מלכה

!
!
מאת  :ג'ייסון דנינו הולט
!
ביצוע מקורי  :מחזור מ"ח סטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב
אגדת פופ למבוגרים

!!
!!
!!
!
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!!
!
דמויות
!
אוהב
אוהבת
!
מספר 1
מספר 2
מספר 3

!
!
החיה
!
מלכה התמירה
מלכה

מר מלכה
מלכה הקטן

!
!
עבד מר מלכה 1
עבד מר מלכה 2
!
פא
פאפא
!
מאמן כושר
!
פושקרינה
לביבוש
!
ד"ר שימפנזר
!
פריודור
בחור נורמטיבי
!
צבים
!
טוי ) דאבל טורסואי (
!
יוסי
!
אלוהים ) בתפקיד הקב"ה (
!!
!!
!!
!!
!!
!!
אופל

!
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!
!

פתיחה
האוהבים מחורמנים קשות על הבמה

!
!
האוהבת מוציאה ספר גדול מאד
!
אוהב  :אה .וואו .ספר.
!
אוהבת  :זה לא סתם ספר ! כשאמרתי למוכרת שאני רוצה את הספר הכי גדול ומיוחד
וקסום ומשמעותי ומרטיט ומרגש ומטלטל שיש על אהבה היא נתנה לי את זה
!
אוהב " :מלכה" ?
!
אוהבת  :המוכרת אמרה שזה ספר שכל זוג צריך לקרוא ביחד – ספר שהוא מבחן לזוג
עצמו  ,ספר שיוכיח לנו אחת ולתמיד כמה כוח יש לאהבה
!
אוהב  :איזה שטויות מאכילים אותך מנושי ,כמה זה עלה לך החרא הזה ?
!
אוהבת  :קוקי די  ,תראה איזה יופי
!
הם מדפדפים בספר ומאחוריהם תמונות מההצגה שתכף תתרחש עולות
!
קול מלכה בוקע מתוך הספר  :אין איש או אישה אשר מותר לו לאהוב בממלכה ! לא
אהבת נעורים לא אהבה בגי
!
הם סוגרים את הספר
!
אוהבת  :לא ככה מאמי ,צריך מההתחלה !
!
אוהב  :פוקי לא רוצה .די  ,בואי ) מנסה להחזיר אותה לעניינהם הפיזים –
האוהבת לא נענת ( אוקיי ,קוראים ספר !
!
אוהבת  :אבל בבקשה בבקשה שים את הפלפון על שקט .לא לא לא אני רצינית,
תוציא אותו עכשיו ,ותעביר לשקט .ובלי אסמסים ,זה מפריע לי בעין .תודה
!
האוהבים פותחים את הספר מההתחלה  -עם הפתיחה נכנסים המספרים
!
אוהבת  :אני אוהבת אותך .יום אהבה שמח
!
אוהב  :יום אהבה שמח .גם אני אוהב אותך
!
אוהבת ) קוראת (  once upon a time :הייתה מלכה
!!
!!
!!
!!
!!
!!
אוהבת  :רגע מאמי  ,נו נוש שניה  -נוש – הבאתי לך ...נוש די !
קטנה...מאמי תעצום עיניים!
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מתנה

היו הייתה

!

!
!
once upon a time
מספרים :

הייתה מלכה.
מלכה נדיבה וזכה .תמירה ונאה.
כל העם אהב אותה
והיא אותו
הו כמה שאהבה אותו  -את העם

!
!
מספרים:
!
את העם -
ואת מר מלכה – בעלה
!
מר מלכה  :אנא בחיבאק ,אי לב יו ,לובלוציבה ,איך ליבה דיך יא מלכה האדירה!
!
מספרים:
!
חסון ,סקסי ובעל כריזמה של לביאה
מר מלכה היה כל עולמה של המלכה
!
כי הוא אהב אהב אהב אותה
מלכה התמירה  :ז'ה טם – עם !

היא הייתה לו השמש הכוכבים והלבנה
היא הייתה חיו
והוא ,הוא שלה.

!
!
ִי
ִיג
ִי ד
ִיג
ִי ד
ִיג
מר מלכה  :אי דו אי דו אי דו – ד
!
מספרים:
!
את טבילת בנם באבק כוכבים
ִיגוּנית שלי
ִיג ד
ִי ד
ִיג
מלכה תמירה  – I do :ד

חגגו בתאורות נאון אוונגרדיות
שהפכו את השמיים והעננים
לפסיכודלים ושמחים

!
!
מלכה  :אני לא יכולה – מא מלכוש ,כסה אותי ,כסה עייני
!
מר מלכה  :כמה דם כחול מבולבול אחד קטן ! הידד ליורש העצר !
!!
Its the circle of life
!!
מספרים:
!
המלכה ,מר מלכה

מר מלכה  :ועכשיו לצורך קיצוץ העורלה אבקש ממך להעביר לי את המצ'טה
המלכותית

!

ובנם מלכה הקטן
איזו משפחת מלוכה !
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אבל המזל לא האיר פנים למשפחת המלכה
ומלחמה באה על דלתה

!
!
מלכה התמירה ?who's there :
!
כולם  :מלחמה! biatch
!
נאמבר מלחמה
!
מלכה התמירה  :אלוהים ,אלוקים ,אלוקים שבשמיים – מה עשיתי  ,מה אעשה  ,מה
קרה  ,מה קורה ?!
!
מספרים :אך לכל battle
)טוק טוק טוק(

!

יש תאריך תפוגה
ובסופו של יום
המלכה הקשיבה ליועציה
וברחה

היא השאירה אחריה את מלכה הקטן בנה
ואת מר מלכה – בעלה
היא ידעה שאותה הם רוצים ! ולא הסכימה לסכן בכך את שכה אהבה

!
!
מספרים:
!
אך מה היה אכזר גורל המלכה

מלכה התמירה  :שלום אהובים שלי .לא אעיר אתכם .שאו ברכה .אל תאכלו פחמימות
מורכבות ותמיד תזכרו שמראה חיצוני מטופח מעיד על אישיות בריאה.

שפגשה בדרכה את מי שהחלה את הלחימה האיומה
ואז הגיע הרגע הנורא
הרגע ששינה באחת את כל גורלה

!
!
מספרת ) לאוהבים (  :תוריד את היד שלך ממנה .תצא לה מהצוואר ותוריד את היד
שלה ממנה עכשיו !
!
אוהב  :מה !?
!
הוא סוגר את הספר בבהלה ומסתכל סביבו ,הבמה ריקה .המספרים נעלמו.
!
אוהבת  :אתה שמעת זה ?
!
אוהב  :נו לא זה לא יכול להיות
!
הוא פותח את הספר שוב והמספרים צצים מאחוריהם
!
מספרים  :חיכינו לכם
!
אוהב  :כוס .עמק .ערס.
!
הוא מנסה לסגור שוב ושוב את הספר  ,אבל המספרים כבר שם
!
אוהבת  :מה קורה פה ?
!
מספרים  :אז אתם זוג ?
מספרים מבחינים באוהבים
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!
!
מספרים  :אוהבים ?
!
אוהב  :משתדלים...
!
אוהבת  :מה קורה פה? פופיק תעשה שזה יפסיק !
!
מספרים  :יפסיק? את המוזיקה הזאת אי אפשר להפסיק!
!
כניסת מייקל ג'קסון  , the way you make me feel ,האוהבים נסחפים לריקוד
שכמו קורה להם ואין להם שליטה עליו
!
מספרים  :לא צריך להבהל .אנחנו מציעים לכם חויה של פעם בחיים
!
אוהב  :מאמי מה קורה פה? אנחנו בחלום?
!
אוהבת  :זה לא יכול להיות שאתה חולם .אני כאן לידך
!
אוהב  :בטח שכן  ,את בחלום שלי
!
אוהבת  :ואתה בשלי !? זה קורה עכשיו ברגעים אלה ממש גם לי כל זה ,סליחה !
!
מספרים  :לא באלימות .אין צורך להיות אלימים .אנחנו מציעים לכם להיות חלק
מהאגדה שלנו – לחיות אותה איתנו מבפנים...
!
the way you make me feel
אוהב  :כן

Hey Pretty Baby With The
High Heels On
You Give Me Fever
Like I've Never, Ever Known
You're Just A Product Of
Loveliness
I Like The Groove Of
Your Walk,
Your Talk, Your Dress
I Feel Your Fever
From Miles Around
I'll Pick You Up In My Car
And We'll Paint The Town
Just Kiss Me Baby
And Tell Me Twice
That You're The One For Me

!

The Way You Make Me Feel
)(The Way You Make Me Feel
You Really Turn Me On
)(You Really Turn Me On
You Knock Me Off Of My Feet
(You Knock Me Off Of
)My Feet
My Lonely Days Are Gone
)(My Lonely Days Are Gone

!!
תוך כדי הנאמבר האוהבים החליפו בגדים לבגדי האגדה
!
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אוהבת  :וואו ! ) על הבגד (

!
!
מספרים  :אז בואו נחזור לעלילה .אתה היית קשוב עד עכשיו או שעניין אותך רק
הדקולטה של יקירתך ?
!
אוהב  :קשוב .הייתה מלכה ,קוראים לה מלכה ,היה לה בעל ,קוראים לו מר מלכה ,
היה להם בן  ,קוראים לו מלכה
!
אוהבת  :הקטן
!
אוהב  :והייתה מלחמה והיא הייתה צריכה לברוח בשביל להציל את הממלכה.
!
מספרים  :מדויק ! מאסטרו  ,לפסנתר .ועכשיו בואו נחזור ליום הנורא ,היום בו
מלכה ברחה עמוק לתוך היער –
!
מספרת  :יער – עצים!
!
מספר  :וגורלה לנצח השתנה
!!
I put a spell on you
אוהב  :וואו !

because you're mine
you've better stop
the things you do
no, I ain't lying

!
!
מלכה התמירה :הוי ! אבדון לי ! הוי !

נכנסת לבמה מלכה התמירה .היא מפוחדת ובורחת.

הזוועה !! הפנס התקלקל ,הנעל נקרעה,
אני גמורה ! ) באה לסגת ,וחוזרת בה ( לא ! נוסי מלכה  ,נוסי ,את מצילה את
הממלכה !

