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كاريكاتور

«متحف سرسق» يحتضن  350رسمة تمتد من الخمسينيات حتى 2013

بيار صادق ...تاريخ لبنان بالكاريكاتور

زينب حاوي
طيلة نـصــف ق ــرن ونـيــف مــن الــزمــن،
تــاريــخ مـسـيــرة بـيــار ص ــادق (-1938
 ،)2013لم يرد الفنان الراحل ،التآلف
م ــع آل ــة الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة في
عمله الـكــاريـكــاتــوري الـيــومــي .حتى
آخ ـ ــر أي ـ ــام حـ ـي ــات ــه ،رف ـ ــض ال ــدخ ــول
ال ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .ظـ ـ ــل وف ـ ـيـ ــا ال ــى
ريـشـتــه ،وأل ــوان ــه ،حتى بعد إدخــالــه
الكاريكاتور املتحرك من الــورق الى
ش ــاش ــة ال ـت ـل ـفــزيــون (،)1985 – lbci
وريادته في هذا املجال ،ورغم تطور
هذا النمط عبر الزمن ،وانتقاله الى
شاشة «املستقبل» (.)2002
ب ـع ــد ّ خ ـم ــس سـ ـن ــوات ع ـل ــى رح ـي ـلــه،
دش ـ ــن ـ ــت «م ــؤسـ ـس ــة ب ـ ـيـ ــار صـ ـ ــادق»
أخيرًا معرض «بيار صــادق يحاكي
التاريخ» في «متحف سرسق» .يضم
األخ ـي ــر أك ـثــر م ــن  350رس ـمــة ت ــؤرخ
لحقبة تمتد بني أواخر الخمسينيات
ً
وصوال الى  ،2013عام غياب صادق.
رسومات صحافية وعروض بصرية
ألعماله التلفزيونية ،توضع اليوم
في صالة العرض ،لتكون أمام مرأى
َ
جـيــل عــاصــره وجـيــل آخ ــر لــم يتسن
لــه ذلــك ،وبــات عامله الوحيد األلــواح
اإللكترونية ونبذ الورق.
إذًا ،أك ـث ــر م ــن  350رس ـم ــة وض ـعــت
ض ـمــن م ـش ـهــديــات ت ـحــاكــي حـقـبــات
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ لـ ـبـ ـن ــان .امل ـت ـص ـف ــح لـهــا
ال ب ــد م ــن أن ي ـت ــدرج ب ـه ــذا ال ـتــاريــخ
م ـنــذ ن ـهــايــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،مـ ــرورًا
ب ـم ـح ـطــات أس ــاس ـي ــة ط ـب ـعــت تــاريــخ
ل ـب ـنــان وعــاق ـتــه ب ــأح ــداث مفصلية
في الشرق األوســط والعالم ،أغلبها
ي ـقــع ف ــي خ ــان ــة الـ ـج ــدل ،واالن ـق ـس ــام
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي والـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاد.
فاملعروف عن صــادق إثــارتــه للجدل
في رسوماته ،ال ّ
سيما تلك املتعلقة
بـفـتــرتـ ّـي ال ــوج ــود الفلسطيني على
األراض ــي اللبنانية ،وفـتــرة الــوجــود
ال ـســوري الـعـسـكــري واألم ـنــي أيـضــا.
الى جانب مواقفه من عهود ورؤساء

حكومات متعاقبة ،ومن أحداث عدة،
ارتبطت بتحرير الجنوب اللبناني،
وبسلسلة االع ـتــداءات الصهيونية،
إضــافــة ال ــى مـلـفــات يــومـيــة داخـلـيــة،
ّ
س ـيــاس ـيــة م ـ ـحـ ــددة .ولـ ـع ــل مـنـظـمــي
املعرض ،نسجوا هذه الرسوم ،ضمن
ثيمات محددة ،ليعيدوا تأريخ تلك
ال ـح ـق ـبــات ،وأيـ ـض ــا ،لـيـضـيـئــوا على
أيديولوجيا وفكر بيار صادق ،الذي
ل ــم ي ـت ــوان ي ــوم ــا ع ــن الـتـعـبـيــر عنها
ّ
بــريـشـتــه ،ول ـعــل أب ــرزه ــا ،تخصيص
بعض منها إللقاء الضوء على فكرة
«املـيـثــولــوجـيــا املـسـيـحـيــة» وربـطـهــا
بنشأة لبنان.
رس ــوم بــال ـع ـشــرات ،مستلقية تحت
زج ــاج ش ـفــاف ،وأخـ ــرى معلقة على
الـ ـج ــدار ،ن ــال مـنـهــا «ال ـت ــره ــل» مل ــرور

الزمن عليها .وللمرة األولى ،سيتيح
لنا جناح صغير في املعرض برؤية
أعمال طالها مقص الرقابة ،ورفض
ال ـكــاري ـكــاتــوري ـســت ال ـع ــري ــق يــومـهــا
االم ـت ـثــال القـتـطــاع أو تـعــديــل أج ــزاء

