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 המרוץ לברלין

 
ה מיועד לשני שחקנים.תסריט ז  

'.2' ומי את 'דמות 1אתם תבחרו מי ישחק את 'דמות   

 כתוב בלשון נקבה אבל פונה אל שני המינים.

 

 1. פנים, חדר במלון בברלין – יום.

ת מבעד לחלון.מתעוררת בבוקר, יוצאת מהמיטה ומסתכל 1דמות   

 

ת(חושב) 1דמות   

איך את הולכת להפתיע אותי בוקר טוב לך ברלין, 

 היום?

 

 2. חוץ, בית קפה ברלינאי באלכסנדרפלץ – יום.

ה במסתורין, לא רואים את הפנים, רק מעבר לכתף. פותחת את הטלפון הנייד ומקלידה בו , אפופ2דמות 

 טקסט:

 

פתעות לא באות . התת מה את חושבאני יודע"

מאמץ קטן ברלין תהיה  יבחינם, אבל אם תעש

 שלך לעד."

 

 3. פנים, חדר במלון בברלין – יום.

בחזרה: מת. רושתמופתע מקבלת את הטקסט בטלפון ונראית 1דמות   

 

 "מי זה?"

 

טקסט כעבור שניות: תמקבל  

 

ויש לי משהו יקר  טוב מאוד. הי שאת מכיר"מישה

רוצה אותו בחזרה  אם את מאוד ללבך ששכחת.

עליך לפתור מספר תעלומות! מתחת לשענו של 

אלכסנדר מסתתרת מעטפה, בתוכה תהיה המשימה 

 הבאה!"

 

ה.משפשפת מצח 1דמות   

 

(תאבל מחייכ ת)מבולבל 1דמות   

שעון של אלכסנדר? מה? אלכסנדר... אלכסנדר... 

 אלכסנדרפלץ? השעון המפורסם באלכסנדרפלץ!

להתארגן מהר ולצאת! תחייב  
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ת מהחלון ויוצאת מהפריים.מסתובב, 1דמות   

 

 4. חוץ, בית קפה ברלינאי באלכסנדרפלץ – יום.

ת לכיוון שעון העולם המפורסם. היא מסתירה מת את החשבון והולכורין, משלסתה במפופא, עדיין 2דמות 

ה., חיוך ממזרי ושובב עולה על פניאת המעטה בו  

 

)חושבת( 2דמות   

את התעלומה הבאה! תפותר הנראה אות  

 

  5. חוץ, אלכסנדרפלץ – יום

ת את המעטפה. בתוכה . מגיעה לשעון העולם ומוצאמכיוון תחנת הרכבת ת מהר באלכסנדרפלץהולכ 1דמות 

 מתגלה מכתב בו רשום:

 

"זה היה רק חימום, התעמלות בוקר. כדי לפתור 

דקות! מעל  30את התעלומה הבאה יהיו לך רק 

בודהה, על אי בודד של יצירות המים יושב לו 

 אומנות."

 

ה להתרוצץ באלכסנדרפלץ ולשאול אנשים איפה בודהה לא מצליחה לחשוב לבד על פתרון ומתחיל 1דמות 

ת על אי של אומנות ואז היא שואליושב מעל המים. אנשים בכיכר לא ממש מבינים או מצליחים לעזור. 

ת בגוגל על מוזיאון בודהה ומיד מופיע מוזיאון בּוֵדה. בודק ד מבינים שזה אי המוזיאונים. ההיאואנשים מי

ה לרוץ לכיוון אי המוזיאונים.ר הרבה זמן ומתחילארואה שלא נש 1דמות   

 

 6. חוץ, אי המוזיאונים – יום.

, הנוף עוצר נשימה )התפצלות נהר השפרה והמוזיאון ת מהר על הגשר של מוזיאון בודההולכ 2דמות 

המלך ושמה ת אל פסל דוד ניגש ,ה, מעטפה בידהפסטורלי, נראה כמו סצנה מסרט צרפתי(היפיפה ברקע 

יוון אותה מקום. בבהלה דמות ה במרחק לכרצ 1מבט אחורנית ורואה את דמות  האת המעטפה תחתיו. מסיט

ה הרחק לכיוון רצ 2קמה על רגליה, לא שמה לב שמשקפי השמש נפלו לה ממש ליד המעטפה. דמות  2

 השני.

 

 7. חוץ, אי המוזיאונים – יום.

 1נשאר כמעט בכלל זמן. דמות אנו רואים שעון עצר רץ לאחור בפינה העלינה של המסך, מראה לנו שלא 

המלך ת אל פסל דוד בה של מוזיאון בודה בריצה, מתחילה לחפש את המעטפה. לבסוף ניגשה לרחמגיע

ה. שכח 2שדמות  ת את המעטפה ומשקפי השמשבדיוק בשנייה האחרונה ומוצא  

 במעטפה רשום:

 

"כל הכבוד! שוב פעם הוכחת שברלין ראויה 

ת, כמו שאת יודעלך! אבל עוד לא סיימנו. 

ברלין מחולקת למזרח ומערב, עליך ללכת 

למעבר הגבול המפורסם 'צ'ק פוינט צ'ארלי' 

ובמערב!  ולצלם סלפי שלך בו זמנית במזרח

י בחזרה את מה בלי התמונה הזו לא תקבל

 ששכחת."
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ה את משקפי השמש.מרימ 1דמות   

 

1דמות   

להשתמש  הה את זה פה. אני יכולהיא בטח שכח

 בזה!

