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  משלים

 ומחזות קצריםמערכונים 
   מאת אמיר לביא 

מעשיות  ו קרילוב איוואן    , על פי משליהם של אסופוס, ז'אן דה לה פונטיין

 . עם
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 האדונית ושתי המשרתות
 

 

 לפנות בוקר 

 

 1( נשמע קול של תרנגול)

 

 

 קומי!  ,עבדינה  משרתת א'

 

 לא רוצה. אני עייפה.  משרתת ב'

 

   ! לפני שהאדונית שלנו תגיע לחדר  ,. קומי"קוקוריקו"ל קרא  התרנגו  ,עבדינה  משרתת א'

 

ת הזו. ואני שונאת לקום  וניהאדואני שונאת את    ,אני שונאת את התרנגול הזה  משרתת ב'

בארבע יום  כל  לקום  צריך  למה  לעבודה.  בבוקר  מוקדם  כך  יום    ? כל  כל 

 עובדות מצאת החמה עד צאת הנשמה. כמה אפשר? כמה אפשר? 

 

הח  משרתת א' אלה  ברירה,  לנו  קואין  האומללים שלנו.  ל יים  להתחיל  צריך  כבר  מי 

 ..הכין ארוחת בוקר.ל  

 

 ...םוארוחת צהרי  'משרתת  ב

 

 . ..וארוחת ערב  משרתת א'

 

 התעוררתן? ,בנות)מבחוץ(     אדונית

 

 כן!    משרתות

 

?  עצלניות   ,למה אתן עוד לא במטבח  ר השינה!חדאני שומעת אתכם מכיוון     אדונית

 ם ממיטב כספי?  מה אני משלמת לכ בשביל 

 

 !מייד   משרתות

 

 מי עשה אתמול את ארוחת הערב?  )מופיעה(    אדונית

 

 אני! )בגאווה(   משרתת א'

 

 אפילו לחזירים שלי לא הייתי נותנת את זה. מי ניקה אתמול אבק?    אדונית

 

 ! היא)מצביעות זו על זו(    תותהמשר
 

ל נכנס ומעיר התרנגו מאד משעשעת.לגלם את דמותו של התרנגול בפועל על הבמה. התוצאה עשויה להיות יש אפשרות  1

 גיז וכו' הן להרי אותם. מסתובב בינ
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זה לא ניקיון! אם עוד    מראה להם את האצבע(חפץ ומעבירה את אצבעה על  ) אדונית 

מפוטרות אתן  אחד  אבק  גרגר  אראה  אני  אדירים  !פעם  איזה    ,אלוהים 

  ? כמו זוג בהמות  ,נו מה אתן מסתכלות עלי  ?קה פה בביתות אני מעסיעצלני 

 )יוצאת(צאו כבר לעבודה! 

 

 ! אני אהרוג אותה  משרתת ב'

 

 תירגעי.  משרתת א'

 

 ! לינמאס    משרתת ב'

 

 לנו אין מה לעשות. ם שאלה החיי  משרתת א'

 

 זה הכול בגלל התרנגול.   משרתת ב'

 

 בגלל התרנגול?   משרתת א

 

החנפן שלה. כל בוקר, כל בוקר הוא מעיר אותה ואז אנחנו    התרנגול  קוקו  ,כן  'משרתת ב

 חייבות להתעורר ולהתחיל לעבוד. 

 

 נכון.   משרתת א'

 

 ! יש לי רעיון  משרתת ב'

 

 מה?   א'תת משר

 

על  מה    (חוץ)מב   אדונית ביצים  כבר  שמתם  תרנגולות?  כמו  שם  מקשקשות  אתן 

 האש?

 

 כן.   משרתות

 

 כנה גם לשים את התרנגול הזה על האש. י מו ואנ  משרתת ב' 

 

 זה רעיון לא רע.  משרתת א

 

 איזה רעיון?  משרתת ב' 

 

 נהרוג את קוקו התרנגול.   משרתת א'

 

 נצטרך לקום מוקדם. נחנו לא ה בבוקר ואא לא יעיר אותנכון. ואז הו  משרתת ב' 

 

 זה הוא שאשם בכל הצרות שלנו.   משרתת א'
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 לנקות את החלונות?  לתםהתח)נכנסת(    אדונית 

 

 כן בטח.    משרתת ב'

 

 ( מנקה עם המטאטא משרתת א')

 

אז מה הטעם לנקות עכשיו עם המטאטא אחרי שניקיתם את החלונות. אילו     אדונית

 ( צאת )יוות אני מחזיקה בבית. טיפש

 

 אנחנו חייבות להרוג את התרנגול.   משרתת א'

 

 נעשה את זה היום בלילה.   משרתת ב'

 

 

 לילה 

 

 באמצע הלילה( הבנות קמות)

 

 צריך לצאת בשקט, בשקט. משרתת ב' 

 

 וצריך להרוג את קוקו בשקט, בשקט.  משרתת א'

 

 ( מתגנבות)

 

  ( ה במחוץ האירועים הבאים מתרחשים ב)

 

 א. בוא חמודי, בוא תאכל גרגירים.בוא לאימקוקול'ה  המשרתות 

 

 או נוצה אחת בודדה(  ,במהלכו עפות נוצות לבמה)נשמע מאבק קטן 

 

 זהו תפסתי אותו.  משרתת ב'

 

 ביי ביי קוקו.   משרתת א'

 

 . (חוזרות מהר לישון)
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 בבוקר 

 

ר אותי?  קוקול'ה.  י לא מבינה כבר שמש חזקה במרום. וקוקו לא העיאנ  ת אדוני

 אה...  )לפתע נשמעת צרחה(. שליקוקו 

 

 המשרתות קמות ורצות אליה

 

 מה קרה?    המשרתות

 

 קוקו שלי נעלם. כל מה שנשאר ממנו אלו רק נוצות.     אדונית

 

 אוי ואבוי שמעתי שמסתובב פה שועל באזור.   משרתת א'

 

 ה(וכ)בתי צריכה לשמור אותו בתוך הבית. קוקו... היי    דוניתא

 

 ! ה מיםתביאי ל  משרתת א'

 

 בסדר.  משרתת ב' 

 

 אנחנו כל כך מצטערות בשבילך. אנחנו יודעות שכל כך אהבת את קוקו.   משרתת א'

 

 ? מה אני אעשה בלעדיו    אדונית

 

  ?כנו אתמול אני מציעה שקודם כל תירגעי.  אולי תשתי מהמרק עוף שה  משרתת ב'

 

היות עם עצמי.  וצה לאני ר  תעזבו אותי.ישות.  מרק עוף? את כל כך חסרת רג   אדונית

לפני שאני הולכת להירגע בבקשה תקברו את הנוצה היחידה שנשארה ממנו.  

ותכתבו על המצבה שלו " כאן נטרף קוקו התרנגול הנאמן שהעיר אותי כל  

 )יוצאת(  בוקר".

 

 .הבוקר אוחרמיתי להתעורר מזה היה תענוג א  משרתת ב'

 

 ן. ישנתי מצויסוף, סוף   משרתת א'

 

 )יוצאת(. ות חצי יום עבודה כבר הלך. ותחזרו לעבוד בהמ (לפתע נכנסת )   אדונית  

 

 אני שונאת אותה.    משרתת ב'
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 לילה

 

 ( חדרן של המשרתות)

 

 בוקר טוב. להתעורר.    אדונית 

 

 מה השעה? משרתת א'

 

 בלילה.  3השעה   אדונית 

 

 למה קמת כל כך מוקדם?  משרתת ב' 

 

אשיעכ   אדונית מת  התרנגול  כשקוקו  בו  סיכון.  לקחת  יכולה  לא  שאני ני  רגע 

מתעוררת אני מעירה אתכן. תתחיל לעבוד ותעירו אותי כשתעלה השמש.  

 )יוצאת( 

 

 ! אני לא מאמינה  משרתת א'

 

"האשם הוא   :עםאוי לא. עכשיו אני מבינה את מה שסבתא שלי אמרה לי פ  משרתת ב'

 שמושך בחבל". לא הפעמון אלא מי 
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 2החמור, האם והבת 
 

 הנה הגיע הזמן שנצא לשוק. ניקח את החמור.   אימא

 

 איזה יופי יוצאים לשוק.   בת

 

עוד פעם יעמיסו עלי דברים כשנחזור מהשוק. אני שונא את   "!נפלא "ממש    חמור

 העבודה הזו.

