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מחזה מקורי מאת רענן פז

אּולַי נִ לָּחֵ ם בַ פִ ילִ ים
ֲאבָּ ל הֵ ם כָּל כְָּך גְּ דֹולִ ים
אּולַי נִ לָּחֵ ם בַ א ֲָּריֹות
ֲאבָּ ל הֵ ם יְּ נַצְּ חּו בְּ לִ י בְּ ָּעיֹות
ּומָּ ה עִ ם הַ נְּ מָּ לִ ים הֵ ן קְּ טַ נֹות וְּ חַ לָּׁשֹות
אַ ְך הֵ ן כָּל כְָּך ַרבֹות ּומַ ִתיׁשֹות
אָּ ז אֶ ת ִמי נִ ְּתקֹוף?
אּולַי אֶ ת הַ ּקֹוף?...
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תקציר המחזה:
בממלכת הבבונים כל כך משעמם עד שכל נתיני הממלכה כבר משתגעים מרוב שעמום והמלך
בַ בּובֶ בֹו חושש שיסולק מכס המלוכה .הוא ממציא משחקים וחוקים משונים כדי להפיג את השעמום
בעם וכשזה לא עובד הוא מכריז על מלחמה נגד חברו הטוב ביותר ,מלך האורנג אוטנג ,המלך
ַרגּוטֶ גֹו.
השנים עוברות ,המלחמה היא כבר שגרה ,בין שתי הממלכות שנאה גדולה ואף אחד כבר לא זוכר
איך כל זה התחיל ועל מה.
עד שיום אחד בתו של המלך בַ בּובֶ בֹו ,הנסיכה בַ נְּ גַנְּ גָּה ,חוצה בטעות את הגבול ונפגשת עם בנו של
המלך ַרגּוטֶ גֹו ,הנסיך ַרנּונֶגֹו .השניים חולמים על יום אחד בו בבון ואורנג אוטנג יוכלו לשחק יחדיו
בלי לפחד זה מזה ומחליטים ליזום מזימה שתפגיש בין המלכים ותביא את השלום.

הדמויות:
הילד נדב
סבא יוחנן
המלך בַ בּובֶ בֹו – מלך הבבונים ()BABOOBEBO
המלכה ַנגַה ַנגַה  -מלכת הבבונים ()NAGANAGA
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג )( RAGOOTEGO
המלך ַרגּוטֶ גֹו – מלך הַ ַ
הנסיכה בַ נְּ גַנְּ גָּה – נסיכת הבבונים ()BANGANGA
אּורנְּ ג אּוטַ נְּג ()RANOONEGO
הנסיך ַרנּונֶגֹו  -נסיך הַ ַ
מועצת המשוררים – יועציו של המלך בַ בּובֶ בֹו
בבון צעיר
שליח

הערת מחבר :יש להקפיד על הגייה נכונה של הדמויות כפי שמנוקד מעלה
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מערכה ראשונה:
סבא יוחנן :שלום נדבי ,אני כל כך שמח שבאת לבקר את סבא .אתה נראה לי קצת מצוברח ,הכול בסדר?
נדב :רבתי עם אלון
סבא יוחנן :חשבתי שאתם החברים הכי טובים
נדב :כבר לא .הוא עצבן אותי ואני לא חבר שלו יותר לעולם.
סבא יוחנן :חבל ...זה מזכיר לי את הסיפור על המלחמה בין המלך בַ בּובֶ בֹו והמלך ַרגּוטֶ גֹו
נדב :מי אלה?
סבא יוחנן :הם היו המלכים של שתי הממלכות הכי גדולות בממלכת הקופים .גם הם היו החברים הכי טובים...
נדב :ומה קרה להם?
סבא יוחנן :בהזדמנות אחרת...
נדב :נו ספר סבא ,אני אוהב את הסיפורים שלך
סבא יוחנן :אז ככה ...הסיפור שלנו מתרחש בממלכת הקופים ,המלך בַ בּובֶ בֹו מלך הבבונים והמלך ַרגּוטֶ גֹו מלך
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ,היו החברים הכי טובים .עוד כשהיו נסיכים צעירים נהגו להיפגש אחד עם השני ולשחק יחדיו.
הַ ַ
שעות היו מבלים וצוחקים ,אפילו מספרים שהיה להם מקום מסתור סודי ,שם היו נפגשים ונשבעים אחד לשני
שלעולם ועד יישארו החברים הכי טובים .עברו השנים ,שני הנסיכים הפכו למלכים ולכל אחד כבר יש מלכה לצידו
ואלפי נתינים...
נדב( :נרגש) אז על מה הסיפור סבא?
סבא יוחנן :עכשיו אנחנו מתחילים
סבא יוחנן:
בְּ אֶ ֶרץ הַ בָּ בּונִ ים שָּ ַרר הַ שֶ קֶ ט
ְּמחֹוגֵי הַ ְּשעֹונִ ים עָּצְּ רּו ִמ ֵלכֶת
כָּל הָּ ְּרחֹובֹות הָּ יּו ֵריקִ ים ִממַ נְּ גִ ינָּה
הַ מַ ְּמ ָּלכָּה ׁשָּ קְּ עָּה בְּ תַ ְּרדֵ מָּ ה ,בְּ ׁשֵ ינָּה...
כָּל ְּׁשנִ יָּיה הִ ְּרגִ יׁשָּ ה כְּ מֹו דַ ּקָּ ה
כָּל דַ ּקָּ ה הִ ְּרגִ יׁשָּ ה כְּ מֹו ׁשָּ עָּה ֲארּוכָּה
כולם בשירת אקפלהְּ :מׁשַ עְּ מֵ ם – ְּמׁשַ עְּ מֵ ם – ְּמׁשַ עְּ מֵ ם – ְּמׁשַ עְּ מֵ ם
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
נֹורא
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם בַ מַ ְּמ ָּלכָּה! ְּמׁשַ עְּ מֵ ם ָּ
מֵ רֹוב ִׁשעֲמּום אֲנִ י חָּ ׁש בְּ ַרע
כָּל הַ נְּ ִתינִ ים מַ ְּרכִ ינִ ים ר ֹאׁשָּ ם ָּלאֲדָּ מָּ ה
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שֹור ֶרת ְּדמָּ מָּ ה
בְּ כָּל הָּ ְּרחֹובֹות ֶ
ּומ ַי ֵג ַע
כָּל כְָּך ְּמׁשַ עְּ מֵ ם ְּ
בְּ קָּ רֹוב עֹוד אֶ ְּׁשתַ גֵע
חַ יָּיבִ ים לְּ הַ פְּ סִ יק אֶ ת הַ ְּדמָּ מָּ ה
לִ פְּ נֵי ׁשֶ ִתהְּ יֶה כָּאן ְּמהּומָּ ה
מֵ הַ יֹום נְּ דַ בֵ ר ַרק בַ חֲרּוזִים
אֹוסיף וְּ אַ גְּ זִים:
עַל כְָּך אַ ְּסבִ ירִ ,
הָּ ִראׁשֹון אֲׁשֶ ר יִ ְּטעֶה בַ חֲרּוזִים
יְּ קַ בֵ ל עַל ר ֹאׁשֹו מָּ טָּ ר ׁשֶ ל ֱאגֹוזִים
וְּ עַל כְָּך אֶ קְּ בַ ע עּובְּ דָּ ה
אָּ סּור לְּ הָּ גִ יב בִ פְּ קּודָּ ה!