!
!
עצים  :צריכה עזרה?
!
מלכה התמירה  :הא ! לא ! לא תודה !!
!
אופל  :לא צריכה עזרה ?
!
עצים  :לא צריכה עזרה ?
!
מלכה התמירה  :לא – אני נסה...
!
אופל  :נסה ?
!
מלכה התמירה  :נסה ,הרחק הרחק מכאן
!
אופל  :בלי נעל ובלי תאורה ?
!
מלכה התמירה  :נקרעה ונשרפה – בהתאמה
!
כישוף – מתקנים את הנעל והפנס של מלכה
!
מלכה התמירה ):מבחינה באופל( בעזרת כל הסבונים והמרככים ! את מכוערת בצורה
אופל  :צריכה עזרה ?

הכי נוראית שאי פעם חשבתי שמשהו יכול להיות ! איך לא זרקו אותך היאורה ?
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!
!
מלכה התמירה  :מי את ?
!
אופל  :אופל
!
מלכה התמירה  :איך לא השליכו אותך היאורה ברגע שראו את האופל הזה ?
!
אופל  :שבי ילדתי ,שבי ,שבי ,שבי!
!
אופל  :ככה זה כשגדלים בביצות הרחוקות בין הצללים.
!
מלכה התמירה  :איפה ?
!
אופל  :אני ילדת טבע .הלוק הוא לא פקטור
!
מלכה התמירה  :איזה נחמד
!
אופל  :כן .פעם היו קוראים לזה היפית
!
מלכה התמירה  :היפית ?
!
אופל  :היפית“ ! lots of free love, lets all fuck because we can “ .
!
מלכה התמירה  :את באה להגיד לי שלמרות איך שאת נראית התנו איתך אהבה ?
!
אופל  :כן ! זה הקטע ההיפי .להזדיין בלי הכרה
!
מלכה התמירה  :אם כך  -גם אני הייתי היפית .עד ממש לפני כמה שעות...
!
אופל  :הו כמה נחמד .ומה קרה ?
!
מלכה התמירה  :מלחמה .זה מה שקרה .למה יש מלחמות בעולם ?
!
אופל  :לא יודעת יקירתי .למה יש מלחמות? ולמה יש עוני? ולמה יש רעב?
!
מלכה התמירה  :כשמינו אותי ל...
!
אופל  :כן? ..
!
מלכה התמירה  :רגע ! את באמת היפית ?
!
אופל  :בוודאי.
!
מלכה התמירה  :אז אני מלכה המלכה .ממש של פה .של הממלכה
!
אופל  :את מלכה המלכה ? האישה היפה ביותר בכל היקום כולו? והטובה ביותר
בכל הגלקסיות כולן ?
!
מלכה התמירה  :כן .ואני נסה .אמנם בפוטגניות מעוררת השתאות ) מדגימה ( אבל
נסה כל עוד נפשי בי.
!
אופל  :בגלל המלחמה...
!
מלכה התמירה  :היועצים הרבים שיש לי .מהקוסמטיקאית ועד שר הלוחמה כולם אמרו
אופל  :כן .תודה.

לי שזה אותי שהם רוצים ,שאני באה להם רע  .ומה אני אמורה לעשות ? אני שרק
רציתי להפריח פרפרים של שלום ותקווה ,אני שכל כך נהנית לחגוג חגיגות על שמי
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ובדמותי  -לעשות ששון ושמחה !

!
!
מלכה התמירה  :סליחה ?
!
אופל  :אמרתי תקשיבי כלבה !
!
מלכה התמירה מנסה לברוח
!
מספרים :
אופל  :טוב תקשיבי כלבה !

!

you know I can't stand it
when you're running around
I can't stand it 'cause you put me down
I put a spell on you
and know you're mine

!!
אופל  :לא כדאי לנסות לברוח שהיפית מכוערת עם יכולות מאגיות דורשת ממך

להקשיב

!
!
אופל  :הס !
!
מלכה התמירה  :הסה.
!
אופל  :יופי .במשך שנים התגאית באיך הפכת את הרחובות של הממלכה לנקיים מכל
פשע או התנהגות אלימה
!
מלכה התמירה  :נכון...
!
אופל  :ואיך אנשים יפים ונקיים עם נשמה נקיה ויפה מסתובבים וכל היום אותך
מאדירים
!
מלכה התמירה  :כן...
!
אופל  :אז הגיע זמן לנקמת ה"...מלוכלכים"  -הגיע הזמן שיכאב לך קצת בחזרה.
!
מלכה התמירה  :טוב הבנתי .מה את רוצה ממני ? להורגני ? רוצה את הנעליים ?
מזמוז חפוז על קציר של סתיו לאור שקיעה ?
!
אופל  :יש לי הצעה אליך .משעשעת בעגמומיותה.
!
מלכה התמירה  :דברי...
!
אופל  :מה תהיי מוכנה לעשות למען עמך ?
!
מלכה התמירה  :הכל ואז עוד קצת !
!
אופל  :ולמען משפחתך ?
!
מלכה התמירה  :יותר מהכל ואז אפילו יותר
!
אופל " :הכל ואז אפילו יותר ”...ומה אם -
!
מלכה התמירה  :לא ,אני רק רציתי להדגים לך איך אני נסה מעולה על עקבים.
הנעל הזאת אגב קרויה על שמי – "מלכה לבנה באביב” .איזה דיזיין!
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כולם  :אגשים את כל פחדייך בגוף אחר וצורה חדשה ?

!
!
אופל  :בתמורה אני אשאיר את בעלך ובנך בחיים ואפסיק באחת את המלחמה .אז מה
את אומרת מלכה חביבה .יופייך  ,או שלום משפחתך והממלכה ?
!
מלכה התמירה  :יופיי ?!
!
אופל  :כל מה שאני צריכה ממך זו דמעה...
!
מלכה התמירה  :הבחירה...
!
אופל  :קלה ?
!
מלכה התמירה  :קלילה !
!
אופל  :אז תבכי מלכה יפה ,תבכי ,תבכי !
!
מלכה מתחילה לבכות והכישוף מתבצע.
!
I put a spell on you
and now you're mine
!
כולם יוצאים מהבמה .מתגלה מלכה החדשה .היא קטנטנה בוהה בגופת הקודם אשר
מוטל לפניה
!!
Awakening
!!
מלכה התמירה  :את כל פחדיי בגוף אחר וצורה חדשה – מה זה אומר ? ומה אני
מקבלת בתמורה ?

מלכה  :כמה משונה .זאת אני .אוי כמה נפלא ומשונה .לראות כך אותי .אילו
שפתיים כמה דשנות .איזה אף כמה אצילות .איזה שער כמה גולשות .איזה ריח כמה
שובביות .כמה יופי  ,איזה גאונות .אין לי דופק .אין לי נשימות .הו לא –
גופי הענוג מת ! חיות היער היפות ,יש לנו טכס קבורה לערוך !

!
!
מלכה  :אל תפחדו .זאת אני ,מלכתכם החמודית.
!
מלכה מבחינה בחיה אחת שלא ברחה.
!
מלכה  :או – זאב חמוד ! אתה יכול לעזור ) ..נרתעת ( זה בסדר ,אני יכולה לבד
!
!
−
מלכה עושה הלוויה לגופה הישן
−
Je taime
!!
החיות באות – מלכה מסתובבת אליהן אך הן נבהלות ובורחות.

מלכה  :אורובואר מא מלכה …
משהו שונה .אני יודעת .אני מרגישה .העצים פתאום גבוהים יותר ,הידיים שלי
פתאום קצרות יותר .הגיע הזמן להבין מהי המציאות החדשה  :אגם שלי

!
!
אגם של טוהר ,אגם – היה לי למראה .אקרב אליך ,ואגלה לראשונה ,אם כואבת
אגם נכנס

המציאות החדשה …
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!
!
מלכה  :אההההההההההההההה ! מה אני אעשה ? מה אני אעשה ?! פרופרציות.
מלכה מביטה באגם

פרופרציות מלכה .פרופרציות אגם .בעלך ובנך אהובך בחיים .המלחמה נגמרה והצלת
מאות אזרחים .זה רק הקנקן .אני עדיין אני .חיש מהר לבעלי ולימים יפים !

!
!
חיה מתוקה ,אני ממש אשמח אם תיקח אותי לארמון ...בוא הנה ! קח אותי לארמון!
!!
מספרים :
!
ובנתיים בארמון המלך
לחיה

!!

שימו לב כמה כאב לב ונואשות קיומית
יש בגבר אחד
שכולה איבד אישה

Love me tender
love me sweet
never let me go

עבד מר מלכה : 1מלכנו – יש כאן מישהו !

!
!
עבד מר מלכה: 1נראה לנו זאת מישהי
!
עבד מר מלכה : 2לא מישהי ! יש כאן משהו ש...
!
עבד מר מלכה : 1בשורה בפיה
!
מר מלכה ) באבל כבד (  :ובכן ,מה הבשורה ?
!
עבד מר מלכה : 1המישהי
!
עבד מר מלכה : 2משהו
!
עבד מר מלכה : 1המישהימישהו אומראומרת שהיאשהוא חייבחייבת לדבר איתך
בדחיפות
!
מר מלכה  :באיזה הקשר ?
!
עבד מר מלכה : 2יש בפינו ציטוט
!
עבד מר מלכה ": 1אני סוף הסבל הנורא אשר היה המלחמה
!
ותחילתו של סבל נוסף שאין אני יכולה להרחיב לגביו אלא לך "
!
מר מלכה  :אישה שהיא חידה
!
עבד מר מלכה : 1לא ,לא אישה
!
מר מלכה  :אלא ?
!
עבד מר מלכה : 1משהו ,שהוא סוג של מישהי
עבד מר מלכה : 2או משהו
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!
!
עבד מר מלכה: 1היא נראית דריכה
!
מר מלכה  :דריכה ?
!
עבד מר מלכה: 1דריכה ) מדגים פעולת דריכה – דורך בטעות על מר מלכה (
!
מר מלכה  :אחחחח אידיוט! היא יודעת איפה מלכה ? לא אוכל יותר להמשיך לנשום
עבד מר מלכה : 2היא נראית מסוכנת

במחשבה הבלתי ניתנת להכלה ,בכאב הבלתי ניתן לנשיאה ,בתהום הזאת שאי אפשר
לראות את תחתיתה