 

 . שלום  עובר אורח

 

 ברכה. שלום ו אימא ובת 

 

מצחיקו מכר  בשביאיזה  קיים  חמור  אתם.  עליות  שירכבו  את  .ל  ה למה  ת  ו ולכן 

 ? ברגל

 

  ? אוי לא! איזה חמור מי אמר לו לפתוח את הפה שלו    חמור

 

 . זה רעיון מצוין אני אשים עליו את הבת שלי. תודה   אימא

 

 בבקשה.   עובר אורח

 

 !!!איזה כיף ,אימא ,יו   בת

 

 . שלום  עובר אורח

 

 .שלום   אימא

 

 (.ורח הבאהא וברל הבמה עד לפגישה עם עהאם הבת וחמור בתנועה מעגלית ע )

 

שלך  ממש    עובר אורח לאימא  ונותנת  החמור  על  רוכבת  זה שאת  איך  וחרפה!  בושה 

 ללכת. לא שמעת על מצוות כיבוד אב ואם? 

 

 אימא שלה יותר כבדה.   !שתוקאני מוקף חמורים.    חמור

 

 הוא צודק זה באמת לא בסדר בואי תשבי במקומי. ,אימא   בת

 

 "נפלא!"    חמור

 

 . וםשל עובר אורח 

 

 
 במקור המשל מדבר על אב ובנו.  2
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 שלום וברכה.    אימא

 (.האם הבת וחמור בתנועה מעגלית על הבמה עד לפגישה עם עובר האורח הבא)

 

תגידי איך את נותנת לבת שלך המסכנה ללכת ברגל בחום הזה ואת כמו    עובר אורח 

 מלכה יושבת על החמור. את לא מתביישת? 

 

 נכון זה גם מה שאני אומר.    חמור

 

 אותה על החמור. אעלה  אניק. אתה באמת צוד   אימא

 

י כוח לקחת את שתיהן לשוק  אין ל  ?מה הוא פתח את הפה שלולאוי ואבוי.    חמור

 את הסלים.  גם כך ואחר

 

 את ואני על החמור. נכון שכיף לך?  !אימא ,איזה כיף   בת 

 

 ..."בטח "  חמור:  

 

 (.אגישה עם עובר האורח הבהאם הבת וחמור בתנועה מעגלית על הבמה עד לפ)

 

רוכבות    ןאיך את  ?לא שמעתם על זכות החיות לחיות   ?אתן לא מתביישות  מכר 

 אין לו לב? אין לו חיים?  ?על החמור המסכן הזה

 

שמבין ללבי. כיף לראות בנאדם  ו  אדם הזה. סוף, סוף מישה אני אוהב את הבנ  החמור

 שהוא לא חמור. 

 

 אנחנו מאד מצטערות.    בת

 

ל  אימא להכאיב  התכוונו  ללא  ו.  לא  מודעות  טובהיינו  אותו    ,זה.  ניקח  אנחנו 

 בידיים. 

 

 אמממ... זה מתחיל להישמע טוב.    חמור

 

 : מתחילות לשיר

 

 אנו הולכות ברגל עם חמור עם חמור "

 ות ברגל עם חמורהולכ אנו 

 פה סיסמא או דגל אין 

 3. רק חמור רק חמור

 

 "הן חמורות יותר מהחמור."   חמור

 
 "הופה היימר "על פי שירה של נעמי ש 3
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 מתנת המזל 

 
 

מהלילה  .  אני עובד מהבוקר עד הלילה  ?כמה אפשר.  אני לא יכול יותר.  וזה  איש עני

זה   זוכה בלוטו.אני גם אף פעם לא  .  עד הבוקר למרות הכול אני נשאר עני

ולשאול אותו אם נגזר אני חייב למצוא את אלוהים  .  לא יכול להימשך ככה

   !אלוהים אני חייב למצוא את .עלי לסבול עוני כזה

 

 (לו שיריםגל ושר  הולך בר. ת חפציורז אי אוהאיש הענ)

 

 והים שלי רציתי שתדעאל"

 שאני כל כך עני 

 . אין לי אגורה

 ? איפה אתה

 4" ...אני מחפש

 

 .שלום   זאב 

 

 . שלום גם לך  איש עני

 

 ? לאן אתה ממהר אחי   זאב 

 

 . יש לי דיבור אתו. אני מחפש את אלוהים  איש עני

 

 ? טובהת לי לעשו וכן  תגיד לי אתה מ. ודהכב כל    זאב 

 

 5". טובה, טובה"   (אותוטף גש אליו מל ני)  איש עני 

 

 .  כזאת "טובה"לא     זאב

 

 ? אז איזו  איש עני

 

אני  ?הייתי רוצה שתשאל את אלוהים למה הזאב שפגשת בדרך כל כך רעב   זאב

ום  מחפש אוכל מבוקר עד ערב ולמרות כל המאמצים שלי אני לא מוצא ש

תגיד   7.נאדה.  כלום,  לא כבשים,  לא ארנבים  6.ְרִניְשטּגּויט  ט מִ ּגּוְרִנישְ .  אוכל

תגיד לו שזה .  לאלוהים שאם הוא ברא זאבים הוא גם צריך לספק להם אוכל

 .  ממש לא מקובל עלי

 

 . אני אעביר לו את התלונה שלך  איש עני
 

 שירו של עוזי חיטמן "רציתי שתדע". על פי  4
  .ם כלבהטפיכדרך שמל 5
 לא כלום, שום דבר. מאידיש:  6
 כלום לא  מספרדית:  7
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 . באמת תודה רבה לך ודרך צלחה    זאב

 

 ( ושרבדרכו  ךהאיש העני ממשי)

 

 רציתי שתדע ים שלאלוהי"

 שהזאב מורעב

 .אין לו שום כבשה

  וגם אני

 רעב לא פחות 

 אז אולי תזרוק לי מן 

 " ...עם אוכמניות

 

 ? אלופי ,לאן אתה ממהר עלמה יפה 

 

 ? את מדברת אלי איש עני

 

 .אני לא רואה שום גבר אחר בסביבה עלמה יפה 

 

 .ת אלוהיםמהר אני הולך לחפש אמאני מאד  איש עני

 

 ?הא ,למצוא אותו בימים האלהקשה קצת  עלמה יפה 

 

 ! אותו ש למצואאני נחו עניאיש 

 

 ? טוב אם אתה כל כך נחוש אז אולי תעשה לי טובה עלמה יפה 

 

 .מה שתבקשי עלמתי איש עני

 

תגיד לו כי אני צעירה .  כשתמצא את אלוהים תאמר לו כי פגשת עלמה יפה עלמה יפה 

יתי רוצה שתשאל אותו  יה.  האבל אני מאד עצוב  ,אדמהממת ועשירה עד מ

 ? ומה יעזור לי להיות מאושרת? י בעתידמה יקרה ל? עצובהלמה אני 

 

 .אני מבטיח .אני אספר לו על הצרות שלך  איש עני

 

 . עלם חן ,תודה רבה לך   עלמה יפה

 

 .להתראות  איש עני

 

 ( ממשיך בדרכו ושר )

 

 אלוהים שלי  "

 ,רציתי שתדע
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 ש עלמהשבעמק י

 .היא במצוקה

 מאד עצובה , הצובא עיה

 היא  ? למה?  למה?  למה

 " ? כה עצובה

 

 שלום לך איש    גמד

 

 . שלום לך גמד  עניאיש 

 

 ? לאן אתה הולך   גמד

 

 .את האלוהים אני מבקש איש עני

 

 ?אתה יכול לשאול אותו משהו גם בשבילי ,כשתמצא את אלוהים   גמד

 

 ? למה לא ,בכיף  איש עני

 

לי ואילו רק אני גמד בגודל בגודל נורמר הם י הכפאל אותו למה כל אנששת  גמד

 ? של הוביט

 

 ? הוביט  איש עני

 

 ? לא ראית את הסרט ,מה " שר הטבעות"ביט מוה   גמד

 

 .אין לי כסף ללכת לקולנוע. לא  איש עני

 

אני חייב לספר את "... שר הטבעות "אני לא מאמין הוא לא ראה את ... שיוו  גמד

 ... ה'ברזה לח

 

 (הקלעים  ימאחור יוצא אל)

 

 ( נשמע צחוק אדיר מאחורי הקלעים". )שר הטבעות "ה הוא לא ראה את  'חבר  גמד

 

 . יה חתיכת גמד)נעלב(   איש עני

 

 ? למה אתה צוחק עלי    גמד

 

 ? למה אתה צוחק עלי   איש עני

 

ע מתפק... )שר  "תשמע בכל זאת לא בכל יום פוגשים מישהו שלא ראה את    גמד

 (חוקמצ
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 .אני לא אשאל את אלוהים שום דבר עליך ,יך לצחוק עליה תמשאם את  איש עני

 

 (. הגמד מפסיק לצחוק )

 

 . אם תחזור אלי עם תשובה אז אני אקח אותך לסרט. מתנצלטוב אני    גמד

 

 )ממשיך בדרכו ושר(  .להתראות. עשינו עסק איש עני

 

