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נישואי פיגארו 
אופרה בביצוע קונצרטי

דניאל כהן מנצח

המשתתפים על פי סדר הופעתם:
•  דניס ֶסדֹוב פיגארו, משרתו של הרוזן )בס(

ְג'יֹו סוזנה, חדרניתה של הרוזנת )סופרן( •  הילה ּבַ
ְרטֹולֹו, רופא,  ֶנר ד"ר ּבַ  •  פניני לאון ְגרוּּבְ

בעבר אפוטרופוס של הרוזנת )בס(
 •  ִעדית זמיר ַמְרֶצ'ִליָנה, 

ְרטֹולֹו )מצו־סופרן( מנהלת משק הבית של ד"ר ּבַ
ינֹו, נער שליחויות מאוהב רוּּבִ  •  ענת ַצ'ְרני ֶכּ

 בכל אישה )מצו־סופרן(
•  עודד רייך הרוזן אלמוויוה )בריטון(

ִזיִליֹו,   •  איתן דרורי דון ּבַ
מורה לזמרה / דון קוְּרְציֹו, שופט )טנור(

 •  גן־יה בן־גור ַאְקֶסְלרֹוד רוזינה, 
הרוזנת אלמוויוה )סופרן(

 •  גבריאל לֹוֶבְנַהיים אנטוניו, גנן החצר, 
אביה של ברברינה ודודה של סוזנה )בס(

ִריָנה, בתו של הגנן  ְרּבָ  •  שקד בר ּבַ
ובת דודתה של סוזנה )סופרן(

עודד ֵלאֹוּפֹוְלד המספר

 וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756( 
נישואי פיגארו 

 ללברית של לֹוֶרְנצֹו ָדה ּפֹוְנֶטה )1838-1749( 
על פי מחזה של פייר ּבֹוַמְרֶשה )1799-1732(   

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
יום א', 26.11.17 בשעה 20:00

יום ו', 1.12.17 בשעה 13:00
מוצ"ש, 2.12.17 בשעה 20:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים 
יום ג', 28.11.17 בשעה 20:00

סביון: בית התרבות
יום ד', 29.11.17 בשעה 20:30

בני הנדל כתיבת התכנייה, כתיבת דברי המספר ותרגום הקטעים המושרים 
חגית מימון עיצוב
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שבחים שקצר דניאל כהן בנצחו על פולחן האביב של ה
סטרווינסקי באופרה הממלכתית של ברלין בעונה הקודמת, 

השיבו אותו לבית האופרה הזה גם העונה, עם חליל הקסם של 
מוצרט, הספר מסביליה של רוסיני וטבעת החנק של בריטן. 

 בשתי העונות שקדמו לכך, בהיותו קפלמייסטר בדֹויְטֶשה אֹוֶפר, 
גם היא בברלין, ניצח על כך עושות כולן, דון ג'ובאני, וחליל הקסם 

 של מוצרט, לוצ'יה די למרמור של דוניצטי, לה טרוויאטה של 
ורדי ובוקר וערב, אופרה חדשה של המלחין האוסטרי בן זמננו, 

גאורג פרידריך האס. בעונה 2013/14, בשמשו עמית־מנצח של 
 גוסטבו דודמל, ניצח כהן על קונצרטים של הפילהרמונית של 

לוס אנג'לס, ובקיץ 2014 היה עמית־מנצח בפסטיבל המוסיקה 
טנגלווד שבמסצ'וסטס. 

כהן ניצח על הפקות רבות של האופרה הישראלית, ובהן: סינדרלה 
של רוסיני, החטיפה מן ההרמון ונישואי פיגארו של מוצרט, 

ריגולטו ואותלו של ורדי, ליידי מקבת ממחוז ְמֶצְנְסק של 
שוסטקוביץ', פיק דאם מאת צ'ייקובסקי ווֹוֶצק של אלבן ברג.

בעבר שימש דניאל כהן כנר בתזמורת הדיוואן מזרח־מערב. 
בתזמורת הזאת אף כיהן כעוזר מנצח למאסטרו דניאל בארנבוים. 

בקרוב ינצח על חלום ליל קיץ של בריטן באופרה הישראלית.

דניאל כהן / מנצח
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ניס סדוב, "בס משכמו ומעלה", ככינויו בפי Opera News, ד
יליד סנט פטרבורג, השלים תואר ראשון באקדמיה למוסיקה 

ולמחול בירושלים. משהתקבל לתכנית האמנים הצעירים של 
המטרופוליטן אופרה בניו יורק, שהופעת הבכורה שלו בה הייתה 

בֶפדֹוָרה של ג'ורדנו לצד פלסידו דומינגו וִמיֶרָלה ְפֶרני, נפתחה לפניו 
קריירה בינלאומית, שהשנה ימלאו לה 25 שנים, תחת שרביטיהם 

נו. ּפָ של מנצחים כֶגְרִגייֶב, ּבוֶּלז, ִדיטוָּאה, ָמזוּר וּפָ

 ברפרטואר שלו: התפקיד הראשי בדון ג'ובאני של מוצרט 
ב"אופרה קֹוִמיק", ֶלּפֹוֶרלוֹ בדון ג'ובאני בלה סקלה, פיגארו 

בנישואי פיגארו בקובנט גרדן, מלך סקוטלנד באריודנטה של 
הנדל בברצלונה, ַסַרְסְטרוֹ בחליל הקסם של מוצרט בליון, האח לֹוָרן 
ברומיאו ויוליה של גונו במונטריאול, ֶסֶנָקה בהכתרתה של פופאה 

ד בדולי הפנינים של ביזה בוושינגטון,  של מונטוורדי בווינה, נוָּרּבָ
ריימונדו בלוצ'יה די למרמור של דוניצטי בפיטסבורג, ָאְסָקִמיו 

 בכרמן של ביזה, אכילס ביוליוס קיסר של הנדל באופרת 
סן פרנסיסקו ועוד ועוד.

בין הופעותיו הקונצרטיות: התשיעית של בטהובן בניצוח אֹוָזווה 
בפתיחת אולימפיאדת החורף של 1998, בריאת העולם של היידן 

בניצוח מינקובסקי באופרה הפלמית באנטוורפן והשמינית של 
ך.  מאהלר עם תזמורת פריס בניצוח כריסטוף ֶאֶשְנּבָ

אז ימי חברותה ב"מיתר אופרה סטודיו", הילה בגי'ו מופיעה מ
בקביעות באופרה הישראלית. היא גילמה את התפקידים 

הראשיים בלוצ'יה די למרמור של דוניצטי, רומיאו ויוליה של גונו, 
השועלה הערמומית הקטנה של ינאצ'ק, ג'ילדה בריגולטו של 

ורדי, נֹוִריָנה בדון פסקואלה של דוניצטי, מארי בבת הגדוד, אדינה 
ִמיָנה והעלמה  ֶגָנה, ּפָ ּפָ יָנה, ּפָ בשיקוי האהבה של דוניצטי, ֶדְסּפִ

ְרְקַלְנג באופרות של מוצרט, הילד בהילד חולם מאת גיל שוחט  ִזיְלּבֶ
ועוד. בג'יו הופיעה עם כל התזמורות בארץ ותחת שרביטיהם של 
מנצחים ידועים: דניאל בארנבוים, דניאל אורן, דן אטינגר, עומר 

ולבר, זובין מהטה, אשר פיש, פרדריק שזלן ועוד. 

בין הופעותיה על בימות העולם: הסימפוניה השמינית של מאהלר 
בפסטיבל דרזדן, הרקויאם הגרמני של ברהמס עם תזמורת 
האופרה של ולנסיה, פיירו הסהרורי של שנברג בפסטיבל 

למוסיקה קאמרית בברלין בניצוח בארנבוים ועם הפרויקט הקאמרי 
הישראלי בניו יורק, השועלה הערמומית הקטנה באופרה של ברגן 

שבנורבגיה וג'וליה בסולם המשי בפסטיבל רוסיני באיטליה.

הילה בג'יו זכתה בפרס רוזנבלום בשנת 2012 ובמקום השני בתחרות 
ְלֶוֶדר" בווינה. היא זכתה במלגות מטעם קרן התרבות  היוקרתית "ֶבּ

אמריקה־ישראל, במלגת גרבוב, במלגת בסר, במלגת סילברמן 
.)IVAI( ובמלגת המכון הישראלי לזמרה אמנותית

הילה בג'יו / סוזנה, סופרןֵדִניס ֶסדֹוב / פיגארו, בס



ֶנר השלים תואר ראשון במוסיקה ובאופרה בבית פ ניני גרוּּבְ
הספר ִגיְלְדהֹול ובקולג' המלכותי למוסיקה בלונדון. את לימודי 
התואר השני קנה לו בבית הספר הגבוה למוסיקה מאֶנס בניו יורק. 

אחר כך היה לחבר ב"מיתר אופרה סטודיו" של האופרה הישראלית.

בקולג' המלכותי הלונדוני גילם גרובנר את התפקיד הראשי בדון 
פסקואלה של דוניצטי, את ראש העיר בדוקטור ִמיָרְקל של ביזה 

ואת התפקיד שהוא מגלם היום. בשני פסטיבלי אופרה בריטיים היה 
ֶלּפֹוֶרלוֹ בדון ג'ובאני ועם האופרה האנגלית הנודדת שר את תפקיד 

הבס באיברי ישוע שלנו מאת ּבוְּקְסֶטהוֶּדה. 

ַלְנָסק בסולם המשי של   באופרה של בית הספר מאנס היה ְבּ
טוֹ בג'אני סקיקי של  רוסיני ולורד סידני בהמסע לריימס שלו, ֶבּ

 פוצ'יני ופקיד ההגירה בטיסה של ג'ונתן דאב. עם "לֹוְפט אופרה" 
 הניו יורקית ביצע את תפקיד קולין בלה בוהם של פוצ'יני. 

 בסדנת המכון הישראלי לזמרה אמנותית )IVAI( בתל אביב שר 
ָרפוִּצ'יֶלה   את התפקיד הראשי בנישואי פיגארו ואת ְסּפָ

בריגולטו של ורדי. ב"מיתר אופרה סטודיו" גילם את פיגארו 
באופרה דהיום ואת ַאִלידֹורוֹ בסינדרלה של רוסיני. 

 פניני זוכה במלגות מקרן התרבות אמריקה־ישראל וקרנות 
פרופ' ָקרול אלכסנדר ומשפחת הרבור. 

דית זמיר, בוגרת האקדמיה המלכותית בהאג שבהולנד, גילמה ע
תפקידים אופראיים בארץ ובעולם: מרתה בפאוסט של גונו, 

מרצ'לינה בנישואי פיגרו של מוצרט, האדונית בהאדונית והרוכל 
ְרמֹוְנט, ִזיְגִליְנֶדה בוולקירה של ואגנר, מרינה בבוריס גודונוב  של ּפֶ

של מוסורגסקי, מיס ֶג'ֶסל בטבעת החנק של בריטן, מארי בווצק 
של ברג, ַסְנטוָּצה בקוולריה רוסטיקנה של מסקאני, ַאִריַאְדֶנה 

באריאדנה בנקסוס של ריכרד שטראוס והמרשלין ברוזנקווליר 
שלו, התפקיד הראשי בכרמן של ביזה, רֹוָזִליְנֶדה בהעטלף של יוהאן 

רֹו )האדרת( של פוצ'יני והתפקידים  שטראוס, ג'ֹוְרֶג'ָטה בִאיל ָטּבָ
הראשיים בטוסקה ובהנזירה אנג'ליקה שלו. בהפקות "אופרה 

קאמרה" גילמה בין היתר את הפונדקית בפונדק הרוחות של זֹוְרָמן. 

ברפרטואר הקונצרטי שלה: הרקוויאם של מוצרט, גלוריה של 
ויוואלדי, התשיעית של בטהובן, מיסה חגיגית קטנה של רוסיני, 
המגניפיקט של באך, רקוויאם גרמני של ברהמס, איים קסומים 

למצו־סופרן ולתזמורת מאת אלה מילך־שריף, יצירות של דה פאיה 
ומחזורי שירים של מאהלר. בעונה הקרובה תגלם זמיר באופרה 
הישראלית את ִהיּפֹוליָטה בחלום ליל קיץ של בריטן, ֵהרֹוִדיָאס 

בסלומה של ריכרד שטראוס וליזה בהנוסעת של ְמֶיִצ'יְסָלב ויינברג. 

עדית זמיר זכתה בפרס סילברמן, במלגות המכון הישראלי לזמרה 
אמנותית )IVAI( וקרן התרבות אמריקה־ישראל. 

ֶנר / ד"ר ברטולו, בס ִעדית זמיר / מרצ'לינה, מצו־סופרןפניני לאון גרוּּבְ
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נת צ'רני, ילידת ישראל, השלימה תואר ראשון בבית הספר ע
למוסיקה ע"ש בוכמן־מהטה באוניברסיטת תל אביב וזכתה 

 במלגות בית הספר וכן במלגות ברקוביץ' ובסר. בין מורותיה 
 היו פטרישה ְמְק'ַקְפִרי והפרופסוריות מירה זכאי ותמר רחום. 

י פוְּרַמְנְסִקי.  היום היא לומדת אצל הגב' ַאּבִ

ב"מיתר אופרה סטודיו" גילמה את הנזל בהנזל וגרטל של 
הומפרדינק, את אנג'לינה בסינדרלה של רוסיני, את דידו בדידו 

ואניאס של פרסל ואת התפקיד שהיא מגלמת היום. באופרה 
ָלה בכך עושות כולן של מוצרט,  הישראלית גילמה את דֹוָרּבֶ

יְנֶקְרטֹון במאדאם בטרפליי  ְקלֹוִטיְלֶדה בנורמה של בליני, ֵקייט ּפִ
 של פוצ'יני, ג'ֹוָבָנה בריגולטו של ורדי, ִאיֶנס בהטרובדור של 
ה בסינדרלה של רוסיני,  יְסֶבּ  ורדי והמשרתת במקבת שלו, ִתּ
 ְסֶטָפנוֹ ברומיאו ויוליה של גונו וָג'ֶנָטה בשיקוי האהבה של 
 דוניצטי. בעונה 2016/17 הייתה הנסיך בסינדרלה של מסנה 

באופרת פרייבורג שבגרמניה. 

על בימת הקונצרטים הופיעה עם הסימפונית ירושלים באורטוריה 
שלמה של הנדל ובמיסה בדו מינור של מוצרט, עם הסימפונית 

הישראלית ראשון לציון בדיקסיט דומינוס של הנדל, עם הקאמרית 
ָוֶדה של מוצרט, ועם  הישראלית בתפילת ערבית ליום הקדוש־ַהְמּ

האופרה הישראלית ברקוויאם של מוצרט.

וד בטרם השלים עודד רייך את לימודי התואר הראשון ע
באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, היה בין מייסדי "נביאי 
הקווינטה", אנסמבל המתמחה במוסיקת ימי הביניים והבארוק, ובו 
היה חבר עד 2007. משסיים את לימודיו ב-2011, היה לחבר ב"מיתר 

 אופרה סטודיו", וכיום הוא מופיע בקביעות באופרה הישראלית, 
עם תזמורות מובילות בארץ ובבתי אופרה רבים באירופה.

בין תפקידיו האופראיים: התפקיד הראשי בדון ג'ובאני של מוצרט, 
לקֹוֶרה בשיקוי  פפגנו בחליל הקסם שלו, וַנְרדוֹ בהגננת המדומה, ּבֶ

ר בֶוְרֶתר  האהבה של דוניצטי, ֶמְרקוְּציוֹ ברומיאו ויוליה של גונו, ַאְלּבֶ
ְלָיִצ'י של לאונקוואלו, ֶז'ְרמֹון בלה טרוויאטה  של מסנה, סילביו בּפָ

של ורדי, האב בהנזל וגרטל של הומפרדינק, ַצ'ְרֶכס בשיץ של 
רכטר, ברוך בשתיקתו של ברוך של מילך־שריף. 

ב-2017 ביים, בהפקת אנסמבל בארוקדה, את האופרה בחירתו של 
פריס מאת פרסל, ובה שר את תפקיד מרקוריוס.

ברפרטואר הקונצרטי של רייך שני הפסיונים של באך, וכן קנטטות 
שלו, המיסה בסי מינור והמגניפיקט, אודה לסנטה ֶצ'ִצ'יְלָיה של 

פרסל, האורטוריות אסתר, שלמה ומשיח של הנדל, הרקוויאם 
הגרמני של ברהמס, הרקוויאם של מוצרט, מיסה חגיגית קטנה 
של רוסיני, מיסת נלסון, עונות השנה וסטאבט מאטר של היידן.

עודד רייך / הרוזן אלמוויוה, בריטוןענת צ'רני / כרובינו, מצו־סופרן
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יתן דרורי, בוגר המגמה למוסיקה ולתיאטרון בבית הספר א
התיכון בתפן, למד זמרה אצל הגב' פנינה ענבר בגליל, אצל 

פרופ' מירה זכאי בביה"ס למוסיקה בוכמן־מהטה באוניברסיטת תל 
אביב ואצל הגב' מרינה לויט באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. 

דרורי היה סולן באופרות של פרסל, מוצרט, ראוול, יוהאן שטראוס 
ועוד. בין היצירות הליטורגיות ששר בהן: מגניפיקט, מיסה בסי 
מינור ויוהנס פסיון של באך, אורטוריות של הנדל, יצירות של 

מוצרט, הרקוויאם של צ׳ימרוזה, סטאבט מאטר של היידן ודבוז׳ק, 
אליהו של מנדלסון, מיסה קריאולה של אריאל רמירז, ערבית 

לשבת של יחזקאל בראון ושיר השירים של מרק לברי. 

דרורי הופיע כסולן עם רוב התזמורות בארץ, תחת שרביטיהם של 
אבנר איתי, אבנר בירון, רונן בורשבסקי, מירנה הרצוג, יעל וגנר, 

לאונטי וולף, רון זרחי, אהרון חרל"פ, שמעון לב־טוב, דורון סלומון, 
חנה צור, דוד שמר, מיכאל שני ונועם שריף. 

ב-2003 היה ממקימי אנסמבל "נביאי הקווינטה", עמו הופיע עד 
2008. האנסמבל זכה במלגת מפעל המלגות ע"ש שרת מטעם קרן 

התרבות אמריקה־ישראל לשנת 2006/07, ודרורי זכה במלגת הקרן 
בשנים 2011-2006, וכן במלגות קרנות רונן, בוכמן־היימן והמכון 

.)IVAI( הישראלי לזמרה אמנותית

ן־יה בן־גור אקסלרוד החלה את דרכה המוסיקלית כנגנית צ'לו, ג
פסנתר וקלרינט. במקביל לשירותה בחיל המודיעין השלימה 

בהצטיינות תואר ראשון בזמרה בבית הספר למוסיקה בוכמן־מהטה. 
את לימודי התואר השני השלימה בברוקלין קולג' בניו יורק. לאחר 

זכייתה בפרס הראשון בתחרות ִהיְלֶדה צאדק בווינה, הצטרפה 
שם לאנסמבל הצעיר של "ֵתיָאֶטר ָאן ֶדר ִוין", ושרה באופרות של 

הנדל, מוצרט, רוסיני, ַוייל וּפוֶּלְנק. כמו כן שרה באופרה הישראלית, 
ר"  באופרת טולוז, באופרה המודרנית של וינה, ב"דויטשה אֹוֶפּ

בברלין ובפסטיבלי גליינדבורן, אקס־אן־פרובנס ורוויניה. ב-2019 
תופיע לראשונה עם האופרה הממלכתית של שטוטגרט בתפקיד 

ג'יאנג צ'ינג בניקסון בסין מאת ג'ון אדמס. 

בין תפקידיה: ֶדְסִפיָנה בכך עושות כולן, ֶסְרִויְלָיה ברחמי טיטוס, 
לֹוְנְדֶכן בהחטיפה מן ההרמון )מוצרט(; ַנֶנָטה בפלסטף )ורדי(;  ּבְ
ָלאוֶּרָטה בג'אני סקיקי )פוצ'יני(; אלווירה בהאיטלקיה באלג'יר 

)רוסיני(; התפקיד הראשי בתאיס )מסנה(, ַמְרָפה בכלת הצאר 
ִליְנָדה  )רימסקי־קורסקוב(; הנסיכה בהנער והקסמים )ראוול(, ּבֶ

בדידו ואניאס )פרסל(, ּבוּּביקֹוְּפף בהקיסר מאטלנטיס )אוְּלָמן(. 

