Les 3 séquences vocalisées ; Restaurant à Yaffo
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ִמיָכֵאלֶ :זה ֵית ַהח ִלי ַק ְָל?
ָל .
ֶאְפ ָר ְלַד ֵר ִע הלנה גורבי?
ָל הלנהֶ .זה ֲאִני .את ז ֶכֶרת ָ ,נכ ?
בְ*ִ ַ 8.30סָעָדהַ ,על ָיד ְרח ב "ַמָ(ל ָ'ִגי " ְָיפ .
ֲאִני לֹא א ֵהב ְלַח .ת...
ֲאִני ע ֵמד ַעל ָיד ִמְגָ'ל ַה ָ0ע  ְָיפ .
ַ ָ0ע  ֶ ִ1י ַה ָָ0עה ֶרַבע ִל ְמ ֶנה ְוַג
ַ ָ0ע  ַעל ַה ִ*ְגָ'ל ַה ָָ0עה ֶרַבע ִל ְמ ֶנהְ .לִהְתָרא ת.
ֲא ִני ְמַקֶ2ה ִֶהיא י ַדַעת ֵאיֹפה ַה ִ*ְסָעָדה.
ְמַעְנֵי ִמי ָָנה ֶאת ַה ִ*ְגָ'ל.
ֶאת ַה ִ*ְגָ'ל ָנַ 2הְ26ר ִ.י ִ ְַנת . 1906
הסולט אבדול חמיד ַה ִֵ0ני ִק ֵל ֶאת ַה ִ*ְגָ'ל ְַמ ָָ6נה.
ַעל ַה ִ*ְגָ'ל ֵי ִצִ28רי ַ ,ה ִִ289רי ְמָתֲאִרי ֶאת ָיפ.2
ְמַעְנֵי!!
ֲאִני ְמַקֶ2ה שהלנה י ַדַעת ֵאיֹפה ְרח ב "ַמָ(ל ָ'ִגי ".
ֲאִני לֹא ר ֶצה ְלַח .ת.
ְסִליָחה ֲאדָֹניֵ ,איֹפה ְרח ב "ַמָ(ל ָ'ִגי "?
ִאיְ :רח ב "ַמָ(ל ָ'ִגי " ,אתה ה ֵלְ= ָי ָר
ְוַאַחר ֶָ  =ְ.נה ְיִמיָנ>.
ָ 6דה.

ְַבָ? ָה
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ִמיָכֵאלֶ :מְלַצרֶ ...מְלַצר...
ֶמְלַצרָ :ל  ,.ֵ ,אתה ר ֶצה ְָ.בר ְלַהְזִמי?
ִמיָכֵאל :לֹאֲ ,אִני ְמַח ֶ.ה ְלִא ְ ִ6י.
ְסִליָחה ֵאיְ= ק ְרִאי ַל ֶ@ַלעְ , ָ ,ת ְ= ַהָ? 8
ֶמְלַצרֶ :סַלע ַאְנְ'ר ֶמָדה.
ִמיָכֵאלָ 6 :דהַ .אְנְ'ר ֶמָדה? ַהְִAסיָכה ֵמַה ִ*ית ל ְגָיה ַהְָ8וִנית?
ִַ Bהיא ִח ְָ.תה ְוִח ְָ.תה לפירסאוס,
ַמ ָ* ְ.מ ֲֶאִני ְמַח ֶ.ה להלנהָ .אה! ָל .
ֲהָלָנהָ :ל ִ .מי ִח ְָ.תה? ַעל ִמי אתה מדבר?
ִמיָכֵאלַ :אְנְ'ר ֶמָדה ִח ְָ.תה ֵ  ,סיד  ֶמֶלְ= ַהָ8
ָק ַר ֶאת ַהְִAסיָכה ַל ֶ@ַלעִ .מְפֶלֶצת ְBד ָלה ְָמָרה
ַעל ַהְִAסיָכהֲ ,אָבל ַהְִAסיָכה ִח ְָ.תה לפירסאוס.
ִהיא ַאֲהָבה ֶאת פירסאוסִ ,היא ִצ ְָתה ל .
הלנהְ :וה2א ָא?
ִמיָכֵאל ,.ֵ :ה2א ָאֲ .אָבל ֲאִני ִח ִ.יִתי ְוִח ִ.יִתי
ְואת לֹא ָאת.