 אלוהים שלי רציתי שתדע"

 פגשתי גמד  

 . ל מיטהבגובה ש

 םמן הסת והגמד הזה

 הוא רוצה להיות בגובה  

 ".של בן אדם

 

 .היי  : עץ

 

 !!! לה'אימא איש עני

 

 ?הענייניםמה , היי  עץ

 

 ? אלי  מי מדבר ???מה זה איש עני

 

 . זה אני פה מאחוריך   עץ

 

   (מחפש מסביב) איש עני

 

 . זה אני העץ  עץ

 

 ?עץ מדבר  איש עני

 

 ? בראסור לדלעצים  ,ה מה קרהמל. כן אני עץ מדבר   עץ

 

 ?למה אתה כל כך יבש ,תגיד לי.  מצדי תדבר כמה שאתה רוצה ...תדבר  איש עני

 . אתה נראה רע

 

 . גם אתה לא נראה מי יודע מה ."תודה רבה"   עץ

 

 .  זה בגלל שאני מחפש את אלוהים כבר שבוע  איש עני

 

 משהו לא.  ורףו בח אפיל?  אולי תשאל אותו למה אני כל כך יבש?  באמת  עץ

תשאל את אלוהים כמה  .  ואין לי אף עלה ירוק.  אני נמצא ליד נהר.  פה  הגיוני

 ? זמן אני עוד צריך לסבול
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 . אני אשאל אותו. בסדר  עניאיש 

 

 .אני מצטער שאין לי שום פרי לתת לך. לךבאמת תודה    עץ

 

 .אולי בפעם הבאה. לא נורא  איש עני

 

 . אותתרלה . מהפה שלך לאלוהים   עץ

 

 ר( שו)ממשיך בדרכו  .להתראות  עניאיש 

 

 אלוהים שלי רציתי שתדע"

 יש עץ אחד שהוא יבש 

 . בכל עונה

 אין לו עלים 

 בצבע ירוק

 . "בר עמוקוהעץ הזה נמצא במש

 

 

 . (אלוהים יושב על סלע)

 

 ! וםלש  איש עני

 

 .איש עני ,שלום לך   אלוהים 

 

 ?מאיפה אתה יודע שאני איש עני  איש עני

 

 . ושנית הבגדים שלך על הפנים ,םי אלוהיכל אנקודם  :  יםוהאל

 

 .אתה לא יודע כמה אני מחפש אותך  ???אתה אלוהים  איש עני

 

 .אלוהיםאני . אני דווקא כן יודע  אלוהים

 

 .  יאז אתה בטח יודע על הצרות של  איש עני

 

 .יודע אבל לא יזיק לשמוע שוב  אלוהים

 

 ? למה אין צדק בעולם  איש עני

 

  . זה כוכב הלכת החמישי במספר.  כדור הארץנמצא מחוץ ל דק אבל הוא  צ  יש  אלוהים 

 לבני האדם יש דמיון פרוע. הרומאים קראו לו שלא בצדק יופיטר. אבל 
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אפילו    זה לא הוגן שאני אעבוד קשה ביום ובלילה ואין לי משכורת  שמע    איש עני

כלים  מוני אוים כאינם עובדבעוד שאחרים ש.  כדי למלא את קיבתי הריקה

 .יריםכמו עשוללים וז 

 

 ?"אבא עני, אבא עשיר"קראת את הספר   אלוהים 

 

 .אני לא יודע לקרוא  איש עני

 

אם תמצא אותה תהנה ממנה עד    .אני אתן לך את מתנת המזל  !שמע  ,טוב  אלוהים 

 ! רך צלחהד .סוף ימיך

 

 .רגע  איש עני

 

 ? מה  אלוהים

 

 ה בלוטו. למה אני אף פעם לא זוכ איש עני

 

 וטו? מלאת ל  והים לא

 

 לא. איש עני

 

 )לעצמו( טיפש כמו נעל בית שיוצאת לשוח ביום גשם.  אלוהים 

 

 יד לי שהייתי צריך למלא לוטו? להג... אתה רוצה רגע איש עני

 

 8הל( אפשר לקבל פה אפקט של צרצרים? )לק  אלוהים 

 

 ... רגע.....להתראות. טוב.. איש עני

 

 ( מה??? נותסבל)בחוסר  אלוהים 

 

 מבטיח.  .ה ודיקטנה. אחרונ שאלהעוד  איש עני

 

   ניק.ד -)לעצמו(  נו אלוהים 

 

עלמה יפה שבקשה לדעת    ?למה הוא רעבשביקש לדעת    ,בבדרך פגשתי זא איש עני

ועץ שביקש לדעת למה    ?גמד שביקש לדעת למה הוא נמוך   ?למה היא עצובה

 ?הוא יבש

 

 9. מצוקתםיש את התשובה ל ל אחת מהן הנה ארבע מעטפות בכ  ,בבקשה  אלוהים
 

השתיקה   צרצרים מבליט את נאמרת וצרצור ה אחרונות באשר לאמירה טפשית ששהתפתחה בשנים ה קומית מוסכמה בימתית 8

 אמר.  המבוכה השוררת בעקבות המשפט שנ
 . המעטפהמיועדת  אשר לההדמות  תעל כל מעטפה מצויר 9
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אלו  איש עני לך  רבה  יום.  היםתודה  כל  לכבודך  אתפלל  אני  מבטיח שמהיום  .  אני 

 ... יואנ

 

אבל באופן אישי אני מעדיף לשמוע   ,אתה רוצהכמה שאתה יכול להתפלל    אלוהים

 (. שם אוזניות על אוזניו). מוסיקה

 

 .(וסיקההוא שומע מ. יבים לא מגוהאל) .להתראות אלוהים  .תודה רבה  איש עני

 

 10היוםאיזה יום שמח לי   איש עני

 מתנת מזל אמצא לי עוד היום

 אם אני אמצא את כל המתנה

 .אהיה הכי עשיר במדינה

 

 ( העץ מופיע)

 

 .איש ,שלום לך   עץ

 

 .עץ ,שלום לך  איש עני

 

 ?  פגשת את אלוהים   עץ

 

 .כן  איש עני

 

 ?שבילייש לך תשובה ב  ?ברצינות  עץ

 

 ץ. את המעטפה לע יש העני מושיטאה)

 

 .לא יודע לקרואאני  ,קח איש עני

 

עד שלא  .  בזהב שמונע מהמים לזרום לתוך הגזעמתחת לגזע מונח סיר מלא  "  ץע

 . "וקיםיר העלים שלך לא יהיו יראת הס מךיוציאו מ

 

 , שירתהיה לבן אדם ע  , תוציא ממני את הסיר  ?נו למה אתה מחכה.  איזה יופי  עץ

 . מהמים ולהצמיח עלים ירוקים שתות וף לכל סוף ס ואני או

 

לי מתנת מזל ועלי למהר אני מאד מצטער אבל אני ממהר אלוהים הבטיח   איש עני

 . ולחפש אותה

 

 ! איזה אידיוט... אני לא מאמין !!!בוא הנה ...יהי? על מה אתה מדבר   עץ

 

 
 ה יום שמח" שירם של תלמה אליגון ודפנה רזלפי מנגינת "איז 10
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 איזה יום שמח לי היום  איש עני

 עוד היוםמתנת מזל אמצא לי 

 כל המתנהאמצא את  אניאם 

 .אהיה הכי עשיר במדינה

 

 .שלום איש   גמד

 

 . שלום גמד  איש עני

 

 ? אלוהיםנו פגשת את    גמד

 

 .כן  איש עני

 

 ? יש לך תשובה בשבילי   גמד

 

 קח. אני לא יודע לקרוא   (פותח מעטפה) .כן איש עני

 

וכל  תאז    ךגפי הזהב שלאת מצנפת הזהב ומ  ךמצא מישהו שיוריד ממתאם  " הגמד

 " .ה נורמליול לגובלגד

 

ואז תוכל  .  הם באמת כבדים לי.  תוריד ממני את המצנפת והנעליים.  איזה יופי  גמד

 . "שר הטבעות" ולראות את  למכור אותם 

 

 . צריך למצוא את מתנת המזל שלי אני "שר הטבעות"אין לי זמן לראות את    איש עני

 

 . רים האלהי את הדבוריד ממנתות את הסרט אבל  אתה לא חייב לרא... טוב   גמד

 

 )ממשיך בדרכו(  .ממש אין לי זמן אני ממהר .לא  איש עני

 

 !חזור הנה תיכף ומייד !טיפש   גמד

 

 מח לי היום איזה יום ש"  איש עני

 מתנת מזל אמצא לי עוד היום

 אם אני אמצא את כל המתנה

 " .כי עשיר במדינהה האהי

 

 . שלום לך איש   עלמה יפה

 