מועצת המשוררים:
מֵ הַ יֹום כָּל הַ נְּ ִתינִ ים יְּ דַ בְּ רּו אַ ְך וְּ ַרק בַ חֲרּוזִים
יּומטֵ רּו אֱגֹוזִים
הָּ ִראׁשֹון אֲׁשֶ ר יִ ְּטעֶה עַל ר ֹאׁשֹו ְּ
וְּ עַל כְָּך קָּ בַ ע הַ מֶ לְֶך עּובְּ דָּ ה
אָּ סּור לְּ הָּ גִ יב וְּ ז ֹאת פְּ קּודָּ ה
סבא יוחנן:
בִ ן ֶרגַע כֹול הָּ ְּרחֹוב צָּ הַ ל ,הָּ מָּ ה
כּולָּם קִ יּוּו לְּ הִ ְּתפ ְַּתחּות ,לִ ְּמהּומָּ ה
נֹורא
הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו מָּ צָּ א פִ ְּתרֹון ל ִַשעֲמּום הַ ָּ
(כולם) :יְּ חִ י הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו (סבא יוחנן) :הַ ּקָּ הָּ ל קָּ ָּרא
כּולָּם חִ יכּו בְּ כִ ילְּ יֹון ֵעינַיִ ים לִ ְּראֹות
אֵ יזֶה בָּ בּון יִ הְּ יֶה הָּ ִראׁשֹון בַ ח ֲִריזָּה לִ ְּטעֹות
מֵ רֹוב חָּ ׁשַ ׁש כּולָּם לְּ פֶתַ ע הִ ְּׁשתַ ְּתקּו
אַ ף אֶ חָּ ד ל ֹא ָּרצָּ ה לִ ְּטעֹות וְּ ׁשֶ כּולָּם אֹותֹו יַכּו
ׁשֹותקִ ים
עָּ בַ ר ֶרגַע וְּ עֹוד ֶרגַע וְּ כּולָּם ְּ
לְּ אַ ט ,לְּ אַ ט ,כֹול הָּ ְּרחֹובֹות הָּ יּו ֵריקִ ים
וְּ אָּ ז בָּ בּון אֶ חָּ ד צָּ עִ יר צָּ עַק בְּ קֹול
בבון צעיר:
נִ ְּמאָּ ס לִ י מֵ הַ ִמ ְּשחָּ ק ,נִ ְּמאָּ ס מֵ הַ כֹול!
ִאם כּולָּם י ְַּמ ִׁשיכּו לִ ְּׁשתֹוק אֶ ְּׁשתַ גֵע
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ְּמׁשַ עְּ מֵ ם בַ מַ ְּמ ָּלכָּהְּ ,מׁשַ עְּ מֵ ם ּומֵ ַי ֵג ַע
לְּ ׁשֹונִ י ִמ ְּתגַלְּ ֶגלֶת כְּ בָּ ר ׁשָּ עָּה אֲרּוכָּה
אֲנִ י רֹוצֶ ה לְּ דַ בֵ ר בְּ לִ י ַלחֲטֹוף מַ כָּה
נִ ְּמאָּ ס לִ י! נִ ְּמאָּ ס מֵ הַ ִמ ְּשחָּ ק ,נִ ְּמאָּ ס מֵ הַ כֹול
אֹותי צֹועֵק בְּ קֹול
ל ֹא ִאכְּ פַת לִ י ׁשֶ יִ ְּׁש ְּמעּו ִ
מֵ רֹוב ִׁשעֲמּום כּולָּנּו נִ ְּׁשתַ גֵע
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם בַ מַ ְּמ ָּלכָּהְּ ,מׁשַ עְּ מֵ ם ּומֵ ַי ֵג ַע
סבא יוחנן:
בְּ בֹוקֶ ר הַ מָּ ח ֳָּרת ׁשּוב דְּ מָּ מָּ ה
כָּל הָּ ְּרחֹובֹות ֵריקִ ים ִמּקֹופִ יםְּׁ ,שמָּ מָּ ה
הַ ְּשעֹונִ ים ָּנזְּלּו עִ ם הַ ְּזמַ ן
הַ בַ נָּנֹות ִאיבְּ דּו טַ עֲמָּ ן
כולם בשירת אקפלהְּ :מׁשַ עְּ מֵ ם – ְּמׁשַ עְּ מֵ ם – ְּמׁשַ עְּ מֵ ם – ְּמׁשַ עְּ מֵ ם
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
חֲבֵ ַרי הַ בָּ בּונִ ים ,יְּ ִדידַ י הַ יְּ קָּ ִרים
בֹורים
מֵ הַ יֹום נ ֹאכַל ַרק ְּדבַ ׁש ְּד ִ
בֹורה
ִמי ׁשֶ תַ עֲקֹוץ אֹותֹו ְּד ָּ
חַ יָּיב לֹומַ ר לָּּה "תֹודָּ ה לְָּך יַּקִ ָּירה"
אֶ ת הַ ְּדבַ ׁש חַ יָּיבִ ים לִ גְּ נֹוב
ִמתַ חַ ת לְּ אַ פֹו ׁשֶ ל דֹוב
(מסתובב ליציאה וחוזר בחזרה)
כִ ְּמ ַעט ׁשֶ שָּ כַחְּ ִתי לֹומַ ר
ׁשֶ הַ דֹוב יִ הְּ יֶה ׁשָּ חֹור וְּ הַ ְּדבַ ׁש יִהְּ יֶה מַ ר
מועצת המשוררים:
מֵ הַ יֹום כָּל הַ נְּ ִתינִ ים הַ יְּ קָּ ִרים
בֹורים
י ֹאכְּ לּו אַ ְך וְּ ַרק ְּדבַ ׁש ְּד ִ
אֶ ת הַ ְּדבַ ׁש חַ יָּיבִ ים לִ גְּ נֹוב
ִמתַ חַ ת לְּ אַ פֹו ׁשֶ ל דֹוב
בֹורה
ִמי ׁשֶ תַ עֲקֹוץ אֹותֹו ְּד ָּ
חַ יָּיב לֹומַ ר לָּּה "תֹודָּ ה לְָּך יַּקִ ָּירה"
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הֹוסיף הַ מֶ לְֶך וְּ אָּ מַ ר
עַל כְָּך ִ
ׁשֶ הַ דֹוב יִ הְּ יֶה ׁשָּ חֹור וְּ הַ ְּדבַ ׁש יִהְּ יֶה מַ ר
סבא יוחנן:
הָּ ְּרחֹוב צָּ הַ ל וְּ הָּ ָּעם בְּ קֹול קָּ ָּרא
נֹורא
הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו מָּ צָּ א פִ ְּתרֹון ל ִַשעֲמּום הַ ָּ
כּולָּם חִ יכּו לִ ְּראֹות ִמי הַ בָּ בּון הַ גִ יבֹור
ִמי ָּי ֵעז לִ גְּ נֹוב ְּדבַ ׁש ִמדֹוב ׁשָּ חֹור
אֲ בָּ ל לְּ אַ ף אֶ חָּ ד ל ֹא הָּ יָּה אֶ ת הָּ אֹומֶ ץ
אַ ף ל ֹא קָּ ְּמצּוץ ׁשֶ ל קֹומֶ ץ
עָּ בַ ר ֶרגַע וְּ עֹוד ֶרגַע ,הָּ ָּר ָּעב הֵ חֵ ל גֹובֵ ר
עָּ בְּ ָּרה ׁשָּ עָּה וְּ עֹוד ׁשָּ עָּה ,הָּ ָּר ָּעב אֵ ינֹו עֹובֵ ר
וְּ אָּ ז אֹותֹו בָּ בּון צָּ עִ יר הֵ חֵ ל צֹועֵק בְּ קֹול
בבון צעיר:
נִ ְּמאָּ ס לִ י! אֲנִ י ָּר ֵעב ,נִ ְּמאָּ ס מֵ הַ כֹול!
