
גולדבדגלאה

ט;בחלוםרבי

מערכותבארבעמחזה

פרולוג

~נ;~חילים:ה~ה;:~קשינו,זpקט,

ו~ך;לים?ק~ניםרונו, fתז;:זע;ך

קץ~יד~י~ח ipך~זVנית ונpז~~~

 ,ץ.ע;;ת ?iל~זpל;ם ~·מ p~ל

 ,;לי~יזהב wי;זpם , ל;;~נ;:?מביט

ז;ו:כלת,זpלךע.י~יםנ::ו?נ::וליםךל;

- ל;;~נ;:א;ת;ראינו ,~ fברז.דה

 .~רל:ני~נכיםהואהוא,לאזהל"א, 115

כלנוגדלנול"אנכללואנו
·זי .. :-זי:ז:ז

ז?לגו,~~מי~ת ם;•ד:;ע;ך('ןךאו

ךט;~ה.~לי!ה~ז fהיא ם;•ד:;

 .ה~~;שועתים תינז;r.;~עתים

ת;פי~. ם~~ד::~ךנ:ינו ryך~ל

 ~ירי;.1וב~ח;קךתךקר,J.;י!קיר

 ,ך;א??~י~ח ipךתתנ;י~~בוק~ת

 .:;נ~רק;ך:;בי~הלנו~ם:;בי('ןךאו

דtיקת ?l ה~~ד::::דזp:;נקשו?~ל

~זpקט.לזp~ת~~נ:ינו:ת 15[1
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א'מעדנה

נעמי:

כאןראשית,-לנבוחמהלךאיןנובח)(פסתרקרץ?אתהלאןפסתרק,חי,

אניכן,בשמש.פהדווקאפה,לשכברר~האנישנית,ושנית,מארד,יפה

כהכךדווקאאבלכאן,לשכבואסורחםוהיוםעכשיוצהרייםששעתיודעת

ארצה.הנה,מהרברא-יפה

מ.~ל~טיםע.~נים

 .ל~~ל~ל .ל~~ל~ל
דשןב"הדשאריח

 ..ד ." ."- ..

??: W ד, ??: W ד. 
לי:י~רק.ה •לירקהרב

iJ פתא;ם~רלר~ןחים

ד~לאי ה~;סע;ןם

 . ם;• ijלא;ךומ.זהיר

סע~ע~ים1:יtזץפילאם

~וןק 9 נ;:ר1:יtניט

-מ.ים o/iJר~ך~ה

 !~הךרם 9ק!\יןה

ממ.על~טיםע.~נים

וכר'."

נעמי:

אבלעוקצת.אינהחיפושית,רקהיאזרהןלי?מפריעאתהמרועיש?מה

ראה:והראש,חרם,כנפיהוצבעוצהוב,כחולבטנההיא,צבעוניתכמהךאה

כהלנבוח:חדלקטן!אישזההריזה,הריצדקת,פסתרק,אך,אדום!הראש

הוא!יפה
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 ,ד~~~!קדזtנ;וחמי

ip דij ~~ד~~א; ד? 

t\ ו;נ~~;חמןחי. 

 ? ו;~א~זז,וזtיד

טוב:חלוםרבי

סננ~;ד'הוא~זה~.די

~אן'סייחי תז::trזל.א ו~~

~ני,~ד;לם 9ק; ל~~

 .~זt?מ;ניא;~עכ.ד~ל

נעמי:

 !קטןוכהגדול'קוסם

טוב:חלוםרבי

דקפלזtיאתלהראותממנהגיאמנםקוסם.אניטוב.חלוםדניליקוראים

מדועהצהריים,בחוםבדשאשכבתכיאםבאתיואלייךטובים,לילדים

זאת?עשית

נובח)(פסתוק

נעמי:

אלכך."כליפה"הכולחשבתי:אניאולםבזה,רצחלאחראפסתוק.צדקת,

 .מפלאיךלנווהראהטוב.חלוםדניתכעס,נא

טוב:חלוםרבי

שימי .ובאתיהפעםלךסלחתיכןעלחדיחשבת,כך",כליפה"הכולכ,ך

(הצידה):פלא.לךאדאהלב,



ומורי~ט.tקי~טפי~ט

הדוכיפתשחהכה
T T -• -ו

-ציץ;ךק,ס.ךק,זpךץ.