 . שלום עלמה יפה איש עני

 

 ? נו פגשת את אלוהים יפה עלמה 

 

 .כן  איש עני
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 ?יש לך תשובה בשבילי. אני לא מאמינה   עלמה יפה

 

 בבקשה קחי.   .(פותח מעטפה שלישית) איש עני 

 

י עוד  לא תהי.  בן זוג טוב לחייםבקרוב תפגשי איש נחמד והוא יהיה לך  " עלמה יפה 

 ". הבודדה ותדעי רק אושר ושמח

 

 . שתי אותךפג הנה. יופי   עלמה יפה

 

 ?אני  יאיש ענ

 

ואני אישה יפה ועשירה אז למה לא נתחתן ונחיה  . אתה נראה איש נחמד. כן   עלמה יפה

 ? יחד

 

אני צריך למצוא את מתנת  .  ן לא רע אבל אני מאד ממהרתשמעי זה רעיו  איש עני

 . המזל שלי

 

עש   עלמה יפה יפה  בחורה  מוצאים  יום  כל  מצ.  כמוני  ומהממת  ירהלא  לך אני    יעה 

 . להישאר אתי

 

 . אני מאד מצטער  איש עני

 

 ? תגיד לי אתה נורמאלי   עלמה יפה

 

 )ממשיך בדרכו(  .להתראות  איש עני

 

 . אני לא מאמינה)לעצמה(    עלמה יפה

 

 יום שמח לי היום איזה "  איש עני

 מתנת מזל אמצא לי עוד היום

 אם אני אמצא את כל המתנה

 . "במדינהי עשיר כאהיה ה

 

 ? שלום לך איש מה שלומך     זאב

 

ואני בדרך  פגשתי את אלוה.  מצוין    איש עני בדרך  .  למצוא את מתנת המזל שליים 

יפה עלמה  תשובות  ,  ועץ,  גמד,  פגשתי  וקיבלתי  משלהם  בעיות  להם  והיו 

 . עבורם בתוך מעטפות

 

 ? באמת    זאב
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צוא  הגמד צריך למ .  מישהו  ן עםכן העלמה היפה והעשירה צריכה להתחת  איש עני

העץ צריך היה  לו  ואי.  וריד ממנו את מצנפת הזהב והמגפיים מזהבמישהו שי

 . שיוציאו ממנו סיר מלא זהב

 

 ? ואתה לא התחתנת עם העלמה    זאב

 

בגלל זה גם לא  .  למצוא את מתנת המזל שלי  . אניצריךאין לי זמן אני  .  לא  איש עני

 . הוצאתי לעץ את הסיר

 

 ? המגפייםפת והמצנ לגמד את   ולא הורדת    זאב

 

 . מאד מיהרתי. בדיוק  איש עני

 

 ?יליש לאלוהים בשבואיזו תשובה י    זאב

 

  .קראת ,קח  איש עני

 

תהיה אז  רק  .  עד שתמצא איש טיפש ותאכל אותו  זאב אתה תישאר רעב  "  הזאב 

 "שבע.

ילדה  מ  תשמע אני לא מאמין שזה קורה לי אבל לפני עומד אדם יותר טיפש

ו דוד שלי  בן  הוא הטיפש  .  כיפה אדומה  ,קראו להשפגש  לי שאתה  נראה 

 . תר בעולםהגדול ביו 

 

נכנס חזרה לבמה עם עצם אחת כשהוא מלקק אותה  הזאב מתנפל עליו מאחורי הקלעים  )

  (.וזורק אותה בהנאה 

 

  !בעש   סוף ,סוף  הזאב 
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 הצרצר והנמלה 
 

 11."ם להםהצרצרים בקיץ שרי .ים להםהצרצרים בקיץ שר" (שר)    צרצר

 

 .  (נמלה עוברת)

 

 "...כנר יקר זימרת כבר . וב מאדוהנמלה תאמר בקול עצ"   צרצר 

 

 . וצריך לדאוג לאוכל ט מגיעהחורף עוד מע. אני עסוקה . אני לא עצובה    נמלה

 

חודשים?  חורף   צרצר בעוד שלושה  רק  פה  יהיה  יש.  החורף  קצת  ?מה  . תרקדי 

 . ה שלךאת מכורה לעבוד. תשתוללי .חייםתעשי 

 

 . זה החיים שלי לא שלך? מה אכפת לך    נמלה

 

כבדהא  ...יו   צרצר זה  מה  הפרורים  ,בחייך.  ת  את  קצת  !עזבי  . תרקדי  !צאי 

 . ירס עד לכאןה מראש התנעשה אומג. תשתחררי

 

 ! תפסיק להפריע לי?  משעמם לך לבד? אנחנו לא קצת גולשים? סליחה    נמלה

 

 (רורית הפטף לה אצרצר חו )

 

 .תביא לי את זה    נמלה

 

 . ולא רוצה ,לא רוצה)בילדותיות(     צרצר

 

 . ו שאותך למלכהתביא לי את זה א    נמלה

 

   (הוא קופץ ומועך את הפרור)...  אני מה זה מפחד    צרצר

 

 !!! חזיר    נמלה

 

 . אני צרצר .טעית    צרצר

 

 . עם מוח צר    נמלה

 

 .  בואי לרקוד. לסחוב כלוםאת לא חייבת זוהי הזדמנות חייך     צרצר

 

 .החורף כבר מגיע ואין זמן !עזוב אותי    נמלה

 

 
של נעמי שמר   ום" לפי המיליםאת הפתיחה של "שיר סישר א. רצוי שהשחקן המגלם את הצרצר ייכנס עם כינור. הצרצר  11

 של יוון. מגדולי המלחינים   ג'ידאקיסוהלחן של מנוס חא
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 12..."יום בהיר של קיץ")ממשיך לשיר( . אותלהתר. אחותי את בבעיה    צרצר

 

 

 חורף 

 

יה פה כל כך הרבה שלג אין מה לא ה בחיים. כמה שלג. לה איזה קור'אימא  צרצר 

 . לנמלה  ני אלךאולי א. אני גווע ברעב. לאכול

 

 ( מתקדם דופק בדלתנמלה תה של ה מגיע לבי)

 

 ?מי שם? כן   נמלה 

 

 .הצרצר ,זה אני   צרצר 

 

 ?  מה אתה רוצה   נמלה 

 

 ? יש לך קצת אוכל   צרצר 

 

 ? מה קרה הפסקת לשיר (פותחת את הדלת)  נמלה 

 

 . ות שותקותכשהקיבה רועמת המוז ... את יודעת    צרצר

 

 . ית מגיע למצב כזהרף לא היהכין לך צידה לחואילו היית טורח ל    נמלה

 

 . אנחנו האומנים עסוקים במזון רוחני ,תשמעי  צרצר 

 

 . להתראות.  תאכל רוח. טוב מאד    נמלה

 

 ?!  קצת אוכל רגיל אולי בכל זאת תתני    צרצר

 

 ! ושלא תחזור לפה יותר ,קח חתיכת לחם   נמלה 

 

 ?בחינם 13צה רסיטל את לא רו    צרצר 

 

 .לישון החורף הזהאני מאד מעוניינת . בהה רתוד   נמלה 

 

 ?ה אני אעשה כל החורף ומ   צרצר 

 

 . עכשיו אולי תרקוד ,כנר יקר זימרת כבר   נמלה 

 
 דני סנדרסון של " גלשן"שיר הלפי מנגינת   12
 קונצרט 13
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 הצב והארנב 
 

ח זה גורם  להתמת  !לריצה. אחת, שתים, שלוש  איזה בוקר נפלא. זה בוקר ארנב

 ! ך להרגיש פצצהלך להרגיש שמח. קפיצה וריצה גורמים ל

 

 ב נכנס הצ

 

 ביבה?! תראו מי הגיע לס  ארנב

 

 בוקר טוב.    צב

 

 בוקר מצוין. מה נשמע בבית?    ארנב

 

 אני כבר בודק. )נעלם ויוצא( הכול בסדר. איך אצלך?   צב

 

.. ימים שלמים עברו  צב?.  ,גבוה יותר. אז מה המצבמהר יותר, חזק יותר,    ארנב

 צה? ?! מהאבן ההיא שם בקהא? מאיפה התחלת ,עד שהגעת לפה

 

 לא. יותר רחוק.    צב

 

 אתה בטח מנצח את כל החיות בתחרות ריצה.  אתה ממש זריז. ...יו צבי   ארנב

 

 אתה צוחק עלי?    צב

 

 אני? חס וחלילה.    ארנב

 

 ו אחר.כי זה לא יפה לצחוק על מישה   צב

 

 תישאר אתי. .אל תיעלב. אל תלךאני לא צוחק עליך.  ,תירגע   ארנב

 