ִאם ל ֹא אֹוכַל בְּ קָּ רֹוב אֶ ְּׁשתַ גֵע
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם בַ מַ ְּמ ָּלכָּהְּ ,מׁשַ עְּ מֵ ם ּומֵ ַי ֵג ַע
בִ ְּטנִ י ְּמקַ ְּרקֶ ֶרת כְּ בָּ ר ׁשָּ עָּה ֲארּוכָּה
אֲנִ י רֹוצֶ ה ֶלאֱכֹול בַ ָּננָּה ַרכָּה
נִ ְּמאָּ ס לִ י מֵ הַ ִמ ְּשחָּ ק ,נִ ְּמאָּ ס מֵ הַ כֹול
אֹותי צֹועֵק בְּ קֹול
ל ֹא ִאכְּ פַת לִ י ׁשֶ יִ ְּׁש ְּמעּו ִ
מֵ רֹוב ִׁשעֲמּום כּולָּנּו נִ ְּׁשתַ גֵע
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם בַ מַ ְּמ ָּלכָּהְּ ,מׁשַ עְּ מֵ ם ּומֵ ַי ֵג ַע
סבא יוחנן:
בְּ בֹוקֶ ר הַ מָּ ח ֳָּרת ׁשּוב דְּ מָּ מָּ ה
כָּל הָּ ְּרחֹובֹות הָּ יּו ֵריקִ יםְּׁ ,שמָּ מָּ ה
הַ זְּ מַ ן נָּסַ ק אֶ ל הֶ חָּ לָּל
אּומלָּל
הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו הָּ יָּה מַ מָּ ׁש ְּ
ׁשָּ כַב בְּ ִמיטָּ תֹו וְּ נִ יסָּ ה לְּ הֵ ָּירדֵ ם בְּ כֹוחַ
אַ ְך מֵ רֹוב מַ חְּ ׁשָּ בֹות כִ ְּמ ַעט הִ ְּתפֹוצֵ ץ לֹו הַ מֹוחַ
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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קִ ְּראּו ִמ ָּיד לְּ ִא ְּׁש ִתי ַנגַה ַנגַה הַ ָּיפָּה
וַדַ אי הִ יא ִת ְּמצָּ א פִ ְּתרֹון לַבְּ ָּעיָּה הַ ח ֲִריפָּה
המלכה ַּנגַּה ַּנגַּה:
אֲנִ י ְּמקַ ּוָּוה ׁשֶ יֵׁש לְּ ָך ִסיבָּ ה ְּדחּופָּה וְּ הֹולֶמֶ ת
ל ֹא ְּסתָּ ם ְּמעִ ִירים מַ לְּ כָּה כְּ ׁשֶ הִ יא יְּ ׁשֵ נָּה וְּ חֹולֶמֶ ת
עָּ לַי לִ יׁשֹון אֶ ת ְּׁשנַת הַ יֹופִ י ׁשֶ לִ י
עֹורי הָּ אֱלִ ילִ י
ׁשֶ חֲלִ ילָּּה ל ֹא יִ מָּ תַ ח ִ
יׁשי הַ טֹוב ,מָּ ה הַ בְּ ָּעיָּה?
אָּ ז ֱאמֹור לִ י ִא ִ
בֹוא בְּ יַחַ ד נַחְּ ׁשֹוב ,נִ פְּ תֹור אֶ ת הַ סּוגְּ יָּה
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם לִ י ַנגַה ַנגַה הַ יְּ קָּ ָּרה
נֹורא!
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם לִ י ָּ
המלכה ַּנגַּה ַּנגַּה:
ְּמׁשַ עְּ מֵ ם לְּ ָך? ז ֹאת הַ בְּ ָּעיָּה? ז ֹאת הַ מּועָּקָּ ה?
בִ גְּ לַל זֶה צִ יּוִ ויתָּ לְּ הָּ עִ יר אֶ ת הַ מַ לְּ כָּה?
ְּתטַ ֵפס עַל הָּ עֵצִ יםִ ,תקְּ פֹוץ מֵ ָּענָּף ֶל ָּענָּף
צֵ א לִ ְּרכִ יבָּ ה עַל גַבֹו ׁשֶ ל קַ ְּרנַף
ְּמֹורת כְּ לֵי מֵ יתָּ ר,
אֶ פְּ ׁשָּ ר גַם לְּ אַ ְּרגֵן ִתז ֶ
ְּמ ִסיבֹות ,נְּ ׁשָּ פִ ים
ׁשּותָך הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו הַ יָּקָּ ר,
הַ כֹול נָּתּון לִ ְּר ְּ
חַ יֶיָך הֵ ם יָּפִ ים
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
צָּ ִריְך ִׁשינּוי! חַ יָּיבִ ים מַ הְּ פְָּך
בְּ קָּ רֹוב הַ נְּ ִתינִ ים כָּל כְָּך יִ ְּׁשתַ ע ְֲּממּו וְּ יִ ז ְְּּרקּו אֶ ת ְּׁשנֵינּו ַל ַפח
וְּ אָּ ז כְּ בָּ ר ל ֹא יִ הְּ יּו הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו וְּ הַ מַ לְּ כָּה ַנגַה ַנגַה הַ ָּיפָּה
אֶ לָּא הָּ טֶ ְּמבֶ ל בַ בּובֶ בֹו וְּ ִא ְּׁשתֹו הַ קֹופִ יפָּה
המלכה ַּנגַּה ַּנגַּה:
ל ֹא יָּקּום וְּ ל ֹא יִ קְּ ֶרה ָּכזֶה מַ עֲשֶ ה
יֹוריד מֵ הַ כִ יסֵ א
אֹותי אַ ף אֶ חָּ ד ל ֹא ִ
ִ
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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גַם ִאם יָּבֹואּו ִׁשבְּ עִ ים פִ ילִ ים אֹו מֵ אָּ ה א ֲָּריֹות
עַל כֵס הַ ְּמלּוכָּה ל ֹא ֲאוַותֵ ר בְּ קַ לּות ׁשֶ ָּכז ֹאת
יתי לְּ הִ ְּת ַעסֵ ק
ּומי ׁשֶ ַרק ָּי ֵעז ִא ִ
ִ
אָּ קּום מּולֹו בְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה וְּ אֶ ת כָּל בֵ יתֹו א ֲַרסֵ ק!
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
יּומים לְּ כָּל הַ כִ יּוּונִ ים מַ לְּ כ ִָּתי זֶה טֹוב וְּ גַם נֶחְּ מָּ ד
לְּ פַ זֵר ִא ִ
אֲ בָּ ל ל ֹא נָּתַ ְּת לִ י ׁשּום ַרעְּ יֹון אֵ יְך נִ שָּ אֵ ר עַל כֵס הַ ְּמלּוכָּה ָּלעַד
המלכה ַּנגַּה ַּנגַּה:
מַ לְּ כִ י הַ טֹוב ,יֵׁש לִ י ַרעְּ יֹון
הַ קְּ ׁשֵ ב לִ י טֹוב ,לְֵך עִ ם הַ ִד ְּמיֹון
מַ דּו ַע ל ֹא נִ פְּ תַ ח בְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה ֲארּוכָּה?
כְָּך לְּ כּולָּם ִתהְּ יֶה תַ עֲסּוקָּ ה
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אֵ יְך נִ לָּחֵ ם? בְּ ִמי? בְּ מָּ ה?
ּובְּ לִ י סִ יבָּ ה נִ פְּ תַ ח בְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה?
זֶה ִׁשיגָּעֹון מּוחְּ לָּט
אֲ לָּפִ ים יִ ְּרדּו ל ִַמקְּ לָּט
ל ֹא אֶ תֵ ן לְּ זֶה לִ קְּ רֹות
ִמלְּ חָּ מָּ ה תָּ בִ יא ָּעלֵינּו ַרק צָּ רֹות
המלכה ַּנגַּה ַּנגַּה:
ִאם כְָּך ,אּולַי כְּ דַ אי ׁשֶ נִ ְּת ַרגֵל לִ חְּ יֹות כְּ מֹו קַ בְּ צָּ נִ ים
כִ י בְּ קָּ רֹוב ְּמאֹוד נִ הְּ יֶה ׁשֵ נִ י לֵיצָּ נִ ים
אּומ ָּללָּה
הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו הַ טִ יפֵׁש וְּ ִא ְּׁשתֹו הָּ ְּ
בִ ְּמקֹום לַגּור בָּ אַ ְּרמֹון נָּגּור בַ ִמזְּבָּ לָּה
וְּ יֹותֵ ר אַ ל ִתפְּ נֶה אֵ לַי כְּ ׁשֶ אַ תָּ ה זָּקּוק לְּ ַרעֲיֹונֹות
כִ י גַם ָּככָּה אַ תָּ ה ל ֹא מַ קְּ ִׁשיב לְּ פִ ְּתרֹונֹות
נֹורא
וְּ תַ עֲשֶ ה לִ י טֹובָּ ה ,תַ פְּ ִסיק לְּ הִ ְּתלֹונֵן ׁשֶ ְּמׁשַ עְּ מֵ ם לְּ ָך ָּ
אֹו לְּ ָּפחֹות תַ עֲשֶ ה מַ שֶ הּו בִ ְּמקֹום לְּ הִ ְּתבַ כְּ יֵן ׁשֶ אַ תָּ ה חָּ ׁש בְּ ַרע!