!
!
מר מלכה  :מלכה שלי ?!
!
עבד מר מלכה  : 2אל תתלהב יותר מדי זה \
!
מר מלכה  :הכניסו את מלכה !!
!
תרועת חצוצרות .מר מלכה נרגש עד מאד .נכנסת מלכה בצורתה החדשה על החיה
!
מר מלכה  :מצחיק מאד .הכניסו את מלכה !!!!
!
תרועת חצוצרות.
!
מלכה  :זאת אני
!
מר מלכה  :לא יכול להיות .הכניסו את מלכה !!!!
!
תרועת חצוצרות.
!
מר מלכה  :את ? מה את עדיין עושה פה ?
!
מלכה  :יכול להיות .פגשתי מכשפה ביער .עשיתי את זה בשביל להציל אותך .אותך
ואת הבן שלנו .אתכם ואת הממלכה
!
מר מלכה  :לא יכול להיות ! את המכשפה .שומרים !!!
!
נכנסים שומרים .הם מכוונים על מלכה כלי נשק
!
מר מלכה  :איפה מלכה שלי ? איפה האור שאיתו אני רואה ? העור הרך שאני חי
בשביל ללטף ? איפה אהובתי ?
!
מלכה  :אני ממש כאן מולך .יודעת הכל עליך .דברים שרק אני יודעת .איך אתה
עבד מר מלכה : 1המישהי שהיא יותר משהו מאשר מישהי או מה שזה לא יהיה
המשהואיות הזה – זה טוענת שהיא היא מלכה המלכה.

אוהב שבזמן שאני מתנה איתך יחסים אוראלים אתה אוהב שאני לוקחת את שני
האגודלים שלי ,לא משנה אם עשיתי בנייה באותו יום \

!
!
השומרים נעמדים בשולי הבמה עם הגב לקהל.
!
מר מלכה  :מלכה ?
!
מלכה  :דיגי דיג דיגוני  -עכשיו אתה צריך לאהוב אותי ככה .זה יהיה הנצחון
מר מלכה  :שומרים ! השאירו אותנו לבד

שלנו על האופל .שצורה היא רק צורה .שאנחנו הכח הזה שיכול על הכל.
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!
!
מלכה  :למה ? אני עדיין אמא שלו
!
מר מלכה  :לא את לא ! כשהוא מתאר לי בלילות את המפלצות שהוא מפחד שמתחבאות
לו מתחת למיטה – הוא מצייר דמות שנראית כמוך .הוא יקבל התקף לב
!
מלכה  :הוא בן 6
!
מר מלכה  :עד כדי כך !! צאי מפה  ,שהוא לא יראה אותך ,צאי מפה
!
מלכה  :אם אתה היית נקלע לתאונת דרכים וכולך הייתי שרוף חרוך גידם על כסאות
מר מלכה  :אסור שמלכה הקטן יראה אותך ככה

גלגלים ויכולת להביע את עצמך רק דרך המרפק – אני עדיין הייתי אוהבת אותך,
וגם אתה עדיין אוהב /

!
!
מלכה  :מה ?
!
מר מלכה  :לא היית אוהבת אותי עם הייתי חרוך וכל מה שאמרת עכשיו .אנחנו
אייקונים ,חיים בעושר ואושר  ,מושא ! אנחנו לא נראים ככה .לא באגדות
!
מלכה  :אז באגדה הזאת כן !
!
מר מלכה  :אז עם המלך הזה לא .אני לא אהיה מסוגל
!
מלכה  :מסוגל מה ?
!
מר מלכה  :לא אהיה מסוגל להיות איתך
!
מלכה  :מה ?!
!
מר מלכה  :אני לא אהיה מסוגל לשכב איתך …
!
מלכה  :אין בעיה .אל תעשה איתי אהבה  .תעשה את מי שאתה רוצה ,בתולות ,חדות
קרן ,נימפות – הכל .רק אל תעזוב אותי !
!
מר מלכה  :הזוג המלכותי צריך להיות מונוגמי – זה ממש מחפיר מה שאת מציעה
!
מלכה  :אני מחפירה ?! אתה עוזב אותי בגלל איך שאני נראית !
!
מר מלכה  :אני אסבול .אהבה וסבל לא הולכים ביחד .אני אהיה אומלל ,את תהי
אומללה .עדיף שנסיים את זה עכשיו.
!
מלכה  :לא – אתה לא היית בחיים אם לא הייתי...
!
מר מלכה  :זה קורה.
!
מלכה  :תביא לי לראות את מלכה הקטן
!
מר מלכה  :לא.
!
מלכה  :שומרים !!!
!
מר מלכה  :הם לא יבואו .הם לא צריכים לציית לך .את לא המלכה.
!
מלכה  :אני – לא – המלכה ?!
מר מלכה :
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!
!
מלכה  :אתה לא נותן לי לראות את הבן שלי !?
!
מר מלכה  :לא
!
מלכה  :ואתה לא נותן לי את אהבתך ?
!
מר מלכה  :לא ולא .סליחה
!
מלכה  :אנחנו עוד נראה מי יבקש ממי סליחה...
!
המלכה והחיה
!
מלכה  :קח אותי לעם .לעמי .לכיכר העיר.
מר מלכה  :על מה את יכולה למלוך ככה ?

החיה הופך לבן אדם
החיה  :כן מלכה
מלכה  :אה ! מה זה ? איזה מין חיה אתה ?

!
!
מלכה  :אההה !!!! הצילו !!
!
הוא הופך לנשר ) כמעט אינטואיטיבית ,תגובה לפאניקה שלה (
!
מלכה  :מה ?! זה מבחיל! אתה יצור ! שומרים ! צא דיבוק צא  -עוף מפה !
!
הוא הופך לגורילה
!
מלכה  :אמא !! מלח מים ,מלח מים  ,מלח מים !
!
הוא נוגע בה ,מנסה ללטף  -המלכה מתעלפת ,הוא חוזר להיות אדם ותופס אותה
!
מלכה מתעשתת

!
!
!

הוא הופך חזרה לזאב

מלכה  :אני אהרוג אותך !
החיה :

מלכה  -אני הכי בעדך

מלכה  :סליחה ? אתה תקפת אותי !

!
!

החיה  :אני מצטער על מקודם .זה פשוט יצא ממני ,ממש לא תקפתי .נשבע
מלכה  :אז אתה גם גם זאב ,גם נשר גם קוף וגם בן אדם ?!
החיה  :אני גם וגם .הרבה והרבה .שפע ועוד קצת .זה די מגניב
מלכה :

מגניב ? זה דוחה

החיה  :אהה ) ...לא בדיוק (
מלכה  :זה עיוות ! איך לא התאבדת עדיין?
במקומך ?!
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החיה  :זה קצת מה שהם עשו .הם השאירו אותי ביער כשהייתי תינוק

!

מלכה  :מטומטמים
החיה  :לא ,אני לא כועס  ,ככה זה היה צריך לקרות .ככה זה קרה .ולא הייתי
משנה אפילו תא
מלכה  :מטומטמים כי הם היו צריכים להרוג אותך -
הזה !

לא להשאיר אותך עם כל הסבל!

!
!
מלכה  :כן..
!
הוא הופך לזאב
!
מלכה  :נראה לך !? תעיף אותי לשם
!
הוא הופך לנשר והם יוצאים
!!
העם נוטש את מלכה
!
 :מספרים

החיה  :סבל ? סבל ?! לאט לאט מלכה .לאט לאט ...שנלך לעם ?

iv'e been walking in the same way as I did
missing out the cracks in the pavement
and tutting my heel and strutting my feet
"is there anything I can do for you dear
?is there anyone I could call
No and thank you, please madam,
”I ain't lost, just wandering
'round my hometown memories are fresh
'round my hometown, ooh the people iv'e met.
Are the wonders of my world,
are the wonders of my world
ohhhh ohhh ohhhh ohhhh

!!

!
!
האוהבים בהלם מהצורה שבה הם השתלבו בעלילה  ,הם נרגשים
!
אוהב  :טוב ,זה מדהים ! מדהים !
!
אוהבת  :הייתי עץ ! הייתי שומרים ! הייתי דג!
!
אוהבת  :כן ,אבל איזה סיפור עצוב ,איזה עם היה לה ,ואיזה גבר
!
אוהב  :מבאס !
!
אוהבת  :זוועה ! לא כמוך חיים
!
אוהב  :לא כמוך אהובה...
!
אוהבים מתחילים להתחרמן על הבמה – מספרים נכנסים נעמדים סביבם.
!
טוב ,זה היה מדהים !

815

©

!

כל הזכויות שמורות לג׳ייסון דנינו הולט

©

מספרים  :או .זה בדיוק הרגע שחיכינו לו.

!
!
מספרים  :תגידו  -כמה אתם אוהבים ?
!
אוהבת  :מה זאת אומרת כמה ? במספרים ?
!
מספרים  :פה זה עד המוות ,אין אמצע ,בלי משחקים
!
אוהבת  :איזה מוות? מלכה מתה בסוף? את עושה לי ספויילר לסיפור?!
!
מספרים  :היית מוכן למות בשבילה?
!
אוהב  :ב ..ב ...בטח !
!
מספרים  :ואת בשבילו ?
!
אוהבת ) מגיבה על ההססנות שלו (  :בוודאי ! בוביק ! בוודאי !
!
מספרים  :ועכשיו תיגשו אלינו ,כאלו ,נגיד ,שאנחנו ,נגיד ,מלכה -ובתור מלכה
אוהב  :שלום גם לכם

הוצאתי חוק נגד אהבה -
האוהבים המושלמים

תשכנעו אותי ,למה אי אפשר בלי אהבה בעולם ושאתם

!
!
מספרת  :חיים או מוות!
!
מספרים ) :לאוהבים( מוות מוות
!
מספרת  :אני מאוד אוהב אותה היא חלק בלתי נפרד ממני
!
מספרת  :חיים או מוות !
!
טניה  :מה הוא הדבר הכי חשוב לי בחיים
!
מספרת  :חיים או מוות!
!
מספרים  :מוות מוות
!
האוהבים הופכים  -בקסם שהטילו עליהם המספרים  -לרומאו ויוליה .הם עושים את
אוהב  :תראי אנחנו לא אוהבים אנחנו אוהבים

הסצנה

אוהבת :
?O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo
;Deny thy father and refuse thy name
,Or, if thou wilt not, be but sworn my love
.And I'll no longer be a Capulet

!
!
אוהבת :
!
!O, be some other name

אוהב :
]?Aside] Shall I hear more, or shall I speak at this

What's in a name? that which we call a rose
;By any other name would smell as sweet

!

