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PRIVATE SECTOR

أسواق
البيض الملون ،االرانب ،الحلوى ،الضيافة ...كلها تقاليد تطبع عيد الفصح ،العيد الذي يحتفل بقيامة السيد المسيح يحمل الكثير من المعاني
والرمزية والعادات التي تناقلتها االجيال .مع الوقت ،تزاوجت االساطير مع المعنى الروحي للعيد ،فارتبطت الضيافة بدءا من الشوكوال على شكل بيض او على
أرنب ،الى ّ
الملبس المحشو والمعمول ،اضافة الى الزينة باالرانب والصيصان ،والبيض واصبحت جزءا من رموز العيد ،لتغدو اليوم ،بطريقة غير مباشرة ،وكأنها تتخذ
طابع "الميركانتيلية" ،المذهب التجاري

روحانية األعياد تنافسها األعباء المادية
والسلوك التجاري
ايفون صعيبي
فـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـق ــدي ــم ،ال ـف ـص ــح يـعـنــي
ال ـ ـع ـ ـب ـ ــور ،فـ ـكـ ـم ــا ع ـ ـبـ ــر م ـ ــوس ـ ــى مــن
العبودية إلى الحرية بعد خروجه من
مصر الفرعونية ووصوله الــى ارض
املـيـعــاد ،عبر املسيحيون مــع املسيح
الـ ــى ال ـح ـي ــاة االبـ ــديـ ــة .فــال ـف ـصــح هــو
االنتقال من املوت إلى الحياة االبدية،
ومن العبودية والخطيئة إلى الحرية
والتحرر.
م ــن هـ ـن ــا ،ف ـ ــان ال ـق ـي ــام ــة ه ــي أس ــاس
ال ـع ـق ـيــدة امل ـس ـي ـح ـيــة ،ف ـج ـســد الـسـيــد
املـ ـسـ ـي ــح لـ ــم يـ ــر ف ـ ـس ـ ــادا ،قـ ـ ــام لـيـهــب
البشرية الحياة االبدية.

البيضة الملونة
مع مــرور الــوقــت ،سعى الناس لخلق
ج ــو م ــن الـبـهـجــة وال ـف ــرح تــزام ـنــا مع
العيد .فكانت االساطير التي ربطت
بعض الـعــادات بعيد القيامة ،كعادة
تزيني البيض وتكسيره ،واستخدام
االرنب للزينة...
يرمز البيض إلــى الرجاء في القيامة
ل ـل ـح ـي ــاة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـســدت
ب ـق ـيــامــة امل ـس ـي ــح ،وال ـب ـي ـضــة نـفـسـهــا
ترمز للقيامة فهي جسم ميت يخرج
مـنـهــا ك ــائ ــن ح ــي .ان ك ـســر ال ـصــوص
للبيضة وال ـظ ـهــور لـلـحـيــاة يمثل ما
ق ـ ــام بـ ــه يـ ـس ــوع ح ـي ـن ـمــا ك ـس ــر املـ ــوت
ليقوم إلى الحياة األبدية.
ت ـع ــود ج ـ ــذور ع ـ ــادة زخ ــرف ــة الـبـيــض
وتلوينه إلى العهود الوثنية ،عندما
كــان الـنــاس يحتفلون بـقــدوم الربيع
وع ـ ــودة ال ـخ ـصــوبــة .وق ــد اسـتـعـمـلــوا
آنذاك البيض امللون الذي يمتلك داللة
رمــزيــة على الـخـصــب ،كما أن الفرس
وال ـف ــراع ـن ــة اس ـت ـخــدمــوا ه ــذه ال ـع ــادة
تعبيرا عن الربيع وتجدد الحياة.
الى ذلك ،كان للبيضة قدسية خاصة
فــي الــديــانــات الـقــديـمــة ،حـيــث اعتقد
بعض الفالسفة القدامى أن البيضة
هي أصل الخلق ،إذ إن العالم بحسب
رأيهم كان على شكل بيضة انقسمت
إلــى نصفني ،فالنصف الـعـلــوي كون
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء ،والـ ـنـ ـص ــف ال ـس ـف ـل ــي ك ــون
األرض.
ارتبطت عادة تزيني البيض والتباري
ع ـلــى كـ ـس ــره ،ب ـع ـيــد ال ـف ـصــح امل ـج ـيــد،
لـ ــدى م ـخ ـت ـلــف الـ ـط ــوائ ــف املـسـيـحـيــة
ف ــي ال ـعــالــم ،ل ـكــون املـسـيـحـيــن كــانــوا
ي ـم ـت ـن ـعــون ع ــن تـ ـن ــاول ك ــل االط ـع ـمــة
مــن املنتجات الحيوانية خــال فترة
ال ـ ـصـ ــوم ،فـ ـك ــان ــوا ي ـس ـل ـق ــون ال ـب ـيــض
ل ـح ـف ـظ ــه ويـ ـت ــرك ــون ــه حـ ـت ــى ان ـت ـه ــاء
الصوم .ومتى انتهى الصوم يكسرون
البيض للمنافسة واللعب وخلق جو
من املرح مع العائلة واالصدقاء.

