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تملأ تعابير الحب كل الأمكنة في م�صر اليوم .فال يكاد فيلم يخلو من ق�صة رومان�سية ،وتحكي �أغلب
الأغنيات عن الحب� .أ�شكال القلوب وجملة "�آي لوڤ يو"  I love youتزين المحالت التجارية والمنازل،
حد �سواء .وتزدحم على �شبكات
وكتابات المحبين تغطي الجدران والج�سور في المدن والأرياف على ٍّ
الإنترنت والقنوات الف�ضائية م�ضامين الر�سائل الرومان�سية في �صور قلوب واعترافات بالحب و�أقوال م�أثورة
(غالبا باللغة الإنجليزية) حول ما يعنيه �أن يكون المرء عا�شقًا .وتعد المواعدة والمغازلة �أمرين �شائعين بين
ً
ال�شباب في المدن ،كما يتمنى معظم ال�شباب الم�صريين الزواج ممن يحبون .يقف الح�ضور القوي للحب
بين ال�شباب في كل مكان يعبر فيه ه�ؤالء عن �أنف�سهم� ،سواء كان ذلك في ال�شعر� ،أو عبر الكتابة على
أي�ضا ح�ضور
الجدران� ،أو على الإنترنت� ،أو في الأحاديث اليومية ،يقف على تناق�ض �صارخ؛ �إذ يوازيه � ً
جدا للدين ال يركز اهتمامه على ح�صر كل �أ�شكال العالقات الحميمية
قوي مماثل لتف�سير �أخالقي محافظ ًّ
ً
متحفظا ب�شكل عام
في الزواج (ويحرم ب�شكل قاطع �أ�شكال المثلية الجن�سية) فح�سب ،بل يت�ضمن موقفًا
حيال العاطفة.
إ�شكاليا في الخطاب الديني
قديما في الدين الإ�سالمي ف�إن له موق ًعا �
بالرغم من �أن الحب يملك
ً
تقليدا ً
ًّ
أي�ضا التعلق وااللتزام
المعا�صر حول الأخالق العامة .ففي الروحانية ال�صوفية ،تعتبر كلمة حب ،التي تعني � ً
غير الم�شروط وال�شامل ،حين يعبر الم�سلمون عن تعلقهم بالنبي محمد � -صلى اهلل عليه و�سلم (مثلما فعلوا
جدا .لكن ،عندما ينتقل الأمر �إلى
ذلك عل ًنا في ق�ضية الر�سوم الكاريكاتورية الدانمركية) تُعتبر مركزية ًّ
م�ساحات التوتر الأ�سا�سية والح�شد التي تتحرك فيها ظاهرة الإحياء الإ�سالمي -مثل ق�ضايا النوع االجتماعي
والعالقات الجن�سية والتن�شئة االجتماعية – ال ي�صبح الحب ف�ضيلة دينية مركزية .يظهر ذلك ب�شكل خا�ص
كبيرا على الأفكار الدينية لدى ال�شباب في المناطق التي �أجريت فيها
أثيرا ً
عند االتجاه ال�سلفي الذي يملك ت� ً
قيما معينة مثل الخبرة
كثيرا ما ينظر �إلى الحب بريبة كبيرة بو�صفه رغبة غير �أخالقية تهدد ً
هذا البحث؛ �إذ ً
الجن�سية للأنثى ،والهيمنة الذكورية والأبوية ،وم�س�ألة الف�صل بين الجن�سين.
مع ذلك ،ف�إن الم�سلمين ال�شباب الذين ي�ستمعون �إلى الدرو�س الدينية التي تحمل مثل هذه الم�ضامين
ويعتقدون مخل�صين في قيم الف�صل بين الجن�سين وخبرة الجن�س لدى الن�ساء و�سلطة الأ�سرة على الزواج،
هم �أحيا ًنا نف�س الأ�شخا�ص الذين ي�ستمعون �إلى �أغاني الحب ويتابعون الم�سل�سالت والأفالم والأ�شعار
الرومان�سية ،ومن يقعون �أحيا ًنا في الحب  -لح�سن حظهم في بع�ض الأحيان ول�سوء حظ في غالب
الأحيان .وفي حين يحمل ه�ؤالء مثاليات االحترام ،والهرمية االجتماعية ،والأخالقيات الدينية المحافظة،
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ً
ونمطا للحياة الإن�سانية التي تعني لديهم تثمي ًنا لاللتزام الذي
أي�ضا ر�ؤية للحب بو�صفه ف�ضيلة
ف�إنهم يتبنون � ً
ي�صل �إلى درجة الجنون واال�ستعداد للت�ضحية ب�أي �شيء في �سبيل الحب .ال يحيل هذا �إلى �أن الحب والتقوى
واالحترام هي في حرب فيما بينها بالماهية ،بل على العك�س من ذلك� ،أكثر ما ي�شكل الحب ،مثلما ي�صفه
أي�ضا
ال�شباب الم�صريون ،هو موقعه ال�صعب في مواجهة االعتبارات الأخرى .ومثل التقوى تما ًما ،للحب � ً
قوته الكبيرة بو�صفه �شك ً
ال من �أ�شكال الوعد الذي ال يتحقق ب�سهولة ،فالحب ،في حياة الم�صريين ال�شباب،
متعار�ضا بقدر ما هو مماثل لأنماط �أخرى من الأخالقيات ،لكنها �أخالقيات يمكن �أن تدخل في بع�ض
لي�س
ً
الأحيان في حالة نزاع فيما بينها؛ بحيث ي�شكل ذلك م�صدر انزعاج كبير للمعنيين بها.
جدا ،والحا�ضر بقوة،
في هذه الدرا�سة� ،س�أتناول الحب الرومان�سي باعتباره �صنفًا من الأخالق ،المهم ًّ
والذي يتواجد مع �أنماط �أخرى ،مثل التدين واالحترام و�صلة القرابة ،في حالة من التوتر والت�ضارب في
كثير من الأحيان .فالحب ال يتعلق فقط بم�س�ألة الرغبة� ،إنه ي�شكل ،مثل التقوى وال�سمعة ،طريقة للت�صور
والحديث عن الأخالق وعن الإن�سانية وعن العالقات بين الأ�شخا�ص .وال يتوافق الحب ب�سهولة ،ب�سبب
تثمينه لالنغما�س في العاطفة الغامرة ،مع الأيديولوجيات الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة والتي ت�ؤكد
ح�سا�سا للغاية من
مو�ضوعا
على م�سائل االن�ضباط واالحترام ،بل قد يكون الحب ،ب�شكل حا�سم ربما،
ً
ً
جدا ككون المرء فر ًدا
وجهة نظر االن�ضباط الديني واالحترام العام .لكن الحب ال يعبر عن مفاهيم متنوعة ًّ
�صالحا �أو مبد�أ الخط أ� وال�صواب فح�سب ،بل هو يقوم بذلك في خ�ضم عمليات الإحياء الإ�سالمي �أي في
ً
ميادين النوع االجتماعي ،والعالقات الجن�سية ،والتن�شئة االجتماعية  -وهي الق�ضايا الثالث الأ�سا�سية التي
تحولت في �أيامنا هذه� ،إلى الأ�سا�س الكامن الأكثر �أهمية ل�شكل اليقينية التي يقوم عليها الم�شروع الأخالقي
للأ�سلمة.
�شهدت �أنثربولوجيا النوع االجتماعي والعـائلة والعـالقـــات الجن�سية في �أوروبا و�أمريكا
متزايدا باتجاه البعد العاطفي في العالقات بين الجن�سين والعالقات الجن�سية والزوجية
ال�شمــالية اهتما ًما
ً

(Abu-Lughod 1996; Joseph 1999; Masquelier 2005; Wardlow, and Hirsch 2006; Padilla
et al. 2007; Hart 2007; Marsden 2007; Bochow 2008; Cole, and Thomas 2009).

غربيا حدي ًثا انتقل
ابتكارا
يتجلى اهتمام هذه الدرا�سات الأ�سا�سي في �أن الحب الرومان�سي لي�س
ً
ًّ
�إلى العالم في �صورة حداثة وعولمة ،بل يبدو ،بد ًال من ذلك� ،أن الحب الرومان�سي عرف منذ زمن
طويل في العالم برمته ،لكنه حظي بتنوع جديد بف�ضل ما انبرت الحداثة تب�شر به ،فكان �أن ظهر الحب
الرومان�سي والمثل الأعلى للحب بين �أفراد العائلة النووية بو�صفه عالمة دالة على ما هو حديث

)(Wardlow, and Hirsch, 2006; Hart 2007: 351; Padilla et al. 2007: xvii; Marsden 2007

خا�صا لهذه الظاهرة الحقًا.
�سيطور "�أيمون كريل" Aymon Kreil
تف�سيرا ًّ
ً
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قد يبدو المعنى المت�ضمن هنا م�ألوفًا لدى القراء الم�صريين ،ففي حين كانت الرومان�سية دو ًما حا�ضرة
في الأدب العربي ،فيبدو �أن الطرق التي ي�صوغ بها ال�شباب التعبير عن الحب اليوم هي التي تعتبر حديثة؛
حيث تظهر في �شكل مزيج انتقائي تمتزج فيه مثاليات متنوعة للحب تجمع بين تقليد كال�سيكي عربي يقوم
على فكرة الحب الم�ستحيل ونموذجه هو البطل  -المري�ض بالحب الذي تمثله �شخ�صية مجنون ليلى ،وبين
ميلودراما الم�سل�سالت ،وعيد الحب ،والمثل الحداثية للأ�سرة النووية ذات الزوجة الواحدة .لفهم هذا
جدا للحب الرومان�سي ،طورت هذه الدرا�سة من حول �صورتين نموذجيتين للحب :ق�صة
الخطاب المركب ًّ
المجنون ،واالحتفال بعيد الحب؛ وهما الطريقتان اللتان ي�ستخدمهما ال�شباب؛ لإعطاء معنى لتجاربهم من
العاطفة والتعلق وهي تجارب متناق�ضة في كثير من الأحيان .تعبر هذه ال�صور المثالية ،والتجارب ال�شخ�صية
وتجارب الحب ،عن فهم يتعلق بالإن�سان ال�صالح الذي يرتبط ب�شكل �صريح بفكرة االكتمال الفردي،
وغالبا ما ي�ؤول الأمر في النهاية �إلى تحول في
والحداثة ،وزواج الحب الذي يكتفي بالزوجة الواحدة.
ً
جدا التوفيق بينه وبين الحب الرومان�سي ،وهو
م�س�ألة الزواج ب�صورة خا�صة؛ بحيث ي�صبح من ال�صعب ًّ
وغالبا ما يكون حله م�ستحي ً
ال.
ت�ضارب مركزي في ق�ص�ص ال�شباب الم�صريين
ً

