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بلدي

فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ـت ـي ــق تـ ـض ــم ع ــرض ــا
للسيرك واملشاركة باألعمال اليدوية
ّ
ً
وح ـفــا خــاصــا بــاملـيــاد ،حـيــث ي ــوزع
«بــابــا نــويــل» ال ـهــدايــا عـلــى األط ـفــال.
ي ـق ـ ّـدر ال ـه ــوا أن ال ـب ـلــديــة ت ـص ــرف ما
يـ ـق ــارب الـ ـ ـ ـ ــ 150أل ـ ــف دوالر ل ـلــزي ـنــة،
ويعلل ذلــك بــاإلشــارة إلــى أن مدينة
ّ
ومتفرعة ،إضافة إلى
جونية كبيرة
احـ ـت ــوائـ ـه ــا ع ـل ــى س ــوق ــن ت ـج ــاري ــن
كبيرين.

الزلقا ـ انطلياس

املدينة وعلى سوقها القديم ،إضافة
إل ــى س ــوق الكسليك و 16مستديرة،
بـحـســب عـضــو بلديتها روي الـهــوا.
تشير شانتال عاقوري ،وهي صبية
من سكان جونية ،إلى أنها أصبحت
ت ـش ـعــر ب ــره ـج ــة ال ـع ـي ــد أك ـث ــر بـعــدمــا
نـشـطــت ال ـح ـيــاة الـلـيـلـيــة ف ــي املــديـنــة
منذ ما يقارب السنتني« ،ألن أضواء

ً
الــزيـنــة جميلة لـيــا ،وألن الــزيـنــة في
الـســوق الـقــديــم تضفي عـلــى املقاهي
رونقًا ميالديًا مميزًا ،فيما واجهات
محال السوق التجاري تبقى الجاذب
األول خالل فترة النهار».
ال ت ـك ـت ـف ــي بـ ـل ــدي ــة ج ــونـ ـي ــة ب ـتــزيــن
ً
الطرقات احتفاال بشهر األعياد ،إنما
تنظم أيـضــا حـفــات سنوية لــأوالد

عند الحديث عن زينة امليالد ،ال يمكن
أن تغيب عن البال زينة السوق املمتد
م ــن أن ـط ـل ـيــاس ح ـتــى الــزل ـقــا املـ ــوازي
للطريق السريع .اجتياز هذه املسافة
ّ
بــال ـس ـيــارة ،فــي أق ــل مــن ســاعــة خــال
ّ
شهر كانون األول ،يعد إنجازًا.
ً
م ــن ج ـس ــر أن ـط ـل ـي ــاس ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
منطقة نهر املوت عالم خاص ينبض
بالحياة على طــول الـشــارع .األطفال
يبتسمون ،العجائز يتأبطون يد من
هم أصغر عمرًا ويتبضعون ،واجهات
املـحــال تــرتــدي أبهى ثياب العيد في
انـتـظــار ال ـشــاريــن ،فــالـعـيــد ال يكتمل
إال بالثياب الجديدة ،أو هــذه العادة
ال ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة س ــاب ـق ــا .ال ـي ــوم،
يضج الشارع من الخارج ،أما املحال
التجارية فال تزورها إال قلة قليلة من
الزبائن ،فيما أكثرية الداخلني إليها
ي ـف ـض ـلــون إل ـق ــاء ن ـظ ــرة ع ـلــى مــوضــة
املوسم وانتظار خفوضات األسعار،
ب ـح ـســب روزي جـ ـب ــور ،ال ـبــائ ـعــة في
أح ـ ــد املـ ـح ــال امل ـت ـخ ـص ـصــة ب ــاألزي ــاء
النسائية.
«وكـ ـ ــأن الـ ـن ــاس ن ـس ـيــت ك ــل الـ ـع ــادات
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كما في قصص األطفال
تتفوق المراكز التجارية الكبيرة في لبنان كل مــرة على نفسها في
استحداث زينة عيدي الميالد ورأس السنة .التنافس هنا واضح تمامًا كما
االهتمام بصناعة األجمل .أموال طائلة ُتصرف كل عام لمصلحة شركات
الهندسة الداخلية لتزيين الموالت تتعدى النصف مليون دوالر ،إضافة إلى
العروض المسرحية ونشاطات األطفال ،التي تعمل اإلدارة على تفعيلها
باألخص في الفترة التي تتوافق مع العطلة المدرسية ،ألن الوجهة
المفضلة للعائلة اللبنانية للترفيه باتت المجمعات التجارية الكبيرة .ال
يمكن القول إن زينة مجمع من المجمعات الكبيرة تطغى جما ًال على
مجمع آخر ،إذ تحتار العين في التصنيف .زينة ضخمة وأشجار عمالقة
ّ
وألوان مبهرة تمامًا كما اللوحات المرسومة في كتب األطفال ،ال يشبع
المرء من النظر إليها.
والتقاليد وتوقفت عن شــراء الهدايا
وال ـث ـي ــاب ال ـج ــدي ــدة» ت ـق ــول جــارتـهــا
سـ ـع ــاد ،ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال بيع
األح ـ ــذي ـ ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
طــوي ـلــة ،لكنها ســر ّعــان مــا تـسـتــدرك
أن «الشاري بات يفضل زيارة املراكز
التجارية الكبيرة العديدة في البلد،
بدل الدخول إلى سوق طويل والتنقل
بني املتاجر» .لذلكّ ،
يعد الحافز األول
َ
َ
ْ
الجد ْيدة والنيوجديدة
لتزيني سوق
إضـ ـف ــاء ن ـك ـهــة ال ـع ـيــد ع ـلــى األس ـ ــواق
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،مـ ــا ي ـس ـت ـق ـطــب ال ــزب ــائ ــن
وي ـ ـحـ ـ ّـرك ال ـع ـج ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة كـمــا
يشرح رئيس بلدية الجديدة أنطوان
جبارة .ويفسر أن السبب األول خلف

هـ ــذا االه ـت ـم ــام ال ـك ـب ـيــر بــالــزي ـنــة هو
«م ـحــاولــة إن ـع ــاش ال ـس ــوق الـتـجــاري
ال ــذي يشهد تــراجـعــا كبيرًا عــام بعد
عـ ـ ــام» .ال ــزي ـن ــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـجــديــدة
ال تـتـبــدل كــل ع ــام ،بــل ُي ـضــاف إليها
مــا هــو جــديــد ،وي ـجــري تـبــديــل مكان
تعليق الزينة القديمة بني الساحات
والـشــوارع ،فيبدو للناظر إليها أنها
زينة جديدة في كل عام.
تساعد زينة الشوارع ّواملناطق على
إع ـطــاء شـهــر كــانــون حــقــه مــن الـفــرح
وال ـس ـعــادة ،الـلــذيــن يــرافـقــانــه فــي كل
عــام ،فــدفء األضــواء والزينة يؤديان
دورًا أساسيًا الستحضار جو العيد
واالحتفال.

