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 רענן פז  המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום

 

 מחזה מקורי מאת רענן פז

 

ֵחם ַבִפיִלים  אּוַלי ִנלָּ

דֹוִלים ְך גְּ ל כָּ ל ֵהם כָּ  ֲאבָּ

יֹות ֵחם ַבֲארָּ  אּוַלי ִנלָּ

יֹות עָּ ִלי בְּ חּו בְּ ַנצְּ ל ֵהם יְּ  ֲאבָּ

טַ  ִלים ֵהן קְּ מָּ ה ִעם ַהנְּ ַחלָּׁשֹותּומָּ  נֹות וְּ

ְך ַרבֹות ּוַמִתיׁשֹות ל כָּ  ַאְך ֵהן כָּ

קֹוף? ז ֶאת ִמי ִנתְּ  אָּ

 אּוַלי ֶאת ַהּקֹוף...?

 

 ©רענן פז מחבר כל הזכויות שמורות ל

  039900972ת.ז. 

 , רחובות52הר הצופים 

 

זה או חלקים ממנו, בשום צורה ואופן  במאגרי מידע, להזרים או להפיץ מחזהאין להעתיק, לצלם, לשכפל, לסרוק, לאחסן 
זה כל שימוש מסחרי  היה בעתיד, כמו כן אין לעשות במחזהובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני כלשהוא, הקיים או י

 לרבות צילום או הקלטה ללא קבלת אישור בכתב מהמחבר.
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 רענן פז  המלך בבובבו ומלחמתו בשעמום

 

 תקציר המחזה:

בממלכת הבבונים כל כך משעמם עד שכל נתיני הממלכה כבר משתגעים מרוב שעמום והמלך 

חושש שיסולק מכס המלוכה. הוא ממציא משחקים וחוקים משונים כדי להפיג את השעמום  ַבבּוֶבבֹו

מכריז על מלחמה נגד חברו הטוב ביותר, מלך האורנג אוטנג, המלך בעם וכשזה לא עובד הוא 

 .ַרגּוֶטגֹו

ואף אחד כבר לא זוכר גדולה בין שתי הממלכות שנאה המלחמה היא כבר שגרה, וברות, השנים ע

  כל זה התחיל ועל מה. איך 

ה, הנסיכה ַבבּוֶבבֹותו של המלך שיום אחד בעד  גָּ ַגנְּ , חוצה בטעות את הגבול ונפגשת עם בנו של ַבנְּ

ון ואורנג אוטנג יוכלו לשחק יחדיו חולמים על יום אחד בו בבהשניים . ַרנּוֶנגֹו, הנסיך ַרגּוֶטגֹוהמלך 

 ומחליטים ליזום מזימה שתפגיש בין המלכים ותביא את השלום.  בלי לפחד זה מזה

  

 הדמויות:

 הילד נדב 

 סבא יוחנן 

 ( BABOOBEBOמלך הבבונים ) – ַבבּוֶבבֹוהמלך 

 ( NAGANAGAמלכת הבבונים ) - ַנַגהַנַגההמלכה 

גמלך  – ַרגּוֶטגֹוהמלך  ג אּוַטנְּ   (RAGOOTEGO )  ַהאּוַרנְּ

גָּההנסיכה  ַגנְּ  (BANGANGA) כת הבבוניםנסי – ַבנְּ

גנסיך  -  ַרנּוֶנגֹוהנסיך  ג אּוַטנְּ  (RANOONEGO) ַהאּוַרנְּ

 ַבבּוֶבבֹויועציו של המלך  –מועצת המשוררים 

 בבון צעיר 

 שליח

 

 של הדמויות כפי שמנוקד מעלה: יש להקפיד על הגייה נכונה הערת מחבר
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 מערכה ראשונה:

 ל בסדר?והכאת סבא. אתה נראה לי קצת מצוברח, , אני כל כך שמח שבאת לבקר שלום נדבי סבא יוחנן:

 רבתי עם אלון נדב:

 החברים הכי טוביםתם חשבתי שא סבא יוחנן:

 יותר לעולם.  ועצבן אותי ואני לא חבר שלכבר לא. הוא  נדב:

 ַרגּוֶטגֹווהמלך  ַבבּוֶבבֹוהמלך המלחמה בין את הסיפור על  זה מזכיר ליחבל...  יוחנן:סבא 

 ?מי אלה נדב:

 גם הם היו החברים הכי טובים... הם היו המלכים של שתי הממלכות הכי גדולות בממלכת הקופים.  סבא יוחנן:

 ומה קרה להם? נדב:

 בהזדמנות אחרת...  סבא יוחנן:

 , אני אוהב את הסיפורים שלךסבא ספרנו  נדב:

מלך  ַרגּוֶטגֹומלך הבבונים והמלך  ַבבּוֶבבֹוהסיפור שלנו מתרחש בממלכת הקופים, המלך אז ככה...  סבא יוחנן:

ג ג אּוַטנְּ פגש אחד עם השני ולשחק יחדיו. י, היו החברים הכי טובים. עוד כשהיו נסיכים צעירים נהגו להַהאּוַרנְּ

שם היו נפגשים ונשבעים אחד לשני  ,קום מסתור סודיאפילו מספרים שהיה להם מוצוחקים,  שעות היו מבלים

שני הנסיכים הפכו למלכים ולכל אחד כבר יש מלכה לצידו  ,הכי טובים. עברו השנים שלעולם ועד יישארו החברים

 ואלפי נתינים...

 אז על מה הסיפור סבא?)נרגש(  דב:נ

 עכשיו אנחנו מתחילים  סבא יוחנן:

 

 סבא יוחנן:

ַרר ַהֶשֶקט בּוִנים שָּ ֶאֶרץ ַהבָּ  בְּ

חֹוֵגי רּו ִמֵלֶכת מְּ צְּ עֹוִנים עָּ  ַהשְּ

ִגינָּה יּו ֵריִקים ִמַמנְּ חֹובֹות הָּ רְּ ל הָּ  כָּ

ֵׁשינָּה... ה, בְּ ֵדמָּ ַתרְּ ה בְּ עָּ קְּ ה ׁשָּ כָּ לָּ  ַהַממְּ

ה מֹו ַדּקָּ ה כְּ ִגיׁשָּ ִניָּיה ִהרְּ ל ׁשְּ  כָּ

ה ה ֲארּוכָּ עָּ מֹו ׁשָּ ה כְּ ִגיׁשָּ ה ִהרְּ ל ַדּקָּ  כָּ

 

ֵמם  שירת אקפלה:בכולם  ַׁשעְּ ֵמם  –מְּ ַׁשעְּ ֵמם  –מְּ ַׁשעְּ ֵמם –מְּ ַׁשעְּ  מְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

א ֵמם נֹורָּ ַׁשעְּ ה! מְּ כָּ לָּ ֵמם ַבַממְּ ַׁשעְּ  מְּ

ַרעֵמרֹוב ׁשִ  ׁש בְּ  ֲעמּום ֲאִני חָּ

ִכיִנים  ִתיִנים ַמרְּ ל ַהנְּ םכָּ ה רֹאׁשָּ מָּ ֲאדָּ  לָּ
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ה מָּ מָּ חֹובֹות שֹוֶרֶרת דְּ רְּ ל הָּ כָּ  בְּ

ַיֵגַע  ֵמם ּומְּ ַׁשעְּ ְך מְּ ל כָּ  כָּ

ַתֵגע רֹוב עֹוד ֶאׁשְּ קָּ   בְּ

ה  מָּ מָּ ִסיק ֶאת ַהדְּ ַהפְּ  ַחיָּיִבים לְּ

ה הּומָּ אן מְּ ֶיה כָּ ֵני ֶׁשִתהְּ  ִלפְּ

ַדֵבר ַרק ַבֲחרּוִזים  ֵמַהיֹום נְּ

ִביר, אֹוִסי ְך ַאסְּ ִזים:ַעל כָּ ַאגְּ  ף וְּ

ֶעה ַבֲחרּוִזים ִראׁשֹון ֲאֶׁשר ִיטְּ  הָּ

ר ֶׁשל ֱאגֹוִזים טָּ ַקֵבל ַעל רֹאׁשֹו מָּ  יְּ

ה דָּ ַבע עּובְּ ְך ֶאקְּ ַעל כָּ  וְּ

ה! קּודָּ ִגיב ִבפְּ הָּ סּור לְּ  אָּ

 

 מועצת המשוררים:

ַרק ַבֲחרּוִזים רּו ַאְך וְּ ַדבְּ ִתיִנים יְּ ל ַהנְּ  ֵמַהיֹום כָּ

ִראׁשֹון ֲאֶׁשר  ֵטרּו ֱאגֹוִזיםהָּ ֶעה ַעל רֹאׁשֹו יּומְּ  ִיטְּ

ה דָּ ַבע ַהֶמֶלְך עּובְּ ְך קָּ ַעל כָּ  וְּ

ה קּודָּ זֹאת פְּ ִגיב וְּ הָּ סּור לְּ  אָּ

 

 סבא יוחנן:

ה ִבן מָּ ַהל, הָּ חֹוב צָּ רְּ  ֶרַגע כֹול הָּ

ה הּומָּ חּות, ִלמְּ ַפתְּ ִהתְּ ם ִקיּוּו לְּ  כּולָּ

רֹון ַלשִ  ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  א ִפתְּ צָּ אמָּ  ֲעמּום ַהנֹורָּ

ִחי ַהֶמֶלְך  (:ולם)כ א (:סבא יוחנן) ַבבּוֶבבֹויְּ רָּ ל קָּ הָּ  ַהּקָּ

ם ִחיכּו  כִ כּולָּ יֹוןיבְּ אֹות  לְּ  ֵעיַנִיים ִלרְּ

עֹות ִראׁשֹון ַבֲחִריזָּה ִלטְּ ֶיה הָּ בּון ִיהְּ  ֵאיֶזה בָּ

קּו ַתתְּ ֶפַתע ִהׁשְּ ם לְּ ַׁשׁש כּולָּ  ֵמרֹוב חָּ

ד לֹא  ם אֹותֹו ַיכּוַאף ֶאחָּ ֶׁשכּולָּ עֹות וְּ ה ִלטְּ צָּ  רָּ

ִקים ם ׁשֹותְּ כּולָּ עֹוד ֶרַגע וְּ ַבר ֶרַגע וְּ  עָּ

יּו ֵריִקים חֹובֹות הָּ רְּ ַאט, כֹול הָּ ַאט, לְּ  לְּ

קֹול ַעק בְּ ִעיר צָּ ד צָּ בּון ֶאחָּ ז בָּ אָּ  וְּ

 

 בבון צעיר: 

ס ֵמַהכֹול! אָּ ק, ִנמְּ חָּ ס ִלי ֵמַהִמשְּ אָּ  ִנמְּ

ם  ַתֵגעִאם כּולָּ תֹוק ֶאׁשְּ ִׁשיכּו ִלׁשְּ  ַימְּ
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ֵמם ּוֵמַיֵגעַ  ַׁשעְּ ה, מְּ כָּ לָּ ֵמם ַבַממְּ ַׁשעְּ  מְּ

ה ה ֲארּוכָּ עָּ ר ׁשָּ בָּ ֶגֶלת כְּ ַגלְּ ׁשֹוִני ִמתְּ  לְּ

ה ִלי ַלֲחטֹוף ַמכָּ ַדֵבר בְּ  ֲאִני רֹוֶצה לְּ

ס ֵמַהכֹול אָּ ק, ִנמְּ חָּ ס ֵמַהִמשְּ אָּ ס ִלי! ִנמְּ אָּ  ִנמְּ

עּו אֹוִתי צֹוֵעק  מְּ ַפת ִלי ֶׁשִיׁשְּ קֹוללֹא ִאכְּ  בְּ

ַתֵגעֵמרֹוב ׁשִ  נּו ִנׁשְּ  ֲעמּום כּולָּ

ֵמם  ַׁשעְּ ה, מְּ כָּ לָּ ֵמם ַבַממְּ ַׁשעְּ  ּוֵמַיֵגעַ מְּ

 

 סבא יוחנן:

ה מָּ מָּ ת ׁשּוב דְּ ֳחרָּ בֹוֶקר ַהמָּ  בְּ

ה מָּ מָּ חֹובֹות ֵריִקים ִמּקֹוִפים, ׁשְּ רְּ ל הָּ  כָּ

עֹוִנים  ַמןַהשְּ לּו ִעם ַהזְּ זְּ  נָּ

ן דּו ַטֲעמָּ  ַהַבנָּנֹות ִאיבְּ

 

ֵמם  כולם בשירת אקפלה: ַׁשעְּ ֵמם  –מְּ ַׁשעְּ ֵמם  –מְּ ַׁשעְּ ֵמם –מְּ ַׁשעְּ  מְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ִרים קָּ ִדיַדי ַהיְּ בּוִנים, יְּ  ֲחֵבַרי ַהבָּ

בֹוִרים ַבׁש דְּ  ֵמַהיֹום נֹאַכל ַרק דְּ

ה  בֹורָּ  ִמי ֶׁשַתֲעקֹוץ אֹותֹו דְּ

ה" ְך ַיִּקירָּ ה לָּ ּה "תֹודָּ  ַחיָּיב לֹוַמר לָּ

נֹוב ַבׁש ַחיָּיִבים ִלגְּ  ֶאת ַהדְּ

ַאפֹו ֶׁשל דֹוב  ִמַתַחת לְּ

 (סתובב ליציאה וחוזר בחזרה)מ

ִתי לֹוַמר ַכחְּ ַעט ֶׁששָּ  ִכמְּ

ֶיה  חֹורֶׁשַהדֹוב ִיהְּ ֶיה ַמר ׁשָּ ַבׁש ִיהְּ ַהדְּ  וְּ

 

 ועצת המשוררים:מ

ִרים קָּ ִתיִנים ַהיְּ ל ַהנְּ  ֵמַהיֹום כָּ

בֹוִרים ַבׁש דְּ ַרק דְּ לּו ַאְך וְּ  יֹאכְּ

נֹוב ַבׁש ַחיָּיִבים ִלגְּ  ֶאת ַהדְּ

ַאפֹו ֶׁשל דֹוב  ִמַתַחת לְּ

ה בֹורָּ  ִמי ֶׁשַתֲעקֹוץ אֹותֹו דְּ

ה" ְך ַיִּקירָּ ה לָּ ּה "תֹודָּ  ַחיָּיב לֹוַמר לָּ
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ְך הֹוִסיף  ַמרַעל כָּ אָּ  ַהֶמֶלְך וְּ

ֶיה ַמר ַבׁש ִיהְּ ַהדְּ חֹור וְּ ֶיה ׁשָּ  ֶׁשַהדֹוב ִיהְּ

 

 סבא יוחנן:

א רָּ קֹול קָּ ם בְּ עָּ הָּ ַהל וְּ חֹוב צָּ רְּ  הָּ

א ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  רֹון ַלִשֲעמּום ַהנֹורָּ א ִפתְּ צָּ  מָּ

בּון ַהִגיבֹור אֹות ִמי ַהבָּ ם ִחיכּו ִלרְּ  כּולָּ

נֹוב דְּ  חֹורִמי יֵָּעז ִלגְּ  ַבׁש ִמדֹוב ׁשָּ

אֹוֶמץ יָּה ֶאת הָּ ד לֹא הָּ ַאף ֶאחָּ ל לְּ  ֲאבָּ

צּוץ ֶׁשל קֹוֶמץ מְּ  ַאף לֹא קָּ

ב ֵהֵחל גֹוֵבר עָּ רָּ עֹוד ֶרַגע, הָּ ַבר ֶרַגע וְּ  עָּ

ב ֵאינֹו עֹוֵבר עָּ רָּ ה, הָּ עָּ עֹוד ׁשָּ ה וְּ עָּ ה ׁשָּ רָּ בְּ  עָּ

קֹול ִעיר ֵהֵחל צֹוֵעק בְּ בּון צָּ ז אֹותֹו בָּ אָּ  וְּ

 

 בבון צעיר: 

ס ֵמַהכֹול!נִ  אָּ ֵעב, ִנמְּ ס ִלי! ֲאִני רָּ אָּ  מְּ

ַתֵגע רֹוב ֶאׁשְּ קָּ  ִאם לֹא אֹוַכל בְּ

ֵמם  ַׁשעְּ ה, מְּ כָּ לָּ ֵמם ַבַממְּ ַׁשעְּ  ּוֵמַיֵגעַ מְּ

ה ה ֲארּוכָּ עָּ ר ׁשָּ בָּ ֶקֶרת כְּ ַקרְּ ִני מְּ  ִבטְּ

ה  ֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאכֹול ַבנָּנָּה ַרכָּ

ס  אָּ ק, ִנמְּ חָּ ס ִלי ֵמַהִמשְּ אָּ  ֵמַהכֹולִנמְּ

קֹול עּו אֹוִתי צֹוֵעק בְּ מְּ ַפת ִלי ֶׁשִיׁשְּ  לֹא ִאכְּ

ַתֵגעֵמרֹוב ׁשִ  נּו ִנׁשְּ  ֲעמּום כּולָּ

ֵמם  ַׁשעְּ ה, מְּ כָּ לָּ ֵמם ַבַממְּ ַׁשעְּ  ּוֵמַיֵגעַ מְּ

 