 ? תךישאר אלה   צב

 

א מהיר. אלא איטי. לא איתי. מי רוצה ר איטי. כאילו ללא. אמרתי שתישא  ארנב

   ?להיות אתך בכלל

 

 ויצר.ואתה כזה ש   צב

 

 בצדק.   ארנב

 

 כן? אז בוא נעשה תחרות ריצה.   צב

 

 חוק( תן לי לנחש. מנצח מי שמגיע אחרון. האא.. )מתפקע מצתחרות...    ארנב
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 .שוןמנצח מי שמגיע רא   צב

 

 ?מה מתערביםל ע  !נגנבת לגמרי   ארנב

 

 מיץ פטל. מי שזוכה מקבל מיץ פטל.   צב

 

 נו... שיהיה.???     ארנב

 

 הוא המנצח.  ,מי שמגיע לקרחת היער ראשון   צב

 

 !... היכון... רוץ. רגע...?בסדר. מוכנים   ארנב

 

 מה?    צב

 

 אני מוכן לתת לך פור.    ארנב

 

 לא צריך.    צב

 

 נתראה בדרך. אנחנו עוד יך. תתחיל רצ ה ועוד איך תא   ארנב

 

 שוויצר!    צב

 

 ( הצב מתקדם לאט. לפתע הארנב מזנק ועובר אותו. עושה סיבוב מסביבו ושר)

 

 .... ביי.14"קח אותו לאט את הזמן העולם עוד יחכה בחוץ"    ארנב

 

 . (הארנב מתקדם)

 

מילא עד שהצב יגיע  מ.  אני חושב שאני אשב לי בצד הדרך ואמצוץ חמציצים   בארנ

 זמן רב. יעבור

 

 . (אותו וממשיך 15מדביקהצב  הארנב יושב ונרדם)

 

 הנה השוויצר הזה. ששש... אל תתעצבן עליו בקול... תישאר בשקט.   צב

 

 . (הצב מתקדם. הארנב לפתע מתעורר ורואה את הצב ליד המטרה)

 

    !חכה לי ,היי   ארנב

 

 
 ם: אהוד מנור לחן: רמי קליינשטיין " מילי"ענין של זמן 14
 = צמצם את הפער לאפס דביקה 15
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 . חוצה את קו המטרה( הצב מנצח)

 

 נרדמתי. !ה לא פרז    ארנב

 

 ות ניצחתי. עכשיו תביא לי מיץ פטל.בתחר זו בעיה שלך. אבל לנצח    צב

 

 אני לא יכול.    ארנב

 

 למה?     צב

 

 16)בורח( כי אני מיץ פטל...    ארנב

 

 משוויץ יצא מיץ.   צב

 
 חיה שנהב "מיץ פטל" הילדים המפורסם של הכוונה כמובן לסיפור  16
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 והחסידה השועל 

 

 ם חכה עובר לידה שועל.חסידה על רגלה האחת מנסה לדוג דגים ע

 

 טוב חסידה!  בוקר    ועלש

 בוקר טוב שועל!    חסידה 

 העניינים?אז מה     שועל

 דגים דגים.    חסידה 

 תגידי דייג אוהב דגים?    שועל

 כמובן.    חסידה 

 ? אז למה הוא דג אותם    שועל

הוא לא אוהב אותם   .שועל חשבתי שאתה יותר חכם. הוא אוהב לאכול אותם   חסידה

 ... לא מתחתן אתם או משהו כזהזה?! הוא    אני אסביר לך אתאהבה... איך  

 הדגים לא אוהבים אותי. ,מתכוונת. בכל אופןאם אתה מבין למה אני 

 ...?מעניין למה )לעצמו(     שועל

אין שום דגים היום. ממש מזעזע ואני רעבה כל כך שהייתי יכולה לטרוף     חסידה

 סוס.

 ? צהריםאז אולי תבואי אלי לארוחת     שועל

 באמת?  ה מ   חסידה 

 הכנתי מרק דגים משהו, משהו.    ועלש

 להצעה? אתה ממש מתכוון      חסידה

 ידידים?בשביל מה יש     שועל
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 אתה ממש לא כמו שסיפרו לי עליך.    חסידה 

 מה ספרו לך עליי?     שועל

 שאתה ערמומי, נוכל ולא ישר.   חסידה 

 זה רק מקנאה.    שועל

 טוב מתי לבוא?    חסידה 

 ו. עכשי    שועל

 בצרפתית(.  -" אחריך ". )ּוו  הר   פְ א     חסידה 

 . (מגיעים לבית השועל)

 יודע לבשל שחבל על הזמן.ריח. לפי הריח אתה  המממ... איזה   חסידה 

 !תודה על המחמאה. שבי בבקשה    שועל

אצליח     חסידה שאני  האמנתי  לא  האמת  מרווחת.  אפילו  נחמדה.  מאורה  לך  יש 

 להיכנס. 

ב   שועל ש)מ  !תיאבוןבבקשה.  צלחותתגיש  לאכול    . שטוחות  י  מנסה  החסידה 

 (.צלחת אבל המקור מפריעמה

 המרק?אז איך     שועל

 לאכול אותו.אני לא ממש יכולה  ת. אני מצטער   החסידה

 מה מקור הבעיה?  ,למה    שועל

 המקור!    החסידה

 17ס רוויס  י  אני לא חשבתי על זה אבל אין ל  .אוי אני כל כך מצטער)בצביעות(     שועל

 מתנצל... לא חשבתי. באמתני א מיוחד למקור שלך.

 
 מערכת כלי אוכל 17
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 א נורא. העיקר הרצון הטוב.ל   החסידה

אני אוכל. אם את לא יכולה לאכול את זה אז    'כן העיקר הרצון. טוב תראי   שועל

 . "לא זורקים אוכל" א:המוטו שלי בחיים הו

 אני בהחלט מבינה.  ,כן   החסידה

 ( דה מתוסכלתבהנאה החסי השועל אוכל)

אתה היית נחמד אלי כל כך שאני לא תודה רבה עוף. טוב. אני צריכה ל   החסידה

 יודעת איך אוכל לגמול לך?!

 ? אותי לארוחת צהריםאולי תזמיני    השועל 

 בסדר?   . רעיון מצוין. קבענו למחר   החסידה

 בשמחה.   השועל 

 

 אצל החסידה 

 ים טובים צהר השועל: 

 . צהרים טובים החסידה: 

 לא אכלתי כל היום רק כדי שאוכל להתענג על האוכל שהכנת.  השועל: 

 הכנתי מרק עוף.   החסידה: 

 .באמת? חסכת לי עבודה רבה בלול. אני מת על מרק עוף השועל: 

 ארוך( קיבול ביאה לו כלי בבקשה. )מ החסידה: 

 תודה!  השועל: 

 .(יע למרקהשועל לא מצליח להג בהנאה ובהתגרות. חסידה מתחילה לאכול)

 ? נו... איך המרק חסידה: 

 מה? רק מרק?   שועל:  
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 זו מנה משביעה.  ,כן חסידה: 

 קצת קשה לי להגיע.     שועל

י.  אוי אני כל כך מצטערת לא תיארתי לי... הוי זה ממש חסר התחשבות מצד   חסידה

 ול לשתות מכלי כזה.  שכחתי שאתה לא יכ

 העיקר הכוונה.  ,לא נורא    שועל

 ?אז מה נעשה    חסידה

 אין קינוח?     ועלש

 אם המרק הזה לא ייאכל הוא יתקלקל.  ...לא! ממש חבל. אבל תראה    חסידה

 בבקשה...     שועל

 ."אוכל לא זורקים" :בחייםאני מכבדת את המוטו שלך     חסידה

 )הולך בבושת פנים( היה נעים. את צודקת להתראות.     שועל

 חוק. יך לזרוק כמה שיותר ר כמוך צר "םחברי"אוכל לא זורקים אבל     חסידה
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 העורב והשועל 
 

...  הוי.  כל מה שחסר לי זו נבלה עסיסית לנעוץ בה את המקור.  יום יפה היום  עורב 

אקח  .  חתמשובגבינת כבשים  .  לא סתם גבינה.  תראו מה מצאתי חתיכת גבינה

 . ואעוף לי אל העץ אותה

 

ואני    ולות כבר מזמן בלולכל התרנג .  אין מה לאכול(  נכנס ומחפש מה לאכול )   שועל

.  עורב עם גבינה.  עורב  ?תראו מה אני רואה על העץ למעלה...  הוי.  רעב

רעב ואני  העורב  אצל  בסדר.  הגבינה  לא  אצלי    .זה  להיות  צריכה  הגבינה 

 !רעיוןיש לי  ...והעורב צריך להיות רעב

 

 ( שועל ניגש לעורב)

