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مقدمة

تمالأ تعابير الحب كل الأمكنة في م�شر اليوم. فال يكاد فيلم يخلو من ق�شة رومان�شية، وتحكي اأغلب 
الأغنيات عن الحب. اأ�شكال القلوب وجملة "اآي لوڤ يو" I love you تزين المحالت التجارية والمنازل، 
وكتابات المحبين تغطي الجدران والج�شور في المدن والأرياف على حدٍّ �شواء. وتزدحم على �شبكات 
الإنترنت والقنوات الف�شائية م�شامين الر�شائل الرومان�شية في �شور قلوب واعترافات بالحب واأقوال ماأثورة 
)غالًبا باللغة الإنجليزية( حول ما يعنيه اأن يكون المرء عا�شًقا. وتعد المواعدة والمغازلة اأمرين �شائعين بين 
ال�شباب في المدن، كما يتمنى معظم ال�شباب الم�شريين الزواج ممن يحبون. يقف الح�شور القوي للحب 
على  الكتابة  عبر  اأو  ال�شعر،  في  ذلك  كان  �شواء  اأنف�شهم،  عن  هوؤلء  فيه  يعبر  مكان  كل  في  ال�شباب  بين 
ا ح�شور  اأي�شً اإذ يوازيه  تناق�ض �شارخ؛  اليومية، يقف على  اأو في الأحاديث  اأو على الإنترنت،  الجدران، 
ا للدين ل يركز اهتمامه على ح�شر كل اأ�شكال العالقات الحميمية  قوي مماثل لتف�شير اأخالقي محافظ جدًّ
في الزواج )ويحرم ب�شكل قاطع اأ�شكال المثلية الجن�شية( فح�شب، بل يت�شمن موقًفا متحفًظا ب�شكل عام 

حيال العاطفة.

بالرغم من اأن الحب يملك تقليًدا قديًما في الدين الإ�شالمي فاإن له موقًعا اإ�شكاليًّا في الخطاب الديني 
ا التعلق واللتزام  المعا�شر حول الأخالق العامة. ففي الروحانية ال�شوفية، تعتبر كلمة حب، التي تعني اأي�شً
غير الم�شروط وال�شامل، حين يعبر الم�شلمون عن تعلقهم بالنبي محمد - �شلى اهلل عليه و�شلم )مثلما فعلوا 
اإلى  الأمر  ينتقل  عندما  لكن،  ا.  جدًّ مركزية  ُتعتبر  الدانمركية(  الكاريكاتورية  الر�شوم  ق�شية  في  علًنا  ذلك 
م�شاحات التوتر الأ�شا�شية والح�شد التي تتحرك فيها ظاهرة الإحياء الإ�شالمي- مثل ق�شايا النوع الجتماعي 
والعالقات الجن�شية والتن�شئة الجتماعية – ل ي�شبح الحب ف�شيلة دينية مركزية. يظهر ذلك ب�شكل خا�ض 
عند التجاه ال�شلفي الذي يملك تاأثيًرا كبيًرا على الأفكار الدينية لدى ال�شباب في المناطق التي اأجريت فيها 
هذا البحث؛ اإذ كثيًرا ما ينظر اإلى الحب بريبة كبيرة بو�شفه رغبة غير اأخالقية تهدد قيًما معينة مثل الخبرة 

الجن�شية لالأنثى، والهيمنة الذكورية والأبوية، وم�شاألة الف�شل بين الجن�شين.

