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פתיחה

כיתובית נרשמת בשמי התכלת באמצעות עפיפון - "טיארה" -  שזנבו רושם בעשן את המילים:

"הסיפור שלנו התעופף לפני שנים רבות, אבל לא רבות מדי. זה היה כשאבא ואמא שלנו היו בעצמם ילדים, 
וישראל גם היא הייתה צעירה וקצת חולמנית…"

על רקע הפתיחה המוסיקלית, נשמעים קולותיהם של ַאַהרלה, טובה, אבא, ומוריס ַחִביְבֵאל המשתלבים זה בזה.

אהרלה, טובה, אבא, ומוריס חביבאל :
חּוׁשְָחׁשִינָה, ֶאׁשְּכֹוזִית,

ַמנְדַרֹון, ֶאְתרֹוגִינָה
ַמנְדַרֹון, ֶאְתרֹוגִינָה

ֲהדִָרינָה. ַהּיְַלּדָה ׁשֵֶאין ָלּה ִאָּמא.

הקולות שוטפים את האולם. נשמע קולם של אהרלה, מסייה מוריס ואמא המתה.

אהרלה, מסייה מוריס ואמא המתה :
ֲהדָָרּה!

הדרה, נערה עם צמה, חולצת נעליה ועומדת יחפה על קצה ארון בגדים, או על עץ בפרדס. מותחת זרועותיה, בכל 
אחת מידיה היא אוחזת נעל ומתכוננת לעוף. ברקע נראית אמה המתה, צמתה מתנפנפת.

אמא המתה :
ַאְּת ָּתעּוִפי ְלַמְעָלה -

ַהָּמקֹום ּבֹו ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.
ֲהדָָרּה, ֲהדָָרּה,

ַאְּת ִאיִּתי, ַאל ַּפַחד.
יְַלּדָּה ׁשִֶּלי ִעם ַצָּמה
ֲהדָָרּה ׁשִֶּלי ַהַּתָּמה,
ָלעּוף, ָלעּוף ִמּכָאן!

הדרה פורשת זרועותיה, בפעם הראשונה היא רואה את אמה המתה חוזרת אליה.

אמא המתה :
ֲהדָָרּה!

הדרה :
ִאָּמא! ִאָּמא! ִאָּמא!

היא עומדת לקפוץ.
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תמונה 1 / בית

לפתע, טובה ואבא מתפרצים פנימה.

טובה )נזעמת( :
ֵאיזֶה ֵטירּוף! ָלעּוף?
ֵאיזֶה ֵטירּוף! ָלעּוף?
ָצִריְך ִלׁשְמֹור ָעַליְִך
ָצִריְך ִלׁשְמֹור ָעַליְִך

ְּבׁשֶַבע ֵעינַיִם.
ַמה ִּמְתַּבּׁשֵל ֶאְצֵלְך ְּבתֹוְך ָהֹראׁש?

ַהּיְַלּדָה ֹלא מּוגֶנֶת.

)לאבא(

ִהיא ָּפׁשּוט ְמסּוֶּכנֶת!

אבא פורש זרועותיו והדרה נשמטת לתוכן, רכונה ועצובה.
מוריס ַחִביְבֵאל צופה במתרחש מחלונו שבסנדלריה ממול.

טובה )לאבא( :
יְַלּדָה אּוְמָלָלה. אּוְמָלָלה.

זֶה ַמה ּׁשֶּקֹוֶרה ּכְׁשֵֶאין ַּבַּביִת...

הדרה הזועמת משליכה עליה נעל.

הדרה :
ַאְּת ֹלא ִאָּמא ׁשִֶּלי!

טובה :
ֲהדָָרּה, ּכְפּויַת טֹוָבה ּכְַלֵּפי טֹוָבה!

ִּתְתַּבּיְׁשִי, ִּתְתַּבּיְׁשִי.
ִמי ָהיָה ְמַבּׁשֵל ָלְך ַמֲעדַּנִים?

ֵמיַטב ַהַּמְתּכֹונִים.
עֹופֹות ְמטּוּגָנִים.

ַּפׁשְִטידַת ֶּתֶרד ִעם ּכְרּוב ָחמּוץ,
ָסָלט ָקצּוץ.

ֲחִביִתּיֹות ְממּוָּלאֹות.
ְלַלֵּקק ַת'ֶאַצְּבעֹות.

)לאבא(

ַמה ַהיִיֶתם עֹוׂשִים ִּבְלָעדַי?
ַרק ְלִהְסַּתֵּפר ִהיא ְמָסֶרֶבת.
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אּוַלי ַאָּתה ְּתׁשַכְנֵַע?
ֶאְפׁשָר ְלִהׁשְַּתּגֵַע.
ֵאיזֶה שֵיַער ָּפרּוַע

)מוסרת את הנעל לאבא(

וְַהּׂשְרֹוְך ָקרּוַע.
ַהּסּוְליָה ׁשְחּוָקה, ְמחּוָקה.

ְּבלּויָה ּכְמֹו ְקִליָּפה.
ּבּוׁשָה וְֶחְרָּפה.

ּבּוׁשָה, ּבּוׁשָה, ּבּוׁשָה.
אֹוי ָלְך - אֹוי ָלנּו, אֹוי ָלנּו, אֹוי ָלנּו.

ַמה ּיַּגִידּו ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו, ׁשֶָּלנּו?

טובה יוצאת.

הדרה )מחקה את טובה( :
ַמה ּיַּגִידּו ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו?

אבא )פורע את שערה עוד יותר. בהומור( :
ַמה ּיַּגִידּו ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו?

אהרלה מגיב מהפרדס.

אהרלה )בהשלמה אירונית( :
ָּתִמיד אֹוְמִרים ַמּׁשֶהּו ַעל ִמיׁשֶהּו

ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו.

אבא והדרה מטיילים במושבה. מן הבתים מציצים בעלי המלאכה - תושבי המושבה.
אהרלה עוקב אחרי אבא והדרה מהפרדס.

אהרלה :
זֶה ָהאֹוֶפה...

הדרה :
ָהֶאָחד וְַהּיִָחיד -

הּוא ָלׁש ְּבֵצִקים וְעּוגֹות ְמתּוקֹות.
וְזֹו ָהָאחֹות...

אהרלה :
ָהַאַחת וְַהּיְִחידָה ׁשֶּנֹוֶתנֶת זְִריקֹות.

)מצביע על בעל המכולת(

ַּבַּמּכֹוֶלת ֶאְצלֹו ִּתְקנּו ֶלֶחם וְזֵיִתים.

הדרה :
וְזֹו ַהַחלְָּבנִית...
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ָהַאַחת וִיִחידָה -
ׁשְֶּמַחֶּלֶקת ָחלָב ֵּבין ַהָּבִּתים.

אבא )מצביע( :
וְהּוא ַּבּמֹוׁשָָבה ֶאָחד וְיִָחיד...

ָהֶעגְלֹון! ָהֶעגְלֹון!

הדרה ואהרלה :
ֲאָבל ַּפְרּדִֵסים יֵׁש ֶאְצֵלנּו ָהמֹון.

שוב נשמעים קולות אנשי המושבה. הפעם הדרה ואהרלה מגיבים בהערות אירוניות.

קול אשה :
ֲאנִי ַהַּסְפָרנִית -

ַמְמִליָצה ַעל ְּביָאִליק ַהְּמׁשֹוֵרר.

הדרה וַאַהְרֶלה :
ִהיא וְַרק ִהיא -

ּכִי ֵאין ַסְפָרן ַאֵחר.

קול גבר :
וֲַאנִי ָאָּמן ַהִּמְסָּפַריִם - ַמר ַסַּפר.

אהרלה :
ׁשֶּגֹוזֵז ֶאת ָהָאזְנַיִם -

ִעם ַהּׂשֵיָער!

אהרלה והדרה :
"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"
"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"
"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"

קול אשה :
וֲַאנִי ְמַחֶּלֶקת ְּתעּודֹות וְִצּיּונִים.

)מצביעה על אהרלה והדרה ומורה להם לשיר(

"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"

אהרלה והדרה :
"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"

הדרה :
זֹאת ׁשִֶּבְלָעדֶיָה יֵׁש ֶקַמח -

ֲאָבל ֵאין ּתֹוָרה.
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אהרלה והדרה :
"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"
"ּבֹוֶקר טֹוב, ַהּמֹוָרה!"

קול גבר :
וֲַאנִי ֹראׁש ַהּמֹוׁשָָבה, ׁשְֶּבּכּוְּלֶכם מֹוׁשֵל -

הקולות במקהלה :
וְכַָּמה ׁשְַלמֹונִים ַלּכִיס הּוא ְמׁשְַלׁשֵל.

קול גבר :
ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו יֵׁש
ׁשֹוֵטר ִעְבִרי ֶאָחד...

קול אחר :
וְגַּנָב ִעְבִרי ֶאָחד...

קול נוסף :
ְּבֵבית ַהֶּכֶלא ַהּיִָחיד ֵהם נְִפּגָׁשִים.

מקהלת קולות :
ֲאנָׁשִים ּוַפְרּדִֵסים!

ְּבֵצל ַהֲהדִָרים ָאנּו חֹוִסים!
ִּבְלֲעדֵיֶהם, ָמה ֲאנְַחנּו עֹוׂשִים?

ַּפְרּדִֵסים - ֲאנָׁשִים!

אהרלה )מהפרדס( :
ֲהדָָרּה, ַאל ִּתׁשְּכְִחי אֹוִתי, ֲהדָָרּה.