אוהב :
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:I take thee at thy word
;Call me but love, and I'll be new baptized
.Henceforth I never will be Romeo

!!
אוהבת :

My ears have not yet drunk a hundred words
:Of that tongue's utterance, yet I know the sound
?Art thou not Romeo and a Montague
?By whose direction found'st thou out this place

!

אוהב :
;By love, who first did prompt me to inquire
.He lent me counsel and I lent him eyes

!

!
!
מספר  :כן אני מסכים.
!
מספרת  :טוב  ,אתם תהיו מעולים .תזכרו את זה – תעשו את זה נכון וזה ישאיר
אתכם ב… אבל זה לאחר כך ,בואו ממשיכים.
!
אוהב ) מבסוט ומחוייך (  :מה קורה פה ?
!
אוהבת  :לא יודעת ,אבל גם לי זה נעים
!
מספרים  :טוב! אז ממשיכים ?
!
אוהבים  :לחלוטין !
!
מספרים  :אכן  -לא קלה היא לא קלה הייתה הדרך של מלכה ) .לא קלה היא לא
מספרת  :לא רע ,לא רע בכלל .צריך לעבוד על המבטא

ַם .ממלכה ! והכל בגלל גובהה .מלכה לא ידעה
קלה דרכה הא ( ככה ברגע איבדה ע
למי לפנות

!
!
מספרים  :לא היה לה מושג
!
מלכה  :למי ? למי ?!
!
מספרים  :עד שהבינה שאין ברירה – אלא ללכת לבקר את משפחתה .משפחתה שלא ראתה
שנים רבות מאד מאד .ככה זה שאת מלכה  ,את נהית מגה עסוקה.
!
)(ain't no sunshine when she's gone
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
מלכה  :למי אפנה ?
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אלטון אנד ג'ון

!
!
פא  :מלכוש ?
!
מלכה  :פא ! פאפא ! אוי איך שאתם נראים ..אני מצטערת שלא באתי כל הזמן הזה
!
פא  :שטויות .זה מרגיש כאלו ראינו אותך לפני חמש דקות .מתי הגעת ?
!
מלכה  :השניה פא
!
פאפא  :אני רעב
!
מלכה  :אתם כל כך רזים ...מאכילים אתכם ?
!
פא  :מה השתנה בך ? משהו בך נראה אחרת
!
מלכה  :אל תשאל פא ,אסון נורא קרה לי .אסון איום ונורא
!
פאפא  :את רעבה ?
!
מלכה  :לא פאפא
!
פא  :מלכוש ?
!
מלכה  :כן פא ?
!
פא  :מלכוש !
!
מלכה  :כן פא ,זאת אני .זה מה שהייתי צריכה לעשות כדי להציל את העם – והוא
מלכה  :פא ? פאפא ? פא ? פאפא ? פאפא ? פא ?

עזב אותי !
פא

וגם הגבר שלי התגלה כ ...אין מילים בפי פאפא ,אני פשוט פגועה

!
!
פאפא  :אני רעב .אתה לא רעב ?
!
פא  :מלכוש !
!
מלכה  :כן פא...
!
פא  :מתי הגעת ?
!
מלכה  :הרגע .פא – אני לא יודעת מה לעשות .תחלקו איתי את הידע הרב שיש לכם,
את הניסון העצום ,את חוכמת החיים
!
שתיקה
!
מלכה :או לפחות תביאו חיבוק ראבעק אף אחד לא רוצה לגעת בי
!
פאפא  :את רעבה ?
!
מלכה  :לא !
!
פא  :מלכוש !
!
מלכה  :כן פא...
פא  :מלכוש ! מה השתנה בך ? משהו בה נראה מוזר  -אתה לא חושב ?
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פא:

מתי הגעת ? את נראית שונה .מה השתנה בך ?

!
!
פא  :בסדר גמור.
!
מלכה  :מה אני אעשה .העולם נטש אותי.
!
פא  :מאד פשוט .במקרים כאלה ,והו – הם קרו לי בזמני לא פעם ולא פעמיים \
!
פאפא  :אני רעב !
!
פא  :גם אני
!
מלכה  :פא !
!
פא  :מלכוש ! זאת את ? מתי הגעת ?
!
מלכה  :הרגע...
!
לבמה נכנס מאמן כושר ומספר עם אקורדיון
!
מאמן כושר wake me up , before you go go – don't leave me hanging :
,,,around like a
!
זקנים  :יו יו !!
!
מאמין כושר  :וימין ,ושמאל ,ימין ,ושמאל  ,ימין  ,ושמאל
!
מלכה  :סליחה
!
מאמן  :אוי אלוהים .מה זה ? מה את ?
!
מלכה  :אני הבת של פא ופאפא
!
מאמן  :מי ?
!
מלכה  :אלטון וג'ון
!
מאמן  :מי ?!
!
מלכה  :של שני אלה !
!
מאמן  :אה ...אה ..אה ..למלכה יש אחות צללים קטנטונת ? כמה דרמטי...
!
מלכה  :לא .אני היא \
!
מאמן  :בכל מקרה .המוח שלהם עיסה .טוטאל גוּ ) עיסה ( .גוּ טוטאל .אני מקווה
מלכה  :פא ,הכל בסדר ?

שהם כתבו אותך בירושה לפני עשור למה זה כמות הזמן שהם לא זוכרים מי
האקטיבית ומי הפסיבית

!
!
מאמן  :היי! מתוקה! לא אחותך המפלצת ולא את ,שמי שמע עליך בכלל ,אין לכן
מלכה  :שמור על הפה שלך אלה הפאפאז שלי !

זכות להגיד לי מה לעשות עם הפה שלי .בלב של שתי אוחצ'ות העבר החמודות האלה
רק אני קיים .למה ? תשאלי למה ? נו תשאלי למה ? תשאלי למה !

!
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מלכה  :למה ?

!
!
פאפא  :אני רעב !
!
מאמן  :נו בטח שאתה רעב .הורס אותי זה" ,אני מחטב והוא שוכח .מחטב והוא...
!
זקנים  :יו יו !!
!
מלכה  :אני מצטערת פא ,פאפא .רק רציתי להיות מלכה טובה
!
פאפא  :מלכוש ! זאת את ? מתי הגעת ?
!
מלכה  :הרגע .סליחה.
!
מאמן ) :למלכה( צ'או.
!
מספרים  :וכך מלכה ,נטולת תקווה ,הורידה פרופיל והצטמצה כמו ציר בקר טוב.
מאמן  :ביקור אחד .הם פה שתיים עשרה שנים .אחד ! שתיים עשרה .אחד !! שתיים
עשרה !! בושה

כמו ריבה ! אבל על דבר אחד לא ויתרה ,על בנה .מלכה הקטן .כל יום השקיפה
יום יום.
וראתה איך המלך ממשיך בלעדיה ,ואיך מלכה הקטן גדל ללא נוכחותה.
שעה שעה .עד שיום אחד...

!!
!

תכיר את אמא החדשה

!

מלכה הקטן משחק באנשי העם שלו בתור פינים של באולינג סטייל טוויסטר .מפיל
אותם ,צוחק שכואב להם ,עד שמר מלכה נכנס,

!
!
מלכה הקטן  :אבא תראה – למדתי ל
!
מר מלכה  :לא עכשיו בן
!
מלכה הקטן  :אבל תראה אבא אני מתאמן על זה כל הצהריים
!
מר מלכה  :אמרתי לא עכשיו !
!
מלכה הקטן  :כן אבא.
!
מר מלכה  :אני רוצה שתכיר את פושקרינה.
!
מלכה הקטן  :פושקרינה ?!
!
פושקרינה  :שלום פושקרינה הקטן
!
מלכה הקטן  :פושקרינה הקטן ?! אני מלכה הקטן !
!
מר מלכה  :מלכה מתה...
!
מלכה הקטן  :עלתה לשמיים ?
!
פושקרינה  :ירדה לגהנום !
!
מלכה  ) :מתצפיתה בצד ( בת זונה !
מר מלכה  :מלכוניצ'קו
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!
!
פושקרינה  :בוא פושקרינה הקטן ,אסביר לך מה זה גיהנום .גיהנום זה המקום
מלכה הקטן  :מה זה גיהנום ?

שהולכים אליו ילדים קטנים שלא עושים מה שאומרים להם מבוגרים באופן חד משמעי
לעשות .נגיד אומר לך ששמך פושקרינה הקטן ,ושאני הולכת להיות המלכה החדשה
ואתה תאמר לא .אז אתה תלך לגיהנום .ושם תתענה עינויים קשים ונוראיים עד סוף
הזמן

!
!
פושקרינה  :וזה מה שאמא שלך עשתה .ולכן עכשיו היא בטח תלויה מהשחלות איפשהו
!
מלכה הקטן  :אבא מה זה שחלות ? מי זאת האישה הזאת ?
!
מר מלכה  :אחח האישה הזאת .האישה הזאת...
!
מר מלכה ופושקרינה מתחילים להתמזמז מעל הגב של מלכה הקטן
!
מלכה הקטן  :אבא .אבא די זה לא נעים לי .אבא .אבא .אבא .אבא די
!!
!!
!
על החיים ועל המוות
!
!
מלכה הקטן בורח  .הוא לבד על הבמה בוכה ואומלל.
!
מלכה  :על החיים ועל המוות .יש אהבה בעולם והיא תנצח
!
מלכה ניגשת למלכה הקטן
!
מלכה  :היי ילד יפה
!
מלכה הקטן  :אההההההההההההההה
!
מלכה הקטן מתעלף
!
מלכה  :הו לא .בוא הנה בני המתוק .בוא
!
היא מנשקת אותו במצח והוא קם
!
מלכה הקטן  :אההההההההההההההה
!
מלכה הקטן מתעלף
!
מלכה  :ילד מתוק שלי
!
מלכה ניגשת אליו והוא מתעורר טרם מגיעה לגעת בו
!
מלכה הקטן  :אני לא ילד מתוק ואני ממש לא שלך! אני יודע מי את – את באת
מלכה הקטן  :אבא...