مع ذلك، فاإن الم�شلمين ال�شباب الذين ي�شتمعون اإلى الدرو�ض الدينية التي تحمل مثل هذه الم�شامين 
ويعتقدون مخل�شين في قيم الف�شل بين الجن�شين وخبرة الجن�ض لدى الن�شاء و�شلطة الأ�شرة على الزواج، 
والأ�شعار  والأفالم  الم�شل�شالت  ويتابعون  الحب  اأغاني  اإلى  ي�شتمعون  الذين  الأ�شخا�ض  نف�ض  اأحياًنا  هم 
غالب  في  حظ  ول�شوء  الأحيان  بع�ض  في  حظهم  لح�شن   - الحب  في  اأحيانًا  يقعون  ومن  الرومان�شية، 
الأحيان. وفي حين يحمل هوؤلء مثاليات الحترام، والهرمية الجتماعية، والأخالقيات الدينية المحافظة، 
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ا روؤية للحب بو�شفه ف�شيلة ونمًطا للحياة الإن�شانية التي تعني لديهم تثميًنا لاللتزام الذي  فاإنهم يتبنون اأي�شً
ي�شل اإلى درجة الجنون وال�شتعداد للت�شحية باأي �شيء في �شبيل الحب. ل يحيل هذا اإلى اأن الحب والتقوى 
والحترام هي في حرب فيما بينها بالماهية، بل على العك�ض من ذلك، اأكثر ما  ي�شكل الحب، مثلما ي�شفه 
ا  ال�شباب الم�شريون، هو موقعه ال�شعب في مواجهة العتبارات الأخرى. ومثل التقوى تماًما، للحب اأي�شً
قوته الكبيرة بو�شفه �شكاًل من اأ�شكال الوعد الذي ل يتحقق ب�شهولة، فالحب، في حياة الم�شريين ال�شباب، 
ا بقدر ما هو مماثل لأنماط اأخرى من الأخالقيات، لكنها اأخالقيات يمكن اأن تدخل في بع�ض  لي�ض متعار�شً

الأحيان في حالة نزاع فيما بينها؛ بحيث ي�شكل ذلك م�شدر انزعاج كبير للمعنيين بها. 

ا، والحا�شر بقوة،  في هذه الدرا�شة، �شاأتناول الحب الرومان�شي باعتباره �شنًفا من الأخالق، المهم جدًّ
اأنماط اأخرى، مثل التدين والحترام و�شلة القرابة، في حالة من التوتر والت�شارب في  والذي يتواجد مع 
كثير من الأحيان. فالحب ل يتعلق فقط بم�شاألة الرغبة، اإنه ي�شكل، مثل التقوى وال�شمعة، طريقة للت�شور 
والحديث عن الأخالق وعن الإن�شانية وعن العالقات بين الأ�شخا�ض. ول يتوافق الحب ب�شهولة، ب�شبب 
تثمينه لالنغما�ض في العاطفة الغامرة، مع الأيديولوجيات الدينية والجتماعية وال�شيا�شية ال�شائدة والتي توؤكد 
للغاية من  ب�شكل حا�شم ربما، مو�شوًعا ح�شا�ًشا  الحب،  قد يكون  بل  الن�شباط والحترام،  على م�شائل 
ا ككون المرء فرًدا  وجهة نظر الن�شباط الديني والحترام العام. لكن الحب ل يعبر عن مفاهيم متنوعة جدًّ
�شالًحا اأو مبداأ الخطاأ وال�شواب فح�شب، بل هو يقوم بذلك في خ�شم عمليات الإحياء الإ�شالمي اأي في 
ميادين النوع الجتماعي، والعالقات الجن�شية، والتن�شئة الجتماعية - وهي الق�شايا الثالث الأ�شا�شية التي 
تحولت في اأيامنا هذه، اإلى الأ�شا�ض الكامن الأكثر اأهمية ل�شكل اليقينية التي يقوم عليها الم�شروع الأخالقي 

لالأ�شلمة.

واأمريكا اأوروبا  في  الجن�شية  والعـالقـــات  والعـائلة  الجتماعي  النوع  اأنثربولوجيا   �شهدت 
ال�شمــالية اهتماًما متزايًدا باتجاه البعد العاطفي في العالقات بين الجن�شين والعالقات الجن�شية والزوجية
(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). 