ַהּיֶֶלד ַהּיִָחיד ׁשֶַּמְמִציא
ִּבׁשְִביֶלְך ֵעִצים ֲחדָׁשִים.

)באהבה(

ֲהדָָרּה!

אמא המתה )כהד( :
ֲהדָָרּה!

אהרלה :
ֲהדָָרּה!

אהרלה בודק את העצים בדאגה. הם יבשים. הוא רואה את הדרה, מנפנף לה לשלום.

הדרה )לאבא( :
ַאַהְרֶלה, ֵמַהּכִָּתה ׁשִֶּלי...
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אבא :
ָחֵבר ַמְקִסים.

אהרלה :
ֵאיְך ֲאנִי ַאּגִיד ָלּה?

ָמה עֹוׂשִים?

)באהבה(

ֲהדָָרּה! ֲהדָָרּה!

אמא המתה )כהד( :
ֲהדָָרּה!

המוסיקה מתחלפת. אווירה אפלה. סכנה ואיום.

קולותיהם של הדרה, טובה, מסייה מוריס ואבא :
עּורּו, עּורּו ֲאנָׁשִים!
עּורּו, עּורּו ֲאנָׁשִים!

קולות אנשי המושבה :
עּורּו ֲאנָׁשִים!

ַהּזְַמּנִים ָקׁשִים. ַהּזְַמּנִים ָקׁשִים.
ַהּזְַמּנִים ָקׁשִים.
ָהֵעִצים ׁשֶָּלנּו

ָהֵעִצים ׁשֶָּלנּו ִמְתיְַּבׁשִים!

סוליית נעלה של הדרה נופלת. הדרה מסתובבת. אהרלה מזנק מהפרדס. הוא בטוח שהיא שמה לב אליו, אך היא 
חולצת את נעלה ופונה אל הסנדלריה.

אבא : )מגיש להדרה גם את הנעל השנייה( :
ְלכִי ֶאל ֶמְסיֶיה מֹוִריס ַחִביְבֵאל.

הּוא יְַתֵּקן ֶאת ַהּנֲַעַליִם ׁשֶָלְך
ֵּתיֶכף ּוִמּיָד.

הדרה )בדרכה לסנדלריה( :
וְיֵׁש ַּבּמֹוׁשָָבה ַסנְּדְָלר יִָחיד ּוְמיָֻחד.
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תמונה 2 / הסנדלריה

הדרה נכנסת ובידה נעליה הקרועות. מסייה מוריס מלהטט עם זוגות נעליים באוויר. הדרה מוקסמת.

מסייה מוריס :
נַָעל ּכַּדּוֶרגֶל ׁשִֶהְפִסידָה ַּבִּמׂשְָחק

ּוַמּגָף שֶֶמרֹוב ְּבִעיטֹות הּוא נִׁשְָחק
נַָעל ְּבִלי סּוְליָה ׁשֶּׁשְָקָעה ְּבָעָפר
וְָעֵקב ׁשֶּנְִתָקע ַּבִּמדְָרכָה וְנִׁשְָּבר

ׂשְרֹוְך ָקרּוַע, עֹור ָּפצּוַע
ּכָאן ַעְרדָל, שָם ַסנְּדָל

נְֶחָּבל וְנְִרָּמס
מּוׁשְָּפל ּומּוָבס

עֹוָלם ׁשֵָלם ָמֵלא חֹוִרים
ֵאינְסֹוף חֹוִרים, יְַחָפנִים ְמַהְּלכִים

ַעל קֹוץ וְדְַרּדַר ֵהם ּדֹוְרכִים
נֹודְדִים ְּבִלי ָמגֵן

וֲַאנִי, וֲַאנִי ְמנֶַּסה ְלַתֵּקן.

הדרה :
ֵאיפֹה ָלַמדְָּת ֶאת זֶה?

מסייה מוריס :
ַּבִּקְרָקס ׁשֶָּלנּו.

ַהִּקְרָקס ַהְּמעֹוֵפף.

הדרה :
עֹוֶלה ָחדָׁש ֵמֶאֶרץ ִקְרָקס?

ֵאיפֹה ַהָּמקֹום ַהּזֶה?

מסייה מוריס :
ּכּוָּלם ַּבִּקְרָקס ׁשֶָּלנּו ָעפּו.

הּוא ָהיָה ַעל ִאי.
ֲאִפיּלּו ָהֲאנָׁשִים ָהִראׁשֹונִים

ׁשִֶהּגִיעּו ֵאָליו
יָדְעּו ָלעּוף. ָלעּוף.

הדרה )מוקסמת( :
ִאי! ֶּפַלח ֲאדָָמה

ָעטּוף ַּבְּקִליָּפה ׁשֶל ְּתכֵֶלת.
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מסייה מוריס )מפליג בדמיונו( :
ִּפיִלים ָצִפים,

ֲאָריֹות ּונְֵמִרים ָעִפים
וְקֹוִפים ְמאּוָּלִפים,

ּונְֲערֹות ְטָרֶּפז ְמַרֲחפֹות...
ּכּוָּלם ַּבֲאוִיר ִמְסַּתְחְרִרים, ִמְסַּתְחְרִרים
ּכּוָּלם ַּבֲאוִיר ִמְסַּתְחְרִרים, ִמְסַּתְחְרִרים

עֹוָלם ׁשֵָלם ּוְמתּוָּקן -
וְֵאין ּבֹו, ֵאין ּבֹו
ֵאין ּבֹו חֹוִרים...

הדרה )ִּבׁשְקיקה( :
ּגַם ֲאנִי רֹוָצה ...

אמא המתה :
ַאְּת ָּתעּוִפי ְלַמְעָלה -

ַהָּמקֹום ּבֹו ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.

מסייה מוריס :
ׁשָם נֹוַלדְִּתי.

ִאי יִָחיד וְׁשְמֹו גֶ'ְרָּבה
מּול חֹוֵפי טּונִיְסיָה.

ִאי ָקָטן וְָרחֹוק,
ׁשֶּיֵׁש ּבֹו ֵּבית־ּכְנֶֶסת ֶאָחד וְיִָחיד

וְהּוא מּוָּקף ִּבְתכֵֶלת.

הדרה :
אּוַלי זֶה ִאי ַּבּׁשַָמיִם, ֶמְסיֶיה מֹוִריס?

ְּתַלֵּמד אֹוִתי ָלעּוף!

מסייה מוריס )מתריע(  :
ֲהדָָרּה, חֹוק ַּבל יֲַעבֹור,

חֹוק ַּבל יֲַעבֹור.
ַאְּת ַחּיֶֶבת ִלזְּכֹור.

אמא המתה )כהד( :
ַאְּת ַחּיֶֶבת ִלזְּכֹור.

מסייה מוריס :
ּכְׁשֶַּמּגִיִעים ַלּגֹוַבּה, ַלּגֹוַבּה -

ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.
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אמא המתה :
ּכְׁשֶַּמּגִיִעים ַלּגֹוַבּה, ַלּגֹוַבּה -

ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.

הדרה מגלה על המדף זוג נעליים בצבע חלב עם מחרוזת פעמונים.
היא מוקסמת. מטלטלת את הנעליים ונשמע דנדון.

הדרה :
ׁשֶל ִמי ַהּנֲַעַליִם ָהֵאֶּלה, ֶמְסיֶיה מֹוִריס?

הדרה מקרבת את הנעליים לאוזנה ומקשיבה לדנדון הפעמונים.
היא נועלת את הנעליים על כפות ידיה, נמשכת לסכנה ולסוד האפל הנובעים מן הנעליים.

מסייה מוריס :
ִּתיּזֲָהִרי, ַמה ּׁשִֶרי,

ֹלא לְַבלְֵּבל ֵּבין ַהּזּוגֹות
ָאסּור ְלַהְפִריד ֵּבין ַהּנֲַעַליִם

ֹלא ִלְתקֹוַע ַמְסֵמר ֵּבין ַהּׁשְַּתיִם
ּכִי ַאֲהָבה ֵּבין נֲַעַליִם

ֲחזָָקה יֹוֵתר ִמּׁשֶל ְּבנֵי ָאדָם
וְִאם נַַעל ֵּתֵלְך ְלִאיּבּוד
ּגַם ֶּבן ַהּזּוג ֹלא יְִמָצא

ֶאת ַעְצמֹו ְלעֹוָלם.

הדרה ומסייה מוריס :
ֹלא נְַפִריד, ֹלא נְַפִריד,
ֹלא נְַפִריד, ֹלא נְַפִריד

ּכִי ֲאִפיּלּו ְלנַַעל ְקַטּנָה...
יֵׁש סּוְליָה ׁשֶל לֵב

ִאם ַמְפִרידִים, ִאם ַמְפִרידִים,
זֶה ּכֹוֵאב, זֶה ּכֹוֵאב, זֶה ּכֹוֵאב.

ֹלא נְַפִריד, ֹלא נְַפִריד
ֹלא נְַפִריד, ֹלא נְַפִריד.

אמא המתה )עונה כהד( :
זֶה ּכֹוֵאב.

הדרה :
ֲאָבל ֵאֶּלה נֲַעַליִם מּוׁשְָלמֹות

ֹלא ְמשּוָּמׁשֹות.
ֵהן ְלגְַמֵרי ֲחדָׁשֹות.

ֵאין ׁשּום ֶקַרע אֹו ְּפגָם.
ִמי ֵהִביא אֹוָתן ְלכָאן?

