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بلدي

(مروان طحطح)

«سانتا كلوز» يخطف مغارة بيت لحم
روان ديب
لطاملا كــان «بابا نويل» شخصية سرية .منذ
طفولتنا نــرفــض تـصــديــق أن أهـلـنــا هــم الــذيــن
يضعون الهدايا تحت الشجرة .وفي املدرسة،
ثم الجامعة ،وحتى في العمل ،نستسلم إلغراء
«امل ــاك ال ـحــارس» ( )ange gardienيالحقنا
على مــدى أيــام بهداياه الجميلة أو املشاكسة،
قبل أن يعلن هويته .قليلون هم الذين يجهدون
أنفسهم ملعرفة من يكون الشخص الذي يحمل
ّ
إليهم الهدايا .فالسرية التي تتسم بها لعبة الـ
 secret santaهي التي تجعل لها طعمًا خاصًا.
تغري اللعبة الكثيرين .ال أحد يرفض أن يحصل
على هدايا من شخصية يجهلها ،كما ال يستطيع
ّأي كان أن يقاوم طقوس االحتفاالت ّالتي باتت
تــرافــق ه ــذا الـعـيــد ،وخـصــوصــا فــي ظ ــل مـهــارة

رج ــال األع ـم ــال ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن املـنــاسـبــات
االستهالكية لدى الناس .ينجحون
لتعزيز الروح
ّ
ف ــي ذلـ ـ ــك ،ح ـت ــى ل ــو ت ـط ــل ــب األمـ ـ ــر ت ـغ ـي ـيــر روح
املناسبة وفـكــرتـهــا .باستسالم كــامــل ،ننصاع
لروايات هوليوود وأفالمها عن امليالد واملسيح،
ونـسـتـبــدلـهــا بــأس ـطــورة «بــابــا ن ــوي ــل» ،فتتفوق
قصص صاحب الــرداء األحمر اآلتي على عربة
جليدية على نصوص االنجيل ّ
املقدس ،وتصبح
األيام التي تسبق احتفاالت امليالد أكثر الفترات
التي تشهد ًحجم مبيعات في العالم.
قـلـيـلــون م ـثــا هــم الــذيــن يـعــرفــون أن رم ــز عيد
امليالد هو مغارة بيت لحم ،التي ولد فيها املسيح،
ال شـجــرة امل ـيــاد ،وال «ســانـتــا ك ـلــوز» ،والـهــدايــا
التي يحملها في عربته .وقليلون أيضًا هم الذين
يسألون عن التاريخ الفعلي مليالد السيد املسيح،
إذ ما من إشارات واضحة في اإلنجيل إلى تاريخ

امليالد ،وعما إذا كان قد حصل في فصل الشتاء
أو ال .لــذلــك يـ ّ
ـرجــح املـ ّ
ـؤرخــون أن يـكــون اختيار
املناسبة
تــاريــخ  25كــانــون األول إلح ـيــاء ه ــذه
ّ
مرتبطًا بالعادات الدينية الوثنية .وقد تكون حلت
ً
بديال عــن احتفاالت انقالب الشمس الشتائي
عند الــرومــان .فقد كانت هــذه االحـتـفــاالت ،التي
ّ
تستمر سبعة أيام ،ويتوقف
تحتفي بإله الــزرع،
خاللها الرومان عن العمل ويتبادلون الهدايا.
ويــذكــر امل ــؤرخ ــون أن ــه ،عـنــدمــا ق ــررت الكنيسة
اعتماد تاريخ  25كانون األول تاريخًا لالحتفاء
بـ ــوالدة امل ـس ـيــح ،كــانــت تــرغــب فــي الـتــوفـيــق بني
الديانة الجديدة ،والعادات الوثنية التي بقيت حية
عند الشعوب حتى بعد اعتناقها املسيحية .وقد
جرى أول احتفال بعيد امليالد في القرن الرابع
ّ
وتحولت
امليالدي ،وتحديدًا عام  336في رومـ ّـا.
أيام االحتفال هذه إلى أيام صالة وتقشف ،وكان

يـتـمـ ّـيــز فــي ف ـتــرة ال ـق ــرون الــوسـطــى باستعمال
الشموع واألضواء بكثافة.
ل ـكــن الـ ـع ــادات ت ـغـ ّـيــرت ع ـلــى م ـ ّـر الـ ـق ــرون ،حتى
انـتـهــت إل ــى مــا نعيشه ال ـي ــوم .وق ــد أدت ال ـثــورة
الـصـنــاعـيــة دورًا كـبـيـرًا فــي ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول ،الــذي
يطغى عليه الطابع االستهالكي ،وخصوصًا مع
نشوء الطبقة الوسطى في املجتمعات الغربية،
وحرصها على إعطاء االحتفال بامليالد طابعًا
اجتماعيًا عائليًا ،تـكــون لــأطـفــال فيه الحصة
األكـ ـب ــر ،ل ـكــن عــوض ــا ع ــن أن ي ـك ــون ه ــذا الـعـيــد
ملصلحة األطفال ،تجدهم ّ
يتحولون إلى الضحية
األول ــى للمجتمع االسـتـهــاكــي .فــأطـفــال الـيــوم،
مستهلكو ّالغد.
ّ
يبقى أن كــل ما كتب أعــاه ،لن يمنع أي قارئ
من ّ
طي الجريدة ،أو االنتهاء من القراءة ،والتوجه
ّ
لشراء ما لم يتمه من هدايا.

