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بلدي

فرح الميالد
يزين شوارع
ّ
لبنان
لعل أجمل أشهر السنة في لبنان هو شهر عيد الميالد ورأس
ّ
السنة ،عندما ُتضاء الشوارع والساحات وتلبس األسواق التجارية
زينتها المميزة والبراقة ،إضافة إلى فصل الشتاء المعتدل في لبنان.
مزيج أقرب إلى الكمال في ظل الروتين الطبيعي لحياة المدن
السريعة والعملية

المر
ميالنا ّ
غــالـبــا م ــا يـتـجــاهــل املـ ـ ّـار يــوم ـيــا ،في
طــري ـقــه إلـ ــى ال ـع ـمــل أو ال ـجــام ـعــة أو
ّ
املحال التجارية ،جمال املدينة التي
ّ
ّ
يـ ـتـ ـج ــول ف ـي ـه ــا .ق ــل ـم ــا يـ ـخ ــرج رأسـ ــه
م ــن ن ــاف ــذة ال ـس ـي ــارة ل ـتــأمــل األب ـن ـيــة
وه ـ ـنـ ــدس ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وشـ ـ ـج ـ ــر ال ـ ـسـ ــاحـ ــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وواجـ ـ ـه ـ ــات
امل ـح ــال وأع ـم ــدة ال ـك ـهــربــاء ،ل ـكــن ،في
شهر كانون األول /ديسمبر ُيصبح
األمــر غير ممكن .يستحيل على ّ
املار
أن يسلك م ـســاره الـيــومــي بالطريقة
نفسها كباقي أشهر السنة ،فمعالم
ّ
تتغير
املــدن ،باألخص الكبرى منها،
جــذريــا لـتـتـحــول إل ــى لــوحــة مـضــاءة
ال يمكن إال الـتــوقــف أمــامـهــا والنظر
إل ــى جـمــالـهــا ورب ـم ــا ال ـت ـقــاط ص ــورة
للذكرى ،أو «سلفي» ملواقع التواصل
االجتماعي.

جبيل وبكفيا
كل سنة في شهر كانون األول ترتدي
معظم امل ــدن وال ـق ــرى اللبنانية حلة
ال ـع ـي ــد ،وتـ ـب ــدأ ال ـب ـل ــدي ــات ب ــاإلع ــداد
ّ
لـتــزيــن الـ ـش ــوارع ،ك ــل مـنـهــا بحسب
امكاناتها املادية وموقعها الجغرافي
واالقتصادي .البلدات الصغيرة ّ
تزين
عواميدها بأجراس أو أشكال مختلفة
مضيئة ّ
تخبئها من سنة إلى أخرى،
وت ـلــف أش ـجــارهــا بــالـشــرائــط املـلــونــة
وزينة امليالد .وتتنافس املدن الكبرى
واألســواق التجارية لتقديم أجمل ما
عندها ،لتصبح حديث الشهر بجمال
زينتها.
سباق التنافس هــذا ليس مسيطرًا،
لكنه حــاضــر مــن دون أدن ــى شــك في
أذهان السكان والقائمني على الزينة،
سواء كانوا جهة رسمية كالبلديات،
أو ج ـه ــة خ ــاص ــة ك ــأصـ ـح ــاب م ـحــال
تـجــاريــة ،أو حتى مـجــرد سـكــان على
شرفة مطلة على ّ
دوار ّ
زينت شجرته،
ُ
وأضيئت في بداية الشهر.
ينتقل ه ــذا الـتـنــافــس إل ــى الجلسات
الخاصة أيضًا ،عندما تجتمع سيدة
مــن جبيل مــع صديقة لها مــن بكفيا
ح ــول م ــائ ــدة غـ ــداء ف ــي أح ــد املـطــاعــم
الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة ،ت ـل ـب ـي ــة لـ ــدعـ ــوة إحـ ــدى
الـجـمـعـيــات .تـبــدأ الـسـيــدة الجبيلية
بــال ـحــديــث ع ــن زي ـن ــة مــديـنـتـهــا الـتــي
وردت ص ــور لـهــا فــي صحيفة «وول

