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סיפור לפני השינה
מחזה מקורי מאת :אביטל קורמן
בעקבות אימפרוביזציה של הקבוצה

הערות
 לפניך הצצה לשני עמודים ראשונים של הטקסט הכתוב ,במידת הצורךוברצונך לקבל את הטקסט השלם ,יש ליצור קשר עם המחברת.
 המחזה נכתב ל 9 -דמויות  -ניתן לערוך את המחזה ,להשמיט או להוסיףדמויות לפי הצורך.
 המחזה מונה  13עמודים ועמ'  1נוסף שהוא פתיח  /הקדמה של שתידמויות  -פרפרית הקסם והצייר
 המחזה נכתב לביצוע על הבמה של תלמידי כיתות א' עד ג' של במהצעירה לתיאטרון.
תקציר
שתי ילדות ובובת חד קרן מספרים יחדיו סיפור לפני השינה וכמעט כמו בכל
אגדה שמכבדת את עצמה גם באגדה הזאת שתי מכשפות איומות מעוררות
מלחמה אין סופית המאיימת לפגוע בתושבי הממלכה .הנסיך פיס יוצא להשכין
שלום ,הוא לקוח אתו את חברו הטוב נבי הארנב ,ובעזרתה של פרפרית
הקסמים מתגברים על הכשפים ומוצאים את השביל הנכון שמוביל לביתו של
צייר ,שם יקבלו מפתח קסמים מצויר שמשנה את המציאות בעזרת כוחה של
האומנות.

מחזה מקסים שנכתב בהשראת אימפרוביזציה שעשו הילדים בשיעור
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משתתפים לפי סדר הופעתם במחזה
 .1נגה האחות הגדולה של אביגיל שמספרת לה סיפור לפני השינה.
 .2אביגיל הקטנה שמבקשת סיפור לפני השינה
 .3קורני בובת חד קרן חכמה
 .4אלקזום  -מכשפה רעה שמחפשת לריב
 .5אלקזומבה  -אחותה וגם היא מחפשת לריב
 .6הנסיך פיס  -נסיך השלום
 .7נבי ארנבי  -הארנב האמיץ של הנסיך
 .8כחלילית  -פרפרית הקסמים
 .9הצייר  -אשר משנה את המציאות בעזרת האומנות.

)מתחת לבמה על הפודיום המיוחד יש מיטה  -על המיטה יושבות שתי ילדה לבושות
בפיג'מה ,ביניהן יש בובת חד קרן והן מספרות לבובה סיפור לפני השינה .משני הצדדים
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של הבמה יש שני בתים של המכשפות  -במרכז הבמה  -בד אחורי של ארמון הנסיך
וכיסא נסיך  -ביתו של צייר הוא כאן הציור שלו(
 1 Qמוסיקת פתיחה עליזה  -ובסוף ליל מנוחה
)שתי הבנות  -נגה ואביגיל יושבות על המיטה (1 -

נגה :לילה טוב אביגיל ,אחותי הקטנה.
אביגיל :נגה ,ספרי לנו סיפור לפני השינה.
נגה :בשמחה ,וגם קורני שלך תקשיב?
קורני :בטח שאני מקשיבה ,אני חד קרן חכמה וחביבה.
נגה :אז על מה לספר מתוקה?
אביגיל :ספרי לנו סיפור על ארץ רחוקה ...רחוקה...
נגה :אספר לכם אגדה ,על נסיך שיוצא להרפתקה .קוראים לו ,הנסיך פיס!
קורני :מממ ...הנסיך פיס ...שם בלתי רגיל...
נגה :הוא לא סתם נסיך ,הוא נסיך מציל ...הוא נסיך אציל!
אביגיל :וואו! והוא בטח מחפש לו נסיכה ,בכל רחבי הממלכה.
נגה :לא .הוא יוצא להרפתקה ,בגלל מריבה ,שממשיכה! וממשיכה! וממשיכה!
קורני :ובקצרה ,פיס יוצא להרפתקה בגלל מריבה שלא מפסיקה!
נגה :כל זה קורה ,כי יש שם מכשפה...
אביגיל) :קוטעת אותה בצעקה( אמל'ה!!!
נגה :לא מכשפה אחת ,אלא שתיים!
קורני :אוי לא! שתי מכשפות שכל הזמן רבות .בבוקר ,בערב ובצהריים!
נגה :מה לעשות ,ככה זה באגדות!
אביגיל) :כועסת( מכשפות מרושעות!
נגה :שעושות כל הזמן בעיות!
קורני :תני לי לנחש ...אז פיס ,לוקח את העניינים לידיים.
אביגיל) :קצת מפוחדת( ואיך קוראים למכשפות המרושעות?
נגה :את בטוחה שאת רוצה לשמוע קטנה? זה סיפור לפני השינה...
אביגיל :כן! תספרי לי עכשיו אני מוכנה!
קורני :אבל אם תגידי את השם ,הן יופיעו כאן לראשונה!
נגה :טוב ...אז לאחת קוראים אלקזום ולשנייה אלקזומבה ,שם משונה ומוזר...
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אביגיל) :מתחילה לצחוק( אלקזום ואלקזומבה שרבות על כל דבר.
נגה :אלקזום ואלקזומבה .לא יאומן כי יסופר,
קורני :אלקזום ואלקזומבה ...בחיי זה סיפור נהדר!
נגה :ויש לו לנסיך פיס חלום.
אביגיל :אני יודעת! שהמכשפות יפסיקו לריב כל היום!
נגה :בדיוק כך! שהברוגז הזה ייפסק כי הוא נורא ואיום!
קורני :אם כך ,פיס הוא נסיך השלום! ואתן יודעת ,הן כבר שכחו ,מי כועס על
מי ,ולמה ומדוע ...והן אפילו לא יודעות מתי כל זה התחיל ...ומי יותר פגוע...
 2 Qמוסיקה כניסת של המכשפות
)אלקזום ואלקזומבה נכנסות לבמה בעצבים (1 -

אלקזום :את!
אלקזומבה :לא! את!
אלקזום :לא נכון ,את!
אלקזומבה :ממש לא! את!
אלקזום :את! ואת!
אלקזומבה :את! את! ואת!
שתיהן ביחד :די!!!
אלקזום :אוקי ,את יודעת מה? אני!
אלקזומבה :נראה לך ,ברור שאני!
אלקזום :מה פתאום! אני!
אלקזומבה :לא! אני!
אלקזום :אני! ואני!
אלקזומבה :אני! אני! ואני!
שתיהן ביחד :די!!!
אלקזום :אוקי ...את!
אלקזומבה :לא! את!
אלקזום :לא נכון ,את!

4

