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  23980 العدد - 77 السنة - 2010 آذار 08 االثنين

  ليلتان خالدتان في البستان
  حّالق إشبيلية آية فنّية من الفن الليريكي اإليطالي 

هور آثيف متأهب للتفاعل لحظة تلو أخرى بآية فنّية من أعماللليلتين فقط، آنا نوّدهما ألمد أطول، وفي حضور جم
روسيني األوبرالّية، برزت للعيان عبقرية روسيني في تفّوقه الالمع في نقل مسرحّية آوميدّية آتبها بومارشيه في

لة بأجملالقرن الثامن عشر، الى فرح عارم من الغناء الحواري والمتبادل ما بين شخصّيات المسرحّية، آلمات متّب
األنغام وجمل طويلة مغّناة، على نوطة واحدة أحيانًا، من دون أن يفقد اإليقاع الموسيقي الطالع من حفرة األورآسترا

 .دربه الى المناخ المسرحّي العام
أوبرا حّالق إشبيلية جاءت الى مهرجان البستان الذي خصّص موسمه إليطاليا، مع مسرح أوبرا دي روما الحريص

هذا اللقاء الحميم بين فرقة أوبرا دي روما بأصواتها. ديم هذه الحلية بحّلتها األصلّية آما أوصى بها روسينيعلى تق
الرائعة المتنّوعة، واألورآسترا الفيالرمونّية الوطنّية، وآورال الجامعة األنطونّية بإدارة األب توفيق معتوق، آان

 جماعي آجسم واحد في خدمة الموضوع والصوت والنبرةبارزا في ذلك التالحم ما بين غناء وعزف وغناء
 .واإلثارات الهزلّية بقيادة المايسترو باولو أولمي

إذا آان موضوع هجاء مجتمع بورجوازي من القرن التاسع عشر ال يمّت الى زمننا بصلة، غير أن الحبائل والحيل
ها بذوق ورهافة وطرافة، دينامّية المسرحّية الغنائّية،الطريفة التي تكسو شخصّية الفيغارو هي القنبلة التي تتفّجر من

.فتنقل عدواها الى الجمهور المستوعب بحّسه الجمالي لعبة تهييج الخشبة بتصفيقه وهتافاته
ففي". روآوآو"في ذلك الزمن تردد روسيني ما بين األوبرا الرومنطيقّية والنهج الزاخر في القديم المعروف بل

ا أوبرا دي روما، نرى روسيني عائدا الى الكتابة المزخرفة في حّالق إشبيلية والتي تعتبر منالنسخة التي قّدمته
 .أشهر أعماله األوبرالّية

قّصة طويلة مألى بالمفاجآت، آتبها بومارشيه وتناولها سيزار ستربيني في اقتباس رائع آان لروسيني المناخ المالئم
للحظات الغنّية باإلثارات، في ان ندرك آم آان وحي روسيني آبيرا بإدخالال شّك، ونحن نتابع ا .لرؤاه الليريكية

 .الصوت عامال معّبرا في حرآة الشخصيات وتفاعلها مع دورها
استثنائّية ال نزال نتذّآر منها أغنية الفيغاروحّالق إشبيلية معجزة حقيقّية بين أصالة وحداثة تحوي على مشاهد 

وآيف ال تطرق على البال أغنية. التي ما زالت بال منازع سّيدة في تاريخ األوبرا بوف" الرغو فاآتوروم"الشهيرة 
 المغّني على-المتنّقلة من صوت الى آخر، المكّررة على خماسّي تشحن معها حرّية الممّثل " بوناسيرا"مساء الخير 

هكذا تمنى روسيني أوبراه آما أّدتها فرقة أوبرا دي روما الجديرة بهكذا أدوار معّقدة تمثيال وغناء، وعزفتها .الخشبة
 .األورآسترا بدّقة المنمنمات الروسينية بوعي ووفاء

 سيرتمثيل مندمج بالغناء في شكل طبيعي، معّبر عن. ما بين مشهد أول وثان نتأقلم ونتآلف مع أهل المسرحّية
الحكاية، وآأن الحياة التي يرسمونها أمامنا، بأقنعتها وأآاذيبها، تغدو في المسرح الغنائي قصيدة حب وثأر ملّطفة

 .بحالوة الحنكة الطريفة وخفتها الذآية
االفتتاحّية جميلة، تمّهد فيها األورآسترا للمشهد األول، حتى ارتفاع الستارة لنرى أننا أمام ساحة مطّلة على بيت
الدآتور برتولو، هذا العجوز الحذر، المراقب آل حرآة من روزينا التي يوّد الزواج منها، فيما الكونت ألمافيفا
عاشق روزينا والمنتحل إسم لندورو العاشق، الذي ال يملك فلسا، يغني لها قصائد حب تحت نافذتها، متسترا

ويصل الفيغارو، صاحب األلف حنكة.  األرستقراطيةبشخصيته الكاذبة، ليمتحن حبها الصادق له ال لماله وآنيته
والحيلة في الفصل الثاني توقظ العجوز على ما يدور حوله من. ليدبر للكونت المزّيف دخوال شرعيا إلى بيت برتولو

رسائل حب ووعود تتطاير ذهابا وإيابا من نافذة روزينا، تدعم تصاعدية الدراما الكوميك، ومعها مقدرة. مكائد
ألسندرو(ني على توزيع األلحان على مجموعة من المغنين، من تينور أوال في شخص الكونت ألمافيفا روسي