גן־יה זכתה בפרסים: בתחרות לֹוֶטה ֵלְנָייה בניו יורק, בתחרות גוּזין 
גוֶּרל באיסטנבול, בתחרות האופרה בברוקלין קולג' ובתחרויות 

האביב ובתחרות פאול בן־חיים בישראל. 

גן־יה בן־גור אקסלרוד / הרוזנת אלמוויוה, סופרןאיתן דרורי / דון בזיליו/דון קורציו, טנור
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בריאל לובנהיים מרבה להופיע ברפרטואר אופראי, באורטוריות ג
וברסיטלי לידר בישראל ומחוצה לה. אחרי השלמת לימודיו 

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, זכה במענק מאוניברסיטת 
מישיגן ללמוד אצל הטנור הידוע ג'ורג' ֶשְרִלי. לאחר מכן סיים 

בהצטיינות יתרה תואר שני בבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן־מהטה 
באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל השתתף בכתות אמן. 

בזמן לימודיו זכה במלגות הצטיינות של אוניברסיטת תל אביב 
 .)IVAI( ובמלגות של קרן שרת והמכון הישראלי לזמרה אמנותית
גבריאל היה חבר ב"מיתר אופרה סטודיו" והוא מופיע בקביעות 

בהפקות האופרה הישראלית. מלבד זה הוא שר עם רוב התזמורות 
הבולטות בארץ, ובהן הפילהרמונית הישראלית בניצוח מהטה. 

בין תפקידיו האופראיים: ָמֶזטוֹ בדון ג'ובאני של מוצרט, פפגנו 
בחליל הקסם שלו, התפקיד הראשי בנישואי פיגארו והתפקיד 
ְרטֹו  יֶנלֹוצ'וֹ בג'אני סקיקי של פוצ'יני, אוּּבֶ שהוא מגלם היום, ְסּפִ

 בהמשרתת הגבירה של פרגולזי, האב והמכשפה בהנזל וגרטל 
 של הומפרדינק, ָדְנִדיִני ודֹון ָמִנ'יִפיקוֹ בסינדרלה של רוסיני, 

לקֹוֶרה ודוְּלָקָמָרה בשיקוי האהבה של דוניצטי, האיכר וְסָטש  ֶבּ
בצחוק של עכברוש של אלה מילך־שריף, בורא העולם בבראשית 

 בצלילים של משה זורמן והכובען המטורף בעליסה בארץ 
הפלאות של דויד זבה. 

ך בתחרות הנדל הלונדונית ב-2016, ש ישּבָ קד בר, זוכת פרס ּפִ
יֹוְרִדיִליִג'י בכך עושות כולן של מוצרט  גילמה באחרונה את ּפְ
יֹו לוִּאיִזי, עד לא  בפסטיבל ָוֶלה ְד'ִאיְטִרָיה באיטליה בניצוחו של ָפְבּ
מכבר המנצח הראשי של המטרופוליטן אופרה. בעקבות הופעתה, 
הזמיָנּה המאסטרו לשיר את תפקיד הסופרן ברקוויאם של מוצרט 

עם התזמורת הבינלאומית של איטליה.

ָאה וֶנרֹוֶנה בהכתרתה של פופאה  בין הדמויות שגילמה שקד: ּפֹוּפֵ
של מונטוורדי, דידו בדידו וֶאֵניָאס של פרסל, ֶצְרִליָנה בדון ג'ובאני 

ָטה בהגננת המדומה שלו. שקד שרה עם התזמורת  של מוצרט וֶסְרּפֶ
הסימפונית ירושלים, תזמורת הבארוק ירושלים ואנסמבל בארוקדה. 

היא גם חברה באנסמבל הסולנים של האופרה הירושלמית.

שקד השלימה תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, 
כתלמידתם של אפרת בן נון, צבי זמל ומרינה לויט. בשנה האקדמית 

2012/13 זכתה בפרס דיקן הפקולטה לאמנויות הביצוע, ובשנים 
2015-2013 קיבלה מלגות מן הקרן לתרבות אמריקה־ישראל. לאחר 
מכן המשיכה את לימודיה בוונציה, וכיום היא תלמידתה של אנה 

יְנְסִקי. השנה החלה שקד לימודי תואר שני בבית הספר  ְסִקיּבִ
לאמנויות ג׳וליארד בניו יורק.

זאת הופעתה הראשונה עם הקאמרטה.

שקד בר / ברברינה, בתו של אנטוניו הגנן, סופרןגבריאל לובנהיים / אנטוניו, גנן, בס



חושבים מוסיקה
סדרת המוסיקה הייחודית של הקאמרטה, המשלבת שיחות על תרבות עם מוסיקה 

זיו קֹוז'ֹוָקרוּּ מנצח | אפרים סידון מרצה | ששי קשת שחקן וזמר | יעל לויטה סופרן 

 בתכנית: טקסטים של אפרים סידון לשירים של דובי זלצר, 
 אריאל זילבר, משה וילנסקי ונחום נרדי; שירי חנוך לוין 

 וקטעי סאטירה עדכניים שחיבר סידון לצלילי אריות מאופרות 
של פוצ'יני, מוצרט, ביזה ורוסיני.

 אפרים סידון סופר, מחזאי, סטיריקן, זוכה פרס ביאליק 
ואחד מכותבי הסאטירה החשובים בישראל.

  עוד בסדרת חושבים מוסיקה
3 | רק לרקוד אנדרס מוסטונן מנצח מקהלת הבנות ֶאֶלְרַהְין )אסטוניה(

4 | כל העולם במה ניר כהן־שליט מנצח עודד קוטלר מרצה שקד בר סופרן

 www.jcamerata.com | 1-700-55-2000 :קופת התזמורת
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מוסיקה, הומור וסאטירה - הילכו שלושתם יחדיו? ולמה לא, בעצם... 
אפרים סידון והקאמרטה ינסו לבחון את הקשר בין השלושה לאורך 

הדורות, ואף יצליחו למצוא כיצד מילים ותווים חוברו להם יחדיו, להפוך 
ליצירות הומור וסאטירה נועזות, הן בעולם והן בארצנו הקטנה, שבה, 

כידוע, ההבדל בין המציאות לבין הסאטירה כבר טושטש לחלוטין. 

יש לי ארץ אחרת
מוסיקה וסאטירה ומה שביניהן

תיאטרון ירושלים, אולם רבקה קראון
יום ד', 6.12.17 בשעה 20:00 

כרטיסים בקופת התזמורת ובאתר

מוזיאון תל אביב לאמנות, אולם אסיא
יום ו', 8.12.17 בשעה 11:00

כרטיסים בקופת התזמורת ובאתר

כרטיסים 
 לצעירים 

מתחת לגיל 35:
₪ 50
במקומות 

מוזלים בלבד



 ני הנדל, עורך תכניות, מראיין וקריין, שידר בכל רשתות ב
 קול ישראל במשך כשלושה עשורים. היום הוא מנחה 

כנסים וטקסים במוסדות מחקר, הנצחה ותרבות, ומשמש קריין 
אמנותי באירועי ספרות, אמנות ומוסיקה. בין השאר הופיע עם 

 הסימפונית ירושלים בהמלך דוד של הֹוֶנֶגר, עם הקאמרית הרצליה 
 בדיוקן לינקולן של קופלנד, עם הקאמרטה בפתיחה אגמונט 

 של בטהובן ובבריאת העולם של היידן, עם אנסמבל פניקס 
 במחזה דניאל, עם אנסמבל מיתר בהומאז' לאלזה של ָטל 

ועם שלישיית עתר - בסיפור פשוט של עגנון. הנדל השתתף 
בפסטיבל ישראל, בקול המוסיקה בגליל העליון ובפסטיבל 

השירה במטולה. בפסטיבל מאסטרו בעין הוד ביצע את הפואמה 
 המוסיקלית גבירת טירת שאלוט של אלפרד לורד טניסון 

בתרגומו, בשילוב מוסיקה מאת משה זורמן.

את דרכו האמנותית החל ב-1969 כשחקן וזמר במחזמר הימי־ביניימי 
כלאדם בבימויו של אריה זקס, וב-1979 השתתף בדיבוב סדרת 

ההנפשה המיתולוגית היה היה: האדם של הטלוויזיה החינוכית.

בני הנדל הוא מתרגם של פרוזה ושירה, בין היתר מיצירות 
וורדסוורת', וויטמן, טוויין, היינה, מילן וסילברסטיין. בשש השנים 

האחרונות הוא כותב את תכניות הקונצרטים של הקאמרטה 
הישראלית ירושלים.

ודד לאופולד הוא שחקן תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע יליד ע
חיפה, בוגר בית הספר למשחק "בית צבי". בין ההצגות 

שהופיע בהן בתיאטרון הקאמרי: המלך ליר, כטוב בעיניכם והמלט 
ה ֶדה ֶוָגה, החגיגה של  של שייקספיר, מעיין הכבשים של לֹוּפֶ

 אֹוְלְדִריְדג', גטו של סובול, סוף טוב של ענת גוב ושלוש אחיות 
של צ'כוב )בהפקה משותפת עם הבימה(. 

בתיאטרון הספרייה השתתף בהצגות: מקבת וחלום ליל קיץ של 
שייקספיר, ָרשֹומֹון של ַאקוָּטָגָוה, מלחמת טרויה לא תפרוץ של 
 ִז'ירֹודוּ, מעגל הגיר הקווקזי של ברכט, כובע מלא גשם של ָגצֹו, 

עד התביעה של כריסטי והגנרל של השטן של צוְּקַמייֶאר. 
בתיאטרון באר שבע שיחק בביבר הזכוכית של טנסי ויליאמס ועוד 

ועוד. בין הסדרות הטלוויזיוניות שהשתתף בהן: כנפיים, החבר'ה 
הטובים, אולי הפעם, רביעיית רן, גירושים נפלאים וכוכב הצפון. 

סרטי קולנוע ששיחק בהם לאופולד: להיות כוכב )במאי: ארנון 
צדוק(, הבועה )גל אוחובסקי ואיתן פוקס(, נוזהת אל־פואד )יהודה 

ג'אד נאמן(, סרט של משוטטים )דוד דרזי ומעיין רוגל(, רגליים 
קרות )דורון ערן(, נמס בגשם )דורון ערן(, ַאּבוֶּלֶלה )יוני גבע(, 

חתונה מנייר )ניצן גלעדי( ונדיה - שם זמני )טובה אשר(.

זו הופעתו הראשונה עם הקאמרטה הישראלית ירושלים.

בני הנדל / כותב ומתרגם  עודד לאופולד / המספר
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קנטטה  
אבנר בירון מנצח

ֶאְבמֹוְרִפָיה ֶמָטְקָסִקי סופרן )יוון(
ַריְנהֹוְלד פרידריך חצוצרה )גרמניה(

מתן דגן כינור )ישראל(

באך / קנטטה "הריעו לאלוהים בכל הארצות!" רי"ב 51
באך /  קונצ'רטו לכינור במי מז'ור רי"ב 1042

באך /  קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 2 בפה מז'ור רי"ב 1047
הנדל / גלוריה

הומל / קונצ'רטו לחצוצרה במי מז'ור

ירושלים: תיאטרון ירושלים
יום ג', 9.1.18 בשעה 20:00

סביון: בית התרבות
יום ד', 10.1.18 בשעה 20:30

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 12.1.18 בשעה 13:00

מוצ"ש, 13.1.18 בשעה 20:00
יום א', 14.1.18 בשעה 20:00

סטאבט מאטר
פול גודווין מנצח )בריטניה(

קרן מוצרי סופרן )ישראל(
רופרט ֶאְנִטיְקָנּפ קונטרה־טנור )בריטניה(

קורלי / קונצ'רטו גרוסו מס' 3 אופ' 6 בדו מינור
דומניקו סקרלטי / סלֶבה רג'ינה

יָלֶטה מוצרט / ֶאְקזוְּלָטֶטה יוּּבִ
פרגולזי / סטאבט מאטר

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש, 3.2.18 בשעה 20:00
יום א', 4.2.18 בשעה 20:00
יום ו', 9.2.18 בשעה 13:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים 
יום ג', 6.2.18 בשעה 20:00

סביון: בית התרבות
יום ה', 8.2.18 בשעה 20:30

הקונצרטים הבאים
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ורנצו דה פונטה, משורר חצר בווינה ל
 האימפריאלית, מחבר הלברית 

של 28 אופרות בשיתוף עם 11 מלחינים, 
נולד בשנת 1749 בגטו היהודי של ונציה. 

שמו היה אז עמנואל קֹוֶנְלָינֹו. בהיות עמנואל 
בן חמש מתה אמו, והאב לא טרח בגידול 

שלושת בניו ובחינוכם. כל שביקש ירמיהו 
קֹוֶנְלָינֹו הוא להיחלץ מן הגטו. ובאמת, 

בטרם נתקררו הבורקס בטקס בר המצווה 
של עמנואל, בכור הבנים, כבר מוססו בפיהם 

האב ושלושת הבנים את לחם הקודש 
במיסה הקתולית, כשמאחוריהם טקס 

ההטבלה לנצרות. כמה שנים אחר כך העניק 
ירמיה לבניו ֵאם חורגת, נערה נוצרייה בת 

קצת פחות מ-17. 

ֵשם הכומר המטביל היה לֹוֶרְנצֹו ָדה ּפֹוְנֶטה, 
וזה השם ששמח הכומר להעניק לעמנואל, 
בן חסותו החדש. הכומר אף השקיע רבות 
בחינוך העלם והשיג לו מענקים למכללות 
משובחות. בתום לימודיו בחברת ונציאנים 

שאפתנים אחרים, היה המשורר הצעיר 
והמבריק לורנצו לכומר, אם כי לא לזמן רב. 

בוונציה של אותם ימים, שהביוגרף רֹוְדִני 
 ּבֹוְלט מכנה כ"גן עדן לכמרים ולזונות", 
לא הפריעה לו גלימת הכמורה להפוך 

לג'יגולו ולמהמר כפייתי. 

אחר כך נטל לו לפילגש אישה נשואה, 
 ומשהטיפו לו ממוניו מוסר, פתח עמה 

 בית בושת. אין ודאות שזאת הייתה 
הסיבה לגירושו מוונציה. ייתכן שהעילה 
הייתה קינה לטינית שחיבר ב-1776, ובה 
סימפטיה מוצהרת לרפובליקה החדשה 
"ארצות הברית של אמריקה", הנטולה 

מלכים ואצילים. 

משגורש מוונציה, והוא בן 30, עקר לווינה, 
שם מצא בקיסר הנאור יוזף השני, מבטל 
עונש המוות והעבדות, פטרון מיטיב, וזה 

ֲהָפכֹו למשורר החצר. וידויו של דה פונטה 
כי ניסיונו בכתיבת לבריתות זעום, לא מנעה 
מן הקיסר למנותו לכותב אופרות, וכך פגש 

את גדולי מלחיני התקופה, ובהם סליירי, 
מוצרט וָמרין אי סֹוֶלר, שעמם חיבר אופרות 

בצרפתית, בגרמנית, בספרדית ובאיטלקית.            
                                          

מות יוזף השני המיט כליה על ימי הזוהר 
של וינה, ודה פונטה נאלץ לשוב ולנדוד. 

אחרי שהות קצרה בפראג התיישב בלונדון, 
שם חי תריסר שנים מן היד אל הפה עם 
אישה צעירה, שילדה לו בנות ובנים. את 
הכנסתו הדלה מהפקת אופרות השלים 

 בהוראת איטלקית ובממכר ספרים. 

משנוכח שגם בבירת האימפריה הבריטית 
אין שכר למשוררים, היגר לאמריקה, מחוז 
חפצו זה כבר. בניו יורק ובפילדלפיה מצא 
יין סיציליאני, משי פלורנטיני, ֵשיש ַקַרָרה 
ְרָמה, אך לא ספרים באיטלקית.  וגבינת ּפַ
הוא פתח אפוא את החנות החסרה, סייע 

בהעלאת אופרות איטלקיות ובהקמת בית 
אופרה ראשון בדרום מנהטן, וכתב ארבעה 

כרכי זכרונות פטפטניים על פאות מפודרות, 
משי רקום, מוצרט וסליירי.

היכרות מזדמנת עם ְקֶלֶמְנט ְקַלְרק מוּר, 
פרופסור ללימודים קלאסיים בקולג' 

קולומביה, עזרה לו להיהפך לפרופסור 
הראשון לאיטלקית באותו קולג'. 

לווייתו ב-1838 בקתדרלת סנט פטריק, 
בהיותו בן 89, הייתה אחת הגדולות בזמנה.

לֹוֶרְנצֹו ָדה ּפֹוְנֶטה / מחבר הלברית
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צרפתי, איטלקי ואוסטרי מגיעים "
 לספרד". זאת איננה תחילתה של 

בדיחה, אלא משפט המתאר את היווצרותו 
של אחד הכוכבים הזוהרים בשמי האופרה. 

"היום המטורף" היא כותרת משנה של 
ה הזאת, ואכן, לאורך יום   האופרה ּבוּּפָ

 אחד בלבד העלילה מתגלגלת, ובמקום 
אחד - ארמון הרוזן אלמוויוה וגנו. ולמרות 
 אחדות הזמן והמקום, אם אין מתמצתים 

את הרצ'יטטיבים לידי קריינות, כפי 
 שעשינו אנו הפעם, האופרה הזאת 

עשויה/עלולה להימתח לידי שלוש שעות. 
 ארבע מערכותיה גדושות דינמיקות 

בין־מגדריות ובין־חברתיות: אהבה וקנאה, 
סודות ושקרים, ניצול של יחסי מרות 

והטרדות מיניות, נקמנות וֶיס־ֶמניוּת, טפשות 
ופקחות, נבזויות וחרטות, איבות כרוניות 

ובריתות בלתי צפויות. 

 האופרה הזאת היא השותפות הראשונה 
בין מוצרט לבין ָדה ּפֹוְנֶטה*. בעקבותיה באו 

עוד שני שיתופי פעולה, מוצלחים לא פחות: 
דון ג'ובאני וכך עושות כולן. 

בכורת נישואי פיגארו הייתה באחד במאי 
1786 בּבוּרְגֵתיָאֶטר הווינאי. יעד ההגשמה 

לא היה קל להשגה. את הלברית האיטלקית 
 יצר דה פונטה ממחזה תיאטרון של 

פייר ּבֹוַמְרֶשה**, שבגלל ביקורתו האנטי־
אריסטוקרטית נתקל בקשיי צנזורה הן 

בצרפת והן באוסטריה. 

דה פונטה השכיל לעקר מן העלילה את 
מרעומי החתרנות החברתית ולהמירם 

בשנינה לנוכח הָלקוּת המוסרית האנושית 

 בכלל, של נשים, גברים, רופאים, 
 פרקליטים, משרתים ואדונים. ולצד כל 

אלה - שפע של חום וחן אנושיים, הומור, 
ידידות, נחמדות וחסד. לגרסה האופראית 

היה הקיסר יוזף השני מוכן, לשמחת 
הדורות, הצנזורה הוסרה והפנינה נתגלתה 

במלוא זוהרה. 

 בומרשה הציב את ההתרחשות בספרד, 
אולי כדי להרחיק את העדות, ואולי כי 

הספרדים ידועים במזגם החם. הלברית 
של דה פונטה שנונה, ממושקלת ומחורזת 

לעילא, והשפה שבפי הדמויות מתגוונת 
על פי תפקידם החברתי: האדונים מדברים 

איטלקית נעלה מזו שבפי המשרתים, 
ושיחי הדוקטור והשופט מציגים באופן 

קריקטוריסטי את דימויים העצמי לעומת 
דימויים בעיני הבריות. 

אשר למוסיקת מוצרט: כמובן כמה מן 
האריות המרהיבות ביותר בעולם האופרה 
יש כאן, אך מעבר לכך, ההלחנה משקפת 
בהתגוונותה הן את התפניות הדרמטיות 

והקומיות של העלילה, והן את המורכבות 
התוך־חברתית והבין־אישית. 