סבא יוחנן:
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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הַ מַ לְּ כָּה ָּעזְּבָּ ה אֶ ת הָּ אַ ְּרמֹון בִ ְּסע ָָּּרה
וְּ הַ מֶ לְֶך כָּל הַ לַיְּ לָּה הִ ְּתהַ פֵך בַ ִמיטָּ ה הָּ קָּ ַרה
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
כָּל כְָּך ׁשָּ קֵ ט בַ מַ ְּמ ָּלכָּה
ּובְּ קָּ רֹוב ְּמאֹוד אֲסּולַק ִמכֵס הַ ְּמלּוכָּה
נֹורא
זֶה הַ כֹול בִ גְּ לַל הַ ִשעֲמּום הַ ָּ
סבא יוחנן:
נֹורה
אָּ מַ ר לְּ עַצְּ מֹו וְּ כִ יבָּ ה אֶ ת הַ ְּמ ָּ
הִ ְּתגַלְּ גֵל עַל הַ בֶ טֶ ן ,הִ ְּתהַ פֵך עַל הַ גַב
אֲ בָּ ל הּוא ל ֹא נִ ְּרדַ םַ ,רק חָּ ׁשַ ב וְּ חָּ ׁשַ ב
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אּולַי צֹודֶ קֶ ת ַנגַה ַנגַה הַ ָּיפָּה ּובֶ אֱמֶ ת ָּעלַי לָּצֵ את לְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה?
אַ ְך בְּ ִמי ,בְּ מָּ ה? ְּסתָּ ם כְָּך לִ פְּ צֹוחַ בִ ְּמהּומָּ ה?
אּולַי נִ לָּחֵ ם בַ פִ ילִ ים
אֲ בָּ ל הֵ ם כָּל כְָּך גְּ דֹולִ ים
אּולַי נִ לָּחֵ ם בַ א ֲָּריֹות
אֲ בָּ ל הֵ ם יְּ נַצְּ חּו בְּ לִ י בְּ ָּעיֹות
ּומָּ ה עִ ם הַ נְּ מָּ לִ ים הֵ ן קְּ טַ נֹות וְּ חַ לָּׁשֹות
אַ ְך הֵ ן כָּל כְָּך ַרבֹות ּומַ ִתיׁשֹות
אָּ ז אֶ ת ִמי נִ ְּתקֹוף?
אּולַי אֶ ת הַ ּקֹוף?...
סבא יוחנן:
בְּ בֹוקֶ ר הַ מָּ ח ֳָּרת קָּ ם הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו וְּ הֵ חֵ ל בַ עֲבֹודָּ ה
ׁשֹור ִרים וְּ קָּ בַ ע עּובְּ דָּ ה
כִ ינֵס אֶ ת מֹועֶצֶ ת הַ ְּמ ְּ
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ,זֶה ל ֹא חֲלֹום
נֵצֵ א לְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה ֶנגֶד הַ ַ
הֵ ם ְּמכֹוע ִָּרים וְּ ג ִַסים ,הֵ ם ל ֹא רֹוצִ ים ׁשָּ לֹום
חַ יָּיבִ ים לְּ הַ ְּראֹות לָּהֶ ם ִמי הַ ּקֹוף הַ שֹולֵט בַ ֶגזַע
ז ֹאת ִמלְּ חֶ מֶ ת אֵ ין בְּ ֵר ָּירה ,נִ לָּחֵ ם בְּ דָּ ם ַו ֶיזַע
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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כּולָּם חַ יָּיבִ ים לְּ הִ ְּת ַגיֵיס ל ִַמלְּ חָּ מָּ ה
לְּ מַ עַן הַ מַ ְּמ ָּלכָּה ,הַ כֵס וְּ הָּ אֲדָּ מָּ ה!
מועצת המשוררים:
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ,זֶה ל ֹא חֲלֹום
נֵצֵ א לְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה ֶנגֶד הַ ַ
הֵ ם ְּמכֹוע ִָּרים וְּ ג ִַסים ,הֵ ם ל ֹא רֹוצִ ים ׁשָּ לֹום
כּולָּם חַ יָּיבִ ים לְּ הִ ְּת ַגיֵיס ל ִַמלְּ חָּ מָּ ה
לְּ מַ עַן הַ מַ ְּמ ָּלכָּה ,הַ כֵס וְּ הָּ אֲדָּ מָּ ה
ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה תָּ פִ יג אֶ ת הַ דְּ מָּ מָּ ה
ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה תַ פְּ ִריחַ אֶ ת הַ ְּשמָּ מָּ ה
ִמ-לְּ -חָּ -מָּ -ה!!!
סבא יוחנן:
כָּל הָּ ְּרחֹוב צָּ הַ ל ,הָּ מָּ ה
הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו הִ כְּ ִריז עַל ִמלְּ חָּ מָּ ה
וְּ ל ֹא ְּסתָּ ם ִמלְּ חָּ מָּ ה אֶ לָּא ִמלְּ חֶ מֶ ת אֵ ין בְּ ֵר ָּירה!
ֲבּורה!
כָּל הַ בָּ בּונִ ים הִ ְּתאַ גְּ דּו לְּ ַעם אֶ חָּ דַ ,לח ָּ
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ גְּ ,מטּונָּפִ ים
כּולָּם הֵ חֵ לּו ְּמקַ לְּ לִ ים אֶ ת הַ ַ
ְּמכֹוע ִָּרים ,ג ִַסים ,אַ תֶ ם בּוׁשָּ ה לַּקֹופִ ים!
וְּ ַרק אֹותֹו בָּ בּון צָּ עִ יר צָּ עַק בְּ קֹול
בבון צעיר:
חַ יָּיבִ ים ִמיָּד לְּ הַ פְּ ִסיק אֶ ת הַ כֹול!
זֶה ִׁשגָּעֹון מּוחְּ לָּט
אֲ לָּפִ ים יִ ְּרדּו ל ִַמקְּ לָּט
אָּ סּור לָּנּו לָּתֵ ת לְּ זֶה לִ קְּ רֹות
ִמלְּ חָּ מָּ ה תָּ בִ יא ָּעלֵינּו ַרק צָּ רֹות
סבא יוחנן:
יִׁשמַ ע
ּומי ְּ
אַ ְך ִמי יַקְּ ִׁשיב ִ
כָּל הַ בָּ בּונִ ים ֶנע ֱָּרכִ ים ל ִַמלְּ חָּ מָּ ה
כולם בשירת אקפלהַ :רק ִמלְּ חָּ מָּ ה – ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה – ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה – תָּ פִ יג אֶ ת הַ ְּדמָּ מָּ ה
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סבא יוחנן:
לִ פְּ נֹות ע ֶֶרב נִ פְּ גְּ ׁשּו ְּׁשנֵי הַ צְּ בָּ אֹות הַ ֲחזָּקִ ים ׁשֶ בְּ כָּל מַ ְּמלָּכֹות הַ ּקֹופִ ים
עֹומ ִדים צְּ פּופִ ים
ּומ ֶנ ֶגד חַ יָּילֵי הַ בָּ בּונִ ים ְּ
רּושים ִ
עֹומ ִדים פְּ ִ
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ְּ
ִמצַ ד אֶ חָּ ד ,חַ יָּילֵי הַ ַ
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
מָּ ה קָּ ָּרה לְּ ָך מֶ לְֶך הַ בָּ בּונִ ים
אֲ נַחְּ נּו חֲבֵ ִרים טֹובִ ים ִמזֶה ׁשָּ נִ ים
יּומים עַל הַ ְּתקָּ ָּפה
לְּ פֶתַ ע לְּ מַ ְּמלַכְּ ִתי הִ גִ יעּו ִא ִ
אֲנִ י ל ֹא רֹוצֶ ה לְּ הִ ילָּחֵ ם ֶנגֶד ׁשּום קֹוף אֹו קֹו ָּפה
אַ ְך ל ֹא ִתהְּ יֶה לִ י בְּ ֵר ָּירה
ִאם תַ ְּמ ִׁשיְך לְּ אַ יֵים
אֹותָך בַ ֲחז ָָּּרה
אֶ ְּתקֹוף ְּ
אֲנִ י מַ בְּ ִטיחַ ַואֲנִ י גַם ְּמקַ יֵים!
