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فنون
البيكاديللي: مالمح حزينة وخشبة إفتقدت نجومها

ملف ترميمه على السكة وبارقة أمل في عودة الروح
شاهد عىل مرحلة ذهبية من تاريخ لبنان، عىل ذلك العرص الجميل الذي نحّن اليه يف هذا الزمن. اضاء س�ء ب�وت بانوار 
الفن والثقافة والحيوية، هو مرسح قرص البيكاديليل الذي استقطب عشاق الفن الراقي لحضور مرسحية او حفلة غنائية 

لفنان¢ لبناني¢ او اجانب. انه الحن¢ لب�وت عاصمة الفكر والثقافة 

يتحدث كل  الله"، بحرسة  ايام عز، رزق  "كانت 
من يستذكر شارع الحمرا يف ب�وت يف خمسينات 
موصوال  ليله  كان   �ح وستيناته،  املايض  القرن 
 �بنهاره. املقاهي فيه كانت تعج باملثقف� والفنان
والكّتاب والشعراء، نسجت فيه عالقات اجت�عية 

ترفض الترشذم والتفرقة. 
ارتبط اسم مرسح قرص البيكاديليل ارتباطا وثيقا 
والعا²  لبنان  لنجوم  الشارع، وصار مقصدا  بهذا 
تواريخ،  احداث،  معا.  والجمهور   �الفنان وحلم 
اس�ء وصور سكنت املكان وال تزال يف ذاكرة من 

عايش هذه الحقبة.
عشنا  واخوا·  "انا  الطفولة:  عن  يخربون  ج�انه 
بهاملرسح. حرضنا مرسحيات، وحتى وقت الحرب 
 �كان ملجأ النا، عيل مسلمة ومسيحية كنا عايش
سوا...". اما جيل اليوم فيقول: "جيلنا مظلوم ألنو 

بيخربونا عنو بس، والحÀ مش متل الشوفة".
افتتحت  عندما   ،1966 العام  يف  القصة  بدأت 
البيكاديليل،  قرص  صالة  ماميش   -  Ãعيتا رشكة 
بتصميمها  Åيزت  هندسية  تحفة  اعتربت  التي 
صيدناوي  وليم   Ãاللبنا املهندسان  وضعه  الذي 
والفرنيس روجيه كاشار، مستوحاة من قاعة اوبرا 
يف الربتغال، واقتبس اسمها من بيكاديليل سكوير 
جدران  الفخامة،  طابع  عليها  غلب  لندن.  يف 
ذهبية، ستائر خمرية، مقاعد من املخمل االحمر 
الدافئ العريق، ثريا متدلية من سقفها مصنوعة 
من الكريستال البوهيمي احرضت خصيصا  من 
تعلو  قطعة،  قطعة  وركبت  تشيكوسلوفاكيا 
وتنخفض وسط السقف، بيانو ضخم يصعد من 
التقنيات  باحدث  الصالة  الخشبة. جهزت  وسط 
فنون  مختلف  بتقديم  تسمح  التي  العاملية 
العرض عىل تنوعها، من اوبرا ومرسح وموسيقى 

واستعراضات وسين�.
مسموحا  يكن  و²  شخصا،  لـ780  تتسع  الصالة 

فخامة  تناسب  رسمية  Õالبس  اال  اليها  الدخول 
املكان. 