מסייה מוריס עסוק בתיקון נעליה של הדרה, תוחב מסמרים לפיו.
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הדרה :
ִּתיּזֵָהר, ֶמְסיֶיה מֹוִריס!

מסייה מוריס :
ָאסּור ָלְך ְלגַּלֹות ְלִאיׁש
ׁשֶָהיִיִתי ַּפַעם ַּבִּקְרָקס,

ֲאִפיּלּו ֹלא ַלָחֵבר ׁשְֶּלָך ַאַהְרֶלה
ׁשֶַּמְמִציא ּכָל יֹום ֵעִצים ֲחדָׁשִים.

יֹום ֶאָחד הּוא יְַמִציא
ּגַם ֵעץ ְּבִלי ׁשָָרׁשִים.

אהרלה :
ֵעץ ְּבִלי ׁשָָרׁשִים! ֵאיזֶה ַרְעיֹון.

ֶמְסיֶיה מֹוִריס ַחִביְבֵאל, ַאָּתה ּגָאֹון!
ַהְמָצָאה ּגְדֹוָלה.

ֵעץ ְמיּוָחד, ַמָּתנָה, ַמָּתנָה ִּבׁשְִביָלּה...

)באהבה(

ֲהדָָרּה!

הדרה :
ְּבַבָּקׁשָה, ְּתַלֵּמד אֹוִתי ָלעּוף.
ִסיל וּו ְּפֶלה, ֶמְסיֶיה מֹוִריס.

)מוציאה מחברת מילקוטה(

ֲאנִי ֶאְרׁשֹום ֶאת ּכָל ַההֹוָראֹות.
ַמְבִטיָחה. אֹות ַאֲחֵרי אֹות.

מסייה מוריס )מזהיר( :
ֲעדַיִן ֹלא.

אמא המתה )כהד( :
ֲעדַיִן ֹלא.

מסייה מוריס :
ַאְּת עֹוד ֹלא מּוכָנָה!

הדרה :
ֲאנִי ֶאְתַאֵּמן ּכָל יֹום! ַמְבִטיָחה.

)מותחת זרועותיה(

ּגַם ֲאנִי יְכֹוָלה, ּגַם ֲאנִי יְכֹוָלה,
ֶמְסיֶיה מֹוִריס ַחִביְבֵאל.
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ֲאנִי ֶאְהיֶה ַהְּמעֹוֶפֶפת ַהּיְִחידָה
ְּבכָל יִׂשְָרֵאל!

במקביל, גם אהרלה מותח את זרועותיו. ביניהן נפרש ענף ארוך. אהרלה מנסה לחבר אליו עלים, אך הם נופלים כל 
העת והולכים ונערמים מסביבו. הוא מוקף בשלכת.

מסייה מוריס :
אּוַלי. ַהְלוַאי.

אמא המתה )עונה כהד( :
ַהְלוַאי.

מסייה מוריס )מחזיר להדרה את נעליה המתוקנות( :
אּוַלי ַאְּת ַּתְצִליִחי ָלעּוף.
אּוַלי ַאְּת ַּתְצִליִחי ָלעּוף.

ַאְּת וְַאַהְרֶלה - ְּבנֵי ָאדָם ֶּפִטיט.
ַקִּלים. ֹלא ְמקְֻלָקִלים.

ֵאין ָלֶכם ָצרֹות וֲַאסֹונֹות...

אמא המתה :
ֵאין ָלֶכם ָצרֹות וֲַאסֹונֹות...

אהרלה יושב מכוסה בגלי עלים יבשים. הוא אומלל. העץ החדש שלו כשל.
מסייה מוריס נועל להדרה את נעליה המתוקנות, ומחזיר את זוג נעלי החלב עם הפעמונים אל המדף. 

הדרה מבינה שמאחורי הנעליים מסתתר סוד אפל.

הדרה :
ָצרֹות? ֲאסֹונֹות?

ַּתּגִיד ִלי, ֶמְסיֶיה מֹוִריס,
ׁשֶל ִמי נֲַעֵלי ֶהָחלָב?

ִמי ָהִאּׁשָה ׁשְֶּלִתיּקּון ָמְסָרה?
ֵאיְך ִהיא ׁשָכְָחה?
ָלָּמה ֹלא זָכְָרה?

ַסֵּפר ִלי, ַסֵּפר ִלי ַמה ָּקָרה.
ָמַתי ִהיא ָּתבֹוא וְִתיַּקח ַּבֲחזָָרה?

ַסֵּפר ִלי, ֶמְסיֶיה מֹוִריס.

מסייה מוריס :
יֹום ֶאָחד ִהיא ַּתְחזֹור.

הדרה )בעצב ובשאלה( :
יֹום ֶאָחד ִהיא ַּתְחזֹור?

אמא המתה :
ַאְּת ָּתעּוִפי. ְלַמְעָלה,
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ַהָּמקֹום ּבֹו ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.
ֲהדָָרּה, ֲהדָָרּה,

ַאְּת ִאיִּתי, ַאל ַּפַחד.
יְַלּדָּה ׁשִֶּלי ִעם ַצָּמה
ֲהדָָרּה ׁשִֶּלי ַהַּתָּמה.
ָלעּוף, ָלעּוף ִמּכָאן!

הדרה )מחפשת את קולה של אמה( :
ִאָּמא? ִאָּמא?

טובה בבית, עם כף בישול וסירים. הסירים מהבילים. תמונת מטבח גועש.
משני צידיה של טובה, צצים החתנים הפוטנציאליים שביניהם היא מתלבטת.

טובה :
ֶאת ִמי ְלָחָתן ִלי ֶאְבַחר?

מֹוִריס ַהַּסנְּדְָלר, אֹו ַאָּבא ִאיּכָר.
ָלֶאָחד יֵׁש ַּבֶּפה ֲהמֹון ַמְסְמִרים

ָהַאֵחר ָמֵלא ּגְַלִעינִי ֲהדִָרים.
ֶאת ִמי ִמּׁשְנֵיֶהם ָחָתן ִלי ֶאְבַחר?
מֹוִריס ַהַּסנְּדְָלר אֹו ַאָּבא ִאיּכָר?

ַּבּמֹוׁשָָבה ֹיאְמרּו ֵאיזֹו ּגְֶבֶרת נִכְָּבדָה
הּוא יְַהֵּלל ֶאת ַּתְבׁשִיַלי

ויַקּוד ִלי ִקיּדָה
ָחָתן ְמסּוּדָר, ִאם ֶאְפׁשָר ְמגּונְּדָר

ִאיִּתי הּוא יְִהיֶה ֲהכִי ְמאּוּׁשָר.
ַלַסנְּדְָלר יֵׁש יְדֵי ַמְסְמִרים, עֹור ּכְמֹו קֹוץ

ְלַאָּבא ֶאְצָּבעֹות מּוכְָּתמֹות ִמּבֹוץ
ֶאת ִמי ִמּׁשְנֵיֶהם ֶאְבַחר ִלי לְַּבַעל?

ָלֶרגֶל ׁשִֶּלי ַאְתִאים ֵאיזֹו נַַעל?
ֶאת ִמי ִמּׁשְנֵיֶהם ָחָתן ִלי ֶאְבַחר?
מֹוִריס ַהַּסנְּדְָלר, אֹו ַאָּבא ִאיּכָר.
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תמונה 3 / הפרדס

אהרלה נמצא בפרדס. הוא אוחז בשני שתילים ומנסה לחבר אותם.

אהרלה :
ֵאיזֶה ֵעץ ֲאנִי ַאְמִציא ָמָחר?

ִּבְמקֹום ֶאְתרֹוג ַמר, ּדְַבׁש וְסּוּכָר
ִּבְמקֹום חֹוֶמץ ִלימֹון

ַמנְּדִָרינָה ִריּמֹון
ֲאנִי ֲאַחֵּבר ֵעץ ְלֵעץ, זַן ְלּזַן

ֱאלֹוִהים יְַקּנֵא - זֶה ּגַן ֵעדֶן ָקָטן
ֵאיזֶה ֵעץ ְמחּוָּבר ַאְמִציא ָמָחר?

יֹום ֶאָחד עֹוד ֶאַּטע
ַּפְרּדֵס ַּבִּמדְָּבר.

חּוׁשְָחׁשִינָה, ֶאְתרֹוּפּוז
ֶאׁשְּכֹוזִית, ַמנְדַרֹון

ֶאְתרֹוגִינַה, ַהדְרֹונִית.

אמא המתה )ברקע( :
ֲהדָָרּה.

אהרלה :
ֵעץ יִָחיד ִעם ָעִלים ׁשֶל לֵב

ַמָּתנָה ְלזֹו ׁשֲֶאנִי אֹוֵהב.

הדרה קופצת מסולם הקוטפים. בכל פעם היא עולה עוד שלב בסולם. היא לא שמה לב שאהרלה עוקב אחריה.

הדרה :
ִאם ַאֶּתם ַהּנְַחִליֵאִלים

יֹודְִעים ֶאת ַהּסֹוד
ָלָּמה ֹלא ְּבנֵי ָאדָם?

ּגַם ֲאנִי ֶאְרֶאה ִמְּלַמְעָלה
ֶאת ּכָל ָהעֹוָלם.

אהרלה מגיח מבין העצים.

אהרלה )בתקוה( :
ֵאיזֶה סֹוד, ֲהדָָרּה? ַסְּפִרי ִלי.