הרושם הראשון הוא של יופי ואלגנטיות. 
גרד מעט, ויתגלו לפניך רמייה וכאב, כמיהה 

ועלבון. מרש החתונה במערכה השלישית 
הוא דוגמה טובה: רשמי, מלכותי והדור, 
אך פה ושם יש טרילים קטנים, נרעדים, 

המרמזים כי משהו לקוי מאוד עדיין 
באחוזת אלמוויוה. 

מוצרט העניק לתזמורת את היכולת 
 להעביר למאזיניה הרבה ממסרי 

תת־הטקסט: פתיחֹות, נגינֹות ביניים וליוויים 
מביעים מחשבות ומניעים שאינם יכולים 

להימסר במילים. דוגמה פיקנטית לזה 
מצויה באריה המפורסמת שבה מתריס 

פיגארו כלפי מעבידו־מתחרהו "אם לרקד 
תרצה, אדון רוזנצ׳יק, הגיטרינה שלי תנגן". 

 בסלנג האיטלקי של עידן דה פונטה 
 רמזה המילה גיטרה גם לישבן האנושי, 
 ולכן הפולסים המוסיקליים המעטרים 

ן!"  ַנּגֵ יָטִריָנה ֶשִלי ְתּ  את האמירה "ַהּגִ
)IL chitaRRIno le SUOneRÒ(, נשמעים 

לקהל כמכות שמעניק פיגארו לרוזן 
התאוותן במקום שבו הגב הופך לישבן. 

 גם לנגינתן של הקרנות ביצירת מוצרט 
 יש תפקיד עלילתי, ומומלץ לעקוב 
 אחר מופעיהן לאורך היצירה כולה, 

 שהרי ידוע כי בכל פעם שמדובר 
בהצמחת קרניים בוגדנית - קרנות מוצרט 

נכנסות לפעולה... 

 *ראו המאמר עליו בעמ' הקודם.
**פייר־אֹוגֹוְסֶטן ָקרֹון ֶדה ּבֹוַמְרֶשה )1799-1732( 

היה שען, ממציא, מעצב גנים, מחזאי, מוסיקאי, 
במאי, סטיריקן, דיפלומט, מרגל, מממן, מוציא 

לאור, סוחר נשק ומהפכן צרפתי־אמריקני. מעל 
הכול הוא ידוע כמחזאי של הטרילוגיה "הספר 
מסביליה", "נישואי פיגארו" ו"האם האשמה". 

 פרט מעניין: יש הגוזרים את השם פיגארו, 
בעצם גיבור האופרה הזאת והטרילוגיה כולה, 

מ-Fils )de( Caron, בנו של ָקרֹון.
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מערכה ראשונה  
בבוקר חתונתו, פיגארו, משרתו של הרוזן, 

בודק את החדר שהקצה לו אדונו, ואילו 
סוזנה, כלתו לעתיד, חדרניתה של הרוזנת, 
מודדת כובע־פלוס־הינומה. סוזנה פוקחת 

את עיני ֲארוָּסּה להבין שקרבת חדרם לחדרו 
 של הרוזן נועדה לעזור לו, ולא להם: 
היא תקל על האדון לנצל את מרותו 

הגברית־ייצרית על ידי קרבתו הפיזית 
לחדרם. פיגארו מתקצף ומחליט לנקום.

מרצ'לינה, בעבר מנהלת ביתו של ד"ר 
ברטולו )והאומנת של רוזינה, היום הרוזנת 
אלמוויוה( הלוותה בזמנה לפיגארו )בהיותו 
ר( 2000 זהובים. בתמורה התחייב  עדיין ַסּפָ
פיגארו כי יישא אותה לאשה, אם לא יעלה 
בידו לסלק את חובו. לרגל נישואיו הקרבים 

לסוזנה, מרצ'לינה מחליטה להפעיל את 
הסעיף. ד"ר ברטולו מוכן לעזור; בעבורו 

תהיה זו הזדמנות משיבת נפש לנקום 
בפיגארו על שבעבר סייע לרוזן להפוך את 
בת חסותו רוזינה לרוזנת. סוזנה ומרצ'לינה 

נפגשות, ושיחם נוטף נימוס ארסי. 

נער השליחויות הצעיר כרובינו, מאוהב 
כרוני, מתפרץ ומבשר לסוזנה כי גורש מן 

הארמון עקב כך שהרוזן ְתָפסֹו מתעסק 
עם ברברינה, בת הגנן. הנער מתחנן כי 

סוזנה תשיג את התערבות הרוזנת לביטול 
הגזירה. במפתיע הרוזן מגיע, והנער 

המבועת מסתתר מאחורי כורסה. הרוזן עוגב 
אחר סוזנה, ועם כניסת דון בזיליו, המורה 

למוסיקה, גם הרוזן מזנק אל מאחורי 
הכורסה. הדבר מתאפשר, כי כרובינו החליק 

בינתיים לתוך הכורסה, וסוזנה כיסתה 
אותו ביריעת בד. דון בזיליו, מאכער ורכלן, 

בא לספר שכרובינו מחזר אחרי הרוזנת. 
מזועזע, הרוזן מזנק מן המחבוא וחוזר על 

ציוויו כי כרובינו יגורש לאלָתר. בעודו מפליג 
בגינויי כרובינו ומתאר איך תפס אותו עם 

ברברינה, הוא מרים את הבד, והנה גם כאן - 
כרובינו. סצנת הזעם מפי הרוזן נקטעת עם 

כניסת פיגארו להודות לרוזן על כי ביטל את 
"זכות הלילה הראשון", המתירה לכל פאודל 

לבתק את בתולי שפחותיו בטרם יימסרו 
לבעליהן. הרוזן מביע הסכמה רופסת לחגוג 

את חתונת פיגארו וסוזנה, אך מתעקש 
לדחותה. כדי להיפטר מכרובינו, הרוזן 

משלח אותו לצבא. פיגארו מתאר באוזני 
הנער חיי צבא לא ורודים.

מערכה שנייה 
בחדרה, הרוזנת מבכה את מות אהבת בעלה 
אליה. סוזנה מאששת, ומספרת על ניסיונות 

הפיתוי שהרוזן מרעיף עליה. פיגארו מגיע 
ומתאר רעיון גאוני שעלה בו: הוא שלח 

לרוזן מכתב בעילום שם, בדבר מפגש עתידי 
)שקרי( בין הרוזנת למאהב )מומצא(. הוא 

מציע: סוזנה תסכים לפגוש את הרוזן הערב 
בגן הארמון, כרובינו יתחפש לסוזנה, והרוזנת 

תתפוס את הרוזן בקלקלתו. כרובינו בא, 
ולבקשת סוזנה הוא שר שיר שחיבר לכבוד 

הרוזנת. הנשים נועלות את הדלת ומתכוננות 
להלבשת כרובינו בבגדי אישה. סוזנה יוצאת 
מן החדר למצוא שמלה תואמת לנער, והרוזן 

מקיש. הרוזנת פותחת, לא לפני שהיא 
דוחפת את כרובינו אל תוך הארון.

הרוזן מציג לרעייתו את המכתב האנונימי, 
ובינתיים - שאון בארון. הרוזנת נשבעת 

שזאת סוזנה, שלצאת אינה יכולה כי היא 
מודדת שם שמלת כלולות. סוזנה, שכזכור, 

יצאה, חוזרת בינתיים, אך מתחבאת מעיני 
הזוג הדוכסי. למול התנגדותה הנחרצת של 

הרוזנת לפתיחת דלת הארון, הרוזן דורש 
שתצטרף אליו, כדי להביא כלי פריצה. לפני 

צאתו הוא נועל את דלתות החדר. סוזנה 
יוצאת ממחבואה, מאיצה בכרובינו לצאת 

מן הארון, וכיוון שהדלתות נעולות, כרובינו, 
בהחלטת רגע, קופץ דרך החלון לגן. סוזנה 
חומקת לארון במקומו. הרוזנת, תחת אימת 
הצקות הרוזן, מודה כי בארון כרובינו, אבל 

משנפתחת לבסוף דלת הארון, לא הנער 
שם, כי־אם סוזנה. הרוזן מתחרט ומתנצל, 
מדווח לה על המכתב האנונימי ששלח לו 

פיגארו, ונראה שהכול סולחים לכול.

בינתיים פיגארו בא להכין את חתונתו. הרוזן 
מתחקר אותו בדבר המכתב שכתב, והוא, מה 

יגיד? מכחיש. לסבך את מצבו עוד, אנטוניו 
הגנן מתפרץ לחדר ומכריז שגבר קפץ לגן 
מחלון חדרה של הרוזנת. פיגארו מאשים 

אותו בתחילה בהזיות שכרות, אבל אחר כך 
הוא "מודה" כי הוא שקפץ מן החלון ואפילו 
מוסיף צליעה פתע, לשם חיזוק אמירתו. כל 
זה טוב לאופרה בופה. הגנן, למרות שכרונו, 

מגיש לרוזן את צו הגיוס של כרובינו, 
שנתגלגל בעפר במקום נחיתת הנער. בסיוע 

לחישותיהן של סוזנה ושל רוזינה, פיגארו 
נחלץ גם מזה: "כרובינו נתן לו את פקודת 

ההצבה, כדי לציידה בחותמת נאותה". ברגע 
זה מרצ'לינה מגיעה, וברטולו ובזיליו עמה. 
פיגארו הן לא פרע את חובו, ועליו לשאת 
אותה כעת. בספטט המסיים, שתי קבוצות 

שרות בהרמוניה אך בתחושות מנוגדות: 
שני הנתבעים - פיגארו וסוזנה - דואגים, 

ושלושת התובעים - מרצ'לינה, ברטולו 
ובזיליו - מדושני עונג. לבה של הרוזנת עם 

מהלך העלילה



הזוג הצעיר ואילו מוחו המתחבל של הרוזן 
עם התובעים. 

מערכה שלישית  
הרוזן, מבולבל מתהפוכות היום, נחוש 

לכפות על פיגארו לשאת את מרצ'לינה. 
סוזנה באה אליו לקדם את המזימה: היא 

 "מסכימה" לפגוש את הרוזן בערב בגן. 
דא עקא, בצאתה, היא לוחשת לפיגארו 
העומד להיכנס "ניצחנו", ואת הלחישה 

 הרוזן שומע ומחליט )שוב( "נקמה". 
הרוזנת חוששת שמזימת פיגארו תצא 

משליטה. היא נזכרת באהבתו של הרוזן 
ומחליטה לעוררה מחדש.

השופט דון קורציו מכריז שעל פיגארו 
לקיים את סעיף ההתחייבות. פיגארו מכריז 
שאינו יכול בלא הסכמת הוריו, שאת זהותם 
איננו יודע, כי נחטף בינקותו. כשהוא חושף 

את סימן הלידה שעל זרועו, מרצ'לינה 
מזהה כי זה בנה ומצהירה כי ברטולו האב. 

סוזנה מגיעה, ואבוי, מוצאת את פיגארו 
בזרועות מרצ'לינה. למרבה המזל אי־ההבנה 

מתבררת מהר, וכשהרוזן נוטש, מאוכזב 

מכישלונו, מתקבלת החלטה בדבר חתונה 
כפולה: סוזנה־פיגארו, מרצ'לינה־ברטולו. 

אנטוניו מדווח לדוכס שכרובינו לא עזב 
את הארמון כנדרש, אלא סובב בו מחופש 
לנערה. בינתיים הרוזנת מכתיבה לסוזנה 

פתק פיוטי לרוזן ובו ההזמנה למפגש לילי 
בגן. היא חותמת את המכתב בסיכה, שעל 

הרוזן להחזיר לסוזנה, כסימן שהבין וקיבל. 
פיגארו נכנס, ומכריז על תחילת חגיגות 

החתונה. בעת שסוזנה כורעת לפני הרוזן 
תוך כדי ריקוד של כיבוד, היא מגניבה לו 

את הפתק החתום בסיכה, ולהנאת פיגארו, 
הרוזן נדקר ומדמם. הכל מוזמנים לנשף 

הגדול בערב.

מערכה רביעית  
בליל אין־ירח, בגן הארמון, ברברינה בוכה: 

היא איבדה את הסיכה שנתן לה הרוזן 
להשיב לסוזנה. פיגארו בא עם מרצ'לינה 

ולומד מברברינה על רצונה של סוזנה 
להיפגש עם הרוזן בחשאי. בלי לזכור 

שהרעיון היה שלו, הוא נדהם מ"בגידת" 
כלתו, ו... נשבע לנקום. מרצ'לינה מאמינה 

בחפותה של סוזנה ומזהירה אותה. סוזנה 
מחליטה להעניש את פיגארו ושרה לתוך 
החושך שיר אהבה המיועד כביכול לרוזן. 

בינתיים הרוזנת וסוזנה מסתירות את 
זהותן, וקומדיית טעויות לפנינו: כרובינו 

מנסה לחלץ מן הרוזנת )למעשה "סוזנה" 
בתחפושת( נשיקה, הרוזן המגיע בחושך, 

נשיקה המחליקה של כרובינו  זוכה ּבַ
ומנחית על פיגארו סטירה שנועדה לנער 
השליחויות. כשהרוזן נותר סופסוף לבדו 

עם הסטוץ שלו "סוזנה" )כלומר בעצם עם 
רעייתו הרוזנת( הוא מעניק לה תכשיט, 
תשר לפלירט המובטח. בינתיים פיגארו 

 נתקל בסוזנה )המעמידה פני הרוזנת 
ואפילו מחקה את קולה(. הקומדיה בתוך 

קומדיה היא, שגם אחרי שהוא מזהה 
את קול זוגתו מבעד לחיקוי הרוזנת, הוא 

ממשיך להעמיד פנים שאחרי הרוזנת הוא 
 מחזר. על כך סוזנה מכה אותו נמרצות, 

אך לבסוף הפיוס הטוב מגיע. 

עדיין בחושך, הרוזן מחפש את סוזנה, 
ואינו יודע שהאישה שפיגארו מטיל עצמו 

לרגליה היא היא סוזנה )ולא "הרוזנת", כפי 
שהיא נדמית(. תוך כדי ניסיונו של הרוזן 

למצוא את סוזנה בחשכת החורש, הוא גורר 
משם, בזה אחר זה, את כרובינו, ברברינה, 

מרצ'לינה ואת סוזנה האמיתית. לתחינותיה 
של זו שיסלח, הוא מסרב בתוקף, כי הלא 

כרגע החליפה )בתור "הרוזנת"( מילות 
אהבה עם פיגארו. אך כשלפתע מופיעה 

מן החשיכה הרוזנת האמיתית, הרוזן נותר 
המום ואילם, וזה מקום טוב מאוד לסיים. 

הרוזן זוכה בסליחת רוזינה, והיום המטורף 
מסתיים בצהלה.
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 הוראות הבימוי נועדו להבהיר את 
 עלילת האופרה. בביצוע של היום, 

ביצוע קונצרטי, רוב ההוראות האלה 
יצטיירו בדמיון הצופים.

אוברטורה פרסטו

מערכה א'
 )חדר בארמונו של הרוזן אלמוויוה 

שליד סביליה(.

דואט 
ִרים... ר... ֶעשְׂ פיגארו: ָחֵמׁש... ֶעשֶׂ

לֹוׁש... ִעים ְוׁשָ ש... ַאְרּבָ ים־ְוׁשֵ לֹוׁשִ ים... ׁשְ לֹוׁשִ ׁשְ
ו ּבוּל ֶזה ַמְתִאים ִלי.  סוזנה: ִהּנֵה, ַעְכׁשָ

ִביִלי.  ׁשְ ְמיָֻחד ּבִ פוּר ּבִ מֹו ּתָ ּכְ
פיגארו: ָחֵמׁש...

י, ִפיָגארֹו... ּלִ ל ֶרַגע, ָחמוּד ׁשֶ ּכֵ ְסּתַ סוזנה: ּתִ
ר... פיגארו: ֶעשֶׂ

י, ִפיָגארֹו... ּלִ ל ֶרַגע, ָחמוּד ׁשֶ ּכֵ ְסּתַ סוזנה: ּתִ
ִרים... פיגארו: ֶעשְׂ

ל ֶרַגע...  ּכֵ ְסּתַ סוזנה: ּתִ
ים... לֹוׁשִ פיגארו: ׁשְ

ל ֶרַגע...  ּכֵ ְסּתַ סוזנה: ּתִ
י... ּלִ 'ּכֹוַבע ׁשֶ ְרֶאה ּתַ ּתִ

ש... ים־ְוׁשֵ לֹוׁשִ פיגארו: ׁשְ
י... ּלִ 'ּכֹוַבע ׁשֶ ְרֶאה ּתַ סוזנה: ּתִ

לֹוׁש... ִעים ְוׁשָ פיגארו: ַאְרּבָ
ל ֶרַגע וכו' וכו'  ּכֵ ְסּתַ סוזנה: ּתִ

ָמה, ְמאֹוד הוּא ָיֶפה, ן, ְנׁשָ פיגארו: ּכֵ
ְך.  ִביּלֵ ׁשְ ְמיָֻחד ּבִ פוּר ּבִ מֹו ּתָ ּכְ
 סוזנה, פיגארו: ֵאיֶזה יֹוִפי, 

ׁש ָקֵרב! נוּ ַמּמָ ּלָ ּבֶֹקר ַהֲחֻתּנָה ׁשֶ
יף ַלֲחָתִני ָהאֹוֵהב, ה ּכֵ ּמָ סוזנה: ּכַ

יף ַלֲחָתֵנְך ָהאֹוֵהב... ה ּכֵ ּמָ פיגארו: ּכַ

ה,   סוזנה, פיגארו: ...הוּא ַהּכֹוַבע ַהזֶּ
ב, ַלּבֵ ַהיֶָּפה, ַהּמְ

ַעְצָמּה! ְפָרה ָלּה סוָּזָנה ּבְ ּתָ ׁשֶ

המספר 

דואט 
פיגארו: ִאם ָמאָדאם ְצִריָכה אֹוָתְך,

ין, קֹוֵראת ִהיא ָלְך - ין־ּדִ ָאז, ּדִ
נֵי ְצָעִדים ֶאְצָלּה. ׁשְ ְוַאּתְ ּבִ

אֹו: ַהּבֹוס ָצִריְך אֹוִתי
ְוָאז, ּדֹון־ּדֹון, קֹוֵרא הוּא ִלי,
ַוֲאִני ֶאְצלֹו! ְקִפיָצה ַקּלָה!

