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 1פרק 

שני מקבלת הצעה לשחק צרצר בהצגה ומתעצבנת על עצם ההצעה.  – "לא מוכנה לשחק יותר חיות"

 בסוף הפרק מוצאת את עצמה משחקת בזה כמובן.

 

 

 

 יום-פנים -בית שני

 שני בטלפון

 שני

אשחק צרצר! )מקשיבה( אני לא משחקת יותר חיות בהצגות ילדים, לא, אני אומרת לך , אני לא 

 אמרתי לך. אני נראית לך צרצר?

 קאט

 יום -בית קפה

 שני יושבת עם ניסו ושותים קפה

 ניסו

 מאמי את באה לאודישן של "מוש הקוף וחבריו"?

 מזיזה את העשן מהפרצוף בהפגנתיות שני

 שני

 לא

 ניסו

 למה לא? יהיה מוש

 שני

 קאמרי וחיה את החלום שלי, אני עוד מעט במה קרה לך? אני כבר ממזמן לא  ב "וחבריו"

 ניסו

 מה אכפת לך להיות "וחבריו"

 שוב מזיזה את העשן שני

 שני

! ותפסיק לעשן עלי אני מה יש לי להיות "וחבריו" של קוף? אני זמרת סופראנית בלט הכי טובה בארץ

 צריכה לשמור על הקול שלי!

 במסעדה עומד במרכז המקום וצועק מנהל משמרת

 מנהל

 שני שאולי!

 שני
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 אני פה!

שני מסתובבת עם הפנים לניסו ומלחששת בינתיים בגאוותנות, בו בזמן העובד מתקרב לשולחן 

 שלהם

 שני

 אמרתי לך ניסו אני לא סתם, הייתי בריאלטי ובהצגות רמה גבוהה אני לא קוף

 מנהל

 שני שאולי?

 שני

 היי.. כן, אז מאיפה אתה מזהה אותי?

 מנהל

 ה על הרצפה. זה האשראי שלך?אמממ, זה כתוב על האשראי הוא הי

 שני חוטפת את האשראי בעצבים

 שני

מה אתה עומד לי פה  מה הבעיה להגיד יש פה אשראי? אשראי אז תגיד אשראי!בטח שלי תביא! 

 ועושה חידון תנכי של הארץ? כתוב שני שאולי נכון אני שני שאולי מה רצית שיהיה פה? אימוג'י??

 קאט

 יםפנ -אודישן -תאטרון הקאמרי

 )לא מסייימת, צדי עוצר אותה ב"אמריקה"( שני מסיימת לשיר

 צדי

את מוכשרת מאד, אבל יש בעיה, את לא מפורסמת. אני אקרא לך כשיהיה אודישן לתפקידי משנה. 

 את יכולה למשל

 שני

 אניטה?

 צדי

 לא. חברה שלה

 שני

 החברה הכי טובה שלה שכל הזמן איתה על הבמה?

 צדי

 אחת מהן

 שני

 "וחבריו"?מה, כזה 

 צדי מסמן בידים שלו "תנוחי"

 צדי
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 שני.. בואי.. בואי.

 קאט

 הבית של עירית

 שני מתייפחת על הספה, עירית מגיעה

 עירית

 מה קרה מאמי

 שני

 לא עברתי את האודישן של התפקיד הראשי

 עירית

 לא נורא מאמי, זה לא מה שחשוב באמת

 שני

 מה חשוב באמת? הפרנסה?

 עירית

 תיד שלך. את צריכה להתחתן ולהכנס להריון. העתיד שלנו זה הילדים שלנוהבריאות שלך, הע

 שני

 אבל אמא, זה ה....

 מגיעהחני 

 חני

 שלא נפסיד שוב את ההאפי האוור! את באה?

 עירית

 אני חייבת ללכת מאמי, יש לי יום צילום. נדבר על זה

 עירית מתחילה להתארגן, הן פוסעות לדלת

 חני

 מה יש לה?

 עירית

 עברה אודישןלא 

 חני

 )לוחשת( תגידי לה שמה שחשוב זה הבריאות שלה, המשפחה, ילדים. ביצייות יש לה?

 שני

 אמא

 עירית

 גם על האוכל נכון?? 1+1יש להם    )פונה לחני( שני, מחר! 
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 חני

 דץ תפס שולחן מחכה לנו

 

 יוצאות

 שני מתקשרת

 שני

 חיימי, מצאו כבר לקוף את חבריו?

 קאט

 , ניסו עם סיגריה בידסיגריה לבושה בבגד צרצר וניסו בלבוש הקוףשני בהפסקת 

 ניסו

 אני לא מאמין שאת כאן בסוף.

 שני

יאחטי זה קוף מפורסם זה לא סתם קוף. וחוץ מזה, זאת פרנסה. חוצמזה, צדי הציע לי להיות חברה 

 של אניטה בסיפור הפרברים

 ניסו

 יעני קורוס

 שני

 .... זה "חבריו" כזה...תגיד, מה זה קורוס?לא בדיוק קורוס

 ניסו

את צוחקת עליי שאת לא יודעת מה זה קורוס. זה הלהקה מאחורה ...התפאורה האנושית. ההיא 

תעמוד לך מקדימה בספוט ואת תחליפי בגדים כמו מנייקית ותשירי לה קולות רקע. פה את שרה שיר 

 בתור צרצר. שם זה קורוס

 נכנסת מנהלת הצגה

 לתמנה

 מוש הקוף, יש פה ילדים שרוצים להצטלם איתך יאללה תכנס

 שני

 מה קרה עם הצרצר לא רוצים להצטלם?

 מנהלת

קוראים להצגה מוש הקוף. אז מצטלמים עם הקוף. אם היו קוראים להצגה מוש הצרצר היו מצטלמים 

 עם הצרצר

 ניסו

 שני מריחה את הכובע ומתעצבנת שלא כיבסו אותו
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