 סבא יוחנן:

ת ׁשּוב בְּ  ֳחרָּ הבֹוֶקר ַהמָּ מָּ מָּ  דְּ

ה מָּ מָּ יּו ֵריִקים, ׁשְּ חֹובֹות הָּ רְּ ל הָּ  כָּ

ַמן נַָּסק ל ַהזְּ לָּ  ֶאל ֶהחָּ

ל ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  לָּ ׁש אּומְּ יָּה ַממָּ  הָּ

כֹוחַ  ֵדם בְּ ֵהירָּ ה לְּ ִניסָּ תֹו וְּ ִמיטָּ ַכב בְּ  ׁשָּ

פֹוֵצץ לֹו ַהמֹוחַ  ַעט ִהתְּ בֹות ִכמְּ ׁשָּ  ַאְך ֵמרֹוב ַמחְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ
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אּו ִמיָּ  ִתי ִקרְּ ִאׁשְּ ה ַנַגהַנַגהד לְּ  ַהיָּפָּ

הַוַדאי ִהיא ִתמְּ  יָּה ַהֲחִריפָּ עָּ רֹון ַלבְּ א ִפתְּ  צָּ

 

ההמלכה  הנַּגַּ גַּ  :נַּ

הֹוֶלֶמת ה וְּ חּופָּ ה דְּ ָך ִסיבָּ וה ֶׁשֵיׁש לְּ ַקּוָּ  ֲאִני מְּ

חֹוֶלֶמת ֵׁשנָּה וְּ ֶׁשִהיא יְּ ה כְּ כָּ ִעיִרים ַמלְּ ם מְּ תָּ  לֹא סְּ

ַלי ַנת ַהיֹוִפי ֶׁשִלי עָּ  ִליׁשֹון ֶאת ׁשְּ

ּה לֹא  ַתחֶׁשֲחִלילָּ ֱאִליִליעֹוִרי  ִימָּ  הָּ

יָּה? עָּ ה ַהבְּ ז ֱאמֹור ִלי ִאיִׁשי ַהטֹוב, מָּ  אָּ

יָּה תֹור ֶאת ַהסּוגְּ ׁשֹוב, ִנפְּ ַיַחד ַנחְּ  בֹוא בְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ֵמם ִלי  ַׁשעְּ ה ַנַגהַנַגהמְּ רָּ קָּ  ַהיְּ

א! ֵמם ִלי נֹורָּ ַׁשעְּ  מְּ

 

ההמלכה  הנַּגַּ גַּ  :נַּ

יָּה? זֹאת  עָּ ָך? זֹאת ַהבְּ ֵמם לְּ ַׁשעְּ ה?מְּ קָּ  ַהמּועָּ

ה? כָּ ִעיר ֶאת ַהַמלְּ הָּ ַלל ֶזה ִציִּוויתָּ לְּ  ִבגְּ

נָּף נָּף ֶלעָּ פֹוץ ֵמעָּ ֵעִצים, ִתקְּ ַטֵפס ַעל הָּ  תְּ

ַנף ֵצא ה ַעל ַגבֹו ֶׁשל ַקרְּ ִכיבָּ  ִלרְּ

ר,  ֵלי ֵמיתָּ מֹוֶרת כְּ ֵגן ִתזְּ ַארְּ ר ַגם לְּ ׁשָּ  ֶאפְּ

ִפים ׁשָּ ִסיבֹות, נְּ  מְּ

ָך ַהֶמֶלְך  ׁשּותְּ ר, ַבבּוֶבבֹוַהכֹול נָּתּון ִלרְּ  ַהיָּקָּ

 ַחֶייָך ֵהם יִָּפים

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ִריְך ִׁשינּוי!  ְך ַחיָּיִביםצָּ פָּ  ַמהְּ

ֵנינּו ַלַפח קּו ֶאת ׁשְּ רְּ ִיזְּ מּו וְּ ַתֲעמְּ ְך ִיׁשְּ ל כָּ ִתיִנים כָּ רֹוב ַהנְּ קָּ  בְּ

יּו ַהֶמֶלְך  ר לֹא ִיהְּ בָּ ז כְּ אָּ ה  ַבבּוֶבבֹווְּ כָּ ַהַמלְּ ה ַנַגהַנַגהוְּ  ַהיָּפָּ

א ֶבל ֶאלָּ ֶטמְּ תֹו  ַבבּוֶבבֹו הָּ ִאׁשְּ הוְּ  ַהקֹוִפיפָּ

 

ההמלכה  הנַּגַּ גַּ  :נַּ

ֶזה ַמֲעֶשה ֶרה כָּ לֹא ִיקְּ  לֹא יָּקּום וְּ

ד לֹא יֹוִריד ֵמַהִכיֵסא  אֹוִתי ַאף ֶאחָּ
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יֹותַגם ִאם  ה ֲארָּ ִעים ִפיִלים אֹו ֵמאָּ  יָּבֹואּו ִׁשבְּ

זֹאת ַקלּות ֶׁשכָּ ה לֹא ֲאַווֵתר בְּ לּוכָּ  ַעל ֵכס ַהמְּ

ַעֵסק ִהתְּ  ּוִמי ֶׁשַרק יֵָּעז ִאיִתי לְּ

ל ֵביתֹו ֲאַרֵסק! ֶאת כָּ ה וְּ מָּ חָּ ִמלְּ קּום מּולֹו בְּ  אָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ל  כָּ ַפֵזר ִאיּוִמים לְּ דלְּ מָּ ַגם ֶנחְּ ִתי ֶזה טֹוב וְּ כָּ  ַהִכיּוּוִנים ַמלְּ

ַעד ה לָּ לּוכָּ ֵאר ַעל ֵכס ַהמְּ יֹון ֵאיְך ִנשָּ ל לֹא נַָּתתְּ ִלי ׁשּום ַרעְּ  ֲאבָּ

 

ההמלכה  הנַּגַּ גַּ  :נַּ

יֹון ִכי ַהטֹוב, ֵיׁש ִלי ַרעְּ  ַמלְּ

יֹון ֵׁשב ִלי טֹוב, ֵלְך ִעם ַהִדמְּ  ַהקְּ

ַתח  ה?ַמדּוַע לֹא ִנפְּ ה ֲארּוכָּ מָּ חָּ ִמלְּ  בְּ

ה ֶיה ַתֲעסּוקָּ ם ִתהְּ כּולָּ ְך לְּ  כָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ֵחםֵאיְך  ה?ִנלָּ מָּ ִמי? בְּ  ? בְּ

ה? מָּ חָּ ִמלְּ ַתח בְּ ה ִנפְּ ִלי ִסיבָּ  ּובְּ

ט לָּ עֹון מּוחְּ  ֶזה ִׁשיגָּ

ט לָּ דּו ַלִמקְּ ִפים ִירְּ  ֲאלָּ

ֶזה  רֹותלֹא ֶאֵתן לְּ  ִלקְּ

ִביא  ה תָּ מָּ חָּ רֹותִמלְּ ֵלינּו ַרק צָּ  עָּ

 

ההמלכה  הנַּגַּ גַּ  :נַּ

ִנים צָּ מֹו ַקבְּ יֹות כְּ ַרֵגל ִלחְּ ַדאי ֶׁשִנתְּ ְך, אּוַלי כְּ  ִאם כָּ

ִנים ֶיה ֵׁשִני ֵליצָּ אֹוד ִנהְּ רֹוב מְּ קָּ  ִכי בְּ

ה ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  לָּ לָּ אּומְּ תֹו הָּ ִאׁשְּ  ַהִטיֵפׁש וְּ