יֹום ֶנְחָמד, ן, ְוּגַם: ּבְ סוזנה: ּכֵ
ד, ְכּבָ ְתאֹום רֹוְזֵננֹו ַהּנִ ּפִ

ַלח אֹוְתָך ין, ַיְחִליט... ִיׁשְ ין־ּדִ ּדִ
ה ְסבוָּכה, יָמה ִטּפָ ִלְמשִׂ

אי  ד ָקרֹוב ְלַוּדַ ְוָאז ֵאיֶזה ׁשֵ
ין־ּדֹון ֵאַלי  יִָביא אֹותֹו ּדִ

ין... ין־ּדִ ּדֹון־ּדֹון! ּדִ
ֶקט! ׁשֶ ִרי ּבְ ּבְ ! ּדַ ׁשְ ׁשְ פיגארו: ׁשְ

יב! ְקׁשִ ין... ּתַ ין־ּדִ סוזנה: ּדֹון־ּדֹון! ּדִ
יִדי ַמֵהר! ּגִ פיגארו: נוּ, נוּ, ּתַ
ר, ַדּבֵ ּנְ ְרֶצה ׁשֶ סוזנה: ִאם ּתִ
ֲאִמין ִלי ְוַתְפִסיק ַלְחׁשֹד!  ּתַ
ר, ַדּבֵ ּנְ ן, רֹוֶצה ׁשֶ פיגארו: ּכֵ
ד ְמאֹוד, ְמאֹוד. ֲאָבל חֹוׁשֵ

המספר 

ָקָוִטיָנה )שיר( 
ְרֶצה, ֲאדֹון רֹוֵזְנִצ'יק, ד ּתִ פיגארו: ִאם ְלַרּקֵ

ְרֶצה, ֲאדֹון רֹוֵזְנִצ'יק, ד ּתִ ִאם ְלַרּקֵ
ן, ַנּגֵ י ּתְ ּלִ יָטִריָנה ׁשֶ ַהּגִ

ן!  ן, ּכֵ ַנּגֵ יָטִריָנה ִהיא ּתְ  ַהּגִ
ן! ַנּגֵ ן, ִהיא ּתְ ן, ּכֵ ַנּגֵ ִהיא ּתְ

י,  ּלִ ית־ֵסֶפר ׁשֶ ם ַלֵבּ ָרׁשֵ ִאם ּתֵ
ְלַמד ֶאְצִלי! ָעִדים ּתִ ל ַהּצְ ֶאת ּכָ

ד אֹוָתְך ֵהיֵטב,  ֲאַלּמֵ
ל ַהּלֵב! ׁש ִמּכָ ַמּמָ

ַפע ְטִריִקים ׁשֶ ֲאָבל ּבְ
ִטיִקים, 'ׁשְ ֶאְלַמד ֶאְצְלָך ַתּ

יֵּף, ֶאְלַמד ְלַסיֵּף, ֶאְלַמד ְלׁשַ
ִעם ּפֹה ְקָצת ִלְנּבֹר, וּפֹה ְקָצת ַלְחקֹר, 

ּבֹר. ל ְמִזּמֹוֶתיָך ֶאֱהפְֹך ְוֶאׁשְ ֶאת ּכָ

המספר 

אריה 
ָקָמה, ן, ַהּנְ ן, ּכֵ ָקָמה, ּכֵ ברטולו: ַהּנְ

ַעל ַהָחְכָמה, ל ּבַ ִהיא ָהעֶֹנג ׁשֶ
ר? ִלְמחֹל ַעל ֶעְלּבֹון? ְלִהְתַעּלֵם? ְלַוּתֵ

יֹוֵתר! ָפל הוּא, ָנלֹוז ּבְ ָבר ׁשָ ּדָ
ְקלוּל, ּקוּל ְוׁשִ ּתֹוְך ׁשִ

ִנינוּת ְוִהְתַלֲהבוּת, ּתֹוְך ׁשְ
יבוּת, ן... ְוָהִעְנָין ֵהן ּכֹה ְמאֹוד ַרב־ֲחׁשִ ֶזה ִנּתַ

ה! ַהֲאִמינוּ ִלי, ֶזה ֵיָעשֶׂ
ים ִאם ָנחוּץ - ֶאְחרֹׁש ֶאת ִסְפֵרי ַהֻחּקִ
יִמים ְרחֹוִקים, ְקּדִ רוּׁש - ָאדוּג ּתַ ִאם ּדָ

ֶכֶפל ָלׁשֹון, ֳעְרַמת ֲעִמימוּת, ּבְ ּבָ
יֹון. זָּ ְדַבר־ּבִ ל אוֹ ּבִ ְסַקְנּדָ כוֹ ּבִ ֲאַסּבְ

ַרְך, ֶסִביְלָיה ַהּכְ ְרטֹולֹו ָידוַּע ּבְ ם ַבּ ׁשֵ
ח! ְמֵהָרה ְינֻּצַ ְמֵזר ַהזֶּה ִפיָגארוֹ ּבִ ַהּמַ

המספר 

דואט
י ַהזֹּוֶהֶרת! ִבְרּתִ ְנִסי ְלָפנַי, ּגְ מרצ'לינה: ִהּכָ

ִביָרה ֶנֱהֶדֶרת! סוזנה: לֹא, לֹא, ַאֲחַרִיְך, ּגְ
! מרצ'לינה: הֹו, לֹא, קֶֹדם ַאּתְ

! סוזנה: לֹא, לֹא, ְלִכי ַאּתְ
! מרצ'לינה: הֹו, לֹא, קֶֹדם ַאּתְ

נישואי פיגארו



! סוזנה: לֹא, לֹא, ְלִכי ַאּתְ
מרצ'לינה, סוזנה: ֶאת ְמקֹוִמי ֲאִני יֹוַדַעת, 

ּנִימוִּסים ֵאיִני ּפֹוַגַעת!  ּבַ
ּלַת ַהֵחן! מרצ'לינה: ּכַ
בֹוד! ִביַרת ַהּכָ סוזנה: ּגְ

מרצ'לינה: ֲאהוַּבת ָהרֹוֵזן!
סוזנה: ֲאהוַּבת ְסָפַרד!

ְבֵחְך... מרצ'לינה: ָמה ָרב ׁשִ
ְמָלֵתְך... סוזנה: ָמה ַהּדוָּרה שִׂ
מרצ'לינה: ָמה ַרם ַמֲעָמֵדְך...

יֵלְך... סוזנה: ָמה ַרם ּגִ
ַחיַּי,  יץ ָלּה, ּבְ  מרצ'לינה: ַאְרּבִ

ה... ּקָ ְהֶיה ּפֹה עֹוד ּדַ ִאם ּתִ
ָלה וַּמְצִחיָקה... סוזנה: אֹוי, אֹוי, ֵאיֶזה ְזֵקָנה ּבָ

י ַהזֹּוֶהֶרת! ִבְרּתִ ְנִסי ְלָפנַי, ּגְ מרצ'לינה: ִהּכָ
ִביָרה ֶנֱהֶדֶרת! סוזנה: לֹא, לֹא, ּגְ

ִריָּה! ּלָה ַהְטּ מרצ'לינה: ַהּכַ
בֹוד! ֶבֶרת ַהּכָ סוזנה: ּגְ

המספר 

אריה
כרובינו: ָמה קֹוֶרה ִלי, אֹוי, ָמה ִמְתַרֵחׁש?

ַעם ֵאׁש, ַעם ֶקַרח, ּפַ 'ִני קֹוֵדַח: ּפַ
'רֹאש, ה ַמְסִעיָרה ִלי ּתַ ָ ל ִאּשׁ ּכָ

'ֵלב, ה ַמְרִעיָדה ִלי ּתַ ָ ל ִאּשׁ ּכָ
י לֹוַמר "ַאֲהָבה" אֹו "אֹוֶהֶבת", ּדַ
ְלֶהֶבת. מֹו ׁשַ ָבר ִנְדַלק ּכְ ְוַהּלֵב ּכְ
הוּא רֹוֵעד, הוּא ּדֹוֵפק, ְמַרְפֵרף,

ה ִלי ִלְכּבֹׁש. ׁשֶ ּקָ ְתׁשוָּקה ׁשֶ ּבִ

ֲחלֹום, ֲאִני ֵער, ֲאָבל ּגַם ּבַ ׁשֶ ּכְ
ל ַהיֹּום: ר ּכָ ַאֲהָבה ֲאַדּבֵ

ָחִלים, ר ֶלָהִרים, ַלּנְ ֲאַסּפֵ
ָלִלים, ֶלָעִלים, ָרִחים, ַלּצְ ַלּפְ

ֲאַגּלֶה ַלֵהִדים, ָלֲאִויר,

יר, ּבִ ׁשוָּקִתי ַהּכַ א ּתְ ֶאת ַמּשָׂ
ָבר ְלִמי, ַאר ּכְ ְוִאם ֵאין, לֹא ִנׁשְ

ר ְלַעְצִמי. ֲאִני ְמַסּפֵ

המספר 

שלישייה
 הרוזן: ָמה ֲאִני ׁשֹוֵמַע?! 

ּנַאי! ַגע, ֶאת ַהזַּ 'ּפֶ ַסּלֵק ִמיָּד, ָהֶרַגע, ַתּ
ָחרֹון,   בזיליו: ָנא, ָאדֹון, ַאל ּבֶ
י, אוַּלי... ְעּתִ ְזַמן לֹא טֹוב ִהּגַ ּבִ

סוזנה: אֹוי ֶחְרּבֹון, ֵאיֶזה ָאסֹון,
ַחד ַמר נֹוֵפל ָעַלי!  ּפַ

ְמַעט ָנְפָלה! הרוזן, בזיליו: ֻאְמָלָלה, ּכִ
י!  ת יֹוֵתר ִמּדַ ׁשֶ ִהיא ִנְרּגֶ

ה! א ַהזֶּ ּסֵ בזיליו: ְלַאט, ִהּנֵה, ַלּכִ
ִנים!  סוזנה: ָמה ָקָרה ִלי? ָמה ִנְהָיה ִלי? ֻחְצּפָ

ְרדוּ ֵמָעַלי!
ְך וְּלטֹוָבֵתְך בזיליו: ְלִצּדֵ

ֲאַנְחנוּ ּפֹה, ַלֲעזֹר ְוַדי!
ְך וְּלטֹוָבֵתְך הרוזן: ְלִצּדֵ
ֲאַנְחנוּ ּפֹה, ְמאֹור ֵעינַי!

י, ָאַמְרּתִ בזיליו: ְוַעל ַהּנַַער, ָמה ׁשֶ
י! ֲאִני ָסַבְרּתִ ד ׁשֶ ֶזה... ַרק ָחׁשַ

 סוזנה: זֹאת ֲעִליָלה, ֶזה ַלַעז ַרע, 
אי. ּדַ ֲאִמין לֹו, ַלּבַ ַאל ּתַ

הרוזן: ְיֻסּלַק ַהְפַלְרְטָטן! 
ן ָקָטן! סוזנה, בזיליו: ִמְסּכֵ

ן ָקָטן!  ן ָקָטן! ִמְסּכֵ  הרוזן: ִמְסּכֵ
מֹו ָיַדי! יו ּבְ ַפְסּתִ ַוֲאִני ּתְ

סוזנה: ֵאיְך?!
בזיליו: ָמה?!
סוזנה: ָמה?!

בזיליו: ֵאיְך?!
סוזנה, בזיליו: ֵאיְך וָּמה?!

י,  ּתִ ׁשְ ת ּדֹוָדֵתְך ִנּגַ  הרוזן: ֶאל ּבַ

ֶלת... ְנעוָּלה, ְוַהּדֶ
י -  ּתִ ׁשְ י ֲאִני ִהּקַ ְתָחה - ּכִ  ִהיא ּפָ

ְנבֹוָכה וְּבהוָּלה,
י ְיסֹוִדי, ּתִ שְׂ ִדי ְוִחּפַ ֶזה עֹוֵרר ֶאת ֲחׁשָ

אן,  מֹו ּכָ ְך, ּכְ י ּכָ ֵהַרְמּתִ וְּכׁשֶ
ְלָחן,  ֻ ת ַהּשׁ ֶאת ַמּפָ

ין!  רוּּבִ ֶאת ִמי רֹוִאים? ֶאת ּכֵ
ָנָבל, ֲאִני לֹא ַמֲאִמין!!!

סוזנה: אֹוי ַוֲאבֹוי, ֲאִני ֲאבוָּדה!
ָדה!  בזיליו: ֶזה ּגָדֹול! ֶזה ַאּגָ
ָדה, ְכּבָ י ַהּנִ ִבְרּתִ הרוזן: ָאה! ּגְ

יָטֵתְך! ו ֶאת ׁשִ ֵמִבין ַעְכׁשָ
רוַּע, סוזנה: ֶזה ּגָרוַּע ִמּגָ

ְך! ּבֵ ֶזה הֹוֵלְך וִּמְסּתַ
ל ַהיָּפֹות, ְך עֹושֹׂות ּכָ בזיליו: ּכָ

ר, עֹוד ֵאיְך!!! לֹא ָחָדׁש! ֻמּכָ

המספר 

אריה
פיגארו:

י, ִנְגַמר,  רֹון ְמאָֹהב, ּדַ ְרּפַ ּפַ
יְָּך ֶלָעָבר, ָבר ׁשַ ְלעֹוֵפף - ּכְ
ָחר,  נֹות ִמּמָ ִציק ַלּבָ לֹא ּתָ

הֹו, ָאדֹוִניס, ַנְרִקיס ְמאָֹהב. 

טוּ ֶאת ַהּכֹוַבע, ְ לֹא נֹוצֹות ְיַקּשׁ
יָך, ּלֶ ְלּתַ ָפֵאר ּכֹה ׁשֹוָבב ּתַ ַהּמְ

נֶיָך, ן עֹור ּפָ ַ לֹא ִיְזָהר ְמֻדּשׁ
ְנָהב.  ל ַעְלָמה, ְורֹד־ׁשֶ עֹוָרּה ׁשֶ ּכְ

 
י, ִנְגַמר,  רֹון ְמאָֹהב, ּדַ ְרּפַ ּפַ
יְָּך ֶלָעָבר, ָבר ׁשַ ְלעֹוֵפף - ּכְ
ָחר,  נֹות ִמּמָ ִציק ַלּבָ לֹא ּתָ

הֹו, ָאדֹוִניס, ַנְרִקיס ְמאָֹהב. 



דוִּדים, ין ַהּגְ ְמֻחיָּל ּבֵ
ָגִדים, ק ּבְ ָפם, ִעם שַׂ ְמשֻׂ

ִעם רֹוֶבה ְוֶחֶרב ּגַם,
ו ָזקוּף ְוַאף מוָּרם, ּגֵ

ן אֹו קפל"ד, ַעל ָהרֹאׁש טוְּרּבָ
י מוָּעט,  ַכר ּדֵ בֹוד, שָׂ טֹונֹות ּכָ

וִּבְמקֹום ִלְרקֹד, ִלְצחֹק,
בֹץ ָעמֹק, בֹוֵסס ּבְ ּתְ

ְיא אֹו ְיָערֹות, ַהר אֹו ּגַ
רֹות, ְדּבָ ּמִ ָלִגים, ּבַ ְ ּשׁ ּבַ

ִלְתרוַּעת ַהֲחצֹוְצרֹות,
ְחְררֹות, ָצצֹות ִמְסּתַ ְלקֹול ּפְ

ַהּצֹוְנחֹות ִלְפעֹר ּבֹורֹות.
י ָאְזנֶיָך - ְמִצּלָה. ּתֵ ׁשְ

ינֹו, ְצַעד ָקִדיָמה, רוִּבּ ּכֵ
ֵאֵלי ְקָרב וְּתִהּלָה! 
ֵאֵלי ְקָרב וְּתִהּלָה! 
ֵאֵלי ְקָרב וְּתִהּלָה!

מערכה ב'
)בחדרה של הרוזנת. הרוזנת לבדה(

המספר 

ָקָוִטיָנה
ְכֵאִבי, ִני, ַאֲהָבה, ִלי ָמזֹור ּבִ הרוזנת: ּתְ

יֶַּגע וָּבֲאָנחֹות! ּבַ
יִבי ִלי ֶאת ֲאהוִּבי, ׁשִ אֹו ּתָ

ִני ִלי ָלמוּת, ְלָפחֹות!  אֹו ּתְ
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ַקְנצֹוֶנה )שיר( 
ן, ַהיֹּוְדעֹות ָמה ַטַעם ָהַאֲהָבה, כרובינו: ַאּתֶ

י ֵיׁש ֶלָהָבה! ִלּבִ ּבֹואוּ ִלְראֹות: ּבְ
אן, ֲאִני ָחׁש, ֲאָתֵאר ָלֶכן ּכָ ָמה ׁשֶ

ׁש לֹא מוָּבן. ִלי ֶזה ָחָדׁש וַּמּמָ
ִמיָהה, ל ִמין ּכְ ה... ׁשֶ חוּׁשָ י ּתְ ֵיׁש ּבִ

ַעם ְמַעּנָה, ַעם ְמַהּנָה, ּפַ ּפַ
ְתאֹום ִמְתָקֶרֶרת, ַהּנֶֶפׁש ִנְסֶעֶרת... ּפִ
ַעם ּבֹוֶעֶרת. ְוָאז, ַאְחֵרי ֶרַגע, ׁשוּב־ּפַ

יף ִמחוּץ ְלַעְצִמי, שׂ ֵאיֶזה ּכֵ ְמַחּפֵ
ֲאָבל ָמה - לא יֹוֵדַע, ְולֹא ֵאֶצל ִמי.

ִלי ִלְרצֹות, ֲאִני ֶנֱאָנח, ֶנֱאַנק ּבְ
יׁש - ִלְרעֹד ְוִלְרטֹט. ִלי ְלַהְרּגִ ְוָאז - ּבְ

יִָּמים, ילֹות ּבַ ּלֵ ְלָוה ּבַ ִלי ׁשַ ַחי ּבְ
י ָנִעים. ַהּכֹל ּדֵ ֵרר? ׁשֶ וָּמה ִמְתּבָ
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אריה
ִים, ְרּכַ סוזנה: ּבֹוא, ֵרד ַעל ַהּבִ

זוּז! ָכה, ַאל ּתָ ב ּכָ ׁשֵ
ֵתַפִים, ְלַאט, סֹוֵבב ֶאת ַהּכְ

ָיֶפה! ֵמָאה ָאחוּז!
'ְלָחַיִים, ו ּתַ ַעְכׁשָ

ר! יט ְלפֹה ָיׁשָ ּבִ ּתַ
ר ִעם ָהֵעינִַים, ָיׁשָ

ָבר! ָמָדאָמה לֹא ּפֹה ּכְ
ִרים, ָּארֹון ּתָ 'ַצו ַתּ

ט הֹוֵרד, ּבָ ֶאת ַהּמַ
ָיַדִים ְלָפִנים,

ִנְרֶאה אֹוְתָך צֹוֵעד.
ְתִחיל ִלְצעֹד!  נוּ, קוּם, ּתַ

'ְסָיח, ְרִאי אֹותֹו ּתַ ּתִ
מֹו ַמְלָאְך! ָיֶפה ּכְ

ט הֹוֵרס, ָמה, לֹא? ַמּבָ
ל ָאּפֹולֹו! ְוגוּף ׁשֶ
נֹות ל ַהּבָ ֲחלֹום ּכָ

ֵמָהמון ִסּבֹות טֹובֹות.
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שלישייה 
יַע ָלְך! הרוזן: סוָּזָנה, ְצִאי ִמיָּד, ֲאִני ַמּצִ

ְך. ה ֶזה ְמֻסּבָ ה ַרק ְקָצת! ִטּפָ הרוזנת: לֹא, ַחּכֵ
 סוזנה: אֹוי, אֹוי, ֶזה לֹא ֶנְחָמד! 

ַהּנַַער ְלָאן ָהַלְך?!
ִתי?! ֻקּדָ הרוזן: וִּמי מֹוֵנַע, ִמי, ְלַמּלֵא ֶאת ּפְ

ִניעוּת: הרוזנת: מֹוַנַעת ֶאת ֶזה ַהּצְ
לוּלֹות, ה ַלּכְ ְמָלה ֲחָדׁשָ שִׂ

יִחידוּת.  ם ּבִ ִהיא מֹוֶדֶדת ׁשָ
רוּר ּפֹה ָמה ַהּסֹוד: הרוזן: ּבָ

ר! ּתֵ ֵיׁש ִאיׁש ּפֹה ִמְסּתַ
ב ָעגוּם ְמאֹוד,   הרוזנת: ַמּצָ

ִמי יֹוֵדַע ָמה ִיְהֶיה?
 סוזנה: אֹוי, אֹוי! 

ַאר ִלְראֹות ָמה ָהְלָאה ּפֹה ִיְקֶרה! ִנׁשְ
הרוזן: סוָּזָנה! 
הרוזנת: ָאּנָא!
הרוזן: ָלֵצאת! 

ֵעת!  הרוזנת: לֹא ּכָ
ָבִרי! י ִמיַּד ּדְ הרוזן: ֲעשִׂ

ִרי! הרוזנת: ָלֵצאת לֹא ֶאְפׁשָ
ִמיִעי קֹול, הרוזן: ָאז טֹוב, ַהׁשְ

ְפִנים!  ִאם ַאּתְ ִנְמֵצאת ּבִ
הרוזנת: לֹא, לֹא, לֹא ֶרַבע קֹול, 

ִתי! ֻקּדָ ְתִקי, זֹאת ּפְ ׁשִ
ְמִעי, ַרְעָיִתי, ְזִהירוּת! הרוזן: ׁשִ

ֲערוִּריָּה, ָחׁשוּב ְמאֹוד ִלְמנַֹע! ל, ׁשַ ְסַקְנּדָ
כוּת, ּבְ ַחיַּי, ִהְסּתַ סוזנה: ּפֹה ֵיׁש, ּבְ

ֵעת ִלְצמַֹח! ֲערוִּריָּה, עֹוְמִדים ּכָ ל, ׁשַ ְסַקְנּדָ
י ַהיָָּקר, ְזִהירוּת, הרוזנת: ִאיׁשִ

ֲערוִּריָּה, ָחׁשוּב ְמאֹוד ִלְמנַֹע ל, ׁשַ ְסַקְנּדָ

המספר 



דואט
ח, ְפּתַ ח, ַמֵהר ּתִ ְפּתַ סוזנה: ּתִ

ִלְפּתַֹח, זֹאת סוָּזָנה,
ְבַרח, ֵצא ֵמַהר, ּתִ ּתֵ

ֵצא ֵמָהָארֹון! ּתֵ
כרובינו )יוצא מבוהל מהארון(:

אֹוי, אֹוי, ָמה ּפֹה קֹוֶרה?
אֹוי, אֹוי, ֵאיֶזה ָאסֹון!