العاطفة النقية

في كثير من ق�ص�ص الحب التي �أعرفها ،الخيالية منها والواقعية ،ف�إن ال�شعور الأكثر برو ًزا ربما هو
لهيب الحب ،وهو �شغف عاطفي يعترف النا�س الذين جربوه عن طيب خاطر ب�أنه �ضرب من الجنون .وفي
حين يمكن للرجل �أن يتحدث عن ذلك ب�صراحة �أكبر ،تميل الن�ساء ،اللواتي يمكن �أن يتعر�ض احترامهن
للت�ضرر ب�سبب ق�ص�ص الحب الما�ضية� ،إلى فعل ذلك تحت �شرط ال�سرية التامة .ولأن التحدث عن ق�ص�ص
كثيرا من الق�ص�ص
كهذه يمكن �أن يت�ضمن بع�ض المعلومات الخا�صة ًّ
جدا ،ف�إن ما يلي هو ق�صة خيالية ت�شبه ً
الواقعية:
"م� .شاب من �شمال م�صر التقى بـ ل .من المدينة المجاورة خالل درا�ستهما في الجامعة .لقد �أحبا
بع�ضهما و�أم�ضيا م ًعا �أوقات طويلة خالل �سنوات درا�ستهما .حين �أكمال تعليمهما خفت اللقاءات
بينهما ،لكنهما ظال يتكلمان على الهاتف .م .في �أوائل الع�شرينيات من العمر ،لم يجمع بعد المال
الذي يلزمه للزواج ,لكنه ذهب رغم ذلك �إلى والد ل؛ ليطلب يدها للزواج .رف�ض والد ل؛ لأن
زوجا كف ًئا ومحتر ًما البنته.
ن�سبا عريقًا؛ ليثبت �أنه �سيكون
من�صبا
أر�ضا �أو
م .ال يملك � ً
ً
حكوميا �أو ً
ً
ًّ
م .ول� .صمما على الزواج ووا�صال ال�ضغط على عائلة ل ،لكن دون جدوى .في النهاية ا�ست�سلم
م .ووافقت ل .على الزواج من خاطب كان �أكثر قبو ًال لدى عائلتها .لم يتزوج م .بعد ويعمل؛ ليجمع ما ًال
لزواجه الم�ستقبلي ،لكنه ال يزال ي�شعر بحبيبته ل .بقوة ويحتفظ ب�صورتها في محفظته .بالرغم من �أنه لم
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يقابلها منذ �أكثر من �سنتين ،ف�إنه ال يزال يبحث عنها بالقرب منه ويتردد على الأماكن التي كانا يق�ضيان فيها
�أوقاتهما م ًعا .لقد ذهبا في �إحدى المرات �إلى مباراة "الإ�سماعيلي" ،ناديها المف�ضل لكرة القدم ،وقد �أ�صبح
دائما في المكان
منذ ذلك الوقت م�شج ًعا
حما�سيا لهذا الفريق .حين يذهب �إلى مباراة في الملعب ،يجل�س ً
ًّ
وغالبا ما يعرج في طريقه
الذي كانا يجل�سان فيه م ًعا� .إنه الآن يعمل في نف�س المدينة التي تعي�ش فيها ل.
ً
من العمل ،على الأقل مرة في الأ�سبوع؛ ليم�شي بالقرب من منزلها� .إنه يعترف �أن �سلوكه "مجنون" ،لكنه
أبدا عن حبها لـ م.
يبدو غير قادر �أو غير راغب في التخلي عن جنونه بها .ل .من جهتها لم تخبر زوجها � ً
(بالرغم من �أنه يمكن �أن يكون على علم بذلك� ،أو على الأقل لديه حد�س ما حول هذا المو�ضوع) .بالرغم
من �أن ل .لي�ست تعي�سة مع زوجها ,ف�إنها ال تزال تحمل م�شاعر قوية تجاه م .وقد �سمت ابنها المولود حدي ًثا
بنف�س ا�سمه".
جدا من ق�صة ال�شغف الرومان�سي .في روايات �أخرى،
ربما تكون هذه رواية دراماتيكية ًّ
يمكن للطرفين �أن يتزوجا بنجاح� ،سواء تم ذلك بر�ضا عائلتيهما �أو بدون موافقتهما .ويمكن لأحد
جدا .ثم في روايات
الطرفين في الق�صة �أن يو�صف بجنون الحب حين يكون الطرف الآخر ً
بعيدا ًّ
عابرا؛ بحيث يمكن للأ�شخا�ص الذين انخرطوا
أي�ضا يمكن �أن يكون لهيب الحب
�أخرى للق�صة � ً
ً
فيها �أن ينظروا للوراء ويت�ساءلوا عن نوع "الداء" الذي �أ�صابهم .ما ت�شترك فيه كل هذه الروايات
من ق�ص�ص الحب هو مركزية ،واالحتفاء بال�شوق العاطفي من حبيب نحو الطرف الآخر .وفي حين
ً
�شرطا له ،فالحب الذي ال يجد
يفتر�ض في الحب �أن يكون متباد ًال ف�إن ذلك ال ي�شكل
�إجابة من الطرف الآخر هو في نف�س درجة الحب الذي يتحقق له االكتمال.
مر بتجربة حب يمكنه �أن يعترف من دون �شك بمثل هذا ال�شوق العاطفي والمهوو�س
كل َمن َّ
كثيرا من الم�صريين ،من ال�شباب كما من الأكبر �س ًّنا ،لي�س فقط
�أحيا ًنا تجاه �شخ�ص ما .لكن
ً
أي�ضا يحتفون ويحتفلون به كلحظة �أ�سا�سية من الحب الحقيقي.
�أن لكل منهم تجربة مع ال�شغف العاطفي ،بل هم � ً
الأدب العربي ،وال�شعر ،والثقافة ال�شعبية ،مليئة بال�شخ�صيات الرومان�سية وق�ص�ص الحب ،لكن واحدة منها
تقف لتعبر عن �شخ�صية العا�شق المهوو�س ب�شكل يفوق غيرها من ال�شخ�صيات :مجنون ليلى .المجنون هو
اال�سم الذي �أطلق على "قي�س بن مواله الأميري"( مات عام  68بعد الهجرة) ،وهو البطل والكاتب ال�شهير
لمجموعة من ق�صائد الحب العربية القديمة .وبينما يبدو غير م�ؤكد فيما �إذا كانت الأبيات المن�سوبة �إلى
المجنون تعود لكاتب واحد بعينه� ،إال �أن القراء العرب المعا�صرين للمجنون يعتقدون جمي ًعا ب�أنه ال�شخ�ص
التاريخي وم�ؤلف الأ�شعار التي يروي فيها ق�صة حبه .هناك روايات مختلفة للق�صة ،لكنها ت�شترك جميعها في
القاعدة نف�سها :قي�س( المجنون) وليلى كانا يعرفان بع�ضهما منذ �سن الطفولة ،وقد وقعا في حب بع�ضهما .لم
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يتمكن المجنون من الزواج من ليلى ،وهي كانت موعودة من قبل والدها لرجل �آخر� .سافرت ليلى مع زوجها
وحيدا فقد �ضاع منه عقله فعا�ش في ال�صحراء
الجديد �إلى منزله؛ حيث مر�ضت وماتت� ،أما المجنون الذي بقي
ً
مع وحو�شها ،وهو يروي لهيبه و�شوقه الكبير لليلى في ق�صائد من ال�شعر.
تنتمي الأ�شعار التي تن�سب للمجنون لنوع ي�سمى �شعر الحب العذري الذي ا�شتهر في ال�شرق
الأو�سط من زمن الع�صر الو�سيط .المميزات الأ�سا�سية الخا�صة بالرومان�سية العذرية هي طبيعتها
غير المكتملة ،وغير ال�سعيدة ،واالحتفاء المتزامن بالنقاء والجنون في الوقت نف�سه .الحب في الطريقة التي
يج�سدها المجنون نقي ل�سببين اثنين :لأنه مطلق؛ ولأنه لم يتحقق .وبالرغم من �أنه يقف ب�شكل كبير على
خالف مع القيم االجتماعية لالحترام وال�سلطة الأبوية ف�إنه ال يقدم �أي بديل عملي لها البديل العملي يمكن
�أن يكون الفرار مع الحبيبة .)Marsden, 2007( ،هذا مما يمنح ال�شغف الرومان�سي الذي يج�سده المجنون
غريبا ،فهو يت�أرجح ما بين اال�ستعداد لفعل �أي �شيء من �أجل الحبيب ،ونوع من التعار�ض المحت�شم
ً
غمو�ضا ً
بين مثالية الحب وبين العالقة الحميمية الفعلية.
"عبا�س" ،هو طالب في القاهرة .كانت لديه �صديقة حميمة ل�سنة �أو �سنتين ثم انف�صل عنها ،ومنذ
ذلك الحين نمت لديه نظرة للحب فيها الكثير من النقد وخيبة الأمل� .إنه يجادل ب�أن الحب الحقيقي في
حبا لي�س �سوى غريزة جن�سية.
�سبيل الطرف الآخر يوجد فقط في ال�سينما والكتب ،و�أن ما ي�سميه النا�س ًّ
جدا
لكن حتى عندما يبدو "عبا�س" مقتن ًعا ب�أن الحب الحقيقي نادر في �أيامنا هذه ،ف�إن لديه فكرة وا�ضحة ًّ
ب�ش�أن ماهية الحب الحقيقي :تلك التي تعني اال�ستعداد لجعل الطرف الآخر ال�شيء الوحيد الذي يهم في
حياة المرء ،و بغ�ض النظر عن �أي �شيء �آخر:
"�أنا بعرف حد بيلعب في النادي الأهلي ...قال لي مرة" :في بنت بتحبني بجنون ،تحبني لدرجة �إنها
بتبقى عايزة ت�شوفني كل يوم"� .أظن �أن دا �أقرب حاجة للحب الحقيقي .هو قال لي �إنه مرة رف�ض ي�شوفها
بعد خناقة ح�صلت بينهم و�أنها حاولت ترمي نف�سها قدام عربية (� .)...أنا قابلتها و�س�ألتها" :هل دا ح�صل
ال؟" قالت�" :أيوة هو دا اللي ح�صل فع ً
فع ً
ال� .أنا ح�سيت �إنو �إذا كان هو زعالن مني فما عندي�ش �سبب ع�شان
�أعي�ش ع�شانه" .قلتلها":وااو! دي بقى � ،Love Storyأنا عايز �أقابل واحدة كده" .قلت ودا بال�ضبط اللي
هي قالته " :لما تح�س �إنو في الحياة كلها مفيها�ش حاجة غير الإن�سان اللي �أنت بتحبه� ،ساعتها يمكن تقدر
تعمل حاجة زي دي" .دا يبقى هو الحب الحقيقي (")...
جنبا �إلى جنب مع تثمين للعذرية وخبرة الأنثى؛
بالن�سبة لعبا�س ،ف�إن معنى الحب النقي ي�أتي بو�ضوح ً
حيث الفتاة التي توافق اليوم على عالقات حميمة تثبت �أنها لي�ست �أه ً
ال للحب .لكن ربما �سيكون من
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الخط�أ اختزال هاج�س الحب الرومان�سي في عقيدة حول العذرية .فحين يكون "الحب الحقيقي" في نظر
"عبا�س" هو المعاك�س لممار�سة الجن�س ،ف�إن ذلك ال ينفي عن الحب �أنه قد يكون غير من�ضبط �أو غير
م�سئول .فتثمين العاطفة المهوو�سة التي يمكن �أن تكون مدمرة للذات� ،أو تتميز بغيرة عنيفة ،ي�ؤ�س�س الحب
كقيمة في �أنقى �أ�شكالها ،تلك التي تعني �إمكانية ال�شعور والمعاناة في �سبيل الطرف الآخر .على هذا النحو،
فهي �ستقف ب�شكل �صريح في تعار�ض مع اعتبارات �أكثر"عقالنية" ،مثل مبد�أ االقت�صاد ،والواجبات العائلية،
وا�ضحا ب�شكل خا�ص عندما ننظر �إلى االحتفال بالحب الأول الذي ينظر �إليه الم�صريون
وال�سمعة .هذا يبدو
ً
بو�صفه تجربة الحب الحقيقية .ين�سب "عربي" ،وهو �شاب من مدينة �صغيرة في �شمال م�صر ،في ال�ساد�سة
أي�ضا �إلى قيود المجتمع العربي التي
ع�شرة من عمره ،ذلك ب�شكل جزئي �إلى النف�سية الإن�سانية،
وجزئيا � ً
ًّ
ت�ساهم في الطبيعة "اال�ستحالية" والتعي�سة للحب:
"الحب الأول هو التجربة الأكثر ا�ستدامة للحب .الحب الأول الذي يعرفه المرء في �سنوات المدر�سة الأولى
في بدايات �سن المراهقة هو عاطفة قوية ونقية .ال عالقة لهذا الحب بالعقل �أو بالمنطق؛ لأنه ي�أتي ب�شكل
عفوي .لكنك عندما تكبر تبد أ� في التفكير بالزواج وعما �إذا كنت �ستلتقي بالزوجة ال�صالحة .تفكيرك ي�صبح
ات�ساعا .تبد�أ بالتفكير بعقالنية �أكبر لكن الحب الأول يترك �آثاره القوية والالحقة� .إن هذا ي�شبه �أن تر�سم
�أكثر
ً
�سطرا في ورقة بي�ضاء ،فمهما ر�سمت فيها من خطوط الحقة لن ت�ستطيع �أن تمحو
ً
ال�سطر الأول (.)...
في المجتمع العربي هناك عدة قيود حول الحب� .أ�ستطيع الذهاب المر�أة و�أقول لها �إني �أكرهها ويعتبر
هذا مقبو ًال ،لكني لن �أ�ستطيع �أن �أقول لها �إني �أحبها بالرغم من �أن الثانية يجب �أن تكون �أف�ضل ما قد يقال
أي�ضا
أي�ضا �إن" كل ممنوع مرغوب" ،فالحرمان الذي يخلق عبر القيود يجعل الحب � ً
ل�شخ�ص ما .لكننا نقول � ً
أي�ضا في الكثير من ق�ص�ص الحب مثل
�أكثر كثافة .هذا الحب من طرف واحد الذي يقوم على الألم يو�صف � ً
أي�ضا في الأدب الأوروبي مثل روميو وجولييت .الحب الحقيقي
مجنون ليلى وعنترة وق�ص�ص �أخرى� ،أو � ً
ت�ضحية".
تثمين الحب الأول والمعاناة والت�ضحية في التف�سير الذي �أورده "عربي" لي�س مجرد امتداد للنظام
القائم على ال�سلطة الأبوية؛ �إنه ي�شكل ،بد ًال من ذلك ،عاطفة �إن�سانية عالمية ي�ستثمر فيها النا�س بغ�ض النظر
أي�ضا عبر هذه القيود .حب المراهقة الأول في هذه النظرة هو" العاطفة
عن القيود االجتماعية ،لكنه يت�شكل � ً
النقية العفوية" التي لم ت�ضبطها بعد قيود القيم االجتماعية  -العملية التي يراها "عربي" تبدو �ضرورية وم�ؤ�سفة
في �آن واحد.
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�صراعات خفية