הלנהַ :אְנְ'ר ֶמָדה ִח ְָ.תה ַהְר ֵה ְזַמ ,אתה ִח ִ.יָת ַרק ֵחִצי ָָעה.
ִמיָכֵאלֲ :אָבל את י ַדַעת ֲֶאִני לֹא א ֵהב ְלַח .ת.
הלנהַ :מה ַלֲע Cת? ֲאִני ר ְפָאה ,לֹא ְנִסיָכהִ .נ ִ@יִתי ָלב א
ְַ(ַמֲ ,אָבל ְִתא ָא ח ֶלה ִע ַָ.אב ֹרא.
ַאֲחֵרי ֶַהח ֶלה ָהַלְ= ָָ ,אה ְֶBבֶרת ִע ֶיֶלד ח ֶלה.
ִמיָכֵאל :לֹא ָח2בַ .מָ(ל ט ב!
ֲהָלָנהַ :מָ(ל ט ב! ֲאִני ְרֵעָבה....
ִמיָכֵאלֶ :מְלַצר..
ֶמְלַצרֶ :עֶרב ט ב! ַאְנְ'ר ֶמָדה ִח ְָ.תה ,אתה ִח ִ.יָת,
ִלְפָעִמי ְַ.דאי ְלַח .תַ .מה את ר ִצי ְלַהְזִמי?
ִמיָכֵאלַ :מה ֵי ָלֶכ ַ ְַ6פִריט?
ֶמְלַצרָ :מָנה ִרא ָנהָ :מָרק א ָסָלט.
ָמָנה ְִנָ8הִ'ָ :גי א ַ ַDר.
ָמָנה ְִלי ִיתִBְ :ליָדה ,עָ2גהָ ,סָלט ֵר ת.
ב.
ִמיָכֵאלֶ :רַגעֲ ,אַנְחנ 2ר ִצי ַלְח ֹ
ֶמְלַצרְַ :בָ? ָה.
ִמיָכֵאלַ :מה את ר ָצה?
הלנהֹ :קֶד ֲ ,אִני ר ָצה ָמָרק.

ִמיָכֵאלַ :מה ִלְפֵני ַה ָ*ָרק?
הלנהִ :לְפֵני ַה ָ*ָרק ֲאִני ר ֶצה ְַמ ְַנָיה.
ִמיָכֵאלַ :אֲחֵרי ַה ָ*ָרק?
הלנהַ :אֲחֵרי ַה ָ*ָרק ֲאִני ר ָצה ָ'ג.
ִמיָכֵאל'ָ :ג? את א ֶהֶבת ָ'ִגי ! ֲאִני לֹא ָיַדְע ִ6י...
הלנה :ט בֲ ,אַנְחנְ 2נִ2Cאי ַרק ָחֵמ ֶע ְֵCרה ָָנה.
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ִמיָכֵאלַ :עְכ ָו ֶאְפ ָר ל ַמר ע ד ַַע " ַמָ(ל ט ב".
ִמיָכֵאל והלנהַ :מָ(ל ט ב!
הלנהִ :מיָכֵאלֲ ,אִני א ֶהֶבת א ְתָ=.
ִמיָכֵאלְ :לֶזה ְַ.דאי ְלַח .ת ָחֵמ ָָנה.
הלנהְ :ואתה ? אתה א ֵהב א ִתי?
ִמיָכֵאל.......... :
הלנהַ :אַַ Eע לֹא ָאַמְר ֲָ" : 6אִני א ֵהב א ָתְ=".
ִמיָכֵאלָ :אַמְר ִ6י.
הלנהָ :מַתי ָאַמְר ָ?6
ִמיָכֵאלִ :לְפֵני ָחֵמ ֶע ְֵCרה ָָנה.
ֲהָלָנה :א ה ָ ,חֵמ ֶע ְֵCרה ָָנה ֶזה ַהְר ֵה ְזַמ.
ְוַעְכ ָו ,אתה א ֵהב א ִתי?
ִמיָכֵאלֲ :אִני א ֵהב א ָתְ=.
הלנהַ :עְכ ָו ֲאִני ְצִריָכה ְלַח .ת ע ד ָחֵמ ֶע ְֵCרה ָָנה
ְֵ.די ִל ְמַֹע א ְתָ= א ֵמר ִלי "ֲאִני א ֵהב א ָתְ=".

ֶמְלַצרַ :מָ(ל ט ב.
ִמיָכֵאל והלנהָ 6 :דהַ ,מָ(ל ט ב.
ִמיָכֵאלַ :מָ(ל ט ב.
הלנהָ 6 :דה.
ִמיָכֵאלָ 6 :דה.