سيتاح للزائر رؤية أعمال طالها
مقص الرقابة ولم تعرض سابقًا
منها ،الى جانب بورتريهات لرؤساء
وشـخـصـيــات سـيــاسـيــة وصـحــافـيــة،
ت ـع ــرض ل ـل ـمــرة األول ـ ــى أي ـض ــا .علمًا
أن غــرفــة صـغـيــرة أخـ ــرى ،خصصت
لـ ـع ــرض وث ــائـ ـق ــي عـ ــن بـ ـي ــار صـ ــادق
( 50دق ـي ـقــة) ،جـمــع ش ـه ــادات أحـيــاء
وراحلني عنه أمثال :الياس الهرواي،

رفـيــق الـحــريــري ،مــي كـحــالــة ،حسني
ال ـح ـس ـي ـن ــي ،غ ـ ـسـ ــان ت ــويـ ـن ــي ،عـمــر
كرامي ،الياس الديري وغيرهم.
أرش ـيــف ص ــادق (ي ـصــل ال ــى  30ألــف
رس ـم ــة ،وم ــا ي ـعــادل ـهــا تـلـفــزيــونـيــا)،
ال ــذي يــوضــع ال ـيــوم ج ــزء م ـنــه ،أمــام
ُزوار املـعــرض ،ملــدة شهرين ،كــان قد
أ ّرخ ووث ـ ــق ك ـلــه ض ـمــن مـحـفــوظــات
«جــامـعــة ال ــروح ال ـقــدس ـ الكسليك»
منذ عام  1975حتى  .2013في حديث
مــع «األخ ـبــار» ،يعتبر نجله عمر أن
«بيار صادق يحاكي التاريخ» ،يمثل
ت ــاري ــخ ل ـب ـنــان ب ــال ـك ــاري ـك ــات ــور ،عبر
وضع هذه الحقبات زمنيًا ،مع تركيز
على حقبة الرئيس شارل حلو ،الذي
كــانــت تــربـطــه ب ـصــادق عــاقــة جيدة
ّ
ف ــي ال ـسـت ـيـنـيــات ،وخــل ـصــه م ــرة من

محاولة اعتقال على خلفية رسومه.
ركز عمر صادق على توجه املؤسسة
الى الجيل الشاب ،وتعريفه برسوم
ّ
والــده ،مع تــرداده الساخر بأن شيئًا
لــم يتغير فــي الطبقة الـحــاكـمــة منذ
ت ـلــك الـح ـقـبــة ال ــى الـ ـي ــوم ،وبــالـتــالــي
ت ـص ـلــح رسـ ـ ــوم ال ـك ــاري ـك ــات ــوري ـس ــت
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إلس ـق ــاط ـه ــا ع ـل ــى ال ــزم ــن
الحالي.
ف ــي عـصــر ت ــراج ــع ف ــن ال ـكــاري ـكــاتــور،
ودخول الصحافة الورقية في أزمات
م ـتــاح ـقــة وم ـص ـيــريــة ،ت ــوض ــع هــذه
ال ــرس ــوم الـ ـي ــوم ،ال سـ ّـي ـمــا الــورق ـيــة،
وامل ـع ـ ّـم ــرة ،ل ـت ـكــون أداة ت ــواص ــل مع
قارئيها .ال يرى عمر صادق ،هنا ،أي
خوف من تالشي هذا الفن ،مع إقراره
ً
أن هناك «فراغًا حاصال على مستوى
هذا الفن في لبنان» ،فالناس ـ برأيه
ـ ي ــاحـ ـق ــون املـ ـضـ ـم ــون ال ـج ـ ّي ــد «أي ــا
ويضيف أنــه ربما
كانت الوسيلة».
ّ
من حسنات الرقمنة أنــه باستطاعة
امل ـتــابــع ال ـي ــوم ،م ـشــاهــدة مـشــاركــات
صـ ــادق الـتـلـفــزيــونـيــة ،ســاعــة يـشــاء،
ب ـخ ــاف ال ــزم ــن امل ــاض ــي ،ال ـ ــذي كــان
فـيــه يـضـطــر لـلـتـسـ ّـمــر أمـ ــام الـشــاشــة
وانتظار انتهاء النشرة للمشاهدة.
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون م ـ ـعـ ــرض «بـ ـ ـي ـ ــار ص ـ ــادق
يحاكي التاريخ» ،استعادة بالصوت
والـ ـ ـص ـ ــورة ،والـ ــرسـ ــوم ال ـت ــي تـشـكــل
وثائق ّ
حية الـيــوم ،تأريخًا لحقبات
تعود بنا ،الى نصف قرن من الزمن.
إال أن ال ـثــابــت واأله ـم ـيــة ب ـم ـكــان ،أن
يـعــاد ه ــذا الـفــن الـعــريــق ال ــى الـضــوء
من بوابة بيار صادق (مهما اختلف
العديد معه) ،أو غيره من أبناء جيله،
واملــؤسـســن لـهــذا الـفــن ،ال ّ
سيما مع
ّ
خ ـط ــورة ان ــدث ــاره حــال ـيــا ،أو ت ـحــول
صناعته عبر أدوات أخــرى ،تحديدًا
على املنصات اإللكترونية.
مـعــرض «ب ـيــار ص ــادق يـحــاكــي الـتــاريــخ»:
ح ـت ــى  30ن ـي ـس ــان (أب ـ ــري ـ ــل) ـ ـ ـ ـ «مـتـحــف
سـ ــرسـ ــق» (األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة) ـ ل ــاس ـت ـع ــام:
01/202001