انتقل حديًثا  غربيًّا  ابتكاًرا  لي�ض  الرومان�شي  الحب  اأن  في  الأ�شا�شي  الدرا�شات  هذه  اهتمام   يتجلى 
زمن منذ  عرف  الرومان�شي  الحب  اأن  ذلك،  من  بدًل  يبدو،  بل  وعولمة،  حداثة  �شورة  في  العالم   اإلى 
الحب ظهر  اأن  فكان  به،  تب�شر  الحداثة  انبرت  ما  بف�شل  جديد  بتنوع  حظي  لكنه  برمته،  العالم  في   طويل 
حديث هو  ما  على  دالة  عالمة  بو�شفه  النووية  العائلة  اأفراد  بين  للحب  الأعلى  والمثل    الرومان�شي 
(Wardlow, and Hirsch, 2006; Hart 2007: 351; Padilla et al. 2007: xvii; Marsden 2007)

ا لهذه الظاهرة لحًقا. �شيطور "اأيمون كريل" Aymon Kreil تف�شيًرا خا�شًّ
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قد يبدو المعنى المت�شمن هنا ماألوًفا لدى القراء الم�شريين، ففي حين كانت الرومان�شية دوًما حا�شرة 
في الأدب العربي، فيبدو اأن الطرق التي ي�شوغ 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�شيكي عربي يقوم 
على فكرة الحب الم�شتحيل ونموذجه هو البطل - المري�ض بالحب الذي تمثله �شخ�شية مجنون ليلى، وبين 
لفهم هذا  الواحدة.  الزوجة  النووية ذات  لالأ�شرة  الحداثية  الحب، والمثل  الم�شل�شالت، وعيد  ميلودراما 
ا للحب الرومان�شي، طورت هذه الدرا�شة من حول �شورتين نموذجيتين للحب: ق�شة  الخطاب المركب جدًّ
المجنون، والحتفال بعيد الحب؛ وهما الطريقتان اللتان ي�شتخدمهما ال�شباب؛ لإعطاء معنى لتجاربهم من 
العاطفة والتعلق وهي تجارب متناق�شة في كثير من الأحيان. تعبر هذه ال�شور المثالية، والتجارب ال�شخ�شية 
الفردي،  الكتمال  بفكرة  �شريح  ب�شكل  يرتبط  الذي  ال�شالح  بالإن�شان  يتعلق  فهم  عن  الحب،  وتجارب 
اإلى تحول في  النهاية  يوؤول الأمر في  الواحدة. وغالًبا ما  بالزوجة  والحداثة، وزواج الحب الذي يكتفي 
الرومان�شي، وهو  الحب  وبين  بينه  التوفيق  ا  ال�شعب جدًّ ي�شبح من  ب�شورة خا�شة؛ بحيث  الزواج  م�شاألة 

ت�شارب مركزي في ق�ش�ض ال�شباب الم�شريين وغالًبا ما يكون حله م�شتحياًل. 

�لعاطفة	�لنقية
ربما هو  بروًزا  الأكثر  ال�شعور  فاإن  والواقعية،  منها  الخيالية  اأعرفها،  التي  الحب  ق�ش�ض  كثير من  في 
لهيب الحب، وهو �شغف عاطفي يعترف النا�ض الذين جربوه عن طيب خاطر باأنه �شرب من الجنون. وفي 
حين يمكن للرجل اأن يتحدث عن ذلك ب�شراحة اأكبر، تميل الن�شاء، اللواتي يمكن اأن يتعر�ض احترامهن 
للت�شرر ب�شبب ق�ش�ض الحب الما�شية، اإلى فعل ذلك تحت �شرط ال�شرية التامة. ولأن التحدث عن ق�ش�ض 
ا، فاإن ما يلي هو ق�شة خيالية ت�شبه كثيًرا من الق�ش�ض  كهذه يمكن اأن يت�شمن بع�ض المعلومات الخا�شة جدًّ

الواقعية:
اأحبا  لقد  الجامعة.  في  درا�شتهما  خالل  المجاورة  المدينة  من  ل.  بـ  التقى  م�شر  �شمال  من  �شاب  "م. 
اللقاءات  خفت  تعليمهما  اأكمال  حين  درا�شتهما.  �شنوات  خالل  طويلة  اأوقات  مًعا  واأم�شيا  بع�شهما 
المال  بعد  يجمع  لم  العمر،  من  الع�شرينيات  اأوائل  في  م.  الهاتف.  على  يتكلمان  ظال  لكنهما  بينهما، 
لأن  ل؛  والد  رف�ض  للزواج.  يدها  ليطلب  ل؛  والد  اإلى  ذلك  رغم  ذهب  لكنه  للزواج،  يلزمه   الذي 
لبنته.  ومحترًما  كفًئا  زوًجا  �شيكون  اأنه  ليثبت  عريًقا؛  ن�شًبا  اأو  حكوميًّا  من�شًبا  اأو  ا  اأر�شً يملك  ل  م. 