 Ãافتتح قرص البيكاديليل نشاطه يف 6 ترشين الثا
عام 1966 بعروض لفرقة اوبرا فيينواز، ثم انتقل 
الدكتور  فيلم  وعرض  السين�ئية،  العروض  اىل 
جيفاغو من اخراج الربيطاÃ دافيد ليف�، وÅثيل 

قرص  ختم  ثم  كريستي.  وجويل  الرشيف  عمر 
البيكاديليل عام 1966 بعرض فيلم "هل باريس 
تحرتق" من اخراج الفرنيس رينيه كلي�ن، وÅثيل 
بواييه، ولسيل كارون.  بلموندو، شارل  جان بول 
 Ãاعلن بعدها عن استقبال ف�وز واالخوين رحبا
يف مرسحية "هالة وامللك" يف مطلع العام التايل. 
بعد هذه املرسحية، كرت سبحة تقديم اع�لهم 
الشخص  التوايل:  عىل  وهي  املرسح  هذا  عىل 
ورق  من  ناس   ،(1970) يعيش  يعيش   ،(1968)
(1971)، لولو (1974)، ميس الريم (1975)، وبرتا 
 Ýبالثال ملتصقا  البيكاديليل  اسم  ظل   .(1978)
بأن  اعتقاد  ساد  حتى  ومنصور،  عايص  ف�وز، 
املرسح áلكه الرحابنة. ويروي كà حكاية انقطاع 
التيار الكهرباâ  يف خالل احد العروض املرسحية، 
حيث انفردت ف�وز بالغناء من دون ميكروفون 

ورافقها عايص عىل البزق، وكان كل ذلك عىل ضوء 
الشموع. ك� يروون ان من اراد حضور حفلة من 
كامال  شهرا  ينتظر  ان  عليه  كان  ف�وز،  حفالت 

واكà حتى يحجز مقعدا.
خشبته  عىل  وقفت  داليدا  الفرنسية  املطربة 
اربع  من   àاك يف  البيكاديليل  لجمهور  وغنت 
يف  حفالتها  اوىل  بعد   .(1975-1972) حفالت 
خرجت  انها  يخربون  تحديدا،  لبنان  يف  الرشق، 
البيكاديليل  يف  حفلتها  نجاح  من  جدا  مرسورة 
احبك"  "ب�وت  بابه  عىل  عال  بصوت  وصاحت 

وسط تصفيق الجمهور من حولها.
قدمت الفنانة املرصية رشيهان عرضها املرسحي 
الشه�ة  املرسحية  ومرت  عيل"،  محمد  "شارع 
"مدرسة املشاغب�" من البيكاديليل، من دون ان 
ننىس عروض املوسيقى الكالسيكية والفرق العاملية 
فرانسيز"،  "الكوميدي  البولشوي"،  "باليه  مثل 
التي  التسعينات  باليه"، اضافة اىل فرتة  و"رويال 
الرومي، سلوى  استضافت ملحم بركات، ماجدة 

.�القطريب وعددا كب�ا من الفنان
تابع القرص رسالته الفنية يف شكل متقطع عىل رغم 
قساوة الحرب التي اندلعت عام 1975، وصمدت 
اعمدته امام موجات الحروب واالجتياحات التي 
االرسائييل  االجتياح  ان   èويح بلبنان.  عصفت 
يف  االختباء  عىل  عرفات  يارس  اجرب   1982 عام 

البيكاديليل مع بعض رفاقه.
من  الحروب  تنل   ² ذلك،  كل  من  الرغم  عىل 
رسالته. فمع نهاية الحرب، قدمت اع�ل ضخمة 
 ،Ãالرحبا ملنصور   "840 "صيف  مرسحية  منها 
شوقي،  وفريد  لرشيهان  عيل"  محمد  و"شارع 
من  آخر  كان  الذي   Ãالرحبا زياد  ومرسحيات 
وقف عىل خشبته Õرسحيات ثالث قدمها تباعا، 

من بينها "بخصوص الكرامة والشعب العنيد". 
القاضية  الرضبة  عام 2000، جاءت  ليل 19 آب 
تعرف  ان  دون  من  هائل  حريق  اندلع  عندما 
اسبابه، مع ترجيح ان تكون قد احرقته سيجارة 
هذا  سهوا.  الديكور  ع�ل  احد  من  سقطت 
الحريق اسدل الستارة عىل اداء متألق ملرسح كان 
رمزا جمع اللبناني� حول ما هو اكà خلودا: الفن. 
مقفلة،  ابوابه  ان  اال  مكانه  يف  يزال  ال  القرص 
الحمراء  املخملية  املقاعد  حزينة،  مالمحه 
والخشبة  بريقها  فقدت  البلورية  الàيا  مهرتئة، 

افتقدت اىل نجومها .