הדרה מנידה בראשה לשלילה.

אהרלה )ּבגילוי( :
ֲאנִי יֹודֵַע.
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ַאְּת עֹוזֶֶרת ַּבֵּסֶתר ְלַאָּבא ׁשֶָּלְך
ְלַטֵּפל ָּבֵעִצים ַהְּצֵמִאים.

ָמַתי ּכְָבר ַהַּבּצֹוֶרת ִּתיּגֵָמר?
ׁשּום ּדָָבר ֹלא עֹוזֵר.

)נושא את עיניו לראש העץ(

ִהּנֵה, ׁשָם ִּבְקֵצה ָהֵעץ, ִּתְסַּתּכְִלי.

הדרה :
ֲאנִי ֹלא רֹוָאה.

אהרלה :
יֹוֵתר ּגָבֹוַּה. ֲהכִי ֲהכִי ָרחֹוק
ׁשָם ַּבַּצֶּמֶרת - ְּבסֹוף ַהּיָרֹוק.

)הוא מחזיק את הסולם בשבילה, בעודה מטפסת בשלבים(

ִּבְקֵצה ֶהָענָף, ְּפִרי יִָחיד ֹלא נְִקַטף
ִלימֹון ָקָטן נְִסָּתר...

הּוא ֶּבַטח נִׁשְָאר ֵמַהחֹוֶרף ׁשֶָעַבר.

הדרה )עוצרת( :
ּכְׁשִֶאָּמא עֹוד ָהיְָתה ִאיִּתי

ָאז, ַּבחֹוֶרף ׁשֶָעַבר.

הדרה מוכת אבל על אמה, מתחילה לרדת במהירות בסולם.

אהרלה :
יֹום ֶאָחד ֲאנִי ַאְמִציא ֵעץ

ׁשֲֶאִפיּלּו ֱאלֹוִהים ֹלא ָחׁשַב ָעָליו.
ֶאְתרֹוּפּוז ָהפּוְך.

ְּבלֵב ָהֲאדָָמה ָעִלים ְמַרׁשְְרׁשִים
ֲאנְַחנּו נְַטֵּפס ּדַוְוָקא ַלשֹוָרׁשִים.

הדרה :
וְֵאיפֹה יְִהיּו ּכָל ַהֵּפרֹות ַהֲחדָׁשִים?

ְקבּוִרים ָּבֲאדָָמה?
עֹוֶבֶרת ִּבי ְצַמְרמֹוֶרת.

אהרלה :
עֹוד ְמַעט ִּתיּגֵָמר ַהַּבּצֹוֶרת.

ָרִאית ֲענָנִים ְלַמְעָלה,
ׁשָם ַּבֶּמְרַחִּקים?
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הדרה :
ֹלא. ַהּׁשַָמיִם ְלגְַמֵרי ֲחָלִקים.

אהרלה :
אּוַלי ֲחִצי ָענָן. ֶאָחד וְיִָחיד?

הדרה :
ֹלא. ַרק ְּתכֵֶלת וְעֹוד ְּתכֵֶלת,

וְעֹוד ְּתכֵֶלת. ׁשּום ִסיָמן.
ֵאין ָקֶצה ׁשֶל ָענָן.

אהרלה )נושא עיניו למעלה( :
ִמּפֹה ַהּׁשַָמיִם נְִרִאים ּכָל ּכְָך ְקרֹוִבים.

אמא המתה :
אּוַלי ְּתגַּלּו ַּפְרּדֵס ִמּכֹוכִָבים.



לעוף מכאן /  25

תמונה 4 / הסנדלריה

מסייה מוריס מהמהם לעצמו נעימה טוניסאית. הדרה מתפרצת, מחברת האימונים בידה.

הדרה :
ֶמְסיֶיה מֹוִריס, ֶמְסיֶיה מֹוִריס.

ַחּיֶֶבת ָלעּוף!
ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ָצִריְך ְלַהִּציל!

ַחּיֶֶבת ָלעּוף!
ַּבּמֹוׁשָָבה ּכּוָלם חֹוׁשְׁשִים.

קולות תושבי המושבה :
ַהּזְַמּנִים ָקׁשִים!

עּורּו, עּורּו ֲאנָׁשִים!
ַהַּפְרּדִֵסים ׁשֶָּלנּו

הֹוְלכִים ּוִמְתיְַּבׁשִים!

הדרה :
ַחּיֶֶבת ָלעּוף! ַחּיֶֶבת ָלעּוף!

מסייה מוריס :
ַאְּת ֲעדַיִן ֹלא מּוכָנָה

ַמה ֶּפִטיט, ַהּדָָרה ַהְּקַטּנָה.

הדרה :
ֲאָבל ֲאנִי ִהְתַאַּמנְִּתי

ְּבדִּיּוק ְלִפי ַההֹוָראֹות.
ַהּכֹל ָרׁשּום ַּבַּמְחֶּבֶרת

ִהּנֵה, ִּתְרֶאה, ֲאנִי ְמסּוּדֶֶרת.
ָעַקְבִּתי ַאֲחֵרי ַהּנְַחִליֵאִלים

ִעם ַהִּסינָר ַהּלָָבן
ֵאיְך ֵהם ְמַרֲחִפים וְעֹוִלים
עֹוִלים ַעד ְל"ֵאין ֲענַן".
ִמי ְמַלֵּמד אֹוָתם ָלעּוף?

ֵאיְך זֶה קֹוֶרה?

מסייה מוריס :
ֵהם לֹוְמדִים לְַבד
ָלֶהם ֵאין מֹוֶרה.

הדרה מחפשת על המדף את נעלי הקסם.
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הדרה :
ֵאיפֹה נֲַעֵלי ַהֶּקֶסם ְּבֶצַבע ָחלָב?

זֶה ַהּדָָבר ַהּיִָחיד ׁשֶָחֵסר ִלי ַעכְׁשָיו.
ִאם ֶאנְַעל אֹוָתן, ֲאנִי ַאְצִליַח...

מסייה מוריס :
ֹלא, ַמה ּׁשִֶרי, ָאסּור ְלַהְבִטיַח.

ֲהדָָרּה. ִּתיּזֲָהִרי, ֲהדָָרּה.
זֹו ְמׂשִיָמה ּגְדֹוָלה וֲַעצּוָמה

ָקׁשֶה, ָקׁשֶה ְלִהְתרֹוֵמם
ֵמַעל ָלֲאדָָמה.

טובה נכנסת ובידה צלחת עם קליפות תפוזים מסוכרות.

טובה )להדרה( :
ׁשָעֹות ֲאנִי ְמַחֶּפׂשֶת אֹוָתְך.

)למסייה מוריס(

ַהּיְַלּדָה נֶֶעְלָמה
ּכְמֹו ָּבְלָעה אֹוָתּה ָהֲאדָָמה.

)להדרה(

ַאְּת ׁשְֵלָמה ּוְבִריָאה, ּתֹודָה ָלֵאל.
ָמה ַאּגִיד ְלַאָּבא ׁשֶעֹוֵבד

ַּבַּפְרּדֵס ִמּבֹוֶקר וְַעד ֵליל?

)למסייה מוריס(

ְלַצְחֵצַח נֲַעַליִם?
זֹו ַהּתֹוָרה ׁשֶַאָּתה ְמַלֵּמד

ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו?
ׁשִיעּוֵרי חֹוָבה.

)בציניות(

ַהִּמְקצֹוַע ַהּיִָחיד ׁשֶָחֵסר
ַּבּמֹוׁשָָבה - ׁשֶָּלנּו.

טובה מתרככת. משנה את יחסה אל מוריס, שכן היא מזהה בו פוטנציאל לחתן. מגישה לו את המעדן.

טובה :
ַקח, ֶמְסיֶיה מֹוִריס

ִּבְמיּוָחד ִּבׁשְִביְלָך -
ְקִליּפֹות ַּתּפּוז ְמסּוּכָרֹות

ַמְתּכֹון עֹוֵבר ֵּבין ַהּדֹורֹות.
ֶאְצִלי ַּבִּמׁשְָּפָחה הּוא עֹוֵבר ֵמֵאם לַַּבת.
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)להדרה(

יֹום ֶאָחד ְּתַקְּבִלי אֹותֹו ּגַם ַאְּת.
ּגַם ַאְּת.

בתגובה על הרמז שיום אחד טובה תהיה אמה החורגת, הדרה נזעמת.

הדרה :
ַמְמָּתק ִמְּקִליּפֹות? ֹלא ּתֹודָה.

ֲאנִי ַמֲעדִיָפה ּגְִלידָה.

מסייה מוריס דוחה בנימוס את הממתק.

מסייה מוריס :
נֹו ֶמְרִסי, ַמדְמּוָאזֶל טֹוָבה.

טובה :
ֲחָבל. ַאָּתה ַמְפִסיד.

ַמה ּיֵׁש ְלַהּגִיד.
ְמלּוכְַלְך ּפֹה. ַמָּמׁש ְמטּוּנָף.

ֵאיזֹו ּבּוׁשָה, ֵאיזֹו ּבּוׁשָה.
ֲחֵסָרה ּכָאן יָד ׁשֶל ִאּׁשָה.

טובה מתחילה לסדר את המדפים ולחטט.

הדרה )בזעם( :
ֹלא ָחֵסר ּכָאן ּכְלּום.
ֹלא ָחֵסר ּכָאן ּכְלּום.

ְלכִי ּכְָבר, טֹוָבה!
ַאְּת ֹלא ְצִריכָה לְַבּׁשֵל?