 !ר~ציץב;אוב;או

כעמי:

הדבר?מהו-ירוקצהובאדום !יופיאיזה

טוב:חלוםרבי

 .כמוהוראיתרבותפעמיםכברהיטב,הסתכלי

כעמי:

מהזרועגדולאינותמידהריאךזה.הואצבעונייודעת,אניעכשיונכון,

טוב?חלוםרביהוא,ידיךמעשה Qגודל!איזהועכשיו,שלי,

טוב:חלוםרבי

באמת!שהםכפיהדבריםאתותראילמענ.ךהכולאגדילהיוםנעמי,כן,

לזpאל:iדיtכב .ה~~ק:?ךה

גד;ל,הכלבע;לםהן
•• T T -T 

נו~;ד.רי r9כ~י~י p:רק

 .ן~ק:~ע;ןםזו~ץ~ל

~עוטך~רב~ללרא.יד

ןנות. p:ל~ .ה~ Qלא.

~לולה~קה;ןה?גויד

בגדלה!הטבענגלה
' '•• -·,• -• : •• • T 

כעמי:

שורשים,לוישבאדמה,תקועלהיותצריךהואהריהדבר?ייתכןכיצדאבל

לרוץ?לוהרשהומי
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טוב:חלוםדני

 !חביביצבעונילה,ספר .בעצמולךיספרתכף

צבעוני:

f זז::לp~ה, f זז::לp~ה 

 .ה~Vז~זpקוג.ן~ני

 ה~ךt-ז~גןמקגןמ"ק

בר~~ה,::זשרש;זVן

ן;~קים,~זpמים~~ביבךק

 ,"םיק~~pז~ א~"לי:א;??רים

גןסיס,~רכה~זpז:יה. י!~

גוביםיפתשלמהאלבש
:• : --: T : -ז:• ' 

::ז~ךקיס~ל.דתולי;ם

המזמנים.כלעםאב;א
T • T T: • •. -• 

מלכותוהודמאתהודעהלמסורעליאליך:ליבקשהטוב,חלוםרביוכעת,

טוב,חלוםרביאנא, .למוצאויכולאינניאבלהצהוב,הצבעונידודילבן

לחג.יבואכיהידיעהאתלומסור

טוב:חלוםדני

לחלוםהמשיכיאתכאן.אותךלעזובעלייהיהנעמי,כך,אםאךלב.בחפץ

גםואםותתפלאי,תראירבותעודלב,שימיונתראה.נחזורובסוףבשקט,

לשכוח.לאזאתהכול,יתבהרעודונוח,חלקהכולייראהלא

נעמי:

מפחדת!אניאיום!זה-כךכלגדולהואגםשלמה!גמלאוי,

צבעוני:

ידידתיזוהיטוב?חלוםרבידבריאתשכחתהאםלפחד?יכולהאתכיצד

יצורראי,לחרקים.ההודעהאתשתמסורמנתעלחיכיתילהשולמית,



גרפהואתראשהאתמגיעההיא~דרךמתפללת.היאכעתהביטי,מושלם.
נעמי,דגלייך,שתיעלגאהאתלמרום.ידיהאתזוקפתהיאהנהראנה,אנה

כךעלנוסףרגליים,ארבעלה-ידידתיאתדאיאךבך,מקנאאניולפעמים
ואביונים.ענייםכולנולערמתהנרצצות.כגפייםזרג

בפחד.)נוהם(פסתרק

נעמי:

 ...לפחדאפשראיךמכרעדת?שהיאלומדתרכלכיצדפסתרק?מתבייש,אינך

שולמית:

הולך!העקרבונוסר,מהדראיתר.הצדקאיתר,הצדק

עקרב:

ף, tt ~ע;ןהסריז:ז

 !סג.זקןב~אום:;כאן'~נ;שי;צוד

שולמית:

הציד?עלהוכיצדשלומר?מההקפיטן,ארוגישלרם

עקרב:

מה?לשלומך,ארתךשאלתיהאםלך?נרגעזהמה

שולמית:

העשב.ברעדם /oשדומניהקפיטן,אדונילב,שים

עקרב:

כבדזה,מההססמה!שם?מיהי,בהחלט!נעיםלאהיכן?אש,השתגעת?
איננימפניךאבלהאש,אתיראאניכן,תחייך,אלש.דפה.שפרצהחשבתי
אךהצמד!עקביםדום!עמודצלוי,עלהשכמרתך,חד-דגלכדרר?מפחד,
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ולהתרוצץמשמרתךאתלעזובמעזאתהכיצרכאלה.לךאיןכישכחתי