ם... אוַּלי ִמּפֹה... סוזנה: ִמׁשָ
כרובינו: אֹוי, אֹוי, ֵאיֶזה ָאסֹון!

סוזנה, כרובינו: ַהּכֹל ָנעוּל, אֹוי, אֹוי!
ׁש ֶחְרּבֹון!  ׁש, ַמּמָ ַמּמָ

רֹון! ּגָ כרובינו: חֹוֵנק ִלי ּבַ
ַחד! ָהָאדֹון! סוזנה: אֹוי, ּפָ

כרובינו )ניגש לחלון ופותח אותו(:
ה! ן, ֲאִני ֶאְקּפֹץ ְלַמּטָ ה ּגַ ְרִאי, ְלַמּטָ ּתִ

!? ְעּתָ ּגַ ּתַ ינֹו, ִהׁשְ רוּּבִ סוזנה: ּכֵ
ְסּגֹר ֶאת ַהַחּלֹון! ּתִ

רֹון! ּגָ כרובינו: חֹוֵנק ִלי ּבַ
!? ְעּתָ ּגַ ּתַ ה! ָמה, ִהׁשְ סוזנה: ַחּכֵ
ָבר, ָהָאדֹון! כרובינו: הוּא ּפֹה ּכְ

, ֵאל ֶעְליֹון!!  בֹוּהַ סוזנה: ֶזה ּגָ
ְסּגֹר ֶאת ַהַחּלֹון! ּתִ

י! ָבר ּדַ ַעְזִבי אֹוִתי, ּכְ כרובינו: ּתַ
ֶבֶרת, ְלַמַען ַהּגְ

'ַחיַּי! ֶאְקּפֹץ ָלֵאׁש, ּבְ
יָקה ּבֹוֶעֶרת, ְקִחי ְנׁשִ

י! י ָלּה, וּּבַ ִמֶמּנִ
סוזנה: ֲעצֹר, ֲאִני אֹוֶמֶרת!

ׁשֹון! ַיֲהרֹג ת'ַעְצמֹו, ִטּפְ
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פינאלה - שביעייה
 הרוזן )ניגש אל הארון(: 

חוּת־ֵעֶרְך,  ם, ַמְמֵזר ּפְ ָ ֵצא ִמּשׁ

ִליַח ֶנֱאָלח! ֵצא, ׁשָ
'טֹון, ְנִמיְך ּתַ הרוזנת: אֹוי, ָאדֹון, ּתַ

ְך. ל ּכָ ְבִהיל אֹותֹו ּכָ ַאל ּתַ
ָמה! מֹוהוּ ֲאׁשֵ הרוזן: ַאּתְ ּכָ

ַמע! הרוזנת: לֹא, ׁשְ
הרוזן: נוּ, ָמה ֵיׁש, ָמה?

ב ַהזֶּה ּצָ ַהּמַ ע ׁשֶ הרוזנת: ּדַ
ְמָצא  ה אֹותֹו ּתִ ּבֹו ַאּתָ ׁשֶ
ֲחִצי־ֵערֹום, ֲחשׂוּף־ָחֶזה...

הרוזן: ֲחִצי־ֵערֹום, ֲחשׂוּף־ָחֶזה? 
ה... יֵָּרֶאה ִאיׁשָ הרוזנת:... ָהָיה ׁשֶ
ה! ׁש ּבוּׁשָ י! ֶזה ַמּמָ הרוזן: ֵהַבְנּתִ

ַוֲאִני ֶאְדַאג ִלְנָקָמה! 
ה ִלי ָעֶול ְדךָ עֹושֶׂ הרוזנת: ֲחׁשָ

ה לֹא ְנִעיָמה! וְּתחוּׁשָ
ה! י, ֵאיזוֹ ּבוּׁשָ הרוזן: ֵחי ַנְפׁשִ

ְהֶיה ּפֹה ְנָקָמה!  ן, ּתִ ּכֵ
ִני ַמֵהר! ַח, ּתְ ְפּתֵ ֶאת ַהּמַ

ָמה... ל ַאׁשְ ֵאין ּבֹו ּכָ ע ׁשֶ הרוזנת: ּדַ
ַח! ְפּתֵ ִני ֶאת ַהּמַ הרוזן: ּתְ

ָמה! ה יֹוֵדַע: ֵאין ּבֹו ַאׁשְ הרוזנת: ַאּתָ
הרוזן: לֹא יֹוֵדַע ִמי וָּמה!

ִקי, ְלִכי ִמיָּד, ִנְקֵלית ַאַחת, ּלְ ִהְסּתַ
יֵלִני! ּפִ ַרק רֹוָצה ְלַהׁשְ

י, ֲאָבל... הרוזנת: ֲאִני הֹוֶלֶכת, ּדַ
ְכָלל! ְכָלל, ּבִ יב ּבִ הרוזן: לֹא ַמְקׁשִ

הרוזנת )נותנת לו את המפתח(: 
ָמה! ֲאִני לֹא ֲאׁשֵ

ן! רֹוִאים ָעַלִיְך, הרוזן: ַאּתְ ּכֵ
הוּא ָימוּת ְוֶזה סֹופֹו,
ְוֶזה ַהּסֹוף ְלָצרֹוַתי!

הרוזנת: הֹוי, ִקְנָאה, 
ֵאילוּ ָצרֹות ֵהֵבאְתּ ַהיֹּום ָעַלי!

)מן הארון יוצאת לפתע סוזנה(
הרוזן: סוָּזָנה!!!

הרוזנת: סוָּזָנה!!!

הֹון? ּמָ סוזנה: ָהָאדֹון! ָמה ַהּתִ
'"ֶנֱאָלח", ַחט ּתַ ָך ַקח, ְוִתׁשְ ּלְ 'ֶחֶרב ׁשֶ ּתַ

ְמֵזר"! ִליַח ַהּמַ ָ "ַהּשׁ
ו!  ׁשֹוק ַעְכׁשָ ׁש ּבְ הרוזן: ַמּמָ

ְחֵרר! ָהרֹאׁש ְקָצת ִמְסּתַ
ְפִנים! הרוזנת: ֵאיזֹו ִסּפוּר ָהזוּי! סוָּזָנה ָהְיָתה ּבִ

סוזנה: ִנְרֶאה ְקָצת לֹא ָצפוּי, 
ֵהם לֹא ַמֲאִמיִנים!
הרוזן: ַאּתְ ְלַבד?

הוּ! ל, אוַּלי ֵיׁש ִמיׁשֶ ּכֵ ְסּתַ סוזנה: ּתִ
הוּ?! ל, אוַּלי ֵיׁש ִמיׁשֶ ּכֵ הרוזן: ֶאְסּתַ

הרוזנת: סוָּזָנה, ֲאִני ֵמָתה, לֹא ְיכֹוָלה ִלְנׁשֹם.
לֹום, ׁשָ סוזנה: רֹוֶזֶנת, לֹא ִלְדאֹג, ַיֲעבֹר ּפֹה ּבְ

הוּ! ַרח ְלֵאיְפ'שֶֹ אן, ּבָ ַמן לֹא ּכָ חוּר ִמזְּ ַהּבָ
הרוזן )יוצא נבוך מן הארון(: 

דֹוָלה! ִגיָאה ְמאֹוד ּגְ ִגיִתי ׁשְ י ׁשָ ִנְרֶאה ִלי ּכִ
יִתי, ְסִליָחה וְּמִחיָלה!! ָעשִׂ ל ָמה ׁשֶ ַעל ּכָ
ְך ְקָצת ַאְכָזִרית! ּלָ ִתיָחה ׁשֶ ַרק ָמה? ַהּמְ
מֹוָך?! ן, ַאְכָזר ּכָ הרוזנת, סוזנה: אֹו, ּכֵ

יד?! ְלָך ֵיׁש ָמה ְלַהּגִ
הרוזן: אֹוֵהב אֹוָתְך!

הרוזנת: ַחְנָפן!
ע ָלְך! ַבּ הרוזן: ִנׁשְ

ְקָרן! הרוזנת: אֹוי, ׁשַ
זוָּיה" ֲאִני "ִנְקֵלית", ֲאִני "ּבְ

ֵהּנָה! ָאִרים ּכַ ְועֹוד ּתְ
ַעְזִרי ִלי ְקָצת, סוָּזָנה, הרוזן: ּתַ

אן! 'ַזַעם ּכָ ְלַהְנִמיְך ּתַ
ָנה, סוזנה: ֲאִני אֹוְתָך ּגַם ּדָ

ָקן! ָדן וַּפְקּפְ ַחׁשְ
זֹאת ָצפוּי הרוזנת: ַהִאם ּכָ

ְלֶנֶפׁש ְמסוָּרה?
ְתמוָּרה? זּוּי, ְוָכַעס ּבִ ַרק ַיַחס ַקר, ּבִ

סוזנה: )מנסה בכל זאת להרגיעה( רֹוֶזֶנת!
 הרוזן: רֹוִזיָנה! )פעם יחידה באופרה 

שהוא קורא לה בשמה(



ְך! ְקָרא ִלי ּכָ הרוזנת: ַאְכָזר, ַאל ּתִ
ן, ְסּכֵ ְנָך ַהּמִ ֲאִני ָקְרּבָ
ָאַהב ְוִנְזַנח, ָאָדם ׁשֶ

ן, י יֹום ִמְתַאּמֵ ה ִמּדֵ ַאּתָ ׁשֶ
ְך! ָ ֵאב ְמֻמּשׁ ְלָהֵסב לֹו ּכְ

ַאְכָזר, הֹוי, ַאְכָזר,
ֶזה ִלְסּבֹל ִעּנוּי ּכָ

ָבר לֹא אוַּכל, ִנְגַמר! ּכְ
י ָיַדי, הרוזן: ֵהַרְמּתִ

ְך ַרֲחִמים!  ִלּבֵ י! ִמְצִאי ּבְ ָבר ּדַ י ּכְ ּתִ ֶנֱעַנׁשְ
י, סוזנה: ִמְתָחֵרט ְלַמּדַ

ָך ַרֲחִמים!  ִלּבְ י! ִמְצִאי ּבְ ָבר ּדַ ֶנֱעַנׁש הוּא ּכְ
ָארֹון? ִליַח ּבָ ָ הרוזן: ְוִסּפוּר ַהּשׁ

הרוזנת: ֶזה ָהָיה ְלַנּסֹות אֹוְתָך.
ִפיקֹות ַהּלֵב? הרוזן: ְוָהַרַעד, ּדְ

ֵדי ִלְצחֹוק ְלָך. הרוזנת: ֶזה ָהָיה ּכְ
ֵפל? ָ ב ַההוּא ַהּשׁ ְכּתָ הרוזן: ְוַהּמִ

ל. ּבֵ ִזיִליֹו ּתִ ל וּּבַ ֵ ּשׁ הרוזנת: ֶזה ִפיָגארוֹ ּבִ
י... נֵי ּבֹוְגִדים, לוּ ָיכְֹלּתִ הרוזן: הֹוי ׁשְ

סוזנה, הרוזנת: 
ְכלוּם ֲאַנְחנוּ לֹא סֹוְלחֹות ּבִ

ּלֹא ַרחוּם! ְלִמי ׁשֶ
הרוזן: ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן,

ן, ִלים, ִאם ּכֵ ִלים, ַנׁשְ ַנׁשְ
רֹוִזיָנה לֹא ּתֹוִתיר
ֶאת ְלָבָבּה ָאטוּם.

הרוזנת: ְרִאי, ְרִאי, סוָּזָנה,
ָמה ַרְך הוּא ְלָבִבי,
ִמי ַיֲאִמין עֹוד, ִמי,

ְכַעס? ֶבֶרת ׁשוּב ּתִ ִאם ּגְ
ָכה ֶזה ֶאְצֵלנוּ, ן, ּכָ סוזנה: ּכֵ

לֹות,  סֹוְלחֹות וִּמְתַקּפְ
בֹוֵדנוּ אי ּכְ ְוָאז ַוּדַ

ִנְמַחץ, ִנְדַרס, ִנְרַמס. 
י! יִטי ּבִ הרוזן: ַהּבִ

הרוזנת: ֲחַסר ֵלב!

י! יִטי ּבִ הרוזן: ַהּבִ
הרוזנת: ֲחַסר ֵלב!

יַע ָחָרָטּה. י, ָטִעיִתי, ַמּבִ יִטי ּבִ הרוזן: ַהּבִ
ה, סוזנה, הרוזנת, הרוזן: ָיֶפה, וֵּמַעּתָ

ב.  ֵ ַאֵחר ְלִהְתַחּשׁ ְלַמד ּבָ ַהּנֶֶפׁש ַהזֹּאת ּתִ
)נכנס פיגארו(

ן, נַי ֲערוִּכים ְלַנּגֵ ַדי! ַנּגָ פיגארו: ִנְכּבָ
ֵיׁש ְקָרנֹות, ֲחצֹוְצרֹות! 

ן! ֲחִליִלים ֵיׁש ּגַם ּכֵ
ּכֹל ַעם ְנִתינֶיךָ עֹוְרִכים ֲחָזרֹות! 

ָנאוָּצה, ָנרוּץ ַלֲערְֹך ֲחֻתּנָה!
רוּץ... הרוזן: ְל־ָא־ט, ַאל ּתָ

חוּץ. ָבר ּבַ פיגארו: ַהֲהמֹוִנים ּכְ
רוּץ... הרוזן: ְל־ָא־ט, ַאל ּתָ

ר ִלי ָנחוּץ ֶהְסּבֵ
ַהְבָהָרה ְקַטְנַטּנָה.

סוזנה, הרוזנת, פיגארו: 
ו? אֹו־אֹו! ָמה ַעְכׁשָ

ה ֲעִדיָנה!  ֶעְמּדָ
)בו בזמן הרוזן אומר בינו לבינו(:

ָלִפים ַחק ַהּקְ הרוזן: ֶאת ִמשְׂ
בוָּנה. ּתְ ֵחק ּבַ ֲאשַׂ

הרוזן: ַהיָּדוַּע ְלָך, ַמר ִפיָגארֹו,
ר? ֶרת ַהזֹּאת ִמי ִחּבֵ ָהִאּגֶ

)שולף מכיסו את המכתב שחיבר פיגארו(:
פיגארו: לֹא ָידוּע ִלי!
הרוזן: לֹא ָידוּע ְלָך?

פיגארו: לֹא!
סוזנה, הרוזנת, הרוזן: 

לֹא ָידוּע ְלָך?
פיגארו: לֹא, לֹא, לֹא!

ִזיִליֹו? סוזנה: ְולֹא ָנַתּתָ אֹותֹו ְלדֹון ּבָ
ֵדי ְלַקְחתֹו... הרוזנת: ּכְ

ה ֵמִבין? הרוזן: ַאּתָ
פיגארו: אֹוי לֹא, אֹוי לֹא!

סוזנה )בלא שהרוזן ישמע(: ְולֹא זֹוֵכר ֶאת 

ָטן... ֻטְרָזן ַהּקָ ַהּמְ
ן? ץ ֶאל ַהּגַ ָהֶעֶרב ִקּפֵ הרוזנת )כנ"ל(: ׁשֶ

? ? ֵהַבְנּתָ הרוזן: ֵהַבְנּתָ
פיגארו: לֹא, לֹא.

רוֶּציָך,  הרוזן: לֹא יֹוִעילוּ ּתֵ
נֶיָך, ֶאת ָהֱאֶמת ַמְראֹות ּפָ
רוּר! ר, ְוֶזה ּבָ ּקֵ ה ְמׁשַ ַאּתָ

פיגארו )לעצמו, בהומור מר(: 
רֹות, לֹא ֲאִני. ּקְ נַי ְמׁשַ ֶזה ּפָ

ָך, ץ רֹאׁשְ ַאּמֵ סוזנה, הרוזנת: ְלִחּנָם ּתְ
ּלָה ַלּכֹל סֹוְדָך, ִהְתּגַ

אן ׁשוּם ִקּטוּר! לֹא ַיֲעזֹר ּכָ
ִפיָך? הרוזן: ָמה ּבְ

פיגארו: ׁשוּם ָדָבר!
ה מֹוֶדה? הרוזן: ַאָתּ

פיגארו: ֲאִני לֹא מֹוֶדה!
סוזנה, הרוזנת: 

ׁשֹון, סֹוף ַלּקֹוֶמְדָיה. תֹק, ִטּפְ ׁשְ
ֵדי ָלֵתת ָלּה סֹוף הֹוֵלם, פיגארו: ּכְ

ימֹוֵתינוּ, ּנָהוּג ַעל ּבִ ּכַ
ְמַחת ֲחֻתּנֵָתנוּ, ֶאל שִׂ

ו ֵנֵצא. ּבֹואוּ ְוַיְחּדָ
סוזנה, הרוזנת, פיגארו )בפנייה אל הרוזן(:

ְתַעּלֵם, ן, ָאדֹון, ַאל ּתִ ּכֵ
ִחּנָָתם/תֹו ָאּנָא ָמֵלא. ּתְ

הרוזן: ַמְרֶצ'ִליָנה! ַמְרֶצ'ִליָנה!
ֶרַגע ֶזה?! ֵאיפֹה ַאּתְ ּבְ

)אנטוניו הגנן נכנס בסערה(
אנטוניו: ֶאה... אדון!

הרוזן: ָמה ָקָרה?
ה ֶאת ֶזה! ָעשָׂ ה ִמי ׁשֶ אנטוניו: ֻחְצּפָ

סוזנה, הרוזנת, הרוזן, פיגארו:
ָמה קֹוֶרה, ָמה ֵאַרע?

יבוּ! ְקׁשִ אנטוניו: ּתַ
סוזנה, הרוזנת, הרוזן, פיגארו:

ָבר, ָמה ָקָרה? יד ּכְ ּגִ נוּ, ּתַ



יבוּ! אנטוניו: ַהְקׁשִ
ן, ל ַהּגַ ד ׁשֶ ּצַ ּבַ ֶסת ׁשֶ ְרּפֶ ֵמַהּמִ

ָבִרים ִנְזָרִקים, ָבר ֶאֶלף ּדְ ָרִאיִתי ּכְ
יא, ָבר שִׂ ֲאָבל ַהיֹּום ֶזה ּכְ

י! ָזְרקוּ ֵאיֶזה ִאיׁש, ֵחי ַנְפׁשִ
ת? ּסֶ הרוזן: ֵמַהִמְרּפֶ

'ִציפֹוְרִנים! ְרֶאה ּתַ אנטוניו: ּתִ
ן? הרוזן: ַלּגָ

ן!  אנטוניו: ּכֵ
ְתּכֹוֵנּן! סוזנה, הרוזנת: ִפיָגארֹו, ּתִ

הרוזן: ָמה ֲאִני ׁשֹֹוֵמע?
סוזנה, הרוזנת, פיגארו:
ן, ַעְצּבֵ ַהּכֹל הוּא ִקְלֵקל, ַהּמְ

ְרָחן?  ּכֹור ַהּטַ ִ ָמה הוּא רֹוֶצה, ַהּשׁ
ה אֹוֵמר? הרוזן: ָזְרקוּ ִאיׁש, ַאּתָ

וְּלָאן ָהִאיׁש ָהַלְך?
ַרח! ד ּבָ מֹו ׁשֵ אנטוניו: ָמה ָהַלְך? ּכְ

ְו־הֹוּפ! ֶנֱעַלם, לֹא יֹוֵדַע ְלָאן!
 סוזנה )לאזני פיגארו(: 

ינֹו... רוּּבִ ה יֹוֵדַע.. ֶאְמ... ּכֵ ַאּתָ
 פיגארו: יֹוֵדַע, ָרִאיִתי! ֵאיֶזה ְצחֹוק! 

ָהא־ָהא־ָהא־ָהא־ָהא...
ם! תֹק ׁשָ הרוזן: ׁשְ

פיגארו: ָהא־ָהא־ָהא־ָהא־ָהא...
אנטוניו: ָמה ֵיׁש לֹו ִלְצחֹק?