ל ֹא ֲא ַפחֵ ד וְּ ל ֹא אֶ חְּ ׁשֹוׁש
ִמבָּ בּון ׁשֶ ְּמאַ יֵים אֶ ל מַ ְּמלַכְּ ִתי לִ פְּ לֹוׁש
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
בְּ מַ ְּמלַכְּ ִתי ְּמׁשַ עְּ מֵ ם ַואֲנִ י ְּמׁשּוכְּ נָּע ׁשֶ גַם בְּ מַ ְּמלַכְּ ְּתָך
אֹותָך
תַ פְּ ִסיק לְּ הִ תַ מֵ ם ,הַ ִמלְּ חָּ מָּ ה תַ ע ֲִסיק גַם ְּ
ִת ְּראֶ ה אֶ ת נְּ ִתינֶיָך אֵ יְך הֵ ם נִ ְּרג ִָּׁשים
חּוׁשים
עֹומ ִדים ְּדרּוכִ ים – אֵ יתָּ נִ ים ּונְּ ִ
ְּ
אֹותי בְּ מֶ לְֶך אַ חֵ ר
מֵ רֹוב ִׁשעֲמּום הֵ חֵ לּו ְּׁשמּועֹות בְּ מַ ְּמלַכְּ ִתי כִ י ַיחֲלִ יפּו ִ
ׁשָּ מַ עְּ ִתי ְּׁשמּועֹות ׁשֶ אֶ צְּ לְֵך בַ מַ ְּמ ָּלכָּה הַ מַ צָּ ב הּוא בְּ ִדיּוק אֹותֹו דָּ בָּ ר חָּ בֵ ר
עָּ ַרכְּ ִתי ְּמ ִסיבֹותִ ,א ְּרגַנְּ ִתי נְּ ׁשָּ פִ ים
יתי ִמ ְּשחָּ קִ ים בַ חֲרּוזִים יָּפִ ים
יס ִ
נִ ִ
אַ ְך ׁשּום דָּ בָּ ר ל ֹא ָּעזַר
גֹורל ְּׁשנֵינּו יִ הְּ יֶה מַ ר וְּ אַ כְּ זָּר
ּובְּ קָּ רֹוב ְּמאֹוד ָּ
נִ ְּמצָּ א עַצְּ מֵ נּו בְּ תֹור קַ בְּ צָּ נִ ים יְּ חֵ פִ ים
הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו וְּ הַ מֶ לְֶך ַרגּוטֶ גֹו יִהְּ יּו ְּסתָּ ם עֹוד ְּׁשנֵי קֹופִ ים
עַל כֵן ִא ְּׁש ִתי הִ צִ יעָּה ׁשֶ נֵצֵ א בְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה
וַאֲנִ י חֹוׁשֵ ב ׁשֶ ז ֹאת עֵצָּ ה ֲחכָּמָּ ה
ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה תָּ פִ יג אֶ ת הַ דְּ מָּ מָּ ה
ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה תַ פְּ ִריחַ אֶ ת הַ ְּשמָּ מָּ ה
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המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
נֹורא וְּ אָּ יֹום
אָּ כֵן ,גַם בְּ מַ ְּמלַכְּ ִתי הַ ִשעֲמּום ָּ
יתי אֶ ת נְּ ִתינַי כָּל כְָּך נִ ְּרג ִָּׁשים כְּ מֹו הַ יֹום
אַ ף ַפעַם ל ֹא ָּר ִא ִ
ׁשָּ מַ עְּ ִתי גַם אֲנִ י יְּדִ ִידי ׁשֶ ְּמתַ כְּ נְּ נִ ים לְּ סָּ לְּ קֵ נִ י מֵ הָּ אַ ְּרמֹון
ּובְּ קָּ רֹוב אָּ גּור בָּ ְּרחֹוב בְּ תֹוְך קַ ְּרטֹון עִ ם הֶ הָּ מֹון
אֹותי לָּצֵ את נֶגְּ ְּדָך בְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה
חֲבֵ ִרי הַ טֹוב ,הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹוִׁ ,שכְּ נַעְּ תָּ ִ
הָּ כֵן אֶ ת נְּ ִתינֶיָך ז ֹאת ִתהְּ יֶה מַ הֲלּומָּ ה
כולם בשירת אקפלהַ :רק ִמלְּ חָּ מָּ ה – ַרק ִמלְּ חָּ מָּ ה ַ -רק ִמלְּ חָּ מָּ ה – תָּ פִ יג אֶ ת הַ ְּדמָּ מָּ ה!
סבא יוחנן:
וְּ כְָּך הֵ חֵ לָּה ִמלְּ חֶ מֶ ת הַ ּקֹופִ ים הָּ ִראׁשֹונָּה!
עָּ בַ ר יֹוםָּ ,עבַ ר ׁשָּ בּועַָּ ,עבָּ ר חֹודֶ ׁש וְּ ָּעבְּ ָּרה ׁשָּ נָּה
הַ ִמלְּ חָּ מָּ ה הִ יא כְּ בָּ ר ִׁשגְּ ָּרה
אַ ף אֶ חָּ ד כְּ בָּ ר ל ֹא זֹוכֵר אֵ יְך כָּל זֶה קָּ ָּרה
עִ ם הַ ְּזמַ ן הֵ חֵ לָּה ִשנְּ אָּ ה גְּ דֹולָּה בֵ ין ְּׁשנֵי הַ צְּ דָּ ִדים
זֹורים ְּמבּודָּ ִדים
וְּ אֶ ת הַ ג'ּונְּ גֶל חִ ילְּ קּו לִ ְּׁשנֵי ֲא ִ
נדב :אבל הם היו החברים הכי טובים ,אני לא מבין איך זה הגיוני ששני חברים כל כך טובים ייצאו אחד נגד השני
במלחמה ,ככה סתם בלי שום סיבה?
סבא יוחנן :היה להם משעמם בממלכה והם פחדו שיסלקו אותם מכס המלוכה
נדב :ויותר הם לא דברו לעולם?
סבא יוחנן :רק רגע ,הסיפור שלנו עוד לא תם...

מערכה שנייה:
סבא יוחנן:
יֹום אֶ חָּ ד יָּצְּ אָּ ה לָּּה לְּ טַ יֵיל הַ נְּ ִסיכָּה בַ נְּ גַנְּ גָּה
בִ תָּ ם הַ יְּ חִ ידָּ ה ׁשֶ ל הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו וְּ הַ מַ לְּ כָּה ַנגַה ַנגַה
ְּמֹורים
ּומז ִ
ז ְִּמזְּמָּ ה בְּ רֹון ִׁש ִירים ִ
קָּ ְּטפָּה פְּ ָּרחִ ים וְּ ׁשָּ ז ְָּּרה ז ִֵרים
בְּ לִ י ל ִָּשים לֵב אֶ ת הַ גְּ בּול הִ יא עָּבְּ ָּרה
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וְּ הִ ְּמ ִׁשיכָּה לְּ ז ְַּמזֵם כְּ ִאילּו כְּ לּום ל ֹא קָּ ָּרה
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ַרנּונֶגֹו)
(בַ נְּ גַנְּ גָּה שרה שיר להנאתה כשלפתע נתקלת בנסיך הַ ַ
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
ִמי אַ ְּת ּומָּ ה אַ ְּת עֹושָּ ה בַ מַ ְּמ ָּלכָּה?
ּומ ָּיד! אַ חֶ ֶרת אֲאַ לֵץ לִ קְּ רֹוא לְּ אַ בְּ טָּ חָּ ה
תַ עֲנִ י ִ
הַ ִאם אַ ְּת בַ בּונִ ית? כִ י ִאם כֵן אָּ ז אַ ְּת אֹויְּ בִ י
לְּ פָּ חֹות כְָּך אֹומֵ ר אָּ בִ י
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
ל ֹא אֹוצִ יא הֶ גֶה וְּ ל ֹא אֹומַ ר דָּ בָּ ר ,אֲנִ י מַ בְּ ִטיחָּ ה
ּומי קָּ בַ ע ׁשֶ ז ֹאת הַ מַ ְּמ ָּלכָּה ׁשֶ לְּ ָך?