املقال

يف  واملمثل  املشاهد  يجمع  الذي  الراقي  املكان  واقدمها،  الفنون"  "اب  هو  املرسح 
الفنان  اخرج  ان  منذ  ب�وت  به  ªيزت  والحركة.  بالكلمة  الحوار  فن  واحد، هو  ان 
مارون النقاش اول مرسحية عربية عام 1847 مستوحاة من مرسحية "البخيل" ملولي� 
وعرضها يف حديقة منزله يف الجميزة، لتشكل يومها الوالدة الحقيقية لفن املرسح يف 

العاµ العر´.
االجت�عية  اهميته  ادركوا  الذين  املرسح  مجال  يف  الرواد  من  مجموعة  ظهرت  ثم 

والثقافية، اال انهم µ يتمكنوا من احرتاف العمل املرسحي.
اللبنا¼ انجازات كب�ة وتطور. شهدت تلك  يف ستينات القرن املايض، حقق املرسح 
الفرتة تأسيس ثالثة مسارح: مرسح ب�وت يف ع¢ املريسة، مرسح شوشو يف ساحة 
الربج ومرسح االرشفية. ثم كرت السبحة بظهور مرسح اندونيسيا، املارتينيز، االليزيه، 
البيكاديليل، املرسح الكب� ومرسح املدينة. ظهرت بعدها اتجاهات ومدارس متنوعة 
االنكليزية  الفرنسية،  العربية،  االربع:  باللغات  املرسحيات  وقدمت  املرسح،  يف 
واالرمنية، يف ظل بيئة لبنانية حاضنة للتنوع الديني، الطائفي واالجت�عي، شكلت 
اللغة  ظهور  هو  ايضا  الفتا  كان  ما  املتنوع.  املرسحي  الفكري  لالنتاج  خصبة  ارضا 

املحكية من دون ان تلقى اي انتقادات، السي� يف االع�ل الكوميدية والغنائية.
يف تلك الفرتة، صدر مرسوم تأسيس معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية، وعمل 

يف فرع للفنون املرسحية قسم كب� من وجوه الحركة املرسحية انذاك.
اال انه مع اندالع الحرب عام 1975 ثم االجتياح االرسائييل لب�وت عام 1982، دمرت 
مسارح واهملت. مع بداية التسعينات تحول الرتكيز اىل االقتصاد واالÏاء واالع�ر، 
التي كانت  الحياتية عىل الطبقة الوسطى  والنتيجة مسارح مقفلة، ازدياد الضغوط 

تشكل جمهور املرسح، واصبح لكل منطقة مرسحها.  
اليوم، اسئلة كث�ة تطرح عن املرسح ومستقبله يف ظل سطوة التلفزيون من جهة، 
واملنصات االلكرتونية من جهة اخرى التي فرضت نفسها ونجحت يف آن واحد يف ان 
تكون متنفسا لجأت اليه بعض الفنون. تضاف اليها سياسة الالمباالة واالستهتار من 
املعني¢ يف الدولة اللبنانية منذ سنوات، فيعيش املرسحي اللبنا¼ حالة من خيبة االمل 
يف ظل غياب آلية لدعم االع�ل املرسحية، عىل غرار ما تقوم به دول غربية وعربية 
من تشجيع للفنون خصوصا املرسح واقامة مسارح وطنية مدعومة، م� جعل املرسح 
يف لبنان قاÙا عىل املبادرات الفردية وعدم الثبات يف الحركة املرسحية ألنه ليس منظ� 

