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  روميو وجولييت

  :الفصل األول

الكورس يغنّي أغان   . االحتفال على قدم وساق   . صالة كبرى في قصر آل كابوليت     

تيبالت يتحدث عن جولييت إلى صديقه باريس، وفي تلك اللحظـة يـدخل             . مرحة

وهيا يا  ! كابوليت يتمنى للضيوف المرح والسرور، مرحبا بكم يا أصدقاء        . والدها

  ! هيا أيها النبالء الشباب، هيا أيتها الجميالتهيا يا سيدات،! شباب

روميو، مركوشيو، بنغوليو، ونصف دستة من األتباع يأتون متقنعين إلى الحفـل            

. آل مونتاج يغامرون بالدخول مقنعـين     . بالرغم من احتدام الصراع بين العائلتين     

ـ             ن مركوشيو يغني الملكة مآب، وعددا من المنولوجات في المسرحية بشكل لم تغ

  .كذلك من قبل بصوته الباريتون الذي أعطى فيه دوره حقّه

جولييـت تعـود مـع جرتـرود        . أخرى من القصر    إلى جهة  المونتاج ينسحبون 

تستدعي الوصيفة إلـى   ."جميلة أحالم الشباب" :وصيفتها، ممتلئة بالحيوية ، تغني

ن مـن   حبهما كما في المسرحية، كـا     . روميو وهو يتجول يلتقي بجولييت    . الداخل

 تجيبه جولييـت  ."أيها المالك المحبوب"  :النظرة األولى، يخاطبها بلهجة عاطفية

  .بثنائي رائع

شـك  ،  ولكن تيبالت . عند دخول تيبالت، وكان روميو قد أزاح قناعه، يعود ويعدله         

 عمه ما هو إال روميو سـليل        ةفيه، وعرف أن الشاب الوسيم الذي أغرمت به ابن        

لناري المزاج كان على وشك مهاجمـة روميـو         اتيبالت  . اتهالمونتاج، أعداء عائل  

  .جب الضيافة يأمر بالحفل أن يستمراوأتباعه، ولكن كابوليت الشيخ، محترما و

  

  :الفصل الثاني

غالم روميو ستيفانو شخصية     ي نافذة شقة جولييت وشرفتها، تعط     .حديقة الكابوليت 

يغـادر  .  إلـى الـشرفة     روميو يصعدحتى  من يحمل السلّم حسب إخراج ليبرتي       

 الـشباك يفـتح     ."آه، أيها الفجر الجميل   : " ستيفانو حامال السلّم معه، روميو يغني     

من غنائها المنفرد يعلم أنهـا تحبـه        . روميو يختبئ . وتخرج جولييت إلى الشرفة   

وبالرغم من روعة .  تبادل عهود الحب رائع،يكشف نفسه. بالرغم أنه من المونتاج
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وسيقى صاخبة بدخول جريجوري الحارس من آل كابوليت والخدم         اللقاء تصبح الم  

من القصر، مشتبهين أن غريبا دخل الحديقة، ألنهم رأوا ستيفانو خارجا بـسرعة،             

  .يبحثون بدون نتيجة وينصرفون

 جولييت ."أيها الليل السماوي"  :روميو يغني. الوصيفة تنادي جولييت فتدخل شقّتها

  . وداع قصير وينزل الستار."أخبرتك أني أعبدك"  :عاتعود إلى الشرفة ويغنيان م
 

  :الفصل الثالث

  :المشهد األول

الراهب لورنس يعقد زواج روميو وجولييت آمال أن تقلع العائلتان عـن العـداوة              

وفي هـذا الجـزء صـالة       . بينهما ويحل السالم بين عائلتي المونتاج والكابوليت      

 غناء ثالثي يشترك فيه الراهـب  ."ورتهالرب الذي جعل األنام على ص"  :الراهب

جولييت، جرترود، روميو،   : ورباعية أخيرة يشترك فيها   . سائال والزوجان يجيبان  

  .والراهب لورنس

  :المشهد الثاني

ي في  ستيفانو بعد أن بحث عن روميو عبثا ظانّا أنه بق         . شارع قرب منزل كابوليت   

الخفاء في حديقة كابوليت يغني أغنية يستفز فيها رب البيـت كابوليـت، ويـأتي               

أيتها الحمامـة، لمـاذا   "  :األغنية هي. بالحرس إلى الشارع، فيتيح لروميو الهرب

المشهد واألصدقاء والمتنافسان من كلتي     .  جريجوري وستيفانو يتشاجران   ."تعلقين؟

رب تيبالت فيذبحه، وينتقم له روميـو ويقتـل         مركوشيو يحا . العائلتين يتواجهون 

  .وفي النهاية يأمر دوق فيرونا بنفيه من البلد. تيبالت، قريب جولييت

  

  :الفصل الرابع

غرفة جولييت، حيث وجد روميو طريقة للوصول إليها ليودع حبيبته قبل مغـادرة      

 التأوهـات   الوداع الذي طال، واللهجة اليائسة للوداع ظهرت في       . البلد إلى المنفى  

 روميـو يـسمع     ."يا ليلة الزواج، يا ليلة الحب العاصف      " :الفصيحة في الموسيقى  

        رة، إشارة إلى قدوم النهار ولكن جولييت تحتجال، ال إنه ليس النهار     "  :صوت القب
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 ."ق، ابق، بين ذراعي أعانقكابق، اب! آه"  : غير أن لحظة الفراق ال بد قادمة."بعد

  ."ا أن نفترق، وا أسفاهعلين"  :ثم كالمهما

ما كاد روميو يغادر حتى تهرع جرترود لتنذر جولييت أن والدها قادم مع الراهب              

يقول لها أن رغبة تيبالت األخيرة كانت أن تتزوجي نبيال يختاره كابوليت            . لورنس

 أوالراهب،  لم تستطع هي،  . ويطلب منها أن تتهيأ للزواج منه     . وهو الكونت باريس  

. حد منهم أن يخبر كابوليت عن زواجها الـسري بروميـو          ن يتجرأ أ  أو الوصيفة أ  

فـي هـذه اللحظـة      . يغادر الوالد تاركا الراهب لورنس ليفسر لها تفاصيل الحفل        

  ."شربي من هذا الدواءإ"  :الدرامية يعطيها شرابا فتبدو ميتة

الضيوف يصلون لحـضور حفـل      . المشهد يتغير إلى الصالة الكبرى في القصر      

جولييـت تـشرب الـدواء      . فرصة للرقص ضرورية في إخراج األوبرا     . اجالزو

  .وتسقط كالميتة

  

  :الفصل الخامس

. مدفن آل كابوليت، روميو سمع وهو في المنفى عن موت حبيبته، يقتحم المـدفن             

جولييت لـم  ." آه يا زوجتي، آه يا حبيبتي الغالية" :حين يدخل روميو المدفن يغني

، روميـو    فيطعن نفسه بخنجـره     السم ت قد شرب  ام أنه عليتكن بعد قد صحت وال      

 وبينما كان عقله ."تعزى أيها القلب الحزين"  :ينسى أن حياته قاربت النهاية يغني

جولييت تصحو من أثـر     يغيب يسمع صوت القبرة، كما حين وداعه األخير لها،          

 .خـرى تطعن نفسها هي األ   الدواء، تجده ميتا قربها وقد غرز خنجرا في صدره، ف         

  .فتموت معه

 *   *   *  


