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معرض

قبل خمس سنوات، انطفأ بيار صادق )1938 ـ 2013(، تاركا ارشيفا كاريكاتوريا ضخام اّرخ فيه تاريخ لبنان السيايس عىل 
مدى اكرث من خمسني عاما. من "النهار" التي امىض فيها الجزء االكرب من مسريته وبنى مجده معها، مرورا بصحف عدة، 
الكاريكاتوري  الفن  احد مؤسيس  التاريخ بوصفه  بيار صادق  "ال. يب. يس"، و"املستقبل" وغريهام، دخل  قنايت  اىل  وصوال 

املعارص، واول فنان يدخل الكاريكاتور السيايس اليومي املتحرك عىل الشاشة الصغرية 

كانت  صادق  لبيار  الالذعة  الريشة  ان  االهم 
حتى  ونبضه،  اللبناين  املواطن  هموم  تحمل 
برشواله  للبناين  الشهرية  رسمته  استحالت 
التقليدي دمغة وامضاء خاصني به. امللفت ان 
هذه االعامل كان لها تأثري سيايس يف عز نهضة 
"النهار" كجريدة واعدة، وحاملة لواء التجديد، 
واال ملا تعرّض صادق للمنع والتهديد كام تقول 
ابنته رئيسة "مؤسسة بيار صادق" غادة صادق 

ابيال يف مقابلتها مع "االمن العام". 
رسام  اىل  تحية  املؤسسة  هذه  توّجه  اليوم، 
فريد  معرض  خالل  من  املثقف،  الكاريكاتور 
"بيار  معرض  املنطقة.  مستوى  عىل  واستثنايئ 
يحايك التاريخ" الذي يحتضنه متحف رسسق يضم 
اعامل صادق املنشورة يف الصحف والتلفزيون، 
اىل جانب اخرى تنرش للمرة االوىل بعدما منعها 
الرقيب وقتها. اعامل ميكن اسقاطها عىل الراهن، 

بعدما احتفظت بطزاجتها الفنية والفكرية.

■ ملاذا اخرتتم "بيار صادق يحايك التاريخ" عنوانا 
للمعرض؟

سنوات  خمس  مرّت  قد  تكون  نيسان،  يف   □
عىل رحيل بيار صادق. قبل الحديث عن عنوان 
معرض  اول  انه  اىل  االشارة  يف  ارغب  املعرض، 
مل  صادق  بيار  ان  حتى  فعال،  نوعه  من  فريد 
يقم معرضا يف حياته يقدم الكاريكاتور السيايس 
وشاشات  الصحف  يف  ُينرش  كان  الذي  اليومي 
التلفزة. كام ان فرادته تكمن يف حريته. فليس 
هناك عاصمة يف الدول العربية تحتمل معرضا 
اخرتنا هذا  العايل.  الحرية  لجهة سقف  مامثال 
املهنية  صادق  بيار  مسرية  طوال  النه  العنوان 
التي تربو عىل اكرث من خمسني سنة، اّرخ كل 
رسمته  املرء  تابع  فاذا  الحديث.  لبنان  تاريخ 

الرسام الكاريكاتوري الراحل بيار صادق وابنته غادة صادق ابيال.

والكلمة،  الحرف  واستعمل  لبنان  بخريطة 
كان   ،1986 عام  يف  الكاريكاتور.  يف  واالغنية 
هو االول الذي ابتكر الكاريكاتور املتحرك عىل 
ان.  "يس.  شاشة  معه  اجرت  يومها  التلفزيون. 
ان" مقابلة نظرا اىل فرادة موهبته، وكان يقدم 
رسمة صباحا للصحيفة، واخرى مساء عىل شاشة 
بلوغ مستوى  كان متجددا وهدفه  التلفزيون. 
بيار  فمدرسة  لذا  الكاريكاتور.  فن  يف  اعىل 
صادق ليست مدرسة تعلَّم، الن ما وصل اليه 
ليس فقط بسبب موهبته، بل ايضا النه مثقف 
ومّطلع عىل كل التطورات يف العامل، والنه قارئ 
نهم لكل الصحف ووكاالت االخبار. كان يفكر يف 

الكاريكاتور كل الوقت ويف كيفية تجديده.

■ كيف عايش صادق الحياة السياسية اللبنانية 
من خالل ريشته؟

لكنه  السياسية،  الحياة  عايش  انه  صحيح   □
قاله  ما  الحياة. يكفي  ايضا كان يف قلب هذه 
السياسيون يف الشهادات التي نعرضها ايضا يف 
احدى غرف املعرض. مثال، الوزير مروان حامدة 
كان يقول ان "النهار" وكاريكاتور بيار صادق كانا 
قادرين عىل اسقاط حكومة، او االتيان باخرى. 
اي ان بيار صادق بكاريكاتوره كان عاموداً مهام 

يف املجتمع والسياسة اللبنانيني. 