 سوبرانو بصوت روزينا–فميزو ) ألسندرو باتياتو(فباريتون ثانيا في شخص الفيغارو الذآي والمحتال ) لوشيانو
ميشال(وباس آخر في دور الكاهن بازيليو ) باولو بيكيولي(فباس لشخص الدآتور برتولو ) فرنشيسكا بروفيزيوناتو(

 ).ليوناردو نيبي(وباس لشخص فيوريللي ) فيليشيا بونجيوفاني(وسوبرانو لبيرتا الخادمة ) بيانكيني
هذه المجموعة األمامية من المغنين، تتوّسع في المشهد النهائي لتدخل عناصر الجوقة بلباس الجنود، إذآاء للعاصفة

.فلوالها، آما هو معهود في القصص، ال مجال لألمور أن تحل إال بنهاية سعيدة. بيت برتولوالهوجاء التي حّلت في 
تنسدل الستارة وتبقى عبقرية روسيني. هكذا والغناء حب ووعد وغفران تنتهي األوبرا بزواج الكونت من روزينا

 العمل الليريكي إجازة حقيقية منبارزة في شخصيات تفاعلوا بمهارة أصواتهم وفطرتهم في التمثيل، جاعلين من هذا
  . فرح ومتعة

      مي منسى
 



Due serate indimenticabili a Al Bustan
Il Barbiere di Siviglia capolavoro dell’arte lirica italiana

Due serate solamente, che avremmo voluto più numerose, di fronte ad un folto pubblico pronto ad
interagire attimo per attimo con il capolavoro lirico di Rossini, che ha dimostrato il suo genio nel
brillante adattamento della commedia scritta da Beaumarchais al 18° secolo, un travolgente
piacere di canto dialogante ta i personaggi sulla scena. Parole condite con splendida musica e
lunghe frasi cantate, su un’unica nota talvolta, senza che la musica proveniente dalla fossa
dell’orchestra influisca sul clima generale dello spettacolo.

L’opera Il barbiere di Siviglia è venuta al Festival Al Bustan, quest’anno interamente dedicato
all’Italia, con il teatro dell’Opera di Roma che ha tenuto a presentarla nella sua bellezza originale
come voluta da Rossini. Questo intimo accordo tra le splendide e variegate voci del Teatro
dell’Opera di Roma, l’Orchestra Nazionale Sinfonica Libanese e la Corale dell’Università
Antoniana di Beirut diretta da Padre Toufic Maatouk era evidenziato dall’unione del canto, della
musica e del coro in un corpo unico al servizio del soggetto, del suono, del tono e degli effetti
comici, diretti dal Maestro Paolo Olmi.

[OMISSIS]

Il Barbiere di Siviglia è un vero miracolo tra tradizione e modernità, con scene eccezionali ed
indimenticabili tra le quali la celebre aria di Figaro “Largo al factotum” che regna ancora senza
rivali nella storia dell’opera buffa. E come non pensare all’aria del “Buonasera” trasmessa da una
voce all’altra, ripetuta da un quintetto, depositaria della libertà dell’attore-cantante sulla scena.
Così ha voluto Rossini la sua opera, e così l’ha eseguita la troupe del Teatro dell’Opera di Roma,
degna di ruoli così complessi come recitazione e canto, e così l’ha suonata l’Orchestra Nazionale
Sinfonica libanese, fedele alle precise variazioni rossiniane.

Già dalla seconda scena ci si familiarizza con i personaggi dell’opera. Recitazione e bel canto
amalgamati in modo naturale, espressivi dell’evolversi del racconto, come se la vita a noi
descritta, con le sue maschere e le sue bugie, si trasformasse nel teatro lirico in un poema d’amore
e di vendetta addolcito da un umorismo innovativo e dall’intelligente leggerezza.

[OMISSIS]

Lettere d’amore e promesse svolazzano avanti ed indietro dalla finestra di Rosina, a supporto
dell’ascesa del clima comico-drammatico, evidenziando la capacità di Rossini a distribuire le arie
su un gruppo di cantanti, da un tenore nel personaggio del Conte di Almavilla (Alessandro
Luciano), ad un baritono nel personaggio di Figaro, intelligente ed ingegnoso (Alessandro
Battiato), ad un mezzo-soprano nel ruolo di Rosina (Francesca Provvisionato), ad un basso nel
ruolo del Dott. Bartolo (Paolo Pecchioli) ed un secondo basso nel ruolo di Don Basilio (Michele
Bianchini), ad un soprano per Berta la serva (Felicia Bongiovanni) per finire con un basso nel
ruolo di Fiorelli (Leonardo Nibbi).

Questo gruppo di cantanti di primo piano si allarga nella scena finale per comprendere i membri
del coro vestiti da soldati, per rendere l’atmosfera di tumulto instauratasi in casa di Bartolo. Unico
modo questo, come prevedono le fiabe, per le situazioni di concludersi felicemente. Così, con un
canto di amore, promesse e perdono, l’opera si conclude con il matrimonio di Rosina e del Conte
Almavilla. Cala il sipario e resta impressa la genialità di Rossini nell’interazione eccezionale dei
personaggi a livello del canto e del gioco di scena, personaggi che hanno fatto di quest’opera lirica
un vero divertimento carico di allegria ed incanto.
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