טובה :
יֵׁש ִלי זְַמן, ּתֹודָה ָלֵאל.

הדרה )חוזרת למסייה מוריס( :
ֵאיְך ִהְצִליחּו ַהּיְהּודִים ׁשֶל גֶ'ְרָּבה ָלעּוף?

טובה ממשיכה לסדר ולחטט. מתערבת בשיחה.

טובה )בביטול( :
ְּבנֵי ָאדָם ֹלא יְכֹוִלים ָלעּוף.

ֵאיזֶה ׁשְטּויֹות.

מסייה מוריס )מתעלם מטובה. ממשיך( :
ֵהם ִהּגִיעּו ְלגֶ'ְרָּבה

ַאֲחֵרי חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקּדָׁש
נֹוׂשְִאים ַעל ַהּגַב ֵחֶפץ יָָקר
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זֹו ָהיְָתה ּדֶֶלת ְּפֵאר וְָהדָר
ֵהם ׁשְָמרּו ָעֶליָה ּכָל ַהּדֶֶרְך

ִמּכָל ִמׁשְַמר
ַהּׂשִָריד ַהּיִָחיד

ִמֵּבית ַהִּמְקּדָׁש ׁשֶּנֹוָתר.
וְַלְמרֹות ׁשֶַהּדֶֶרְך ָהיְָתה ָקׁשָה

וְַהּׁשַָמיִם ָהיּו זְרּוִעים
ִּבנְׁשִָרים ּוְבטֹוְרִפים

ֹלא ִהְתיֲָאׁשּו
ַהּיְהּודִים ַהְּמעֹוְפִפים.

ֵהם ִהְמׁשִיכּו ָלעּוף
ָלעּוף וְָלעּוף.

ֵהם ִהּגִיעּו סֹוף סֹוף ְלגֶ'ְרָּבה
ֵהם ָטְמנּו ֶאת ַהּדֶֶלת -

ָטְמנּו ֶאת ַהּדֶֶלת
ִמַּתַחת לְֵבית ַהּכְנֶֶסת

ָהֶאָחד וְַהּיִָחיד.
ּוַפַעם ְּבׁשָנָה

ּכְׁשֶּיֹוֵרד ַהּגֶׁשֶם ָהִראׁשֹון,
נְִפַּתַחת ָהֲאדָָמה

ְלֶרגַע ֶאָחד וְיִָחיד.
וְֶאְפׁשָר ִלְראֹות ֶאת ַהּדֶֶלת

ּכְִליַלת ַהּׁשְֵלמּות, זֹוֶהֶרת וְיָָפה
ּכְִאיּלּו ֹלא ָהיּו ׁשָם ֵאׁש ּוׂשְֵרָפה.

מסייה מוריס :
עֹוָלם יָׁשָן, ָּבטּוַח ּומּוגָן

ּכְִאיּלּו ֹלא ָחַרב וְָעָלה ֶּבָעׁשָן.

הדרה )המומה( :
עֹוָלם יָׁשָן, ָּבטּוַח ּומּוגָן?

ּכְִאיּלּו ֹלא ָחַרב וְָעָלה ֶּבָעׁשָן?

טובה )בעצב( :
ּכָל יְהּודִי נֱֶעַקר.

ּגַם ַהַּביִת ׁשִֶּלי נִׂשְַרף ּוָבַער.
ֱאלֹוִהים יֹודֵַע.

הדרה :
וְָלִאי גֶ'ְרָּבה ַאָּתה ִמְתּגְַעּגֵַע?

מסייה מוריס )לוקח את המחברת של הדרה ומעלעל בה( :
זֶה ַהַּביִת ׁשִֶּלי.
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הדרה :
ֲאָבל יִׂשְָרֵאל ִהיא ַעכְׁשָיו ַהַּביִת ׁשְֶּלָך.

ֵאיְך ֶאְפׁשָר ֶלֱאהֹוב ׁשְנֵי ָּבִּתים?

מסייה מוריס :
ָלָּמה ׁשְֵּתי נֲַעַליִם ֶאְפׁשָר?

ַּפַעם נַַעל ַאַחת לֹוֶחֶצת
וְַהּׁשְנִּיָה ָּפחֹות.

מסייה מוריס פותח את המחברת ורושם בה משהו.

טובה :
ׁשְטּויֹות ְמגָֻחכֹות!

ֵאין יְהּודִים ְמעֹוְפִפים.
ְליִׂשְָרֵאל הֹוְלכִים יְֵחִפים!

)לפתע היא מגלה את נעלי החלב מוסתרות על אחד המדפים(

ֶאת ִמי ִמּׁשְנֵיֶהם לְַּבַעל ֶאְבַחר?
אּוַלי ַהַּסנְּדְָלר, ּכְדַאי ִלי ַסנְּדְָלר.
"ַמדְמּוָאזֶל טֹוָבה" - הּוא ָאַמר.

"ַמאדַאם ַחִביְבֵאל" - זֶה נִׁשְָמע נֱֶהדָר.

)למסייה מוריס(

ִמי ָצִריְך נֲַעַליִם ּכֵָאֶּלה ַּבּמֹוׁשָָבה ׁשֶָּלנּו?

)בכל זאת, הנעליים מוצאות חן בעיניה. היא מחליטה לגנוב אותן ומחביאה(

אּוַלי נֲַערֹוְך ּפֹה יֹום ֶאָחד נֶׁשֶף ִריּקּודִים סֹוֵער.

)להדרה(

ַהַּביְָתה, ֲהדָָרּה. ַמֵהר.
ַהָּצִלי ׁשִֶּביּׁשְַלִּתי ְלַאָּבא ִמְתָקֵרר.

הדרה )לטובה( :
ָצִלי? ֵאיזֶה ַמֲאכָל גֹוַעִלי...

)למסייה מוריס(

ְלִהְתָראֹות ֶמְסיֶיה מֹוִריס, אֹוֶרבּוַאר.

טובה מושכת את הדרה בכוח מהסנדלריה והדרה שוכחת את המחברת. טובה חוטפת את המחברת ברגע האחרון. 
בפרדס, אהרלה רץ ומנענע את העצים.

אהרלה :
ֵאין זְַמן, ֶמְסיֶיה ַסנְּדְָלר.

ָצִריְך ִלְקׁשֹור ֶאת ּכָל ָהֲענָנִים ְּבחּוט
ּוְלהֹוִריד ּגֶׁשֶם - ָמָטר.
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מסייה מוריס נותר לבדו בסנדלריה.

מסייה מוריס :
ֵאינְסֹוף חֹוִרים

יְַחָפנִים ְמַהְּלכִים
ַעל קֹוץ וְדְַרדָר ֵהם ּדֹוְרכִים

נֹודְדִים ְּבִלי ָמגֵן
וֲַאנִי, וֲַאנִי ְמנֶַּסה ְלַתֵּקן.

בבית, טובה מושיטה להדרה את המחברת שלה.

טובה )להדרה( :
ׁשִיעּוֵרי ַהַּביִת,
נָא ֹלא ִלׁשְּכֹוַח!
ַמה ּיְִהיֶה ִאיָּתְך?
ּדַי, ֵאין ִלי ּכֹוַח.

הדרה )פותחת את המחברת( :
ֵאיזֶה ִצּיּור מּוזָר

ּכְלּוב ֲענִָקי ְמגּודָר
וְגַם ֲעֵריַמת נֲַעֵלי יְָלדִים

ׁשֶָהְפכָה ְלִמין ַהר.
ֵאיזֶה ִצּיּור ַמְפִחיד

ָרׁשַם ֶמְסיֶיה ַהַּסנְּדְָלר
ֵאיפֹה? ַעל ֵאיזֶה ִאי

הּוא ָרָאה ּכָזֶה ִמין ַהר?

טובה :
טֹוב, הּוא ֹלא ַצּיָר
ֶאָּלא ְסָתם ַסנְּדְָלר.

ְסָתם ַסנְּדְָלר.

טובה מנצלת את היסח הדעת של הדרה השקועה במחברת, כדי להחביא את הנעליים הגנובות.
אהרלה שנמצא בפרדס, רץ בין העצים.

אהרלה :
ְּבׁשֵם ּכָל ָהֵעִצים

ֵרד ּכְָבר, ַמֵהר, ּבֹוא ָמָטר!
חּוׁשְָחׁשִינָה, ֶאְתרֹוּפּוז

ֶאׁשְּכֹוזִית, ַמנְדַרֹון
ֶאְתרֹוגִינַה, ַהדְרֹונִית.
ּגֶׁשֶם ֵרד, ּדַי ְלַחּכֹות.
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תמונה 5 / בית

שעת לילה.
הדרה עסוקה בהכנות למעוף שלה, מכינה את בגדיה. מתלבטת מול נעליה, מודדת, חולצת אותן שוב ושוב ואינה 
מסוגלת להחליט. שערה הארוך פזור; ואילו במקביל, טובה בביתה, מנסה למדוד את הנעליים הגנובות. הן קטנות 

מכפי מידתה.
אבא עומד מול החלון וצופה בשמיים בדאגה. הדרה ניגשת אליו יחפה. שניהם צופים ביחד בשמי הלילה.