■ مرحلة جريدة "النهار" يف بريوت السبعينات 
وسط مناخ الحريات واالبداع والثقافة، ما الذي 

منحته لبيار صادق وما الذي اعطاها هو؟
جامعة  اكرب  ان  يقول  صادق  بيار  كان   □
بالنسبة اليه، كانت جامعة جريدة "النهار". يف 
التيارات  كل  تضم  "النهار"  كانت  السبعينات، 
السياسية عىل حد تعبريه، من الحزب القومي 
والحلف،  والكتائب،  واالشرتايك،  السوري، 
والنهج... هؤالء املحازبون كانوا كلهم يف "النهار"، 
وكانوا يزورونه يف مكتبه الذي يقع قبالة مكتب 
الثامن،  العمود  يكتب  كان  ابوجودة.  ميشال 
انه  دوما  يقول  كان  الكاريكاتور.  ينجز  وبيار 
بها  التحق  "النهار". حني  عّلمه هو  مكان  اكرث 
يف الستينات، كان يبلغ 22 عاما. لذا، فـ"النهار" 
يف  ساهموا  ممن  وهو  كثريا،  وعّلمته  اعطته 
وضع "النهار" يف مصاف اهم الصحف يف لبنان 
ابو  ميشال  عمود  وايضا  كاريكاتوره،  بفضل 

جودة، وغسان تويني... هؤالء اعطوا زخام 

السخرية فّن املجتمعات الحّرة
يعلو سقف النقد يف املجتمعات املنفتحة، واالنظمة السياسية التي تقوم عىل 
نفسه  السقف  ينخفض هذا  االختالف.  والدميوقراطية والحق يف  الحرية  اسس 
كلام ضاقت مساحة الحرية يف دولة من الدول، وعّم االستبداد والفكر الواحد، 
الحاكم...  واالعالم السلطوي الذي ال وظيفة له سوى الرتويج للسلطة، متجيد 
يف االنظمة الشمولية ليس النقد ممنوعا فحسب، يف الحيز العام، وفوق املنابر، 
الخطاب  الربوباغاندا ونقل  ان ان وظيفة االعالم هي  ويف االعالم تحديدا، بل 
الرسمي للسلطة املهيمنة. هكذا تغيب الحقيقة، وال تصل املعلومات، ويصبح 
االعالم مجرد حيوان اليف يف َمخادع الحكام وصالوناتهم، ينقل وقائع حياتهم 

السعيدة، وخريهم الذي يفيض عىل الشعب واالمة!
االبتكار  وتحفز عىل  الخيال،  تستفز  بل  التعبري،  املمنوعة ال متنع  الحرية  لكن 
للميالد،  الثامن  القرن  بغداد  يف  املقفع،  بن  الله  عبد  اخرتع  هكذا  واالبداع. 
قصص "كليلة ودمنة" التي تعترب حتى اليوم من عيون االدبني العريب والعاملي. 
وقبل الشاعر الفرنيس جان دو الفونتني بتسعة قرون، وضع الخطاب الفلسفي 
والسيايس النقدي عىل لسان الحيوانات. كانت هذه التورية وسيلته السحرية 

يف ايصال الكالم املمنوع، يف زمن الخليفة العبايس ابوجعفر املنصور. 
لعل اكرث الفنون تعبريا عن درجة الحرية والدميوقراطية، يف عرص من العصور، 
باسلوب  يعلق  الذي  الساخر،  النقدي،  السيايس  الرسم  او  الكاريكاتور،  فن 
والسياسات  واملواقف  واالخطاء  العيوب  عىل  والهجاء،  والكوميديا  الهزل 
والقرارات الصادرة عن حكومات وزعامء ورؤساء ووزراء وحكام وشخصيات 
عامة. تصبح هذه الشخصيات بال حصانة، تحت ريشة الرسام الساخر، الذي 
يف  العيوب  مضخام  ذلك  يفعل  يريد.  ما  ويقّولها  له،  يطيب  كام  يصورها 
الشكل واملظهر، وكذلك يف الكالم الذي يهدف اىل تسليط الضوء عىل مفارقات 
يلعب  او شخيص معنّي. هكذا  الناس من موقف سيايس  او اضحاك  واخطاء، 
الكاريكاتور دورا فاعل يف الحياة السياسية والفكرية ملجتمع معني. من املفيد 
ان نتذكر مثال، كيف ان فنانا كاريكاتوريا مثل دومييه، كان لرسومه دور فاعل 