ا�شت�شلم   النهاية  في  جدوى.  دون  لكن  ل،  عائلة  على  ال�شغط  ووا�شال  الزواج  على  �شمما  ول.   م. 
م. ووافقت ل. على الزواج من خاطب كان اأكثر قبوًل لدى عائلتها. لم يتزوج م. بعد ويعمل؛ ليجمع ماًل 
لزواجه الم�شتقبلي، لكنه ل يزال ي�شعر بحبيبته ل. بقوة ويحتفظ ب�شورتها في محفظته. بالرغم من اأنه لم 
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يقابلها منذ اأكثر من �شنتين، فاإنه ل يزال يبحث عنها بالقرب منه ويتردد على الأماكن التي كانا يق�شيان فيها 
اأوقاتهما مًعا. لقد ذهبا في اإحدى المرات اإلى مباراة "الإ�شماعيلي"، ناديها المف�شل لكرة القدم، وقد اأ�شبح 
منذ ذلك الوقت م�شجًعا حما�شيًّا لهذا الفريق. حين يذهب اإلى مباراة في الملعب، يجل�ض دائًما في المكان 
الذي كانا يجل�شان فيه مًعا. اإنه الآن يعمل في نف�ض المدينة التي تعي�ض فيها ل. وغالًبا ما يعرج في طريقه 
من العمل، على الأقل مرة في الأ�شبوع؛ ليم�شي بالقرب من منزلها. اإنه يعترف اأن �شلوكه "مجنون"، لكنه 
 يبدو غير قادر اأو غير راغب في التخلي عن جنونه بها. ل. من جهتها لم تخبر زوجها اأبًدا عن حبها لـ م.
)بالرغم من اأنه يمكن اأن يكون على علم بذلك، اأو على الأقل لديه حد�ض ما حول هذا المو�شوع(. بالرغم 
من اأن ل. لي�شت تعي�شة مع زوجها، فاإنها ل تزال تحمل م�شاعر قوية تجاه م. وقد �شمت ابنها المولود حديًثا 

بنف�ض ا�شمه."

اأخرى،  روايات  في  الرومان�شي.  ال�شغف  ق�شة  من  ا  جدًّ دراماتيكية  رواية  هذه  تكون  ربما 
لأحد  ويمكن  موافقتهما.  بدون  اأو  عائلتيهما  بر�شا  ذلك  تم  �شواء  بنجاح،  يتزوجا  اأن  للطرفين  يمكن 
روايات  في  ثم  ا.  جدًّ بعيًدا  الآخر  الطرف  يكون  حين  الحب  بجنون  يو�شف  اأن  الق�شة  في  الطرفين 
انخرطوا  الذين  لالأ�شخا�ض  يمكن  بحيث  عابًرا؛  الحب  لهيب  يكون  اأن  يمكن  ا  اأي�شً للق�شة   اأخرى 
الروايات  هذه  كل  فيه  ت�شترك  ما  اأ�شابهم.  الذي  "الداء"  نوع  عن  ويت�شاءلوا  للوراء  ينظروا  اأن   فيها 
حين وفي  الآخر.  الطرف  نحو  حبيب  من  العاطفي  بال�شوق  والحتفاء  مركزية،  هو  الحب  ق�ش�ض   من 

يجد  ل  الذي  فالحب  له،  �شرًطا  ي�شكل  ل  ذلك  فاإن  متبادًل  يكون  اأن  الحب  في  يفتر�ض    
اإجابة من الطرف الآخر هو في نف�ض درجة الحب الذي يتحقق له الكتمال.