 .בוקר טוב עורב   שועל 

 ( ועורב מהנהן בראש)

 ".בוקר טוב "לי  אתה בטח מתכוון להגיד   שועל 

 ( ועורב מהנהן בראש)

יפה באזור אבל לא האמנתי עד כמה  !שמע   שועל לי שאתה הציפור הכי  .  אמרו 

 .אקזוטימאד . השילוב של השחור והלבן אצלך ממש כמו יום ולילה

 ( קצת חשדן לא מבין למה השועל חותרעורב )

 .שירגם יודע ל אתה יודע ששמעתי שאתה     שועל

 ( ופתעעורב מעט מ)

אומרים אפילו שאתה שר טוב יותר   .  שמעתי שיש לך קול של ציפור שיר  שועל 

 .מהזמיר

 (  העורב נראה מרוצה מהמחמאה)

 

 .יותר טוב מהזמיראבל האמת אני לא מאמין שאתה שר    שועל 
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 ( עורב מעט עצבניה)

 . טוב אני מאמין לך, טוב    שועל

 ( עצבניהעורב עוד יותר )

 .ב להוכיח לי אין לי ספק שאתה הזמר הכי טוב ביעראתה לא חיי    לשוע

 

 ( השועל קופץ על הגבינה.קורעת  העורב פותח בשירה)

 

 ! "פתי מאמין לכל דבר לחתול ולעכבר . " אני נקרע מהשירה שלך    שועל
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 הכפר  עכבר העיר ועכבר
 

 ( עכבר העיר דופק בדלתו של עכבר הכפר)

 

 עכברוני. ,דידישלום לך י    פרעכבר הכ 

 

 עכברי. ,שלום לך ידידי    עכבר העיר

 

 לא יאומן. אתה נראה ממש טוב. שומר על כושר?  ?כמה זמן עבר    עכבר הכפר

 

ספינינג.  מעט    ,קצת ג'וגינג   ,מועדון כושר  ככה זה בעיר.  ...אתה יודע   עכבר העיר

 ה. אתה גידלת כרס קטנ

 

 אן למהר. הבגדים שלך חדשים? חת. בכפר אין לטוב... משמין מנ     עכבר הכפר

 

האופנה   כן.     עכבר העיר בעמוד  התפרסם  הזה  הבגד  האחרונה.  האופנה  זאת 

אין בגד חדש שאני לא מודד. אני לא קונה    ,ב"עכבר העיר". בכלל

 .שלך אין בעיות כאלה  כל דבר אבל למדוד תמיד אפשר. אני רואה

 וש כמו בפעם האחרונה שנפגשנו.אתה לב

 

 בכל זאת עשיתי כביסה מאז.     עכבר הכפר

 

 לא מה שהתכוונתי... אני מאד שמח שהזמנת אותי. סליחה זה     עכבר העיר

 

ואני שמח שקיבלת את ההזמנה. בוא כנס שב. עוד מעט נאכל ארוחת     עכבר הכפר

 ת.צהריים. יש לי גבינת כפר משובח 

 

 תי גבינה. מזמן לא אכל     עכבר העיר

 

 עיר? ה? אין גבינה בלמ    עכבר הכפר

 

לה, רו סופלה שוקולד, וקרם ביש אבל מי נוגע בגבינה? אני אוכל    עכבר העיר 

 ועוף ממולא באורז עם צנובר בתוספת כרישה.

 

 כריש?     עכבר הכפר

 

ם שם אוכל  כרישה, כרישה, זה בצל ארוך כזה. תאמין לי הם עושי   עכבר העיר

 ללקק את האצבעות. 

 

 סתפק בגבינה.לצערי שתאלץ להאני חושש     עכבר הכפר

 

 נה פשוטה תהיה  בסדר בשבילי.   ידידי הטוב. גם גבי ,זה בסדר    עכבר העיר
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 ( לאכול יושבים)

 

 תגיד לי לא משעמם לך כאן?    עכבר העיר

 

 למה אתה מתכוון?     עכבר הכפר

 

 איפה אתה מבלה?     עכבר העיר

 

נפגש   א ספרים.ר הצח. קורה. נושם את האוויאני יוצא לטייל בסביב   עכבר הכפר

 עם ידידים.  

 

כל מה ש"עכבר העיר"  (    in)  כי אינים.אני תמיד הולך למקומות ה   עכבר העיר

ממליץ. אני גם הולך לתיאטרון. את ההצגה "על עכברים ואנשים" 
 כבר ראית? 18

 

 לא.    עכבר הכפר

 

אבל ק עם האנשים.  אל תלך. הצגה מזעזעת. בייחוד החל  .טוב מאד   עכבר העיר

אתה חייב לבוא   19הצגה אחרת מצוינת "פרחים לעכבר הלבן".יש  

 לראות את זה. 

 

 אז אתה מזמין אותי באופן רשמי?     בר הכפרעכ

 

אתה לא מתבייש? אתה יודע שדלתי תמיד פתוחה בפניך. תבוא נלך     עכבר העיר

 גם לקולנוע.  

 

 את מיקי מאוס ומייטי מאוס?  ונראה    עכבר הכפר

 

אבל אם אתה רוצה  סרט.  -"רטטוי" זה הכבר לעוס.    קי מאוס זהמי   ר העירעכב

 ף.אז בכיעל קלאסיקה שנלך 

 

 רוצה. בטח רוצה. איך הגבינה?     עכבר הכפר

 

לא רע. לא רע. אבל תבוא לעיר תראה איזה אוכל אני אוכל שם. לא    עכבר העיר

 תרצה לחזור. 

 

 גר? ך. איפה אתה מגיע אלימאד סקרנת אותי. בשבוע הבא אני     עכבר הכפר

 

  48מס'  20רחוב דולצ'ה ויטה  ,"א"שמנא וסלט ,בפרבר    עכבר העיר
 

 מחזה אמריקני של ג'ון סטיינבק.  18
 מוןנודרמה של אלכס פלג על פי סיפור של דניאל קיז  19
 מאיטלקית: החיים הטובים  20
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 שבעת?     הכפרעכבר 

 

 כן.    עכבר העיר

 

 יש פה מעיין לא רחוק והנוף משהו, משהו.   !נצא לטייל בחוץ ,בוא    עכבר הכפר

 

 ( חושך .יוצאים)

 

 בכפר

 

 בדלת. בחוזקה  עכבר הכפר ניגש ודופק 

 

 ה תעיר את בעלי הבית. השתגעת? את בפחד()ה פותח בהיסטרי  עכבר העיר 

 

 לא התכוונתי. .סליחה    עכבר הכפר

 

 אני שמח שהגעת. ?הטובידידי  ,מה שלומך  !כנס מהר ,בוא    עכבר העיר

 

כן גם אני. עליתי על משאית הכפר והגעתי. מאד יפה פה בחוץ. אבל     עכבר הכפר

 אנשים כאן כל הזמן צורחים.  

 

 צורחים?    ירעכבר הע

 

תי ליד איזו אישה. היא הייתה זורקת את הדברים כל פעם כשעבר    ר הכפרעכב

 כשאמרת ג'וגינג?  צורחת ורצה. לזה התכוונת

 

 אני מקווה שלא עקבו אחריך לכאן.     ירעכבר הע

 

 לא. לא ממש.      עכבר הכפר

 

 אז מה העניינים. רעב?     עכבר העיר

 

 יתה נסיעה ארוכה. כן. זו בכל זאת הי    עכבר הכפר

 

 ורכים את השולחן. עוד מעט הם ע    ר העירעכב

 

 מי?  כפר עכבר ה

 

 . חיות המחמד שלי    עכבר העיר

 

  ???    עכבר הכפר
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 המשפחה בבית.  האנשים.     עכבר העיר

 

 ומתי נראה סרט?     עכבר הכפר

 

 בטלוויזיה. "מייטי מאוס" מקרינים עכשיו     עכבר העיר

 

 ! נלך לראות ,? אז בואברצינות    עכבר הכפר

 

 מהר.  לא כל כך .רגע    עכבר העיר

 

ולשמור על שקט. חיות המחמד לא    ,חנו צריכים להתגנב בחכמהאנ   עכבר הכפר

 באמצע הסרט.  ים להםשמפריע ותאוהב

 

 ( עכבר הכפר מתגנב אחרי עכבר העיר מתחת לספה )

 

אלך קצת   מסתירות לי את הסרט. אולי כדאי שאני  םהרגליים שלה   עכבר הכפר

 קדימה.

