פלאפון  24רחוב חובבי ציון  ©כל הזכויות שמורות לאמיר לביא 

 . ללא אישור המחבר

 

48 

 

 חזרה לשועל – תמונה עשרים ושמונה

 

 . תוכל להגיד לי...באתי להיפרד  נסיך: 

 כי הדבר החשוב באמת סמוי מהעין. רק בלב אפשר לראות היטב. . הסוד שלי זה  שועל: 

 ין.שחשוב באמת סמוי מן העמה    נסיך:

 הזמן שהקדשת לשושנה שלך הוא מה שעושה אותה כה חשובה עבורך.  שועל: 

בני האדם שכחו אמת זו. אולם עליך לזכור את הדבר תמיד. כי לעולם תהיה אחראי 

 לשלומו של מי שאילפת.

 אני אחראי לשושנה שלי. )השועל מסתלק(  נסיך: 

 

 מחסום לכבשה – תמונה עשרים ותשע

 

 לקיים את ההבטחה שלך. אתה צריך  הנסיך: 

 איזו הבטחה? אנטואן:

 הבטחת שתצייר מחסום לכבשה. אני אחראי לשושנה שלי.  הנסיך: 

 אנטואן מוציא את מחברת הציור.

 עצי הבאובב שלך נראים כמו כרוביות.  הנסיך:

 אתה לא הוגן. הרי אמרתי לך שאני לא יודע לצייר שום דבר חוץ מנחש שבולע פיל. אנטואן:

 אין דבר הילדים יבינו.  : הנסיך

 כניות שלא ידועות לי.יש לך ת אנטואן:

 אתה יודע? מחר תמלא שנה מאז שירדתי על הארץ. נפלתי לא רחוק מכאן.  הנסיך: 

אז לא במקרה פגשתי אותך לפני שמונה ימים. הלכת קילומטרים רבים וחזרת  אנטואן:

 למקום בו צנחת. למה חזרת?
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לעבוד על המנוע. אני אחכה לך במקום הזה. תשוב אלי מחר  אתה צריך לחזור הנסיך: 

 בערב.

 

 הנחש והנסיך – תמונה שלושים

 

 אתה לא זוכר?  נחש:

היום זה היום. אבל זה לא המקום. תוכל לראות איפה מתחילים העקבות שלי בחול  הנסיך:

 ותמתין לי שאחזור. אהיה שם היום בלילה.

 ....דרסססבס נחש: 

 ס טוב? אתה בטוח שלא תגרום לי סבל ממושך?יש לך אר הנסיך:

 בהחלט. נחש:

 אנטואן מתפרץ לבמה עם אקדח שלוף הנחש חומק

 הנסיך מתעלף לזרועות אנטואן.

 מה זה? התחלת לדבר עם נחשים? אנטואן:

 אני שמח שגילית את הסיבה לתקלה במטוס. עכשיו תוכל לחזור הביתה. הנסיך:

 ופק. ואתה מזיע.איך אתה יודע? הלב שלך ד אנטואן:

 גם אני עומד לחזור למקומי. הנסיך:

 אל תעזוב אותי. אנטואן:

ויש לי גם מחסום  ,וגם התיבה בשביל הכבשה ,יש לי את הכבשה שנתת לי הנסיך:

 בשבילה.

 הצבע חוזר ללחיים שלי. כנראה שנבהלת. אנטואן:

 הערב מחכה לי פחד גדול יותר. הנסיך: 

 נסיכי? לאן נעלם הצחוק שלך אנטואן:

 הלילה תמלא שנה... כוכבי יימצא בדיוק מעל למקום שאליו נקלעתי לפני שנה. הנסיך:
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 כל המעשה בנחש, במפגש ובכוכב זה רק חלום רע. אנטואן:

בלילה תישא עיניך למעלה ותסתכל בכוכבים.  הדבר החשוב באמת סמוי מהעין.  הנסיך:

מצא הכוכב שלי. הכוכב שלי אצלי הכל קטן מדי ואני לא אוכל להראות לך היכן נ

ייראה לך כמו כל הכוכבים. לכן תשמח להביט בהם. אבל אני רוצה לתת לך מתנה. 

 )הנסיך צחק(

 כמה התגעגעתי לצחוק הזה. אני אוהב לשמוע אותו. אנטואן:

 זו המתנה שלי. הנסיך: 

 למה אתה מתכוון? אנטואן:

ים ואני אצחק אתה תדמיין כי כשתסתכל בשמיים בלילה כשאני גר על אחד הכוכב הנסיך:

 הצחוק בא מכל הכוכבים כולם. בשבילך כל הכוכבים  ידעו לצחוק.

 אנטואן צוחק

יחשבו שיצאת  הכוכביםידידים שלך כשיראו אותך צוחק שעה שאתה מסתכל על  הנסיך:

מדעתך. אבל אתה תשמח על זה שנפגשת אתי והתוודעת אלי. תמיד תהיה ידידי 

 . )צוחק לפתע מרצין( אל תבוא אתי הלילה.ותרצה לצחוק יחד אתי

 אני לא אעזוב אותך. אנטואן:

 אני אראה כמישהו סובל. שהולך למות. לא כדאי לך. הנסיך:

 אני לא אעזוב אותך. אנטואן:

 אני לא רוצה שהנחש יכיש אותך. נחשים רעים ומושחתים מטבעם. הנסיך:

 לא אעזוב אותך. אנטואן:

 ת סכנה לחייך. לנחשים אין מספיק ארס לנשיכה שנייה...בעצם אולי לא נשקפ הנסיך:

 אל תלך. אנטואן: 

. אתה חייב להבין הכוכב בו אני גר מרוחק מדי. אני לא אוכל הגיעה שעת הפרידה הנסיך: 

לשאת את משקל גופי הוא כבד מדי. הגף שלי יהיה כמו קליפה ישנה. קליפות 

 לשושנה שלי. אני אחראי לה. ישנות לא יכולות לגרום צער. אני חייב לחזור
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 סוף – תמונה שלושים ואחת

 

 

 )מספר את ההתרחשות הקורית על הבמה( : אנטואן

אותו לילה עקבתי אחריו. כשהוא ראה אותי הוא ביקש ממני להניח לו לנפשו ופסע 

מספר פסיעות קדימה. לפתע בזק צהוב )הנחש העובר ומכיש את הנסיך( עבר סמוך 

סיך ניצב ללא תזוזה. הוא לא צעק. הוא נפל חרש כמו שנופל לעקב שלו. רגע הנ

 אילן. וקול הנפילה לא נשמע בגלל החול הרך.
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חבריי  לא סיפרתי על מה שקרה לי. ,במשך כל השנים האלה .שש שנים עברו מאז

אבל אני הייתי עצוב. אמרתי לחבריי שזה בגלל  ,שמחו לראות אותי בריא ושלם

 א חזר אל הכוכב שלו כי אני לעולם לא מצאתי את גופתו.העייפות. אני יודע שהו

. ואז איך הנסיך יוכל למחסום כשחזרתי אל ציוריי גיליתי ששכחתי לחבר רצועת עור

אני מקווה שהנסיך שומר היטב על השושנה  ?לקשור את המחסום לכבשה

והכוכבים ימשיכו לצחוק. אבל אם אי שם תקום כבשה בלתי מוכרת לנו ותאכל את 

 שושנה הענוגה וחסרת הישע? אזי קול הפעמונים יישמע כקול בכי ודמע.ה

עשו עמי חסד קטן. אם יופיע לפניכם ילד שפניו שוחקות ושיער לו זהב כתבו לי 

  מיד כי הנסיך הקטן חזר אלינו.

 -סוף-


