
 נכתב על ידי יוגב מיכל

 פרסומת (60 שניות) של שוקה, טייק-אוף לסיפור מגילת אסתר, RTM פורימי.

 

 ערב. משתה בארמון אחשוורוש.

 מזכירתו של שוקה (שני כהן) ניגשת לאחשוורוש עם משקה ביד.

  

 שני: "אהלן אחשוורוש, אחלה משתה אירגנת! שוקה מוסר לך ד"ש,

 הוא לא היה יכול להגיע, הוא בדיוק בחופשת סקי בכוש."

 אחשוורוש נראה מופתע מהמפגש עימה.

 אחשוורוש: "תראי אני הבהרתי לשוקה ולך, אני עוזב אתכם ועובר ל-9 מיליון."

 שני: "מה? לעבור ל-9 מיליון? (מצחקקת וממשיכה)

 תכף תגיד לי שהחלטת להוציא להורג את המלכה!

 אני מבינה ש-180 ימים של אלכוהול לא עושים לך טוב לשיקול הדעת...אה? (טופחת על הכתף
 שלו)."

"ההחלטה כבר התקבלה, זה לא נתון לדיון."  אחשוורוש: 

"מה זאת אומרת? איך השתכנעת?"  שני: 

 אחשוורוש: "המן ייעץ לי לעבור...חוץ מזה, הטלתי פור, וכך הוחלט. אני עובר ל-9 מיליון."

 שני: "הטלת פור? (מצחקקת) לא אתה כזה שמח ומבדח...זה משהו.

 להמן אתה מקשיב? יש לבן אדם פרג באוזניים, זה נראה לך הגיוני לסמוך עליו?"

 אחשוורוש: "אמרתי לך. עוזב את שוקה. ב-9 מיליון עושים לי ביטוח על המשתים."

  

 מיד עם סיום העברת המסר מצידו של אחשוורוש, הוא ממשיך הלאה ומתהלך לו באולם המשתה.

 שני מתחילה לרדוף אחריו, תוך כדי שהיא מחפשת מישהו/מישהי בין ההמון וצועקת:

 "אסתר! אסתר!! תשכנעי אותו להישאר, אסתר!!!".



 לאחר כמה רגעים, אחשוורוש נעלם מהתמונה בין ההמון, ושני, נותרת מבואסת ממעברו של אחשוורוש ל-9
 מיליון,

 ממלמלת לעצמה: "איזה יום ֶאֵבל..."

 קורעת את בגדיה, לובשת שק אפר, ואומרת לעצמה: "איפה מרדכי? רק הוא יבין אותי..."

  

 פייד אאוט.

 ברקע מתנגן: "ליהודים הייתה אורה ושמחה,

 אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר".

 דבר המפרסם:

 "לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ב-9 מיליון,

 ועכשיו מבצע לחג - מצטרפים ומקבלים עד 1,000 ש"ח הנחה בביטוח מקיף לרכב"

  

 גאג סיום:

 שני יושבת בכרכרה, וממתינה בקוצר רוח (אין אף אחד על הסוס).

 היא מחפשת עם העיניים אם מישהו מגיע, לאחר כמה שניות אומרת:

 "גם כן...איפה בגתן הזה? הוא הבטיח לי טרמפ בחזור!".

  

 -סוף-
 