עַד אֲׁשֶ ר ת ֹאמַ רִ ,מי אַ תָּ ה ִ
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג? כִ י ִאם כֵן אָּ ז אַ תָּ ה אֹויְּ בִ י
הַ ִאם אַ תָּ ה ַ
לְּ פָּ חֹות כְָּך אֹומֵ ר אָּ בִ י
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
אֲנִ י הּוא הַ נ ִָּסיְך ַרנּונֶגֹו
בְּ נֹו ׁשֶ ל הַ מֶ לְֶך ַרגּוטֶ גֹו
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
וַאֲנִ י הַ נְּ ִסיכָּה בַ נְּ גַנְּ גָּה
בִ תָּ ם ׁשֶ ל הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו וְּ הַ מַ לְּ כָּה ַנגַה ַנגַה
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
יֹומין
לְּ קֹופִ ים בָּ בּונִ ים אָּ סּור לִ צְּ עֹוד עַל אַ ְּדמָּ ִתי ,זֶהּו חֹוק ע ִַתיק ִ
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
ּומין
הָּ אֲדָּ מָּ ה הַ ז ֹאת ׁשַ יֶיכֶת לַכֹול ,בְּ לִ י הֶ בְּ דֵ ל דָּ תֶ ,גזַע ִ
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
וְּ אֵ יְך תָּ גִ יבִ י ִאם אֶ ת הַ גְּ בּול אֶ חֱצֶ ה?
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
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ִמבְּ חִ ינ ִָּתי תַ עֲשֶ ה מָּ ה ׁשֶ אַ תָּ ה רֹוצֶ ה
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
מּורים
אָּ בִ י אֹומֵ ר ׁשֶ כָּל הַ בָּ בּונִ ים הֵ ם טִ יפְּ ִׁשים גְּ ִ
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ְּמ ֹכע ִָּרים
וְּ אָּ בִ י אֹומֵ ר שהַ ַ
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
יֹודעִ ים לִ ְּספֹור עַד עֶשֶ ר
אָּ בִ י אֹומֵ ר ׁשֶ בָּ בּונִ ים ל ֹא ְּ
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג הִ יא ׁשֶ קֶ ר
וְּ אָּ בִ י אֹומֵ ר ׁשֶ כָּל ִמילָּה ׁשֶ ל ַ
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
זֶה ל ֹא נָּכֹון ,אֲ נִ י אַ ף ַפ ַעם ל ֹא ְּמׁשַ ּקֵ ר
לְּ הֵ פְֶךַ ,רק ֱאמֶ ת אֲנִ י דֹובֵ ר
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
וַאֲנִ י ל ֹא ִטיפְּ ׁשָּ ה ,אֲנִ י יֹודַ עַת לִ ְּספֹור הָּ מֹון
רֹוצֶ ה לִ ְּׁשמֹו ַע? עֶשֶ ר ,מֵ אָּ ה ,אֶ לֶףִ ,מילְּ יֹוןְּ ,ט ִרילְּ יֹון...
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
בְּ סֵ דֶ ר אֲנִ י מַ א ֲִמין לְָּך ַרק תַ פְּ ִסיקִ י בְּ בַ ּקָּ ׁשָּ ה
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אֹותָך אֹ מֶ ר ׁשֶ אֲנִ י ל ֹא ִטפְּ ׁשָּ ה
בוא נִ ְּׁשמָּ ע ְּ
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
אההה ...אַ ְּת ֲחכָּמָּ ה
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
וְּ גַם?

המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
וְּ גַם מָּ ה?
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
וְּ גַם?...
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
וְּ גַם קֹופָּה
הנסיך בַּ נְ גַּנְ גָה:
וְּ גַם?...
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
וְּ גַםָּ ...יפָּה
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
תֹודָּ ה ַרבָּ ה לְּ ָך חַ נְּ פָּן
עַכְּ ׁשָּ יו אֲנִ י מַ ֲא ִמינָּה ׁשֶ אַ תָּ ה ל ֹא ׁשַ קְּ ָּרן
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
רֹוצָּ ה לְּ שַ חֵ ק ִמ ְּשחָּ ק?
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
ַרק ִאם תַ בְּ ִטיחַ ׁשֶ נִ צְּ חַ ק
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
מַ בְּ טִ יחַ ׁשֶ ִתצְּ חֲקִ יַ ,רק הַ קְּ ִׁשיבִ י לַחּוּקִ ים
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אֹותָך ,אֲנִ י תָּ ִמיד ְּמנַצַ חַ ת בְּ ִמ ְּשחָּ קִ ים
אֲנִ י מַ זְּהִ ָּירה ְּ
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
ימי יָּדַ יִ ים עַל הָּ ר ֹאׁש (הנסיכה עושה כדבריו)
תַ עַצְּ ִמי ֵעינַיִ יםִ ,ש ִ
עַכְּ ׁשָּ יו ִת ְּספְּ ִרי עַד ׁשָּ לֹוׁש
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אַ חַ תְּׁ ...שתַ יִ יםׁ ...שָּ לֹוׁש...
( ַרנּונֶגֹו מדגדג את בַ נְּ גַנְּ גָּה והיא צוחקת בלי סוף עד שהשניים נרגעים ומתיישבים זה לצד זאת)
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
עָּ לַי ַלחֲזֹור אֶ ל הָּ אַ ְּרמֹון ,נִ הְּ יָּה כְּ בָּ ר ְּמאּוחָּ ר
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
מָּ ה דַ עְּ ְּתָך ׁשֶ נִ ָּפגֵׁש פֹ ה גַם מָּ חָּ ר?
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
הָּ אֱ מֶ ת ׁשֶ זֶה דֵ י ְּמסּוכָּן
אָּ סּור ׁשֶ אָּ בִ י יִ ידַ ע ׁשֶ אֲנִ י כָּאן
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
גַם אָּ בִ י יִ כְּ ַעס ,כְּ דַ אי ׁשֶ נִ פ ֵָּרד
יֹורד
נִ ְּראֶ ה ׁשֶ עֹוד ְּמ ַעט הַ חֹוׁשֶ ְך ֵ
עָּ לַי ַלחֲזֹור אֶ ל בֵ ית הַ ְּמלּוכָּה
אֹותי בְּ כָּל הַ מַ ְּמ ָּלכָּה
לִ פְּ נֵי ׁשֶ יְּ חַ פְּ שּו ִ
סבא יוחנן :טוב ,נדבי נראה לי שהגיע הזמן לסיים ,כבר מאוחר
נדב :אבל רגע סבא ,המלחמה לא נגמרה
סבא יוחנן :נמשיך את הסיפור מחר
נדב :אתה לא יכול להפסיק את הסיפור באמצע
סבא יוחנן :טוב ,בסדר ...בסדר ...אז ככה:

מערכה שלישית
סבא יוחנן:
עֹורר הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו ִמ ְּשנָּתֹו
בֹוקֶ ר אֶ חָּ ד הִ ְּת ֵ
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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ּובִ יּקֵ ׁש מֵ אֶ חָּ ד הַ ְּשלִ יחִ ים ׁשֶ יִ קְּ ָּרא לְּ בִ תֹו
הַ שָּ לִ יחַ חָּ זַר וְּ הֹודִ י ַע כִ י הַ נְּ ִסיכָּה אֵ ינָּּה נִ ְּמצֵ את בָּ אַ ְּרמֹון
הֹוסיף כִ י לְּ דַ עְּ תֹו וַודַ אי יָּצְּ אָּ ה לְּ הִ ְּסתֹובֵ ב בֵ ין הֶ הָּ מֹון
וְּ ִ
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
מָּ ה ז ֹאת אֹומֶ ֶרת יָּצְּ אָּ ה לְּ הִ ְּסתֹובֵ ב בֵ ין הֶ הָּ מֹון?
נְּ ִסיכָּה ל ֹא עֹוזֶבֶ ת בְּ לִ י לִ יּוּוי צָּ מּוד אֶ ת הָּ אַ ְּרמֹון
ִׁשילְּ חּו ִמיָּד ְּׁשלִ יחִ ים לְּ כָּל הַ מַ ְּמ ָּלכָּה
חַ יָּיבִ ים לִ ְּמצֹוא ִמיָּד אֶ ת הַ נְּ ִסיכָּה
השליח:
מַ לְּ כִ י הָּ ָּרםׁ ,שּום קֹוף ל ֹא ָּראָּ ה וְּ ל ֹא ׁשָּ מַ ע
נִ ְּראֶ ה לִ י ,לְּ צַ ע ֲִרי ,כִ י בִ ְּתָך ֶנעֶלְּ מָּ ה
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
נִ ְּראֶ ה לְּ ָך לְּ צַ ע ְֲּרָך כִ י בִ ִתי ֶנעֶלְּ מָּ ה?!