األرنب البري
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت اس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة االرن ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـبـ ــري
ال ـ ــذي ل ـطــاملــا ارتـ ـب ــط ب ـف ـصــل الــرب ـيــع
م ــع الــوث ـن ـيــن االملـ ـ ــان ،فــآل ـهــة الــربـيــع
االنـغـلــوسـكـســونـيــة كــانــت تـتـخــذ من
االرنب البري رمزا للخصوبة والوالدة

ال ـجــديــدة .ثــم حـ ّـولــه املـسـيـحـيــون الــى
رم ــز مــن رم ــوز عـيــد الـفـصــح ورب ـطــوا
ه ـ ــذه ال ـف ـك ــرة ب ـم ـع ـنــى الـ ـن ــور ال ـق ــوي
الروحاني مع قيامة املسيح ،من اجل
حياة افضل.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــد ،ي ـ ـتـ ــرك االرن ـ ـ ــب
البيض في الحدائق يوم احد الفصح
ّ
وع ـلــى االوالد اي ـج ــاده ــا لــل ـعــب بـهــا،
وقــد وصـلــت هــذه الـفـكــرة الــى اميركا
عام  1700من قبل مهاجرين املان ،ثم
انتشرت في سائر بقاع األرض.

تنامي الفكر التجاري
م ــع ت ـط ــور ال ـف ـكــر ال ـب ـش ــري ،وت ـنــامــي
الفكر التجاري ،بــدأت هــذه االساطير
تـتـخــذ أوج ـهــا اقـتـصــاديــة ع ــدي ــدة ،اذ
بدأ التجار يلونون البيض ويبيعونه
وي ـص ـن ـع ــون ال ـ ـشـ ــوكـ ــوال ع ـل ــى شـكــل
بيضة او ارنب.
ث ــم بـ ـ ــدأت ص ـن ــاع ــة ال ـح ـل ــوي ــات ال ـتــي
تتخذ اشـكــاال مــن وحــي الفصح منذ
ح ــوال ــي م ـئ ــة سـ ـن ــة ،ع ـن ــدم ــا ُصـنـعــت
بيضة بطعم السكر وكانت مصنوعة
من السكر واملــرصـبــان ،ومــن ثم بدأت
تصنع من الشوكوال ،ليحول السلوك
االجتماعي للناس من بعض املعاني
الرمزية وسيلة للربح املادي البحت.
فــي ه ــذا ال ـصــدد يشير املونسينيور
كميل مبارك إلى "انه في البدء ،لم تكن
الكنيسة تحتفل سوى بعيد الفصح،
وك ــان املسيحيون االوائ ــل يحتفلون
به كل احــد النــه اعظم واهــم عيد لدى
املسيحيني .مع الــوقــت ،رأت الكنيسة
ان ت ـح ـت ـف ــل بـ ــاع ـ ـيـ ــاد اخ ـ ـ ـ ــرى ك ـع ـيــد
امل ـي ــاد واع ـي ــاد ال ـقــدي ـســن وال ـس ـيــدة
ال ـ ـع ـ ــذراء وذل ـ ـ ــك ل ـي ـع ــود املـ ــؤمـ ــن ال ــى
ذاتــه .وككل مناسبات الحياة ،ترافق
االعـيــاد مظاهر اجتماعية ،لــذلــك من
الطبيعي ان يسعى الناس لالستفادة
ت ـجــاريــا .فــالــزيـنــة ال ـتــي تـضـفــي جــوا
م ــن الـبـهـجــة ،ق ــد ت ـتــرافــق اح ـيــانــا مع
نوع من االستغالل االقتصادي .ليس
باالمر السيئ ان يستفيد التجار من
هذه املناسبات ،وال مشكلة بالنسبة
إل ــى الـكـنـيـســة اذا راف ـق ــت املـعـتـقــدات
االيمانية بعض املـمــارســات الفرحة،
ش ــرط ان تـبـقــى ضـمــن اطـ ــار مـعــن ال
يخرج عن جوهرها".
م ـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت ب ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـسـ ــود االف ـ ـكـ ــار
التجارية ،وبدأ الناس يبتكرون افكارا
ج ــدي ــدة وي ـســوقــون ـهــا ويـبـيـعــونـهــا،
وتـ ـم ــازج ال ـف ـكــر ال ـت ـج ــاري بــالـجــانــب
الروحي اكثر فاكثر.
في هذا السياق ،يرى الدكتور عصام
عـ ـط ــالـ ـل ــه ،اخـ ـتـ ـص ــاص ــي ف ـ ــي ادارة
ال ـس ـلــوك ـيــات ال ـب ـشــريــة "ان االن ـس ــان
بـحــاجــة للبهجة وال ـس ـعــادة .مــن هنا
سعى اليجاد االساطير التي تضيف
ط ــابـ ـع ــا خـ ــاصـ ــا عـ ـل ــى االع ـ ـ ـيـ ـ ــاد .ام ــا
بالنسبة إلــى املنحى امل ــادي ،فالعمل
الـ ـتـ ـج ــاري ،ط ــامل ــا ال يـ ـ ــؤذي ال ـجــانــب
الــروحــي ،ال ضــرر مـنــه .فيسوع بــارك
ال ـ ــذي اخـ ــذ وزن ـ ــة وط ــوره ــا لـتـصـبــح
أض ـعــافــا ،م ــن هـنــا ف ــان ال ـت ـجــارة هي
ّ
علم وفن اذا بقيت ضمن نطاق خدمة

