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:תפקידים

Characters:

Narrator, also Daughter of Nakdimon Ben Gurion - Mezzo-

 מצו-  קריינית,בת נקדימון בן גוריון

soprano
Yochanan Ben Zakai – Baritone

 בריטון- יוחנן בן זכאי

Vespasian – Soprano (Dramatic Coloratura)

 סופרן קולורטורה- אספסיאנוס

Aba Sikra Ben Batiach (a zealot, and Yochanan’s nephew) –

 בריטון1 ( קנאי )ביריון:אבא סיקרא בן בטיח

Baritone
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Pangar, Duke of Arabia (Roman officer), doubling Ben TZiTzit

, טנור- (? )בר גיורא2  קנאי, ציצת הכסת-  בן,(דוכס ערביא )פנגר

Ha-k’sat (wealthy Jeruselamite), and Zealot 2 – Tenor

קונטרה טנור או מצו

Duke of africa (Roman officer), doubling Nakdimon Ben

 סופרן-  מרתא בת בייתוס, נקדימון בן גוריון,דוכס אפריקא

Gurion (wealthy Jeruselamite), Martha Daughter of Boethus,
Pupil – Soprano

Duke of Alexandria (Roman officer), doubling Ben kalba

 קונטרה טנור או מצו, טנור- 3 -  קנאי, בן כלבא שבוע,דוכס אלכסנדריא

savua (wealthy Jeruselamite), Zealot 3 - Mezzo-soprano or
counter tenor

Duke of Palestine (Roman officer), doubling mesanger &

 בריטון-  שליח,דוכס פלסטיני

Pupil – Baritone

.רבנים מאוחרים בווידאו בלבד
מקהלה המורכבת ממשתתפים שאינם סולנים ברגע נתון
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Text

action / פעולה

טקסט

: פרולוג.1
Narrator

:וידאו
דלתות נפתחות
שלהבת נר

Forty years prior to the Temple destruction
The lot did not come up on the right
And the crimson strand did not turn white
And the doors of the Temple would open of themselves
until Rabban Yochanan ben Zakkai reprimanded them, and he said:

Video:
Doors open of themselves,
The flickering flame of a
candle.

Yochanan
"Temple, oh, Temple
Why do you so agitate yourself?
I already know this about you, that you are destined to be destroyed,
for Zechariah, son of Iddo, did long ago prophesied to you,
'Open thy doors, O Lebanon that the fire may devour thy cedars"

.נוכחים קריינית ויוחנן
קריינית
ארבעים שנה
קודם חורבן הבית
,לא היה גורל עולה בימין
,ולא היה לשון של זהורית מלבין
,ולא היה נר מערבי דולק
והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן
עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי
:ואמר

יוחנן
!היכל היכל
?מפני מה אתה מבעית עצמך
,יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב
:וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא
.פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך
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