 

 ך.אותנו כל כ  יםלא אוהבהשתגעת? אמרתי לך הם     עכבר העיר

 

 סרט?  ,אבל איך אני יכול לראות ככה    עכבר הכפר

 

ם משאירים את הטלוויזיה דלוקה. והולכים לדבר בטלפון,  הם לפעמי   עכבר העיר

 פון או לשחק במחשב עם העכבר. א או בפל

 

 עכבר?     עכבר הכפר

 

 זה לא ממש עכבר. הם קוראים לזה עכבר.    עכבר העיר

 

 רא מעליב. זה נו    עכבר הכפר

 

 ששש.. תהיה בשקט ותסתכל בסרט.     עכבר העיר

 

 עב.אני ר    עכבר הכפר

 

יודע מה... הם מסתכלים טלוויזיה לפני ארוחת הערב אז בוא    אתה   עכבר העיר

 נלך לחדר האוכל ונתחיל בסעודה.  

 

 . (נבות יחידים מגיעים אל השולחןעכבר כפר ועכבר העיר בהתג)

 

 . תראה יש פה גבינה    עכבר הכפר

 

 זו מלכודת. תיזהר     עכבר העיר
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 אבל זו נראית כזו גבינה טעימה.     עכבר הכפר

 

מה אמרתי    ) מגיעים לשולחן(על השולחן יש דברים יותר טובים.     עכבר העיר

 תראה איזה מעדנים יש פה.  ?לך

 

 ם. מה זה? באמת מדהי    עכבר הכפר

 

ורוטב פסטו. ליד    זה בצק פילו ממולא בחצילים עגבניות מיובשות   עכבר העיר

 ארטישוק מוקרם. ו... מרק

 

 זה כל כך טעים.    עכבר הכפר

 

 ך. והיום יש לקינוח סברינה. אמרתי ל    עכבר העיר

 

 .(לפתע נשמעת יללת חתול )

 

 שמעת מה שאני שמעתי.    עכבר הכפר

 

   !חייבים לחזור לחור ,ול שלהם חזר מבחוץ. מהרכן החת     עכבר העיר

 

 (. נסים על נפשם םהעכברי  ה עכברים.""אימאל' )לפתע נשמעת צרחה

 

 זה היה קרוב הפעם. ,הוי    עכבר העיר

 

 התכוונת כשאמרת ג'וגינג? לזה    עכבר הכפר

 

 פחות או יותר.     עכבר העיר

 

או   עכבר הכפר שאני  חושב  הזה.ו אני  הג'וגינג  על  ממש    תר  מרתק.  היה 

פייבל במערב הפרוע." אבל אני מעדיף לחזור לכפר   "הרפתקאות 

 טה שיש לי.וולאכול את הגבינה הפש 

 

 .הם עוד מעט יוצאים לחופשה שנתית יחד עם החתול     עכבר העיר

 

חוזר     עכבר הכפר אני  ידידי  רבה  תודה  השנה.  כל  שנתית  בחופשה  נמצא  אני 

 ושםאבל שם הרבה יותר בטוח.   לכפר. אולי לא כל כך מפואר שם.

 לב.   ףאני לא אחטוף התק

 

 ידידי.להתראות     עכבר העיר

 

 תראות.לה    עכבר כפר
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 שני תיישים על גשר 

 

 

 .21גשר מעל מים סועריםישנו  ,כאן ממש מעבר לסיבוב ,הנה תיש א': 

 

 יש גשר מעל מים סוערים.  ,ממש מעבר לסיבוב ,)נכנס מכיוון שני( הנה תיש ב': 

 

 .(שני התיישים עולים על הגשר)

 

 מה שלומך? .תיש ,בוקר טוב תיש א': 

 

 צוין. ומה שלומך? מבוקר  תיש ב': 

 

 עיזה פזיזה. ,פחות או יותר. אני ממהר לאשתי ,בסדר   ש א': תי

 

 עיזה עליזה. ,מהר לאשתימואני  תיש ב': 

 

 מה דעתך לתת לי לעבור?  תיש א': 

 

 לעבור אבל אני עליתי על הגשר קודם.לא אכפת לי לתת לך  תיש ב': 

 

 ום אחד.  אני מבוגר יותר ממך בי ,ושנית  אתה לא עלית לפני ,קודם כל תיש א': 

 

למה לקלקל לי את המצב רוח על הבוקר? לך אחורה תן לי לעבור    ,אהתר תיש ב': 

 עשות מזה כזה סיפור. ותפסיק ל

 

 אני לא עושה מזה סיפור. תלך אתה אחורה.  תיש א': 

 

 ! הגשר לא של אבא שלך תיש ב': 

 

 !הגשר גם לא של סבא שלך תיש א': 

 

תיתן לי לעבור    לך מאד לא נעים אם לאאני לא רוצה לאיים אבל יהיה    ,תראה תיש ב': 

 ראשון.

 

 אתה מאיים עלי?  תיש א': 

 

 מזהיר!אני  תיש ב': 

 

 אני לא זז. תעשה מה שאתה רוצה.  22פרינציפ  תיש א': 

 
 פול סיימון וארט גרפונקל.  ם המפורסם שלשם שיר 21
 באופן עקרוני  22
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 מי אתה חושב שאתה? למה תיש ב': 

 

 עוד מילה אחת ואני נוגח בך. תיש א': 

 

 נראה אותך נוגע בי.  תיש ב': 

 

 כן?  תיש א': 

 

 ! כן תיש ב': 

 

 . (נוגע בו יש א'ת)

 

 יה עז? ,איך אתה מעז  .נגעת בי ב':  תיש

 

 )תיש א' נוגח בו שוב( 

 

 תחילים לריב ביניהם ונופלים למים. תיש ב' וא' מ

 

 אההה...  תיש א': 

 

 אההה.....  תיש ב': 

 

 אני טובע... תיש א': 

 

 גם אני... שתלך לעיזהזאל....  תיש ב': 

 

 גם אתה... בלו... בלו... בלו... תיש א': 
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 יפש והמח הט
 

 

 אימא!  טיפש:  

 

 טיפש שלי.  ,כן  אימא: 

 

 לי טיפש? למה את קוראת  ,אימא  טיפש:  

 

 כי אתה טיפש, טיפש שלי.   אימא: 

 

 ? ואיך אהפוך לחכם  טיפש:  

 

 בני הטיפש. שכל לא קונים בשוק. ,מה אני אגיד לך  אימא: 

 

)יוצא טיפש:   במכולת.  זה  את  לקנות  אלך  אני  אז  לא  האי  .יופי.   עוד  המומה  מא 

 קה להגיב(.מספי

 

 

 במכולת 

 

 ?מח בשבילייש לך חתיכת  .שלום  טיפש:  

 

 תרנגולת? המכולת: כמובן. אתה רוצה מח של פרה כבש או בעלת  

 

 מח של אדם.  טיפש:  

 

   תגיד לי אתה טיפש? מה אתה קניבל? אתה חושב שאני מחזיקה במכולת   בעלת המכולת: 

 ! פני שאני אקרא למשטרהל ,סתלק מפה מהרה  ?מוח של אדם

 

 מכולת.הנחתי שקונים אותו באז    ,אבל אימא אמרה לי ששכל לא קונים בשוק טיפש:  

 

 .. אתה טיפש.בעלת המכולת: אלוהים כמה ש

 

 אני יודע. ונמאס לי להיות טיפש. אני מיואש. אני לא יודע מה לעשות.    טיפש:  

 

היא מתעסקת בשיקויים אתה יודע מה??? בקצה הגבעה גרה אישה חכמה    בעלת המכולת: 

כדאי   ?לך בעתיד  גם יכולה לומר לך מה יקרה  יאובצמחי מרפא וכשפים. ה

 מנה חתיכת מוח. מללכת אליה. אולי תוכל לקנות לך 
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אבל בעלת המכולת אמרה לי שיש בראש    ,אימא לא מצאתי שכל במכולת   טיפש

 ? הגבעה אישה חכמה היכולה לעזור לי. האם כדאי לי ללכת 

 

זה בדיוק מה שאתה צריך. כי אם אמות מי ידאג לטיפש טיפש שלי.    ,כמובן  מאאי

תה חייב לדבר אבל א  ? לדאוג לעצמו יותר מתינוק  שלא יכול  ,כמוךעלוב  

 אליה בנימוס מפני שהאנשים החכמים האלה בקלות נעלבים.