לואהמלך.שלהארורההולדתיוםשרבידעתי!הה,מה?סדר,בליככה

כלומר,כמלככם."טיפשהייתילראכלומר,הטיפש."מלככםבמקרםהייתי

טיפש."הייתילולא

ערני:צב

המלךבחגיגות.להשתתףלהזמינורציתיכרגעהקפיטן,אורניהירגע,אבל

יצטרךשאזאלאכזאת,חשובהמעצמהשלברחהבאאתלראותמארדישמח

 .המלךשלבמחיצתונשקלשאתאסרוכיבבית,עוקצואתלהשאיראדוני

עקרב:

ארממני?יישארמהחרב,בליקציןאני?מי? ?בביתלהשאירהעוקץאת

רגליים,שמרנהלייששם.ההואכמרפשוטחרקשאניאוליהואחושב

האדםלבניכמרשתייםארהזהלצדיקכמרבזויותששולאכדרר? !שמרנה

 .לךכמראחתארהמגוחכים,

לאר,לאר,לאר,

ס~קןב!~אום

קןב, iJך ן;ך~ו:;~~זסי ונ~~~

היא,~יג;ת Qע.תל'א

ס~קןב!~אום

 !דבע.רבהן~~נ;וםח 12לד

היא,לזpל;מיםע.תל'א

ס~קןב!~אום

 !יר~ב~ךםtסלךמ; 7ךמי

פ'ה,~נ;שי;צור

ס~קןב!~אום

נעמי:

 .הגנרלאדונירחמים,



עקרב:

אותךארקודכןעלהשביעית.דגליעלאדםבןלידדךאתמולרחמים.אין

רחם.בלי

שולמית:

זאת.עשתהנעמילאאכן,

עקרב:

 .ודימשלהם,והיאהוא,אדםמעשה

שולמית:

עוקצואת ?גברתלתקוףיתביישלאכיצד !קציןהואהדי ,הקפיטןאדוני

 !חדפה-גברתלעקוץ !מביישהוא

עקרב:

הגברתהיא.כלימהאיתה:הצדקכן,פיעלאףזו?חוכמתךאתשאבתמאין

שמאל."ימיןשמאלתסלח,

נעמי:

למסורשרציתהחגענייןהואמה ,צבעוני .פחדתיכךכל .הסתלקסוףסוף

הצהובים?ולצבעוניםלשולמית

צבעוני:

-jן~ש;ןהו:;נשדיז;י 15רוציjןי

r הo ל;ם,גpרזir הo סא;ןה'ג

iכין~דקיס, ר.ל??ר;t~ןjך~ד~

נחרדרבדעלה•;םיכריזו
-: • --T : •: T T ' 

 ם;"רiה r ~ ,ם;•ןjה rכי

 !של;םבדיתכ;ךתיםצמחוכלחדק
TT T: - •: • : •: T 

~ביתיב.ז ,ג:;יב;איז;י 15~ם
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 .iד:גאתיכי:נJד~שוב ל~?

לךקדלזPיד,לךא;ת,נ;אי

 !~ב;ךמ;זקב ה~~ ?Iלר

נעמי:

נוכלהרבהכךכל .המלךמצדנאהוכמהטוב,חלוםדנישלמצדונאהכמה

היכן?החג,היכן ,צבעוני .מאודסקרניתכבדאני .כךאחדלספר

צבעוני:

 .ם~~סזקך:פז p:~ןחים iJאי:נJל

לזpם.א;בילר ,ימ~~אתי,נ;אי

שולמית:

:p קpםי~~~~ץ, T/?T:P ,ום:p ,ד~ה

לע.רה,ר~קןאמפה~עו~ה

 .ל~~ליי~ה 15?1 .ה~'פק~~עו~ה.

ip15 י:ז:; י:?ו\ת:כםיגp~ל . 

עקרב:

 ,מא;ך:נJד ן:~?נ: ?Iס;הזה~.די

לה;ך;ת.ראוימצ•נת,חברה
."' : T •:•: "•, : T : 

 ) !ר~.רזזp~ים(tס'מוזpל;ם

ךזpךץךס.ךק:פן 9מ ח~~;:בין

גנ;ךים,נ~יזp;ןםגנ;ךיר~ל

:גדים? Qנמ;זקב:זpבוו\ל.העם

;קוםלאל:נJי;:ויא,רסך~הנוזpה

 !;:ז;קום~ללר~רירע.ר

l] דירה. 15(1~א:פה;,Jךד:נ

 ·?נ:י~~?ממר~ינ;כע wט;ב~ה

 .ה~ן~ד~לי~תא 'if ~~ע.ת

 !ה~~~ .ה~~~ר~די:הוא~סי
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ב'מערכה

עקרב:

 !האהיא?היכן-קטנטונתתולעת,חי

גזם:

 .הקפיטןאדונילפקודתו,

עקרב:

עםלהתנועענו,כך,יודעיםהתולעיםאתםהריאותנו.שתשעשעירוצהאני

יודעת."כבדאתהמוזיקה,

גזם:

הקצין?אדונילרקוד,

עקרב:

כבר!התחילינו,בדוד.

