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  מחזה לחג פורים 

  

  ,המלכה ושתי,  המן הרשע,     המלך אחשוורוש: הדמויות

  ,מורדכי היהודי,                      אסתר המלכה

  .             המועמדות לתפקיד המלכה החדשה

  

  

  )עומד מול הקהל( אחשוורוש

 !אני המלך אחשוורוש"

  )המן קד קידה. (ראש הממשלה שלי. זה המן) מצביע על המן(

 .אני מלך גדול.  מדינות127אני מלך על 

 ."אני רוצה לעשות מסיבה. אני שמח

  )אחשוורוש קורא לושתי(

 .היום בערב אני עושה מסיבה, ושתי"

 !" בואי למסיבה שלי

  

  )עומדת מול הקהל, בפינה אחרת(ושתי 

 .אני המלכה ושתי. אני האישה של אחשוורוש"

 .אני לא רוצה ללכת למסיבה

 ."ת את המסיבות של אחשוורושאני לא אוהב

  

 !אשתי לא רוצה לבוא למסיבה שלי! עכשיו אני כועס": אשוורוש

 !"אני רוצה אישה חדשה. זה לא בסדר

  

  )אומר להמן(אחשוורוש 

 אני לא רוצה את ושתי"

 .אתה צריך לחפש אישה חדשה בשבילי

 ."אני רוצה מלכה חדשה
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אחשוורוש . עושות סיבוב ועומדות מול הקהל,  בשורההן נכנסות, המן קורא למועמדות לתפקיד המלכה(

  )עובר ביניהן ובוחר את אסתר

  

  )אחשוורוש פונה לאסתר(

 "?מי את": אחשוורוש

  

  ."אני אסתר:" אסתר

  

 !אני רוצה להתחתן איתך! את יפה מאוד: "אחשוורוש

 ."               עכשיו את המלכה החדשה

  )אחשוורוש שם כתר על הראש של אסתר (

  

  )אסתר עומדת בצד(

  )המן נכנס ומדבר עם אחשוורוש(

  

 .במדינה שלנו יש הרבה יהודים, אדוני המלך": המן

 .הם לא נותנים כבוד למלך. היהודים לא טובים

 !"אנחנו צריכים להרוג את כל היהודים

  

  "?מתי אתה רוצה להרוג אותם. אין בעיה": אחשוורוש

  

 .ד באדר"היהודים ביום יאני רוצה להרוג את : "המן

 ."       זה התאריך שנפל בפור

  

  !"אני מסכים: "אחשוורוש

  

  )המן ואחשוורוש יוצאים מהבימה(

  

  )מורדכי מופיע במרכז הבימה(

 .אני מורדכי היהודי"

 .אני הדוד של אסתר המלכה
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 ."אני רוצה לדבר עם אסתר

  )מורדכי קורא לאסתר(

 !עיה גדולהיש ב! בואי! אסתר ! אסתר :" מורדכי

 .המן רוצה להרוג את כל היהודים

 .גם אנחנו יהודים

 .הוא רוצה להרוג אותנו

 ."את צריכה לדבר עם המלך אחשוורוש

  

  )מורדכי יוצא(

  

 ,אבל קודם, אני צריכה לדבר עם המלך: "אסתר

 !"      הוא צריך לשתות הרבה יין

  )מלך לשתות היא נותנת ל. אסתר לוקחת בקבוק תירוש או מיץ ענבים וכוס(

  )אחשוורוש שותה ושומע(

  

  "?אתה אוהב אותי, אחשוורוש: "אסתר

  

  )אחשוורוש שותה ומדבר(

 "אני אוהב אותך, אסתר, כן": אחשוורוש

  

 !"אני עצובה מאוד": אסתר

 

  "?קרה מה? למה את עצובה": אחשוורוש

  

 הדוד שלי מורדכי אמר לי שאיש רע רוצה להרוג אותי :  "אסתר

  ."ליואת כל העם ש

  

  "?מי האיש הזה: "אחשוורוש

  

  . "וגם אני יהודיה, הוא רוצה להרוג את כל היהודים . זה המן": אסתר
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  )קורא להמן(! " חס וחלילה": אחשוורוש

 ! "המן !  המן: "אחשוורוש 

  )המן מגיע(

 אני אוהב את אסתר ! אתה איש רע" : אחשוורוש

 !ואתה רוצה להרוג אותה ואת העם שלה

 ."י לא רוצה לראות אותךאנ. לך מפה

  

  )אחשוורוש קורא למורדכי(

 !אתה איש חכם! אתה איש טוב! מורדכי , מורדכי"

 !"אתה ראש הממשלה החדש.  אתה הדוד של אסתר

  

  )אחשוורוש צועק להמן(

 !"לך הביתה מהר"

  

  )אסתר ומורדכי עומדים מול הקהל שמחים ואומרים, אחשוורוש(

 !"חג פורים שמח "

  

  

  

  

 