ضمن خطة معينة.
 املرسحي الذي ينسج سيناريو ينقل فيه املشاهد اىل عاµ من االمل والحياة، يشعر 
منذ سنوات بح�ة بعد ان دفعت ازمة املرسح البعض من املرسحي¢ اىل التوجه نحو 
التمثيل التلفزيو¼ ملا يوفره من مال ونجومية من دون قناعة مطلقة بهذه الخطوة 

احيانا، في� ترك الهم املعييش االثر الكب� عىل حال املرسح الحايل الصعب.
ما كان لن يعود. العرص تغ� Ýعطياته وجمهوره، اال ان للمرسح طقوسه التي لن 

يكون بديلها الكرتو¼ جامد كاليوتيوب والتلفزيون. 
يف  املرسح  اهمية  فتعكس  مثقفا"،  شعبا  اعطيك  ومرسحا  خبزا  "اعطني  مقولة  اما 

تعزيز القيم والهوية عىل مر التاريخ، والبعض ال يرى فيه اال مساحة للتهريج.

صّناع األمل يطلبون الحياة

الشدياق ميرنا 

البيكاديللي جزء 
مهم من تاريخ ازدهار

لبنان
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منذ ذلك الوقت، جرت محاوالت عديدة العادة 
ترميمه لكنها ² تصل اىل الخواتيم السعيدة. يف 
كل مرة كانت االستعدادات عىل مشارف نهايتها، 
ليتوقف بعدها كل يشء من دون اي توضيحات. 
وزارة الثقافة ادرجت  يف العام 2018 مرسح قرص 
البيكاديليل يف الئحة الجرد العام نظرا اىل االهمية 

التاريخية والثقافية ووجوب الحفاظ عليه.
االعالن  عند  ظهرت  احيائه  اعادة  يف  امل  بارقة 
عن استعداد املنتج صادق الصباح لرتميم املرسح 
مسلسالته  احد  تصوير  ينوي  حيث   وتأهيله 
بدأت  العريق.  املرسح  هذا  اجواء  تالîه  الذي 
املشاورات ب� وزير الثقافة يف حكومة ترصيف 
 �واملعني والصباح  مرتىض  وسام  محمد  االع�ل 
لتذليل العقبات والعمل عىل اعادة املرسح اىل ما 
كان عليه سابقا، مع االشارة اىل ان الهبة املقدمة 
الرتميم  الصباح ال تكفي الÅام عملية  من رشكة 
جهات  مع  التواصل  يتم  لذا  للمرسح،  الكامل 
اخرى مانحة للحصول عىل مبالغ اضافية، عىل ان 
يتم الرتميم عىل مراحل. امام كل هذه املحطات 
التي مرت عىل قرص البيكاديليل، يستذكر الفنانون 
يف  يسمع  اع�لهم  كان صدى   �الحقبة ح تلك 
االرجاء ويف كل زاوية من زوايا هذا املرسح حكاية 
ابداع وÅيز.  يف هذا االطار، اجرت "االمن العام" 
باشا  عبيدو  املرسحي  والناقد  الفنان  مع  حوارا 
الذي تحدث عن ذكريات ال تنىس وعن رصح كان 

الوقوف عليه مثابة معمودية النجاح.

البيكاديليل، ما هي  ■ عند س�عك خرب ترميم 
يف  استحرضتها  التي  الذكريات  او  الصور  ابرز 

ذهنك كمرسحي وناقد فني؟
□ كث�ة هي الذكريات، فهو واحد من الرصوح 
هي  املسارح  كل  ايل  بالنسبة  لبنان.  يف  الكب�ة 
معا² حضارية وثقافية، اال ان مرسح البيكاديليل 
الذي   �العاملي  �الفنان موقعه  ألن جميع  اخذ 
قصدوا لبنان قدموا عروضهم يف مكان�: كازينو 
البيكاديليل  يف  ومعظمهم  البيكاديليل،  او  لبنان 
 .�عاملي  �لفنان استقطاب  مكان  اىل  تحول  النه 
حتى ان القوى السياسية التي سيطرت عىل قرص 
مثال  انىس  ان  áكن  وال  استخدمته،  البيكاديليل 
العرض الذي قدمه الفنان اليوناÃ  العاملي الشه�

يف  عىل خشبة مرسحه  شاركت   .óeodorakis
لالستاذ  بها"  مرخص  غ�  ريفية  "نزهة  مرسحية 

يعقوب الشدراوي. وكان جميع الفنان� يطمحون 
يف  مرسحه.  خشبة  عىل  عمل  يف  املشاركة  اىل 
اختصار، انه قرص البيكاديليل بهندسته، Õوقعه، 
بهيبته التي جذبت الناس اليه، حتى ان بدايات 
"الفودفيل"  مثل  لبنان  يف  املرسح  اصناف  بعض 
كانت يف  البيكاديليل كمرسحية "عريس� مدري 
من وين" ومن ثم توالت املرسحيات. انتهى دور 
مرسح  قرص البيكاديليل الثقايف يف شارع الحمرا 
عندما تم تبديل دور االسواق التجارية التي كانت 
 �مساحة للقاء مشرتك وتعب�ا عن رغبة اللبناني
دور  انهي  عندما  واحدة.  مساحة  يف  االلتقاء  يف 
انتهى   �للبناني الجامع  املكان  التجارية  االسواق 
لالسواق  امتداد  هو  الذي  الحمرا  شارع  دور 
التجارية وانتهى دور قرص البيكاديليل الذي áثل 
بانتهاء  ب�وت  دور  انتهى  ك�  فيه.  املعا²  ابرز 

معنى االسواق التجارية، وِمن ثم اندلعت الحروب 
واالجتياحات. وبالتايل، ك� عّرب مرسح البيكاديليل 
ايضا عن  عّرب  لبنان،  ازدهار  تاريخ  عن جزء من 

جزء من انهيار هذا التاريخ يف لبنان.

■ ما الذي ميز هذا املرسح عن غ�ه من املسارح 
يف  موقعه  ام  املع�رية  الهندسة  هل  اللبنانية؟ 

شارع الحمرا النابض يف ذلك الزمن بالحياة؟
□ الهندسة املع�رية ملرسح البيكاديليل  كانت 
الفتة وتشبه املسارح االوروبية. استلهمت ع�رته 
من طراز احد القصور يف الربتغال، وÅيز املرسح 
 öعىل الطراز االورو �بالàيا الشه�ة وبوجود طابق
ألن  اوروبية  املع�رية  الهندسة  اوبرا.  كصالة 
ب�وت كانت جامعة لهندسات مع�رية مختلفة، 
وقرص البيكاديليل كان جزءا من هذا التعدد عىل 
الصعيد املع�ري يف العاصمة. شارع الحمرا كان 
البيكاديليل ثالثة  شارعا ثقافيا وكانت يف محيط 
مقاه شه�ة: كافيه دو باري، الوáبي واملودكا، لكن 
بانتهاء دور هذا املرسح تحولت هذه املقاهي اىل 
اماكن بيع عادية. بعد اتفاق الطائف انتقل دور 
ب�وت من دور ثقايف اىل دور اقتصادي، وانتهت 

ابرز معا² ب�وت يف تلك املرحلة.

■  خشب مرسح البيكاديليل معتق بالذكريات 

الفنانون العامليون قدموا 
عروضهم في مكانني: 

كازينو لبنان او البيكاديللي

 �الفنان جذب  الذي  ما  والفنية،  الثقافية 
عام  احرتاقه  حتى  افتتاحه  منذ  اليه   �العاملي

2000؟ 
كداليدا  عامليون  فنانون  البيكاديليل  قصد   □
يف  رشيهان  شوقي،  وفريد  امام  وعادل  وازنافور 
مرسحية شارع محمد عيل، وم�اي ماتيو. ابرز من 
 Ãعمل عىل خشبة هذا املرسح هم االخوان رحبا
اع�لهم  معظم  قدموا  حيث  ف�وز  السيدة  مع 
عليه، النه كان مركز استقطاب ومكان لقاء لجميع 
اللبناني�. لعبت شخصيات عديدة  دورا اساسيا يف 
دعوة الفنان� العاملي� اىل البيكاديليل، وكان لبنان 

يف حينه مركزا ثقافيا.