קֹום ַלגּור  מֹוןִבמְּ ַארְּ הנָּגּור  בָּ לָּ בָּ  ַבִמזְּ

ֶנה  יֹוֵתר ַאל ִתפְּ ַרֲעיֹונֹות ֵאַליוְּ ה זָּקּוק לְּ ֶׁשַאתָּ  כְּ

רֹונֹות ִפתְּ ִׁשיב לְּ ה לֹא ַמקְּ ה ַאתָּ כָּ  ִכי ַגם כָּ

ֵמם  ַׁשעְּ לֹוֵנן ֶׁשמְּ ִהתְּ ִסיק לְּ ה, ַתפְּ ַתֲעֶשה ִלי טֹובָּ ָךוְּ א לְּ  נֹורָּ

קֹום  חֹות ַתֲעֶשה ַמֶשהּו ִבמְּ פָּ ַבכְּ אֹו לְּ ִהתְּ ַרע! ֵיןלְּ ׁש בְּ ה חָּ  ֶׁשַאתָּ

 

 סבא יוחנן:
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ה רָּ עָּ מֹון ִבסְּ ַארְּ ה ֶאת הָּ בָּ זְּ ה עָּ כָּ  ַהַמלְּ

ה  ַהֵפך ַבִמיטָּ ה ִהתְּ לָּ ל ַהַליְּ ַהֶמֶלְך כָּ ַרהוְּ קָּ  הָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ה כָּ לָּ ֵקט ַבַממְּ ְך ׁשָּ ל כָּ  כָּ

ה לּוכָּ אֹוד ֲאסּוַלק ִמֵכס ַהמְּ רֹוב מְּ קָּ  ּובְּ

א ֶזה ַהכֹול ַלל ַהִשֲעמּום ַהנֹורָּ  ִבגְּ

 

 סבא יוחנן:

ה נֹורָּ ה ֶאת ַהמְּ ִכיבָּ מֹו וְּ ַעצְּ ַמר לְּ  אָּ

ַהֵפך ַעל ַהַגב ֵגל ַעל ַהֶבֶטן, ִהתְּ ַגלְּ  ִהתְּ

ַׁשב חָּ ַׁשב וְּ ַדם, ַרק חָּ ל הּוא לֹא ִנרְּ  ֲאבָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ה ּוֶבֱאֶמת  ַנַגהַנַגהאּוַלי צֹוֶדֶקת  ַליַהיָּפָּ ה? עָּ מָּ חָּ ִמלְּ ֵצאת לְּ  לָּ

ה? הּומָּ צֹוַח ִבמְּ ְך ִלפְּ ם כָּ תָּ ה? סְּ מָּ ִמי, בְּ  ַאְך בְּ

ֵחם ַבִפיִלים  אּוַלי ִנלָּ

דֹוִלים ְך גְּ ל כָּ ל ֵהם כָּ  ֲאבָּ

יֹות ֵחם ַבֲארָּ  אּוַלי ִנלָּ

יֹות עָּ ִלי בְּ חּו בְּ ַנצְּ ל ֵהם יְּ  ֲאבָּ

ַחלָּׁשֹות ַטנֹות וְּ ִלים ֵהן קְּ מָּ ה ִעם ַהנְּ  ּומָּ

ְך ַרבֹות ּוַמִתיׁשֹות ַאְך ל כָּ  ֵהן כָּ

קֹוף? ז ֶאת ִמי ִנתְּ  אָּ

 אּוַלי ֶאת ַהּקֹוף...?

 

 סבא יוחנן:

ם ַהֶמֶלְך  ת קָּ ֳחרָּ בֹוֶקר ַהמָּ ה ַבבּוֶבבֹובְּ ֵהֵחל ַבֲעבֹודָּ  וְּ

ה דָּ ַבע עּובְּ קָּ ִרים וְּ ׁשֹורְּ  ִכיֵנס ֶאת מֹוֶעֶצת ַהמְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ה ֶנֶגד  מָּ חָּ ִמלְּ גֵנֵצא לְּ ג אּוַטנְּ  , ֶזה לֹא ֲחלֹוםַהאּוַרנְּ

לֹום ַגִסים, ֵהם לֹא רֹוִצים ׁשָּ ִרים וְּ כֹועָּ  ֵהם מְּ

ֶהם ִמי ַהּקֹוף ַהשֹוֵלט  אֹות לָּ ַהרְּ  ַבֶגַזעַחיָּיִבים לְּ

ם  דָּ ֵחם בְּ ה, ִנלָּ ֵרירָּ ֶחֶמת ֵאין בְּ  ַוֶיַזעזֹאת ִמלְּ
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גַ  ִהתְּ ם ַחיָּיִבים לְּ הכּולָּ מָּ חָּ  ֵייס ַלִמלְּ

ַמַען ה! לְּ מָּ ֲאדָּ הָּ ה, ַהֵכס וְּ כָּ לָּ  ַהַממְּ

 

 מועצת המשוררים:

ה ֶנֶגד  מָּ חָּ ִמלְּ גֵנֵצא לְּ ג אּוַטנְּ  , ֶזה לֹא ֲחלֹוםַהאּוַרנְּ

לֹום ַגִסים, ֵהם לֹא רֹוִצים ׁשָּ ִרים וְּ כֹועָּ  ֵהם מְּ

ה מָּ חָּ ַגֵייס ַלִמלְּ ִהתְּ ם ַחיָּיִבים לְּ  כּולָּ

ַמַען  הלְּ מָּ ֲאדָּ הָּ ה, ַהֵכס וְּ כָּ לָּ  ַהַממְּ

ה מָּ מָּ ִפיג ֶאת ַהדְּ ה תָּ מָּ חָּ  ַרק ִמלְּ

ה מָּ מָּ ִריַח ֶאת ַהשְּ ה ַתפְּ מָּ חָּ  ַרק ִמלְּ

 !!!ה-מָּ -חָּ -לְּ -מִ 

 

 סבא יוחנן:

ה מָּ ַהל, הָּ חֹוב צָּ רְּ ל הָּ  כָּ

ה ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  מָּ חָּ ִריז ַעל ִמלְּ  ִהכְּ

ֶחֶמת אֵ  א ִמלְּ ה ֶאלָּ מָּ חָּ ם ִמלְּ תָּ לֹא סְּ ה!וְּ ֵרירָּ  ין בְּ

ה! ד, ַלֲחבּורָּ ַעם ֶאחָּ דּו לְּ ַאגְּ בּוִנים ִהתְּ ל ַהבָּ  כָּ

ִלים ֶאת  ַקלְּ ם ֵהֵחלּו מְּ גכּולָּ ג אּוַטנְּ טּונִָּפיםַהאּוַרנְּ  , מְּ

ה ַלּקֹוִפים! ִרים, ַגִסים, ַאֶתם בּוׁשָּ כֹועָּ  מְּ

קֹול ַעק בְּ ִעיר צָּ בּון צָּ ַרק אֹותֹו בָּ  וְּ

 

 בבון צעיר: 

ִסיק ֶאת ַהכֹול! ַחיָּיִבים ַהפְּ  ִמיָּד לְּ

ט לָּ עֹון מּוחְּ  ֶזה ִׁשגָּ

ט לָּ דּו ַלִמקְּ ִפים ִירְּ  ֲאלָּ

רֹות ֶזה ִלקְּ ֵתת לְּ נּו לָּ סּור לָּ  אָּ

רֹות ֵלינּו ַרק צָּ ִביא עָּ ה תָּ מָּ חָּ  ִמלְּ

 

 סבא יוחנן:

ַמע ִׁשיב ּוִמי ִיׁשְּ  ַאְך ִמי ַיקְּ

ה מָּ חָּ ִכים ַלִמלְּ בּוִנים ֶנֱערָּ ל ַהבָּ  כָּ

 

ה  אקפלה: כולם בשירת מָּ חָּ ה  –ַרק ִמלְּ מָּ חָּ ה  –ַרק ִמלְּ מָּ חָּ ה –ַרק ִמלְּ מָּ מָּ ִפיג ֶאת ַהדְּ  תָּ
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  סבא יוחנן:

כֹות ַהּקֹוִפים לָּ ל ַממְּ כָּ אֹות ַהֲחזִָּקים ֶׁשבְּ בָּ ֵני ַהצְּ ׁשּו ׁשְּ גְּ נֹות ֶעֶרב ִנפְּ  ִלפְּ

ד,  ג ַחיָּיֵליִמַצד ֶאחָּ ג אּוַטנְּ רּוִשים ּוִמֶנגֶ  ַהאּוַרנְּ ִדים פְּ פּוִפים ַחיָּיֵליד עֹומְּ ִדים צְּ בּוִנים עֹומְּ  ַהבָּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