הדרה :
ַּפַעם ָרִאיִתי ַּפְרּדֵס ׁשִֶהְתיֵַּבׁש

ּכְִאיּלּו הּוא נְִלּכַד
ִּבְלׁשֹונֹות ׁשֶל ֵאׁש

ַהּגְזִָעים ּכּוסּו ְּבִסיד לָָבן
גּומֹות ַהַהׁשְָקיָה נְִסְּתמּו ִמזְַמן

ִאָּמא וֲַאנִי ָהַלכְנּו ַעל ַהּׁשְִביל ְּביַַחד
ִהיא ָאְמָרה :

"ֲהדָָרּה, ַאְּת ִאיִּתי, ַאל ַּפַחד".
ַהְּתָעלֹות ָהיּו ְמֵלאֹות ְּבָעִלים יְֵבׁשִים

ּוֵפירֹות ְרקּוִבים וְִקְרֵעי ׁשָָרׁשִים
ַמּזִיִקים ּכְִרְסמּו חֹוִרים ָּבֵעִצים

ַהּכֹל ִהְתּכַָּסה ְּבּדְַרּדִָרים ּוְבקֹוִצים.
ִאָּמא וֲַאנִי ָהַלכְנּו ַעל ַהּׁשְִביל ְּביַַחד

ִהיא ָאְמָרה :
"ֲהדָָרּה, ַאְּת ִאיִּתי, ַאל ַּפַחד".

ַאַחר ּכְָך ִהיא ִליְּטָפה ִלי,
ִליְּטָפה ֶאת ַהּׂשֵיָער

זֶה ָקָרה, זֶה ָקָרה ַּבַּקיִץ ׁשֶָעַבר.

אבא מגיש לה את נעלי הבית שלה, אך הדרה מסרבת לנעול.
במקביל, טובה מנסה בכוח להכניס את כף רגלה לנעל החלב הגנובה.

הדרה )בעצב( :
ַאָּבא, ִאיּלּו ַרק ָהיִיָת יֹודֵַע.

אבא )אף הוא בעצב( :
ּגַם ֲאנִי ּכָמֹוְך, ּכָל ּכְָך ִמְתּגְַעּגֵַע.

הדרה :
ִאָּמא ּדֲָאגָה ְלכָל ֵעץ, ּכָל שִָתיל.

ַאָּבא, ֶאת ַהַּפְרּדִֵסים
ַחּיֶֶבת ְלַהִּציל.
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אבא :
ֲהדָָרּה, ֲהדָָרּה, ַהַּבּצֹוֶרת ִּתּגֵָמר.
ַהּגֶׁשֶם ִמְתַעּכֵב, הּוא יַּגִיַע ַמֵהר.

)הוא קולע להדרה צמה(

ַליְָלה טֹוב ַלּיְַלּדָה ִעם ָצָמה
ֲהדָָרּה ׁשִֶּלי ַהַּתָּמה

יְַלּדָה ׁשֶּדֹוָמה ְלִאָּמּה.
ַליְָלה טֹוב ְלַאנְׁשֵי ֲאדָָמה

נְַחִליֵאִלים נֹוׁשְִקים ַלַחָּמה
ַליְָלה טֹוב ְלַאְלֵפי ֶהָעִלים

ַּבַּצֶּמֶרת נִָמים ּגֹוזִָלים
ַליְָלה טֹוב ּגְִבעֹוִלים ִעם ְטָלִלים

וְֹראׁשְֵך ֶהָעטּור ַּתְלַּתִּלים
נְִרּדְמּו ִאיּכִָרים ֲעֵמִלים.

טובה, אהרלה, אבא והדרה :
ַליְָלה טֹוב ַלּׁשֹוֵטר, ַלּגַּנָב
ּוְלזּוג נֲַעַליִם ְּבֶצַבע ָחלָב

ַליְָלה טֹוב ְלמֹוִריס ַהַּסנְּדְָלר
וְָלִאי ָהָרחֹוק ַּבנֵיכָר.

הדרה :
ַליְָלה טֹוב ַלַאָּבא ֲהכִי נֱֶהדָר

עֹוד ִּתְרֶאה ֵאיְך ַאְפִּתיַע ָמָחר.

אבא :
ָהאֹור ּכְָבר ּדַָעְך
נְִקָטף לֹו ַהּיֹום

ּגַם ַהַּצַער ׁשֶָּלנּו עֹוֶלה ַלָּמרֹום
אּוַלי נְִתעֹוֵפף ַעל ּכַנְֵפי ַהֲחלֹום

נְִקַטף לֹו ַהּיֹום
נְִקַטף לֹו ַהּיֹום.

אמא המתה מצטרפת.

אמא המתה :
ַליְָלה טֹוב ַלּיְַלּדָה ִעם ָצָמה

ֲהדָָרּה ׁשִֶּלי ַהַּתָּמה
יְַלּדָה ׁשֶּדֹוָמה ְלִאָּמּה.

אבא ואמא שרים בדואט.
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אמא ואבא :
ָהאֹור ּכְָבר ּדַָעְך
נְִקָטף לֹו ַהּיֹום

ּגַם ַהַּצַער ׁשֶָּלנּו עֹוֶלה ַלָּמרֹום.

הדרה מצטרפת.

אמא ואבא :
אּוַלי נְִתעֹוֵפף ַעל ּכַנְֵפי ַהֲחלֹום

נְִקַטף לֹו ַהּיֹום
נְִקַטף לֹו ַהּיֹום.

אמא :
אּוַלי נְִתעֹוֵפף ַעל ּכַנְֵפי ַהֲחלֹום

נְִקַטף לֹו ַהּיֹום
נְִקַטף לֹו ַהּיֹום.

הדרה :
ַליְָלה טֹוב ַלַאָּבא ֲהכִי נֱֶהדָר

עֹוד ִּתְרֶאה ֵאיְך ַאְפִּתיַע ָמָחר.
ַליְָלה טֹוב.

אבא :
ַליְָלה טֹוב.

שלושתם :
ַליְָלה טֹוב.
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תמונה 6 / הפרדס

הדרה מטפסת על ענפי העץ, ללא סולם. היא מגיעה עד לצמרת. מותחת את ידיה, פורשת זרועותיה לצדדים 
ומתכוננת לעוף, בדומה לתמונת הפתיחה.

מסייה מוריס )מהסנדלריה( :
ָצִריְך ְלָהִרים ֶאת ָהֹראׁש

ּגָבֹוַּה ּגָבֹוַּה
וְִלְמצֹוא ַּבּׁשַָמיִם ֶאת ַהּנְקּודָה

ׁשֵֶאֶליָה רֹוִצים ְלַהּגִיַע.
ּנְקּודָה ִמְסּתֹוִרית
ֵאֶליָה ַאְּת חֹוֶלֶמת

ַהָּמקֹום ּבֹו ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.

אהרלה )מהפרדס( :
חּוׁשְָחׁשִינָה, ֶאְתרֹוּפּוז

ֶאׁשְּכֹוזִית, ַמנְדַרֹון
ַהדְרֹונִית.

ֲהדָָרה, ֲהדָָרה ֲעצּוָבה
ַהֲחֵבָרה ׁשִֶּלי ַהּיְִחידָה

ְּבכָל ַהּמֹוׁשָָבה.

הדרה :
ַהָּפנִים ׁשִֶּלי ּפֹונִים ְלַמְעָלה.
יֵׁש ַרק ְלַמְעָלה, ֵאין ְלַמָּטה.

ֵאין ֲאדָָמה
וְֵאין ִמַּתַחת ָלֲאדָָמה.

מסייה מוריס )מהסנדלריה( :
ָּבֲאדָָמה נִָחים

ּכָל ָהֲאנָׁשִים ַהֵּמִתים
ׁשֶָאַהְבנּו

וֲַעדַיִן ֲאנְַחנּו אֹוֲהִבים.

הדרה:
ַהָּפנִים ׁשִֶּלי ּפֹונִים ְלַמְעָלה.

מסייה מוריס:
ֵהם יִדְֲחפּו אֹוָתְך ְלַמְעָלה.
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הדרה :
יֵׁש ַרק ְלַמְעָלה, ֵאין ְלַמָּטה.

מסייה מוריס :
ֵהם יְִתנּו ָלְך ּכֹוַח

וְעֹוד ּכֹוַח.

הדרה :
ֵאין ֲאדָָמה

וְֵאין ִמַּתַחת ָלֲאדָָמה.

מסייה מוריס :
ִמי יִֵּתן ִלי ְמַעט ּכֹוַח

וְיֹוֵתר ּכֹוַח?
ּכַָּמה ֶאְפׁשָר עֹוד לְִברֹוַח?
ּכַָּמה ֶאְפׁשָר עֹוד לְִברֹוַח.

לּו נִיַּתן, לּו ִלי נִיָּתן
ָלעּוף ִמּכָאן. ָלעּוף ִמּכָאן.
ֵאיפֹה ָהִאי ׁשִֶּלי ַעכְׁשָיו?

ֵאיְך אּוכַל ֵאי ַּפַעם ָלׁשּוב ֵאָליו?
ׁשָם ִהׁשְַאְרִּתי ֶאת ּכָל ָאׁשֵר אֹוַהב

ָלעּוף ִמּכָאן, ָלעּוף ִמּכָאן
ֲאדֹונַי ָלַקח, ֲאדֹונַי נַָתן.

אמא המתה:
ֲהדָָרּה, ֲהדָָרּה

ַאְּת ִאיִּתי, ַאל ַּפַחד
יְַלּדָּה ׁשִֶּלי ִעם ַצָּמה
ֲהדָָרּה ׁשִֶּלי ַהַּתָּמה.

הדרה מושיטה את ידיה למשוך בצמתה של אמה.