س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» ،ال ت ـخ ـفــي أبـ ـدًا
ً
ابتسامتها مـعـبــرة عــن فـخــر عظيم،
ً
وم ـت ـحــدثــة عــن ع ــدد ال ـس ـيــاح الـهــائــل
الـ ــذي اسـتـقـبـلـتــه املــدي ـنــة م ـنــذ ورود
الخبر والصورة في موقع الصحيفة.
ت ـب ــاه ــت ال ـس ـي ــدة ب ـج ـم ــال مــديـنـتـهــا
واك ـ ـت ـ ـظـ ــاظ ـ ـهـ ــا بـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ــوسـ ــائـ ــل
اإلعــامـيــة ،عندما قاطعتها جارتها
على الـطــاولــة .األخـيــرة أتــت مــن بلدة
بكفيا واسترسلت بالحديث عن زينة
ال ـب ـلــدة وع ــن م ــدى اه ـت ـمــام املـتـنـيــن
كلهم بها .بالفعل ،زينة بكفيا رائعة،
ب ــاألخ ــص لـ ــدى ال ـل ـج ــوء إلـ ــى تــزيــن
األشجار الشاهقة ّ
للدوارين الكبيرين
في وســط البلدة بالشرائط املضيئة
وال ـق ـن ــادي ــل ال ـح ـم ــراء والـ ـصـ ـف ــراء .لم
تستثن بـلــديــة بكفيا شـجــرة واح ــدة
مــن الــزي ـنــة ،ال بــل أك ـثــر مــن ذل ــك منذ
بضع سـنــوات أقــامــت مـغــارة ضخمة
إل ــى جــانــب الـحــديـقــة الـعــامــة ،وتلجأ
إل ـ ــى إض ــاف ــة زيـ ـن ــة ج ــدي ــدة ك ــل ع ــام
م ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ــزي ـن ــة ال ـقــدي ـمــة
وصيانتها.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ج ـب ـيــل ،ال ـت ــي خطفت
األن ـف ــاس ه ــذا ال ـع ــام ،بـعــدمــا تميزت
مدينة زحلة العام املاضي بزينتها،
ف ـ ـهـ ــي تـ ـمـ ـث ــل ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
لـل ـسـيــاح الـلـبـنــانـيــن واألج ــان ــب في
ه ــذا ال ـش ـهــر .ال ـش ـجــرة ال ـطــوي ـلــة ذات
األوراق ال ــذه ـب ـي ــة ،اج ـت ــذب ــت أن ـظ ــار
اللبنانيني جميعهم ،بكافة طوائفهم
وانـتـمــاءاتـهــم ،بحسب رئـيــس بلدية
املــديـنــة زي ــاد ح ــواط .لــم يعلم حــواط
بالخبر املنشور على صفحة املوقع
للصحيفة األميركية ،إال عبر رسالة
الكترونية من صديق مغترب يزف له
الخبر بعد ساعات قليلة على وروده.
ي ـت ـس ــم ص ـ ــوت «الـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــس» ب ــال ــرض ــى
عندما يبدأ الحديث عن إقبال السياح
مــن غـيــر الجبيليني إلــى املــديـنــة هــذا
ال ـش ـهــر ،ي ـقــول إن أك ـثــر مــن  150ألــف
ضيف زار جبيل في األسابيع الثالثة
ّ
فضج
األولــى من شهر كانون األول،
الـ ـس ــوق ال ـق ــدي ــم بــال ـس ـيــاح وام ـت ــأت
املـطــاعــم وامل ـقــاهــي ونـشـطــت العجلة
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة .ح ـت ــى إن
املسافة التي كانت تقطعها السيارة
ســاب ـقــا ب ـخ ـمــس دق ــائ ــق ،وهـ ــي امل ــدة
الـتــي يتطلبها تــرك الـطــريــق السريع
وال ــوص ــول إل ــى وس ــط مــديـنــة جبيل،
باتت اليوم تتطلب ما يقارب الساعة

يضج الشارع
من الخارج أما
المحال التجارية فشبه
فارغة

ونصف الساعة للوصول.
هدف حواط جعل مدينة جبيل وجهة
ّ
تصدرت
للسياحة الشتوية ،بعدما
الـلــوائــح الصيفية منذ سـنــوات عــدة.
« 130ألف دوالر هو املبلغ الذي قدمه
بنك بيبلوس هذا العام إلتمام الزينة
في الشارع الروماني في املدينة .كل
عــام يـقــوم أحــد امل ـصــارف فــي املدينة

ب ـت ـق ــدي ــم م ـب ـل ــغ مـ ــن امل ـ ـ َـال مـ ــا يـجـعــل
الجبيليني والبلدية ُمعفني مــن دفع
هذه املبالغ» بحسب حواط.

جونية
أمــا ج ــارة جبيل الساحلية ،جونية،
فـتـتــألــق أي ـضــا بـحـلــة الـعـيــد املقسمة
ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ال ـ ـ ـ ـ ــ 600عـ ـم ــود فــي