والمهوو�ض  العاطفي  ال�شوق  هذا  بمثل  �شك  دون  من  يعترف  اأن  يمكنه  حب  بتجربة  مرَّ  َمن  كل 
فقط  لي�ض  �شنًّا،  الأكبر  من  كما  ال�شباب  من  الم�شريين،  من  كثيًرا  لكن  ما.  �شخ�ض  تجاه   اأحياًنا 
ا يحتفون ويحتفلون به كلحظة اأ�شا�شية من الحب الحقيقي.  اأن لكل منهم تجربة مع ال�شغف العاطفي، بل هم اأي�شً
الأدب العربي، وال�شعر، والثقافة ال�شعبية، مليئة بال�شخ�شيات الرومان�شية وق�ش�ض الحب، لكن واحدة منها 
تقف لتعبر عن �شخ�شية العا�شق المهوو�ض ب�شكل يفوق غيرها من ال�شخ�شيات: مجنون ليلى. المجنون هو 
ال�شم الذي اأطلق على "قي�ض بن موله الأميري") مات عام 68 بعد الهجرة(، وهو البطل والكاتب ال�شهير 
لمجموعة من ق�شائد الحب العربية القديمة. وبينما يبدو غير موؤكد فيما اإذا كانت الأبيات المن�شوبة اإلى 
المجنون تعود لكاتب واحد بعينه، اإل اأن القراء العرب المعا�شرين للمجنون يعتقدون جميًعا باأنه ال�شخ�ض 
التاريخي وموؤلف الأ�شعار التي يروي فيها ق�شة حبه. هناك روايات مختلفة للق�شة، لكنها ت�شترك جميعها في 
القاعدة نف�شها: قي�ض) المجنون( وليلى كانا يعرفان بع�شهما منذ �شن الطفولة، وقد وقعا في حب بع�شهما. لم 
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يتمكن المجنون من الزواج من ليلى، وهي كانت موعودة من قبل والدها لرجل اآخر. �شافرت ليلى مع زوجها 
 الجديد اإلى منزله؛ حيث مر�شت وماتت، اأما المجنون الذي بقي وحيًدا فقد �شاع منه عقله فعا�ض في ال�شحراء 

مع وحو�شها، وهو يروي لهيبه و�شوقه الكبير لليلى في ق�شائد من ال�شعر. 

ال�شرق  في  ا�شتهر  الذي  العذري  الحب  �شعر  ي�شمى  لنوع  للمجنون  تن�شب  التي  الأ�شعار  تنتمي 
طبيعتها  هي  العذرية  بالرومان�شية  الخا�شة  الأ�شا�شية  المميزات  الو�شيط.  الع�شر  زمن  من   الأو�شط 
غير المكتملة، وغير ال�شعيدة، والحتفاء المتزامن بالنقاء والجنون في الوقت نف�شه. الحب في الطريقة التي 
يج�شدها المجنون نقي ل�شببين اثنين: لأنه مطلق؛ ولأنه لم يتحقق. وبالرغم من اأنه يقف ب�شكل كبير على 
خالف مع القيم الجتماعية لالحترام وال�شلطة الأبوية فاإنه ل يقدم اأي بديل عملي لها البديل العملي يمكن 
اأن يكون الفرار مع الحبيبة، )Marsden, 2007(. هذا مما يمنح ال�شغف الرومان�شي الذي يج�شده المجنون 
ا غريًبا، فهو يتاأرجح ما بين ال�شتعداد لفعل  اأي �شيء من اأجل الحبيب، ونوع من التعار�ض المحت�شم  غمو�شً

بين مثالية الحب وبين العالقة الحميمية الفعلية.

ومنذ  عنها،  انف�شل  ثم  �شنتين  اأو  ل�شنة  حميمة  �شديقة  لديه  كانت  القاهرة.  في  طالب  هو  "عبا�ض"، 
ذلك الحين نمت لديه نظرة للحب فيها الكثير من النقد وخيبة الأمل. اإنه يجادل باأن الحب الحقيقي في 
�شبيل الطرف الآخر يوجد فقط في ال�شينما والكتب، واأن ما ي�شميه النا�ض حبًّا لي�ض �شوى غريزة جن�شية. 
ا  لكن حتى عندما يبدو "عبا�ض" مقتنًعا باأن الحب الحقيقي نادر في اأيامنا هذه، فاإن لديه فكرة وا�شحة جدًّ
ب�شاأن ماهية الحب الحقيقي: تلك التي تعني ال�شتعداد لجعل الطرف الآخر ال�شيء الوحيد الذي يهم في 