הדרה :
ֲאנִי ָּבָאה ֵאַליְִך, ֲאנִי ָעָפה!

הדרה קופצת. ברק מפלח את השמיים.
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תמונה 7 / החלום

הדרה מוטלת למרגלות העץ. רגלה שבורה ומעוקמת.
דלת עולה מן האדמה ואט אט היא נפתחת. הגשם זולג בתוכה דמוי צמות. )הערה : זהו איזכור לאגדה שסיפר מסייה 

מוריס על הרגע היחיד בשנה שבו מתגלית הדלת ששרדה מבית המקדש החרב(. מתוך צמות הגשם עולה האם המתה, 
לבושה כנערת טרפז בקרקס ולרגליה נועל מסייה מוריס את נעלי החלב עם הפעמונים.

אמא המתה :
ֵמֵעֶבר ַלּדֶֶלת ַהּנְעּוָלה

ֵאַליְִך ֲאנִי עֹוָלה.

הדרה :
ִמּנַיִן ָּבאת?

אּוַלי ֵמָהִאי, ָהִאי גֶ'ְרָּבה?
ֵמֵעֶבר ַלּדֶֶלת ַהְּקסּוָמה?

אמא המתה :
ֲאנִי ָּבָאה ִמּתֹוְך ָהֲאדָָמה.

ַהָּמקֹום ּבֹו ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.
ׁשָם ָלַעד ֲאנִי ַקּיֶֶמת.

יְַלּדָּה ׁשִֶּלי, אֹוָתְך ֲאנִי חֹוֶלֶמת.

אמא המתה חולצת את נעלי החלב שלרגליה.
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תמונה 8 / הפרדס

הדרה מנסה לקום, אך הכאב מפלח אותה והיא לא מצליחה להתרומם. אהרלה עוטף את כתפה בזרועו ומושך אותה 
אט אט. הדרה נשענת על אהרלה והוא מושך אותה בעדינות. היא אומללה.

הדרה :
ֲאנִי נִכְׁשְַלִּתי, ַאַהְרֶלה.

נַָפְלִּתי וְנַָפְלִּתי.
ַמה ּיַּגִיד ֶמְסיֶיה מֹוִריס?
ַמה ּיַּגִידּו ָעַלי ַּבּמֹוׁשָָבה?

אהרלה )חרש, כמעט לעצמו( :
ֲאנִי ָּתִמיד ַאּגִיד "ֲהדָָרה ֲאהּוָבה".

 )מצביע למעלה(

ִּתְרִאי ֵאיְך ַהּדְָמעֹות
ִמְתנַדְנְדֹות ַּבּׁשַָמיִם.

ִּתׂשְְמִחי ׁשֶּׁשַָבְרְּת ֶרגֶל ַאַחת
וְֹלא ׁשְַּתיִם.

הדרה )צוחקת( :
ַאָּתה נִׁשְָמע ּכְמֹו ַאָּבא ׁשִֶּלי.

אהרלה :
וְַאְּת ָּתִמיד ַמזְּכִיָרה ִלי ֶאת ִאָּמא ׁשֶָּלְך.

ּכְׁשִֶהיא ָצֲחָקה
ַהַּצָּמה ׁשֶָּלּה ָהיְָתה ִמְתנֹוַעַעת ּכְמֹו ָענָף ָּברּוַח.

ֲאנִי נִזְּכָר...
זֶה ָהיָה ַּבחֹוֶרף ׁשֶָעַבר.

)ברק ורעם הולמים במלוא עוזם. גשם זלעפות מתחיל לרדת(

ַהּיֹוֶרה! נִגְְמָרה ַהַּבּצֹוֶרת!
ֲהדָָרּה, ַאְּת ֵהֵבאת ֶאת ַהּגֶׁשֶם!

תושבי המושבה :
ַהּיֹוֶרה יָָרה!

ַהַּבּצֹוֶרת נִגְְמָרה! נִגְְמָרה!
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תמונה 9 / בית

רגלה של הדרה מכוסה בגבס וקשורה בחבלים לגובה. אהרלה נמצא לצידה.

הדרה :
ֶמְסיֶיה מֹוִריס ֶּבַטח ְמאּוכְזָב
הּוא ָחׁשַב ׁשֵֶאֵלְך ְּבִעְקבֹוָתיו.
ִאיַּבדְִּתי ֶאת ַהנְקּודָה ַּבּׁשַָמיִם

ֲאנִי ְלעֹוָלם ֹלא ַאְצִמיַח ּכְנַָפיִם.
אּוַלי ַהנְקּודָה ִּבכְָלל ֹלא ַקּיֶֶמת?

ְּבכָל ָמקֹום ַהְּתכֵֶלת נֱֶעֶלֶמת.
אּוַלי ֶמְסיֶיה ֶאת ַההֹוָראֹות ׁשָכַח?

מֹוִריס ַחִביְבֵאל -
ֵאיזֶה שֵם ֹלא מּוְצָלח.
ַאָּתה ָּבטּוַח ׁשֱֶאלֹוִהים
ִחיֵּבב אֹותֹו ּכָל ּכְָך?

אהרלה :
ַּתַעְצִמי ֶאת ָהֵעינַיִם, ֲהדָָרּה.

)הוא תוחב לפיה של הדרה פלחים של פרי(

זֶה הֶאְתרֹוּפּוז ָהִראׁשֹון!
ַאְּת ַהּיְִחידָה ָּבעֹוָלם

ׁשֶּטֹוֶעֶמת ִמֶּמּנּו.

אבא צופה בהם ממרחק.

אבא :
הּוא ָמֵלא ְּבגֶׁשֶם.

הדרה :
ֵאיזֶה ָטַעם יֵׁש ַלּגֶׁשֶם ׁשֶָּבא ֵמָרחֹוק?

ְקָצת ָחמּוץ, ְקָצת ָמתֹוק.
ְקָצת ָמתֹוק.

היא מגישה לאהרלה פלח.

אהרלה )אוכל ביחד איתה את הֶאתְרֹוּפּוז( :
ֵאיזֶה ָטַעם יֵׁש ַלּגֶׁשֶם ׁשֶָּבא ֵמָרחֹוק?

ְקָצת ָחמּוץ, ְקָצת ָמתֹוק.

אבא )צופה בשני הצעירים האוכלים את פלחי הֶאתְרֹוּפּוז( :
ְקָצת ָחמּוץ, ְקָצת ָמתֹוק.
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אמא המתה )מביטה באבא, שולחת ידה אליו( :
ְקָצת ָחמּוץ, ְקָצת ָמתֹוק.

האור עולה על טובה שפונה לכל תושבי המושבה.

טובה :
ַלּגֶׁשֶם ֵאין ַטַעם ִּבכְָלל.

ְּבגֶ'ְרָּבה ֹלא ָהיָה ׁשּום ִקְרָקס.
ּדַי, נְִמַאס! נְִמַאס!

ּכַָּמה ׁשְָקִרים ָהִאיׁש ַהּזֶה ָמכַר.
ֶמְסיֶיה ַחִביְבֵאל הּוא ֲאִפיּלּו ֹלא ַסנְּדְָלר.

ֲאנִי ֲאגֶַּלה ָלֶכם ֵאיפֹה
הּוא ָהַפְך ִלְמַצְחֵצַח נֲַעַליִם!

זֶה ֹלא ָהיָה ְּבִקְרָקס
ֹלא ָהיָה ְּבִקְרָקס.
ֶמְסיֶיה ַחִביְבֵאל

ִּבידֵי ַהּגְֶרָמנִים נְִתַּפס.
ֵהם ִהּגִיעּו לגֶ'ְרָּבה.

ּכֵן, ַעד ְלׁשָם. ַעד ְלׁשָם.
ִאי זֶה ֹלא סֹוף ָהעֹוָלם.
ּכְׁשֶַהָּקִצין ַהּגְֶרָמנִי ׁשַָאל

ִאם יֵׁש לֹו ִמְקצֹוַע,
ֶמְסיֶיה ַחִביְבֵאל ָאַמר "ַסנְּדְַלר".

ּכֵן, ּכָכָה הּוא ָאַמר.
הּוא ָרָאה ׁשֶַהּגְֶרָמנִים

נֹוֲעִלים ַמּגַָפיִם ַמְבִריִקים.
ׁשָם ַּבַּמֲחנֶה,

ִמַּתַחת ַלּׁשַָמיִם ָהֵריִקים.
ׂשַק ׁשֶל ֲאסֹונֹות

ֶמְסיֶיה מֹוִריס נֹוׂשֵא ַעל ַהּגַב
ּוַפַעם ּגַם ָהיְָתה לֹו
ִאּׁשָה ׁשֶהּוא ָאַהב.

ָלעּוף? ֵאיזֶה ֵטירּוף.

ָלעּוף? ְסָתם ֵטירּוף.
ֲהזָיָה ׁשֶל ַסנְּדְַלר ִמְתַחּזֶה,

ֹלא־יּוְצַלח. ֹלא יּוְצַלח.
ֹלא, ֲאנִי ֹלא ֶאּפֹול ַּבַּפח.

ִּבׁשְִביִלי ַרק ַהְּפִרי ַהמּוְבָחר!

)טובה מסובבת את גבה בעלבון ועוזבת(

ֹלא רֹוָצה ַסנְּדְָלר!
ֹלא רֹוָצה ִאיּכָר!