בּוִנים ָך ֶמֶלְך ַהבָּ ה לְּ רָּ ה קָּ  מָּ

ִנים נּו ֲחֵבִרים טֹוִבים ִמֶזה ׁשָּ  ֲאַנחְּ

ה פָּ קָּ ִתי ִהִגיעּו ִאיּוִמים ַעל ַהתְּ ַלכְּ ַממְּ ֶפַתע לְּ  לְּ

ה ֵחם ֶנֶגד ׁשּום קֹוף אֹו קֹופָּ ִהילָּ  ֲאִני לֹא רֹוֶצה לְּ

ה  ֵרירָּ ֶיה ִלי בְּ  ַאְך לֹא ִתהְּ

ַאֵיים ִׁשיְך לְּ  ִאם ַתמְּ

ה ָך ַבֲחזָּרָּ קֹוף אֹותְּ  ֶאתְּ

ַקֵיים! ִטיַח ַוֲאִני ַגם מְּ  ֲאִני ַמבְּ

ׁשֹוׁש לֹא ֶאחְּ  לֹא ֲאַפֵחד וְּ

לֹוׁש ִתי ִלפְּ ַלכְּ ַאֵיים ֶאל ַממְּ בּון ֶׁשמְּ  ִמבָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

נָּע ֶׁשַגם  ׁשּוכְּ ֵמם ַוֲאִני מְּ ַׁשעְּ ִתי מְּ ַלכְּ ַממְּ ָךבְּ תְּ ַלכְּ ַממְּ  בְּ

ִסיק  ִהַתֵמםַתפְּ ָךלְּ ה ַתֲעִסיק ַגם אֹותְּ מָּ חָּ   , ַהִמלְּ

ֶאה ֶאת  ִתיֶניָךִתרְּ ִׁשים נְּ גָּ   ֵאיְך ֵהם ִנרְּ

רּוִכים  ִדים דְּ חּוִׁשים –עֹומְּ ִנים ּונְּ  ֵאיתָּ

ֶמֶלְך ַאֵחרֵמרֹוב ִׁשֲעמּום ֵהֵחלּו  ִתי ִכי ַיֲחִליפּו אֹוִתי בְּ ַלכְּ ַממְּ מּועֹות בְּ  ׁשְּ

ֵבר ר חָּ בָּ ִדיּוק אֹותֹו דָּ ב הּוא בְּ ה ַהַמצָּ כָּ לָּ ֵלְך ַבַממְּ מּועֹות ֶׁשֶאצְּ ִתי ׁשְּ ַמעְּ  ׁשָּ

ִפים ׁשָּ ִתי נְּ ַגנְּ ִסיבֹות, ִארְּ ִתי מְּ ַרכְּ  עָּ

ִקים ַבֲחרּוִזים יִָּפים חָּ  ִניִסיִתי ִמשְּ

ַזרַאְך  ר לֹא עָּ בָּ  ׁשּום דָּ

זָּר ַאכְּ ֶיה ַמר וְּ ֵנינּו ִיהְּ ל ׁשְּ אֹוד גֹורָּ רֹוב מְּ קָּ  ּובְּ

ֵחִפים ִנים יְּ צָּ תֹור ַקבְּ ֵמנּו בְּ א ַעצְּ צָּ  ִנמְּ

ַהֶמֶלְך  ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  ֵני קֹוִפים ַרגּוֶטגֹווְּ ם עֹוד ׁשְּ תָּ יּו סְּ  ִיהְּ

ִמלְּ  ה ֶׁשֵנֵצא בְּ ִתי ִהִציעָּ הַעל ֵכן ִאׁשְּ מָּ  חָּ

ה מָּ ה ֲחכָּ  ַוֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשזֹאת ֵעצָּ

ה מָּ מָּ ִפיג ֶאת ַהדְּ ה תָּ מָּ חָּ  ַרק ִמלְּ

ה מָּ מָּ ִריַח ֶאת ַהשְּ ה ַתפְּ מָּ חָּ  ַרק ִמלְּ
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גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

יֹום אָּ א וְּ ִתי ַהִשֲעמּום נֹורָּ ַלכְּ ַממְּ ֵכן, ַגם בְּ  אָּ

ִאיִתי ֶאת אַ  ִתיַניף ַפַעם לֹא רָּ מֹו ַהיֹום נְּ ִׁשים כְּ גָּ ְך ִנרְּ ל כָּ  כָּ

ִנים  נְּ ַתכְּ ִדיִדי ֶׁשמְּ ִתי ַגם ֲאִני יְּ ַמעְּ ֵקִניׁשָּ לְּ סָּ מֹון לְּ ַארְּ  ֵמהָּ

מֹון טֹון ִעם ֶההָּ תֹוְך ַקרְּ חֹוב בְּ רְּ גּור בָּ רֹוב אָּ קָּ  ּובְּ

ָך בְּ ַבבּוֶבבֹוֲחֵבִרי ַהטֹוב, ַהֶמֶלְך  דְּ ֵצאת ֶנגְּ תָּ אֹוִתי לָּ ַנעְּ ה, ִׁשכְּ מָּ חָּ  ִמלְּ

ֵכן ֶאת  ִתיֶניָךהָּ ה נְּ ֶיה ַמֲהלּומָּ  זֹאת ִתהְּ

 

ה  כולם בשירת אקפלה: מָּ חָּ ה  –ַרק ִמלְּ מָּ חָּ ה   -ַרק ִמלְּ מָּ חָּ ה! –ַרק ִמלְּ מָּ מָּ ִפיג ֶאת ַהדְּ  תָּ

 

 סבא יוחנן:

ִראׁשֹונָּה! ֶחֶמת ַהּקֹוִפים הָּ ה ִמלְּ ְך ֵהֵחלָּ כָּ  וְּ

ר חֹוֶדׁש  בָּ בּוַע, עָּ ַבר ׁשָּ ַבר יֹום, עָּ נָּהעָּ ה ׁשָּ רָּ בְּ עָּ  וְּ

ה רָּ ר ִׁשגְּ בָּ ה ִהיא כְּ מָּ חָּ  ַהִמלְּ

ה רָּ ל ֶזה קָּ ר לֹא זֹוֵכר ֵאיְך כָּ בָּ ד כְּ  ַאף ֶאחָּ

ִדים דָּ ֵני ַהצְּ ה ֵבין ׁשְּ דֹולָּ ה גְּ אָּ ה ִשנְּ ַמן ֵהֵחלָּ  ִעם ַהזְּ

ִדים בּודָּ ֵני ֲאזֹוִרים מְּ קּו ִלׁשְּ ֶגל ִחילְּ ֶאת ַהג'ּונְּ  וְּ

 

טובים, אני לא מבין איך זה הגיוני ששני חברים כל כך טובים ייצאו אחד נגד השני אבל הם היו החברים הכי  נדב:

 במלחמה, ככה סתם בלי שום סיבה?

 היה להם משעמם בממלכה והם פחדו שיסלקו אותם מכס המלוכה סבא יוחנן:

 ויותר הם לא דברו לעולם? נדב:

 רק רגע, הסיפור שלנו עוד לא תם... סבא יוחנן:

 

 

 מערכה שנייה:

 

 סבא יוחנן:

ה  ִסיכָּ ַטֵייל ַהנְּ ּה לְּ ה לָּ אָּ ד יָּצְּ היֹום ֶאחָּ גָּ ַגנְּ  ַבנְּ

ה ֶׁשל ַהֶמֶלְך  ִחידָּ ם ַהיְּ ה  ַבבּוֶבבֹוִבתָּ כָּ ַהַמלְּ  ַנַגהַנַגהוְּ

מֹוִרים רֹון ִׁשיִרים ּוִמזְּ ה בְּ מָּ זְּ  ִזמְּ

ה ֵזִרים רָּ זְּ ׁשָּ ִחים וְּ רָּ ה פְּ פָּ טְּ  קָּ

בּול ִשים ֵלב ֶאת ַהגְּ ִלי לָּ ה בְּ רָּ בְּ  ִהיא עָּ
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ה רָּ לּום לֹא קָּ ִאילּו כְּ ֵזם כְּ ַזמְּ ה לְּ ִׁשיכָּ ִהמְּ  וְּ

 

ה) גָּ ַגנְּ גשרה שיר להנאתה כשלפתע נתקלת בנסיך  ַבנְּ ג אּוַטנְּ  (ַרנּוֶנגֹו ַהאּוַרנְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ה? כָּ לָּ ה ַבַממְּ ה ַאתְּ עֹושָּ  ִמי ַאתְּ ּומָּ