צפרדע:

כלבימעוררתאינךאותך.אטרוףלאשכמותך?תולעתרועדת,אתמה

יותר."הרבהיותר,הרבהיותר,הרבהטעימיםזבוביםתיאבון,

עכבר:

כיכפולהלךנראיתוהיאאחת,תולעתרקזאתהרירועדת.שהיא;ן 7נדמה

מים.גומעאתההשנהכלהןפלא,ואיןיין,לשתותיודעאינךאתה.שיכור

צפרדע:

תראההיטב.ותסתכלוהקטנותהמגוחכותעיניךאתשתפתחמוטבואתה,

שכמותך.עלובעיוורראש,ועדרגלמכףרועדתהיאהריאיתי,שהצדק
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עכבר:

ממושקף!פרצוףשלך,הפרהבעיניאתהמתגאהאולי

צפרדע:

 !ביביםגודף •פיךסתום

עכבר:

שכמותך.טחובהפטרייהשתתייבש,בכדיבשמשאותךאתלה

צפרדע:

 ...ואני

עקרב:

לריבבדעתכםעלהזהמה-שכמותכםבדיוניםדום!משמעת,סדר,שקט!

במחיצתי?כאן

צפרדע:

העקרב.אדונילפקודתו,

עקרב:

מה?

עכבר:

 .הקציןאדונילפקודתו,

עקרב:

רוקדת?אינךמדועאתן?ומהכ,ך

גזם:

 .יכולאינני



עקרב:

יכול?אינניפירושמה

גזם:

 .יכולאינניהמפקד,אדוניבהכנעה,מודיע

עקרב:

עלובה?לא,מדוע

גזם:

ירא.אני

עקרב:

כך.להתנועעחדלימזיק.יצודאת,תולעתחדי-שמיםשומרמה?מפחד,

 .ושתקיכרס,ערדמזגי

גזם:

לפקודתו.

עקרב:

 .למדיכדררהענייןכילינדמהרבותי'רבכן'

עכבר:

הזאת?החגיגההיאאיפהאחת:שאלחערדדק

עקרב:

שבאגם.האיעליחרגונרקיסחמלךשלחולדתויוםאתאמדתי,חדי
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צפרדע:

ידידנועליהיהמהאבללשחות.מיטיבאניהדילשם.להגיעיקשהלאלי

בשחייהשיעודיםלךאתןאםליתשלםמהלשחות?יודעאיכנואשדהעכבר

הקרב?יוםעד

עכבר:

בזריה.בדיהכאלה,לךהיולוקוטף,הייתיאוזניךאת

צפרדע:

לשחות.לומדהייתלאבזאתאך

עכבר:

 !כמרכיככבדעכבראלמדבריםכיצדלומדהייתאתהאבל

צפרדע:

 ...אשפתותיצודעםכמר

עכבר:

ביצרת!טובל

צפרדע:

עירור!

עכבר:

עץ!בול

עקרב:

צררךכללאידהזה,נדיבטעםכלאידהן !בדיוניםחבראחדות, !רבותישקט,

התנפלותכעשההדבר.ייוודעשלאהעיקר-ברוכעבודגשר,שםישלשחות,

קשה.המלאכהתהיהלאזהאחדיהאי,עלונשתלטמפתיעה,פתאומית,



כשררה.הכוללעשרתעלינואבלוחרקים,פרחיםנגדלהילחםגדולעניין
הצמחים.לעקירתהעכבר,שיניך,אתהשחז

עכבר:

העקרב.אדונילפקודתו,

עקרב:

החדקים.גדודיאתלהשמידהוטלעליךיודע,הכול~תהדיהצפרדע,ראתה,

צפרדע:

העקרב.אדונילפקודתו,

עקרב:

למשתהתבראזהאךשלי.השללהיאאני.אחטוףזר,~תנעמיהילדה,ר~ת
בבתם?אחטפנה,-

עכבר:

העקרב.אדוניכשמש,ברור

עקרב:

לקןב!jךכ;נוהכ;נו,הכ;נו,

~קןב! v~אום .~יי~~~ף~ב;א

 !לזpךאז~~נו ת\! דג::~~ר~ל

 !~קןב Q~אום .~יר~~י~ב;א
לקןב,לבtאrרנוכ;סע;ך~ריזקה

~קןב! v~אוםלז::ז:ינו,נזpז:יה
 !ובלנהצאררעתה

גזם:

בבקשה."
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עקרב:

חפצך?מה

גזם:

ההכנעהשבכללבר,לתשומתלקבלהרבנטרנוהקציןארונייואילהאם

הרב."נטרכםלסלוחהנעלההסברהמןלבקשלעצמיהרשיתי

עקרב:

ברורות.רבדיהאלה?הסרקרבדימהמפטפטת?אתמה

גזם:

הכסף.אתלגברתרעלייין,פהשתרהאדוניםאבל

עקרב:

ויצאפעיל,באופןלהזיקיכולהאינךאםבבזחלקקחיבכסף?לשלםמה?

 !מלחמהכלומר, !שלרם .בהפסדךשכרך

iJ ש;ךדיםiJ ש;דדים

ל~ב.ו:tמיץ~םjךם

מz;זג;ךדים,ל~דודיםjךם

ש;ךדים, iJי.~ךרי.?כו

ס~קןב.הואר·אזpם

ושר,ס~סע;דרסנו

 'ד;א??~ד;ל~דוד ונ~~~

ושר~סוtסי t~ w:ו

iJ ,ש;ךריםiJ ,ש;ךרים

 !לנךךב~אחב;נו

י;רעיםחב.לי;דעיםחב.ל -: . , -: . 

הש;דדיםאמיציםמה
T -• • -: • ו

 !~קןב~~היג;חי

;שר,סוtסע;דרסנו



 !ס;ך;:זזקתיקוכ;ס,סוימו

גזם:

תולעת.לי~דאולכול,ונוסף

צבעוני:

צודהלךישכרגעאםאפילותולעתשאינךיודעיםאנויקד,גזםהירגע,

בהרבהיפהיפה,פרפרתהיהדברשלובסופולפרפר,בןאתה,גזםכזאת.

 .המלךשלהולדתוביוםולהשתתףלבואתוכלואזמכולנו,

גזם:

תולעת.ליקראשהואביותר,האיוםהדברהואזהלאאבל

צבעוני:

בכית?שבגללוהדברהואמהאומיובכן,

גזם:

אלהולכיםאתםלתולעת.חשבנישהואטובבעצם,בשקט.ואספראתגבר

להציל."עודתוכלואולי ?החג

צבעוני:

 !ר.פ~קרה?מהלהציל?

גזם:

התנפלותזוממיםהםוהצפרדע.העכברוסיעתו,העקרבשורדים,פההיו

היוםעודהםרוציםכישמעתייין'להםהגשתיכאשרכן,הפרחים.איעל

רומהכךכלאניהתביישו.ולאבפ~יהכולדיברוהםכן,עליכם.להתנפל

רוציםהםמילה.כלשמעתיאני.משלהםאחדכיחשבושהםלתולעת,

הזאתהנחמדההילדהאתגזוללרוצהוהעקרבמדינתכם,אתלהרוס

אותה.ולהרעיל
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צבעוני:

ישלפניהם,להגיעעלינורוצו!בואו,למהר,עלינולמהר,עלינומה?

העקרבהוא.מבטחיםמקוםפסתוק,עםכאןהישארינעמי,למשמר!להודיע

והעקרב,אנחנו,עזעםאמנםעוד.עלייךלהגןנוכללאינצחואםמאוד,חזק

ייבהלכש.דפה,אדוםצלכלודואהבעולם,דברמכליותרהאשאתהירא

הישארינעמי,זאת,בכלאךראש,אדומיהרבהכךכלישבינינוכימאיתנו,

הקרב.תוםעדכאן

נעמי:

אניהןאשמה.שאנידומניהכול,אחדילעזור!רוצהאנייהיה!ולאיקוםלא

אתלרמוסאוכלאוליואזלברוח,ולאאמיצהלהיותעליהעקרב.אתהרגזתי

מהד!בואוהחזקות.בנעליהעקרב

גזם:

 !תולעתתולעת,

נעמי:

מהיש?

גזם:

נשיקה!

צבעוני:

הזהרתנו.כייקד,גזםחן·חן,

גזם:

תולעת.בידכם,האלויצליחהמועד,אתתאחדואלחושו,מהדו,



ג'מערכה

דרדר:

f א.ין,אןf א.ין,אןf ד~.ע.מא.ידאן, 

f ד~,ע.מא.ידאן. f מ.ע,~דא.ידאן. 