خالل الثورة الفرنسية.
قليلة هي العواصم العربية التي اتسع صدرها لفن الكاريكاتور. هناك القاهرة 
طبعا، حيث ازدهر هذا الفن عىل يد معلمني من امثال احمد حجازي وبهجت 
بريوت  لكن  جاهني.  وصالح  حسني  ومصطفى  اللباد  الدين  ومحيي  عثامن 
الذي  الكاريكاتور  فن  ومعقل  الحريات  واحة  االستقالل  منذ  شك  بال  كانت 
النهضة االعالمية، وانتشار الصحف  واكب ازدهار صناعة الصحافة وصعد مع 
االسامء  تكرث  السبعينات.  منتصف  يف  وسياسيا  فنيا  اوجه  وبلغ  واملجالت، 
اسم  يبقى  لكن  جربا،  ستافرو  اىل  كحيل  محمود  من  املجال،  هذا  يف  املبدعة 
بيار صادق هو العالمة التي تقرتن بفن الكاريكاتور يف لبنان. لقد اخترب حرية 
االعالم اىل اقىص حدود، وجدد يف االسلوب، ومل يرحم زعيام او رئيسا او وزيرا. 
لبنان  يف  السياسية  للحياة  لتؤرخ  عقود  عىل  متتد  التي  الرسوم  الوف  لنا  ترك 
النصف الثاين من القرن العرشين، متاما كام نعود اىل رسوم دومييه لنتعرف اىل 

الحياة الثقافية والفكرية والسياسية يف القرن التاسع عرش يف فرنسا.
اىل  بيار صادق يف "متحف رسسق"، ونتطلع نحن  االيام تستعيد بريوت  هذه 
ابداعات الجيل الجديد لئال يبقى معلم فن النقد والسخرية يف لبنان بال ورثة.

سمير مراد

نقطة على السطر متحف سرسق يكرّم معّلم فّن الكاريكاتور

بيار صادق… الشاهد امللك 

االوىل حتى االخرية يف عام 2013، يستطيع ان 
العربية  والبالد  لبنان  يف  الذي حدث  ما  يفهم 
واالحداث الكبرية يف العامل. "بيار يحايك التاريخ" 
وما زال يحاكيه حتى اليوم. حاملا ننرش رسمة له 
عىل صفحة "مؤسسة بيار صادق" عىل انستغرام 
مثال، يشعر الناظر اليها انها راهنة وطازجة كأنها 
انجزت للتو. فهو كان متجددا وعرصيا ورياديا، 

ومن هنا، استخدمنا صيغة املضارع يف العنوان.

■ يعترب صادق من مؤسيس الفن الكاريكاتوري 
املعارص. هال اخربتنا عن خصوصية هذه املدرسة 

التي اسسها؟
عمر صغري. حني  الرسم يف  بيار صادق  بدأ   □
التحق بجامعة "البا" )االكادميية اللبنانية للفنون 
الجميلة( التي كان مقرها يف ساحة الربج، مل يكن 

الرسم.  يتعدى 17 عاما. كان يومها يدرس فن 
احد  كان  الذي  الجمّيل  قيرص  له  قال  هناك، 
اساتذته، بانه يتمتع مبوهبة مختلفة عن الرسم 
العادي، من حيث انه رسام وملّون، لكن الجمّيل 
اضاف اّن هذا اليشء سيكتشفه بيار من تلقاء 
والسياسة،  الصحافة  بيار يحب  ان  نفسه. ومبا 
اكتشف انه يحب الكاريكاتور، فانطلق يف هذا 
املجال. طور الكاريكاتور. طبعا، قبله كان هناك 
فنانو كاريكاتور مشهورون يف مرص قبل لبنان. 
الكاريكاتور.  طّور  الذي  الوحيد  كان  بيار  لكن 
تنرش  صغرية  رسمة  عن  عبارة  االخري  كان  اذ 
الجريدة، وتأيت كتعليق  او 3 يف  الصفحة 2  يف 
عىل خرب صغري. وحده بيار هو الذي نرشه عىل 
احيانا  وكان  كبري.  حجم  ويف  االخرية  الصفحة 
اشتغل  الكاريكاتور.  هي  تكون  كلمة  يكتب 



9495
عدد 54 - آذار 2018عدد 54 - آذار 2018

للجريدة، والكاريكاتور كان مهام جدا وفرض 
الناس  بات  حتى  السيايس،  املشهد  يف  مكانته 

يشرتون "النهار" بسبب الكاريكاتور.