تعود جذور عادة
زخرفة البيض
وتلوينه إلى
العهود الوثنية

االنسان".
وي ـش ــدد ع ـلــى أن "الـ ـخ ــوف يـكـمــن في
امكانية ان يستخدم اصحاب العقول
التجارية املدمرة بعض االفكار التي
ت ـش ــوه امل ـن ـع ــى الـ ــروحـ ــي ل ـل ـع ـيــد ،مــن
خالل تقديم سلع وافكار ال تمت إلى
زمن القيامة املقدس باية صلة".
ب ـ ــرأي ع ـطــال ـلــه "ف ـ ــان ب ـعــض االع ـم ــال

تراجعت المبيعات في أسواق
كسروان هذا العيد بنسبة  %20عن
العام الماضي
ال ـت ـج ــاري ــة تـ ـح ــاول ت ـشــويــه الــرســالــة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـل ـع ـي ــد ،ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـنـظــم
ال ــرح ــات االسـتـجـمــامـيــة وال ـح ـفــات
ال ـصــاخ ـبــة ب ـم ـنــاس ـبــة االع ـ ـيـ ــاد ،على
الــرغــم مــن ان هــذه الـفـتــرة تـتــزامــن من
عطل كثيرة ،وحاجة الناس للتمويه،
غـيــر ان ال ــرح ــات ال ـتــي تـنـظــم بعيدة

معمول العيد...
دومًا حاضرًا

كــل البعد عــن الـجــانــب الــروحــي الــذي
يــدعــو ال ــى ال ـصــاة وال ـتــأمــل ،بــل هي
أمور تجارية تدمر في مكان ما فكرة
الصوم وتروج المور قد تتعارض مع
االيمان املسيحي".
ويختم "اليوم بات الفكر التجاري هو
السائد ،وقد يتغلب على الروحانيات
فـ ــي اح ـ ـيـ ــان كـ ـثـ ـي ــرة ،واملـ ـ ـث ـ ــال األب ـ ــرز
عـلــى ذل ــك أن ــه ك ــان ف ــي ال ـســابــق كعك
الـعـيــد هــو الــرمــز الــوحـيــد للعيد ،امــا
ال ـي ــوم فــاصـبــح ال ـشــوكــوال واملـعـمــول
والـضـيــافــات املــرافـقــة تقتطع بحسب
دراس ــة اجــريــت أخ ـيــرا أكـثــر م ــن 130
دوالرًا من راتب كل عائلة".
حركة السوق
من جهة اخرى ،لم يسعف عيد الفصح
حــركــة األس ــواق التجارية هــذا الـعــام،
كما لــم يشفع زمــن القيامة الصحاب
املؤسسات ،فبقي التراجع االقتصادي
يبسط سيطرته ولو بنسب متفاوتة
بني املناطق اللبنانية.
مــن هنا يكشف رئيس جمعية تجار
االش ــرفـ ـي ــة ان ـ ـطـ ــوان ع ـي ــد ان "ن ـس ـبــة

املـبـيـعــات فــي ف ـتــرة االع ـي ــاد لــم تتعد
 ،%30وه ــي تـعــد الـنـسـبــة االسـ ــوأ في
ت ــاري ــخ ل ـب ـن ــان .فــامل ـب ـي ـعــات ف ــي ادن ــى
مستوياتها ،واقــل ما يمكن قوله عن
املؤسسات انها تكافح للبقاء فحسب.
يعود هذا التراجع لعدة عوامل منها
فقدان ثقة املستهلك اللبناني بالعديد
مـ ــن الـ ـسـ ـل ــع ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى االوض ـ ـ ــاع
االقتصادية الصعبة ،والـتـخــوف من
التطورات االمنية حيث تتجه غالبية
الناس لالدخار قدر االمكان".
من جهته ،يقول روجيه كيروز ،رئيس
ج ـم ـع ـيــة تـ ـج ــار ك ـ ـسـ ــروان "ان نـسـبــة
املبيعات هــذه السنة سجلت تراجعا
بحوالى  %20عن السنة املاضي التي
بــدورهــا مثلت خـســارة عــن السنوات
التي سبقتها".
م ــع ال ـع ــومل ــة الـ ـي ــوم بـ ــات م ــن الـسـهــل
ادخــال االفكار التجارية ،الن االنسان
اصـبــح فــي كثير مــن االح ـي ــان ،كائنا
مــاديــا مـبــرمـجــا لـيـكــون “مستهلكا”.
هــذا ما يشوه جوهر العيد ورمزيته
ليحوله مجرد مناسبات لإلنفاق.