לקחת אותי לגהנום כי סירבתי לאבא ולאמא החדשה שלי .מהיום אני לא מלכה
הקטן  ,אני פושקרינה הקטן ואם תתקרבי אלי עוד צעד אני אביא את הצבא המלכותי
שיהפוך אותך להמבורגר שאעניק כמתנה לפושקרינה אימי החדשה והאהובה !!!!!

!

מר מלכה ופושקרינה נכנסים
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!
!
מלכה הקטן  :אבא  ,אני מצטער .תעשה שזה יעלם
!
מלכה  :תגיד לו מי אני ! תגיד לו את האמת !!
!
מלכה הקטן  :איזו אמת ?
!
פושקרינה  :זאת ...היצור שהרג את אמא .שומרים!
!
)שומרים נכנסים ואוחזים בה(
!
מלכה הקטן  :מה ?
!
מלכה  :מה ?!
!
מלכה הקטן  :תהרוג אותה .אבא תהרוג אותה ! מה עשית לאמא שלי ?!
!
פושקרינה  :האישה הזאת אכלה את אמא שלך .תגיד לו !
!
מר מלכה  :זה נכון .ואם היא אי פעם היא תראה את הפנים שלה פה – במו
מר מלכה  :מה קורה פה ?

ציפורניי אני אפרק כל פרוטון ,ניוטרון ואלקטרון באטומים המקוללים שעשו
אותה.

!

העם ) :מאחורי הקלעים( הריעו למלך! הידד!
מר מלכה  :לכי עכשיו !

!
!
מלכה ) :מצליחה להשתחרר מהשומרים( מלכוש /
!
מלכה הקטן  :לכי !!! ) הוא יורק עליה ויוצא ( אני רק רוצה פרוסה עם שוקולד!
!
מר מלכה  :זה לא היה איום סרק .עוד פעם אחת תתקרבי לחצר המלך ,אלי ,אל פיצי
פושקרינה  :בוא פושקרינוש

פושקרינה או לעם שלי ולא תשאר ממך יותר משלולית של דם סמיך שאף אחד לא יבכה
עליה.

!

מספרים  :אאוצ' אאוצ' אאוצ' .כן .זה רישמי .מלכה לבד .בלי בעל בלי בן ובלי
ממלכה היא ידעה שהבלתי נמנע הגיע והיא צריכה להתחיל את המסע לביצת הדחויים.
המקום העצוב והעלוב ביותר ששוכן איפה שאף אחד לא רוצה להגיע  -ימינה .ביצת
הדחויים.היא דמיינה את זה בראש .איך כל המנודים יושבים שם מקובצים ובוכים
על כמה קשים החיים .דמיינה והתעצבה .אבל אין ברירה .היא מלכה מלכה שלנו.
היא זקוקה נואשות לאנשים.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
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!

ביצת הדחויים
מספרים  :גבירותי ורבותי .ביצת הדחויים.

!
!
Knew you'd be here tonight
Slow

so i put my best dress on
Boy I was so right
Our eyes connected
Now nothin's how it used to be
No second guesses
'Trackin' on this feelin
Pull focus close up you and me
'Nobody's leavin
Got me affected spun me 180 degrees
So electric

!

Slow down and dance with me, yeah
Slow
Skip a beat and move with my body, yeah
Slow
Come on and dance with me, yeah
Slow
Skip a beat and move with my body, yeah
Slow

!
!
מלכה  :את ! את !
!
מלכה באה להכות את אופל למוות .אופל צוחקת ומעיפה את מלכה אחורה.
!
אופל  :קרמה איז א ביטש בייבי.
!
מלכה  :קרמה ? מה אני עשיתי ?! מה ?!
!
אופל  :הגלת אותנו ! דחית אותנו ! אמרת שאנחנו פסולים .אותנו הפגועים

!

אופל  :לקח לך יותר זמן ממה שחשבתי.

מינית ,הדכאוניים ,הפוסט טראומתיים ,המסוממים ,היצרתיים ,המרדנים,
החרדתיים ,העצלנים ,הלא משכילים ,בעלי הנכויות ,חולי הנפש ,בעלי הפרעות
הקשב ,האמנים !

!
!
אופל :שתצטרפי למסיבה
!
מוזיקת מתגברת

מלכה  :אז מה אתם רוצים ממני כולכם ?

Skip a beat and move with my body, yeah
Slow

!

!
!
אופל  :ובכן ,אומנם אני מנהיגה נהדרת וכולם היו מתחלפים איתי בשניה .אבל יש
פה בעיה...
!
מלכה  :מספיק עם
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לביבוש  :כן .הבעיה היא כזאת .קשה לנו להפוך פה את אופל למלכה .יש לה
כוחות .היא מאגית .מה שנקרא ,מכשפה .ומישהי עם כוחות ,לא יכולה להפוך
למלכה .זה יותר מדי כוח .פעם קודמת שזה קרה זה נגמר במפץ הגדול )בום!( וכל
הקיום האנושי היה צריך להתחיל מההתחלה

!
!
יצורי הביצה – אחד אחד :
!
התגעגעת למלוך ?
!
את רוצה נתינים ?
!
וכסף ?
!
ומשרתים ?
!
והחלטות פוליטיות הרות גורל ?
!
וחגים על שמך ?
!
מלכה  :כן...
!
אופל  :נהדר .אז יש רק טכס קטן שאותו צריכה לעבור ,ואז תוכלי לעבור לארמון
שמחכה לך בלי בעיה
!
מלכה  :ארמון ! מה הטכס ?
!
אופל  :את צריכה להרוג כל זכר מהחיים הקודמים שהיו לך .אם את איתנו – את
איתנו
!
מלכה  :את מה להרוג?
!
אופל  :את כל מי שהיית
!
מלכה  :זה נשמע לי אכזרי...
!
ביצת הדחויים – אחד אחד :
!
אם אני לא טועה בעלך עזב אותך
!
בשניה
!
והעם התנכר לך
!
רק כי את קטנטנה
!
מלכה  :זה הכל נכון
!
אופל  :יש מחיר מלכה ,את צריכה לשלם אותו .את מוכנה ?
!
מלכה  :מוכנה ומזומנה.
!
אופל  :הכניסו את בנה !
!
מלכה  :מלכה הקטן !
!
אופל  :פושקרינה הקטן ,לא ?
אופל  :כן כן.
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!  לא. כן. לא: מלכה
טכס אכילת בנה של מלכה הקטן

!!
הבמה הופכת לכמו זירת אגרוף – מלכה הקטן ניצב מול מלכה – התחרות היא עד
. מסביב אנשי הביצה משלהבים את מלכה לעשות את צעד ולהרוג את בנה.המוות
!
. אל תבהלי אבל את צריכה לאכול אותו: אופל

!
!

!
!
!?  אני הבן שלך: מלכה הקטן
!
 אני גידלתי אותו בתוכי. זה הבן שלי. בשום פנים ואופן: מלכה
!
! את השטן ! אני לא בן שטן – את בת זונה-  אני לא הבן שלך: מלכה הקטן
!!! פושקרינה !!! אבא
!
all is full of love + born to die
!
: מספרים
!
You'll be given love
!  זה הבן שלי. שום סיכוי. בחיים לא. מה פתאום: מלכה

You'll be taken care of
You'll be given love
You have to trust it

!

All is full of love
You just ain't receiving
All is full of love
Your phone is off the hook
All is full of love
Your doors are all shut
All is full of love!
All
All
All
All
All

is
is
is
is
is

!

full
full
full
full
full

of
of
of
of
of

love
love
love
love
love

!
!
feet don't fail me now
 מלכה:

take me to the finish line
all my heart,
it breaks every step that I take
but i'm hoping that the gates
they'll tell me your mine

!
!
come and take a walk on the wild side
 הדחויים:

let me kiss hard in the poring rain
we want our queen insane

!
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 :מלכה

!
!
This is the last time
!
Cause you and I,

Choose your last words

we were born to die

!
!!
מספרים  :מכאן ,העלילה די פשוטה .מלכה בלי טוּב לב הייתה אחת המנהיגות
מלכה הורגת את מלכה הקטן.

החזקות והמשוכללות של האנושות כולה .תוך שנה ושבעה חודשים היא הפכה את כל
הכדור לאימפרייה בבעלותה .ומכל שפיכת דמים היא הרימה ונהנתה .כזאת היא.
המלכה הכי רעה שאי פעם נבראה

!
!
מלכה והכנופיה פושטים על חצר הארמון – מר מלכה ופושקרינה שם
!
הצבא ( you ought to know ) :
!
MALKA wants you to know

נאמבר מלחמה – מלכה אופל והדחויים כובשים את העולם

that SHEs happy for you
MALKA wishes nothing but the best for you both

!

did you forget about HER
mr dupliciter
I hate to bug you in the middle of dinner
there was I slap in the face
how quickly she was replaced

!
!
cuz the love that YOU made that you gave wasn't able to make it enough
מלכה !!! and are you thinking of me when you fuck her :

for you to be open wide – and you know it
and every time you speak her name does she know how told HER you'll hold
– her until you die – till you die

!
!

!!!! well your still a live
מלכה  :אבל לא לעוד הרבה זמן

!
!
אופל  :לא מלכה .אותו אני לא ממליצה לך להרוג .אין עונש מכאיב יותר למלך
הצבא ומלכה בראשו באים להרוג את מר מלכה .אופל עוצרת אותה

מלהוריד אותו מגדולותו ולהוסיף אותו למעגל האבטלה .תני לתחלואי המעמד הנמוך
לעשות את שלהם …

!
!
אופל  :קחי לו את המלכות
!
מלכה  :אני לא יכולה לראות את הפנים שלו ) .לחיילים ( מה אתם מסתכלים עלי
מלכה  :אני רוצה נקמה !!!

ככה ? מה אתם מסתכלים עלי ככה ?!?! ) היא בהתקף זעם מטורף ,היא אלימה כלפי
החיילים שלה ,הורגת שלושה מהם באכזריות בלתי ניתנת לריסון (

!
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!

אופל ) ללביבוש (  :קח אותה מפה.

