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 حالق إشبيليا
  :الفصل األول

  :المشهد األول

 إسبانيا هـائم فـي حـب         الكونت ألمافيفا، أحد أعيان    شارع قرب منزل بارتولو،   

فيوريللو يأتي مع جماعة من عازفي      . روزينا، الوصي الشرعي لها دكتور بارتولو     

  .)ابتسمت في سماء الشرق. (العود ويغني لها أغان غرامية في الليل تحت شرفتها

  عة موسيقيةقط

فيجارو الحالق، وصاحب المهن الكثيرة ولولب المدينة يرقص ويغنـي عارضـا            

  .مزاياه وخدماته

  قطعة موسيقية

  إنه حالق دكتور بارتولو، ويعلم بحب الكونت لروزينا، يخطط معه على الوصل            

بينهما، هناك غناء ثنائي بين الكونت وفيجارو يعطيه فيه المال ويعـده بـالكثير،              

  .ة تمجد الحب ومتع الحياةوقصيد

  روزينا كانت محاطة بمراقبة صارمة من وصيها الذي يخطط هو اآلخر للزواج            

وكان يساعده في هـذا باسـيليو، مـدرس         . فهي تملك ميزة المال والجمال    . منها

الموسيقى لروزينا؛ ولكنها ترفض عاطفته نحوها، وترمي بالرغم مـن المراقبـة            

فيفا من شرفتها، حين كان فيجارو معه، تعلن        برسالة أللما ديدة لوصيها، ترمي    الش

 .فيها عن عاطفتها نحوه، وفي نفس الوقت عن رغبتها بمعرفة اسمه

  :المشهد الثاني

  . غرفة في منزل بارتولو

  .)سمعت همسا منذ قليل(تغني أغنية . تدخل روزينا

  قطعة موسيقية

  .)في جو لين رقيق(تتبعها أغنية 

 قطعة موسيقية
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جارو الذي ترك ألمافيفا، وجاء من الشارع، يخبرها ويضيف أن الشاب مغـرم             في

ثنائي روزينا  . ور ليندور ينالفرح تعطيه رسالة ليسلمها إلى س     روزينا يتملّكها   . بها

  .)هل أنا حبيبته، أم أنه يسخر بي؟. (وفيجارو

لو  ويحـدث بـازي  ،مة بالكونتأن روزينا مغر   أثناء ذلك أصبح معلوما لبارتولو

 بازيلو ينصح بارتولو بنشر إشاعة عن الكونت، فتتصاعد تدريجيا لتصبح           .بشكوكه

 .عاصفة من فضيحة تحط من قدره

  قطعة موسيقية

و، يتنكّر الكونت بزي جندي سكّير، ويجبـر بـارتولو          ليحتى يستطيع مشاهدة باز   

الوصي يكتشف أن الجندي مزيف، فيلقي القـبض عليـه،          . على إيوائه في منزله   

 .أحد أعيان إشبيليةكولكن لم يلبث أن أطلق سراحه سرا، حين أبدى للضابط رتبته 
 

  :الفصل الثاني

يتظاهر أنه ُأرسـل    قى و يدخل الكونت مرة أخرى منزل بارتولو، كمدرس للموسي       

ويحصل . و ليعطي روزينا درسا في الموسيقى، بسبب مرض اآلخر        ليمن قبل باز  

يه، ويطلب منه أن يقنـع روزينـا أن         لعلى ثقة بارتولو بإعطائه رسالة روزينا إ      

وبهذا الشكل حصل على الفرصة     . الرسالة وصلته عن طريق محظية عند الكونت      

. ليتهامس مع روزينـا   . ة درس الموسيقى  جغوبة ليكون من روزينا قريبا، بح     المر

وترتيـب  . هربا لهما في منتصف الليل      ويدبر يحصل فيجارو على مفاتيح الشرفة    

ولكن ظهر في ذلك الحين بازليو، مما أحرج وبلبل العاشقين ولكنهما   . زواج خاص 

تدبرا أمر مدرس الموسيقى السابق بكيس مليء وضعه ألمافيفا في يده، للـتخلّص             

  .)مع السالمة، أيها السنيور الطيب(ثنائي روزينا وألمافيفا . منه

  قطعة موسيقية

 بارتولو الذي يملك الرسالة التي كتبتهـا روزينـا          ،عندما ذهب الكونت وفيجارو   

. أللمافيفا، ينجح في إحضارها ليخبرها أنه حصل عليها من حبيبة الكونت األخرى           

ى عن خطة الهرب معه وتوافق على        أن تتخل  ، وقد ثار غضبها واحتد    ،وهذا جعلها 

في الوقت المحدد، يظهر فيجارو والكونت، فتفهم األمر على         . الزواج من وصيها  
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وموثّق العقود الذي جاء به بارتولو ليعقد على روزالينا         . حقيقته ويتصالح الحبيبان  

وحين يدخل الوصي مع الضباط وموظفي األمن كان        . يوقع العقد بزواج الحبيبين   

 قد تأخّر كثيرا، ولكنه يوعد بأنه سيكون له مبلغ مساوي من بائنة الوصي              الكونت

  .عليها
 *   *   *  