רֹואַתֲעִני ּוִמיָּ  ה ד! ַאֶחֶרת ֲאַאֵלץ ִלקְּ חָּ טָּ ַאבְּ  לְּ

ִביַבבּוִנית ַאתְּ ַהִאם  ז ַאתְּ אֹויְּ  ? ִכי ִאם ֵכן אָּ

ִבי ְך אֹוֵמר אָּ חֹות כָּ פָּ   לְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

רלֹא אֹו בָּ לֹא אֹוַמר דָּ ה ,ִציא ֶהֶגה וְּ ִטיחָּ  ֲאִני ַמבְּ

ָך? ,ַעד ֲאֶׁשר תֹאַמר ה ֶׁשלְּ כָּ לָּ ַבע ֶׁשזֹאת ַהַממְּ ה ּוִמי קָּ  ִמי ַאתָּ

ה  גַהִאם ַאתָּ ג אּוַטנְּ ִביאּוַרנְּ ה אֹויְּ ז ַאתָּ  ? ִכי ִאם ֵכן אָּ

ִבי ְך אֹוֵמר אָּ חֹות כָּ פָּ  לְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ִסיְך   ַרנּוֶנגֹוֲאִני הּוא ַהנָּ

נֹו ֶׁשל ַהֶמֶלְך   ַרגּוֶטגֹובְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  : בַּ

ה  ִסיכָּ הַוֲאִני ַהנְּ גָּ ַגנְּ  ַבנְּ

ם ֶׁשל ַהֶמֶלְך  ה  ַבבּוֶבבֹוִבתָּ כָּ ַהַמלְּ  ַנַגהַנַגהוְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ִתי, ֶזהּו חֹוק  מָּ עֹוד ַעל ַאדְּ סּור ִלצְּ בּוִנים אָּ קֹוִפים בָּ  יֹוִמין ַעִתיקלְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ת, ֶגַזע  ֵדל דָּ ִלי ֶהבְּ ה ַהזֹאת ַׁשֶייֶכת ַלכֹול, בְּ מָּ ֲאדָּ  ּוִמיןהָּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

בּול ֶאֱחֶצה? ִגיִבי ִאם ֶאת ַהגְּ ֵאיְך תָּ  וְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ
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ה רֹוֶצה ה ֶׁשַאתָּ ִתי ַתֲעֶשה מָּ ִחינָּ  ִמבְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

בּוִנים ֵהם טִ  ל ַהבָּ ִבי אֹוֵמר ֶׁשכָּ מּוִריםיאָּ ִׁשים גְּ  פְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ִבי אֹוֵמר  אָּ גשוְּ ג אּוַטנְּ ִרים ַהאּוַרנְּ ֹכעָּ  מְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

פֹור ַעד ֶעֶשר ִעים ִלסְּ בּוִנים לֹא יֹודְּ ִבי אֹוֵמר ֶׁשבָּ  אָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ה ֶׁשל  ל ִמילָּ ִבי אֹוֵמר ֶׁשכָּ אָּ גוְּ ג אּוַטנְּ  ִהיא ֶׁשֶקר אּוַרנְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ַׁשֵּקרֶזה לֹא נָּכֹון, ֲאִני ַאף ַפַעם   לֹא מְּ

ֵהֶפְך, ַרק ֱאֶמת ֲאִני דֹוֵבר  לְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

מֹון פֹור הָּ ה, ֲאִני יֹוַדַעת ִלסְּ ׁשָּ  ַוֲאִני לֹא ִטיפְּ

יֹון... ִרילְּ יֹון, טְּ ה, ֶאֶלף, ִמילְּ מֹוַע? ֶעֶשר, ֵמאָּ  רֹוֶצה ִלׁשְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ִסיִקי  ְך ַרק ַתפְּ ֵסֶדר ֲאִני ַמֲאִמין לָּ הבְּ ׁשָּ ַבּקָּ  בְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

מָּ ב ָך ֹאֶמר ֶׁשֲאִני לֹא וא ִנׁשְּ הע אֹותְּ ׁשָּ  ִטפְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

האההה...  מָּ  ַאתְּ ֲחכָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ַגם  ?וְּ
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נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ַגם ה וְּ  ?מָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ַגם  ...?וְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ה ַגם קֹופָּ  וְּ

 

ְנָגההנסיך  ְנגַּ  :בַּ

ַגם  ...?וְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ַגם ה... וְּ  יָּפָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ה ה תֹודָּ ן ַרבָּ פָּ ָך ַחנְּ  לְּ

ן רָּ ה לֹא ַׁשקְּ יו ֲאִני ַמֲאִמינָּה ֶׁשַאתָּ ׁשָּ  ַעכְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ק? חָּ ַשֵחק ִמשְּ ה לְּ  רֹוצָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ִטיַח  ַחקַרק ִאם ַתבְּ  ֶׁשִנצְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ִׁשיִבי ַלחּוִּקים ֲחִקי, ַרק ַהקְּ ִטיַח ֶׁשִתצְּ  ַמבְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ִקים חָּ ִמשְּ ַנַצַחת בְּ ִמיד מְּ ָך, ֲאִני תָּ ה אֹותְּ ִהירָּ  ֲאִני ַמזְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

רֹאׁש ִמי ֵעיַנִיים, ִשיִמי יַָּדִיים ַעל הָּ  כדבריו()הנסיכה עושה  ַתַעצְּ

לֹוׁש ִרי ַעד ׁשָּ פְּ יו ִתסְּ ׁשָּ   ַעכְּ
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ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

לֹוׁש... ַתִיים... ׁשָּ  ַאַחת... ׁשְּ

 

גָּהמדגדג את  ַרנּוֶנגֹו) ַגנְּ  והיא צוחקת בלי סוף עד שהשניים נרגעים ומתיישבים זה לצד זאת( ַבנְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ַלי ר עָּ אּוחָּ ר מְּ בָּ יָּה כְּ מֹון, ִנהְּ ַארְּ  ַלֲחזֹור ֶאל הָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ר? חָּ ֵגׁש ֹפה ַגם מָּ ָך ֶׁשִנפָּ תְּ ה ַדעְּ  מָּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ן סּוכָּ ֱאֶמת ֶׁשֶזה ֵדי מְּ  הָּ

אן ִבי ִייַדע ֶׁשֲאִני כָּ סּור ֶׁשאָּ  אָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ַדאי ַעס, כְּ ִבי ִיכְּ ֵרד ַגם אָּ  ֶׁשִנפָּ

ַעט ַהחֹוֶׁשְך יֹוֵרד ֶאה ֶׁשעֹוד מְּ  ִנרְּ

ַלי ה עָּ לּוכָּ  ַלֲחזֹור ֶאל ֵבית ַהמְּ

ה כָּ לָּ ל ַהַממְּ כָּ שּו אֹוִתי בְּ ַחפְּ ֵני ֶׁשיְּ  ִלפְּ

 

 , כבר מאוחרלסייםנראה לי שהגיע הזמן  טוב, נדבי סבא יוחנן:

 אבל רגע סבא, המלחמה לא נגמרה נדב:

 נמשיך את הסיפור מחר סבא יוחנן:

 אתה לא יכול להפסיק את הסיפור באמצע נדב:

 טוב, בסדר... בסדר... אז ככה: סבא יוחנן:

 

 

 מערכה שלישית

 

 סבא יוחנן:

עֹוֵרר ַהֶמֶלְך  ד ִהתְּ נָּתֹו ַבבּוֶבבֹובֹוֶקר ֶאחָּ  ִמשְּ
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ִבתֹו א לְּ רָּ ִליִחים ֶׁשִיקְּ ד ַהשְּ  ּוִביֵּקׁש ֵמֶאחָּ

ִליַח  מֹוןַהשָּ ַארְּ ֵצאת בָּ ה ֵאינָּּה ִנמְּ ִסיכָּ הֹוִדיַע ִכי ַהנְּ ַזר וְּ  חָּ

מֹון תֹוֵבב ֵבין ֶההָּ ִהסְּ ה לְּ אָּ תֹו ַווַדאי יָּצְּ ַדעְּ הֹוִסיף ִכי לְּ  וְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