הָּ ִרימּו כָּל אֶ בֶ ן ,כָּל פִ יסַ ת אֲדָּ מָּ ה!
ִׁשלְּ חּו לְּ כֹ ל הַ ג'ּונְּ גֶל ְּׁשלִ יחִ ים
קִ ְּראּו בְּ קֹול ,חַ פְּ שּו בַ ִשיחִ ים
(השליח יוצא)
הֵ יכָּן יְּ כֹולָּה לִ הְּ יֹות בִ ִתי הַ ָּיפָּה?
אֶ ל אֱלֹוהִ ים! וַודַ אי נֶחְּ ְּטפָּה!
השליח:
מַ לְּ כִ י הָּ ָּרם ,עֹוד אֵ ין ְּתׁשּובָּ ה
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
גַיְּ יסּו ִמיָּד אֶ ת כָּל הַ צָּ בָּ א!
מועצת המשוררים:
הִ כֹונּו הִ כֹונּו לְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה
בִ תֹו ׁשֶ ל הַ מֶ לְֶך ֶנעֶלְּ מָּ ה
סבא יוחנן:
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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כָּל הָּ ְּרחֹוב צָּ הַ ל ,הָּ מָּ ה
אֵ יזֶה אָּ סֹון ,אֵ יזֹו ְּמהּומָּ ה
מועצת המשוררים:
קָּ ִדימָּ ה נִ ְּתאַ ְּרגֵן לְּ ִמלְּ חָּ מָּ ה
בִ תֹו ׁשֶ ל הַ מֶ לְֶך ֶנעֶלְּ מָּ ה
נַחְּ זִיר אֶ ת הַ נְּ ִסיכָּה
אֶ ל אַ ְּרמֹון הַ ְּמלּוכָּה
ִמ-לְּ -חָּ -מָּ -ה!!!
סבא יוחנן:
לִ פְּ נֹות ע ֶֶרב נִ פְּ גְּ ׁשּו בַ שֵ נִ ית ְּׁשנֵי הַ צְּ בָּ אֹות הַ ֲחזָּקִ ים ׁשֶ בְּ כָּל מַ ְּמלָּכֹות הַ ּקֹופִ ים
עֹומ ִדים צְּ פּופִ ים
ּומ ֶנגֶד חַ יָּילֵי הַ בָּ בּונִ ים ְּ
רּושים ִ
עֹומ ִדים פְּ ִ
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ְּ
ִמצַ ד אֶ חָּ ד חַ יָּילֵי הַ ַ
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
חֲבֵ ִרי לְּ ׁשֶ ָּעבַ ר ,הַ מֶ לְֶך ַרגּוטֶ גֹו ,לְּ עֹולָּם ל ֹא אָּ בִ ין וְּ ל ֹא אֵ דַ ע
אֵ יְך הֵ ַעזְּתָּ ַלחֲטֹוף אֶ ת בִ ִתי הַ יְּ חִ ידָּ ה
אֶ עֱשֶ ה כָּל דָּ בָּ ר בִ כְּ דֵ י לְּ הָּ ִׁשיבַ ה
הָּ ׁשֵ ב לִ י אֶ ת בִ ִתי הָּ אֲהּובָּ ה
אֲ וַותֵ ר עַל כֵס הַ ְּמלּוכָּה
ַרק ׁשַ חְּ ֵרר אֶ ת בִ ִתי הַ נְּ ִסיכָּה
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
חֲבֵ ִרי לְּ ׁשֶ ָּעבַ ר ,הַ מֶ לְֶך בַ בּובֶ בֹו ,מָּ ה אֹומַ ר ּומָּ ה אַ גִ יד?
ה ֲֵרי אַ תָּ ה חָּ טַ פְּ תָּ אֶ ת בְּ נִ י הַ יָּחִ יד
בִ כְּ דֵ י לְּ הַ חְּ זִיר אֹותֹו אֶ עֱשֶ ה כָּל דָּ בָּ ר
ַרק הָּ ׁשֵ ב לִ י אֶ ת בְּ נִ י הַ יָּקָּ ר!
וְּ ל ֹא ִאכְּ פַת לִ י אֲפִ ילּו ִמכֵס הַ ְּמלּוכָּה
ׁשַ חְּ ֵרר אֶ ת בְּ נִ י וְּ הַ כֹול ׁשֶ לְּ ָך
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
ל ֹא חָּ טַ פְּ ִתי אֶ ת בִ נְּ ָך
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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וַאֲנִ י ל ֹא חָּ טַ פְּ ִתי אֶ ת בִ ְּתָך
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אֱלֹוהִ ים אַ ִד ִירים
וַודַ אי נֶחְּ ְּטפּו עַל יְּ דֵ י קֹופִ ים אֲחֵ ִרים!
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
ּומגּוי ִָּסים
עָּ לֵינּו לִ הְּ יֹות ְּמאּוחָּ ִדים ְּ
יפּוׁשים
ִ
נֵצֵ א בְּ יַחַ ד אֶ ל הַ חִ
(שני המלכים יוצאים לחיפושים ,אור עולה הנסיכה בַ נְּ גַנְּ גָּה והנסיך ַרנּונֶגֹו שיושבים על עץ גבוה)
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
מַ ְּתחִ יל כְּ בָּ ר לְּ הַ חְּ ִׁשיְך ,נִ הְּ יָּה כְּ בָּ ר ְּמאּוחָּ ר
אּולַי ַנחֲזֹור אֶ ל הָּ אַ ְּרמֹון וְּ נִ ָּפגֵׁש ׁשּוב מָּ חָּ ר?
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אֲ בָּ ל אָּ ז כָּל הַ תָּ כְּ נִ ית ׁשֶ לָּנּו תֵ ֵרד ל ִַט ְּמיֹון
תַ חְּ ׁשֹוב ׁשֶ יֵׁש ׁשֶ מֶ ׁשִ ,ת ְּׁשתַ מֵ ׁש בַ ִד ְּמיֹון
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
אֹותי כָּאן
אַ בָּ א ׁשֶ לִ י יִ כְּ ַעס ְּמאֹוד כְּ ׁשֶ יִ ְּמצָּ א ִ
הַ ג'ּונְּ גֶל בַ לַיְּ לָּה ְּמאֹוד ְּמסּוכָּן
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
נֹורא
גַם אֲנִ י ְּמ ַפחֶ דֶ ת ָּ
אֲ בָּ ל אֲנִ י יֹודַ עַת ׁשֶ אֵ ין בְּ ֵר ָּירה
הַ תָּ כְּ נִ ית ׁשֶ לָּנּו ְּמ ֻצ ֶינֶת
אֲפִ ילּו ׁשֶ הִ יא ְּמסּו ֶכנֶת
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
אַ ְּת בְּ טּוחָּ ה ׁשֶ זֶה מָּ ה ׁשֶ ָּעלֵינּו ַלעֲשֹות?
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום
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אֲנִ י מַ ֲא ִמינָּה ׁשֶ ֲאנַחְּ נּו חַ יָּיבִ ים לְּ נַסֹות
(נכנסים שני המלכים)
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
אּולַי ִמיׁשֶ הּו ָּראָּ ה נ ִָּסיְך?
מַ ְּתחִ יל כְּ בָּ ר לְּ הַ חְּ ִׁשיְך
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אּולַי ִמיׁשֶ הִ י ָּראֲתָּ ה נְּ ִסיכָּה?
יֹורד מַ ְּתחִ ילָּה הַ חֲׁשֵ כָּה
הָּ אֹור ֵ
שני המלכים:
מָּ ה ַנעֲשֶ ה? מָּ ה ַנעֲשֶ ה?