بينما ال يزال الم�صريون ال�شباب كما الأكبر �س ًّنا يتعرفون على �أنف�سهم عبر ق�ص�ص المجنون وليلى،
هناك الكثير مما يجري في ق�ص�صهم العاطفية مثلما يو�ضحه النقد الملتب�س الذي يقدمه "عبا�س" للمواعدة
والمغازلة .تجدر المالحظة عند النظر �إلى الق�صة الخيالية التي �أوردناها �آنفًا� ،أنه على خالف المجنون
حاليا لديهم فترة ،ربما تطول ،من المواعدة والمغازلة .يمكن �أن تكون هذه
وليلى ف�إن الع�شاق المعا�صرين ً
الفترة قد ت�ضمنت درجة كبيرة من الحميمية ،وحتى من ممار�سة للجن�س ،وربما تحت غطاء الزواج العرفي
ال�سري .جزء كبير من الحب في م�صر ال يظل تما ًما غير قابل للتحقق حتى لو كان ال ي�ؤدي �إلى الزواج.
أي�ضا ،حينما يوافق الم�صريون في غالبيتهم على �أن �أول خطوة هي الأعمق فهذا يعني �أنه بعد حب المراهقة
و� ً
الأول يمكن �أن تكون هناك ق�ص�ص حب �أخرى.
هناك في الواقع ثقافة مزدهرة ،و�إن كانت غير م�ستقرة من المعاك�سة والمغازلة والمواعدة
كثيرا من الم�صريين
والحكايا ال�سرية في المدن ،وبدرجة �أقل في الأرياف .وعالوة على ذلك ف�إن ً
حاليا يف�ضلون الزواج ممن يحبون ،على الأقل في �شمال م�صر؛ حيث اقتران الحب بموافقة
ً
الأهل �أ�صبح ينظر �إليه بتزايد على �أنه النموذج المثالي للزواج .تت�ضمن ثقافة المغازلة كما الحياة
اليومية للزيجات التي تتم عن حب تعام ً
ال مع فكرة الحب ت�ستلهم ،لكن عبر طرق عديدة ،من المثل
الأعلى الذي يج�سده المجنون للعاطفة النقية� .ساهم هذا ،م�ضافًا �إليه النماذج الجديدة من الحب
التي توفرها و�سائل االت�صاالت الحديثة ،في تحول بالغ الدقة في الطريقة التي يعبر بها ال�شباب الم�صريون
ً
ونمطا؛ ليكون المرء �إن�سا ًنا.
عن الحب بو�صفه تجربة
ي�شكل عيد الحب �أو "فاالنتاين داي" اليوم الأكثر �أهمية للع�شاق في م�صر ومثلهم كثيرون
في العالم .هذا ما �سيدر�سه "كريل"  Kreilب�إ�سهاب الحقًا ،وكما تو�ضحه الم�شاركة التي �سيقدمها
"كريل" ،ي�شكل عيد الحب اللحظة النموذجية لثقافة المواعدة ور�سائل الحب والرومان�سية الخفيفة
التي �أ�صبحت مرتبطة بكون المرء "حدي ًثا" في مواجهة ال�صورة النمطية عن ال�شخ�صية المادية
والمعادية للرومان�سية "المت�أخرة" �أو "ال�شرقية" .تحقق المحالت �أف�ضل مبيعاتها في يوم عيد الحب
كثيرا
بف�ضل هدايا �صغيرة تميزها قلوب حمراء ور�سائل �إنجليزية مثل عبارة  . I Love Youلكن ً
من احتفاالت عيد الحب �إن لم يكن معظمها تتم في �سرية عبر ر�سائل ن�صية وات�صاالت هاتفية
ور�سائل �إلكترونية .وجود درجة من ال�سرية هي ربما الميزة الأكثر برو ًزا للمغازلة والمواعدة في
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م�صر ،خا�صة في الأرياف؛ حيث �إمكانات اللقاء بين ال�شباب والفتيات مقيدة بكثافة ب�سبب اعتبارات
االحترام وال�سمعة.
ال�سرية هي في الواقع الميزة الرئي�سية للحب �إ�ضافة �إلى ال�شغف الرومان�سي .لكن بخالف الجنون الذي
هو ،في النمط العذري على الأقل ،حب من جانب واحد وغير قابل للتحقق ،ف�إن ال�سرية هي ال�شرط الذي
يمكن من اجتماع الطرفين م ًعا ويمكن للحب حينها �أن يكت�سب عالقة حميمية متبادلة .هناك حاجة �إلى
ال�سرية والتكتم عند اتخاذ كل خطوة :للح�صول على رقم الهاتف ،ولالت�صال ،ولتدبير لقاء ،ولح�شد الدعم
من الأقارب لأجل الزواج .ال تعني ال�سرية الخروج عن �سلطة الوالدين ،بل �أكثر من ذلك يمكنها �أن تكون
طريقة لحماية الحب عبر تجنب المواقف التي يمكن �أن يواجه فيها م�ساومة �أو تحديًا .على عك�س االلتزام
غير الم�شروط ف�إن الم�صريين ال�شباب ال ينظرون �إلى ال�سرية كف�ضيلة في حد ذاتها ،لكن كطريقة �ضرورية
لتجنب �صراعات وف�ضائح معنوية؛ كذا يجادل "حكيم" وهو �شاب غير متزوج من الريف في منت�صف
جدا .هنا يمكن بر�ضه
الثالثينيات من العمر" :في �أوروبا تقدر تعمل عالقات زي ما �أنت عايز ،دا �سهل ًّ
تمار�س عالقات جن�سية ب�س هتبقى قلقان ع�شان م�س�ألة االحترام ،و اللي بيقوله ربنا ،ومن كالم النا�س ،ومن
�إنك ترتكب الزنا� .إنت ممكن تعمل الحاجات دي على كل حال ب�س هتعملها في ال�سربعيد عن النا�س".
ر�سائل الحب ال�سرية ،والقلوب الحمراء في عيد الحب ،ومثلها اللقاءات ال�سرية (الآن �أ�صبحت هناك
الف�ضاءات المختلطة في �أماكن العمل والم�ؤ�س�سات التعليمية؛ حيث اللقاءات فيها �سهلة) و�شئون الحب
وترتيباته ،تعني �أن هناك تحو ًال في االهتمامات الخا�صة بالحب على م�ستويين اثنين .على الم�ستوى الأول،
نوعا من الرومان�سية ال�سهلة التي ال تتطلب التزا ًما
هناك �شيء ما من الثقافة المنت�شرة على نطاق وا�سع تت�ضمن ً
عاطفيا ،لكنها يمكن �أن تظل في م�ستوى المرح الممتع والمغازلة الم�شروطة بالتعقل .في م�ستوى �آخر،
ًّ
مع ذلك ،يمكن �أن ي�ؤدي الجمع بين الحب والرومان�سية وبين نموذج الزواج من امر�أة بعينها �إلى تحول
نموذجا عن الحب الحقيقي نحو �صراع يمكن �أن ينتهي
االهتمام ب�ش�أن ما كان ينظر �إليه العا�شقان بو�صفه
ً
بالنجاح في �سبيل الزواج من الحبيب.
في هذا المعنى تجادل "نجاة" ،وهي امر�أة في �أوائل الع�شرينيات من العمر ،خطبت مرتين ،وفي
جدا خلف الكوالي�س ،تجادل ب�أنه
المرتين تركت القرار عل ًنا لعائلتها ،لكنها احتفظت في الواقع بدور فعال ًّ
ً
ب�سيطا ،ورقيقًا في �سن الأحالم الوردية ،ف�إن الحب الفعلي له عالقة بال�صراع:
�إذا كان حب المراهقة الأول
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"لما النا�س بيكونوا في �سن ال�ستا�شر �سنة (� 16سنة) بيحبوا يح�سوا �إنهم في حالة حب ،يكتبوا ر�سايل حب
ويعي�شوا �إح�سا�سهم .ب�س بعدين بيبتدوا يفكروا في الجواز في �إنهم ي�ضحوا ويكافحوا ع�شان يتجوزوا اللي
بيحبوه".
هذا معنى مختلف عن الت�ضحية عن ذلك الذي طرحه "عربي" �سابقًا .تجادل "نجاة" ب�ش�أن الحب
كت�ضحية في �سبيل �شيء ما ،ولي�س الت�ضحية في حد ذاتها .وبينما ال تزال روايتها عن الحب تعني تثمي ًنا
أي�ضا مطلب االكتمال .ويرتبط هذا المطلب بالمقابل ب�شكل وثيق مع
للمعاناة والت�ضحية ،ف�إنها تت�ضمن � ً
بعيدا عن منزل الوالدين،
مثاليات التحديث ال�صريحة التي تدعو �إلى زواج الحب والعائلة النووية التي تقيم ً
وهي المثاليات التي جاءت؛ لتكمل ،ولي�س لتحل محل الممار�سة التي يت�ضمنها الترتيب الجماعي للزواج
بما يحمله من معنى التتويج لعملية توحيد بين عائلتين.
نموذجا لم�شاعرهم ،ف�إن الثقافة
وتما ًما مثلما وفر التراث الأدبي للمجنون لأجيال ال تح�صى من المحبين
ً
م�صدرا ل�صياغة هذا التحول الدقيق في االهتمام بالحب.
ال�شعبية المتعولمة عبر و�سائل االت�صال �أ�صبحت
ً
�أحد هذه الم�صادر -و�إن كان هذا ال يعني �أنه الوحيد ب�ش�أن الأفالم العربية والم�سل�سالت التلفزيونية يمكن
دائما ب�شعبية
العودة �إلى ،)Abu-Lughod 2005( :هو ال�سينما الهوليودية .الأفالم الأمريكية كانت تحظى ً
انت�شارا من �أي وقت م�ضى بف�ضل القنوات الف�ضائية العربية المتخ�ص�صة في
في م�صر ،والآن �أ�صبحت �أكثر
ً
بث الأفالم والم�سل�سالت الهوليودية" .توفيق" و"فاروق" القادمان من الريف في �شمال م�صر هما من �أكبر
المعجبين بالأفالم الأمريكية ،ويقوالن� :إن هذه الأفالم تغير نظرتهما للحياة بما تقدمه من ت�شكيلة وا�سعة
في نماذج العاطفة والفعل:
""توفيق :و�سائل الإعالم ليها ت�أثير كبير في �أفكار النا�س عن الحب� .أنت بت�شوف �أفال ًما
أفكارا".
وهي بتديك � ً
�سامولي :هل دا يعني �إن ق�ص�ص و�شخ�صيات الأفالم هي �أمثلة عن الحاجات الممكنة؟
"توفيق وفاروق� :أيوة".
فاروق )...( :فيه فيلم بالتحديد �أنا حبيته فع ً
ال وهو �إداني فكرة قوية عن الحب� .أنا �سمعت عن الفيلم
دا من توفيق �أول مرة وبعدين �شفته في .CDالفيلم كان ا�سمه "مدينة المالئكة"  .City of Angelsدا فيلم
كان حقيقي قوي .في الفيلم دا فيه مالك بي�سيب مكانه في الجنة وبيتخلى عن خلوده وينزل ع�شان يعي�ش
ويموت في الأر�ض ك�إن�سان ب�س ع�شان هو حب واحدة .ب�س هي في يوم ماتت في حادث .تخيل الت�ضحية
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دي! دا اتخلى عن حياته الخالدة ع�شان كل اللي كان عايزه هو �إنو يلم�س �شعرها ،لما كان مالك كان يدوب
بيقدر ي�شوفها".
"فاروق" و"توفيق" كالهما كان مفتو ًنا بال�شكل الم�أ�ساوي والقوة الكبيرة للحب الذي قدمه فيلم
مدينة المالئكة  ،)1998( City of Angelsوهو �إعادة �إنتاج �أمريكية لفيلم الألماني "فيم فاندرز"
�" Wim Wendersأجنحة الرغبة"  .)1987( Wings of Desireال يبدو مو�ضوع الحب الذي
غريبا عن مخيال الثقافة ال�شعبية الم�صرية .بل
يقوم على الت�ضحية الذي يتناوله الفيلم ب�أي �شكل
ً
بالتحديد هنا تكمن قوة ق�صة الحب في الفيلم� :أنها لي�ست م�ألوفة تما ًما ولي�ست �أجنبية بالكامل؛
�إنها تم�س � ٍ
وتجارب �شخ�صية ،لكن الفيلم كان يتناولها من منظور
أدبيات معروف ًة ومتعارفًا عليها
َ
جديد وغير م�ألوف.
ما يجعل "مدينة المالئكة" "قو ًّيا" من وجهة نظر الم�شاهدين الم�صريين ،هو الطريقة التي يربط
بها بين مثالية الحب الحقيقي بو�صفه ا�ستعدا ًدا للت�ضحية ب�أي �شيء في �سبيل الحب ،وبين فكرة
الن�ضال من �أجل �شيء ما ،حتى لو كان الأمر يتعلق بمجرد لحظة ق�صيرة من االكتمال .لقد تحول
بطل الفيلم من مالك �إلى �إن�سان في �سبيل يوم واحد وليلة واحدة مع محبوبته ،وهذا ترف مما لم يمنح
مثله للمجنون .لكن التحول من حب م�ستحيل �إلى �صراع في �سبيل تحقيق االكتمال ال يقل�ص من
جديدا ،وهي النقطة التي تو�ضحها الق�صيدة
اتجاها
جاذبية ال�شغف الرومان�سي� ،إنه فقط يك�سبها
ً
ً
التي نظمها ال�شاعر الم�صري المعا�صر "محمد �سعد �شحاتة" والمعنونة بـ "تحية واجبة لمجنون ليلى
()Shehata 2002: 36

يا �صديقي
كنت رائ ًعا و�أنت تحبها
َ
ولم تكن ليلى عليك بخيلة
كانت ت�سمح لطيفها
كل ليلة ب�أن يزورك
وكانت تمنحك من ابت�ساماتها
حروف ق�صائدك
فكم حرفًا كتبت لت�ؤن�س وحدتك؟!
***
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يا �صديقي
كنت رائ ًعا
و�أنت برغم كل الحواجز تراها
فتحاورها بما تملك
وتعرفه!
والآن..
بعد �أن م�ضت كل هذه ال�سنين
كثيرا
تغيرت ال�صحاري ً
�سكنها �آخرون
لكن حبك الرائع
نيابة عن كل العا�شقين
ظل ين�شد:
قرب دار كل حبيب"..
"يا رب ِّ
أمرا �سه ً
ال" .ف�ؤاد" �شاب
هذا الدمج بين ال�شغف الرومان�سي وبين الحب المكتمل بعيد عن �أن يكون � ً
في بداية الثالثينيات من عمره ،انتقل من الريف �إلى العا�صمة؛ حيث يعمل �أ�ستا ًذا ،تزوج من المر�أة التي
�أحبها ،وهو لم يواجه ،بخالف �آخرين في نف�س ظروفه� ،أية مقاومة �سواء من عائلته �أو عائلتها .لكن �صراعه
كان ذا طبيعة مختلفة:
" �إنك تكون متجوز من البنت اللي بتحبها دا بيخلي الحب في حالة توتر كبير� :إنت بتبقى عايز تدلع
حبيبتك� ،إنك تحافظ على الحب النقي المثالي اللي حبيتهلها .ب�س �إنت متجوزها في كل الم�شاكل
والتفاهات بتاعت كل يوم .تالقي نف�سك عاي�ش مع اتنين ،مراتك وحبيبتك .وكتير ما الزوجة هي اللي
بتغلب بين االتنين لما م�صاعب الحياة بت�ضطرك تفكر في الحاجات المادية .وزي ما بيقولوا "لما يدخل
الفقر من الباب ينط الحب من ال�شباك"  .ب�س دلوءت الفقر م�ش بيخلي الحب �ضعيف بالعك�س دا ممكن
عاطفيا ،ب�س �أنام جنبها من غير ما �ألم�سها.
حتى يخليه �أقوى� .أنا في �أوقات ببقى محتاج �أكون قريب منها
ًّ
ببقى محتاج �أوقات تكون هي فيها �ضعيفة ب�س هي كزوجة وك�أم محتاجة تكون قوية ،محتاج �أكون رقيق
ب�س ع�شان �أقدر �أكمل في الحياة محتاج �أكون �صلب".
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هكذا ،وعندما �أ�صبح "ف�ؤاد" وزوجته قادرين على �إقامة عالقة عاطفية م�ستقرة بالرغم من التوترات
بين الحب المثالي والزواج� ،آخرون كثر كانوا قد �أ�صيبوا بخيبة �أمل حين انتقلوا من عالقة الحب المثالي
في مرحلة الخطبة نحو الحياة اليومية في الزواج .ت�شكل هذه اله�شا�شة ثم ًنا للحب في كل مكان من العالم
يظهر في �أعداد متزايدة من ن�سب الطالق .في مجتمع مثل م�صر؛ حيث مثالية العاطفة النقية ومبد�أ ال�سرية
يخبرانا ب�ش�أن تطلعات النا�س وممار�ساتهم فيما يتعلق بالحب الرومان�سي ،ي�صبح التناق�ض بين التطلعات وبين
الحياة اليومية ب�شكل خا�ص ،مقلقًا.