■ كيف تأثرت اعامل بيار صادق مبرحلتي ما 
قبل الحرب وبعدها؟ 

□ اذا زرنا املعرض االن نستطيع رؤية كيف كان 
الناحية  وبعدها. من  الحرب  قبل  الكاريكاتور 
التقنية، حني بدأ بيار الرسم يف الستينات، كان 
ال يزال شابا صغريا، اي مبتدئا. كان الكاريكاتور 
الدقيق  والرسم  الخطوط  بكرثة  يتميز  عنده 
والتفاصيل. من الناحية السياسية، كان غارقا يف 
العربية  السياسة  حضور  مع  املحلية  السياسة 
يف  الحرب  قبل  انه  هنا  ننىس  وال  الخليجية. 
الحرب  هناك  كانت  والسبعينات،  الستينات 
الباردة، والرئيس جامل عبد النارص، وزخم وقوة 
مرص، وكان عندنا يف لبنان املكتب الثاين، وايام 
شارل حلو وازدواجية الحكم عنده. كان صادق 
مأخوذا جدا بهذه االمور. لكن يف الفرتة الواقعة 
اللبنانية، اضيف  ما بني هذه املرحلة والحرب 
اوائل  يف  صادق.  كاريكاتور  اىل  جديد  عنرص 
الفلسطيني  الوجود  عنرص  دخل  السبعينات، 
املسلح يف الكاريكاتور، وازدادت املناكفات بني 
السياسيني، وهذا ما مل يكن موجودا قبال. مع 
اندالع الحرب وعدم استطاعة صادق الذهاب 
سابقة  محاوالت  بسبب  "النهار"  جريدة  اىل 
لخطفه عام 1975، وانقسام بريوت اىل شطرين، 
التحق بجريدة "العمل". هنا، عكست رسامته 
العنف الحاصل يف الحرب من حصار االرشفية 
الفلسطينية وكل هذه  عام 1978، واملخيامت 
االحداث، مع دخول قوات الردع السوري طرفا 
يف الحرب. هكذا، صار كاريكاتور بيار صادق يف 
تلك الفرتة ينقل معاناة الناس والعنف والقتل 
ينقل  الكاريكاتور  ففنان  املراق.  الكثري  والدم 

الواقع الذي يعيش فيه املجتمع.

■ اخربينا عن املعرض الحايل؟ ما الذي يضمه 
والفرتة التي يغطيها؟ 

□ كام ذكرت هذا املعرض هو االول من نوعه 
يف لبنان والعامل العريب. ترك بيار صادق ارشيفا 
كناية عن 30 الف رسمة بني جرائد ومجالت 
وشاشات تلفزة ولوحات واغلفة كتب. ال ميكن 
عرض هذا الكم الكبري من االعامل. لذا، اخذنا 

من شاشات التلفزة. يف املجموع، يضم املعرض 
من   %2 فقط  تشّكل  كاريكاتور  رسمة   700
ارشيف بيار صادق وتغطي من اوائل الستينات 

حتى عام 2013.

■ اخربينا عن قسم يف املعرض مخصص العامل 
يف  الرقابة  موافقة  عدم  بسبب  قبال  تنرش  مل 

لبنان عليها؟
□ كام نعلم، كانت هناك احيانا رقابة عسكرية 
يف  منه  يطلب  او  له  كاريكاتور  نرش  متنع 
الجريدة تغيري كلمة معينة، او حذف اخرى، 
لكن بيار كان يرفض ذلك. خالل ارشفة اعامله، 
الحريات  تقارب موضوع  وقعنا عىل رسامت 
ان  الرسامت،  ورأينا عىل ظهر هذه  والرقابة، 
الرقابة شطبتها باالحمر مع كلامت مثل "غري 

من الفرتة التي دخل فيها صادق مسرية الرسم 
يف اوائل الستينيات وغطينا العهود، وما مّر فيه 
البلد من مشاكل وحروب، اىل جانب احداث 
البلدان العربية املهمة، ويف  كبرية حصلت يف 
يف  مرت  التي  الشخصيات  غطينا  كام  العامل. 
تاريخ البلد. طبعا، ال ميكن نرشها كلها. لكن 
الصحف، و350 اخرى  اخرتنا 350 رسمة من 

رسم كاريكاتوري 
بريشته كان قادرا على 

اسقاط حكومة

خالل الحرب صار 
كاريكاتوره ينقل معاناة 

الناس والعنف والقتل

رسوماته يف متحف رسسق.

رسومات اخرى.

موافق"، او "متنع من النرش" او تشرتط اشياء 
هذه  يف  الرقابة  تدّخل  ان  يعني  ما  لنرشها. 
يستطيع  الكاريكاتور  ان  كم  يربهن  االمور 
الجرح.  عىل  اصبعه  ويضع  الناس  يف  التأثري 
هذا  ان  كم  لتبيان  عرضه  اردنا  القسم  هذا 
الكاريكاتور السيايس مهم وفّعال يف املجتمع 

الذي يعيش فيه.

هال  شهادات"،  "غرفة  املعرض  يتضمن   ■
اخربتنا عنها؟ 

□ ارتأينا ان يسمع الزائر ما قاله السياسيون 
من  مقتطفات  جانب  اىل  الصادق،  بيار  عن 
واملنابر  القنوات  بعض  معه  اجرتها  مقابالت 
االمور.  من  الكاريكاتور وغريها  رأيه يف  حول 
كام ان هناك شهادات الشخاص عارصوا بيار او 

اشتغلوا معه اكانوا فنانني او اعالميني او نحاتني 
او مؤلفي موسيقى... ضمن هذه الشهادات، 
الحريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس  شهادة  ترد 
والرئيس  الهراوي،  الياس  الراحل  والرئيس 
تويني  غسان  والسفري  كرامي،  عمر  الراحل 
وغريهم. يف احدى املقابالت ايضا، يرى الزائر 
بيار صادق وهو يقول انه دخل "النهار"، فقالوا 

جريدة  دخل  عندما  سوري.  قومي  انه  عنه 
"العمل" قالوا عنه كتائبيا. عندما التحق بقناة 
جريدة  دخل  عندما  قواتيا.  عنه  قالوا   ،lbci
"املستقبل"، قالوا عنه حريريا. يضيف يف هذه 
الشهادات انه صديق كل هؤالء، وهو حر يف 
انتقاد كل هؤالء الن بيار صادق مل يكن يوما 
حزبيا. كان لبنانيا فقط. وهو يقول يف احدى 
عاش  وقد  الصميم،  يف  لبناين  انه  الشهادات 

لبنان يف قلبه وضمريه.

الذي  ما  صادق"؟  بيار  بـ"مؤسسة  عرّفينا   ■
تفعله البقاء اعامله تحت الضوء وتعريف الجيل 

الجديد باملدرسة الفنية التي ارساها؟ 
بعد عام من وفاة  املؤسسة  انطلقت هذه   □
قبل  معه  املوضوع  هذا  ناقشت  كنت  بيار. 
وفاته، وهو تحّمس لهذه الفكرة. هدف هذه 
الثقافة وحامية ارث بيار صادق  املؤسسة هو 
وايصاله اىل االجيال الجديدة. نحن بدأنا عملية 
االرشفة من العام املايض مع مركز "فينيكس" 
يف جامعة الروح القدس الكسليك. جمعنا عقد 
يقوم مبوجبه املركز بحفظ ارشيف بيار صادق. 
الكرتوين  موقع  سيطلق  سنوات،  ثالث  بعد 
مهتم.  لكل  متاح  الصادق  بيار  مخصص الرث 
كام تريد املؤسسة مد جسور تواصل مع الجيل 
صادق.  بيار  ارث  رمبا  يعرف  ال  الذي  الجديد 
بيار"  ريشة  "جائزة  استحداث  ارتأينا  من هنا، 
للطالب الجامعيني متنح لطالب الفنون يف كل 
صادق،  بيار  كمؤسسة  نحن  لبنان.  جامعات 
نجول كل سنة عىل كل الجامعات التي تحوي 
بيار  وفن  بالكاريكاتور  ونعرّف  للفنون،  قسام 
الينا  املقدمة  الرسوم  ترّكز  ان  صادق، ونشرتط 
ميكننا  الطريقة  بهذه  لبنانية.  احداث  عىل 
صادق.  ببيار  وتعريفهم  الطالب  مع  التواصل 
لبيار صادق  تذكاريا  بريديا  كام اصدرنا طابعا 
بالتعاون مع وزارة االتصاالت عام 2015. هناك 
شارع يف االرشفية يحمل اسمه، ومتثال نصفي 
تقدم  ذلك،  جانب  اىل  اللويزة.  جامعة  يف  له 
املؤسسة ندوات كثرية يف الجامعات حوله. هذه 
يف  املشاركة  اىل  املؤسسة  دعيت  ايضا،  السنة 
املكتبة  الحايل يف  الشهر  يقام يف  الذي  البينايل 
الوطنية يف فرنسا للحديث عن كاريكاتور بيار 

صادق ووضعه يف العامل العريب.
س. م