פיגארו: ָהא־ָהא־ָהא־ָהא־ָהא...
ְקּבוּק.  'ּבַ ֵמַהּבֶֹקר הוּא מֹוֵצץ ַתּ

ֶסת? ְרּפֶ יד ׁשוּב, ִאיׁש ֵמַהּמִ ּגִ הרוזן: ָאז ּתַ
ֶסת! ְרּפֶ אנטוניו: ֵמַהּמִ

ן? הרוזן: ֶאל ַהּגַ
ן! אנטוניו: ֶאל ַהּגַ

סוזנה, הרוזנת, פיגארו:
ְנַקן.  ר ַהּקַ יּכֹור ְמַדּבֵ ל ַהׁשִּ ה ׁשֶ ֵמַהּפֶ

יְך:  ְמׁשִ הרוזן: וְּבָכל זֹאת ּתַ
נָיו לֹא ָרִאיָת? ֶאת ּפָ

אנטוניו: לֹא ָרִאיִתי.

ים ֵלב! סוזנה, הרוזנת: ִפיָגארֹו, שִׂ
הרוזן: וְּבֵכן?

אנטוניו: לֹא ָרִאיִתי.
ה, 'ֶפּ ָבר ּתַ ְסּתֹם ּכְ ָטן, ּתִ ְטּפְ י, ּפַ פיגארו: ּדַ

ֶזה! ּכָ לוּם ַלֲעשֹׂות ָטָרָרם ׁשֶ ִמּכְ
ָבר יֹוֵצא, ַהּכֹל ּכְ יָון ׁשֶ טֹוב, ּכֵ

י ֲאִני! ן ָקַפְצּתִ ֶאל ַהּגַ
ה?! הרוזן: ִמי??! ַאּתָ

 סוזנה, הרוזנת )בינן לבינן(: 
ׁש ּגָאֹון! ֵאיֶזה רֹאׁש! ַמּמָ

הֹון? ּמָ ן, ֲאִני! וָּמה ַהּתִ פיגארו )אל הרוזן(: ּכֵ
ה?! הרוזן: ִמי? ַאּתָ

ׁש ּגָאֹון! סוזנה, הרוזנת: ֵאיֶזה רֹאׁש! ַמּמָ
הֹון? ּמָ ן, ֲאִני! ָמה ַהּתִ פיגארו: ּכֵ

זֶּה ַאְנ'לֹא ָיכֹל. הרוזן: ְלַהֲאִמין ּבַ
ֶזה ּגָדֹול? ַאֲחֵרי  אנטוניו: ֵאיְך ִנְהֵייָת ּכָ

ָכה. ִפיָצה לֹא ָהִייָת ּכָ ַהּקְ
ָכה. ִמיד ִנְהֶיה ּכָ ּקֹוֵפץ ּתָ פיגארו: ִמי ׁשֶ

אנטוניו: ִמי אֹוֵמר?
 סוזנה, הרוזנת )אל פיגארו(: 

ַער! ׁש, ַהּבַ אוּף, הוּא ִמְתַעּקֵ
ה אֹוֵמר? הרוזן: ָמה ַאּתָ

אנטוניו: ִלי ִנְרֶאה ָהָיה ֶזה ַנַער...
ינֹו? רוִּבּ הרוזן: ּכֵ

ן ָארוּר! ְקׁשָ ְתָין ָארוּר, ַקׁשְ סוזנה, הרוזנת: ׁשַ
פיגארו )בציניות לעניין הזכרת שמו של 

ו, יַע ַעְכׁשָ ִביְלָיה ִהּגִ ן, ִמּסֶ כרובינו(: ּכֵ
ֵהן ְלֶסִביְלָיה ַעל סוּס הוּא ָרַכב.

אנטוניו: לֹא, לֹא ָרִאיִתי ׁשוּם סוּס!
יו! ְחּתָ ַפץ, לֹא ָהָיה סוּס ִמּתַ ּקָ ֶזה ׁשֶ

ָבר ָלעוּס!  ינוּ, ַהּכֹל ּכְ י, ִמּצִ הרוזן: ּדַ
ב? ּצָ ֵתר ַהּמַ סוזנה, הרוזנת: ֵאיְך, ֱאלִֹהים, ִיּפָ

ה... הרוזן )לפיגארו(: ָאז ַאּתָ
ה... י ְלַמּטָ פיגארו: ָקַפְצּתִ

ה? הרוזן: ֲאָבל ָלּמָ
ַחד... פיגארו: ֵמרֹוב ּפָ

ַחד? הרוזן: ֵאיֶזה ּפָ
י ִלי ּפֹה ָסגוּר,  ְבּתִ פיגארו: ֶאה... ָיׁשַ

ִנים  ִתְקָוה ִלְפּגֹׁש ֶאת ֵאּלֶה ַהּפָ  ּבְ
)מצביע על סוזנה(,

רוּר, ְתאֹום ֵאיֶזה ַרַעׁש לֹא ּבָ י ּפִ ַמְעּתִ ְוׁשָ
ב... ְוקֹוְלָך ִהְרִעים, ְכּתָ י ַעל ַהּמִ ְבּתִ ְוָחׁשַ
ַחד ָעצוּר, י ֵמֵאיָמה, ִמּתֹוְך ּפַ ָאז ָקַפְצּתִ

ֶרֶגל.  יד ּפֹה ּבָ י ּגִ וָּמַתְחּתִ
 אנטוניו )מגיש לרוזן דף נייר(: 

ֶתק ַהזֶּה? ְדּתָ ֶאת ַהּפֶ ַטח ִאּבַ ה ּבֶ ָאז ַאּתָ
ן ִלְראֹות! הרוזן: ּתֵ

ְלּכֶֹדת. ּמַ פיגארו: ֲאִני ּבַ
ים ֵלב! סוזנה, הרוזנת: ִפיָגארֹו, שִׂ

הרוזן )מעיף מבט בנייר ופונה לפיגארו(:
ה יֹוֵדַע ָמה ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?  יד ִלי, ַאּתָ ּגִ ּתַ

פיגארו )מוציא ערימת פתקים מהכיס(: 
ה! ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ה, ֵיׁש ִלי ּכָ ה, ַחּכֵ ַחּכֵ

ַטח! ָך, ּבֶ ּלְ יַמת ַהחֹובֹות ׁשֶ אנטוניו: ְרׁשִ
ַטח! ָך, ּבֶ ּלְ ְרֵזַח ׁשֶ י ַהּמַ ּתֵ יַמת ּבָ פיגארו: ְרׁשִ

ר! הרוזן )לפיגארו(: ַדּבֵ
ִנּיַח לֹו! )לאנטוניו(: ּתַ

 סוזנה, הרוזנת, פיגארו )לאנטוניו(: 
ִנּיַח לֹו/ִלי ְוֵלְך! ּתַ

 אנטוניו: ֲאִני הֹוֵלְך, 
ֲאָבל ִאם ֶאְתּפֹס אֹוְתָך ׁשוּב...

ִנּיַח לֹו! סוזנה, הרוזנת, הרוזן )לאנטוניו(: ּתַ
פיגארו: ֵלְך, ֵלְך, ַאְנ'לֹא ּפֹוֵחד ִמְמָך!

 סוזנה, הרוזנת, הרוזן )לאנטוניו(: 
ִנּיַח לֹו ְוֵלְך! )אנטוניו יוצא(. ּתַ

 הרוזן )מנופף בדף שקיבל מאנטוניו(: 
ָאז ָמה? ָאז ָמה?

הרוזנת )הציצה בדף ולוחשת לסוזנה(: 
ינֹו! רוִּבּ ל ּכֵ אֹוי! ֶזה טֶֹפס ַהִחיּוּל ׁשֶ

 סוזנה )לוחשת לפיגארו(: 
ינֹו! רוִּבּ ל ּכֵ ֱאלִֹהים, ֶזה טֶֹפס ַהִחיּוּל ׁשֶ

ר! הרוזן: ַדּבֵ



ָלָגן! פיגארו )לעצמו(: ֵאיֶזה ּבַ
ּמוָּבן!  ּמוָּבן! ּכַ )בקול רם(: ּכַ

ינֹו ִמְזָמן!  רוִּבּ ּנַָתן ִלי ּכֵ ֶזה טֶֹפס ׁשֶ
ם ָמה?! הרוזן: ְלׁשֵ

י ֵאין ּבֹו... פיגארו: ּכִ
י ֵאין ּבֹו...? הרוזן: ּכִ

הרוזנת )בלחש לסוזנה(: חֹוֶתֶמת!
סוזנה )בלחש לפיגארו(: חֹוֶתֶמת!

ׁשוָּבְתָך? הרוזן: ָאז ָמה ּתְ
פיגארו: ָנהוּג...

ְמּגוּם? הרוזן: ָמה?! ָמה?! ָמה ֶזה ַהּגִ
 פיגארו: ֶאה...ֵאין ּבֹו חֹוֶתֶמת, 

ָאז הוּא עֹוד לֹא ָחתוּם!
ְמֵזר ֶהָערוּם! 'ְסִעיף, ַהּמַ הרוזן: הוּא ֵמִביא ִלי ַתּ

ִביִלי! ׁשְ ל ֶזה, ֵאיְך אֹוְמִרים? ִמְסּתֹוִרין ּבִ ּכָ
ל ֶזה -  ָבר ּכָ יֲַּעבֹר ּכְ ׁשֶ  סוזנה, הרוזנת: ּכְ

ֶזה ֶמַתח ָעצוּם -
ִביִלי! ׁשְ ַחיַּי, ֲהָקָלה ּבִ ְהֶיה, ּבְ זֹאת ּתִ

ף,  ֵ פיגארו: הוּא ְסָתם ִמְתַנּשׁ
לוּם,  לֹא ִיְמָצא ָעַלי ּכְ

י! ּלִ ֶ ּלוֹ עֹוד מוָּעט ִמּשׁ ַהיֶַּדע ׁשֶ
 )לחדר מתפרצים מרצ'לינה, 

ברטולו ובזיליו(: 
מרצ'לינה, בזיליו, ברטולו: 

ֶדק, ְמִצית ַהּצֶ ָאדֹון ָרם, ּתַ
ה. ב ָלנוּ ַעּתָ ָנא ַהְקׁשֵ

סוזנה, הרוזנת, פיגארו:
ֵאִני ֵסֶבל, אוּ ְלַמּלְ ּבָ

ָתרֹון ֶאְמָצא? ֵאיֶזה ּפִ
ֶרְך,  ּדֶ  הרוזן: ְיׁשוָּעה סֹוְפסֹוף ּבַ

ָבר לֹא נֹוָרא. ִבי ּכְ ַמּצָ
יַּת ֵלִצים ֵהם ֵאּלֶה,  ִליׁשִ  פיגארו: ׁשְ

מֹוָחם? ָבר ּבְ לוּ ּכְ ְ ּשׁ ָמה ּבִ
ֶקט,   הרוזן: לֹא ְלַהְפִריַע, ָאּנָא ׁשֶ

ָבָרם! נוּ ָלֶהם לֹוַמר ּדְ ּתְ

 מרצ'לינה 
)מחזיקה מגילה ומצביעה על פיגארו(: 

ֶבר ֶזה, ָרׁשוּם, ִהּנֵה:  ּגֶ
את אֹוִתי, ִמְתַחיֵּב ָלשֵׂ

ִאם לֹא ַיְחִזיר ַהְלָוָאִתי. 
'ִהְתַחיְּבוּת ַהזֹּאת! ְראוּ ּתַ

סוזנה, ָהרֹוֶזֶנת, פיגארו: ָמה, ָמה, ָמה?
ֶקט! ֲאִני ּפֹה  ֶקט, ׁשֶ הרוזן: ׁשֶ

ּפֹט! ֵּט, ִלְפסֹק, ִלׁשְ ְלַנו
ֻמּנֶה ברטולו: ִהְנִני ַהּמְ

ְלָהֵגן ַעל ִעְנָינֶיָה
ִביעֹוֶתיָה, י, ֶאת ּתְ ִבְרּתִ ל ּגְ ׁשֶ

ִריׁשֹוֶתיָה ְלַגּבֹות! ּדְ
ְרָלָטן! סוזנה, הרוזנת, פיגארו: הוּא ׁשַ

ֶקט! ֲאִני ּפֹה  ֶקט, ׁשֶ הרוזן: ׁשֶ
ּפֹט! ֵּט, ִלְפסֹק, ִלׁשְ ְלַנו

ִאיׁש ַהֶחֶלד, ר ּכְ בזיליו: ֲאִני ֻמּכָ
ֵעדוִּתי ֲאִני מֹוִסיף:

ִעיף ְסּ ָּה ּבַ ַתב ַהחֹוב ֻלו ּכְ
לוּלֹות".  "ִאי־ִסּלוּק ִיְגרֹר ּכְ

ַטר ַהחֹוב  ֶקט! ׁשְ ֶקט, ׁשֶ הרוזן: ׁשֶ
אן ַעד ַהּסֹוף, ֵרא ּכָ ִיּקָ

ּנֹות!  ִלי ׁשוּם ִעּגוֵּלי ּפִ ּבְ
סוזנה, הרוזנת, פיגארו:

ֶלת, ֲהמוָּמה/  ֲאִני ְמֻבְלּבֶ
ל, ֲאִני ָהמוּם, ֲאִני ְמֻבְלּבָ

ׁש ָהלוּם! ת, ֲהלוָּמה/ְמיָֹאׁש, ַמּמָ ְמיֶֹאׁשֶ
הֹום ְוָגַרם ָלֶזה ִלְקרֹות! יַע ִמן ַהּתְ ֵשד ִהּגִ

מרצ'לינה, בזיליו, ברטולו, הרוזן:
י ֻמְבָטח; ֵאיֶזה יִֹפי! יֹום ֻמְצָלח! ִנְצחֹוֵננוּ ּדֵ

רֹום ְוָגַרם ָלֶזה ִלְקרֹות! ֵאל הֹוִפיַע ִמּמָ

הפסקה

מערכה ג'
)אולם מפואר מוכן לטקס כלולות(

המספר 
דואט

ה יֹוְבלֹות, סֹוֶרֶרת, ּמָ הרוזן: ּכַ
'ְנָשָמה? הֹוֵצאת לי ּתַ

סוזנה: לֹוֵקַח ְזַמן ִלְגֶבֶרת
יָמה! ִהיא ַמְסּכִ ַעד ׁשֶ

ְהִיי? ן ּתִ ּגַ הרוזן: ָאז טֹוב, ּבַ
ן, ֶאְהֶיה. ְרֶצה? ָאז, ּכֵ סוזנה: ּתִ

ַאְכְזִבי? הרוזן: ְולֹא ּתְ
סוזנה: לֹא, לֹא, לֹא ֲאַאְכֵזב.

ְהִיי? הרוזן: ּתִ
ן. סוזנה: ּכֵ

ַאְכְזִבי? הרוזן: לֹא ּתְ
סוזנה: לֹא.

ַאְכְזִבי? הרוזן: לֹא ּתְ
סוזנה: לֹא, ֲאִני לֹא ֲאַאְכֵזב.

ר ַרב,  אֹׁשֶ הרוזן: ֲאִני מוָּצף ּבְ
ָמִתי ְמֵלָאה ֶחְדָוה!  ִנׁשְ

ָזב, סוזנה: ִסְלחוּ ִלי ַעל ַהּכָ
יֵרי ָהַאֲהָבה! ַמּכִ

ְהִיי? ן ּתִ ּגַ הרוזן: ָאז טֹוב, ּבַ
ן, ֶאְהֶיה. ְרֶצה? ָאז, ּכֵ סוזנה: ּתִ

ַאְכְזִבי? הרוזן: ְולֹא ּתְ
סוזנה: לֹא, לֹא, לֹא ֲאַאְכֵזב.

ְהִיי? הרוזן: ּתִ
ן. סוזנה: ּכֵ

ַאְכְזִבי? הרוזן: לֹא ּתְ
סוזנה: לֹא.

ְהִיי? הרוזן: טֹוב, ָאז ּתִ
סוזנה: לֹא.

הרוזן: לֹא????!!!!
ֶאְהֶיה, ֶאְהֶיה. ְרֶצה ׁשֶ סוזנה: ִאם ּתִ

ַאְכְזִבי? הרוזן: לֹא ּתְ



ן. סוזנה: ּכֵ
ן???!!!!! הרוזן: ּכֵ

סוזנה: לֹא, לֹא, לֹא ֲאַאְכֵזב.
ר ַרב,  אֹׁשֶ הרוזן: ֲאִני מוָּצף ּבְ

ָמִתי ְמֵלָאה ֶחְדָוה!  ִנׁשְ
ָזב, סוזנה: ִסְלחוּ ִלי ַעל ַהּכָ

יֵרי ָהַאֲהָבה! ַמּכִ

המספר 

רצ'יטטיב ואריה
ֲאָבק?!" ָמה ֲאִני ׁשֹוֵמַע?  ּמַ ְחנוּ ּבַ הרוזן: "ִנּצַ

י? ּבֹוְגִדים!  ְלֵאיזֹו ַמְלּכֶֹדת ָנַפְלּתִ
ע! ַאֲעִניׁש ֶאְתֶכם, ְוֶאת ָהעֶֹנׁש ֲאִני ֶאְקּבַ

ֵקָנה?  ֶרת ַהזְּ ַחזֶּ ּלֵם ַלּמְ  ְוִאם הוּא ְיׁשַ
ָמה?  ּלֵם ָלּה? ּבְ ֵאיְך ְיׁשַ

ַאְחָיִניתֹו  ים ׁשֶ ּלֹא ַיְסּכִ ְוֵיׁש ַאְנטֹוְניֹו, ׁשֶ
ה, ֲחַסר ַהיִּחוּס... א ַלִפיָגארֹו ַהזֶּ ּנָשֵׂ ּתִ

ה,  ֻטְמָטם ַהזֶּ ל ַהּמְ ַעל ְיֵדי ִלּטוּף ָהֶאגֹו ׁשֶ
י! ּלִ חֹון ׁשֶ ּצָ י! ַהּנִ ׁשִ יג ֶאת ְמֻבּקָ ַאּשִׂ

י ָיכֹול ִלְראֹות ֵאיּנִ
ְרִתי עֹוֵלץ, ֶאת ְמׁשָ
ֲאִני ָחֵפץ  ְזִּכיָּה ׁשֶ ּבַ

ִגי!  ֵׂ ֶהּש ְוֵאיּנָה ּבְ

לֹא ֶאְרֶצה ִלְסּבֹל
ין ִאיׁש ִנְבֶזה ִזוּוּג ּבֵ

ֲאִני רֹוֶצה,  ִעם זֹו ׁשֶ
ְוֵאיָנּה רֹוָצה אֹוִתי! 

לֹא, זֹאת לֹא ֶאְבַלע
ִרים!!! ָ ָיָמיו ְמֻאּשׁ ׁשֶ

ן־ָהַעְוָלה לֹא נֹוַלד ּבֶ
יֵָּסב ִלי ִיּסוִּרים, ׁשֶ

נֹוָסף, ִיְצַחק ִלְמצוָּקִתי! וּּבְ

ְקָוה  ו ַרק ַהּתִ ַעְכׁשָ
ֶאְנקֹם ֶאת ִנְקָמִתי ׁשֶ

י ֶחְדָוה נֹוֶסֶכת ּבִ
ָמִתי! יָעה ֶאת ִנׁשְ ַמְרּגִ

המספר 

שישייה
ן ָיָקר ִלי, ֵקִני, ּבֵ מרצ'לינה: ָנא ַחּבְ

ָך! ץ ִאּמְ ָך ַאּמֵ ֶאל ִלּבְ
ה לֹא ָזר ִלי, פיגארו: ּבֹוא, ָאִבי, ַעּתָ

בוָּכה. ר ַהּמְ ְנַפזֵּ
ּ ינֵינו ָהְיָתה ּבֵ ל ָזרוּת ׁשֶ ברטולו: ּכָ

ָחה.  ּכְ ֶנֶעְלָמה ְוִנׁשְ
קורציו: ֶזה ָאִביו? ְוזֹאת ִאּמֹו?