 !רךרד ם;" iJע;מ.דזpזp~ד iJ~למזp~ד' iJ~ל

ip מין,מאל;ip מ"אל;מין,מ"אלpמין,ז;ip מ"אל

f א.ין,אןf א.ין,אןf ד~,ע.מא.ידאן, 

f ד~,ע.מא.ידאן, f מ.ע,~דא.ידאן. 

 !רךרד ם;" iJע;מ.דמזp~ד iJ~למזp~ד' iJע.ל

הt;כסמה!

צבעוני:

ואהבה.שלרם

דרדר:

 .רבותיואהבה,שלרם

צבעוני:

התקפה.תרכניתעללנרנודעהשומר,

דרדר:

הר!

צבעוני:

מידהשמענאחד.פןכבדחששנובעקבותינו,האויבכילפרטים,תשאלאל

 !האזעקהאותאת
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רדוד:

נום!!מיד!

קצין:

שם?מיאותי?להעידהעזמיהרעש?מהקדה?מהשומר,

רדוד:

בשרדהומביאיםהt;כסמהאתידעואורחים.הקצין,אדוניבהכנעה,מודיע

לקצין.~;כפדרדעה.

צבעוני:

החבורה.כלואיתרמתקדםהעקרבבהכנעה.מודיע

נעמי:

 .נכרןהכול .לפקודתוהקצין'אדוני

קצין:

אתלהעלותיעבדו,שכולםאחדימהדר!צבאי!מצבהמבצר!אלכולם

הגשר!

עכבר:

הפשטות.בתכליתשיגעוןזהרל,ךאומדאנישיגעון,

צפרדע:

אתה.אמררלו,אמרראדרבה,

עקרב:

קולכם!יישמעהןדומו,הס!שקט!
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עכבר:

בפח.נפלנוכבדרכהכהבין-יישמעלאראםיישמעאםלנרהיאאחת

צפרדע:

כאלה.אשדשטריותלמעןחיינואתלהקריבבדעתנואיןבכללכמרבן,

עקרב:

בהן-צדק!נשבעתםאבל,

עכבר:

כללהן-צדק.ישאלרנרלאאותנו,שיהרגואחדימחד.הן-צדקהיום,הן-צדק

כלעםלריבענייןלנראיןבאי.נודעוהכולשיגעון,אלאאינהשלךהתרכנית

ערריאתלסכןצררךכלליואיןאותי,מענייניםרמשיםאיןובכלל,הצמחים,

 .ליטעיםשאיברדברבגלל

צפרדע:

סליחה,הזה.המתועבהיצרדמןשומעאניאשדהראשון,הנברןהדברזהר

צדקעמדתנו.אתהקציןלאדוןיחדונסבירעכשיו,נדיבאלרדג:זי,ירירי

לדבוריםאבללפעמים,מהםאחדכשתופסיםלמדיטעימיםדברניםהעכבר,

מאחודיזמזומןאתאתההשומע-כללטעיםאיבררזהרעל,מלאעוקץיש

יכול,אינךראתהלעוףיכולותהןכיהגשר,לפניתזמזמנהנזרז,אםהגשר?

למאות.והדבוריםאחד,דקאבלעוקץ,לךגםכיאם

עקרב:

הנקמה!מתוקהכברדו.למעןלמרתש.ש.אמיץשודדחוששים?אתםלכך

עכבר:

עטופותארבע,דקהשם,בדרךלי,השביעית?דגליעלדוברליהאםנקמה?

וכרת.בכפפות
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צפרדע:

דוגמה.לנו ש?..זPזכלקודםאךהכבוד,למעןנמותלבבחפץ

עקרב:

נגדלשוןתחרצוכךבריבודכם?עומדיםאתםכךבוגדים,חברמה,

מפקדכם?

 !לשואתחזרל"אשלופהחרבי
 :ז--:- 'ז: ·:-

 !סג:יקןב~אום .ם,?ך~ר~ךק;ך

צפרדע:

יודע?אתהולשחות

עקרב:

מהכאש.ביבוערתחמתיאני,אבללב.מוגיבוגדים,ברח.העכברגם

כנגדשקולאניהדילהם!אדאהלבדי.עולהאניהנקמה.ביבוערתאמדתי?