حياة المرء، و بغ�ض النظر عن اأي �شيء اآخر:
اإنها  لدرجة  تحبني  بجنون،  بتحبني  بنت  "في  مرة:  لي  قال  الأهلي...  النادي  في  بيلعب  بعرف حد  "اأنا 
بتبقى عايزة ت�شوفني كل يوم". اأظن اأن دا اأقرب حاجة للحب الحقيقي. هو قال لي اإنه مرة رف�ض ي�شوفها 
بعد خناقة ح�شلت بينهم واأنها حاولت ترمي نف�شها قدام عربية )...(. اأنا قابلتها و�شاألتها: "هل دا ح�شل 
فعاًل؟" قالت: "اأيوة هو دا اللي ح�شل فعاًل. اأنا ح�شيت اإنو اإذا كان هو زعالن مني فما عندي�ض �شبب ع�شان 
اأعي�ض ع�شانه". قلتلها:"وااو! دي بقى Love Story، اأنا عايز اأقابل واحدة كده". قلت ودا بال�شبط اللي 
هي قالته: " لما تح�ض اإنو في الحياة كلها مفيها�ض حاجة غير الإن�شان اللي اأنت بتحبه، �شاعتها يمكن تقدر 

تعمل حاجة زي دي". دا يبقى هو الحب الحقيقي )...("

بالن�شبة لعبا�ض، فاإن معنى الحب النقي ياأتي بو�شوح جنًبا اإلى جنب مع تثمين للعذرية وخبرة الأنثى؛ 
�شيكون من  للحب. لكن ربما  اأهاًل  لي�شت  اأنها  تثبت  اليوم على عالقات حميمة  توافق  التي  الفتاة  حيث 
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الخطاأ اختزال هاج�ض الحب الرومان�شي في عقيدة حول العذرية. فحين يكون "الحب الحقيقي" في نظر 
غير  اأو  من�شبط  غير  يكون  قد  اأنه  الحب  عن  ينفي  ل  ذلك  فاإن  الجن�ض،  لممار�شة  المعاك�ض  "عبا�ض" هو 
م�شئول. فتثمين العاطفة المهوو�شة التي يمكن اأن تكون مدمرة للذات، اأو تتميز بغيرة عنيفة، يوؤ�ش�ض الحب 
كقيمة في اأنقى اأ�شكالها، تلك التي تعني اإمكانية ال�شعور والمعاناة في �شبيل الطرف الآخر. على هذا النحو، 
فهي �شتقف ب�شكل �شريح في تعار�ض مع اعتبارات اأكثر"عقالنية"، مثل مبداأ القت�شاد، والواجبات العائلية، 
وال�شمعة. هذا يبدو وا�شًحا ب�شكل خا�ض عندما ننظر اإلى الحتفال بالحب الأول الذي ينظر اإليه الم�شريون 
بو�شفه تجربة الحب الحقيقية. ين�شب "عربي"، وهو �شاب من مدينة �شغيرة في �شمال م�شر، في ال�شاد�شة 
التي  العربي  المجتمع  قيود  اإلى  ا  اأي�شً الإن�شانية، وجزئيًّا  النف�شية  اإلى  ب�شكل جزئي  ع�شرة من عمره، ذلك 

ت�شاهم في الطبيعة "ال�شتحالية" والتعي�شة للحب:
"الحب الأول هو التجربة الأكثر ا�شتدامة للحب. الحب الأول الذي يعرفه المرء في �شنوات المدر�شة الأولى 
في بدايات �شن المراهقة هو عاطفة قوية ونقية. ل عالقة لهذا الحب بالعقل اأو بالمنطق؛ لأنه ياأتي ب�شكل 
عفوي. لكنك عندما تكبر تبداأ في التفكير بالزواج وعما اإذا كنت �شتلتقي بالزوجة ال�شالحة. تفكيرك ي�شبح 
 اأكثر ات�شاًعا. تبداأ بالتفكير بعقالنية اأكبر لكن الحب الأول يترك اآثاره القوية والالحقة. اإن هذا ي�شبه اأن تر�شم 
تمحو  اأن  ت�شتطيع  لن  لحقة  خطوط  من  فيها  ر�شمت  فمهما  بي�شاء،  ورقة  في   �شطًرا 

ال�شطر الأول )...(.