מלכה  :תכאיבי לו הכי הרבה שאת יכולה -
החיילים שנשארו בחיים עומדים מפוחדים  ,פושקרינה ומר מלכה על הרצפה חצי
מעולפים  ,אופל עושה את כישוף הורדת המעמד

!
!!

אופל  :כל מה שאני צריכה מכם זו דמעה ,דמעה אחת ולא יהיה פה אפילו זכר
לכתר ,להון ,לשליטה או אצולה .תבכו ! תבכו ! תבכו !

כולם יוצאים חוץ מהמאוהבים שנשארים מבועתים מזה שמלכה כמעט הרגה אחד מהם
עכשיו

!!
החוצה !
!!
אוהב  :ממיק את בסדר ?
!
אוהבת  :אני לא אוהבת את זה ...אני מתחננת ,תעשה שכל זה יעלם ונחזור לחיים
האמיתים
!
נכנסים המספרים
!
אוהב  :זה כבר לא מקובל עלינו ,זה נהיה רצחני ואלים .כמעט מתנו עכשיו,
שנינו ,זה לא מצחיק !
!
מספרים  :לא ,זה לא מצחיק
!
אוהבת  :אז יאללה ,ביי ,איך /
!
מספרים  :אין איך
!
אוהב  :איך יוצאים מפה ?!
!
מספרים  :מגיעים לסוף של הסיפור
!
אוהב  :אז בואו נדפדף לעמוד האחרון !
!
מספרים  :אין כזאת אופציה .אתם תקועים.
!
מספרים  :אין מה לעשות ,אתם הכרחיים – תכף אתם בכוח לעלילה נשאבים.
!
אוהבת  :בכוח...
!
אוהב  :ומה היינו עד עכשיו ?
!
מספרים  :בנתיים אתם מקשיבים מבפנים – עוד כמה עמודים מגיע הפרק שלכם .אני
מקווה שאתם מוכנים
!
אוהב  :יש ברירה?
!
מספרים  :לא ,לא ממש.
!
אוהבת  :יש סיבה ?
!
מספרים  :בוודאי .אתם אמורים לשנות את הסוף של הסיפור
!
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אוהב  :לשנות את הסוף

!
!
מספרים  :טוב .אז עכשיו כשמלכה היא השליטה הרמה ביותר שאי פעם נוצרה – כל
מי שהיא רצתה זה למצוא לה גבר שימלוך לצדה .משימה ש ...התגלתה כלא פשוטה
!!
ד"ר ,תציל אותי  ,אני מאוהב
!
פריודור  :היא רוצה להוציא אותי להורג !
!
מלכה  :אכן.
!
פריודור  :אני לא מבין .למה ? למה ?! מה לא נתתי לך ?! אני מעריץ את האדמה
שעליה היא דורכת
!
מלכה :הסכמתי לבוא לטיפול .בבקשה .אנחנו מטופלים .טיפול איז הפנינג
!
ד"ר שימפנזר  :מלכה זה הגבר השמונה עשר שאת מוציאה להורג
!
פריודור  :ואני כל כך אוהב אותה
!
ד"ר שימפנזר  :והוא כל כך אוהב אותך...
!
פריודור  :אני כל כך בר מזל ! " ארצנו ה“ ...
!
מלכה :לא ! בלי השיר
!
ד"ר שימפנזר  :תני לו מלכה .חשוב לבטא את מה שאנחנו ..
!
פריודור  “ :הקטנטונת .ארצנו היפה "
!
מלכה  :די ! עירפו את ראשו ! מיד ! עכשיו !!!
!
ד"ר שימפנזר  :מלכה יקירתי ,פה לא עורפים ראשים – הסכמת להביא אותו לכאן.
בואי ניתן לזה צ'אנסה כמו שאומרים
!
פריודור  “ :עוד לא תמו על פלאיך“ ...
!
מלכה  :תעשה שהוא יפסיק
!
פריודור  “ :עוד הזמר לו שט "
!
מלכה  :תפסיק
!
פריודור  “ :עוד ליבי לוחש עם ליל  ,ולוחש לו בלט “ .... :
!
ד"ר שימפנזר  :תפסיק ! תודה .פריודור .תן לי רגע בבקשה .מלכה ,אף גבר לא
מתאים לך – זה לא הגיוני.
!
ד"ר שימפנזר  :היה את
!
מלכה :הוא גימגם וזה הטריף אותי
!
ד"ר שימפנזר :ואת
!
מספרים  :אכן .אבל עכשיו לכו תהיו כס מלכות עצום – כי אנחנו ממשיכים !
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מלכה  :היה לו ריח של אבק

!
!
מלכה  :זין של נמלה ,תסביך גדלות ,זיין שכל ,בוצ'ה אימתנית – שאמשיך ?!
!
פריודור  :אני לא רוצה לעשות בעיות  ,אני רק רוצה לעשות אותך .היא מתעצבנת
שאני דומע אחרי..
!
ד"ר שימפנזר  :אחרי מה פריודור יקירי
!
מלכה :כשהוא גומר !
!
ד"ר שימפנזר  :אוי
!
מלכה  :הוא בוכה אחרי שהוא גומר .מייבב .חוק  :מהיום  ,אין להראות רגשות
בציבור ,או בפרטי .כל גבר שימצא בוכה יאלץ לענוד את אשכיו כענק
!
ד"ר שימפנזר  :אבל את הולכת ומוציאה גזרות חריפות כנגד עמך כל פעם שגבר שלא
מוצא חן בעינך ניגש אליך .מלכה ,איש לא מושלם ,גם את לא...
!
מלכה :לא מה ?!
!
פריודור  :היא מושלמת! “ את לי את האחת ,את לי את אם ובת" !!!! “
!
מלכה שורקת לחיה  ,שנכנס וטורף את פריודור
!
ד"ר שימפנזר :אני רושמת לך עוד כדורים
!
מלכה :זה כבר לא משפיע.
!
ד"ר שימפנזר  :את עוד חושבת עליו ?
!
מלכה  :כל הזמן .כל לילה.
!
ד"ר שימפנזר  :אני מעלה לך את הבנזודיאזיאפינים  ,מורידה טיפה את הזיפרקסה
ד"ר שימפנזר :ואת

ואת הסרוקוול – את לא שותה אלכוהול עם זה נכון ! וכמובן שאנחנו נמשיך עם
ה , SSRIsבודפריון אקסאל  ,רבוקסטין  ,אפקסור וראוקוטן

!
!
אופל  :דוקטור נגמר הזמן !

מלכה  :מה קשור רקוטאן – כואב לי ה
למה היא נראית ככה ? מלכה למה את נראית ככה ?!

מלכה! למה את נראית/
!
לביבוש  :אופל!
!
אופל  :נראה לך הגיוני שאתה מפריע לי עכשיו ?!
!
לביבוש  :לרכך לרכך...
!
אופל מצווה בסינית .נכנסות לבמה עדר של אסתיות והופס – אנחנו במכון יופי
!!
!!
!!
!
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היות המלכה לבדה

!
!
אופל  :מלכה ,אולי את ברננית מדי ? לא טוב היות המלכה לבדה .זה ...סתם
ממרמר.
!
מלכה  :אף אחד מהם לא רוצה אותי .הם רק רוצים דברים שמלכה יכולה להציע .זה
בלתי נסבל !
!
אופל  :הבוצ'ה האימתנית הייתה נראית נחמדה
!
מלכה  :אני אוהבת זין !
!
אסייאתים ) :מצחקקים בבושה(
!
אופל  :כן .אני מבינה .אבל הפכת את העולם מדיקטטורה אחת לדיקטטורה אחרת...
הבחירה בך כמלכה הייתה לבחור בשוליים .היה אמור להיות כייף !
!
אסייאתים) !fun :בהתלהבות(
!
מלכה  :תגידי תודה ותסתמי .העברתי אותך צד מהמודחק לדוחק .מהכבוש לכובש.
כשיש דיקטטורה ,עדיף להיות בצד הנכון שלה
!
אופל  :מלכה...
!
מלכה  :המלכה בודדה!
!
אסייאתים  :אוווו )עצובים(
!
מלכה  :הבדידות שלה היא דיקטטורה שחולשת על כולה! אני לא יכולה יותר! אני
מתגעגעת לחיים שהיו לי .אני שונאת אותך .אני שונאת את זה
!
אסייאתי take it easy, malka :
!
אופל  :את שונאת את זה כי את מלאת שנאה בתוך זה .את יכולה להעביר חיים
שלמים בסבל – במחשבה שהחיים תוקפים אותך
!
אסייאתי attack you :
!
אופל  :שאת קורבן של הנסיבות שלך
!
אסייאתי victim :
!
אסייאתי circumstance :
!
אופל  :הולכת באיזה תלם שהוכתב לך – לא עושה צעד אחד לגלות מי את באמת.
!
אסייאתים ?who are you malka :
!
אופל  :מה החשקים שלך?
!
אסייאתי who are you malka? :
!
אופל  :איזו אישה את יכולה להיות?
!
אסייאתים woman! Q-beast short :
סצנה של טיפול יופי בפרלור אסייאתי ,מלכה יושבת ,עושים לה פדיקור ,מניקור,
טיפול שיער ,טיפול פנים ,מסז'.
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!
!
אופל  :את מפיצה את השנאה הלאה וזאת אכן זכותך – להרוג ,לשלוט ,להקשות,
להכאיב – אבל את גומרת את עצמך.
!
אסייאתי ?Happy end now :
!
אופל ) :לאסייאתים( ) no, not nowלמלכה( את מגדלת בעצמך סרטנים מלכה שבקרוב
עוד יהרגו אותך מבפנים גם אם בסוף תקברי את כולנו
!
אסייאתי cancer very bad :
!
מלכה  :את הפכת אותי לכזאת ! משנאה ! את שנאת אותי !
!
אסייאתי you ofel, you're awfull :
!
אופל  :הירושמיה ! )מכשפת את האסייאתים – מוציאה אותם החוצה( מלכה  -פתחתי
לך דלת לעולם מלא במורכבויות ואת הופכת אותו לקרקס של צרות.
!
מלכה  :לאף אחד לא מגיע את מה שעשית לי
!
אופל  :סטינו מהנושא .אולי ...הכניסו לכאן בחור נורמטיבי וחמוד
!
נכנס בחור נורמטיבי וחמוד.
!
בחור נורמטיבי  :היי ...
!
אופל  :אתה בחור נורמטיבי ?
!
בחור נורמטיבי  :כן
!
אופל  :וחמוד ?
!
בחור נורמטיבי  :תראי ,אין הנחתום מעיד/
!
אופל  :שקט .רואה מלכה .זה בחור נורמטיבי וחמוד .אני אהפוך אותו ל ...קטן.
כמוך .עין לעין .זה יהיה מאד מתוק.
!
בחור נורמטיבי  :מלכה בבקשה/
!
מלכה  :את חושבת שרק בחור בגובה שלי ירצה אותי ?
!
בחור נורמטיבי  :גברת אופל אני לא/
!
אופל  :זה יצטלם טוב
!
בחור נורמטיבי  :בבקשה .אני אעשה הכל
!
מלכה  :את חושבת שזה מה שמגיע לי ? מישהו כמוני .שאני לא מספיק טובה כמו
שאני למישהו רגיל ?
!
אופל  :עד עכשיו לא הולך לך משהו
!
בחור  :מלכה .בבקשה.
!
מלכה  :אתה מפחד להפוך קטנטן ועצוב ?
!
חיה משתנה לנשר – קרע!
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בחור  :מאד