מֹון? תֹוֵבב ֵבין ֶההָּ ִהסְּ ה לְּ אָּ ה זֹאת אֹוֶמֶרת יָּצְּ  מָּ

ִלי ִליּוּוי  ה לֹא עֹוֶזֶבת בְּ ִסיכָּ מֹוןנְּ ַארְּ מּוד ֶאת הָּ  צָּ

ה כָּ לָּ ל ַהַממְּ כָּ ִליִחים לְּ חּו ִמיָּד ׁשְּ  ִׁשילְּ

ה ִסיכָּ צֹוא ִמיָּד ֶאת ַהנְּ  ַחיָּיִבים ִלמְּ

 

 השליח:

ַמע לֹא ׁשָּ ה וְּ אָּ ם, ׁשּום קֹוף לֹא רָּ רָּ ִכי הָּ  ַמלְּ

ה מָּ ָך ֶנֶעלְּ ַצֲעִרי, ִכי ִבתְּ ֶאה ִלי, לְּ  ִנרְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ָך לְּ  ֶאה לְּ ה?!ִנרְּ מָּ ָך ִכי ִבִתי ֶנֶעלְּ  ַצֲערְּ

ִרימּו  להָּ לֶאֶבן,  כָּ ה! כָּ מָּ  ִפיַסת ֲאדָּ

חּו  ֹכלִׁשלְּ ִליִחים לְּ ֶגל ׁשְּ  ַהג'ּונְּ

שּו  קֹול, ַחפְּ אּו בְּ   ַבִשיִחיםִקרְּ

 )השליח יוצא(

ה? יֹות ִבִתי ַהיָּפָּ ה ִלהְּ כֹולָּ ן יְּ  ֵהיכָּ

ה! פָּ טְּ  ֶאל ֱאלֹוִהים! ַווַדאי ֶנחְּ

 

 השליח: 

ה ׁשּובָּ ם, עֹוד ֵאין תְּ רָּ ִכי הָּ  ַמלְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

א! בָּ ל ַהצָּ יסּו ִמיָּד ֶאת כָּ  ַגיְּ

 

 מועצת המשוררים:

ה ִהכֹונּו ִהכֹונּו מָּ חָּ ִמלְּ  לְּ

ה מָּ  ִבתֹו ֶׁשל ַהֶמֶלְך ֶנֶעלְּ

 

 סבא יוחנן:
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ה מָּ ַהל, הָּ חֹוב צָּ רְּ ל הָּ  כָּ

ה הּומָּ סֹון, ֵאיזֹו מְּ  ֵאיֶזה אָּ

 

 מועצת המשוררים:

ה מָּ חָּ ִמלְּ ֵגן לְּ ַארְּ ה ִנתְּ ִדימָּ  קָּ

ה מָּ  ִבתֹו ֶׁשל ַהֶמֶלְך ֶנֶעלְּ

ה ִסיכָּ ִזיר ֶאת ַהנְּ  ַנחְּ

ה לּוכָּ מֹון ַהמְּ  ֶאל ַארְּ

 !!!ה-מָּ -חָּ -לְּ -מִ 

 

  סבא יוחנן:

כֹות  לָּ ל ַממְּ כָּ אֹות ַהֲחזִָּקים ֶׁשבְּ בָּ ֵני ַהצְּ ׁשּו ַבֵשִנית ׁשְּ גְּ נֹות ֶעֶרב ִנפְּ  ַהּקֹוִפיםִלפְּ

ד  ג ַחיָּיֵליִמַצד ֶאחָּ ג אּוַטנְּ רּוִשים ּוִמֶנֶגד  ַהאּוַרנְּ ִדים פְּ פּוִפים ַחיָּיֵליעֹומְּ ִדים צְּ בּוִנים עֹומְּ  ַהבָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ַבר ֶׁשעָּ לֹא ֵאַדעַרגּוֶטגֹוַהֶמֶלְך  ,ֲחֵבִרי לְּ ִבין וְּ ם לֹא אָּ עֹולָּ  , לְּ

תָּ ַלֲחטֹוף ֶאת  הֵאיְך ֵהַעזְּ ִחידָּ  ִבִתי ַהיְּ

ֵדי  ר ִבכְּ בָּ ל דָּ ִׁשיַבהֶאֱעֶשה כָּ הָּ  לְּ

ה ֲאהּובָּ ֵׁשב ִלי ֶאת ִבִתי הָּ  הָּ

ה  לּוכָּ  ֲאַווֵתר ַעל ֵכס ַהמְּ

ה ִסיכָּ ֵרר ֶאת ִבִתי ַהנְּ  ַרק ַׁשחְּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

ַבר ֶׁשעָּ ה ַאִגיד?ַבבּוֶבבֹוַהֶמֶלְך  ,ֲחֵבִרי לְּ ה אֹוַמר ּומָּ  , מָּ

ִני ַהיִָּחיד תָּ ֶאת בְּ ַטפְּ ה חָּ  ֲהֵרי ַאתָּ

ר בָּ ל דָּ ִזיר אֹותֹו ֶאֱעֶשה כָּ ַהחְּ ֵדי לְּ  ִבכְּ

ר! ִני ַהיָּקָּ ֵׁשב ִלי ֶאת בְּ  ַרק הָּ

ה לּוכָּ ַפת ִלי ֲאִפילּו ִמֵכס ַהמְּ לֹא ִאכְּ  וְּ

ָך ַהכֹול ֶׁשלְּ ִני וְּ ֵרר ֶאת בְּ  ַׁשחְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ִתי ֶאת  ַטפְּ ָךלֹא חָּ  ִבנְּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ
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ָך ִתי ֶאת ִבתְּ ַטפְּ  ַוֲאִני לֹא חָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

 ֱאלֹוִהים ַאִדיִרים

ֵדי קֹוִפים ֲאֵחִרים! פּו ַעל יְּ טְּ  ַווַדאי ֶנחְּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

ִדים  אּוחָּ יֹות מְּ ֵלינּו ִלהְּ גּויִָּסיםעָּ  ּומְּ

ַיַחד ֶאל ַהִחיפּוִׁשים  ֵנֵצא בְּ

 

ה)שני המלכים יוצאים לחיפושים, אור עולה הנסיכה  גָּ ַגנְּ  שיושבים על עץ גבוה( ַרנּוֶנגֹווהנסיך  ַבנְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ר אּוחָּ ר מְּ בָּ יָּה כְּ ִׁשיְך, ִנהְּ ַהחְּ ר לְּ בָּ ִחיל כְּ  ַמתְּ

ר? חָּ ֵגׁש ׁשּוב מָּ ִנפָּ מֹון וְּ ַארְּ  אּוַלי ַנֲחזֹור ֶאל הָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ז ל אָּ יֹון ֲאבָּ נּו ֵתֵרד ַלִטמְּ ִנית ֶׁשלָּ כְּ ל ַהתָּ  כָּ

יֹון ַתֵמׁש ַבִדמְּ ׁשֹוב ֶׁשֵיׁש ֶׁשֶמׁש, ִתׁשְּ  ַתחְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

אן א אֹוִתי כָּ צָּ ֶׁשִימְּ אֹוד כְּ ַעס מְּ א ֶׁשִלי ִיכְּ  ַאבָּ

ן סּוכָּ אֹוד מְּ ה מְּ לָּ ֶגל ַבַליְּ  ַהג'ּונְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

א ַגם ֲאִני ַפֶחֶדת נֹורָּ  מְּ

ה ֵרירָּ ל ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשֵאין בְּ  ֲאבָּ

נּו  ִנית ֶׁשלָּ כְּ ֻצֶיֶנתַהתָּ  מְּ

סּוֶכֶנת  ֲאִפילּו ֶׁשִהיא מְּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

ֵלינּו ַלֲעשֹות? ה ֶׁשעָּ ה ֶׁשֶזה מָּ טּוחָּ  ַאתְּ בְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ
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נּו ַחיָּיִבים  ַנסֹותֲאִני ַמֲאִמינָּה ֶׁשֲאַנחְּ  לְּ

 

 )נכנסים שני המלכים(

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

ה נִָּסיְך? אָּ  אּוַלי ִמיֶׁשהּו רָּ

ִׁשיְך ַהחְּ ר לְּ בָּ ִחיל כְּ  ַמתְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ה? ִסיכָּ ה נְּ ֲאתָּ  אּוַלי ִמיֶׁשִהי רָּ

ה ה ַהֲחֵׁשכָּ ִחילָּ אֹור יֹוֵרד ַמתְּ  הָּ

 

 שני המלכים:

ה ַנֲעֶשה? ה ַנֲעֶשה? מָּ  מָּ

ֵדינּו  לָּ לֹא ַמֲחֶסהיְּ  ֲאבּוִדים לְּ

 