בּודים לְּ ל ֹא מַ חֲסֶ ה
יְּ לָּדֵ ינּו ֲא ִ
(שני המלכים מתיישבים מדוכאים מתחת לעץ ,הנסיך והנסיכה מבחינים בהם)
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה( :לוחשת ל ַרנּונֶגֹו)
עַכְּ ׁשָּ יו מַ ְּתחִ ילִ ים בַ ְּמ ִשימָּ ה
ַות ִרים וִ יהִ י מָּ ה
ל ֹא ְּמו ְּ
( ַרנּונֶגֹו זורק אגוז על ראשו של אביו המלך ַרגּוטֶ גֹו)
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
אח ,חָּ טַ פְּ ִתי מַ כָּה בָּ ר ֹאׁש
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אַ חַ תְּׁ ,שתַ יִ יםׁ ,שָּ לֹוׁש
(בַ נְּ גַנְּ גָּה זורקת אגוז על ראשו של אביה המלך בַ בּובֶ בֹו)
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אח ,חָּ טַ פְּ ִתי מַ כָּה בָּ ר ֹאׁש
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הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה והנסיך ַּרנּונֶּגֹו( :לוחשים ביחד)
אַ חַ תְּׁ ,שתַ יִ יםׁ ,שָּ לֹוׁש
(בַ נְּ גַנְּ גָּה ו ַרנּונֶגֹו זורקים על שני המלכים בבת אחת מטר של אגוזים .שני המלכים נעמדים זה מול זה בתדהמה)
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
בַ בּובֶ בֹו ,תַ פְּ ִסיק לִ זְּרֹוק ָּעלַי ֱאגֹוזִים!
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
ַרגּוטֶ גֹו ,אַ תָּ ה מַ מָּ ׁש מַ גְּ זִים!
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
כְּ מֹו כְּ ׁשֶ הָּ יִ ינּו צְּ עִ ִירים
תָּ ִמיד ז ַָּרקְּ תָּ ָּעלַי כָּל ִמינֵי דְּ בָּ ִרים
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
ל ֹא ז ַָּרקְּ ִתי ָּעלֶיָך אַ ף ל ֹא ֱאגֹוז אֶ חָּ ד
אַ תָּ ה זֶה ׁשֶ ז ַָּרק ָּעלַי ֱאגֹוז מַ מָּ ׁש חָּ ד
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
כ ָָּּרגִ יל ,אַ ף ַפעַם ל ֹא מֹודֶ ה ׁשֶ ָּע ִשית ְּׁשטּות
ַרק תַ גִ יד אֶ ת הָּ ֱאמֶ ת זֶה ְּמאֹוד פָּׁשּוט
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
כְּ מֹו כְּ ׁשֶ הָּ יִ ינּו צְּ עִ ִירים
אֹותי בְּ כָּל ִמינֵי ְּׁשקָּ ִרים
תָּ ִמיד הֶ אֱׁשַ ְּמתָּ ִ
אַ ף ַפעַם ל ֹא ִׁשיּקַ ְּר ִתי לְּ ָך חָּ בֵ ר
לְּ הֵ פְֶךַ ,רק ֱאמֶ ת אֲנִ י דֹובֵ ר
ּוכְּ דַ אי ׁשֶ נַפְּ ִסיק ל ִָּריב כְּ מֹו יְּ לָּדִ ים
בּודים
כִ י ְּׁשנֵי יְּ לָּדֵ ינּו עֲדַ יִ ין ֲא ִ
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
קֹורה לּולֵא הַ ִמלְּ חָּ מָּ ה
כָּל זֶה ל ֹא הָּ יָּה ֶ
המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום

רענן פז

22

ִת ְּראֶ ה לְּ מָּ ה ג ַָּר ְּמנּוּ ,ובִ ְּׁשבִ יל מָּ ה...
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
עַכְּ ׁשָּ יו אֲנִ י יֹודַ עַת ׁשֶ גַם אַ תֶ ם הֲיִ יתֶ ם חֲבֵ ִרים
אַ ף ַפעַם ל ֹא הִ ְּסבַ ְּרתָּ לִ י אַ בָּ א מָּ ה ַרע בָּ ֲאחֵ ִרים?
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
הַ ִאם ז ֹאת אַ ְּת בִ ִתי הַ ּקְּ טַ נָּה?
מָּ ה אַ ְּת עֹושָּ ה בְּ לֵב הַ ג'ּונְּ גֶל? ז ֹאת סַ ָּכנָּה!
הנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
מַ דּו ַע אָּ סּור לְּ אּו ַרנְּ ג אּוטַ נְּ ג ּובָּ בּון לְּ שַ חֵ ק בְּ יַחַ ד?
ִת ְּראּו אֹותָּ נּו ,אֵ ין בֵ ינֵינּו ׁשּום ָּפחַ ד
המלך ַּרגּוטֶּ גֹו:
בְּ נִ י הַ יָּקָּ ר ,אֵ ינְּ ָך מֵ בִ ין ׁשֶ יֵׁש ִמלְּ חָּ מָּ ה?
הִ יא הָּ אֹויֵב ,אֲנִ י אֹוסֵ ר ָּעלֶיָך לְּ שַ חֵ ק עִ מָּ ּה
בֹוא לְּ כָּאן ,תֵ ן לִ י יָּד
ּומיָּד
עָּ לֵינּו לָּׁשּוב אֶ ל הָּ אַ ְּרמֹון תֵ כֶף ִ
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
אּורנְּ ג אּוטַ נְּ ג ,הּוא ל ֹא חָּ בֵ ר
הּוא ַ
כַמָּ ה עֹוד אֶ צְּ טָּ ֵרְך לְּ דַ בֵ ר
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה:
אֲ נַחְּ נּו ִמפֹ ה ל ֹא נִ ְּתפַ נֶה
הנסיך רנוגנו:
דָּ בָּ ר אֶ ת דַ עְּ תֵ נּו ל ֹא יְּ ׁשַ נֶה
הנסיכה בַּ נְ גַּנְ גָה והנסיך ַּרנּונֶּגֹו:
ל ֹא ָּזזִים לְּ שּומַ קֹום
ל ֹא ָּזזִים לְּ שּומַ קֹום
ל ֹא ָּזזִים לְּ שּומַ קֹום
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ל ֹא ָּזזִים לְּ שּומַ קֹום
המלך בַּ בּובֶּ בֹו:
ִת ְּראֶ ה אֹותָּ נּוַ ,פ ַעם הָּ יִ ינּו הַ חֲבֵ ִרים הֲכִ י טֹובִ ים
וְּ עַכְּ ׁשָּ יו ֲאנַחְּ נּו ְּׁשנֵי אֹויְּ בִ ים
ּומ ְּשחָּ קִ ים
בִ ְּמקֹום לְּ אַ ְּרגֵן ְּמ ִסיבֹות ִ
אֲ נַחְּ נּו עֲסּוקִ ים בְּ ִמלְּ חָּ מֹות וְּ כָּל ִמינֵי חּוּקִ ים
סבא יוחנן:
וְּ הַ ְּשנַיִ ים הִ ְּתחַ בְּ קּו חִ יבּוק חָּ זָּק וְּ ל ֹא ִׁשחְּ ְּררּו
ּוׁשנֵי הַ ְּמלָּכִ ים לְּ ֶרגַע נִ זְּכְּ רּו
ְּ
בְּ י ִָּמים ֲאחֵ ִרים
ׁשֶ גַם הֵ ם ַפ ַעם הָּ יּו חֲבֵ ִרים
פִ ְּתאֹום הַ כֹ ול נִ ְּראָּ ה כְּ מֹו חֲלֹום
ְּׁשנֵיהֶ ם הֵ בִ ינּו ׁשֶ ...
כולם:
חַ יָּיבִ ים ַלעֲשֹות ׁשָּ לֹום!!!
סבא יוחנן :וכך תמה לה מלחמת הקופים...
נדב :זה היה סיפור נהדר
סבא יוחנן :אני שמח שנהנית .גם אני נהניתי אתך .ועכשיו אני עייף ,הגיע זמן לישון.
נדב :רגע סבא ,איפה למדת לספר סיפורים כאלה?
סבא יוחנן :מהדמיון...
נדב :ותגיד סבא ...איך מבקשים סליחה מחבר?
סבא יוחנן :זה מאוד פשוט .ניגשים אליו ומבקשים סליחה.
נדב :מחר אלך להתנצל בפני אלון .אם הוא יסכים לחזור להיות חבר שלי אז נבנה ביחד בית על עץ ממש כמו
הארמון של המלך בַ בּובֶ בֹו .לילה טוב סבא.
סבא יוחנן :לילה טוב.
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