في المجتمع العربي هناك عدة قيود حول الحب. اأ�شتطيع الذهاب لمراأة واأقول لها اإني اأكرهها ويعتبر 
هذا مقبوًل، لكني لن اأ�شتطيع اأن اأقول لها اإني اأحبها بالرغم من اأن الثانية يجب اأن تكون اأف�شل ما قد يقال 
ا  ا اإن" كل ممنوع مرغوب"، فالحرمان الذي يخلق عبر القيود يجعل الحب اأي�شً ل�شخ�ض ما. لكننا نقول اأي�شً
ا في الكثير من ق�ش�ض الحب مثل  اأكثر كثافة. هذا الحب من طرف واحد الذي يقوم على الألم يو�شف اأي�شً
ا في الأدب الأوروبي مثل روميو وجولييت. الحب الحقيقي  مجنون ليلى وعنترة وق�ش�ض اأخرى، اأو اأي�شً

ت�شحية."

للنظام  امتداد  "عربي" لي�ض مجرد  اأورده  الذي  التف�شير  في  والت�شحية  والمعاناة  الأول  الحب  تثمين 
القائم على ال�شلطة الأبوية؛ اإنه ي�شكل، بدًل من ذلك، عاطفة اإن�شانية عالمية ي�شتثمر فيها النا�ض بغ�ض النظر 
ا عبر هذه القيود. حب المراهقة الأول في هذه النظرة هو" العاطفة  عن القيود الجتماعية، لكنه يت�شكل اأي�شً
النقية العفوية" التي لم ت�شبطها بعد قيود القيم الجتماعية - العملية التي يراها "عربي" تبدو �شرورية وموؤ�شفة 

في اآن واحد.
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�سر�عات	خفية
اأنف�شهم عبر ق�ش�ض المجنون وليلى،  ال�شباب كما الأكبر �شنًّا يتعرفون على  بينما ل يزال الم�شريون 
هناك الكثير مما يجري في ق�ش�شهم العاطفية مثلما يو�شحه النقد الملتب�ض الذي يقدمه "عبا�ض" للمواعدة 
المجنون  اأنه على خالف  اآنًفا،  اأوردناها  التي  الخيالية  الق�شة  اإلى  النظر  عند  المالحظة  تجدر  والمغازلة. 
وليلى فاإن الع�شاق المعا�شرين حالًيا لديهم  فترة، ربما تطول، من المواعدة والمغازلة. يمكن اأن تكون هذه 
الفترة قد ت�شمنت درجة كبيرة من الحميمية، وحتى من ممار�شة للجن�ض، وربما تحت غطاء الزواج العرفي 
اإلى الزواج.  قابل للتحقق حتى لو كان ل يوؤدي  ال�شري. جزء كبير من الحب في م�شر ل يظل تماًما غير 
ا، حينما يوافق الم�شريون في غالبيتهم على اأن اأول خطوة هي الأعمق فهذا يعني اأنه بعد حب المراهقة  واأي�شً

الأول يمكن اأن تكون هناك ق�ش�ض حب اأخرى. 

والمواعدة  والمغازلة  المعاك�شة  من  م�شتقرة  غير  كانت  واإن  مزدهرة،  ثقافة  الواقع  في  هناك 
الم�شريين  من  كثيًرا  فاإن  ذلك  على  وعالوة  الأرياف.  في  اأقل  وبدرجة  المدن،  في  ال�شرية  والحكايا 
بموافقة  الحب  اقتران  حيث  م�شر؛  �شمال  في  الأقل  على  يحبون،  ممن  الزواج  يف�شلون  حالًيا 
الحياة  كما  المغازلة  ثقافة  تت�شمن  للزواج.  المثالي  النموذج  اأنه  على  بتزايد  اإليه  ينظر  اأ�شبح  الأهل 
المثل  من  عديدة،  طرق  عبر  لكن  ت�شتلهم،  الحب  فكرة  مع  تعاماًل  حب  عن  تتم  التي  للزيجات   اليومية 
الحب من  الجديدة  النماذج  اإليه  م�شاًفا  هذا،  �شاهم  النقية.  للعاطفة  المجنون  يج�شده  الذي   الأعلى 
التي توفرها و�شائل الت�شالت الحديثة، في تحول بالغ الدقة في الطريقة التي يعبر بها ال�شباب الم�شريون 

عن الحب بو�شفه تجربة ونمًطا؛ ليكون المرء اإن�شاًنا. 