בפנים.שםהמגוחכיםהעמיםשלושתכל

 ך,~;צ~:; י~~ ,דVז~ iJה;ךידו

?~~ lj ע;א.יד י~~~-א;תיl',? :ד

~לךה,ל"א~ךן.ל,ל"אקיר,ךל"אח;~הל"א

נךג,ןךה.י~ךחו .י~~~תיךאוא.ד

רסג,ז~~ה.סעז~אןלב,מו~י ,ם;ל~~שו

 !לחרבהמבצדכםל"א,ואם-נבעוה
' : T ' : ·: : - : ' T : '•, : 

 !ע,צרל;ע.זמי .ח~~~~נ;כי

 .ע,ברלז;ינו !סג:יקןב~אום

~בג,ןד,~סוף Q ~~זזקזום,~איםiךם

 !ךנ~~ך~~קבזם
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דבררה:

ry15 ,ריתry15 'ריr;רנ~ר"ץ'גע,ל.הי
גע,ק"ץ!גע,קץ,ובשךי;ןק~לינ.יד

 ה?~ל;ע;ן;ם~ם

-~י~הר~קצ;

ry15 ס~ה 7למת~נ.רריזרני. 

עקרב:

ימש;ה!tקטיתז;היע~רילהלח.ם

מ!ה!נךחיכיסי·שיני·

דבררה:

גכך~ה.ל 15כנ.ר 7ש;ךר,~ליני·מר 9

 .א.ל~~ךא;נ;וה ,ה~;ח;כ~ני

עקרב:

ךב~ח;ךךלשיש~רי~מובךתי

 !ס;ן 1$ !ע,~ציני~ע"קץ;ם

ינ.~ר;ן,ן 9 ~.נ~ראש,ע,קי~ה ,ה;;א

 ! ן;ח~~ז;ריי~ת-לז.אתף 9ךנ;

דבררה:

~! I? ה~געה~גע,זים,זים ?1זי~ם! 
המלחמה.נגמרהחביבי, , iנשביל
 זז:·- ז::· ··-: :·:·

עקרב:

 ".ה~יר~~א;תיז;ע,קי~הא;י,

 ! ע~~~~ני .ע~~נ~ני
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קצין:

חוצה!חוצה,לחם.חלנו

עקרב:

 .נשארתילברלחם,חלנו

י~~ןח,~קום

ח? tp~ני~ה

 1f~דיג,דר~ם ijגןלי'ש;??רים~ין

a חלש;:r ?נ;ג,דקןבi? ח~ו;זץז:רי' 

ם? /o ץ~~~ ?I~ה ל~~
מו;רןזןזi.z?~ה

 !z.iז~א;;חח·ל, f~חב, ,ם·ר~

lpij ~~ם·י~ך~ר,ח;לן ל! 

 !~ל;םצ;~ך;ת ת;ב~:;.לא;ך~~ן 5!~ביעי ל~~~

~ו;רנ;~ץכל ij~חין, iJלאוכ.ללא

 !קץ ijא f ,ת;ב~:;.ל ל;ח??

קצין:

 !זד~ץ~ין~ליtץלינוחו' iJחו~חחו~ח.

tקלומי~ל' iJ~תחו~ח. ijדךקוחו

 .ךנ;:כלש;ןךל fס;ף!ה

כך;ז:

חשל;םמפירמוטלהנחו
"•• T - • " T , 

 ! ם;~ iJשיך;ס;ף

סדץ'דינ;~ךר~ת .ח~~~ iJנ;~~גןח

 !ץ ?lגןג,ד~מ;~ת .זכךנ;-ר~קצ;

לזpניתזכ~נו~ת;ין~ח

 !~רית ijךנ;קום-~הריזp:כח
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בדקים:

כעת?אותנותשעשעבמההנאמן,החצרשדובכן,נגמד.שבחגהרציניהחלק

דפדפני:

לחג!שמחתיכההן-חשוביותרעודכמעטזההדי-הכנתםמהכן,כן,

כרוז:

פרחים,ומחולותבתוכנית,אדירהתהלוכהרוממותו!הודמלכותו,הוד

תזמורתבלווייתזהוכל-המאוחדיםהצבאותמפקד-לעינייםתאווה

הצרצרים!