■ اىل اي مدى ساهم مرسح البيكاديليل يف تطور 
املرسح اللبناÃ ككل؟

□ لعب مرسح البيكاديليل دورا يف تطور املرسح 
الجاهزة  املساحة  هذه  وجود  بسبب   Ãاللبنا
والجذابة حيث ال áكن ألي كان تقديم العروض 
ان  طاملا  الصاالت  كل  وتطورت  خشبته،  عىل 
هناك اماكن قادرة ان تستقبل مرسحي�. كانت 

ب�وت مدينة املرسح، اذ ان اول مرسح يف العا² 
مارون  مع   1847 عام  ب�وت  يف  اقيم   öالعر
نقاش، وبالتايل ليس مستغربا ان يكون للمرسح 
الصاالت  تلعب  وان  ب�وت  يف  كثيف  وجود 
املرسحية،  التجربة  تطوير  يف  ادوارا  املرسحية 
التي يجري  خصوصا يف ظل جهوز االتجاهات 
اختبارها عىل االماكن واملسارح. البيكاديليل هو 

قرص ك� يدل عليه اسمه. 

نهائيا، عىل  واقفل  البيكاديليل  احرتق  ■ عندما 
ماذا اسدلت الستارة؟

عىل  الستارة  اسدلت  القرص  احرتق  عندما   □
مرحلة من مراحل ب�وت املضيئة، وسمعنا مرارا 
ان وزارة الثقافة ستعيد ترميمه اال ان الوزارة ال 
صادق  االستاذ  يقوم  اليوم  لذلك.  االموال  Åلك 
الثقافة  الصباح Õبادرة مشكورة، فاتصل بوزارة 
انه  يعلم  وهو  القرص،  لرتميم  استعداده  مؤكدا 
من  كمعلم  ب�وت  يف  البيكاديليل  قرص  بوجود 
سيطاول  نوره   ان  يف  شك  ال  الحضارية  املعا² 
االماكن االخرى. وهو من ب� االشخاص الذين ² 

الفنان والناقد املرسحي عبيدو باشا.

يسمحوا لب�وت ان تلفظ انفاسها االخ�ة يف هذا 
املجال، اذ ال يزال يعمل حتى اليوم يف االنتاجات 
التلفزيونية والسين�ئية ويحرك قطاعات واسعة 

من خالل اع�له.

■ مع الحديث عن ترميم البيكاديليل، هل من 
املمكن ان تستعاد ايام املرسح الذي كان يوما رمزا 

ملجد ب�وت الثقايف؟
□ املرسح ال يقوم اال بقيام ظروفه، اي ال يتعلق 
فقط باملكان. نريد ان تعود ب�وت اىل الظروف 
ابرز  من  واحدة  لتقدم  سابقا،  لها  امنت  التي 
 .öوالغر öالتجارب املرسحية يف لبنان والعا² العر
الناس  تعود  حتى  الظروف   �تأم يجب  بالتايل، 
اليها بسهولة وسالسة ك� كانت سابقا. انا لست 
كل  يف  يعمل  اليوم  جديد  جيل  هناك  متشاîا، 
مسارح ب�وت وهناك حجوزات ملسارح عىل مدى 
الوقت  من  القليل  اىل  نحتاج  لكننا  اشهر،  ثالثة 
لبلورة املعطيات واملناهج من اجل الذهاب حتى 

اىل مكان ابعد بكث� م� كنا عليه.
م. ش