!
!
מלכה  :חוק .מי שאי פעם יציע לי  ,ינסה לשדך לי ,יעביר בראשו את הרעיון
מרימים את מלכה

שאני אמורה להיות עם) ...לבחור הנורמטיבי( ת-קום!! אנשים כמוני .אני אשרוף
את אימאימא שלו בכיכר העיר מול כל משפחתו וכל העיר

!
!
מלכה  :אז אתה בר מזל )לאופל( תעיפי אותו
!
מוציאים את הבחור הנורמיטיבי האומלל.
!
אופל  :סליחה ,חשבתי אולי/
!
מלכה  :אז תפסיקי לחשוב ! חוק  :אין איש או אישה אשר מותר לו לאהוב בממלכה.
בחור  :מלכה אמא שלי נפטרה

לא אהבת נעורים,לא אהבה בגירה ,לא אהבת בשרים ,לא אהבה טהורה,לא אהבה
מונוגמית ,לא ביגמית ,לא אהבה מאף סוג או צורה .כי כל עוד אני לבד – אתם –
גם !!!!!! כל העובר על החוק יאכל .תודה

!
!
מלכה  :שימרוד
!
לביבוש  :יש בחוק שלך פגם אבולוציוני .פרו ורבו .אנשים צריכים להתרבות
!
מלכה  :אז פעם בחודש .מעבר לסדין .עם חור .בלי מגע .בלי תשוקה.
!
לביבוש  :סדין עם חור ?! מלכה זה אבסורד !
!
מלכה  :זה לא אבסורד זאת פקודה !
!
לביבוש  :אבל מלכה
!
מלכה  :אני רוצה להיות לבד .תכניסו לכאן פורנוגרפיה .את החיות .הכנס את
הצבים.
!
בנתיים מחוץ לחדר המלכה
!
אופל  :היא יוצאת מדעתה
!
לביבוש  :אנחנו עדיין צריכים אותה ?
!
אופל  :אל תתחיל
!
לביבוש  :זאת לא המלכה שפיללנו לה – בואי נחזור לביצה ,אני מתחנן  -היה לנו
טוב
!
אופל  :לחזור לביצה ?! זהו – אתה אומר את זה בקול רם .נכשלתי .נכשלתי!
משימת חיי הייתה להשתלט על העולם ועכשיו אתה אומר לי שנכשלתי
!
לביבוש  :אני אומר לך שיותר חשוב לי לאהוב אותך מאשר לשלוט בעולם...
!
אופל  :אני לא מבינה  -למה אני לא יודעת מה לעשות
!
לביבוש  :אוקיי .מה את רוצה ?
!
לביבוש
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אופל  :שהיא תפסיק להרוס את העולם שאני מתכננת לנו …

!
!
אופל  :מי ירצה אותה ? היא אישה נוראית !
!
לביבוש  :את רק צריכה לנשום שניה וזה יגיע...
!
אופל  :תביא לכאן את המדען המלכותי
!
לביבוש  :יוסי המדען המלכותי ? יוסי המדען המלכותי ! יוסי כבר בדרך!
!!
החיה מכניס לבמה צבים  ,הם מתנים אהבה צבית .מלכה שרה
!
– "שוב לבד"
!
שוב לבד ,שוב זה רע
לביבוש  :אז צריך למצוא לה שידוך מוצלח .אסור להתייאש.

שוב רוקדת ,מסיבה
שוב מוכרת ,שוב יפה
שוב שותה ,שוב שותה
שוב שיכור ,שוב צוחקת
ובבוקר לא זוכרת
מתהפכת אהבה

!

שוב לבד ,שוב זה בא
שוב לילות שטופי זיעה
שוב נזרקת למיטה
שוב לנצח שוב אחד
שוב יורדת על ברכיי
שוב סביר זה לא כדאי
מתחננת אהבה

!

אני אזיז ת'ראש מצד לצד
ימין ושמאל
לא אצטרך לבחור
הגוף ירגיש את המקצב
אזיז ת'ראש מצד לצד
ימין ושמאל
לא אצטרך לבחור
הגוף ירגיש את המק  -צב

!
!!
ולדעתי זה זמן מעולה ,כמעט סתם בשביל הכייף ,לתת הצצה קטנה למה שנהיה ממר
מספרים :

מלכה לשעבר ואישתו החדשה\כבר סוג של ישנה .סמכו עלינו ,זה עוד יהיה רלוונטי
בהמשך המעשייה

!!
!
טראש טראש טראש
!
פושקרינה  :מר מלכה ,נגמר ה
!
מר מלכה  :אמרתי לך לא לקרוא לי ככה יותר
!
פושקרינה :אז מר אפס ,נגמר החלב – עם מה אני אמורה ללכת לקנות חלב ?
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!
!
פושקרינה :אני הפרה בבית ? אני ?! אחרי שמונה לידות ואתה זה שעולה את המשקל
של ההריונות שלי.
!
מר מלכה  :אחלה .אני אוביס .ועכשיו לכי תנקי איזה בית
!
פושקרינה  :זהו .נמאס לי ! אני עוזבת אותך .ואני לוקחת איתי את כל הילדים
!
פושקרינים  :אמא אבא אמא אבא אמא אבא אמא אבא !!!!!!!
!
פושקרינה  +מר מלכה  :מה !?
!
אני רעב
!
בכיתה אומרים לי שאני מסריח
!
כולם צוחקים עלי שאני מכוער
!
תקנה לי פוגים
!
איך ילדים באים לעולם
!
נראה לי שאני צריכה חזיה
!
אני רעב !
!
כולם נוסעים למחנות ההשמדה ורק אני לא
!
אבא תביא לי כסף
!
תביאי לי כסף
!
מר מלכה ) :שׁריקה( ילדים מיץ
!
הילדים מקיפים את פושקרינה ויונקים ממנה
!
מר מלכה  :כן ..עוזבת ולוקחת את הילדים ?
!
פושקרינה  :תתחנן ואני לא אקח את הילדים .עד שהם לא יהרגו אותך סופית יא
אפס שיכור מסריח
!
מר מלכה  :פושקרינים תביאו לאבא משהו לשתות
!
פושקרינה  :אין .אין מה לשתות .שפכתי הכל וקילחתי בזה את הילדים.
!
מר מלכה  :עשית מה ?!?
!
פושקרינה :אתה רוצה דרינק גבר – לקק אותו מהשטיח
!
מר מלכה מתחיל ללקק את הילדים
!
מר מלכה  :את משוגעת – התחתנתי עם משוגעת !
!
פושקרינה  :אני אשרוף אותך ! אני אצית את כל הבית הזה באש .אתה הגיהנום שלי
!
מר מלכה  :את הגהנום שלי ! קראק .אני מתמכר לקראק פושקרינה.
מר מלכה  :נסי להשתמש בפטמות שלך .לשאר הפרות זה עובד מצויין
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!
!
מר מלכה  :לא אני לא !
!
פושקרינה  :שלוש ארבע ו …
כל הילדים מחבקים אותו לכדי חניקה
!
פושקרינה  :עד שהמוות יפריד בינינו!
!!
ועכשיו  ,נטפל באוהבים
!!
עבד מלכה  : 1מלכה מצאנו שני אנשים
!
עבד מלכה  : 2הם היו ממש פה מתחת לארמון
!
עבד מלכה  : 1הם בוודאות אוהבים
!
עבד מלכה : 2רואים
!
עבד מלכה  : 1לא אנחנו גרמנו להם לאהוב
!
עבד מלכה : 2ואין לנו מושג איך הם הגיעו לכזה מצב מלכתחילה
!
עבד מלכה  : 1אבל  -הבאנו אותם אליך
!
עבד מלכה : 2הם בהתנגדות גמורה
!
מלכה  :בהתנגדות לחוק שלי ?!
!
עבד מלכה : 2יש בפינו ציטוט :
!
עבד מלכה  " : 1חוק נגד אהבה ? מה היא מפגרת ? זה מגוכח .זה בלתי ניתן
לאכיפה .קפריזה .שטות גמורה“ .
!
עבד מלכה : 2הם אמרו !
!
עבד מלכה  : 1לא אנחנו
!
עבד מלכה : 2אם הוד מעלתה רוצה נעשה מהם קוביות קרח
!
עבד מלכה  : 1נעשה מהם …
!
מלכה  :הכניסו אותם !
!
מוכנסים האוהבים – הם בהלם
!
אוהב  :אתה מכאיב לי … די !
!
אוהבת  :רק דיברנו עם עצמנו ,הבענו עניין בעלילה.
!
אוהב  :מספרים !
!
אוהבת  :מספרים !! הצילו !!
!
מלכה  :מה יש לכם לומר להגנתם ?
פושקרינה  :ילדים ,אבא רוצה חיבוקי חזק חזק חזק חזק חזק
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!
!
אוהבת oh romeo romeo :
!
מלכה  :נו באמת ! זה הטיעון שלכם !? אתם באמת אוהבים ?
!
אוהב  :משתדלים
!
מלכה  :חמודים .קחו אותם לכיכר ותזמינו את כל העיר .שכל מי שחושב שהחוקים
שלי לא אכיפים /
!
אוהבת  :מלכה אנחנו אמורים לשנות את ה /
!
מלכה  :משפט שדה .שהדם שלהם יקיז לכל אחד ואחת מהממלכה על הפנים .מיד !
!
אופל  :רגע ,מלכה .שניה.
!
מלכה  :מה ?! ?! ?!
!
אופל  :יש לנו פתרון קסמים אופצניולי ל”...עניין" שלך עם הגברים .תני לזה
אוהב what light beneath the window breaks ? It is the east and :
Juliette is the sun

