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"התרווד והקדרה"
עיבוד למחזה אביטל קורמן כרמון
על פי סיפורו של מיכאל אנדה

הערות
 לפניך הצצה לשניים עד שלושה ,עמודים ראשונים של הטקסט הכתוב,במידת הצורך וברצונך לקבל את הטקסט השלם ,יש ליצור קשר עם
המחברת.
 המחזה מיועד בגרסה הנוכחית ל 16 -משתתפים המחזה מונה בגרסה הנוכחית  19עמודים למחזה זה גרסאות נוספות אשר נכתבו לקבוצות שונות למשל בגרסההנוכחית הושמטו הדמויות של שני מלכים.
 המחזה נכתב לביצוע על הבמה של תלמידי כיתות ד' עד ו' של במהצעירה לתיאטרון .אבל ניתן לשנות את סגנון הכתיבה ולייעד אותו
לקבוצת גיל צעירה או בוגרת יותר
 במידת הצורך ניתן לערוך את המחזה ,להשמיט דמויות או להוסיףדמויות.
תקציר
סיפורו הנפלא של מיכאל אנדה עובד להצגה שחיה ונושמת בקבוצות התיאטרון
שלי שנים רבות ,זהו סיפור עם מוסר השכל בצידו ,סיפור אגדה על מכשפה
שמתפצלת לשניים ,ומגיעה למסיבה למרות שלא הוזמנה ,פלפל-צ'ומה
המכשפה המפוצלת מעניקה לממלכות מתנה אותה לא ישכחו לעולם...
אגדה זו מתחברת לעולמם של הילדים השחקנים כמטה של קסם כי היא מלאה
בהומור ובחוכמה
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"התרווד והקדרה"
עיבוד למחזה אביטל קורמן כרמון
על פי סיפורו של מיכאל אנדה
קריאה נעימה
הדמויות
 .1ליצן הממלכה שומשום
 .2ליצן הממלכה כורכום
 .3ליצן הממלכה בזיליקום
 .4הקטנה  -ילדה חמודה שצופה בהצגה
ממלכה  - 1קיבלו במתנה את התרווד מהמכשפה פלפל
 .5המלכה פטרוזיליה
 .6הנסיך וניל
 .7השר זעפרן
 .8הגנב צלף
 .9הגנב חרדל
ממלכה  - 2קיבלו במתנה את הקדרה מהמכשפה צ'ומה
 . 10המלכה כוסברה
 . 11הנסיכה קינמון
 . 12השר זעתר
 . 13הגנב קצח
 . 14הגנב עולש
 . 15המכשפה פלפל
 .16המכשפה צ'ומה
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)במרכז הבמה הר החוצה אותה לשניים – קוביות וחיתוך של דיקט בקונטור של הר(
 - 1 Qמוסיקת פתיחה של ההצגה
)נכנסים הליצנים שומשום וכורכום(

שומשום :שלום לך כורכום,
כורכום :שלום לך שומשום,
שומשום :מה שלומך?
כורכום :מת כבר לספר לקהל את הסיפור על המכשפ...
בזיליקום) :בזיליקום קוטע אותם( ששש ...שלא תעיז לומר את שמה ...אחרת היא
תופיע פה פתאום על הבמה.
שומשום :בסדר ,בסדר!
כורכום :אני שותק! דממה!
בזיליקום :טוב ...אני מתחיל מהתחלה ...קהל נכבד ,היום נספר לכם סיפור
ממש נחמד .יש בו קצת מכל דבר...
שומשום) :קוטע אותו( קצת מוסר השכל וקצת חוכמה,
כורכום :יש בו קצת שלום ויש גם אהבה,
שומשום :ויש בו מלחמה...
כורכום) :קוטע אותו( וגם מכשפ...
בזיליקום) :קוטע אותו( ששש ...שקט! הרי סיכמנו שמספרים מהתחלה...
)הילדה הקטנה מתפרצת מהקהל(

הקטנה :זה נכון! לא מגלים ת' סוף ,אחרת זה ...לא מעניין וזה גם לא יסחוף!
שומשום :צודקת הקטנה.
כורכום :סגרה לנו את הפינה.
בזיליקום :הכל היא מבינה.
הקטנה :בגלל זה אני יושבת בשורה הראשונה.
שומשום :אנחנו שמחים שהגעת לראות את ההצגה.
הקטנה :אמרו לי שזאת ממש חגיגה.
כורכום :רק תכניסי את החטיפים...
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הקטנה :בסדר ,אני לא יפריע לשחקנים.
בזיליקום :טוב אז אני יכול להתחיל בסיפור? כי אנחנו כבר באיחור...
הקטנה :ברור!
שומשום) :קוטע אותו( היו היו שתי ממלכות!
כורכום :ממלכה אחת שכנה מצדו השמאלי של ההר הגבוה.
שומשום) :קוטע אותו( והממלכה השנייה ,שכנה מצדו הימני של ההר הגבוה.
בזיליקום) :קוטע אותו( קשה היה לטפס על ההר הגבוה שהפריד בין הממלכות,
ולכן ,איש לא עשה זאת מעולם...
שומשום :שתי הממלכות היו קטנות,
כורכום :קטנ-טנ-טנ-טנות.
בזיליקום :הן לא התעניינו זו בזו וגם לא בענייני מדינה חשובים,
שומשום :הם העבירו את הזמן בבטלה ובמשחקים.
כורכום :בצחוק ובשעשועים.
בזיליקום :אבל אז קרה ,שבדיוק באותו היום  ...נולד תינוק בכל אחת
מהממלכות!
הקטנה :ואוו איזה צירוף מיקרים!
שלושת הליצנים ביחד :צירוף מיקרים נדיר שבנדירים!
) 3הליצנים מתיישבים על הבמה(
 - 2 Qנשמע בכי תינוקות
)נכנסים שני היועצים נותנים את התינוקות למלכות(
)בממלכתה של כוסברה(

זעתר :המלכה כוסברה! נולדה לך נסיכה יפיפייה.
כוסברה :השר זעתר! אני כל כך שמחה ,אבל איך אקרא לנסיכה?
זעתר) :חושב( קראי לה ...קראי לה ...קראי לה...
כוסברה):המלכה חושבת( אקרא לה ...אקרא לה ...אקרא לה...
זעתר) :קורא בקול( הנסיכה קינמון!
כוסברה :השר זעתר ,שר החוץ והפנים ,אין מה לומר אתה פשוט מדהים!
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