تناق�ضات م�أ�ساوية

تثمين ال�شغف الرومان�سي كما الرومان�سية الرقيقة في عيد الحب ،كالهما يقف في حالة من التوتر مع
التوقعات المرتبطة بالأخالق المحافظة في مجال العالقات الجن�سية وقرارات الأ�سرة ب�ش�أن الزواج ،كل
منها بطريقة مختلفة .يقع الحب الهو�سي الذي يج�سده المجنون خارج �إطار المعايير بو�صفه مبد�أ؛ حيث
حبا
يقع تحدي �أي �شيء ،حتى لو كان الإله ،في �سبيل الحب .هكذا ،هو حب يبقى
ً
تقريبا وعلى الدوام ًّ
م�ستحي ً
ال ،فطبيعته اال�ستحالية  -هذه هي التي تجعل من الممكن �أن يت�شارك فيه النا�س ،و�أن يعاي�شوه �إلى
درجة ما خا�صة حين يكون المرء متم�سكا بمثاليات تقترب من الكمال و�صعبة التحقيق ب�ش�أن الحياة العائلية
كليا �إمكانية ال�شغف الرومان�سي في حياة الفرد.
المحافظة وااللتزام الديني  -تت�سم ب�أنها يمكن �أن ت�ستبعد ًّ
حاليا في عيد الحب ،من جهتها ،تعتبر �إ�شكالية بالن�سبة للنظام المحافظ ب�سبب نتائجها
الرومان�سية التي تتحقق ً
العملية ،ذلك �أن عيد الحب يفتح ف�ضاءات في الحياة اليومية؛ حيث يمكن للمرء �أن يحب ،و�أن يجتمع بمن
ً
يحب ،و�أن يوفر مكا ًنا ل�شخ�ص ما في قلبه ،حتى لو لم يكن ذلك مما هو متاح عادة في حياة الفرد.
ربما �سيكون من ال�سهل محاولة �إجراء تحييد لمناطق التعار�ض مع المعايير في مو�ضوع الحب حين
ينظر �إليه كحالة من الرغبة في مواجهة هدف �أخالقي �أعلى يت�ضمن القيام بما هو �صحيح وتنمية الفرد
ال�صالح .في �ضوء هذه الر�ؤية ،التي تعتبر في بع�ض الأحيان جز ًءا من الحجج الدينية تجاه الرومان�سية ،هناك
و�ضوحا بين الأهداف الأخالقية والرغبات غير الأخالقية .هذه الطريقة على كل حال
تعار�ض �أقل �أو �أكثر
ً
لي�ست هي التي ي�ستخدمها النا�س للحديث عن الحب في م�صر .فبينما لي�س هناك �شك في �أن الرغبة الجن�سية
والرومان�سية هي جزء �أ�سا�سي في الحب� ،إال �أن هناك ما هو �أكثر من ذلك في هذه الم�س�ألة ،فالحب الذي
تحدث عنه ال�شباب الم�صريون وجربوه ،ينطوي على �أخالقية من تلقاء نف�سه ت�صف ما يعنيه �أن ي�أتي المرء
جيدا.
بالت�صرف ال�صحيح و�أن يكون �إن�سا ًنا ً
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حين يتحدث الم�صريون عن الحب فهم ي�صفون ويقيمون الحب كواحدة من �أهم اللحظات المميزة
التي يمكن �أن يعي�شها الإن�سان� .إنهم يجادلون ب�أن قدرة المرء على �أن يحب تعد ف�ضيلة .لي�س �أدل على هذا
مما عبر عنه "ف�ؤاد" الذي ،حين �س�ألته ب�ش�أن وجهة نظره في الحب ،اقتب�س هذا القول الم�أثور الذي يقول:
أبدا» .بكلمات �أخرى ،القدرة على
«من لم ي�صلح للحزن ال ي�صلح للحب ،ومن ال ي�صلح للحب ال ي�صلح � ً
قادرا
الإح�سا�س بالحزن والألم في �سبيل �شخ�ص �آخر هو �شرط للحب ،والحب �شرط �ضروري ليكون المرء ً
جيدا.
على �أن ي�صبح
�شخ�صا ً
ً
كل هذه االعتبارات ت�شترك في لحظة تحمل �صفة مميزة هي الألم .في كثير من الأحيان ،يتعار�ض
�صالحا
الحب مع االعتبارات الأخرى وغيرها من المثاليات والأهداف التي تتعلق بما يعنيه �أن ي�صبح المرء
ً
�شخ�صا محتر ًما في المجتمع .و�إ�ضافة �إلى االلتزام بمثاليات الرومان�سية كما
و�أن يفعل ال�صواب و�أن يكون
ً
جدا ،وفي الوقت نف�سه،
يفعل ال�شباب الم�صريون في كثير من الأحيان ،ف�إن ب�إمكانهم �أن يكونوا مقتنعين ًّ
ب�ضرورة الف�صل بين الجن�سين ،وبالتحريم المطلق للزنا في الإ�سالم ،وب�أهمية العثور على ال�شريك الذي
منا�سبا؛ من حيث المكانة االجتماعية .هذا الأمر لي�س بال�شيء اال�ستثنائي .فمن
يحظى بقبول العائلة ويكون
ً
ً
خطوطا مت�شابهة و�أحيا ًنا متناق�ضة
جدا �أن يحمل الأفراد �أهدافًا ومثاليات مختلفة؛ ُلي َن ُّموا
ال�شائع والطبيعي ًّ
من �سمات ال�شخ�صية لديهم ،و�أن يجربوا مواقع مختلفة ،و�أن يجادلوا ل�صالح قيم مختلفة بوا�سطة منطق
مختلف في مواقف مختلفة.
ال تظهر مثل هذه التوترات واالختالفات بال�ضرورة كتناق�ضات في حياة الأفراد .فتثمين الحب
الأول النقي والم�ستحيل ،وال�سرية التي تحيط باللقاءات الرومان�سية الحالية ،كالهما ي�ساعدان على تجنب
جدا ب�ش�أن ما يعنيه
غالبا ما تكون مختلفة ًّ
ال�صراعات التي قد تن�شا بين الحب وبين المثاليات الأخرى ،التي ً
�أن يكون المرء �إن�سا ًنا لذاته ولأجل الآخرين .لكن هذه النزاعات تظل بال حلول ،و�أحيا ًنا تحتاج لأن تبقى
وعدا ،عندما
جزئيا كتجربة
دون حلول .الحب ،مثله تما ًما مثل التقوى ،يتمتع بالقوة،
وجزئيا بو�صفه ً
ًّ
ًّ
يكون �أ�شبه بالوعد فيمكنه �إذ ذاك �أن يتخذ �شكل ال�سلطة العليا التي تتحكم في كل �شيء� ،أما كتجربة فهو
جنبا �إلى جنب مع كل �شيء .لكن في بع�ض
يتواجد عادة في تعاي�ش معقد ،ومتوتر في كثير من الأحيان ً
الأحيان ،ال يمكن تجنب ال�صراعات ،والبد من اتخاذ للقرارات ،وال تكون ال�صراعات والتناق�ضات بين
الحب الرومان�سي ،ومو�ضوع العالقات الجن�سية ،واالحترام ،والترابط الأ�سري� ،أقوى و�أكثر ا�ستعجالية
كما هي في الن�ضال من �أجل الزواج بين المحبين.

�إبريل            2011

17

ال تنتهي معظم ق�ص�ص الحب في م�صر نهاية �سعيدة؛ �إما لأن المحبين لم ينجحوا في الزواج ب�سبب

�ضغوط مالية وعائلية مكثفة؛ �أو لأن الزواج بعد الحب يمكن �أن يتحول �إلى جحيم عائلي حين يتغير
غالبا من العواقب
واقع الحياة الزوجية تما ًما وي�صبح مختلفًا عن الكمال المثالي للحب .وقد تعاني الن�ساء ً

الوخيمة لهذه النك�سات ،بد ًءا من الزواج التعي�س� ،أو عدم القدرة على الزواج� ،أو اال�ستبعاد من العائلة،

�أو�إ�ساءة المعاملة� ،أوحتى القتل.

النموذج المعا�صر للزواج لدى الطبقة الو�سطى ،المنت�شر بقوة في الأفالم العربية والم�سل�سالت

التلفزيونية ،هو �أن يكون الحب بين �شريكين ينتميان �إلى نف�س الطبقة االجتماعية وبتوافق وبتوجيه من

عمليا ،يمكن لهذا النموذج �أن يكون �صعب التحقيق؛ �إذ يمكن للحب �أن يكون داف ًعا
عائلتي الطرفين.
ًّ

كما يمكنه �أن يكون عائقًا في طريق الزواج .ويبدو �أن لدى ال�شباب من الذكور هام�شً ا �أكبر للمناورة
مقارنة بالن�ساء حين يتعلق الأمر بالتفاعل المعقد الذي يتم بين �أ�شكال مختلفة من المنطق الأخالقي الذي
تت�ضمنه م�سائل الحب والجن�س والزواج .فبينما يتمكن الرجال من الموازنة ب�سهولة بين مثاليات مختلفة

لل�شخ�صية التي يريدونها ،تكون الن�ساء بمواجهة �ضغوط �أكبر للتوفيق بين المثاليات المت�ضاربة ب�ش�أن
الب�ساطة والجاذبية في مظهرهن و�سلوكهن .فيتوقع ال�شاب �أن تكون الفتاة جذابة وعلى ا�ستعداد لمقابلته في

المقاهي ،والتجوال في المتنزهات ،بالإ�ضافة �إلى الأماكن الم�شابهة التي �صارت ف�ضاءات مف�ضلة للقاءات
الع�شاق (المحتملين)؛ وهذا حتى ال تتعر�ض لإمكانية �أن ينظر �إليها على �أنها "متخلفة" .في الوقت نف�سه،

يرتبط موقع الفتاة كـ"محترمة" ،والذي يعتبر ال�شرط الرئي�سي في الزواج ،ب�شكل �أ�سا�سي بف�ضائل العذرية
وتجنب االختالط بالرجال ،مع ما ينتج عن ذلك من مفارقة ترى �أن الحب الرومان�سي هو بحد ذاته قد

ي�شكل عقبة في طريق الزواج :فالفتاة التي تخرج مع ال�شباب هي فتاة "وح�شة" وغير محترمة (بغ�ض النظر

عن عذريتها) ،ومن ثم هي ال ت�صلح للزواج في عيون ال�شباب وعائالتهم� .أوكما �أ�سر لي �صديق« :الفتاة

غالبا ما ينتهي الأمر بالفتيات اللواتي
التي تخرج معها لي�ست هي الفتاة التي قد تريد الزواج منها» .ثم ً

يخرجن مع ال�شباب �إلى الزواج من �شباب لي�سوا من �أهل القرية .هذا ال يعني �أن ال�شباب ي�ستهدفون فقط
كثيرا منهم يفعلون ،ف�آخرون يعانون من القلق وتخيب �آمالهم حين يظهر لهم �أن
ا�ستغالل الفتيات برغم �أن ً

اعتبارات الن�سب والطبقة واالحترام هي مما �سيجعل الفتاة التي يحبون غير م�ستحب الزواج منها.

لنكون من�صفين مع ال�شباب يجب �أن نذكر �أن الحب ال ي�أتي في المرتبة الثانية بعد ال�سمعة ب�شكل
تلقائي .فبغ�ض النظر عن خطاب المواعظ �ضد الفتيات "ال�سيئات" اللواتي ال ي�صلحن للزواج ،ف�إن الكثير من
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ال�شباب يتزوجون منهن بالرغم من �سمعتهن ومقاومة عائالتهم .لكن مع ذلك� ،سيكون هناك القلق الآخر
الناتج عن معار�ضة الأهل (خا�صة بالن�سبة للعالقة مع الحماة التي ت�شكل م�صدر قلق كبير للمتزوجين حدي ًثا)،
دائما قرارات م�ؤلمة ،وهي تذر النا�س
وعن �أقاويل الجيران ،وعن ال�شكوك التي تحيط ب�شرعية العالقة� .إنها ً
في حالة من الندم ب�أ�شكال مختلفة .ومهما كانت الخيارات التي يتخذها الأفراد ،فهم يمكن �أن يجدوا
�أنف�سهم في مع�ضلة لم تكن متوقعة ب�ش�أن مثاليات الحب الرومان�سي ،واحترام الوالدين ،والترابط الأ�سري.
أبدا بمثل هذا
الحب ،ب�صورة تماثل االلتزام الديني وال�سلطة الأبوية ،هو وعد بالكمال ال يتحقق � ً
غالبا
االكتمال في مواجهة الحياة اليومية .ولأن هذه المثاليات يعبر عنها ب�صيغة الكمال المطلق ،ف�إن النا�س ً
غالبا معادالت �صعبة حين
ما يجدون �صعوبة في العثور على الحل الو�سط الذهبي فيما بينها .يواجه النا�س ً
يتخذون �أي خيار يت�ضمن فع ً
ال موج ًها نحو بع�ض المثاليات والأهداف التي يعتنقونها .وهم يعي�شون زيادة
على ذلك حياة معقدة؛ حيث يجب �أن يكون فيها مكان لمختلف اللحظات والم�شاعر والأهداف التي قد
ال تكون من�سجمة ،والتي قد ال تحتاج لتكون كذلك.
التجربة الم�أ�ساوية التي تنطوي عليها الكثير من ق�ص�ص الحب هي تعبير عن التناق�ضات التي �سوف تنتج
بال�ضرورة عن الوعود بالكمال التي تدعي تقديم حلول لكل �شيء .كمال الحب النقي ،وكمال ال�سلطة
الأبوية المحافظة ،وكمال االلتزام الديني ،كل هذا ي�شكل كلفة لهذه التناق�ضات الم�أ�ساوية� .إذا �أردنا حل
هذا الم�شكل ،يجب �أن نعترف بالتعقيد الأ�سا�سي واالزدواجية التي تميز الب�شر ،و�أن نحاول التفكير ب�ش�أن
انفتاحا على واقع التجربة الإن�سانية .فيما يتعلق بالحب ،فهذا يعني
مثالياتنا بطريقة تكون �أقل �إطالقية و�أكثر
ً
فتح مجاالت �أو�سع للمعرفة المتبادلة بين ال�شباب ،و�إمكانيات �أكثر لتعلم كيفية فهم الجن�س الآخر؛ بحيث
ال ي�صبح الزواج �إفاقة مفاجئة وقا�سية تتلو �أحال ًما وردية ،ولكن كنتيجة ومرحلة �إيجابية في طريق الح�صول
التدريجي على تعرف كل �شريك على الطرف الأخر.

