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تحقيق

راشيا الوادي حارسة التراث
ال تزوروني كل سنة مرة!
ترفض راشيا الوادي حصر
إرثها ومواردها بقلعة االستقالل
التي تفرض قاعدة «زوروني كل
سنة مرة» ،في إطار االحتفاالت
باملناسبة في  22تشرين الثاني.
البلدية الحالية مع الجمعيات
البيئية والثقافية ،تجهد للترويج
لنشاط متكامل طوال عام ال
يؤثر فيه سوى طقس الشتاء
القاسي في سفح حرمون .تملك
راشيا الوادي موارد عدة تجعلها
موقعًا سياحيًا دائمًا .إلى قلعة
االستقالل ،هناك السياحة البيئية
والدينية التي تعتمد على أنشطة
ّ
التسلق والسير في الطبيعة
باتجاه جبل حرمون ،وال سيما
في عيد تجلي السيد املسيح في
 6آب .علمًا بأن راشيا جزء من
درب الجبل اللبناني وتضم بيت
ضيافة .أما السوق التراثي املشيد
في زمن االنتداب الفرنسي ،فله
مخطط خاص الستفادة البشر

ّ
تخصيص يوم في تشرين األول
ويضم محترفات
من الحجر،
من كل عام كيوم لدبس العنب.
صناعة حلي الفضة واملدافئ
(الصوبيات) ومحال بيع املنتجات هذا العام يقام في  8تشرين األول
الغذائية الشهيرة ،كألبان وأجبان املقبل.
املاعز التي ترعى من جبل الشيخ ،لدى راشيا الوادي الكثير ،لكن ما
الذي ينقص؟ «الطقس القاسي
والعسل الذي ينتجه النحل الذي
ُ
ً
شتاء ،وبعد املسافة عن بيروت،
يتغذى على شوك الجبل ودبس
يؤثران في جذب الزوار» ،يقول
العنب ومنتجات القمح« .نريد أن
نعيد راشيا إلى الخريطة السياحية دالل .لكن التحدي اإلضافي
فرضته األزمة السورية التي أثرت
بقوة» ،يقول رئيس البلدية بسام
في الحركة االقتصادية والسياحة
دالل لـ«األخبار» .يجري العمل
البيئية والدينية ،حيث منع الرواد
على إنشاء متحف شمع داخل
من الوصول إلى جبل الشيخ منذ
القلعة يروي حكاية القلعة منذ
بدء األحداث .في ظل تلك العوامل،
عهد الصليبيني إلى استقالل
ّ
يتكيف السكان مع انعدام التوازن
 ،1943مرورًا بثورة  1925ضد
في التنمية الريفية« .معظم املقيمني
الفرنسيني .في السوق ،يشجع
أصحاب املحال على إعادة افتتاح يضطرون إلى العمل في وظيفتني
محالهم املقفلة بسبب قلة الحركة على األقل لتدبر املعيشة» يقول
مهنا .من هنا ،ينقسم النشاط
مقاه ومطاعم
وتحويلها إلى ٍ
االقتصادي بحسب الطقس :الشتاء
أو نقاط لبيع املنتجات الحرفية
والغذائية .نزار مهنا ،رئيس جمعية لصناعة الصوبيات ،والصحو
للعسل والدبس والسياحة البيئية.
«راشيا أند بيوند» ،لفت إلى