חמש דקות .ולא  -אני בעצמי אקח את הזוג הזה ואחלק את האיברים הפנימיים שלו
כממתקים לילדים

!
!
אופל  :יוסי  ,בבקשה
!!
הכירו את טוי !
!
!
יוסי  :כן ,מלכה ,שלום .שלום ,כן  ,שלום .אז ...ככה ,היתה לי מחשבה ,זאת
מלכה  :יש לך חמש דקות

אומרת ,אני חושב שהצלחנו לעשות את המעשה ש ...ייצרנו לך גבר .משהו מיוחד
מאד  ,נשמח להראות להוד מעלתך אם היא במצב רוח של הקשבה

!
!
יוסי  :יופי  ,אז בבקשה ,אז כן ,אז,
!
מכניסים את טוי
!
יוסי  :כן ,אז  ,יופי ,אז כן .זה טוי .ברמה החיצונית ,מכיוון שתאבונה של
אופל  :המשך יוסי

הוד מעלתה לשפע ידוע ברחבי הממלכה ,יצרנו לך גבר שהוא כפולה .לא שאחד מהם
יתעייף אי פעם מ ...לעשות איתך זוגיות כן אבל אם את תרצי אולי לגוון ,אז
 . !voilaהעור רך משי אצל האחד ,ומחוספס בגסות אצל השני .השער חלק וריחני
פירות אצל האחד ,ומקורזל עם ארומה ימית אצל השני .רקחנו את מיטב השפתיים,
גוון העיניים ,מרקם הפטמות ,כיווץ הגבות ,גודל הגורגרת וה ...כן .טוב ,זה
חשוב .וזה רק הצד החיצוני .מבפנים מדובר במציאה! הוא נעים ואדיב ורומנטי
ולא רכרוכי .הוא ראש גדול אבל לא אוכל ת'ראש ,הוא חכם – גם רחוב וגם אקדמיה
 ,הוא דובר כל שפה שרק תרצי ויודע לחזר נמרצות ולהביע דעה כשצריך ולשתוק
ולבשל ולפנק ולהתפנק ולהיות אסרטיבי ולהיות צייתן והוא מנומס וחיה במיטה.
מלכה – יצרנו לך את הגבר המושלם !

!
!

מלכה  :אבל הוא יאהב אותי באמת ? כשאני אסתכל לו בעיניים – זה ירגיש כמו
פעם ? אני ...אאמין לו ?
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יוסי  :תנסי בעצמך..

!
!
טוי שר ביוונית ובאנגלית loving you is easy 'cause you're beautiful
!
מלכה  :כן ! כן !! זה זה !! כן ! חתונה ! עכשיו ! היום ! הערב ! לבן ! אני
מלכה מפעילה את טוי

אלבש לבן ! העם ילבש בז' ! תורידו אותי מהנדנדה הזאת ! אופל! ) אופל מקרבת
את האוהבים ( אתם תהיו אורחי הכבוד שלי ).לשאר הנוכחים ( ואתם מה אתם
עומדים פה כולכם !? עכשיו איפור שער סידורי פרחים ארוחת טעימות תקליטן
וקישוטים  -או שאני שאני אביא את מוחמד שיכתוש לכם את הברכיים עם עלי !

!
!
החיה :

מלכה והאונטוראז' יוצאים.

החיה נשאר לבדו  ,האוהבים נשארים להאזין בהצצה

אני יודע ,זה אולי ישמע מוזר
אבל יש בה משהו
מאחורי הגורל המונרכי הזה שהיא נולדה אליו
יש אישה
שאף פעם לא הייתה פשוט אישה
פשוט אישה ופשוט גבר
בלי צלמים
בלי קהל
בלי מעמד
שני אנשים שמגלים אחד את השני
בשקט
שרוצים להזדקן ביחד
שרוצים לעשות ילדים  ,לא יורשי עצר
אני רואה את האישה הזאת חבויה בה עמוק בפנים
אישה שמלכה זה רק השם שלה
ואת האישה הזאת אני אוהב
מהיום שראיתי אותה ביער
ועד עצם היום הזה...

!

החיה :

!

the way you make me feel
בספרדית
החתונה – הפינאלה !

!
!
אופל  :את טקס הנישואין יערוך אלוהים .נא להתנהג בהתאם.
!
לביבוש  :קבלו את ...הקב"ה !
!
אלוהים  :אהלן וסהלן  -שנתחיל ?
!
מלכה  :נתחיל
!
טוי  :בטח נתחיל יפה שלי .אני אוהב אותך .סאגה פו
!
אלוהים  :טוב .דירלי בילבד  :מלכה המלכה בת …
!
מלכה  :אלטון אנד ג'ון
!
אלוהים  :וטוי בן
!
לביבוש  :החלו את הטכס !
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יוסי  :יוסי ! טוי בן יוסי !

!
!
אוהבת  :אני ספיק נאו  ,אני ספיק נאו
!
אוהב  :פריק מה את עושה ?
!
אוהבת  :לא מסכימה שזה הסוף .אם אני פה לשנות את הסוף אז אני ספיק נאו !
מלכה  -הוא מכונה .זה עצוב.
!
יוסי  :היי !
!
אוהב  :לא אישי
!
אוהבת  :מגיע לך יותר מזה ,לכל אחד מגיע יותר מזה .הוא אוהב אותך רק כי ככה
תכנתו אותו ...תראי אותו ) היא מצביעה על החיה ( אנחנו שמענו אותו קודם
!
אוהב  :כן ,זה נכון ,שמענו אותך קודם
!
אוהבת  :והוא אוהב אותך באמת  ,מהיום שהוא ראה אותך ביער ועד עצם היום הזה
!
מלכה  :זה נכון ? אתה? ...
!
אוהב  :נו תגיד לה כבר !
!
מלכה  :נו....
!
חיה  :כן מלכה
!
מלכה  :כן ? אתה ? ולא אכפת לך שאני...
!
חיה  :לא אכפת לי כלום מלכה ) .עושה טרמפורמציות ,יוצא ממנו כמו טיקים של
גבר מאד מאד נרגש ( כמו שאת ,כל תא.
!
אלוהים  :אז...
!
חיה  :התינשאי לי ?
!
יוסי  :מלכה גם הוא אוהב אותך כפי שאת
!
מלכה  :כן .אלוהים .כן !
!
מר מלכה  :דיגי דיג דיגונית – לא !!!
!
מלכה  :מא מלכוש ?
!
פושקרינה  :בוא הנה יא זבל לאן אתה חושב שאתה הולך
!
מר מלכה  :אמרתי לך תעזבי אותי
!
פושקרינה  :הוד מעלתך את לא מבינה מה נהיה ממנו הוא Omg .אלוהים פה ) היא
משתתקת (
!
מר מלכה  :מלכה .דיגי דיגיגונית שלי .את צודקת .צורה היא רק צורה .קחי אותי
בחזרה
!
אלוהים ... :עומדים כאן לפני ביום מקסים זה לקדש ברית של נישואין .אם
למישהו יש משהו להגיד ספיק נאו  ,אור פוראבר הולד יור פיס
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החיה  :למה שהיא תיקח אותך בחזרה ? אתה שברת לה את הלב

!
!
מר מלכה  :את  ,את  ...את עשית לה את זה .את עשית לנו את זה
!
מר מלכה בא לתקוף אותה
!
אופל  :נו באמת – ) מפעילה כישוף ידיים שלא עובד ( היי .למה זה לא עובד.
למה אין לי כישוף בידיים ?!
!
אלוהים  :זאת הנוכחות שלי .תאלצי להתמודד
!
אופל  :לביבוש !
!
מר מלכה מנהל קרב מאד קצר עם לביבוש .הוא הורג את לביבוש ופוצע אנושות את
אופל
!
אוהבת  :יס !
!
אוהב  :זה האפי אנד !
!
מלכה  :מילים אחרונות אופל ?
!
אופל  :קחי משאלה אחרונה ,אחת שיכולה לשנות הכל.
!
מלכה  :אלוהים  ,זה יעבוד ? אתה עוד פה ? הלו ?! הלו ?!!
!
יוסי  :אלוהים? מלכה ,אלוהים has left the building
!
אופל  :ותמיד זכרי  :היה אמור להיות כייף מ ,טומ ,ט ,מת )ה(
!
אופל מתה
!
החיה  :תאחלי לנו חיים ארוכים ובריאים .נעשה שפע ילדים .אני אבנה לך בית
קטן על אחד העצים .נפרוש מהחיים האלה הרצחניים
!
מר מלכה  :דיג דיגונית
!
מלכה שרה את שיר הכישוף – היא הופכת חזרה למלכה התמירה
!!
מר מלכה  :או ! לא יכולנו להרוג את הכלבה הזאת קודם ?
!
החיה  :למה מלכה  ,למה ?!
!
מלכה התמירה  :החיים הם לא אגדה – בחיים אין סוף טוב ,יש סוף .כל החיים
האלה ,הם דרך ארוכה ומלאת סבל לאותו הסוף .זכותי להקל !
!!
החיה  :להתראות מלכה
!
החיה מתאבד
!
מר מלכה ) :צוחק על החיה(
!
מלכה התמירה  :די
!
החיה לוקח את מר מלכה ודוחף אותו אל מול אופל
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הספר חוזר לידייהם של האוהבים

!!
אוהבים  :זה הסוף ?!
!
מספרים  :והם חיו ב
!
אוהב  :עושר ?
!
מספרים  :כן ,העובר ושב בסדר
!
אוהבת  :אושר ?
!
מספרים  :לא ,לא ממש
!
אוהב  :עד עצם היום הזה ?
!
מספרים  :עד עצם היום הזה
!
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