ַמֲחֶזה ְלַחג ִרי
ַהְמת:
ַה ֶֶלְ! אחשוורוש
ֶאְס ֵ%ר ַה ְַל ָה

ַה ְַל ָה ושתי
מורדכי ַה ְהִדי

ָהָמ ָהָר ָע
ַה ֳָעָמדת ַל ְַל ָה ַהֲחָד ָה

אחשוורוש:
ֲא ִני ַה ֶֶלְ! אחשוורוש.
)ַמְצ ִ+יַע ַעל ָהָמ(
ֶזה ֹרא ַה ְֶמ ָָלה ֶ ִ.י.
ֲא ִני ֵָ0מַחֲ .א ִני רֶצה ַלֲע0ת ְמִס ָ+ה.
)קֵרא לושתי(
ושתי! ֲא ִני ע ֶ0ה ְמִס ָ+ה.
ִ+אי ַל ְִס ָ+ה ֶ ִ.י!
ושתי:
ֲא ִני ַה ְַל ָה ושתי.
ֲא ִני לֹא רָצה ָלֶלֶכת ַל ְִס ָ+ה.
אחשוורוש:
ושתי לֹא ָָ+אה ַל ְִס ָ+ה ֶ ִ.י.
ֲא ִני רֶצה ִא ָ3ה ֲחָד ָה.
אחשוורוש )ְמַד ֵ+ר ִע ָהָמ(
ֲא ִני לֹא רֶצה ֶאת ושתי.
ֲא ִני רֶצה ַמְל ָה ֲחָד ָה.
)ָהָמ ֵמִביא ֶאת ַה ֳָעָמדת ְלַתְפ ִקיד ַה ְַל ָה ַהֲחָד ָהֵ .ה ִנְכָנסת ְָ+רה ,ע0ת ִסיבב
ְועְמדת מל ַהָָ7הל .אחשוורוש עֵבר ֵ+יֵניֶה בֵחר ֶאת ֶאְס ֵ%ר(.
)אחשוורוש ֶנה ְלֶאְס ֵ%ר(
אחשוורושִ :מי ַא ְ?%
ֶאְס ֵ%ר:
ֲא ִני ֶאְס ֵ%ר.
אחשוורוש:
ַעְכ ָו ַא ְַ %ה ְַל ָה ַהֲחָד ָה.
)אחשוורוש ֶֶָ 0תר ַעל ָהֹרא ֶל ֶאְס ֵ%ר(
)ָהָמ ִנְכָנס פֶנה ֶאל אחשוורוש(
ָהָמ:
ַה ְהִדי לֹא טִבי.
ֲאַנְחנ ְצִריִכי ַלֲהֹרג ֶאת ֹל ַה ְהִדי.
אחשוורוש:
ְֵ+סֶדר.
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ָמַתי?
ָהָמ:
ֲא ִני רֶצה ַלֲהֹרג ֶאת ַה ְהִדי ְ+י י"ד ֲַ+אָדר.
אחשוורושֵ+ְ :סֶדר.
)ָהָמ ואחשוורוש יְצִאי ֵמַה ָָ+מה(
)מורדכי מִפיַע ְֶ+מְר ָז ַה ָָ+מה(
מורדכי:
ֲא ִני מורדכי ַה ְהִדי.
ֲא ִני ַהד ֶל ֶאְס ֵ%ר ַה ְַל ָה.
ֲא ִני רֶצה ְלַד ֵ+ר ִע ֶאְס ֵ%ר.
)מורדכי קֵרא ְלֶאְס ֵ%ר(
ֶאְס ֵ%ר ! ֶאְס ֵ%ר ! ִ+אי! ֵי ְָ+עָיה ְ;דָלה !
ָהָמ רֶצה ַלֲהֹרג ֶאת ֹל ַה ְהִדי.
ַ; ֲאַנְחנ ְיהִדי!
ַא ְְ %צִריָכה ְלַד ֵ+ר ִע אחשוורוש !
)מורדכי יֵצא(
ֶאְס ֵ%ר:
ֲא ִני ְצִריָכה ְלַד ֵ+ר ִע ַה ֶֶל!ְ.
הא ָצִריְ! ִל ְ%ת ַהְר ֵ+ה ַי ִי.
)ֶאְס ֵ%ר לַקַחת ְַ +ק+ק ִ%יר א ִמי< ֲעָנִבי ְוכסִ .היא נֶתֶנת לאחשוורוש ִל ְ%ת
ְלָפחת ְ ֵ%י סת .אחשוורוש ֶתה ְוֵמַע(.
ֶאְס ֵ%ר:
אחשוורושַ ,א ָ%ה אֵהב אִתי?
אחשוורוש:
ֵֶ ,אְס ֵ%רֲ ,א ִני אֵהב אָתְ!.
ֶאְס ֵ%ר:
ָהָמ רֶצה ַלֲהֹרג אִתי ְוֶאת ֹל ַה ְהִדי!
ֲא ִני ֲעצָבה ְמאד!
אחשוורוש:
ָהָמ ! ָהָמ !
)ָהָמ ַמ ִ;יַע(
אחשוורוש:
ַא ָ%ה ָר ָע.
ַא ָ%ה לֹא ֹרא ַה ְֶמ ָָלה.
ֵלְ! ַה ְַ +יָתה !
)ֶנה למורדכי(
ַא ָ%ה ִאי טבַ .א ָ%ה ֹרא ַה ְֶמ ָָלה ֶהָחָד.
ַמָ=ל טב !
)ֶאְס ֵ%ר ,אחשוורוש ומורדכי עְמִדי מל ַהָָ7הל ְֵ0מִחי ְואְמִריַ (:חג ִרי ַָ0מח !
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