هابي فاالنتاين!  عيد الحب والم�صريون
�أيمون كرايل Aymon Kreil

هناك نموذجان ي�ؤطران التطورات المحتملة لعالقات الحب في م�صر :من جهة �أولى ،نموذج ال�شاب
الذي وجد تحت ج�سر ق�صر النيل ال�سنة الما�ضية وقد �شنق نف�سه؛ لأن عائلة محبوبته رف�ضته؛ ومن جهة
ثانية ،مثل هذه الالفتة التي كان يحملها متظاهر �شاب كان يفتر�ش �أر�ضية ميدان التحرير يوم  31يناير
 2011لي ً
ال وقد كتب عليها عبارة :تعبت يا ري�س ..م�ش عارف �أتجوز.
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تقريبا ،ب�شعبية وا�سعة في م�صر ،لدرجة �أن تبادل الهدايا
يتمتع عيد الحب ،منذ نهاية الت�سعينيات
ً
في الرابع ع�شر من فبراير ،وهو تاريخ االحتفال ،يفر�ض نف�سه لدى عدد كبير من المحبين .في الظروف
الحالية؛ وبينما توا�صل الثورة تطورها� ،سيكون من ال�صعب التنب�ؤ بم�ستقبل مثل هذا العيد في م�صر؛ �إذ
ال تزال الظواهر التي ترتبط بانت�شاره الوا�سع في البالد خالل العقدين الأخيرين راهنة ،وال تزال م�سائل
الحب ،والزواج ،وتنظيم عملية االختالط بين الجن�سين تحتفظ ب�أهميتها .لقد �سمحت الثورة بالتعبير عن
�أ�شكال مختلفة من التطلعات ،لكن ال يزال ينبغي ،مع ذلك ،البحث عن حلول لأزمة العاطفة والإحباط
التي يعبر عنها ال�شباب غير المتزوجين .لنالحظ كيف وجد عيد الحب في الرابع ع�شر من فبراير من
العام  ،2011في خ�ضم الثورة وككل ال�سنوات ال�سابقة ،محتفلين �أحيوا هذا العيد .كتب "بيير بورديو"
قادرا على االنخراط في ق�ضايا ت�سمى
 Pierre Bourdieuيقول" :ذروة التمكن ،هو على الأرجح �أن تكون ً
جدا ،بل ربما بدت �سخيفة"
جدا،
وغالبا ما تبدو ب�سيطة ًّ
«نظرية» حول مو�ضوعات ت�سمى«تجريبية» محددة ًّ
ً
(.)Bourdieu 1992 : 191-192

يمثل انت�شار احتفاليات عيد الحب من هذه الناحية ظاهرة جديرة بالبحث .ويوفر لنا االنتقال العالمي
للأحداث االحتفالية والتجارية مثل عيد الحب والعملية التي ي�ستعاد بها في �سياقات خا�صة بكل منطقة،
فر�صة للتفكير في الطريقة التي تمار�س بها �أ�شكال المو�ضة اال�ستهالكية ت�أثيرها في الحياة اليومية� .س�أحاول
�أن �أبحث هنا في فهم �شروط �إمكانية تجذر عيد الحب في م�صر ،ال�سياق الديني وال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي الذي يندرج فيه الحدث ،وما يعلمنا �إياه نجاح هذا العيد ب�ش�أن تطور العالقة مع الحب
في البالد.
لأجل هذا الهدف� ،سوف �أبد�أ �أو ًال ب�إحاطة ق�صيرة عبر �أوروبا والواليات المتحدة الأمريكية؛ لغر�ض
تتبع تاريخ عيد الحب .بعد ذلك ،وبعد و�صف مخت�صر لالحتفال في القاهرة� ،سوف �أقف قلي ً
ال عند الحجج
التي يدلي بها خ�صوم وم�ؤيدو االحتفال بعيد الحب .وللو�صول �إلى فهم �أف�ضل لنجاح هذا العيد� ،س�أفح�ص
تطور العالقات بين ال�شباب والفتيات ومو�ضوع الزواج في �سنوات الع�شرينيات .في الخطاب العام،
كانت الطبقات الو�سطى ولفترة طويلة حاملة المثاليات الغربية؛ حيث ق�سم كبير من �أع�ضائها يدافعون عن
اجتماعيا؛ حيث كانت نخبة الأمة
فكرة التعبير الحر عن الم�شاعر ،بينما �شهدت الفترة المعا�صرة ا�ستقطا ًبا
ًّ
تتج�سد في �صورة متعهدين تواقين للنجاح ،يجمعون بين معرفة بالعالم وتعلق بالوطن .ا�ستفاد عيد الحب
من دون �شك من هذه التحوالت .هذا �سي�سمح لي ،ختا ًما ،بتعميق التفكير حول "حداثة عاطفية" تت�أرجح
بين الإجماع وبين الفردانية ،لكنها تطالب  -با�ستمرار  -بالرومان�سية وتثمين العاطفة.
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 -1في جذور عيد الحب

الم�صادر القديمة حول عيد الحب لي�ست كثيرة .فالكتاب الذين در�سوا هذه الم�س�ألة انتهوا �إلى حالة
من الت�ضارب؛ �إذ �إن �شهداء كثر يحملون ا�سم "فالنتاين"  Valentineعا�شوا خالل الفترة الرومانية ،ومع
ذلك ،فال �شيء في �سيرهم التالية والخا�صة بكل منهم ي�سمح بربط ه�ؤالء بم�س�ألة الحب �أو بطقو�س الربيع.
�أولى الم�صادفات التي تثبت وجود �صلة بين ه�ؤالء وبين عيد القدي�س "فالنتاين" في اليوم الرابع ع�شر من
دورا
�شهر فبراير يعود �إلى القرن الرابع ع�شر .لعب ال�شاعر الإنجليزي "�شو�سر"  Chaucerعلى ما يبدو ً
حا�سما في هذا الإطار� ،إذا ما اعتمدنا على الأبحاث التي قادها "جاك �أور�ش" )1981( Jack Oruch؛
ً
حيث بدا الربط بين عيد الحب وغناء الأطيار والحب في �أ�شعاره  -ح�سب هذا الم�ؤلف  -ثمرة �صدفة بين
تاريخ االحتفال بهذا القدي�س وتلك القريبة من بداية �شهر الربيع وفقًا لتقاويم زمنية خا�صة بتلك الفترة.
كثيرا فدرجات الحرارة في �أوروبا ال�شمالية تكون ال تزال �شتوية في مثل هذا
في الواقع ،ال ي�صمد هذا ً
التوقيت من �شهر فبراير .تقول نظرية �أخرى� :إن القدي�س "فالنتاين" الذي تحدث عنه "�شو�سر" ينتمي �إلى
منطقة "جان�س" Gênes؛ حيث يكون المناخ �أكثر دف ًئا في هذه الفترة من ال�سنة ،ولي�س �إلى بريطانيا.
()Kelly, 1986

"�شو�سر" و�أتباعه �أنف�سهم كانوا قد ا�ستلهموا من ق�صائد ال�شعراء المتجولين ،وهو ال�شعر الذي ظهر
قر ًنا من قبل في الجنوب الغربي من فرن�سا ربما تحت ت�أثير الغزل العربي القادم من الأندل�س و�صقلية
( .)Nelli 1963يمكننا �أن نعثر في الموا�ضيع المتكررة التي طورها ال�شعراء المتجولون على نموذج الحب
الم�ستحيل ،والمر�أة التي ال يمكن الو�صول �إليها وال�شاعر الهائم على وجهه الذي يحلم بالحب النقي .ثم
�سترافق الطقو�س التي ظهرت الحقًا ر�ؤية �أكثر احتفالية بطبيعة الحال .بعد ذلك بقليل� ،أي في �أوائل القرن
الخام�س ع�شر ،حدث �أن تم ابتداع تقليد كتابة الأ�شعار للمحبوب على طريقة عيد الحب في باري�س.
وقد ت�صارعت الكني�سة الكاثوليكية طوي ً
ال �ضد االحتفال بالحب في هذا التاريخ باعتبار �أن ذلك يحيد
عن التعبد الأ�صلي لل�شهداء المدعوين با�سم "فالنتين"  .Valentineومع ذلك ،حذت البرجوازية المدينية
حذو الأر�ستقراطية ،و�أخذت منها تقليد كتابة الأ�شعار للحبيب في الرابع ع�شر من فبراير ،بينما ظهرت في
الأرياف الإنجليزية عرو�ض يان�صيب الحب؛ حيث يتم ال�سحب على ا�سم الموعود االفترا�ضي بالزواج
ورفيق رق�ص في الحفل المو�سيقي المقام في ذلك اليوم.
غير �أن نقطة التحول الحقيقية في االحتفال بعيد الحب كانت حين اعتمدته تجارة المطبوعات في
�إنجلترا في نهاية القرن الثامن ع�شر ،وفي الواليات المتحدة في القرن التا�سع ع�شر .في هذه الفترة ،حظيت
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المطبوعات المزينة بر�سم وق�صيدة �صغيرة معنونة "فالنتاين"  Valentineالتي تهدى �إلى الحبيب بل و�إلى
أي�ضا ،بانت�شار وا�سع .ح�سب الم�ؤرخ الأمريكي "ليغ �شميدت" Leigh Schmidt
�أفراد العائلة وللأطفال � ً
( ،)1993ا�ستفاد الحدث من ت�سويق مكثف؛ بحيث ا�ستبق بذلك التحوالت الالحقة التي �شهدتها �أعياد
الميالد على �سبيل المثال وفكرة الت�أكيد الم�صاحب لتبادل الهدايا داخل العائلة خالل هذه الفترة .تعود
�سرا بتزويج
الأ�سطورة التي انت�شرت ب�شكل وا�سع اليوم حول قدي�س يدعى "فالنتاين" فقد حياته بعد �أن قام ًّ
عا�شقين ،من دون �شك �إلى هذا التاريخ.
انت�شر العيد الحقًا في العالم كله .لم تخ�ضع �إعادة �إحياء االحتفال بعيد الحب في �أوروبا القارية
على منوال النموذج الأمريكي ،وفق البيانات المتوفرة لدي ،بعد درا�سة منهجية ،على الأقل حين اعتمد
االحتفال بهذا اليوم في فرن�سا في �سنوات الخم�سينيات .في نهاية هذه الع�شرية نف�سها ،ظهر عيد الحب
في اليابان تقوده عالمة �شوكوال محلية ( .)Creighton 1993اليوم ،يبدو عيد الحب وقد احتفل به في كل
مكان في العالم ،وهناك الآن ا�ستح�ضار لهذا الحدث في مجالي الأنثربولوجيا والأدب في �سياقات �شديدة
االختالف مثل غانا ( ،)Bochow 2008وكينيا ( ،)Spronk 2006والهند ( ،)Kaur2004وتايالند ،و�إيران
أي�ضا في المملكة ال�سعودية (.)al-Sâni’ 2007
( ،)Bayat 2007بل و� ً
«خيال �أمريكي� ،صناعة �صينية ،توزيع م�صري»  ،كان هذا عنوان عر�ض للدمى البال�ستيكية التي تحمل
�شكل "باتمان"  Batmanفي القاهرة .لقد عرف عيد الحب نف�س م�سار االنتقال .فمعظم الهدايا القادمة من
الواليات المتحدة الأمريكية في �شكلها الحالي ،والتي يتبادلها الم�صريون اليوم ،تمت �صناعتها في ال�صين.
على هذا النحو ،وككل ظاهرة انتقال ثقافية ،يجب �أن يتكيف العيد مع المكان .وهنا يثير ظهور ونجاح
عيد الحب في ال�سياق العام الذي يدعى بـ '�إعادة �أ�سلمة" المجتمع الم�صري ت�سا�ؤ ًال ،فلي�س من ال�سهل �أن
نفهم كيف �أن حد ًثا مثل عيد الحب �أمكنه �أن يفر�ض نف�سه :في الواقع� ،إنه يقدم مرئية غير م�سبوقة للعالقات
العاطفية بين ال�شباب والفتيات من غير المتزوجين.

