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حمليات

نادي ال�شباب ال�سوري في مو�سكو...
أ�سا�سي للعمل الوطني في دول االغتراب
رافد � ّ

تحيي منا�سبة �أربعين ال�شهيد حمزة ونو�س
منفذية �سلمية في «القومي» ْ

�ضعون :قدرنا وقفات الع ّز واال�ست�شهاد دفاع ًا عن ق�ضيتنا

أقامت منفذية سلمية في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي في
مكتبها ،حفالً تأبينيا ً بمناسبة مرور
أربعين يوما ً على ارتقاء البطل القومي
حمزة أحمد ونوس شهيداً.
حضر التأبين إل��ى جانب عائلة
الشهيد منفذ ع���ام سلمية ع��دن��ان
ض��ع��ون وأع��ض��اء هيئة المنفذية،
وأعضاء من المجلس القومي ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
بداي ًة ،وقف الحضور دقيقة صمت
تحية للشهيد وال��ش��ه��داء ،ث��م ألقت
الطالبة بتول شقرة كلمة وجدانية
تحدثت فيها عن أهمية الشهادة في
سبيل الحق القومي ،وقالت :ألجلك
سوريانا اآلتية من التوغل إلى الوهج،
ن���ودع خ��ط��وات��ن��ا أم��ان��ة ال��وص��ول،
نذكرها بسر المسافة كلما راودتها
اللحظة ،نرسم اسمك تحت الهدب
تميمة خلود ونصلّي ،لسوريا الخصب
تكون الصالة ...لسوريا البقاء تكون
الصالة ،وبالصفوف بديعة النظام
تسير إل��ى أف��ق الواجب ح��رة ،تفعل
قوتها في المدى ألقا ً برايات النصر
فوق قمم المجد نصنع لألجيال الغد
اآلتي.

كلمة المديرية

وألقى كلمة مديرية سلمية األولى
ميسر ال��م�لا ،فأكد أن إح��ي��اء ذك��رى
أربعين استشهاد الرفيق حمزة هو
تأكيد استمرار النهج المقاوم بوجه
ال��ع��دو الصهيوني وق���وى اإلره���اب
والتط ّرف.
ورأى أن الشهادة تضحية تقدم في
ساحات الصراع من أجل حرية األمة
وكرامتها ،والشهادة ليست موتا ً بل
حياة حقيقة تجعل من م��وت الفرد
حياة للمجتمع.
إن انتصار حمزة بشهادته هو في
صلب عقيدة الحياة التي تتحرك بها
النهضة القومية االجتماعية إلعالء
مجد األمة وارتقائها في حركة الصراع
الدائم حتى االنتصار الكبير الذي ال
مفر منه.
وإذ عاهد الشهيد على االستمرار في
مسيرة المقاومة ،قال :إننا مستعدون
لالستشهاد دفاعا ً وذودا ً عن ربوع
الصهيوني الغاصب
أمتنا بوجه العدو
ّ
وأعوانه من يهود الداخل وأصحاب
النزعات الطائفية والمذهبية المتط ّرفة
حتى تنتصر أمتنا.

نبذة عن الشهيد

وأل��ق��ى ن��ام��وس المنفذية غسان
ق��دور كلمة ق �دّم فيها نبذة عن حياة
الشهيد ونوس ،فلفت إلى أنه من عائلة
سورية قومية اجتماعية منخرطة في
العمل الحزبي والنضالي ،ش��ارك
في مخيمات عدة في الحزب ،قبل أن

يؤدي قسم االنتماء في العام .2012
كما التحق بالجيش الشامي العام
 2013ونال وسام الثناء من رئيس
الجمهورية لبسالته في القتال ،إذ
أق��دم م��ع مجموعة م��ن رفقائه على
تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة
لإلرهابيين .واستشهد أثناء تصدّيه

مع رفقائه للمجموعات اإلرهابية التي
هاجمت موقع وادي الضيف.