 

ת הודעה:שולפת את הטלפון הנייד וכותב 1דמות   

 

שהו שלך! מספיק עם "גם לי יש עכשיו מ

ומה לקחת ממני או  המשחקים! תגלי לי מי את

!"זהשלעולם לא אחזיר לך את   

 

 8. חוץ, רחוב בברלין – יום.

ת. מקבלת את ההודעה ונראית מבוהל 2דמות   

 

2דמות   

ת את החולצה( מה כבר הספקתי לשכוח? )ממשש

!החדשות אוי לא! משקפי השמש  

 

 פלאש באק לרגע בו אבדו משקפי השמש.

 

ת הודעה חזרה:מצחקקת וכותב 2דמות   

 

 השמש האלו הן כלום לאומת מה שאת "משקפי

אל תחזיר לעולם."ואותם  ישכחת! מצדי קח  

 

 9. חוץ, מוזיאון בודה – יום.

ת את משקפי השמש באכזבה.וכועסת. חובשת את ההודעה מקבל 1דמות   

 

1דמות   

 לצ'ק פוינט צ'ארלי!

 

מחוץ לפריים. טה ללכת לאמתחיל 1דמות   

 

 10. חוץ, צ'ק פוינט צ'ארלי – יום.

)בעריכה  ת ברחבי צ'ק פוינט צ'ארלי. במקביל אנו רואיםוהולכ יוצאת מתחנת הרכבת התחתית 1דמות 

ת בבית קפה ומשקיפה על צ'ק פוינט צ'ארלי.יושב 2מקבילה( את דמות   

מוצאת את הסימון על הרצפה  1של חומת ברלין. כאשר דמות י ברחוב איפה הסימון מישהת שואל 1דמות     

ה(צילמעריכה אנו רואים את התמונה שהיא עושה סלפי. )ב  

   ת הודעה. שולפת את הטלפון וכותב 2דמות     

ת את ההודעה:מקבל 1דמות   
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אהבתי את משקפי השמש  מאוד לסוף! קרובה את"

"שלך!  

 

 ת, היא מרימה את משקפי השמש ומסתכלת סביב בחשדנות גדולה. רושמתת מאוד מופתענראי 1דמות 

 הודעת בחזרה:

 

תחזירי כבר את מה  ?את רואה אותי? איפה את"

"ת ממני!שגנב  

 

ת:רושמ 2דמות   

 "לא כול כך מהר... עוד דבר אחד אחרון!"

 

ת.ומתוסכלה נראית מאוד עייפ 1דמות   

 

ת באמצע הרחוב()צועק 1דמות   

י מהמחבוא שלך!צא  

 

ת את ההודעה:. כותבת מאחורי עיתוןנבהלת ומסתתר 2דמות   

 

משטרה! "בסדר, בסדר, אל תשתגעי. שלא יזמינו 

אותי בשער ברנדנבורג..." ישפג  

 

ת בחזרה:מקבלת את ההודעה וכותב 1דמות   

 

 "חסר לך שזה עוד טריק!"

 

ה ללכת.מכניסה את הטלפון לכיס ומתחיל 1דמות   

.מכניסה את הטלפון לכיס ומתחילה ללכת 2דמות   

 

 11. חוץ, שער ברנדנבורג – יום.

:בכיכר פריז, מוציאה את הטלפון ורושמתשער ברנדנבורג ה לרחבה של . מגיע1דמות   

 

 "אני פה!"

 

ת:)גם כן בשער ברנדנבורג( רושמ. 2דמות   

 

י לי בבקשה, איך יכולת לשכוח אותי?""עכשיו תגיד  

 

ת:כותב 1דמות   

 

?"ומי זמה? "  
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(1ת לדמות )מדבר 2דמות   

לא נמאס לך להתכתב?י, תגיד  

 

.1ה גב אל גב לדמות עמד 2 ו רואים שכל הזמן הזה דמותהתמונה נפתחת ואנ  

.בהפתעה וחיוך גדול עולה על פניהת מסתובב 1דמות   

 

)באושר גדול( 1דמות   

 [ מעולם לא שכחתי אותך!2ה של דמות ]קורא בשמ

  ה לשכוח אותך? באמת?!נראה לך שאני יכול

 

.הלוקחת צעד אחורנית ועוצרת בעדה להתקרב אלי 2, אבל דמות 2לחבק את דמות ה בא 1דמות   

 

ת()מבולבל 1דמות   

י חיבוק!תביא  

 

)בטון רציני( 2דמות   

י לי את המשקפיים קודם.תחזיר  

 

ת()משועשע 1דמות   

בעצמך אמרת! אין מצב! הן שלי עכשיו! את  

 

2דמות   

ת!אני רציני  

 

)צוחק( 1דמות   

י חיבוק קודם.לא! תביא  

 

2דמות   

! תחזירי ה! הן שלי ורק שליקניתי אותן היום חצופ

...1... 2... 3עכשיו.  ןאות  

 

זוג אוהבים( ורגע יפה של ב מדובראם  ותגם מתנשקות )או והשתיים מתחבק 2קופצת על עבר דמות  1דמות 

מוסיקה מתחילה לעלות. ן.לי של שער ברנדנבורג עובר ביניהאהבה על הרקע הפסטור  

 

ה.רודפת אחרי 1דמות  .תובורח 1, חוטפת את המשקפיים מדמות 2דמות   

 

ברלין, מוסיקה עולה בקרע.סוף הסרט ברגע קומי רומנטי על רקע שער ברנדנבורג היפיפה. הסמל של   

 

 סוף.