 -2عيد الحب في القاهرة

خالل رحلتي الأولى �إلى م�صر عام  ،2003ولحظة و�صولي في الرابع ع�شر من فبراير ،وفي
حين كان لدي ت�صور عن مجتمع؛ حيث يقمع فيه التعبير عن العاطفة بين الرجال والن�ساء ،كان
�أن وجدت مدينة ب�أكملها وقد تزينت باللون الأحمر مع كمية كبيرة من �أ�شكال القلوب ،وفي كل
مكان يتجول ال�شباب والفتيات وقد ا�شتبكت �أيديهما .عدد كبير من الفتيات يلب�سن اللون الأحمر
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بهذه المنا�سبة ،يكون لبا�سهن عادة مزي ًنا بو�شاح يحمل كلمة "لوڤ"  LOVEبالأحرف الكبيرة.
تجتذب المحبين بع�ض الأماكن الخا�صة في المدينة ،مثل المتنزهات ،و�ضفاف وج�سور نهر النيل،
والأحياء التجارية؛ حيث يتنزه ال�شباب والفتيات وهم يحملون في �أيديهم �أكيا�س هدايا من الورق مزينة
ب�أ�شكال رومان�سية .كما ين�ضم بع�ض الرجال والن�ساء الأكبر �س ًّنا  -ممن يبدو �أنهم متزوجون � -إلى
هذه النزهات .وتنظم �أغلبية الفنادق والمقاهي المختلفة �سهرات خا�صة لالحتفال بهذه المنا�سبة.
في عام  2009جمع حفل للمطرب محمد منير ،نظم بدار الأوبرا بالمنا�سبة� ،ستين �ألف متفرج ح�سب ما
ذكرته ال�صحافة .ويتبادل ال�شباب والفتيات ات�صاالت ور�سائل ق�صيرة قد تكون ذات طابع ودي �أو ملتهب.
تعر�ض في جميع �أنحاء المدينة ،لدى تجار الورق والمحالت المخ�ص�صة لبيع الهدايا� ،أو حتى
محالت �أخرى ،مجموعة متنوعة من الإك�س�سوارات المحددة الخا�صة بعيد الحب .يركز بائعو الجملة في
خ�صي�صا لل�شرق
حي "المو�سكي" ال�شعبي اهتمامهم على عدد من المنتجات :فهناك �سنجد �أ�شياء موجهة
ً
الأو�سط ،وهي مزينة بخطوط عربية على �سبيل المثال ،حتى لو كانت هذه الأخيرة هي الأخرى م�ستوردة
من ال�صين في غالب الأحيان .الزينة الأهم لهذا العيد هي الدببة الم�صنوعة من القما�ش المخملي ،وهي
حا�ضرة في كل المعرو�ضات بكل الأحجام والألوان مع ولع باللون الأحمر .ويمكن ا�ستبدالها بمعرو�ضات
متنوعة �أخرى مثل القطط ال�صغيرة �أو الفهود �أو الكالب الم�صنوعة من القطن� .إن �إهداء دب من المخمل �أو
�أزهار هو اليوم على كل حال رمز متعارف عليه للعاطفة ،بما في ذلك خارج �إطار حفالت الحب .يحقق
كبيرا من مبيعاتهم خالل هذا اليوم.
بائعو الأزهار � ً
أي�ضا جز ًءا ً
ُيح َتفل بعيد الحب ،ومثلما هو الحال في كل مكان ،في الرابع ع�شر من فبراير .يوجد في م�صر عيد
حب ثانٍ يقع تاريخه في الرابع من �شهر نوفمبر يتبع مبادرة �أطلقها ال�صحفي "م�صطفى �أمين" في الثمانينيات.
كان غر�ض "�أمين" تعزيز التكافل االجتماعي والمحبة داخل الأ�سرة با�سم الحب ( .)Amin 1989بالنتيجة،
هناك تمييز بين «العيد الدولي للحب» و«عيد وطني للحب» ،في حين �أن االحتفال بالعيدين متماثل تما ًما
على م�ستوى الممار�سة العملية :فالطقو�س الخا�صة بعيد الحب يتم نقلها بحذافيرها �إلى «العيد الوطني»".
على هذا النحو مث ً
ال عر�ضت واجهة �أحد المحالت جملة تقول" :2008/11/04فالنتاين �سعيد !" .بالمثل
اختلط الأمر على �أحد الذين حاورتهم؛ بحيث خلط بين التاريخ الخا�ص بالعيدين «العالمي» و«الوطني».
�ص البائعون ذلك في �أحد المحالت المخت�صة بقولهم:
ومع ذلك ال يحظى هذا الأخير بنجاح كبيرَ :ل َّخ َ
"العيد دا تعبان".
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يواكب العيد مخيا ًال للحميمية العاطفية والحب والحنان مرتبطة ب�أمكنة و�أفعال نمطية مثل التجوال� ،أو
أي�ضا زجاجة عطر� ،إنها عالمات كثيرة تدل على حب يو�صف ب�أنه
الذهاب �إلى المطاعم� ،أو �إهداء زهرة �أو � ً
ً
مرتبطا ب�إن�شاء وتعزيز ف�ضاء �إعالمي عالمي ،خا�صة عبر
«رومان�سي» .ويبدو انت�شار هذه المفاهيم في م�صر
ال�سينما والف�ضائيات والإنترنت� ،إ�ضافة �إلى انت�شار �سلع اال�ستهالك الجماهيري ذات الطابع الرومان�سي.
لقد �ساهم التوافر الدائم لملحقات الزينة ال�صينية ال�صنع  -وب�أثمان زهيدة بالفعل وبقدر كبير -في تجذر عيد
الحب في القاهرة؛ حيث تفجرت الظاهرة في كل الأحياء ،الغنية منها والفقيرة.
ً
مرتبطا بالمحبين ال�شباب
�إذا كان تبادل الهدايا يتم بين العائالت والأ�صدقاء� ،إال �أنه ال يزال برغم ذلك
غير المتزوجين ،فالهدايا بين المحبين في عيد الحب لديها اليوم ما ي�شبه قوة االتفاقية .يعتبر �أحد الذين
عيدا ،يجب
ا�ستجوبتهم �أن" :عيد الحب هو ا�ستجابة لما تتوقعه الن�ساء"� .أو�ضح لي �آخر �أنه" :لقد �أ�صبح ً
علينا �أن نحتفل به" .بالرغم من ذلك ،فحين �س�ألته �إن كان يحر�ص على االحتفال به دخل في نوبة �ضحك،
م�ضيفًا" :هذا انتهى بالن�سبة لي ! كان ذلك قبل �أن �أتزوج!" ثم ال تزال لدي بع�ض الأزواج الرغبة في االحتفال
بعيد الحب؛ ليثبتوا ا�ستمرار روابط الرومان�سية بين المتزوجين ،وهي الظاهرة التي �سنتناولها الحقًا.

 -3م�ؤيدو ومعار�ضو االحتفال بعيد الحب

هناك ثالثة م�ستويات �أ�سا�سية حا�سمة يتم تعبئتها �ضد عيد الحب :الم�ستوى الديني ،والقومي ،وم�ستوى مناه�ضة
النزعة اال�ستهالكية .هذه الم�ستويات لي�ست منف�صلة عن بع�ضها في الواقع ،لكنها تتعا�ضد في جزء كبير منها.
يرتكز نقد الم�ستوى الديني في المقام الأول على �إدانة عيد الحب بو�صفه بدعة ،وابتداع
مذموم يدفع الم�سلمين �إلى تقليد غير الم�سلمين .ويتكرر في غالب الأحيان الت�أكيد على �أنه لي�س
هناك �سوى عيدين اثنين في الإ�سالم ،هما عيد الفطر الذي يلي نهاية �شهر رم�ضان والعيد الكبير
أي�ضا �أن يتم ت�سليط ال�ضوء على الأ�صول الم�سيحية للعيد بغر�ض تو�ضيح طبيعته التي
(عيد الأ�ضحى) .يمكن � ً
أخيرا ،ينتقد العيد بو�صفه ت�شجي ًعا على االنحالل الأخالقي .يقدم بع�ض ال�شيوخ الأقل
تتعار�ض مع الإ�سالمً � .
تحديدا فيكتفون ب�إدانة غير المتزوجين الذين يحتفلون بالحدث
قر ًبا من التيارات ال�سلفية وجهة نظر �أكثر
ً
دون �أن يهاجموا المبد أ� الكامن وراء وجوده .يدين الم�ستوى القومي من جهته ،عملية ا�ستيراد عيد �أجنبي:
"لماذا قد �أحتفل بعيد �أمريكي؟"� ،س�ألني على هذا النحو �أحد الذين حاورتهم .في م�ستوى �أقرب من هذا،
يتم التح�سر على الأخالق النقية وال�صارمة التي كان يتمتع بها ال�سكان في �صعيد م�صر؛ حيث يعتبر الكثير
ال يعتبر م�ستحي ً
عيدا مماث ً
أخيرا في م�ستوى مناه�ضة النزعة اال�ستهالكية،
من �سكان القاهرة �أن ً
ال هناكً � .
تهاجم النفقات المفرطة في هذه المنا�سبة«.الم�صريون يحبون التباهي بالإ�سراف؛ "بيحبو الف�شخرة"»،
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ي�شرح لي �أحد الباعة في محل كان على الرغم من ذلك يفي�ض ب�ألعاب الدببة .بالمثل ،وفي مقهى"مو�سكي"
الذي يقع في و�سط محالت لبيع الدببة القطنية ،وبينما كان �أحد الزبائن يحثني لأتخلى عن بحثي حول
عيد الحب؛ لأنه مجرد ظاهرة �سطحية �سرعان ما �ستن�سى في حالة وقوع حرب �أو زلزال� ،أف�صح �صاحب
م�ساندا لذات الر�أي� ،أن ع�شرة ماليين جنيه م�صري �صرفت في المكالمات الهاتفية يوم الرابع ع�شر
المقهى
ً
تبذيرا مماث ً
ال بدا لهما غير ذي فائدة.
من فبراير .وبالنظر �إلى ال�صعوبات المالية للغالبية من الم�صريين ،ف�إن
ً
ال �أحد من بين كل الذين ا�ستجوبتهم ،ا�ستح�ضر وجهة النظر الدينية؛ ليبرر �سواء بال�سلب �أو الإيجاب
تم�سكه بهذا العيد ،فال الحب وال االحتفال به على ما يبدو ي�شكل ق�ضية في حد ذاته�" .إذا كان عيد ما
غربيا" ،ت�شرح لي �إحدى اللواتي ا�ستجوبتهن.
لطيفًا ،فال يهمني �إن كان م�صدره
�صينيا� ،أو ًّ
هندو�سيا� ،أو ًّ
ًّ
عيدا
ظاهرة الفتة �أخرى هي �أن ال�شباب الأ�صغر �س ًّنا في عينة بحثي يميلون �إلى اعتبار عيد الحب ً
جدا وبدون م�صدر محدد .وفي حين يتفق الأكبر �س ًّنا ممن ا�ستجوبتهم على �أن بدايات االحتفال
قديما ًّ
ً
تقريبا ،و�أن مالكي المحالت �أكدوا لي �أنهم بد�أوا في بيع
بهذا العيد في م�صر تعود �إلى نحو ع�شر �سنوات
ً
الإك�س�سوارات المرتبطة بعيد الحب منذ ثماني �سنوات �أو �أكثر ،ف�إن الأ�صغر �س ًّنا ،ومن بينهم البائعون الذين
يعملون في هذه المحالت� ،أ�صروا بالإجماع على الدفاع عن فكرة �أنه عيد قديم و�أن �أجدادهم قد احتفلوا
به فع ً
ال .يكمن االختالف فقط في �أنواع الهدايا المتبادلة :ففي حين كانت الهدايا في ال�سابق هي الورود �أو
العطور �أو الأ�شعار ،تهيمن الدببة القطنية على هدايا اليوم .ي�صر م�صفف �شعر يرتاده �أ�صدقاء لي على نف�س
االتجاه ،لكنه وجد نف�سه محل تكذيب من والديه نف�سيهما؛ فهما لم يكونا يحتفالن بعيد الحب فيرف�ضان
بذلك الحاجة �إلى منا�سبة خا�صة للتعبير عن ارتباطهما المتبادل .يمثل ا�ستح�ضار م�س�ألة ميل الم�صريين
القديم المفتر�ض لالحتفال بالأعياد �أيما كانت ،طريقة �أخرى للت�شوي�ش على جذور عيد الحب عبر اللجوء
�إلى التقويمات الخا�صة بالطقو�س في المعابد الفرعونية على �سبيل المثال .يندرج تعريف عيد الحب بو�صفه
أي�ضا في هذا االتجاه؛ �إنه ي�سمح هنا بالتحايل على النقد القومي الذي
(عيد الحب الدولي) ولي�س «الغربي» � ً
يتهمه بت�شويه الثقافة الم�صرية .لقد �أ�صبح العيد عالمة على التح�ضر والعالمية على مثال هذا الم�ستجوب
الذي كان يبدي فرحته ب�أن القاهرة تختلف عن �صعيد م�صر؛ بحيث ي�ستطيع �سكان العا�صمة �إحياء هذا
الحدث بال�شكل الذي يريدون.
في نف�س اتجاه اال�ستراتيجيات التي تروم ت�شريع االحتفال بعيد الحب ،تقع الر�ؤية التي تحاول التقليل
من �أهمية موقع الخطيبة �أو ال�صديقة الحميمة الكامن وراء عيد الحب .عديد من الذين ا�ستجوبتهم ي�صرون
بالفعل على الهدايا والأمنيات التي يتم تبادلها بين �أفراد العائلة وبين الأ�صدقاء .هذه الر�ؤية ،ومثل اختيار
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نظرا �إلى ما تت�ضمنه من دالالت طفولية قد ترتبط بهذا النوع من الهدايا،
الدببة القطنية كهدية متعارف عليها ً
يبدو �أنها تعك�س رغبة في تبرئة تعابير الحب التي يثيرها "�سانت فالنتاين" في مواجهة االتهامات التي تطال
هذه التعابير بو�صفها قنوات يمكن �أن ت�ؤدي نحو العالقات المحرمة التي قد ترافقها.
قامت بع�ض الجماعات الدينية �أو ال�سيا�سية وبغ�ض النظر عن الإدانات الموجهة لعيد الحب ،بتطوير
ا�ستراتيجيات لتجاوز هذا العيد المثير للجدل .حاول بع�ض الطلبة المرتبطين بالإخوان الم�سلمين على �سبيل
المثال �أن ي�ؤ�س�سوا في الجامعة ما �سموه "عيد الحب في اهلل" ،الحب الوحيد النقي وال�شريف في نظرهم .الأمر
يتعلق هنا ،ح�سب عدد من �أع�ضاء الجماعة ،بعدم �إ�ضاعة احتمال ان�ضمامات ممكنة للحركة عبر خطاب قد
تدريجيا عبر مقاربة توفيقية �صوب الحركة ،على النحو
جدا ،ويف�ضل بد ًال من ذلك توجيهها
يكون
عدوانيا ًّ
ًّ
ًّ
دائما في نف�س هذا التاريخ .ما يثير
نف�سه حاول �آخرون عام � 2005إقامة "يوم محمد" ً ،Muhammad Day
االنتباه في هذا هو اختيار اللغة الإنجليزية لت�سمية هذا اليوم؛ بحيث يتم �إدراج الحدث في �إطار عالمي للتناف�س
بين الأعياد .في اتجاه قريب من هذا ،ن�شرت "الم�صري اليوم" ،وهي يومية قريبة من المعار�ضة المعتدلة ،عد ًدا
خا�صا يوم  2008/02/14تحت عنوان "نحب م�صر ..ونريدها �أن تتغير" ،مزينة بعلم م�صري على �شكل قلب.
ًّ