בדקים:

ונצא."הבה

כרוז:

שנילפניכםלהציגאבקש-רוממותווהודמלכותוהודסבלנות,רגע,עוד

גברתוהםרבי-חלום-טוב,היכולתדבידידנועליהםהמליץאשדאורחים

הכלבים.מארץפסתוקומדהאדםבנימארץנעמי

דפדפני:

 .חביבתיהבאה,תהייברוכה !הזקןהקוסםשלחנחמדהשליחה

בדקים:

אתלדאותנאניגשרוממותו,והודג:;גדתיהדבר,ול~מילינחשבלכבוד

בחדווה.הגדולהאירועאתולחוגהתהלוכה

דפדפני:

t' ני'~דאש;ן ם,?י~~לעוף~

 !נגניתזמרת !בחגהתחילו
-: • ;• T • ; .'' י-: • 
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 ,,מערכה

כרוז:

המזמניםכלהקשיבו
-: " T T: "· -• 

i! ,נ:יחיליםנ;י~ךבו~-

;~וים,~זןחיםרד;ז~ים,fiידים

 .פ;נ;ןחים~נוגים l]ijזכג~ת

!ה י~:-ג~~ :ן;~ע vי irרע

 !ח;!ה ij~תר~~ת'םנקןא

ידידותחרזהצח aלנחתםנרקיסהמלךשלהולדתונירםהניצחוןבשנת

הנרקיסים,כלעלהמולך"ה~עלה",המכונהנרקיס,המלךידיעלאחדמצד

הארישןוהרקפות,הכלניותרכללמיניהםהוורדיםרהפ.טוניות,החבצלות

המכונהפרפר,הנסיךמעלתוהודידיעלשניומצדלמשפחותיהן,רהדגנירת

וגודליהם,גרביהםלמיניהם,והלילההיוםפרפריממלכתמרשל"דפדפני",

שלרםבידידות,לנהרגמתחייביםהצדדיםשניוהיתושים.הזבוביםהדבורים,

ובחרוף,בקיץובלילה,נירםכבשלום,במלחמהפעולהושיתוףהדדיתועזרה

הנעליםהנכבדיםהאדוניםהמרנניםעולם;עדנצרדת,ונשברתברכהנשברת

לחתום?

פרפר:

 ,רצ~~~ח aלח;~;מי .~ 7~.די

 !ו~קרןב /o ~~מונים~זpמר

ברקים:

 .ן~~ aל~סיר~ני~ם דpז~~
 ! ן~pז~ל; ה;ךi~ד;ך;ת ijקץג:ןד

כולם:

ה ry ??שי;ם!ה ,ש;ן wי;ם!ה
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 .ה~ל??~ז:::גי Qד ל~~
יtק~ח.ציץ~ל;גיל,ציץ~ל

 !ן 9 ~~א~ברו~~דו

ךסןק,ו~ןחנ~ן

לסג.tקז.כחים ל'פ:ז:; ,ל.פ:ז:;

צחהדוחצלולה•;ם
-T 'ד--' 

 ! 19 ~~א~ברו ,וד~~

~ך;לו;כך;נדר.רד

במח;לביחדיצאו
., : : --: T ' 

~ך~דיםתזמרתק;ל 7

tקידים.~זקידזpם,נךקךה

נעמי:

הודלו,גםשלרםהנהדר.המחזהאתאשכחלאלעולםמלכותר,הודתרדה,

דוממות.

פרפו:

הקטנה,נעמילן,של;ם
T T •ז-:-ז:ז 

ו~~גי~ה:שיד::זקזPיבי

v 1 ??נסגP ם ,דpז:פלךז::
 .למח;לליק;ךאיםע;דם

T : ' • : ד

המלך:

בי~ה. Qןן,זpל;םזpל;ם,

לט;~ה.א;~;נוזכרי

נעמי:

לנוח.נשבבראפסתרק,עייפתי.אבלהכול,היהיפהמהאך
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טוב:חלוםדני

ךס;ף,ע iJ ~ 9~גי~

 ,ב;ך~:ביןךן ,ף;סז:;~ך;ב

 ,ם;•ז:;זית Q~זקר;:זכ'ל

ל;ם. Q ,הך~י.~נ.;ום 9ז'ינ;

 .ם~~~ן;~ריחנ~רינכת

סע;לם.יס;דו.רעדת ה~~ tiכיל~רנ:

רנכם,נזpלםל;ם Q ז:;

סע;לם?הוא ה~;~

עכשיו?אומריםמההחמודה,ילדתי

נעמי:

שם.להעפהחיפושיתרקאךטוב,חלוםרבילהתראות,תודה.

אפילוג

סע;לם,הואסדור~;כן

רנכם,נזpלםל;ם Qר;:ז

tt סקיץ~ם~ת.רעד? ,ר~

 ,רציץאילז , ר?!ך?!~אים

שתפיםכלנדלכן
•• T T "•. T "•. • 

;פים.ל;מ;ת Q;ג די~~;~

 !לרא;תר~סר;:זניטד
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