 

 אצל האישה החכמה 

 

 גברת. זהו ערב נאה במיוחד.  ,ערב טוב    טיפש

 

 "אהה"!  (שהסתכלת עליו מנידה ברא מ)  האישה  

 

 ?אולי ירד גשם    טיפש

 

 ? אולי   אישה חכמה

 

 ? רדואולי לא י    טיפש

 

 ? אולי   אישה חכמה

 

 ן לי מה להוסיף על מזג האוויר. היבול השנה גדל מצוין. אי    טיפש

 

 מצוין!    אישה חכמה

 

 והפרות משמינות...     טיפש

 

 נכון, נכון.   אישה חכמה

 

כי עד עכשיו הייתי בשלב    ?העסקים  ול לעבור אתך לשלב שלאולי אני יכ   טיפש

 ך. אבל הוא יוצא לי מאד ארו ,הנימוסיםשל 

 

 מה אתה רוצה?    אישה חכמה

 

 יש לך מוחות למכירה?     טיפש

 

  ...זה תלוי. אם אתה רוצה מוח של מלך   אישה חכמה

 

 לא...    טיפש

 

 ...כי זה כבר תפוס. או של חייל חכמה  אישה

 

 לא...    טיפש
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 . ..כבר מת. או של מורהכי המח של החייל  חכמה  שהאי

 

 ...לא, לא של מורה  טיפש 

 

 ח מי יודע מה. הוא לא מרווי ,גם לא כדאי   אישה חכמה

 

אני צריך מח פשוט, רגיל שמתאים לשוטה. כמו שיש לכל אחד כאן בסביבה.     טיפש

 משהו פשוט לגמרי. 

 

 אין בעיה. אבל תצטרך לעזור לעצמך.  ,אם ככה   אישה חכמה

 

 איך?    טיפש

 

ואז אומר לך איפה אפשר    ,קר לך יותר מכלבא לי את הלב של הדבר שיה חכמה  אישה

 ? וחתיכת מ להשיג ח

 

 אבל איך אוכל לעשות זאת?    טיפש

 

עליך למצוא זאת בעצמך. אם אתה לא רוצה להיות שוטה כל הימים. ובכן   חכמה  אישה

 להתראות.

 

 בבית 

 

 מכל. אני אוהב אותו יותר  אימא אני אצטרך להרוג את החזיר שלי כי  טיפש:  

 

וח ולדאוג מ   זה. זה יהיה מצוין בשבילך. תוכל להשיג לעצמךאז תעשה את   אימא: 

 . "טיפש של אימא"ואז לא תהיה יותר  ,לעצמך

 

 

 אצל האישה החכמה 

 

דבר האהוב עלי ביותר. שמתי  הערב טוב גבירתי. הבאתי לך את לבו של   טיפש:  

 ף בנייר על השולחן.ואותו עט

 

 רגליים? מה רץ בלי  ,לי אם כן  ככה... אמור שה חכמה:  אי

 

 וץ בלי רגליים. שר לר הרי אי אפ ?מה רץ בלי רגליים  טיפש:  

 

 עוד לא הבאת את הדבר הנכון. אין לי מוח בשבילך היום. !לך לך אישה חכמה:  
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 בבית 

 

 !אימא    טיפש

 

 )האימא שוכבת על ערש דווי נוטה למות( 

 

 כל? פשון שלי. השגת כבר שהוי טי   אימא

 

 ?אבל אני בדרך. מה יש לך אימא .עוד לא    טיפש

 

 שאני נפרדת ממך היום.  .שליפש אני חוששת טי    אימא

 

 לאן את הולכת?     טיפש

 

 לאלוהים. הגיעה שעתי ללכת.    אימא

 

 אני יכול לבוא אתך?     טיפש

 

וחלילה  אימא לך את חתיכת המוח.    !חס  ולחפש  פה  צריך להישאר  עכשיו  אתה 

 )עוצמת את עיניה( בשקט. ונה אני יכולה למות כשאתה בדרך הנכ 

 

אסור היה לך להשאיר אותי לבד מפני   ?ג לי עכשיואאימא? אימא! מי יד   טיפש

אם אותך אהבתי מכל אז אולי את הלב שלך   ...שאותך אהבתי מכל. רק רגע

להשיג   כדי  אעשה  מה  אעשה?  מה  החכמה?!  לאישה  להביא  צריך  הייתי 

 י לבדי בעולם? חתיכת מח עכשיו כשאנ לעצמי

 

 אצל האישה החכמה 

 

הדבר הנכון הפעם. )מראה את    באתי לך אתהערב טוב גברת. אני בטוח ש   טיפש

 אמו המתה( 

 

 אולי... מה זה צהוב וזוהר אך איננו זהב?    אישה חכמה

 

 אני לא יודע.     טיפש

 

פש י חוששת שאתה יותר טי ובכן לא הבאת את הדבר המתאים, בחורי. אנ   אישה חכמה

 ממה שחשבתי. 

 

 בצד הדרך 

 

 (טיפש יושב עצוב ה)

 

 שלום לך שוטה.   בחורה 
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 זה כל כך שקוף?     טיפש

 

 כן... מה קרה לך?    בחורה 

 

 ואני לא יותר מאשר טיפש עלוב.   ,אני הרגתי את החזיר שלי ואיבדתי את אמי   טיפש

 

 זה לא טוב. ואין מי שידאג לך עכשיו?     בחורה

 

לקנות לי חתיכת מוח מפני שלא נשאר לי שום דבר שיקר לא. ואני לא יכול    שטיפ

 לי.

 

 אתה מדבר? מה על     בחורה

 

 )פנטומימה על מה שקרה( אז זה מה שקרה.     טיפש

 

 הבנתי. אתה יודע לא אכפת לי לדאוג לך בעצמי.    בחורה 

 

 תוכלי לעשות זאת?     טיפש

 

הבעלים     בחורה הם  טובים  הכי  הבעלים  ניהטבטח.  טיפש.  ואתה  לי  פשים.  ראה 

 שנסתדר מצוין. 

 

 את יודעת?  ,בשלל    טיפש

 

 כן.   בחורה 

 

 ? ולכבס    יפשט

 

 כן.   בחורה 

 

 ולגהץ את בגדיי?     טיפש

 

 כמובן.    בחורה 

 

 ומה אעשה עם האישה החכמה ההיא?   טיפש:  

 

בבוא היום נלך לאישה החכמה. ואולי יצא מזה משהו. אבל גם אם תישאר     בחורה

 אותי לדאוג לך.  לא אכפת כל עוד יש לךטיפש. לי 

 

 ! נתחתן ,זה נכון. אז בואי    טיפש
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 שנה כעבור 

 

במשך כל השנה דאגת שהבית יהיה מסודר והכנת לי ארוחות כל כך    .אישה   שטיפ

 טעימות אני חושב שאני אוהב אותך יותר מכל דבר בעולם. 

 

 טוב לשמוע. למה אתה אומר לי את זה?    בחורה 

 

ג אותך ולקחת את לבך לאישה החכמה בשביל  לדעתך אני צריך להרו  האם   טיפש

 חתיכת מח? 

 

אותי כמו שאני עם הלב והכל ואני בטוחה שאני אצליח לענות  קח  השתגעת?     בחורה

 על כל החידות שלה. 

 

בשביל    טיפש קשות  קצת  החידות  עליהן?  לענות  שתצליחי  חושבת  את  באמת? 

 נשים.

 

 . סה אותינ   בחורה 

 

 ה רץ בלי רגליים? מ    טיפש

 

 מים.   ורה בח

 

 ?ומה זה צהוב וזוהר ואינו זהב    טיפש

 

 השמש.זו קלי קלות.    בחורה 

 

 נכון. איך לא חשבתי על זה. יופי. בואי נלך לביתה של האישה החכמה.     טיפש

 

 

 בבית האישה החכמה 

 

 ערב טוב גברת.    טיפש

 

 ה הנה האהבל! ערב טוב גם לך.א   חכמהאישה 

 

 את הדבר הנכון.  אני בטוח שהבאתי לך   טיפש 

 

 מי זו?   חכמהאישה 

 

 .אשתי    טיפש
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זה יפה   חכמהאישה  מה  לי  תגיד  אולי  אז  השנה.  במשך  התבטלת  שלא  רואה  אני   .

שבהתחלה אין לו רגליים ולאחר מכן יש לו שתי רגליים ולבסוף יש לו ארבע 

 רגליים? 

 

 . (באוזנו את התשובה לבסוף לוחשת אשתו ,חוכך בדעתו ,השוטה חושב)

 

 זה ראשן.   במאור פנים לאישה החכמה()  שוטה  

 

 שיו יש לך סוף, סוף את חתיכת המח שרצית.  יפה מאד. ועכ   חכמהה איש

 

 )מחפש מסביב(איפה הוא?     טיפש

 

בראש של אשתך יה אהבל. התרופה הטובה ביותר לטיפש היא אישה טובה  חכמה אישה 

 לילה טוב לשניכם.  ,כןואת זה השגת. וב ,שתדאג לו

 

אול   הטיפש אז  כמוך  זאת התחתנתי עם אישה  כל  אם בכל  לא  זאת  אני בכל  כך  י 

 טיפש. 

 

 כמובן טיפשון שלי. אני אוהבת אותך.    בחורה

 

 גם אני אשתי היקרה והחכמה. גם אני.    טיפש

 
 

 

 

 

 

 