� -4سياق الحب في م�صر� :سنوات الع�شرينيات والخم�سينيات

بالرغم من �أنه ال توجد ،بح�سب اطالعاتي� ،أية درا�سات منهجية عن موقع الحب في �سنوات
الع�شرينيات ،ف�إن هناك بع�ض العنا�صر التي ت�سمح لنا بالتعرف على ال�صدى الذي ال تزال تحدثه الإنتاجات
الثقافية لتلك الفترة لدى الجمهور الم�صري اليوم .في هذه الفترة بالفعل بد�أت م�سيرة ٍّ
كل من �أم كلثوم
ومحمد عبد الوهاب .وحققت ال�سينما الم�صرية بالمثل انطالقتها �سري ًعا ،فمنذ بداياتها الأولى ،تخ�ص�ص
مو�ضوعا
الأفالم م�ساحات وا�سعة لق�ص�ص الحب .من الوا�ضح بالطبع� ،أن ا�ستح�ضار الحب والمحبين �شكل
ً
حا�ضرا با�ستمرار في ال�شعر العربي ،كما ي�شير �إلى ذلك "�صامولي �شيلكه"  Samuli Schielkeفي الم�شاركة
ً
الأخرى الخا�صة بهذا العدد ،بيد �أن ما يميز �إنتاجات الع�شرينيات في نظري ،هو اندراجها في عملية
تحديث عاطفي كان في مرحلة التكون ،وهذه الدرا�سة �ست�ساعدنا على ر�سم معالمه العامة.
يقيم هذا التحديث العاطفي �أهمية للبيت المكون حول �أ�سرة نووية؛ حيث الرجل وزوجته الوحيدة
يعي�شان مع �أطفالهما .يلبي الزوج احتياجات المنزل ،مع �أحدث تقنيات الراحة ،بينما تهتم الزوجة بتربية
الأوالد وب�أعمال المنزل .يعتبر الحب المتبادل مركز ًّيا؛ لأجل الحفاظ على االن�سجام العائلي .هناك بع�ض
�أوجه التناق�ض التي ت�سود حيال دور الوالدين في اختيار الزوجين؛ فهل يجب على ال�شباب �أن ين�صاعوا
الختيارات الوالدين بخ�صو�ص ال�شريك باعتبار التجربة التي يتمتع بها ه�ؤالء� ،أم �أن يتبعوا م�شاعرهم؟ تركز
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ال�سينما في الغالب على هذا المو�ضوع� .أما بالن�سبة لق�ص�ص الحب التي تتحول �إلى معاناة وخيبات �أمل فيتم
ا�ستح�ضارها با�ستمرار في الأغاني.
يبدو �أن الفترة �شهدت والدة العنا�صر الأ�سا�سية لمرجعية التح�ضر في هذه الفترة والتي لم تزل موجودة
�إلى اليوم ،وهي تلك التي تجمع بين التعليم ،وال�صعود االجتماعي ،وم�شاعر الحب .هذه المفاهيم المتعلقة
ً
مرتبطا
نموذجا
بالإخال�ص في الحب �أو خيبات الأمل العاطفية ت�صبح جز ًءا من الحياة المدينية وتمثل
ً
بالطبقات الو�سطى المتعلمة .ت�صبح هنا نماذج الرجولة مح ًّ
ال للت�سا�ؤل ،وي�شكل نموذج الفتاة الجميلة اللطيفة
مو�ضوعا �آخر يحظى باهتمام
التي ترتدي �آخر نماذج المو�ضة في باري�س ،حتى وهي تتعر�ض النتقادات عديدة،
ً
كبير في و�سائل الإعالم (.)Armbrust 1996
يمكننا ،وانطالقًا من هذا� ،أن ندرك ب�سهولة كيف نمت بالموازاة مع ذلك طرق جديدة لك�سب الود
بعيدا عن
كثيرا من فر�ص اللقاء ً
(�أوالمعاك�سة) والتفاعل مع ممثلين من الجن�س الآخر .تمنح المدن بالفعل ً
رقابة الوالدين والجيران ،خا�صة �أن مدن القاهرة والإ�سكندرية ت�شهد مرحلة تو�سع)Abu-Lughod 1971( .
يتيح التو�سيع التدريجي في النظام التعليمي ،بالمثل ،فر�ص تكوين �شباب يبدو �أنه لم يعد لدى غالبيتهم القلق
من هاج�س فقدان فر�ص العمل ومن الزواج .وبالنتيجة هم في حالة جاهزة لق�ص�ص الحب والمغازالت
( .)Starrett 1998الحداثة العاطفية هي انعكا�س لهذه التطورات ،وهي ت�ساهم في تكثيفها.
مو�ضوعا لجدل قديم ،وقد تتبعت
�شكلت ال�صعوبات التي يواجهها ال�شباب في الزواج
ً
"حنان خلو�صي" ( )2010ظهور هذا الجدل في �سنوات الع�شرينيات .وتبدو الحجج الم�ستخدمة متماثلة
ب�شكل الفت بالرغم من �أن هذا النقا�ش يمكن �أن يندرج في �سياق مختلف اليوم .ففي هذا الإطار ينظر
تهديدا لم�ستقبل البلد ،وهنا يدان جراء ذلك وعلى التوالي ،الرجال الذين �أ�صبحوا
�إلى العزوبة بو�صفها
ً
�أكثر انحال ًال من �أن يتزوجوا� ،أو �آباء الفتيات الذين يغالون في م�س�ألة المهور .كانت هذه الظاهرة تخ�ص،
في المقام الأول� ،شبا ًبا ينتمون �إلى الطبقات الو�سطى من الأغنياء كما من الفقراء ،والذين بدا �أن لديهم
�صعوبات �أقل للزواج.
اختفت هذه الم�س�ألة ،وفقًا لبحث "خلو�صي" ،مع حلول عام  ،1952لكنها عاودت الظهور نتيجة
االنفتاح  -الظاهرة التي تركت "خلو�صي" التحليل ب�ش�أنها معلقًا .على الأغلب يمكننا �أن نفتر�ض وجود
عالقة ارتباطية بين نمو فجوة الثروة في عهد ال�سادات من جهة ،وذلك بعد المرحلة النا�صرية التي �شهدت
تقل�صا في هذه الفجوة ( )Abu-Lughod 1971ب�شكل �أدى �إلى زيادة ال�ضغوط؛ للحفاظ على مكانة
ً
العائالت التي تنتمي �إلى الطبقات الو�سطى ،بين طول �سنوات الدرا�سة بالن�سبة لل�شباب المتزايد ومطالبات
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الأهل المتنامية ب�ش�أن المهور من جهة ثانية .بهذه الطريقة ،تم ا�ستئناف النقا�ش حول �أزمة الزواج المفتر�ضة.
تتعلق فر�ضية �أخرى بنمط الحجج الم�ستخدمة لتو�صيف مخاطر العزوبة .وبالفعل ،تتزامن �سنوات
ال�سبعينيات مع بداية عملية �إعادة الأ�سلمة في م�صر .لقد قادت هذه الأخيرة خطا ًبا؛ حيث تلعب الرقابة على
مو�ضوعا يتعلق
رئي�سيا في �إ�صالح المجتمع .هكذا ،وحيث اعتبرت العزوبة منذ الع�شرينيات
دورا
ً
الأخالق ً
ًّ
رئي�سيا في
مو�ضوعا
بالأخالق العامة ،ف�ستوفر حركة �إعادة الأ�سلمة ال�شروط الالزمة لإعادة ظهوره ب�صفته
ً
ًّ
مو�ضوعا للتق�صي بحد ذاتها،
النقا�ش الإعالمي وفي الخطاب االجتماعي .بيد �أن مرحلة ال�سادات قد تمثل
ً
وللأ�سف لن �أ�ستطيع �أن �أتطرق لها في حدود هذه الم�شاركة .بالنتيجة �س�أحاول الآن ت�سليط ال�ضوء على
بع�ض العنا�صر ب�ش�أن ال�سياق المعا�صر للحب.

 -5في �سياق الحب الحالي

�إذا كانت نماذج مغامرات العواطف الرومان�سية �أو زواج الحب قد تمتعت بجمهور وا�سع في
الع�شرينيات ،ف�إن ظروف الممار�سة العملية المتعلقة بال�شعور العاطفي قد تغيرت منذ ذلك الوقت� .أو ًال،

ال�شباب الذي يعتبر فئة عمرية انتقالية بين �سن الطفولة ومرحلة الن�ضوج الذي ينتج عن طول �سنوات الدرا�سة
(� ،)Farag 2007أ�صبح يجمع اليوم عد ًدا �أكبر من الأفراد ،وقد تو�سع جمهور المثاليات الرومان�سية الكامن
أي�ضا .ثم هناك عدد نادر من ال�شباب الذين يتزوجون قبل �أن يح�صلوا على �شهاداتهم ،وبالتالي
وفقًا لذلك � ً
أخرا.
�أ�صبح �سن الزواج ب�شكل عام �أكثر ت� ً
عالوة على ذلك� ،سمح التو�سع في م�ساحات العالقات االجتماعية ب�سهولة كبيرة في اللقاءات المختلطة.
وبينما ي�ستمر غالبية ال�شباب في العي�ش مع والديهم حتى �سن الزواج ،ف�إن و�سائل االت�صاالت الحديثة ،مثل
الإنترنت والهاتف المحمول ،تجعل من مهمة الرقابة الأ�سرية �أكثر �صعوبة؛ ف�إذا كان تمكن الفتيات من
ا�ستخدام الهاتف الثابت قد �شكل
مو�ضوعا لتفاو�ضات طويلة في ال�سابق ( ،)Elkamel, 2007ف�إن هوام�ش
ًَ
مهما من
اال�ستقاللية قد تو�سعت ،على هذا النحو ،ب�شكل وا�ضح .يح�شد الفي�س بوك و"�شات الع�سل" جز ًءا ًّ
وقت ال�شباب اليوم ،مثلما تو�ضحه ال�ساعات الطويلة التي يكر�سها مجموعة من الأ�صدقاء ممن ا�ستجوبتهم
وحجبا لبع�ض المت�صلين ،والدرد�شة
حول المو�ضوع لهذه المواقع التي تت�ضمن دعوات من مجهولين،
ً
الآنية؛ بحيث تحمل هذه الممار�سة مخاطر الخلط بين «المحترمين وغير المحترمين» في الحوارات
والم�شاجرات التي تتبعها.
يمكن تبادل �أرقام الهواتف خالل الدرد�شات ،ويمكن �أن تتبع المكالمات والر�سائل الق�صيرة لقاءات
فعلية .لي�س من ال�سهل على كل حال القيام بهذه الخطوة بالنظر �إلى العالقة بين التجاوزات التي تح�صل في
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العالم االفترا�ضي وبين التفاعل المبا�شر� .أحد الذين ا�ستجوبتهم على �سبيل المثال كان يرف�ض القيام بهذه
الخطوة�« :أنا ال �أعرفها  -يبرر الأمر -ف�إذا لم تكن فتاة جيدة ،ف�س�أ�شعر بال�سوء ».ولذا البد من الت�أكيد على
نادرا ما ت�ؤدي �إلى
طابع المرح في المقام الأول الذي يميز التفاعالت التي تتم على �شبكة الإنترنت ،وهي ً
التزام حقيقي لل�شركاء المعنيين بها.
يمكن مالحظة الأمر نف�سه في ال�شارع؛ حيث يمكن �أن تكون المعاك�سة �أ�شبه باللعبة في كثير من
الأحيان .لقد تراءى لي �أن المعاك�سة التي تمار�س ب�شكل جماعي مركزة ب�شكل خا�ص على مجموعة
جهدا؛ للت�أكيد على الرجولة دون االهتمام بكفاءة
الزمالء� ،أي الأ�صدقاء الذكور الحا�ضرين؛ حيث يبذلون ً
هذا الأداء .التعاليق التي يتبادلها ال�شباب ب�صوت مرتفع حول �أج�ساد الفتيات �أو حول م�شاريع ممكنة للعالقة
الجن�سية معهن هي من �ضمن هذه الممار�سات .بالمثل تبدو اللم�سات واالحتكاكات العفوية المق�صودة في
ال�شارع �أو في و�سائل الموا�صالت العامة ( )Ibrahim 1998: 180كتقنيات للإغواء غير ذات فعالية .ومع
تكرارها ب�شكل يومي ،تنظر �إليها الجمعيات الن�سوية ك�شكل من �أ�شكال التحر�ش الجن�سي.
هذا الم�صطلح (التحر�ش) يبدو �أنه ظهر بقوة على الم�ستوى الإعالمي عام  2006بعد هجومات
جماعية بالقاهرة طالت فتيات .بيد �أن التمييز بين المعاك�سة والتحر�ش يت�سم بعدم الو�ضوح في نظر عدد
كبير من النا�س ،وتوطيد هذا التمييز يمثل �إحدى �أهم التحديات التي تواجهها جمعيات ترقية حقوق المر�أة.
يندرج التحر�ش �ضمن �سعي للحميمية مع ممثلين من الجن�س الآخر .ويمكن للأفراد طب ًعا الت�أرجح بين
م�ستويين هما المعاك�سة والرومان�سية .لكن اال�ستقطاب بين المعاك�سة العدوانية والإغواء الرومان�سي يبرز
هنا على م�ستوى �آخر يمثله خطاب الإدانة الذي يطال م�صطلح "ال�شغب".
يو�ضح لي �أحد الم�ستجوبين الذين تحاورت معهم كيف �أن البع�ض قد ينطق بالإهانة في حين �أنه قد
يكون ب�صدد محاولة التعبير عن كالم عذب .تبدو المالحظة التي يبديها هذا الم�ستجوب الذي ينحدر هو
نف�سه من حي �شعبي مثيرة لالهتمام .لقد �أكد لي قبل ذلك بقليل �أن �أ�شكال العالقات بين ال�شباب والفتيات
في م�صر كانت كثيرة طالما �أنه «يكفي �أن ت�سير فتاة جميلة في ال�شارع حتى يتبعها خم�سة من ال�شباب»،
وهي الممار�سة التي ترتبط بالمعاك�سة الجماعية .هنا ،يمثل ا�ستخدامه خطاب �إدانة االفتقار �إلى التعليم
ً
�سلوكا
ؤ�شرا على انت�شاره على جميع م�ستويات المجتمع الم�صري .ويبدو �أن الإحالة �إلى التحر�ش بو�صفه
م� ً
مفتر�ضا لدى الأو�ساط ال�شعبية ،ترتبط ب�إدانة التحر�ش بو�صفه عالمة على الت�أخر.
ً
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أي�ضا ،من جهتهن ،بهجة للقيام بدور فعال في عملية الإغواء ،لكن هدف الإبقاء
تجد بع�ض الفتيات � ً
على فر�صهن الم�ستقبلية في الزواج يجعل �أكثرهن تميل �إذ ذاك �إلى تف�ضيل نماذج الحب الرومان�سي�«.إذا
كنت ترغب في النوم مع فتاة ،يجب �أن ت�سخر منها وتعدها بالزواج» ،ي�شرح لي �أحد الم�ستجوبين .قد
ي�صرف اال�ست�سالم للإغواء الجن�سي لل�شريك الطرف الآخر عن العالقة في نهاية المطاف ،مثلما قد تبدو
تعبيرا عن غياب للح�شمة والتحفظ .تبقى عذرية الزوجة لحظة الزواج �أ�سا�سية
جر�أة الفتاة في العالقة �أحيا ًنا ً
م�شيرا �إلى
في نظر الغالبية العظمى من الأزواج« ،هذا ي�شبه حقيبتك  -ي�شرح لي �أحد الذين ا�ستجوبتهم
ً
حتما �أن يفت�ش �أحدهم بداخلها»
حقيبتي المو�ضوعة على الأر�ض -لن تحب ً
تعتبر الخطبة ك�إطار �شرعي بامتياز للتعبير عن الحب الرومان�سي .هل يجب النظر �إلى �سن ق�ص�ص الحب
الرومان�سي لفترة ما قبل الزواج كمعاك�س ل�سن الم�سئولية العائلية ،حين يتم التخلي عن المظاهر الرومان�سية
ل�صالح الروتين اليومي؟ هل يتم المخاطرة بالتوقعات الرومان�سية ب�سبب الحياة الزوجية والعالقة الهرمية -
حتى لو كانت �صورية  -التي يفتر�ضها الخطاب الأبوي المهيمن؟ �سيعالج "�شيلكه"  Schielkeهذه الم�س�ألة
عيدا
ب�إ�سهاب في هذا العددِ .
لنبق التركيز على مو�ضوعنا الأ�سا�سي ،عيد الحب ،الذي يبقى في الغالب ً
خا�صا بالمخطوبين كما ر�أينا .يو�ضح لي �أحد ال�شباب غير المتزوجين �أن «�أولئك الذين اختاروا عالقات
ًّ
نزوعا لالحتفال بعيد الحب» ،ب�شكل يتداخل مع �أقوال �أحد الم�ستجوبين الذين ذكرتهم
دائمة هم الأقل
ً
�آنفًا .في الواقع ،النكات المكررة التي يرددها الأزواج ب�ش�أن "الحكومة"� ،أي زوجاتهم ،الالئي يتهمونهن
بال�سيطرة على �أعمال المنزل وعلى الميزانية وحتى على تواجدهم خارج البيت الزوجي ،تبدو غير مالئمة
كثيرا العترافات حب ملتهبة .بالرغم من ذلك ،ف�إن االحتفال بعيد الحب من قبل المتزوجين هو من هذه
ً
الناحية الفت؛ يتعلق الأمر في الواقع ب�إعادة ت�أ�سي�س لعقد الحب بف�ضل هذا العيد .يتخذ التعبير ال�صريح
عن م�شاعر الحب �إذن �أهمية غير م�سبوقة ،على عك�س مفهوم الحب ال�ضمني الناتج عن المعرفة التي من
المفتر�ض �أن تتطور بعد الزواج.