ֵאין, ַהֲחֻתּנָה ָהְלָכה!
הרוזן: ֲאִני ָהמוּם, ֲאִני ָדהוּם, 

י ָזקוּק ִלְקַצת ְמנוָּחה.  ָראׁשִ
)פונה לעבר הדלת(. 

ן ָאהוּב! מרצ'לינה, ברטולו: ּבֵ
פיגארו: הֹוִרים ֲאהוִּבים! 

)נכנסת סוזנה וחוסמת את דרכו של הרוזן( 
סוזנה: ֲאדֹון רֹוֵזן, ֶרַגע ֶאָחד,

ד, ִהּנֵה ֵהֵבאִתי ְסכוּם ִנְכּבָ
ֵדי ִלְקנֹות ֶאת ִפיָגארֹו, ּכְ

ֵעת!  י ּכָ ְהֶיה ָחְפׁשִ יִּ ׁשֶ
)בינתיים, בפינה נסתרת מעיני סוזנה, 

פיגארו מתחבק עם הוריו(.
ן ָאהוּב! מרצ'לינה, ברטולו: ּבֵ

רוּר ָמה ִמְתַרֵחׁש ּפֹה, קורציו, הרוזן: לֹא ּבָ
)מצביעים אל עבר פיגארו ושני הוריו(: 

ם: ֵיׁש ֶטְרֶצט!  ִלי ׁשָ ּכְ ִהְסּתַ
פיגארו: הֹוִרים ֲאהוִּבים! 

 סוזנה 
)מבחינה בפיגארו מתחבק עם מרצ'לינה(:

ּלָה, ָאה, ִהּנֵה, ָמָצא ַכּ

ֱאלִֹהים, ֵאיֶזה ּבֹוֵגד! 
ֲעזֹוב אֹוִתי, ָרַשע! ּתַ

יִבי ִלי! ְקׁשִ י! ּתַ פיגארו: לֹא, ֲחִכּ
יב ְלֶזה! ְקׁשִ סוזנה )סוטרת לו(: ַקח, ּתַ

מרצ'לינה, ברטולו, פיגארו: 
א ֵמַאֲהָבה, ל ֶזה ּבָ ּכָ

ֶזה. ִלי סֹוף, ִמְקֶרה ּכָ קֹוֶרה ּבְ
סוזנה )בינה לבינה(: ֲאִני רֹוַתַחת ֵמֵחָמה,

ָתה ִלי ֶאת ֶזה! ֵקָנה ָעשְׂ ֵאיְך ַהזְּ
הרוזן, קורציו: ֲאִני/הוּא רֹוֵתַח ֵמֵחָמה, 

ה ִלי/לֹו ֶאת ֶזה! איך ַהּגֹוָרל ָעשָׂ
ָקָרה,  י ַהיְּ ּתִ ִקי, ּבִ ּתְ ֲעֵסְך ָאּנָא ׁשַ מרצ'לינה: ּכַ

ְך ֲאִני ֶאְהֶיה.  ִקי, ֵהן ִאּמֵ ֶאת ִאּמֹו ָאּנָא ַחּבְ
סוזנה: ִאּמֹו? ברטולו: ִאּמֹו!

סוזנה: ִאּמֹו? הרוזן: ִאּמֹו!
סוזנה: ִאּמֹו? קורציו: ִאּמֹו!

סוזנה: ִאּמֹו? מרצ'לינה: ִאּמֹו!
מרצ'לינה, קורציו, הרוזן, ברטולו: ִאּמֹו!

סוזנה: ִאּמָך?
ר. ֵ פיגארו: ְוֶזה ָאִבי, ְוַגם הוּא ְיַאּשׁ

סוזנה: ָאִביו?
 ברטולו: ָאִביו! 

)וכך, כקודם, כל הנוכחים נשאלים ועונים(.
קורציו, הרוזן: 

ל ָהֶרַגע ַהּנֹוְכִחי,  ֶאת ָהִעּנוּי ַהּנֹוָרִאי ׁשֶ
א. י נֹושֵׂ קֹׁשִ י ּבְ ּלִ ַהּלֵב ׁשֶ

סוזנה, מרצ'לינה, ברטולו, פיגארו: 
ל ָהֶרַגע ַהּנֹוְכִחי,  ִאי ׁשֶ ֶאת ָהִעּנוּג ָהִעּלָ

א.  י נֹושֵׂ קֹׁשִ י ּבְ ּלִ ַהּלֵב ׁשֶ

המספר 

רצ'יטטיב ואריה
אן.   הרוזנת: סוָּזָנה ֲעַדִין לֹא ּכָ

ְך ָלַדַעת,  ל ּכָ חוּף ִלי ּכָ ּדָ
ָעָתּה.  ל ָהרֹוֵזן ֶאת ַהּצָ ֵאיְך ִקּבֵ



ה,  ְבָצע ַהזֶּ ן ַהּמִ  ִנְרֶאה ִלי ְקָצת ְמֻסּכָ
י.  ּלִ ׁשֶ ַעל ּכְ ִעם ּבַ

ְיָלה,  ָחסוּת ַהּלַ טֹוב, ָמה ָיכֹול ִלְהיֹות? ּבְ
ל סוָּזָנה,  ָגִדים ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּבְ  ֶאְלּבַ

י. ּלִ ׁש ֶאת ׁשֶ ְלּבַ ְוִהיא ּתִ
ְך!  ל ּכָ ַעל ַאְכָזר ּכָ י ִעם ּבַ ֶפל ָיַרְדּתִ ְלֵאיֶזה ׁשֵ

ל ּבֹוְגָדנוּת, ִקְנָאה  ֶאְצלֹו ֵיׁש ִמזּוּג ָנִדיר ׁשֶ
ַאֵחר.  ְוִזְלזוּל ּבָ

ְך ֶהֱעִליב אֹוִתי  ַהְתָחָלה ָאַהב אֹוִתי, ַאַחר ּכָ ּבַ
י, ַגד ּבִ וְּלַבּסֹוף ּבָ

ֶרֶתת. יֵדי ְמׁשָ ו הוּא ְמַאּלֵץ אֹוִתי ְלֵהָעֵזר ּבִ ְוַעְכׁשָ
בוּעֹות  ָ הֹוי ֵהיָכן ַהּשׁ

ִתיקוּת ֶנֱהֶדֶרת? ל אֹוָתּה ְמּ ׁשֶ
בוּעֹות ְ גֹוָרל ַהּשׁ ֶמה ָעָלה ּבְ
ֶרת?  ּקֶ ֵהִפיָקה ָלׁשֹון ְמׁשַ ׁשֶ

ַמּדוַּע ֶאת ִרְגֵעי ָהאֹור 
ִכי וְּנִהי ָהיוּ ִליֵמי ּבֶ ׁשֶ
י ֲעַדִין ֶאְזּכֹר,  ִנְגַזר ּכִ
ְרחוּ ִמִזְכרֹוִני?! לֹא ּפָ
ּנֱֶאָמנוִּתי -  ַהְלַואי ׁשֶ

ִני, ּטֹׁשֵ ל ִסְבִלי - לֹא ּתִ ַלְמרֹות ּכָ
ְקָוִתי, ׁש ּתִ ְואוַּכל ְלַמּמֵ

ְמֵהָרה יאֲֹהֵבִני. י ׁשוּב ּבִ ּכִ

המספר 

דואט
הרוזנת )מכתיבה את שם השיר(: 

ּלָה". יר ַעל אֹודֹות ָהרוַּח ַהּקַ "ׁשִ
ּלָה. סוזנה: ַעל אֹודֹות ָהרוַּח ַהּקַ

ב... ָ ּשׁ הרוזנת: ָמתֹוק ַהּמַ
ב... ָ ּשׁ סוזנה: ַהּמַ

יָּפוַּח ָהֶעֶרב... הרוזנת: ׁשֶ
סוזנה: ָהֶעֶרב...

ַחת ָאְרנֵי ַהחֶֹרׁש... הרוזנת: ּתַ
ַחת ָאְרנֵי...? סוזנה: ּתַ

ַחת ָאְרנֵי ַהחֶֹרׁש. הרוזנת: ּתַ
ַחת ָאְרנֵי ַהחֶֹרׁש.  סוזנה: ּתַ

ָבר יִָבין. ָאר ּכְ ְ הרוזנת: הוּא ֶאת ַהּשׁ
ַטח, יִָבין, יִָבין. סוזנה: ּבֶ

ָבר יִָבין. ָאר ּכְ ְ הרוזנת: הוּא ֶאת ַהּשׁ

המספר 

פינאלה
ְרׁש, ֵנֵלְך!  פיגארו: ִהּנֵה ַהּמַ

ִני ִלי ָיֵדְך! ְלֶעְמדֹוֵתיֶכן, ָיפֹות. סוָּזָנה, ּתְ
סוזנה: ִהּנֵה ִהיא. 

)הכל יוצאים, מלבד הרוזן והרוזנת(.
הרוזן )לרוזנת, בדברו על פיגארו, היוצא(: 

ה! ַחַסר ּבוּׁשָ
ֶקַרח! ה ָקָרה ּכְ הרוזנת: ֲאִני ָחׁשָ

הרוזן: רֹוֶזֶנת!
ו.  ר ַעְכׁשָ הרוזנת: ּבֹוא, לֹא ְנַדּבֵ

ִאים.  ּשָׂ נֵי ַהזּוּגֹות ַהּנִ ִהּנֵה ׁשְ
נֵיֶהם.  יל ֶאת ּפְ ָעֵלינוּ ְלַהְקּבִ

ב.  ָך. ֵנׁשֵ ְמיָֻחד ְלִלּבְ ינֵיֶהם ְיָקָרה ּבִ ַאַחת ּבֵ
ב. ַוֲאַתְכֵנן ֶאת ִנְקָמִתי!  ָהרֹוֵזן )ְלַעְצמֹו(: ֵנׁשֵ

)בזמן המחולות, סוזנה כורעת לפני הרוזן, 
לקבל ברכתו ומגניבה לו את השיר המזמינו 

בערב לגן. בזמן פתיחת הפתק, הוא נדקר 
בסיכה שהרוזנת הצמידה לו כחותמת, 

ומלקק את אצבעו המדממת(.
ּנָה. ָכל ּפִ ים: ּתֹוְקעֹות ִסּכֹות ּבְ ָכה ָנׁשִ הרוזן: ֶזה ּכָ

ּנָה. ָכל זֹאת, ֵיׁש ּפֹה ַהְזָמָנה ַלּגִ ֲאָבל, טֹוב, ּבְ
 פיגארו )שהבחין ב"תאונה" הקטנה, 

לוחש לסוזנה(: 
ה,  ִסּכָ ב ַאֲהָבה ָחתוּם ּבְ ִהי ִמְכּתַ יׁשֶ ל ִמּמִ הוּא ִקּבֵ

ם, ְוָיַרד לֹו ּדָ
שׂ אֹוָתּה.  ו ַהּנְַרִקיִסיְסט ְמַחּפֵ  ְוַעְכׁשָ

ֵאיֶזה ְמֻטְמָטם!
ו, ֲחֵבִרים!   הרוזן: ֵנֵלְך ַעְכׁשָ

יָרה, ְוָהֶעֶרב ַנֲערְֹך ֲחֻתּנָה ַאּדִ
יִרים,  ׁשִ ֲעִתיָרה ּבְ

ֶלְך,  ַיד ַהּמֶ עוָּדה ּכְ יִדים וִּבּסְ ַלּפִ ּבְ
חֹולֹות. ְנִגינֹות וִּבּמְ ּבִ

יַצד ֲאִני ּדֹוֵאג  ל ָהעֹוָלם ּכֵ ִיְרֶאה ּכָ
יָקָרם! ֲאִני ָחֵפץ ּבִ ְלִמי ׁשֶ

כל הנוכחים )מלבד הרוזן והרוזנת(: 
אֹוֲהִבים ֶנֱאָמִנים,
ׁשֹוֲאֵפי הֹוד ָואֹור,

רוּ, ׁשֹוְררוּ ַזּמְ
ָלָאדֹון ַהּנָאֹור!

ׁש ּבָ ִמְנָהג ְמׁשֻ
ָזַנח ְוָנַטׁש,

וְּנָערֹות ְטהֹורֹות
ֶלָחְתנֵיֵהן ִנְמָסרֹות! 

אֹון, יָרה ּבְ ָנׁשִ
ְלָאדֹון ּכֹה ָנבֹון!

מערכה ד'
)גן הארמון. יש בו שתי חורשות. לילה. 
ברברינה מחפשת דבר־מה על הארץ(.

המספר 

ָקָוִטיָנה
ברברינה: ִהיא ָאְבָדה ִלי, ַרע ָוָמר ִלי! 

ָבר?  י ּכְ ּתִ שְׂ  ֵאיפֹה לֹא ִחּפַ
ָבר? י ּכְ ּתִ שְׂ ֵאיפֹה לֹא ִחּפַ

לֹא מֹוֵצאת אֹוָתּה! לֹא מֹוֵצאת אֹוָתּה!
 ֶנֶעְלָמה ְוַדי! ָמה ִיְהֶיה ָעַלי? 

ָבר? י ּכְ ּתִ שְׂ ֵאיפֹה לֹא ִחּפַ
וסוָּזָנה? ְוָהָאדֹון... ָמה הוּא יֹאַמר?

המספר 



רצ'יטטיב ואריה
ָעה ְקֵרָבה. ָ ָבר מוָּכן. ַהּשׁ פיגארו: ַהּכֹל ּכְ
הוּ הֹוֵלְך... ִהּנֵה ִהיא! לֹא, ַאף ֶאָחד!   ִמיׁשֶ

ְיָלה... ָחׁשוְּך ְמאֹוד ַהּלַ
ֻקְרָנן... ַעל ַהּמְ ָבר ַמְתִחיל ֶאת ַמְסלוּל ַהּבַ ַוֲאִני ּכְ

י  ּלִ ְזַמן ַהֲחֻתּנָה ׁשֶ ׁש ּבִ פוַּית־טֹוָבה! ַמּמָ ּכְ
ּה! ּלָ ב ׁשֶ ְכּתָ הוּא ֶנֱהָנה ִלְקרֹא ֶאת ַהּמִ

י ָעָליו,  ְלּתִ ּכַ ַוֲאִני ִהְסּתַ
ִלי ָלַדַעת. י, ּבְ ְוַעל ַעְצִמי ָצַחְקּתִ

ּמֹות! י ׁשַ ִלּבִ ָתה ּבְ אֹו, סוָּזָנה, סוָּזָנה, ָעשְׂ
ִמימֹות,  ָפנֶיָה ַהּתְ ִנים, ּבְ ֶטיָה ַהּכֵ ַמּבָ ּבְ

ָכל ֵאּלֶה?! י ְלַהֲאִמין ּבְ ֵאיְך ָיכְֹלּתִ
ה זאֹת ִאיֶוֶּלת. ָ ִאּשׁ ִלְבטַֹח ּבְ

ָבִרים חוּ ֵעינֵיֶכם, ּגְ ּקְ ּפִ
ָתִיים ְולֹא־ְזִהיִרים, ּפְ
ֶכם, ים ְלִצּדְ ְראוּ ַהּנָׁשִ

ח וָּפׁשוּט! ט ְמֻפּקָ ַמּבָ ּבְ

ִפיֶכם!  ֵאלֹות ֵהן ְקרוּיֹות ּבְ
ים, ּלִ יֶכם ַהּדַ ְגַלל חוּׁשֵ ּבִ
ם ַמֲעִלים  ְמָנחֹות ַאּתֶ

ׁשוּת! ָלֶהן, ַרק ִמּתֹוְך ִטּפְ

פֹות,  ֵ ֵהן קֹוְסמֹות, ְמַכּשׁ
ֵאִבים ְלַחיֵּינוּ,  ִביאֹות ּכְ ַהּמְ

ֵהן ִסיֶרנֹות ָקרֹות ְוָיפֹות,
יֵענוּ! שֹׂות ַרק ְלַהְטּבִ ַחּפְ ַהּמְ

ִכים, ן ַיְנׁשוִּפים מֹוׁשְ ּלָ ּכֻ
ַהּמֹוְלִקים ֶאת נֹוצֹוֵתינוּ,

ִביִטים זֹוְרִחים, ן ׁשְ ּלָ ּכֻ
י ֵעינֵינוּ! ּתֵ רֹות ֶאת ׁשְ ְּ ַעו ַהּמְ

ן ְוָרִדים ִעם חֹוִחים, ּלָ ּכֻ
ִכים, ים ְמַחיְּ ּבִ ן ּדֻ ּלָ ּכֻ

ן ָעְרַמת ׁשוָּעִלים, ֻכּלָ ּבְ
ן ְנִקיַרת ַהיֹּוִנים!  ֻכּלָ ּבְ

ְחּבוּלֹות ֵהן רֹוְקחֹות ּתַ
לֹות, ְוזֹוְרעֹות ַמְכׁשֵ

רֹות, לֹוֲחׁשֹות, ּקְ ְמׁשַ
ַאֲהָבה לֹא ָחׁשֹות,
ֶהן ַרֲחִמים, ְוֵאין ּבָ
לֹא, לֹא, לֹא, לֹא,

ָאר לֹא אַֹמר, ְ ל ַהּשׁ ְוֶאת ּכָ
ָבר יֹוְדִעים!  ּלָם ּכְ ָאר ּכֻ ְ י ֶאת ַהּשׁ  ּכִ

)הוא מסתתר בין העצים(.

המספר 
רצ'יטטיב ואריה

ִלי  אוַּכל ּבְ יַע ָהֶרַגע ׁשֶ סוזנה: סֹוְפסֹוף ַמּגִ
ין ְזרֹועֹות ֲאהוִּבי. ָאגֹות ֵלָהנֹות ּבֵ ּדְ

ָמִתי, ְחְררוּ ִנׁשְ ָאגֹות ַמְפִחידֹות, ׁשַ ּדְ
ַאל ּתֹוִסיפוּ ְלַהֲעִכיר ֶאת ֲהָנָאִתי,
י ְלַאֲהָבִתי ַהּבֹוֶעֶרת  ִלי ִנְדֶמה ּכִ

ה ַהזֹּאת, ַהּנֱֶהֶדֶרת, ַהֻחְרׁשָ
יִבים,  ַמִים ְוָהָאֶרץ ְמׁשִ ָ ְוַהּשׁ

ְיָלה ְלַתְחּבוָּלִתי טֹוִבים. ְך ְוַהּלַ ַהחֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכְ

ֵלָמה, ְ ְמָחִתי ַהּשׁ הֹוי, ּבֹוִאי ַמֵהר, שִׂ
ׁש ַהְחָלָמה, ַבּקֵ הֹוי, ּבֹוִאי ֶאל ַהּלֵב ַהּמְ

ל עֹוד לֹא ָעְלָתה ַהְלָבָנה ְלָהִאיר, ּכָ
ֶקט ָסִביב ַוֲאֵפל ָהֲאִויר. ְוׁשֶ

ֶלג ׁשֹוֵטף ְוָהרוַּח לֹוֵטף, אן ַהּפֶ ּכָ
ּלֵב, ים ְמתוִּקים ִנְמָזִגים ִלי ּבַ וְּלָחׁשִ
ב צֹוֵנן, ָרִחים שֹֹוֲחִקים ְוָהֵעשֶׂ אן ּפְ ּכָ

ְמַחת ַאֲהָבה ַהּכֹל ִמְתרֹוֵנן,  וְּבשִׂ
ֵקט, ָ ּבֹוא, ֲאהוִּבי, ֶאל ַהחֶֹרׁש ַהּשׁ
ט. ֵ ל ְוָרִדים ִמְצֲחָך ֲאַקּשׁ ֵזר ׁשֶ ּבְ

המספר 

פינאלה
 כרובינו )המחפש את ברברינה, 

מבחין ברוזנת המעמידה פני סוזנה(:
ׁש ְוֶאְקַרב, ֶקט וְּלַאט, ֶאּגַ ׁשֶ ּבְ
ַמן, ַדאי ִלְמׁשְֹך ֶאת ַהזְּ לֹא ּכְ

ו, יַע ָהרֹוֵזן ַעְכׁשָ הרוזנת: ִאם ַיּגִ
ל לֹא ָקָטן, ִיְתַרֵחׁש ְסַקְנּדָ

כרובינו: סוָּזֶנָטה! ִהיא לֹא עֹוָנה,
יָנה, ַיד ַמְצּפִ ִנים ּבְ ְוַת'ּפָ

יל ָלִעְנָין.  ְרּגִ ה ָלּה ּתַ ֶאֱעשֶׂ
ְרצוּף ָחצוּף, הרוזנת: ֵלְך ִמּפֹה, ּפַ

אן! ּלֵק ִמיָּד ִמּכָ ְסּתַ ּתִ
ֶבֶרת ֲחסוָּדה, כרובינו: ֵהי, ּגְ

אן! ה ַאּתְ ּכָ ֲאִני יֹוֵדַע ָלּמָ
הרוזן: ִהּנֵה ִהיא, סוָּזָנִתי!