كلمة عائلة الشهيد

كما ألقى والد الشهيد ،أحمد تركي
ون��وس ،كلمة العائلة فقال :نجتمع
ال��ي��وم ف��ي مناسبة تأبين الشهيد

القومي و�أهالي رحبة ي�ش ّيعون
الراحلة هيالنة متري �إ�سحق
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة
رحبة ـ عكار ،في كاتدرائية الصليب المقدس ـ رحبة،
المرحومة هيالنة متري إسحق ،زوجة المناضل القومي
الراحل موسى عبد لله فاهمي .وحضر التشييع رئيس
المجلس األعلى في الحزب الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،عضو المجلس األعلى رياض نسيم ،المندوب
السياسي في الشمال زهير الحكم ،منفذ عام عكار ممتاز
الجعم وأعضاء هيئة المنفذية ،وعدد من أعضاء المجلس
القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
تخلل التشييع كلمات عن المناقبية االخالقية والنضالية
التي تحلّت بها الراحلة.
وبعد الصالة ،ووري جثمان الراحلة في الثرى في
مدافن العائلة ،ثم تقبل عبد الخالق ونسيم التعازي إلى
جانب العائلة.

الرفيق حمزة أحمد ونوس على درب
ملهمنا وزعيمنا باعث النهضة فينا،
الزعيم ال��ق��دوة أن��ط��ون س��ع��اده .إن
شهداء المقاومة السورية كافة هم
مدرستنا وقدوتنا للقضاء على أعدائنا
اليهود في الداخل والخارج .هذه هي
عقيدتنا التي أقسمنا على صونها
ونشرها ،وأن نرد األمانة والوديعة
إلى أمتنا متى طلبتها.
إن شهيدنا حمزة هو من اختار هذه
الطريق والتحق بصفوف الجيش
َ
يتوان ولم يتأخر بسبب
الشامي ولم
دراس��ت��ه الثانوية ال��ع��ام��ة ب��ل قال
حرفياً« :إنني أخجل من نفسي حين
أرى جنود الجيش يحملون السالح
وأنا أحمل كتابا ً فقط ،إن لم نكن نحن
في الميدان فلمن نترك سوريانا؟».
وختم كلمته بالقول :نفخر نحن
عائلة الشهيد أن يكون معنا جميع
األمناء والرفقاء والمواطنين في هذه
المناسبة كما نفخر أن شهيدنا متخرج
من هذه المؤسسة العظيمة ،مدرسة
أنطون سعاده.

كلمة المنفذية

وألقى ضعون كلمة المنفذية وقال
فيها :نقف اليوم إجالال ً لروح الشهيد
البطل حمزة ون���وس ،ال��ذي اعتنق
العقيدة وآمن بفكر النهضة السورية
القومية االجتماعية ،وهو من ترعرع
في كنف أسرة قومية ،ومن أمة حملت
للعالم الحضارة واألبجدية.
وأشار ضعون إلى أن الشهيد حمزة
بطل ق��وم��ي ،وج��س��د فعل البطولة
ف��ي معركة ال��دف��اع ع��ن موقع وادي
الضيف ،وق��د روى بدمائه الزكية
تراب الوطن الغالي ،ملبيا ً نداء سعيد
ال��ع��اص وس��ن��اء محيدلي ووج��دي
الصايغ ،ن��داء هيثم ع��زوز وصبحي
العيد ومأمون زي��دان ،ون��داء المعلم
فباق».
سعاده« :أنا أموت أما حزبي
ٍ
وأضاف :من يعرف الشهيد حمزة
ج��ي��داً ،ك���ان ي���درك أن���ه مقبل على
االستشهاد ،فهو مناضل يقاوم حتى
االستشهاد ،وق��د ق��اوم المجموعات
االرهابية المتطرفة واستشهد لينضم
الى كواكب الشهداء األبطال.
وخ��ت��م ض��ع��ون ق���ائ�ل� ًا :ال��ف��راق
��اس ،لكن وقفة ال��ع� ّز هي
صعب وق� ٍ
طريق الحياة والكرامة ،وقدرنا هو
االس��ت��ش��ه��اد ف��ي سبيل ال��دف��اع عن
قضيتنا ،ل���ذا ،نحن م�لاق��ون أعظم
انتصار ألعظم صبر في التاريخ.

منفذية �سيدني في «القومي» تختتم مخيم «الفداء القومي»
أقامت منفذية سيدني في الحزب السوري القومي االجتماعي ،حفل تخريج
المخيم الثقافي التربوي ـ دورة «الفداء القومي» ـ ال��ذي ّ
نظمته نظارة التربية
والشباب في المنفذية ،واستمر سبعة أيام بمشاركة الطلبة واألشبال والزهرات.
حضر حفل التخريج منفذ عام سيدني أحمد األيوبي ،وأعضاء هيئة المنفذية،
وأهالي المتخ ّرجين ،وجمع من القوميين والمواطنين.
استهل الحفل بعروض قدّمها المتخرجون ،تض ّمنت لوحات في فنّ الدفاع
عن النفس واللياقة البدنية واالستعراضات الكشفية .كما قدّم األشبال رقصات
فولكلورية.
ع ّرف الحفل شادي الساحلي ،ثم ألقت كلمة المتخ ّرجين الزهرة مريم عمار
وتوجهت بالشكر إلى هيئة المخيم التي بذلت جهودا ً وقدّمت للمشاركين
إسماعيل،
ّ
برامج ثقافية وتربوية ورياضية ،مؤكدة المضي في مسيرة بناء الذات على هدي
مبادئ النهضة القومية.
ثم ألقى ناظر التربية والشباب ،آمر المخيم ،كلمة توجيهية شدّد فيها على بناء
الثقة بالنفس والسير على هدي النهضة ،مؤكدا ً على مواصلة النشاطات في منفذية
سيدني ،والعمل على نشر عقيدة سعاده وتربية األجيال الطالعة على مبادئ
الحزب.
المضي في إعداد أجيال
وألقى المنفذ العام أحمد األيوبي كلمة أكد فيها على
ّ
النصر اآلتي ،كما أراد سعاده من أجل تحقيق الغاية القومية االجتماعية ،ورأى
أنّ تخريج هذه الدورة من هنا في سيدني ،هي إشارة إلى استمرار حركة النهوض
القومي ،وتألق نسور الزوبعة الذين يقدّمون دماءهم من أجل الحفاظ على تراب
الوطن ،والمتخ ّرجون اليوم هم االمتداد الداعم لنسور الوطن ،هذه هي النهضة...
حركة الحياة والتجدّد.
وفي الختام أقيم حفل عشاء ـ باربكيو.

احتفا ًء بصدور الطابع البريديّ
لدير مار يوحنا القلعة ،أقامت بلدية
بيت مري احتفاال ً كبيرا ً في مق ّر البلدية
تحدّث فيه رئيس البلدية المحامي
�رح��ب �ا ً بالجميع،
أن��ط��ون م���ارون م� ّ
ومشيرا ً إلى أنّ هذا الطابع هو الثاني
لبيت مري بعد طابع .1966
ثم تحدث رئيس النادي اللبناني
لهواة الطوابع والعمالت وارف قميحة
عن الطوابع البريدية كهواية عالمية
ووسيلة للترويج السياحي ،فالطابع
البريدي تجاوز الغرض الذي أنشئ
من أجله ،صار يجد له مكانا ً في ألبوم
أح��د ال��ه��واة .وا ّت��س��اع ه��واي��ة جمع
الطوابع أ ّث��رت في ازدي���اد إي��رادات
المصالح البريدية ،وأصبح الطابع
البريديّ أداة للدعاية الوطنية.
وأردف قميحة قائالً« :إنّ دراسة
الرموز والرسومات على كل طابع
فيها يحدّد ميول الهيئات االجتماعية
التي أص��درت��ه وأذواق��ه��ا ،وف��ي بالد
العالم أج��م��ع ،تقاس عقلية األم��م
باختيارها ط��واب��ع��ه��ا .فالطوابع
تمثل صورا ً معبرة يجب أن تحتفظ
بمظاهرها الروحية الجذابة .إنها
وث��ائ��ق حكومية كالكتب وت��ف��وق
ُ
الخطب».
وقال« :إن جمال الطابع البريدي
ينتمي إلى الفن بالرسوم الموضوعة
عليه ولصناعة الحفر التي تظهره،
وينتمي إلى التاريخ ألنه خير شاهد
على العصر ال��ذي صنع فيه ،وعلى

لمى الخليل
يقدّم نادي الشباب السوري في موسكو مثاال ً مشرقا ً
للعمل التطوعي المقاوم الذي يضطلع به الشباب السوري
في دول االغتراب منذ بداية الحرب الكونية على سورية
لتوضيح واق��ع األح��داث على األرض ،وتفنيد ادّع��اءات
اإلع�لام المضلل ،وإظهار عمق االنتماء الوطني ألبناء
س��وري��ة ،والتفافهم ح��ول الجيش ال��س��وري وقيادتهم
السياسية .إذ يصار إلى تفعيل هذه المساعي عبر سلسلة
من الفعاليات التي تقام وسط تنسيق واسع مع مختلف
الجهات الداعمة للعمل الوطني في دول االغتراب.
حول النادي وأعماله ،قال عمار الشهابي أحد أعضاء
النادي ،لنشرة «سانا الشبابية» إن النادي يعمل على
تدعيم العمل الوطني من أجل الدفاع عن سورية بمختلف
الوسائل واإلمكانات المتاحة ،بما فيها األسلحة الفكرية
والثقافية واالجتماعية والعلمية ،بهدف رفد العمل الوطني
الذي يقوم به أبناء الوطن في الداخل السوري والتكامل مع
الجهود المبذولة في هذا الجانب.
وأضاف أنّ النادي يسعى كذلك وبصورة مستمرة ،إلى
التواصل مع جميع أبناء الجالية السورية ،و مع القادمين
الجدد إلى موسكو ،لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم
وتسهيل أمورهم قدر المستطاع .إضافة إلى العمل على
دمجهم ضمن منظومة النشاطات والجهود الجماعية التي
يقوم بها النادي على مختلف المستويات.
كذلك يضطلع فريق العمل في النادي ،بحسب قول
الشهابي ،بصوغ مفاهيم المساعدة والعمل التكاملي بين
الشباب السوري من خالل مبادرات مختلفة يتم من خاللها
التوجه نحو الشباب السوريين الوافدين إلى روسيا،
لتسهيل حياتهم الجديدة عبر تعليمهم اللغة الروسية،
والقيام بأعمال الترجمة المختلفة وتسهيل أمورهم
ومعامالتهم في الدوائر الحكومية.
وتض ّم أنشطة النادي كما لفت الشهابي ،إلى إقامة
المسيرات الداعمة للوطن األ ّم سورية ،وتعريف المجتمع
الروسي بمواقف الشعب السوري من األزمة الراهنة وطرق
التعامل معها ،وحجم العمل المبذول لدعم الجيش السوري
في حربه على اإلرهاب إلى جانب العمل التقليدي ،والذي
ُك ّثف خالل السنوات األخيرة ،بما يتصل بالتعريف بتراث
سورية العريق وجوانب حضارتها اإلنسانية والقيم
السمحاء التي قامت عليها.

وق���ال« :نتطلع دائ��م�ا ً ف��ي ال��ن��ادي إل��ى تطوير عملنا
والنهوض بفعاليات ومبادرات نوعية تتناسب وحجم
المسؤوليات المترتبة على أبناء الوطن المغتربين.
بحيث نكون مبادرين فاعلين في كل ما يتعلق بمساعدة
أهلنا داخل سورية .إذ يتم التواصل والتنسيق الدائم مع
الجاليات السورية في ك ّل أنحاء أوروب��ا لنعمل بصورة
جماعية على تعزيز صمود الوطن ومقاومة أهلنا فيه».
ويعتبر الجهد التشاركي بمثابة منهج عمل يتبعه
النادي بحسب قول الشهابي ،ولذلك فإن من أساسيات
العمل السعي إلى دعم الشرائح المتضررة في أي من
المحافظات السورية ودعمها ماديا ً ومعنويا ً من خالل
التواصل مع شركاء العمل الوطني داخل سورية ،لتقديم
كل ما يمكنه تخفيف المعاناة ودع��م ال��روح السورية
الشجاعة والتي أثبتت عظمتها خالل السنوات األربع
الفائتة.
وأك��د الشهابي أن��ه يتم حاليا ً التنسيق مع الشباب
السوري الوطني في بعض الدول األوروبية ،خصوصا ً
الجالية السورية في سويسرا ،لتقديم مساعدات متنوعة
ألهالي مدينة حلب الصامدين ،إذ يُدعى كافة المغتربين
للمشاركة في هذه المبادرة ،كما يُعمل على عقد مؤتمر
للمغتربين تحت راية الوطن لرسم استراتيجية موحدة
ينتهجها أبناء سورية في الخارج ،ويتمكنون من خاللها
من إبداء آرائهم ومواقفهم الواضحة ورؤيتهم المستقبلية
لبناء سورية وإعادة إعمارها.
وقال الشهابي« :يتمتع القائمون على العمل هنا بروح
تشاركية عالية يت ّم من خاللها التركيز على تحويل األفكار
الوطنية الداعمة للبلد األ ّم إلى حيّز التطبيق وفق قواعد
وأص��ول تتجاوز الحماسة والعمل العفوي والجهد غير
المنظم ،لتحقيق الفائدة المرجوة من أي عمل ،ضمن مناخ
الحس اإلنساني والروح الجماعية،
يح ّفز الهمم ويع ّمق
ّ
والمساعي التطوعية لدى الشباب السوري الفاعل على
أرض الميدان».
ويعمل النادي من موسكو على دعم أسر شهداء الجيش
السوري كما ذكر الشهابي من خالل جمع المعونات الكفيلة
بتلبية جانب من احتياجاتهم المعيشية ،وتوجيه رسائل
متخصص يقوم
التقدير المعنوي لهم عبر فريق إلكتروني
ّ
في الوقت نفسه بنشر الوعي بأهمية العمل التطوعيّ ،
وبث
رسائل تثقيفية في إطار بناء يقوم على الحوار والتسامح
واالنفتاح على اآلخر في إطار مواقف وطنية مخلصة.

أحب التراث
عاي�ش الكليبّ � ...
تراثي جميل
فح ّول منزله �إلى معر�ض
ّ

ّ
لبناني جديد
بريدي
بيت مري في طابع
ّ
واحتفال لهواة الطوابع والبلدية بالمنا�سبة
البلد الذي ظهر فيه ،وعلى نظام الحكم
ال��ذي ع��اش فيه .إن إخ��راج الطابع
البريدي يدخل ضمن الفنون الصغرى
المتصلة بالزخرفة والزينة».
ث ّم تحدث خليل برجاوي صاحب
متحف الطوابع الوحيد في لبنان،
مشيرا ً إل��ى دور الطوابع في إنماء
المعرفة وتوثيق التاريخ وتوسيع
آف���اق ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ت��ع � ّرف على
المناطق الجغرافية البعيدة عنهم.
وتناول برجاوي تجربتة في إنشاء
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متحفة الخاص والمتواضع والذي
يض ّم لوحات لطوابع مختلفة من
العالم ،لوحات للطوابع المتخصصة
كطوابع الطيور ،والمساجد والقالع
التاريخية والشخصيات السياسية.
ول��ف��ت المهندس الباحث آلبير
سعد ،إل��ى أن ه��ذا التكريم الحالي
متعدّد ال��وج��وه ،تكريم لبيت مري
وتكريم للرهبانية األنطونية مالكة
دير مار يوحنا ،وتكريم للدير وآلثار
القلعة .ثم استطرد شارحا ً بعض

�أحوال الطق�س

الجوانب التاريخية الجغرافية لبيت
م��ري ولدير م��ار يوحنا ول��دور األب
روالن مراد في إعادة تعميره وإحياء
دوره الديني.
واختتم الحفل بتقديم درع تكريمية
من النادي االلبناني لهواة الطوابع
والعمالت لرئيس بلدية بيت مري،
ودرع تكريمية من بلدية بيت مري
لألب مراد ،وتوزيع «كارت بوستال»
عن بيت مري يحمل الطابعين الجديد
والقديم على الحضور.

توقعت مصلحة األرص���اد
ال��ج��وي��ة ف��ي إدارة ال��ط��ي��ران
المدني ،أن يكون طقس لبنان
ال��ي��وم غائما ً جزئيا ً م��ن دون
تعديل ف��ي درج���ات ال��ح��رارة،
ويحتمل تساقط أمطار خفيفة
ليل الخميس ـ الجمعة .أ ّما غدا ً
الجمعة ،فيكون الطقس غائما ً
جزئيا ً إل��ى غ��ائ��م أح��ي��ان�ا ً مع
تساقط أمطار متقطعة ،وتكون
غزيرة أحياناً ،خصوصا خالل
ف��ت��رة ال��ظ��ه��ي��رة ،وت��ت��س��اق��ط
الثلوج بشكل متقطع اعتبارا ً
من ارتفاع  1500متر وما فوق،
من دون تعديل يذكر في درجات
يتحسن الطقس
ال��ح��رارة ،ث� ّم
ّ
مساءً .وذلك بفعل طقس متقلّب
يسيطر على الحوض الشرقي
للبحر األبيض المتوسط.
درج��ات ال��ح��رارة المتوقعة
ال��ي��وم على السواحل م��ن 11
إلى  18درجة ،فوق الجبال من
 6إل��ى  8درج��ة ،في األرز من
ثالث درجات تحت الصفر إلى
درجة تحت الصفر ،في البقاع
من  5إلى  10درج��ات .الرياح
السطحية شمالية ـ غربية إلى
جنوبية ـ غربية ،سرعتها بين
 10و 35كيلومترا ً في الساعة.
متوسط .الرطوبة
االنقشاع
ّ
النسبية على السواحل بين 55
و 80في المئة .البحر معتدل
ارت��ف��اع الموج وح���رارة سطح
الماء  18درجة .الضغط الج ّوي
 761ميلليمترا ً زئبقاً.

على م ّر العصور ،تركت الحضارات المتعاقبة وراءه��ا
ما ّ
يدل على قيامها ،وتو ّزعت التركات بين الثقافة والعلوم
والتراث .ولع ّل التراث اليوم من أكثر األمور التي يمكن من
خاللها رصد طبيعة الحياة في تلك العصور ،ومعرفة كيفية
المعيشة وسبل التط ّور ،وم��ا قدمته الشعوب من رصيد
حضاري أغنى الوجود اإلنساني.
وتعتبر منطقة الجزيرة السورية من أكثر المناطق التي
تعاقبت عليها الحضارات اإلنسانية ،إذ تركت وراءها ّ
مؤشرات
على سرعة التط ّور والتكيّف التي رافقت تط ّور المنطقة وتح ّولها
نحو الحداثة .إال أن جميع المعطيات تشير إلى أن السكان
السابقين كانوا يعتمدون بشكل رئيس على الزراعة.
عايش الكليب ،الباحث في الموروث الشعبي والذي ح ّول
منزله في مدينة الحسكة السورية إلى متحف يحاكي عدّة
عقود منصرمة ،قال في حوار مع «سانا الثقافية» :أغرتني
كثرة األدوات التي خلفها أجدادنا في المنطقة لتكون نواة
حقيقية إلعادة إحياء التراث الشعبي في منطقة الجزيرة .إذ
ريفي مستقل مصنوع من اللِّبن ،ض ّم عددا ً غير
بدأت في ُنزل
ّ
قليل من األدوات المستخدمة في الحياة اليومية .وبعد تنامي
هذا المتحف ،دُعيت إلقامة معرض تراث شعبي في المركز
الثقافي العربي في الحسكة عام .2005
ويضيف الكليبُ :نقلت مقتنيات المتحف إلى المعرض
الذي استمر مفتوحا ً لمدة  20يوما ً بحضور عدد من المهتمين
في هذا الشأن .واحتوى المعرض «مصبّات» القهوة العربية
الزمني وأشكالها المن ّوعة وأحجامها المختلفة ،ابتداء
بعمرها
ّ
من «النفيلة» إلى الفنجان .وأيضا ً «الجرجر» الذي يعتبر
بمثابة «الحصادة» الحديثة اليوم ،إذ شاركت هذه اآللة
اإلنسان ألمه ومتعته في تحصيل رزقه في الزراعة ،إضافة
إلى أدوات المطبخ القديمة مثل الصواني والقدور النحاسية
وبعض االعمال اليدوية كالسالل و«ال���زروب» التي كانت
توضع في بيوت الشعر.
وم��ن المقتنيات التي يعرضها الباحث الكليب ال��زيّ
الشعبي الريفي ألهالي المحافظة سواء أكانت نسائية أو
رجالية ،وزينة المرأة قديما ً مثل «الحجول» و«الدندوش»
و«النيرة» والخاتم واألساور وأنواع من الخرز الملون .وتعدّت

المعروضات لتصل إلى بعض المنسوجات اليدوية كالسجاد
والبسط ذات االشكال الهندسية واألل��وان الجذابة المزينة
بالرسومات والخطوط المركبة .إضافة إلى عرض أدوات
النسيج والحياكة والتي تستخدم في صناعة المنسوجات
مثل «المبرم» و«ال��دوك» و«الصيصاية» ،وعرض مجموعة
من األدوات الزراعة اليدوية مثل «الكاروك» و«المسحاة»
والمنجل و«الرحى» التي تستخدم لطحن القمح.
الزمني،
قدمها
وعن القيمة التراثية للمعروضات ومدى
ّ
أشار الكليب إلى أنه لم يتمكن أحد من العارفين وكبار السنّ
من إرجاع صناعة هذه األدوات واستخدامها إلى زمن بعينه،
إال أن جميع الباحثين يؤ ّكدون أنها انتشرت منذ أن عمل
االنسان في الزراعة .وهذا ما يبيّنه وجود بعض األدوات في
كل المنازل .ومن هنا قرنها الباحثون بوجود اإلنسان في
المنطقة وعمله في الزراعة .مؤكدا ً أهمية هذا المعرض في
التعريف بالتراث الشعبي لكونه يمثل ثقافة الفئات الشعبية
الذي يجب الحفاظ عليه واالستمرار بالعمل الجاد لتوثيقه
عن دراية .داعيا ً جميع المهتمين وبدافع أخالقي وإنساني
للتشبث بتراث وطننا العريق والمتنوع والحفاظ عليه.
ووجد الكليب دعما ً واسعا ً من االصدقاء ومحبّي التراث
ّ
وعشاقه لجهة إقامة المعرض الذي يش ّكل نواة إلقامة متحف
متخصص بعرض التراث المادي الذي يميّز محافظة الحسكة.
ّ
مشيرا ً إلى أن عددا ً من الفنانين والباحثين قاموا بالتجربة
ذاتها ،واحتوت منازلهم على عشرات القطع التراثية متنوعة
االستخدام ومنهم الفنان حسن العساف والفنان التشكيلي
أسسا في منزلهما كذلك متاحف للتراث
حسن الحمدان اللذين ّ
الشعبي المادي.
يذكر أن الباحث عايش حسين الكليب من مواليد عام
 ،1974مهتم بإحياء التراث والبحث في فنون المأثورات
الشفاهية في الجزيرة السورية إلى جانب الجمع واالقتناء
والتوثيق .يحمل إجازة في التربية ،ويعمل مخرجا ً مسرحيا ً
في دائرة المسارح والموسيقى ،واألنشطة الفنية في تربية
الحسكة ،كما يعمل مص ّمما ً ومد ّربا ً لفرقة الفنون الشعبية،
وأس��س فرقة تعمل على إحياء التراث وش��ارك في عد ٍد من
ّ
المعارض التي أقيمت داخل المحافظة وخارجها.