אהרלה מגיש להדרה נעל בית אחת. היא מסרבת לנעול, משליכה את הנעל ומסרבת לקום.
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הדרה :
ּכִי ֲאִפיּלּו ְלנַַעל ְקַטּנָה

יֵׁש סּוְליָה ׁשֶל לֵב
ִאם ַמְפִרידִים, ִאם ַמְפִרידִים

זֶה ּכֹוֵאב, זֶה ּכֹוֵאב, זֶה ּכֹוֵאב.

אהרלה :
ֲאִפיּלּו ְלֵעץ ָקָטן יֵׁש ּגֶזַע ִעם לֵב

וְִאם ּגֹודְִעים, וְִאם ּגֹודְִעים
זֶה ּכֹוֵאב, זֶה ּכֹוֵאב, זֶה ּכֹוֵאב.

הדרה :
ֹלא ֶאְבֶּכה.
ֹלא ֶאְבֶּכה.

אהרלה :
ֲאַחֶּכה, ֲאַחֶּכה

ָלְך ָּתִמיד ֲאַחֶּכה.

אמא המתה )מצטרפת( :
זֶה ּכֹוֵאב.

תוך כדי שירתם, מסייה מוריס אורז את חפציו וצופה בהם.
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תמונה 10 / בית

מסייה מוריס עומד לעזוב. על גבו תרמיל נדודים ובידו הפטיש והמסמרים.

הדרה :
ַאל ֵּתֵלְך, ֶמְסיֶיה מֹוִריס.

מסייה מוריס :
ֲהדָָרּה, ַאְּת ּכְָבר ֹלא לְַבד.

יֵׁש ָלְך ָמקֹום יִָחיד ּוְמיּוָחד.

הדרה :
ֲאָבל ֵאיְך ֲאנִי ֶאְמָצא נְקּודָה ַּבּׁשַָמיִם?

מסייה מוריס :
ִהיא ּכָאן. ַּבָמקֹום ֲהכִי ָקרֹוב.

ֲאנִי ַחּיָב ַעכְׁשָיו ַלֲעזֹוב.
יֵׁש עֹוד ּכָל ּכְָך ַהְרֵּבה ֲאנָׁשִים

ׁשֶּזְקּוִקים ַלּכְנַָפיִם,
ָּתִבינִי, יְַלּדָה.

מסייה מוריס מוציא מתרמילו את נעלי החלב ונותן לה במתנה. הדרה נועלת נעל אחת על רגלה הבריאה ואוחזת 
בנעל השנייה בידה. מסייה מוריס מושיט לה יד כדי שתקום ותדרוך. הדרה מהססת.

הדרה :
ֲאנִי ּפֹוֶחדֶת, ֶמְסיֶיה מֹוִריס.

מסייה מוריס :
זֹו ֶרגֶל ַאִּמיָצה ְמאֹוד.

אמא המתה :
ַאל ַּפַחד, ַאל ַּפַחד.

מסייה מוריס :
ּכְדֵי ָלעּוף ֹלא ָצִריְך נֲַעַליִם ִּבכְָלל.

אמא המתה :
ַאל ַּפַחד, ַאל ַּפַחד.

מסייה מוריס )מצביע על לבו( :
ַהּכְנַָפיִם ׁשֶָּלְך ֵהן ָּתִמיד ּכָאן!

אמא המתה :
ַאל ַּפַחד, ַאל ַּפַחד.
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מסייה מוריס :
ָהֲאנָׁשִים ׁשֶָאַהְבנּו -

ֵהם ָּתִמיד ָעִפים ִאיָּתנּו
ֶאל ָהִאי ַהָּקָטן ׁשֶָּלנּו.

ֵהם קֹוְרִאים ָלנּו
ּוְמַחְּבִקים אֹוָתנּו ִמּׁשָם

ִמּׁשָם, ִמּׁשָם.

אמא המתה :
ֲהדָָרּה, ֲהדָָרּה,

ַאְּת ִאיִּתי, ַאל ַּפַחד.
יְַלּדָּה ׁשִֶּלי ִעם ַצָּמה
ֲהדָָרּה ׁשִֶּלי ַהַּתָּמה.

ָהאֹור ּכְָבר ּדַָעְך
נְִקַטף לֹו ַהּיֹום

ּגַם ַהַּצַער ׁשֶָּלנּו עֹוֶלה ַלָּמרֹום.
ָלעּוף! ָלעּוף ִמּכָאן.

ָלעּוף ִמּכָאן. ָלעּוף ִמּכָאן.

הדרה :
יֹום ֶאָחד ִהיא ַּתְחזֹור

וֲַאנִי ֶאֵּתן ָלּה
ֶאת נֲַעֵלי ַהֶּקֶסם ׁשֶָּלּה.

הדרה אוחזת בנעל החלב ומנענעת אותה, משמיעה את צלצול הפעמונים - כמו בחלומה.
הדרה צולעת ומסייה מוריס תומך בה.

מסייה מוריס :
יֵׁש ּדֶֶלת ַּבחֹוׁשְֶך ׁשְֶּבתֹוכְֵך.

ִּפְתִחי אֹוָתּה, ֲהדָָרּה, וְָתעּוִפי.
ַלָּמקֹום ּבֹו ַהְּתכֵֶלת נֹוֶלדֶת ֵמָחדָׁש

ֶאְצֵלְך ִהיא ַקּיֶֶמת, יְַלּדָה,
ַאְּת ַאַחת וִיִחידָה.

ָלעּוף ִמּכָאן - ָהלֹוְך וָׁשֹוב
ַהָּמקֹום ֲהכִי ָרחֹוק

זֶה ַהָּמקֹום ֲהכִי ָקרֹוב.

)לאט לאט הדרה מתיישרת. התמונה מתחלפת. הדרה מסתחררת. הגבס מתקלף ונעלם. מסייה מוריס הולך ומתרחק(

ֵאינְסֹוף חֹוִרים
יְַחָפנִים ְמַהְּלכִים

ַעל קֹוץ וְדְַרּדַר ֵהם ּדֹוְרכִים
נֹודְדִים ְּבִלי ָמגֵן

וֲַאנִי, וֲַאנִי ְמנֶַּסה ְלַתֵּקן.
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תמונה 11 / סיום

נשף החתונה של טובה. טובה בהינומת כלה ובידה כף בישול וסיר.

טובה :
ַּבּמֹוׁשָָבה ֹיאְמרּו
זֹו ּכַָּלה נִכְָּבדָה
ַהַּבַעל יֹודֶה ִלי
יָקּוד ִלי ִקיּדָה.

ָחָתן ְמסּודָר
ּגְַבּה קֹוָמה, ְמגּונְדָר

ִאיִּתי הּוא יְִהיֶה ֲהכִי ְמאּוׁשָר
ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְהיֶה יֹוֵתר ּגְַלמּודָה

ֲאנִי ֶאְהיֶה ָהַאַחת וִיִחידָה !
ֹלא מֹוִריס ַהַּסנְּדְָלר

וְֹלא ַאָּבא ִאיּכָר.
ֲאנִי ִּביּׁשְַלִּתי ִלי... ַסָּפר!

מוסיקת חתונה נוסח ֶג'ְרָּבה.
הדרה חגה לבדה על רגל אחת. צמתה מסתחררת. לרגליה זוג נעלי החלב עם הפעמונים.

הדרה :
ִאם ַאֶּתם ַהּנְַחִליֵאִלים יֹודְִעים ֶאת ַהּסֹוד

ָלָּמה ֹלא ְּבנֵי ָאדָם?
ּגַם ֲאנִי ֶאְרֶאה ִמְּלַמְעָלה

ֶאת ּכָל ָהעֹוָלם.

אהרלה נותן להדרה שתיל מוזר עם עלים ססגוניים - הֶאתְרֹוּפּוז שהצמיח בשבילה - ומזמין אותה לרקוד.

אהרלה :
ִאם ֵעִצים יֹודְִעים ֶאת ַהּסֹוד

ָלָּמה ֹלא ְּבנֵי ָאדָם?
ַאְּת וֲַאנִי נָעּוף ְלכָל ָהעֹוָלם.

הדרה ואהרלה :
יִׂשְָרֵאל ִמְּלַמְעָלה
ִהיא ַרק ִאי ָקָטן

נְַחֵּפׂש ֶאת ַהְּתכֵֶלת
ּגַם ׁשָם וְגַם ּכָאן

ִמּכַאן ַהּׁשַָמיִם ּכָל ּכְָך ְקרֹוִבים
אּוַלי נְגֶַּלה ַּפְרּדֵס ִמּכֹוכִָבים.
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אמא המתה, אבא ומסייה מוריס :
ַּפְרּדֵס ִמּכֹוכִָבים.

מסייה מוריס רוקד ועף. גם אמה המתה של הדרה עפה.
הדרה מושכת את אהרלה אחריה, ושניהם מעופפים מעל כולם.

הדרה :
ׁשָלֹום ְלָך, ֶמְסיֶיה מֹוִריס!

עּוף ְלָך ָלִאי ׁשְֶּלָך
ָהִאי ַהּיָׁשָן - ָהִאי ֶהָחדָׁש.

ּגַם ֲאנִי ָרִאיִתי
ּדֶֶלת ִמֵּבית ַהִּמְקּדָׁש.

עץ הֶאתְרֹוּפּוז ממשיך לצמוח עוד ועוד לעבר הדרה ואהרלה המעופפים.
עליו הססגוניים מתפזרים מעל הרוקדים וברחבי הבמה.

- סֹוף -    