ְפַלְרֵטט! א ַהּמְ סוזנה, פיגארו: ִהּנֵה ּבָ
כרובינו )לרוזנת, בחושבו שהיא סוזנה(: 

י! ְהִיי ְקׁשוָּחה ִאּתִ ַאל ּתִ
י רֹוֵטט! י ּדֹוֵפק, ִלּבִ סוזנה, הרוזן, פיגארו: ִלּבִ
ֶאְצַעק, ְוָאז... הרוזנת )אל כרובינו(: עוּף אֹו ׁשֶ
סוזנה, הרוזן, פיגארו )בדברם על הרוזנת(: 

אן! הוּ ּכָ ֵיש עֹוד ִמיׁשֶ ִנְרֶאה ׁשֶ
יָקה, אֹו ֲאִני לֹא ָזז.  כרובינו: ְנׁשִ

סוזנה, הרוזן, פיגארו:
ַמע ִלי! ְך ִנׁשְ ינֹו, ּכָ רוִּבּ ֶזה ּכֵ

ה נֹוְרָמִלי?! יָקה??! ַאּתָ הרוזנת: ְנׁשִ
ל כרובינו: ָמה, ָאסוּר ִלי ְלַקּבֵ

ן?  רֹוֵזן ִנּתַ ּלָ ֶאת ָמה ׁשֶ
 סוזנה, הרוזנת, הרוזן, פיגארו 

)בזה אחר זה(: ָחצוּף!
ְרָסה ּכֻ י ַבּ ַמְעּתִ ָ ּשׁ כרובינו: ָמה ׁשֶ

ּמוָּבן!!! י, ּכַ ַכְחּתִ עֹוד לֹא ׁשָ
סוזנה, הרוזן, פיגארו: ַקְרִציָּה, ָנָבל ָקָטן,

ן! יְך, ִיְהֶיה ֻחְרּבָ ִאם ַיְמׁשִ



כרובינו )מנסה לתת לה נשיקה(: 
ְקִחי ֶאת ֶזה! 

 )הרוזן נכנס בינו לבין הרוזנת 
ומקבל את הנשיקה במקומה(.

הרוזנת, ואחר־כך כרובינו:
ֱאלִֹהים! ֶזה ָהרֹוֵזן! 

)כרובינו מסתתר בחורשה השמאלית(.
פיגארו )בעשותו צעד לעבר הרוזן(: 

אן?  אן? ָמה ּכָ ׁש ִלְראֹות ִמי ּכָ ֶאּגַ
 הרוזן )מנסה לסטור לכרובינו 

ופוגע בפיגארו(:
ֵהר, ַקח ֶאת ֶזה, ַחְת'ַכת ַחְרַמן! ְלַמד ְלִהזָּ ּתִ ׁשֶ

פיגארו, הרוזנת, הרוזן, סוזנה:
ׁש, יַע ִלי/לֹו ַמּמָ ֶזה ִהּגִ

תֹו!  ַכר ָיֶאה ְלַסְקָרנוִּתי/ְלֻחְצּפָ שָׂ
הרוזן )המאמין שהוא מדבר עם סוזנה(:

סֹוְפסֹוף ַההוּא ָהַלְך,
ק אֹוָתְך! ּבֹוִאי ֲאַחּבֵ

ְך, הרוזנת: טֹוב, טֹוב, ְיִהי ָנא ּכָ
ִהּנֵה, ֲאִני ֶאְקַרב.

ה! ה ַרּכָ ָ פיגארו: ֵאיזֹו ִאּשׁ
ה ִעם ֵלב ָזָהב! ָ ִאּשׁ

י ִלי! יׁשִ הרוזן: ָיֵדְך ַהּגִ
הרוזנת: ִהּנִֵהי, ֲאדֹוִני!
י! ּלִ הרוזן: ֲאהוָּבִתי ׁשֶ

י??!! ּלִ פיגארו: ֲאהוָּבִתי ׁשֶ
עֹות, הרוזן: הֹוי, ֵאּלוּ ֶאְצּבָ

ַרּכֹות ַוֲעִדינוּת!
י, י, קֹוֵדַח ּבִ רֹוֵתַח ּבִ
מֹו ֶלָהָבה! ּדֹוֵלק ּכְ

סוזנה, הרוזנת, פיגארו:
ְמיֹון, ֵּר הוּא ַהּדִ ִעו
יֹון, 'ִהּגָ ַמֲאִפיל ַתּ

ִפיָטה טֹוָבה. ֶּת ׁשְ ְמַעו
יָרה, ַבד ַהּנְדוְּנָיה, ַיּקִ הרוזן: ִמּלְ

ִהּנֵה ָלְך ֶאֶבן טֹוָבה,

ָמֳעָנק ָלְך ִמֵלּב אֹוֵהב,
ֵסֶמל ְלַאֲהָבה. ּכְ

הרוזנת )בקול של סוזנה(: 
ַהּכֹל ַחיֶֶּבת סוָּזָנה ָלָאדֹון ַהּטֹוב, ֵמיִטיָבּה!

סוזנה, הרוזנת, פיגארו:
ַהּכֹל הֹוֵלְך ְמֻציָּן, 

א. ַאְך ֵיׁש עֹוד! ַהּסֹוף עֹוד לֹא ּבָ
הרוזנת: ֲאִני רֹוָאה, ֲאדֹוִני,
יִדים ּבֹוֲעִרים.  ְרַחק ַלּפִ ֶמּ ּבַ

הרוזן )בחושבו שהוא עם סוזנה(:
י, ּלִ ּבֹוִאי־ָנא, ֶונוּס ׁשֶ

ֵנֵלְך ֶאל ְמקֹום ְסָתִרים.
סוזנה, פיגארו:

ים ְמאֹוד, עוּר ַמְחּכִ ׁשִ
ָבִרים. ָנא ּבֹואוּ ִלְלמֹד, ּגְ

ְך, ֲאדֹוִני? חֹׁשֶ הרוזנת: ּבַ
ְך, ֶאּלָא ָמה? חֹׁשֶ הרוזן: ּבַ

ִלְקרֹא ֵסֶפר ֲאַנְחנוּ ִנְכָנִסים?
פיגארו: ַהּבֹוֶגֶדת הֹוֶלֶכת ַאֲחָריו,

ים!! דֹות! ַמֲעשִׂ ָבר לֹא ֲחׁשָ ֶזה ּכְ
ח! ּפַ סוזנה, הרוזנת: ַהּנֹוְכִלים ָנְפלוּ ּבַ

ֶזה ַמְתִחיל ָלרוּץ ַמְקִסים!
ם? הרוזן: ִמי ֶזה ׁשָ

ים! פיגארו: ְסָתם ֲאָנׁשִ
הרוזנת: ֶזה ִפיָגארֹו, ֶאְבַרח!

ֵסֶדר.  הרוזן: ְלִכי ָלְך, ֶזה ּבְ
ְך!  ֶאְמָצא אֹוָתְך ַאַחר ּכָ

 )הרוזן נעלם בין העצים. 
הרוזנת נכנסת לחורשה הימנית(.

ֵקט ְורֹוֵגַע, פיגארו: ַהּכֹל ׁשָ
ֶונוּס ַהיָָּפה ָנְפָלה

ּה, ּלָ ל ַמְרס ׁשֶ ִלְזרֹועֹוָתיו ׁשֶ
ַאְך ֲאִני )ווְּלָקן מֹוֶדְרִני(,

יֵגם ַעל ְנַקּלָה. ַאּשִׂ
סוזנה )מחקה את קולה של הרוזנת(: 

ְנִמיְך ֶאת ַהּקֹול! ֵהי, ִפיָגארֹו, ּתַ

פיגארו: ָאה, ִהּנֵה ָהרֹוֶזֶנת,
ֶרַגע הֹוֵלם: יָעה ּבְ ִהּגִ

י ְמֻזיֶֶּנת ְלּתִ ַעִין ּבִ ּבְ
י. ּתִ 'רֹוֵזן ִעם ִאׁשְ ְרֶאה ַתּ ּתִ

י, ִבְרּתִ מֹו ָיֵדְך, ּגְ ּבְ
ְפָלא! זּוּג ַהּנִ ּתוְּכִלי ָלַגַעת ַבּ

סוזנה )שוכחת לחכות את קול הרוזנת(:
ְנִמיְך ֶאת קֹוְלָך ָרק ְקַצת, ּתַ

ֶאֶרת ּפֹה  ֲאִני ִנׁשְ
דֹוָלה. ָקָמה ַהּגְ ַעת ַהּנְ ַעד ִלׁשְ

פיגארו )לעצמו(: סוָּזָנה! )בקול(: ְנָקָמה?
ן. סוזנה: ּכֵ

ים ֶאת ֶזה, ָמה? פיגארו: ְוֵאיְך עֹושִׂ
ר אֹוִתי, וָּעָלה רֹוָצה ְלַסּדֵ )לעצמו(: ַהּשׁ

ה, ְועֹוד ֵאיְך. זֶּ ְוֶאֱעזֹר ָלּה ּבַ
סוזנה )לעצמה(: 

'ַמְמֵזר, ר ַתּ ֲאִני ֲאַסּדֵ
ַוֲאִני יֹוַדַעת ֵאיְך!

פיגארו )כורע ברך, מעמיד פנים שהוא 
עדיין חושב שהיא הרוזנת(:

י ַהּנֲַעָלה! ִבְרּתִ ן, ּגְ הֹו, ּכֵ
סוזנה: קוּם ַמֵהר, ְוַאף ִמּלָה!

י ַהּנֲַעָלה! ִבְרּתִ רוֵּתְך, ּגְ פיגארו: ְלׁשֵ
ה! סוזנה: קוּם ָזִריז, וְּבִלי ִמּלָ

פיגארו: ִהּנֵה ֲאִני ְלַרְגַלִיְך,
ְגָלֵלְך, י ּבִ ַרף ִלּבִ ִנשְׂ
יִטי ָנא ְסִביֵבְך ַהּבִ

ְבֶזה! ִבי ַעל רֹוְזֵנך ַהּנִ ְוִחׁשְ
סוזנה )לעצמה, ומתכוונת לפיגארו(: 

ה! ֶוה, ָהִאיׁש ַהזֶּ ַמּכֹות הוּא ׁשָ
ּגָעֹון! ׁש ׁשִ ֵאיֶזה ָזַעם! ַמּמָ

ָחֶזה! ָבר ּבֶ פיגארו: ֵאין ֲאִויר ִלי ּכְ
עֹון! ּגָ ׁש ׁשִ ֵאיֶזה ָרַעד! ַמּמָ

ינֵינוּ ִכיְמָיה טֹוָבה? סוזנה: ָאז ָמה, ֵיׁש ּבֵ
בֹוד ְוִקְרָבה!  יד ּכָ פיגארו: ַנּגִ

)מחליט להפסיק במשחק העמדת הפנים,



וגם היא מפסיקה להסתיר את פניה 
ולהסוות את קולה(:
ז ְזַמן ָיָקר, לֹא ְנַבְזּבֵ

ָבר! ִני ָיֵדְך ִלי ּכְ ַמֵהר, ּתְ
 סוזנה )בקולה האמיתי, 

תוך מתן סטירות ואגרופים(: 
ָיד? ִהּנֵה, ַקח ֶאת ֶזה!

? ה ָנַתּתְ פיגארו: ָמה, ֵאיֶזה ַמּכָ
ן? ָאז עֹוד ַאַחת!  סוזנה: ָאה, ּכֵ

ד ָהַאֵחר! ּצַ ְוַאַחת ּגַם ּבַ
ְך ַמֵהר! ל ּכָ פיגארו: ֲאָבל לֹא ּכָ
סוזנה: ֶזה ַמֵהר, ֲאדֹוִני ַהזֹּוֵהר?

ל ֶזה? ָבר ּכָ יק ְלָך ּכְ ִהְסּפִ
פיגארו: ָאחח, ַמּכֹות ְמתוּקֹות,

ָחֶזה!  ר ּפֹוֵעם ּבֶ ִלי ָהאֹׁשֶ
ְפִסיק ּגַם, ִנְבֶזה, ּתַ ַדאי ׁשֶ סוזנה: ְכּ

ה! ֵחק אֹוָתּה ְמַפּתֶ ְלשַׂ
ֶקט, ַהס, אֹוָצר ָיָקר פיגארו: ׁשֶ

ָבר, 'קֹול ָהָאהוּב ֶזה ִמּכְ י ּתַ ְרּתִ ִהּכַ
ָחֶזה! ּלֵב, ּבֶ רוּב ִלי ּבַ קֹול ַהּצָ

י? ּלִ סוזנה: ַהּקֹול ׁשֶ
ָבר! פיגארו: ַהּקֹול ָהָאהוּב ֶזה ִמּכְ

ֶקט, ַהס, אֹוָצר ָיָקר סוזנה, פיגארו: ׁשֶ
ֶקט, ַהס, אֹוָצר ָיָקר! ֶקט, ׁשֶ ׁשֶ

הרוזן: )שב ומחפש את הרוזנת
שנדמתה לו סוזנה ושנעלמה לו בחושך 

כשהגיע פיגארו(: 
ָבר ַהּכֹל. י ּכְ ן, ְוָסַרְקּתִ ָכל ַהּגַ ִהיא לֹא ּפֹה ּבְ

סוזנה, פיגארו: ֶזה ָהרֹוֵזן, ְלִפי ַהּקֹול.
הרוזן: ֵהי סוָּזָנה, ַאף ִמּלָה?!

 סוזנה )לפיגארו שלצדה(: יִֹפי, יִֹפי, 
ה! ּלָ הוּא לֹא ּגִ

פיגארו: ֶאת ִמי?
סוזנה: ֶאת ָמָדאָמה.

פיגארו: ֶאת ָמָדאָמה?
סוזנה: ֶאת ָמָדאָמה!

ִלים ֶאת ַהּקֹוֶמְדָיה, סוזנה, פיגארו: ּבֹוא/י ַנׁשְ
ר ַההֹוֶזה.  ַחזֵּ ח ְקָצת ֶאת ַהּמְ ִנְמּתַ

)פיגארו שב וכורע לרגלי סוזנה, 
כאילו היא הרוזנת(:

ן, ָמָדאָמה, ַאּתְ אֹור ַחיַּי! פיגארו: ּכֵ
י? ְוַהֶחֶרב לֹא ָעַלי! ּתִ הרוזן: ָמה, ְלִאׁשְ
י ַהּדֹוֵאב? ֲעִניִקי ָמזֹור ְלִלּבִ פיגארו: ּתַ

ה אֹוֵהב! ַאּתָ ִביְלָך וְּלָמה ׁשֶ ׁשְ סוזנה: ֲאִני ּפֹה ּבִ
ֲערוִּריָּה! ֲערוִּריָּה, ׁשַ הרוזן: ׁשַ

סוזנה, פיגארו: ָנרוּץ, ְנַמֵהר, ָאהוּב/ה,
ֵאב!  'ּכְ ֲענוּג ַיְחִליף ּתַ ּתַ

)הם פונים לעבר החורשה השמאלית. 
הרוזן מצליח לשים ידו על פיגארו(.
ק! ק, ַלֶנּׁשֶ הרוזן: ְגָבִרים, ְגָבִרים, ַלֶנּׁשֶ

פיגארו: ָהָאדֹון!!!
הרוזן: ְגָבִרים, ְגָבִרים, ֵאַלי, ֵאַלי!

ּמוּ ַחיַּי! פיגארו: ֲאִני ָאבוּד. ּתַ
בזיליו, אנטוניו, ברטולו:

ָמה ָקָרה? ָמה ֵאַרע?
ֶגד, י ּבֶ ַגד ּבִ ע ּבָ הרוזן: ָהָרׁשָ

ה, הוּא ֵהֵסב ִלי רֹב ּבוּׁשָ
ְראוּ! ְוִעם ִמי, ֶזה עֹוד ּתִ

בזיליו, אנטוניו, ברטולו:
ֲאִני ָהמוּם ְוַגם ָדהוּם,

ֵכן ָמה ּפֹה ָאְמרוּ??!!!  ִיּתָ
פיגארו: ַהּמוִּמים ֵהם, ְדהוִּמים,

ְראוּ! ֵאיֶזה ְסֶצָנה, ַרק ּתִ
הרוזן )שולף מן החורשה השמאלית 

מהר ולפי התור את כרובינו, 
ברברינה, מרצ'לינה וסוזנה. 

קורא בקול מאיים לתוך החורשה(: 
ַמְחּבֹוֵאְך, ֶרת, ָמָדאם, ּבְ ּתֶ ְוא ֶאת ִמְסּתַ ָ ַלּשׁ

ֶרת ּבֹוִאי ִלְהיֹות ְמֻעּטֶ
ָרֵתְך!  ְפָרס ַעל ָיׁשְ ּבִ

ינֹו? רוִּבּ )בראותו את ראשון היוצאים(... ּכֵ
י! ּתִ אנטוניו )מבחין בברברינה(: ּבִ

י! פיגארו )רואה את מרצ'לינה(: ִאּמִ
בזיליו, אנטוניו, ברטולו )כלפי סוזנה 

הנראית כרוזנת(: ָמָדאם!
הרוזן )עדיין מאמין שסוזנה ששהתה עם 

פיגארו היא אשתו(: 
ן! ה, ְוַהזֹּוֶמֶמת ּגַם ּכֵ ִזּמָ ָתה ַהּמְ ּלְ ִנְתּגַ

סוזנה )כורעת ברך וקולה קול הרוזנת(: 
ְסִליָחה, ֲאדֹוִני, ִאם ָמָצאִתי־ָנא ֵחן!

ה! ִחי ִמזֶּ ּכְ ׁשְ הרוזן: ּתִ
פיגארו: ָאּנָא ְסַלח, ָאּנָא ְסַלח!

הרוזן: לֹא ָולֹא, ּגַם ְלָך לֹא ֶאְסַלח!
 כל המשתתפים מלבד הרוזן 

)כורעים ברך(: ְסַלח!
הרוזן: לֹא!

הרוזנת )מגיחה מן החורשה הימנית(:
ְסַלח?! ְזכוִּתי אוַּלי ּתִ ָאז ּבִ

בזיליו, הרוזן, אנטוניו, ברטולו:
ֱאלִֹהים! ָמה רֹוִאים?!

יָעה ֲהָגָנה!!! ָפָטה מֹוְרָגָנה ִהּגִ
ְעּתוִּעים!  ם ַמֲאִמיִנים? ֲחזֹון ּתַ ַאּתֶ

)תוך כדי שירתם, הרוזנת שולפת מן החזה 
את האבן הטובה שהעניק לה הרוזן בחושך, 
כשהייתה עדיין "סוזנה", ומגישה לו אותה(.

 הרוזן )כורע ברך(: רֹוֶזֶנת, ִסְלִחי! 
ִסְלִחי, ִסְלִחי! 

ה רוִּחי! ֲאִני אֹוֶמֶרת ֵהן. הרוזנת: ְמאֹוד ַרּכָ

כל המשתתפים: 
ן! נוּ, ִאם ּכֵ ּלָ ֵבֵעי ָרצֹון ּכֻ שְׂ

ׁשוּת, ֲחָמה ְוִטּפְ ל ָמדֹון, ּגַ יֹום ֶזה, ׁשֶ
ְמָחה ְוֵרעוּת, ר, שִׂ ִיְהֶיה ְליֹום אֹׁשֶ

חֹוק. ְזכוּת ַאֲהָבה וּשְׂ ַרק ּבִ
יר נֵי־זוּג, ֲחֵבִרים, ִנְרקֹד ְוָנׁשִ ּבְ

ְוַגם ִזּקוִּקים ַמְרִהיִבים ַנְבִעיר!
ְלקֹול ַמְרׁש ָנרוּץ־ָנא ַלְחּגֹג.
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