 (הנסיך והנסיכה מבחינים בהם ,)שני המלכים מתיישבים מדוכאים מתחת לעץ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  (ַרנּוֶנגֹו)לוחשת ל :בַּ

ה ִשימָּ ִחיִלים ַבמְּ יו ַמתְּ ׁשָּ  ַעכְּ

ה ִרים ִויִהי מָּ ַוותְּ  לֹא מְּ

 

 (ַרגּוֶטגֹועל ראשו של אביו המלך  זורק אגוז ַרנּוֶנגֹו)

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

רֹאׁשאח,  ה בָּ ִתי ַמכָּ ַטפְּ  חָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

לֹוׁש  ַתִיים, ׁשָּ  ַאַחת, ׁשְּ

 

ה) גָּ ַגנְּ  (ַבבּוֶבבֹוזורקת אגוז על ראשו של אביה המלך  ַבנְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

רֹאׁשאח,  ה בָּ ִתי ַמכָּ ַטפְּ  חָּ
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ְנָגההנסיכה  ְנגַּ נּונֶּגֹווהנסיך  בַּ  )לוחשים ביחד( :רַּ

לֹוׁש ַתִיים, ׁשָּ  ַאַחת, ׁשְּ

 

ה) גָּ ַגנְּ  אגוזים. שני המלכים נעמדים זה מול זה בתדהמה(מטר של זורקים על שני המלכים בבת אחת  ַרנּוֶנגֹוו ַבנְּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

רֹוק , ַבבּוֶבבֹו ִסיק ִלזְּ ַליַתפְּ  ֱאגֹוִזים! עָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ִזים!, ַרגּוֶטגֹו ׁש ַמגְּ ה ַממָּ  ַאתָּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

ִעיִרים ִיינּו צְּ ֶׁשהָּ מֹו כְּ  כְּ

תָּ  ִמיד זַָּרקְּ ַליתָּ ִרים עָּ בָּ ל ִמיֵני דְּ  כָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ד ֶליָך ַאף לֹא ֱאגֹוז ֶאחָּ ִתי עָּ  לֹא זַָּרקְּ

ַרק  ה ֶזה ֶׁשזָּ ַליַאתָּ ד עָּ ׁש חָּ  ֱאגֹוז ַממָּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

טּות ִשית ׁשְּ ִגיל, ַאף ַפַעם לֹא מֹוֶדה ֶׁשעָּ רָּ  כָּ

ׁשּוט אֹוד פָּ ֱאֶמת ֶזה מְּ  ַרק ַתִגיד ֶאת הָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ִעיִרים ִיינּו צְּ ֶׁשהָּ מֹו כְּ  כְּ

ִרים קָּ ל ִמיֵני ׁשְּ כָּ תָּ אֹוִתי בְּ ִמיד ֶהֱאַׁשמְּ  תָּ

ֵבר ָך חָּ ִתי לְּ  ַאף ַפַעם לֹא ִׁשיַּקרְּ

ֵהֶפְך, ַרק  ֱאֶמת ֲאִני דֹוֵבר לְּ

ִדים לָּ מֹו יְּ ִריב כְּ ִסיק לָּ ַדאי ֶׁשַנפְּ  ּוכְּ

ֵדינּו ֲעַדִיין ֲאבּוִדים לָּ ֵני יְּ  ִכי ׁשְּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

יָּה קֹוֶרה  ל ֶזה לֹא הָּ ה לּוֵלאכָּ מָּ חָּ  ַהִמלְּ
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ה... ִביל מָּ נּו, ּוִבׁשְּ ַרמְּ ה גָּ מָּ ֶאה לְּ   ִתרְּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

יו ֲאִני  ׁשָּ  יֹוַדַעת ֶׁשַגם ַאֶתם ֲהִייֶתם ֲחֵבִריםַעכְּ

ֲאֵחִרים? ה ַרע בָּ א מָּ תָּ ִלי ַאבָּ ַברְּ  ַאף ַפַעם לֹא ִהסְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ַטנָּה?  ַהִאם זֹאת ַאתְּ ִבִתי ַהּקְּ

נָּה! ֶגל? זֹאת ַסכָּ ֵלב ַהג'ּונְּ ה בְּ ה ַאתְּ עֹושָּ  מָּ

 

נּונֶּגֹוהנסיך   :רַּ

סּור  גאּולְּ ַמדּוַע אָּ ג אּוַטנְּ ַיַחד? ַרנְּ ַשֵחק בְּ בּון לְּ  ּובָּ

ַחד נּו, ֵאין ֵביֵנינּו ׁשּום פָּ אּו אֹותָּ  ִתרְּ

 

גֹוהמלך  גּוטֶּ  :רַּ

ה? מָּ חָּ ָך ֵמִבין ֶׁשֵיׁש ִמלְּ ר, ֵאינְּ ִני ַהיָּקָּ  בְּ

ּה ַשֵחק ִעמָּ ֶליָך לְּ אֹוֵיב, ֲאִני אֹוֵסר עָּ  ִהיא הָּ

אן, ֵתן ִלי יָּד כָּ  בֹוא לְּ

ֵלינּו  מֹון ֵתֶכף ּוִמיָּדעָּ ַארְּ ׁשּוב ֶאל הָּ  לָּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

גהּוא  ג אּוַטנְּ ֵבראּוַרנְּ  , הּוא לֹא חָּ

ַדֵבר ֵרְך לְּ טָּ ה עֹוד ֶאצְּ  ַכמָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ  :בַּ

ַפֶנה נּו ִמֹפה לֹא ִנתְּ  ֲאַנחְּ

 

 הנסיך רנוגנו:

ַׁשֶנה ֵתנּו לֹא יְּ ר ֶאת ַדעְּ בָּ  דָּ

 

ְנָגההנסיכה  ְנגַּ נּונֶּגֹווהנסיך  בַּ  :רַּ

שּוַמקֹוםלֹא זִָּזים   לְּ

שּוַמקֹוםלֹא זִָּזים   לְּ

שּוַמקֹוםלֹא זִָּזים   לְּ
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שּוַמקֹוםלֹא זִָּזים   לְּ

 

בֹוהמלך  בּובֶּ  :בַּ

ִיינּו ַהֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים נּו, ַפַעם הָּ ֶאה אֹותָּ  ִתרְּ

ִבים ֵני אֹויְּ נּו ׁשְּ יו ֲאַנחְּ ׁשָּ ַעכְּ  וְּ

קֹום  ִקיםִבמְּ חָּ ִסיבֹות ּוִמשְּ ֵגן מְּ ַארְּ  לְּ

ל ִמיֵני חּוִּקים כָּ מֹות וְּ חָּ ִמלְּ נּו ֲעסּוִקים בְּ  ֲאַנחְּ

 

 סבא יוחנן:

רּו רְּ לֹא ִׁשחְּ זָּק וְּ קּו ִחיבּוק חָּ ַחבְּ ַנִיים ִהתְּ ַהשְּ  וְּ

רּו כְּ ֶרַגע ִנזְּ ִכים לְּ לָּ ֵני ַהמְּ  ּוׁשְּ

יִָּמים ֲאֵחִרים  בְּ

יּו ֲחֵבִרים  ֶׁשַגם ֵהם ַפַעם הָּ

אֹום ַהכֹ  מֹו ֲחלֹוםוִפתְּ ה כְּ אָּ  ל ִנרְּ

ֵניֶהם ֵהִבינּו   ...ׁשֶ ׁשְּ

 

 כולם: 

לֹום  !!!ַחיָּיִבים ַלֲעשֹות ׁשָּ

 

 וכך תמה לה מלחמת הקופים... סבא יוחנן:

 זה היה סיפור נהדר נדב:

 .זמן לישוןהגיע  ,אני עייףגם אני נהניתי אתך. ועכשיו ני שמח שנהנית. א סבא יוחנן:

 סבא, איפה למדת לספר סיפורים כאלה? רגע נדב:

 ...מהדמיון סבא יוחנן:

 ותגיד סבא... איך מבקשים סליחה מחבר? נדב:

 זה מאוד פשוט. ניגשים אליו ומבקשים סליחה.  סבא יוחנן:

מחר אלך להתנצל בפני אלון. אם הוא יסכים לחזור להיות חבר שלי אז נבנה ביחד בית על עץ ממש כמו  נדב:

 . לילה טוב סבא.ַבבּוֶבבֹוהמלך הארמון של 

   לילה טוב.  סבא יוחנן:


