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حتقيقات

جمعية «نور للرعاية ال�صحية واالجتماعية» ّ
نظمت حفلين ميالديين لمئات التالمذة في مرجعيون وحا�صبيا

مارلين حردان :ملتزمون بتح ّمل الم�س�ؤولية الوطنية تجاه �أبناء حا�صبيا ومرجعيون والجنوب

السيدة حردان في مدرسة الراهبات في مرجعيون وبدا نائب رئيس البلدية غلمية واالخت مبارك والمنفذ نقفور

حردان تلقي كلمتها
ع��اي��دت جمعية «ن���ور للرعاية
الصحية واالج��ت��م��اع��ي��ة» ،التالمذة
وال��ط�لاب ف��ي منطق َتي مرجعيون
وحاصبيا لمناسبة عيد الميالد،
في حفلين :األول في مبنى ثانوية
راهبات القلبين االقدسين في جديدة
مرجعيون ،والثاني في قاعة «معهد
حاصبيا الفني» في بلدة حاصبيا،
بمشاركة مئات الطالب والتالمذة.
مرجعيون
لمناسبة عيد الميالد المجيد ورأس
السنة ،أقامت «جمعية نور للرعاية
الصحية واﻻجتماعية» حفال ميالديا ً
ونشاطا ً ترفيهيا ً على مسرح قاعة
الحرديني ،بحضور رئيسة المؤسسة
م��ارل��ي��ن أس��ع��د ح�����ردان وأع��ض��اء
الجمعية ،مننفذ عام مرجعيون في
الحزب السوري القومي اﻻجتماعي
سامر نقفور ،مسؤولة مركز الجمعية
في مرجعيون نيللي ال��ح��داد ،نائب
رئيس البلدية س��ري غلمية ،مديرة
المدرسة األ ّم لبيبة مبارك والراهبات
المساعدات والهيئتين التعليمية
واإلدارية ،وطالب مدرسة مار جرجس
ف��ي القليعة التابعة ل��راه��ب��ات مار
يوسف دي ليون.
رحبت األم مبارك بالسيدة
بداي ًةّ ،
ح����ردان ش��اك��رة ل��ه��ا ه���ذا ال��ن��ش��اط
الترفيهي وزرع البسمة والفرحة على
وجوه التالمذة ،ومتمنية لها ولرئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان دوام التوفيق،
وأن تحمل السنة ال��ج��دي��دة الفرح
والسعادة واألمل بغ ٍد أفضل.
بدورها ،ألقت رئيسة جمعية «نور»
م��ارل��ي��ن ح���ردان كلمة بالمناسبة،
استهلتها بنقل تحيات رئيس الحزب
ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح�����ردان ومحبته
ومعايدته للحضور والتالمذة وك ّل
أبناء المنطقة ،وأملت أن تحمل األعياد
المجيدة والسنة الجديدة الخير واألمن
والطمأنينة لبالدنا وشعبنا ولهذه
المنطقة وأهلها.
وأ ّك����دت ح���ردان م��واص��ل��ة تحمل
المسؤولية الوطنية ت��ج��اه أبناء

بابا نويل يوزع الحلوى على التالمذة

مشهد من عرض السيرك االوكراني

مقدم الحضور ـ مرجعيون
حاصبيا وم��رج��ع��ي��ون وال��ج��ن��وب،
معتبرة أن ال��ص��م��ود ف��ي مواجهة
االح���ت�ل�ال وال����ع����دوان ،ي��م��ن��ح ه��ذه
المنطقة ميزة وطنية ،نظرا ً إلى حجم
التضحيات الكبيرة التي قدّمها أهالي
المنطقة.
بعد ذل��ك ،ق�دّم��ت «الفرقة الفنية
للسيرك األوكراني» ،عرضا ً فنيا ً مميزا ً
وألعابا ً ترفيهية وبهلوانية وخ ّفة في
الحركة .كما قدّمت فتاة السيرك عرضا ً
فنيا ً بمشاركة القطط والحمام ،وقدّم
المهرج ألعابا ً فنية ،ما أدخل الفرح إلى
قلوب التالمذة .ليختتم الحفل بتوزيع
«بابا نويل» الحلوى على التالمذة.

حاصبيا

وللمناسبة عينها ،أقامت الجمعية
حفالً ترفيهيا ً مماثالً لطالب المدارس
ف��ي ق��اع��ة «معهد حاصبيا الفني»
في بلدة حاصبيا ،بحضور مارلين
حردان ،منفذ عام حاصبيا في الحزب
ال��س��وري القومي اﻻجتماعي لبيب
سليقا ،مسؤولي مركز جمعية «نور»
في حاصبيا ،مختار حاصبيا الشيخ
أمين زويهد ،مدير المعهد رفيق نجاد،
والهيئتين التعليمية واإلداري����ة،
وفاعليات وطالب.
رحب
وألقى نجاد كلمة بالمناسبةّ ،
فيها ب��ح��ردان وبأعضاء الجمعية،
وق��ال :نحن اليوم مسرورون بوجود
السيدة مارلين زوج��ة النائب أسعد
ح���ردان ،هي التي تعمل بصمت من
دون كلل أو ملل م��ن خ�لال جمعية
أطلقت عليها اسم «نور» ،لتكون نورا ً
لك ّل محتاج ،على الصعد الصحية
والتربوية واالجتماعية.
بدورها ،شكرت حردان إدارة المعهد
بشخص مديرها رفيق نجاد وك ّل من
ساعد في إنجاح الحفل الترفيهي،
متمنية للطالب واألهالي سنة مليئة
بالخير وال��ب��رك��ات والمحبة ،ناقلة
تحيات النائب أسعد حردان وتمنياته
لهم بالنجاح وبأعياد مجيدة.
ثم قدّمت «الفرقة الفنية للسيرك
األوكراني» ،والمه ّرج عروضا ً مماثلة.

البهلوان يقدم عرضا مسليا

عرض لفتاة السيرك مع القطة

�صناعة الخزف في را�شيا الفخار ت�صارع للبقاء خارج قيد االندثار
سعيد معالوي
منذ مئات السنين ،ارتبط اسم بلدة راشيا الفخار
بصناعتها كعالمة على امتداد الساحة اللبنانية.
فال أحد ي��درك من سكانها الحاليين إلى أيّ عهد
يعود ذل��ك ،وك � ّل ما يعرفونه أنهم اكتسبوا هذه
الصناعة م ّمن سبقهم .وهكذا ،تح ّولت راشيا بجهد
صناعييها إلى عاصمة الفخار في لبنان ،وهذا ما
تشير إليه الوثائق التي يحتفظ بها البعض أبا ً عن
ج ّد منذ أكثر من خمسمئة سنة .وحتى خمسينات
القرن الماضي وستيناته كان هناك أكثر من ثمانين
صانعَ ّ
فخار يل ّقب بـ«المعلّم» ،كما قال لـ«البناء»
رئيس البلدية سليم رشيد يوسف ،الذي أضاف
أ ّن��ه ك��ان في البلدة خمسة أف��ران كبيرة الحجم،
كانت تستوعب اليد العاملة في البلدة ،إلى جانب
هؤالء «المعلّمين» ،خصوصا ً أفراد عائالتهم كبارا ً
وصغاراً.
كان كل فرن ي ّتسع في طابقه العلوي ما يقارب
 12خابية كبيرة و 20جـرة و 30منـشـالً و2500
من األباريق مختلفة األحجام واألشكال ،وهو رقم
كبير ك��ان له م��ردود كبير في تلك األي��ام .إذ كان
يبلغ ثمن هذه األواني الفخارية وقتذاك  300ليرة
لبنانية .أم��ا الطبقة السفلية من الفرن ،فكانت
للحطب والنار ،حيث ت ّتصل بالطابق العلوي من
خالل فتحات تتيح شوي األواني بطريقة متساوية
ومتوازية.
بعد وق��د ال��ن��ار ،تستمر عملية الشوي ثماني
ساعات متواصلة ،وبعد انتهاء هذه المهمة ،تنقل

رئيس البلدية سليم رشيد يوسف

األواني إلى المخمر ،ليتم إخراجها إلى النور بعد
م��رور  24ساعة ،وتصبح صالحة لالستعمال،
فتعرض في ما بعد في األسواق اللبنانية والسورية
والفلسطينية قبل احتالل فلسطين في .1948
منذ نهاية الستينات ،تغير المشهد مع استهداف
االعتداءات «اإلسرائيلية» اليومية لراشيا ومحيطها،
ما دفع بمعظم سكان البلدة إلى مغادرتها إما إلى
مناطق لبنانية أخ��رى أو إل��ى المغتربات ،طلبا ً
لالستقرار وكسب الرزق ،بعدما قدّمت هذه المنطقة
عشرات الشهداء والجرحى ،والتضحيات التي لم
تتوقف حتى أحدثت المقاومة في جنوب لبنان
توازنا ً للرعب مع قوات العدو الصهيوني ،فعاد
بعض السكان وأحيوا ثالثة أفران لكل من نظير عبد
الله وجهاد إسبر وأدي��ب الغريب ،وأصبح إنتاج
هذه األفران متواضعاً ،بالكاد يغطي منطق َتي وادي
التيم وجبل عامل.
يضيف رئيس البلدية :إذا لم تلق مطالبنا بإعادة
الحياة إلى شرايين هذه الصناعة التراثية آذانا ً
صاغية من جانب الجهات الرسمية في دولتنا،
ومن المؤسسات الدولية المعنية ،فإن مصيرها إلى
االنقراض ،ونأمل أخذ ذلك باالعتبار ،وإيالء هذه
الصناعة االهتمام الذي تستحقه.
وأشار يوسف إلى أن رئيس التعاونية لصناعة
الفخار في البلد وسيم خليل ومعه م��روان عبد
الله قصدا قبل أشهر بعض المعامل والمصانع
في فرنسا ،بدعوة من السفارة الفرنسيةّ ،
واطلعا
خالل هذه الزيارة على التقنيات المتط ّورة المتعلقة
بهذه الصناعة .وقال أيضاً :كما قمنا ،وبمساعدة

م��ن منظمة « »UNDPالعالمية ،ببناء مركز
التعاونية ،آملين أن يتم تجهيزها بأفران حديثة
تعمل بوساطة الكهرباء بدل الحطب ،مع معدّات
للتصنيع ،لنحاول بعد اشتراك ع��دد من شباب
البلدة وجوارها بدورات تدريبية إلعادة ّ
بث روح
ّ
الحفاظ على التراث عبر إحياء هذه الصناعة ،علها
تشجع العائالت للعودة إلى بلدتهم ،ومعهم يعود
الفرح واإلنتاج إلى سابق عهدهما.
أما زوج��ة أدي��ب الغريب ،السيدة س��ارة وهبي،
ّ
الفخار ،فشرحت
والتي تساعد زوجها في صنع
في حديث إل��ى «البناء» عن ال��م��ادة األول��ي��ة لهذه
الصناعة فقالت« :نأتي بتراب الدلغام من خراج
راشيا ،حيث يتم تصويله لنتخلص من الحجارة
الصغيرة ،ويصبح مادة ناعمة صالحة للتصنيع.
ّ
يجف ،وندخله إلى
ث ّم نع ّرضه لحرارة الشمس حتى
المخمر لعدة أيام كي يرتاح ،وبعد ذلك نقتطع منه
ما نحتاجه يومياً ،لنحوله عبر المعدّات الخاصة
البدائية إلى أوانٍ فخارية مختلفة األحجام ،بعد أن
نزيّنها بالرسوم والصوَر التي تمنحها رونقا ً جميالً».
هذه هي راشيا الفخار ،بتراثها الشعبي والفني
الجميل ،فهل يلتفت المعنيون إل��ى أب��ن��اء هذه
المنطقة المقا ِومة ،ويعيدوا إلى شرايينها الحياة،
ليعود الفنّ والتراث الفخاري الجميل ،الذي يحافظ
على صحة اإلنسان ،ويحميه من استعمال المواد
البالستيكية السامة؟ وهل ستجد مناشدات األهالي
آذانا ً صاغية عند من في يدهم األمر والنهي ،هذا ما
يأمله أهالي بلدة راشيا الفخار ،وح ّملوا «البناء»
أمانة نقل هذه الرسالة.

سارة وهبي
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