«الصوبيات» :هنا ينحت «شيوخ التدفئة» تحفهم
م ــن زق ــاق م ـت ـفـ ّـرع م ــن ال ـس ــوق الـقــديــم
في راشيا الــوادي ،يتصاعد «صراخ»
لــوح الحديد كلما هــوت فوقه مطرقة
ّ
«يتلوى» اللوح فوق
«الشيخ يوسف».
ّ
السندان ،تقلبه يدا الشيخ النحيلتان،
ولكن القادرتان على تطويعه.
يوسف القضماني ،ذو الجسد
الشيخ
ّ
النحيل ،صنع آالف الصوبيات على
مدى خمسة وأربعني عامًا .ورث املهنة
عــن وال ــده سـلـيـمــان« ،شـيــخ التدفئة»
ً
في سفح جبل حــرمــون .يقول« :عمال
بأن الحاجة أم االختراع ،ابتكر والدي
ً
موقدة النار الحديدية بدال من موقدة
طني الصلصال املكشوفة التي كانت
ُت ّ
شيد في زاوية غرفة الجلوس والنوم
ويشعل فيها الحطب للتدفئة».
ع ـ ــام  ،1937ص ـن ــع ال ـش ـي ــخ سـلـيـمــان
أول صــوبـيــا مــن أل ــواح الـحــديــد التي
ت ـت ـح ـ ّـم ــل درج ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ــرارة م ــرت ـف ـع ــة.
جـعـلـهــا عـلــى شـكــل امل ــوق ــدة الطينية
وت ـم ــأ بــال ـح ـطــب ف ــي وس ـط ـه ــا .على
نحو تدريجي ،صــارت املوقدة مغلقة
واتـخــذت الشكل التقليدي للصوبيا
التي تتوسط الغرفة وترتبط بقسطل
يـسـحــب دخ ــان الـحـطــب املـشـتـعــل الــى
الـخــارج عبر فتحة في السطح .عمله
ال ـي ــدوي ك ــان شــاقــا .فــي غ ـيــاب اآلالت
والكهرباء« ،كان يضطر إلى التثقيب
بالسنبك (مخرز سميك وقصير يدق

عليه باملطرقة لثقب الحديد) والبرد
ّ
ب ـم ـب ــرد» .ت ـســلــم ال ـش ـيــخ ي ــوس ــف (71
ّ
عــامــا) ال ــراي ــة مــن والـ ــده وسيسلمها
لنجله الذي يساعده في الورشة.
راشـيــا ال ــوادي أول مـصـ ّـدر للصوبيا
ال ـ ــى ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .إل ــى
الـ ـقـ ـضـ ـم ــان ــي ،اشـ ـتـ ـه ــرت ورش ع ــدة
بصناعة الصوبيات ،وبعضها ّ
تحول
إلى مصانع .ما ّ
يميز صوبيا راشيا،
بحسب الـشـيــخ يــوســف« ،التفاصيل
ال ـج ـم ــال ـي ــة وج ـ ـ ـ ــودة الـ ـصـ ـن ــاع ــة .كــل
صوبيا أشبه بلوحة فنية أرسمها».
فــي صــالــة ال ـعــرض امل ـج ــاورة لــورشــة
التصنيع ،يستعرض تصاميم عــدة،
بينها مدافئ (شيمينيه) على الطراز
الـ ـغ ــرب ــي .فـ ـق ــدت ال ـص ــوب ـي ــا الـ ـع ــادات
االجـتـمــاعـيــة املــرتـبـطــة بـهــا كالتفاف
أف ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة ح ــول ـه ــا ف ــي س ـه ــرات
ال ـش ـتــاء .ول ــم تـعــد مــرتـبـطــة بالتدفئة
ف ـح ـســب ب ـع ــدم ــا أف ـق ــدت ـه ــا ال ــوس ــائ ــل
الحديثة ّ
تميزها .على نحو تدريجي،
تحولت إلى مجرد قطعة فنية وجزء
م ــن ديـ ـ ـك ـ ــورات املـ ـ ـن ـ ــازل .ح ـت ــى م ــن ال
يـ ــزالـ ــون ي ـس ـت ـخــدمــون ـهــا فـ ــي ال ـق ــرى
ال ـن ــائ ـي ــة وال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة ،أدخ ـ ـلـ ــوا عـلـيـهــا
«تـ ـط ــوي ــرات» عـ ـ ــدة .ل ــم ي ـع ــد الـحـطــب
الوسيلة الوحيدة لتشغيلها ،بعدما
ب ــات ــت ت ـع ـم ــل ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ــازوت والـ ـغ ــاز
والكهرباء.