 -6القاهرة الكوزموبوليتانية وعيد الحب

متنام؛ حيث فقدت الطبقات الو�سطى مكانتها �إلى
تزامن انت�شار عيد الحب مع ا�ستقطاب اجتماعي ٍ
حد كبير كقائد مميز للم�شروع التحديثي الذي يقوم على �إ�صالح الأمة ،ل�صالح طبقات مي�سورة �أكثر
ا�ستعجا ًال للمطالبة ب�شكل ما من الكونية .عيد الحب الذي يتم تقديمه �صراحة كحدث عالمي ،يجعل من
المفيد هنا النظر في نتائج هذه التحوالت.
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لقد �أدى العقدان الأخيران في العديد من الم�ستويات� ،إلى ه�شا�شة متزايدة في الطبقات الو�سطى .فر�ص
دورا مركز ًّيا في التطلعات المعبر عنها لدى هذه الفئة ،يمكن
العمل الم�ستقرة في القطاع العام التي لعبت ً
القول �إنها اختفت وهي على نحو متزايد تفقد قيمتها ب�سبب الأجور المتدنية التي تقدمها وب�سبب الت�شجيع
الذي تحظى به روح المبادرة الذاتية من قبل الهيئات الحكومية كبديل عنها .من جهة ثانية ،فقدت �شهادات
قطاعات التعليم العام قيمتها ل�صالح التكوينات المكت�سبة في م�ؤ�س�سات خا�صة .بهذه الطريقة� ،أ�صبحت قاعدة
ال�شرعية التي كان يعتمد عليها ه�ؤالء بو�صفهم الق�سم المتعلم من المجتمع محل �شك طالما �أن التعليم الذي
أخيرا� ،أ�صبحت
يح�صله �أفراد الطبقة الو�سطى يبدو �أكثر ف�أكثر غير ذي جدوى كبديل لل�صعود االجتماعي .و� ً
الهيمنة التي كان يمكن �أن تن�سب �إلى الطبقة الو�سطى ،بو�صفها الطبقي ،على الم�ستوى الثقافي ،محل �شك
ب�سبب انت�شار و�سائل الإعالم والوزن المتزايد للفاعلين الذين ينتمون �إلى القطاع الخا�ص في داخل هذه
الو�سائل ،ال�شيء الذي �سمح مث ً
ال ،وفي �آن واحد ،ب�أن يتعاي�ش "�سعد ال�صغير" مع "روبي" ومع "محمد منير".
يحدد "�أنوك دي كونينغ"  Anouk de Koningفي �أبحاثه ب�ش�أن ف�ضاءات العالقات االجتماعية
لأغنياء القاهرة الذين يرتادون "مقاهي" الأحياء الراقية ( ،)2009تطلعات ه�ؤالء ال�شباب الذين ا�ستجوبهم
�سعيا نحو "ر�أ�سمال كوزموبوليتاني" .يحيل هذا الم�صطلح �إلى الإطار النظري الذي و�ضعه
بو�صفها ً
"بورديو"  . Bourdieuيميز هذا الأخير لأغرا�ض التحليل بين ر�أ�سمال المال الذي يملكه الأفراد ور�أ�س
مالهم االجتماعي� ،أي ال�شبكات التي يتعارفون فيها ،وبين ر�أ�س المال الثقافي الذي يحيل �إلى التعارفات
ال�ضرورية لالندماج في الف�ضاءات المختلفة ،وبين ر�أ�س المال الرمزي الذي يم�س رموز المكانة في
ت�سل�سالت الهرمية المختلفة داخل مجتمع ما.
بع�ضا في غالب الأحيان .الم�سار التعليمي
هذه الأنواع المختلفة من ر�أ�س المال تتالزم ويعزز بع�ضها ً
الخا�ص للأغنياء؛ حيث الو�صول �إليه م�شروط بالثروة ،هو �أحد الأدوات الرئي�سية للح�صول على ر�أ�س المال
االجتماعي ،والثقافي ،والرمزي .وهذا بدوره ي�ساعد ،بالنتيجة ،على ت�شريع الموقع المهيمن للنخب داخل
المجتمع طالما �أنها لم تعد تعتمد على الثروة فقط .ي�ساهم ر�أ�س المال العالمي الذي ي�ستح�ضره "كونينغ"
الم َح َّ�صل ال�سيما عبر �إتقان اللغة االنجليزية التي اكت�سبت بف�ضل ارتياد
في الت�أكيد على ر�أ�س المال الثقافي ُ
مدار�س اللغات والجامعات الأجنبية� .إلى هذا الر�أ�س المال الثقافي تنتمي القدرة على التفاعل مع ممثلين من
الجن�س الآخر في �سياقات �أماكن العمل �أو في المقاهي بدون �أن ي�ؤثر ذلك على احترام الن�ساء الحا�ضرات
وال على اختزال التبادل مع الآخر �إلى مح�ض لعبة �إغواء �أو ا�ستيالء.
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هناك تناق�ض �أكيد ي�سود في م�صر منذ زمن طويل تجاه ممار�سات الأغنياء ،الذين ينظر �إليهم في الغالب
بو�صفهم "متغربين" بقوة وبالتالي بال �أخالق .هذه االزدواجية متبادلة .فالم�ستجوبون في بحث "كونينغ"
غالبا ما ي�صفون تنقالتهم �إلى المدينة بو�صفها تجربة مريرة؛ حيث يعتبرون �أن �أغلبية �سكان القاهرة هم
ً
في نظرهم غير قادرين على التعامل الالئق مع الفتيات .ال�شعور بالح�صار داخل المدينة يبدو قو ًّيا ،فبع�ض
الأماكن ،مثل المقاهي �أو المراكز التجارية ،تبدو مثل تجمعات �أمنية؛ حيث الدخول �إليها م�شروط بالثروة.
ثم هناك نوع من االزدراء ي�سود تجاه المنتجات المحلية وعادات الطبقات الدنيا .بالرغم من ذلك ،ف�إن هذا
متعار�ضا مع الخطاب القومي؛ لأن ممثلي الطبقات المي�سورة ه�ؤالء �إنما يعبرون في الواقع
الموقف لي�س
ً
عن ممثلي الأمة القادمة.
تميل مرجعية التح�ضر التي تم التطرق �إليها �أعاله ،على هذا النحو� ،إلى التماهي �أكثر ف�أكثر مع ر�أ�س
المال الكوزموبوليتاني .ف�شعبية المراكز التجارية  -التي تزامنت مع تراجع هذه الأخيرة ل�صالح المجمعات
التجارية التي ظهرت حدي ًثا  -وظهور ف�ضاءات المقاهي المختلطة عبر �أحياء المدينة ،ت�ساهم في هذه
دورا مركز ًّيا؛ لأنه منوط بتحفيز والتنب�ؤ بمطالب واحتياجات ال�سكان.
الهيمنة الجديدة .ويلعب الت�سويق هنا ً
ا�ستفاد عيد الحب من هذه الو�ضعية؛ ليكت�سب مو�ضع قدم في م�صر ،وليفعل ذلك خارج �أو�ساط الأثرياء في
المجتمع ب�أ�سره.

 -7الحب والتحديث

يعك�س انت�شار عيد الحب بامتياز غمو�ض المرحلة الراهنة؛ من حيث �إنه يبلور التوترات بين المرجعية
الدينية وبين مرجعية التح�ضر كما بين المفاهيم المتناف�سة حول الأ�صالة والمعا�صرة .فنجاح عيد الحب
التجاري والإعالمي ي�سمح بانت�شار ال�صور الرومان�سية لدى �سكان المناطق الح�ضرية ،وخارجها لدى
الم�صريين جميعهم .ت�سلم نماذج الحب التي تحظى بدعاية غير م�سبوقة ب�أن التعبير ال�صريح عن ال�شعور
هو �شرط م�صداقيته ،وتعيد الت�أكيد على حق االختيار الفردي الذي يكمن وراء العالقة بين الطرفين .و�إذا
جديدا بالفعل ،ف�إن عيد الحب يظهر التحوالت
كان �شعور الحب ،في مظاهره النف�سية والبيولوجية ،لي�س
ً
التي تطال �إطار التعبير عنه .خلف ظاهرة الطبقة الذي تكلمنا عنه ،يتيعن علينا �أن نحاول فهم ال�صدى الذي
واجهته مثل هذه المفاهيم في المجتمع المعا�صر.
ي�سمح تعدد معاني الحب ب�أنواع من الترقيع والت�سوية .نجد ذلك مع مو�ضوع الت�سويق ،كما ر�أينا،
رئي�سيا يحظى بالأهمية في خطاب المخت�صين في ميدان التطوير الذاتي وعلم
مو�ضوعا
أي�ضا باعتبار الحب
و� ً
ً
ًّ
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النف�س .في الإطار نف�سه �سنجد هناك تثمي ًنا للم�شاعر واالنفعاالت لدى عدد من الدعاة التلفزيونيين .وي�ؤدي
�شعورا مطلقًا ،وغير �أناني ،وال مفر منه� ،إلى ت�شجيع على عمليات الترقيع .وت�ضع هذه الو�ضعية
اعتبار الحب
ً
ال�شباب في مواجهة خطابات متناق�ضة وتولد توترات .بع�ض ال�شيوخ �أنف�سهم ،وب�سبب من ال�شهرة التي
حققوها ،يجدون حياتهم العاطفية وقد تحولت �إلى مو�ضوع عام من قبل ال�صحافة.
ينبغي النظر هنا في العالقة المتبادلة بين الحب ،والتعليم ،والتعبير عن الذات في �سياق الإ�صالحية
التحديثية ال�سارية في م�صر .يبدو الحب ك�أداة متميزة للذاتية والفردية ،لكن م�شاركة الفرد تمثل
عن�صرا
ً
أ�سا�سيا في م�شروع الإ�صالح؛ بحيث ينبغي على الجميع �أن ي�شعر بم�سئولياته اتجاه الجماعة� .إن هذا
� ًّ
وظيفيا في عمقه ،فالكل مدعو �إلى الت�آزر؛ لأجل ال�صالح العام ،بمجرد �أن يتحقق
التحديث يعتبر تحدي ًثا
ًّ
عاطفيا بقوة ،والنتيجة
الإ�صالح .الجماعة في حد ذاتها� ،سواء تعلق الأمر بالدولة �أو بالأمة ،يتم ا�ستثمارها
ًّ
هي �إ�صرار متزايد على �ضرورة التعبير عن الم�شاعر تجاهها .التعبير عن العاطفة وعن محبة اهلل في الدين
جدا ،ال �سيما عبر ا�ستح�ضار الدموع التي تذرف خالل الدرو�س الدعوية
ت�صبح هي الأخرى ذات قيمة عالية ًّ
�أو خالل تالوات القر�آن الكريم.
يترافق التحديث مع العاطفة� ،أوالقومية� ،أوالدين ،في م�شهد يعيد �إلى الأذهان ذلك الخطاب
الرومان�سي الألماني الذي ت�شكل في القرن التا�سع ع�شر .وال�س�ؤال هنا هو كيف ينتقل المرء من الحما�سة
تجاه الوطن �أو تجاه حب اهلل نحو الم�شاعر الموجهة للحبيب .هنا يترك الغمو�ض الذي يطال المفاهيم
المجال ل�صراعات رمزية مفتوحة �أحيا ًنا و�ضمنية �أحيا ًنا �أخرى بهذا ال�ش�أن ،فبين عاطفة مفردنة وفردانية
عاطفية� ،أي بين التعبير المثمن عن الم�شاعر التي من المفتر�ض �أنها ت�سمح بالترابط بين الفرد والجماعة؛
لأجل م�ستقبل �أف�ضل من جهة ،وبين ال�سعي نحو االكتمال العاطفي با�سم الفرد من جهة ثانية ،ف�إن الروابط
جدا لكنها حا�ضرة بقوة .ف�إذا كانت الم�صالح الفردية وم�صلحة الجماعة ال تترابط بالفعل ب�شكل
هنا ه�شة ًّ
ميكانيكي ،ف�إن الخطاب الليبرالي يعزز مثل هذا الطريق المخت�صر؛ بحيث يظهر الحب كما النجاح اليوم
في م�صطلحات تنتمي �إلى مخيال عالمته الدالة على مرجعية مدنية مو�سومة بالت�أكيد على الكوزموبوليتانية،
وفي الوقت نف�سه الإ�صرار على البقاء م�صر ًّيا رغم كل �شيء .يفتر�ض بهذا �أن م�ستقبل الأمة يحمله متعهدون
�شباب مزودون بر�أ�س مال كوزموبوليتاني� .إن عيد الحب يقدم الفر�صة لن�سبة كبيرة من ال�سكان؛ للتعبير عن
م�شاعرهم ،وهم في الوقت نف�سه يعبرون عن نف�س التطلعات التي يحملها ه�ؤالء ال�سكان جمي ًعا.
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