كثيرون  ومثلهم  م�شر  في  للع�شاق  اأهمية  الأكثر  اليوم  داي"  "فالنتاين  اأو  الحب  عيد  ي�شكل 
�شيقدمها  التي  الم�شاركة  تو�شحه  وكما  لحًقا،  باإ�شهاب   Kreil "كريل"  �شيدر�شه  ما  هذا  العالم.  في 
الخفيفة  والرومان�شية  الحب  ور�شائل  المواعدة  لثقافة  النموذجية  اللحظة  الحب  عيد  ي�شكل  "كريل"، 
المادية  ال�شخ�شية  عن  النمطية  ال�شورة  مواجهة  في  "حديًثا"  المرء  بكون  مرتبطة  اأ�شبحت  التي 
الحب  عيد  يوم  في  مبيعاتها  اأف�شل  المحالت  تحقق  "ال�شرقية".  اأو  "المتاأخرة"  للرومان�شية  والمعادية 
كثيًرا  لكن   .  I Love You عبارة  مثل  اإنجليزية  ور�شائل  حمراء  قلوب  تميزها  �شغيرة  هدايا   بف�شل 
هاتفية  وات�شالت  ن�شية  ر�شائل  عبر  �شرية  في  تتم  معظمها  يكن  لم  اإن  الحب  عيد  احتفالت  من 
في  والمواعدة  للمغازلة  بروًزا  الأكثر  الميزة  ربما  هي  ال�شرية  من  درجة  وجود  اإلكترونية.  ور�شائل 
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اعتبارات  ب�شبب  بكثافة  مقيدة  والفتيات  ال�شباب  بين  اللقاء  اإمكانات  حيث  الأرياف؛  في  خا�شة   م�شر، 
الحترام وال�شمعة.

ال�شرية هي في الواقع الميزة الرئي�شية للحب اإ�شافة اإلى ال�شغف الرومان�شي. لكن بخالف الجنون الذي 
هو، في النمط العذري على الأقل، حب من جانب واحد وغير قابل للتحقق، فاإن ال�شرية هي ال�شرط الذي 
يمكن من اجتماع الطرفين مًعا ويمكن للحب حينها اأن يكت�شب عالقة حميمية متبادلة. هناك حاجة اإلى 
ال�شرية والتكتم عند اتخاذ كل خطوة: للح�شول على رقم الهاتف، ولالت�شال، ولتدبير لقاء، ولح�شد الدعم 
من الأقارب لأجل الزواج. ل تعني ال�شرية الخروج عن �شلطة الوالدين، بل اأكثر من ذلك يمكنها اأن تكون 
طريقة لحماية الحب عبر تجنب المواقف التي يمكن اأن يواجه فيها م�شاومة اأو تحديًا. على عك�ض اللتزام 
غير الم�شروط فاإن الم�شريين ال�شباب ل ينظرون اإلى ال�شرية كف�شيلة في حد ذاتها، لكن كطريقة �شرورية 
منت�شف  في  الريف  من  متزوج  غير  �شاب  "حكيم" وهو  يجادل  كذا  معنوية؛  وف�شائح  �شراعات  لتجنب 
ا. هنا يمكن بر�شه  الثالثينيات من العمر: "في اأوروبا تقدر تعمل عالقات زي ما اأنت عايز، دا �شهل جدًّ
تمار�ض عالقات جن�شية ب�ض هتبقى قلقان ع�شان م�شاألة الحترام، و اللي بيقوله ربنا، ومن كالم النا�ض، ومن 

اإنك ترتكب الزنا. اإنت ممكن تعمل الحاجات دي على كل حال ب�ض هتعملها في ال�شربعيد عن النا�ض."

ر�شائل الحب ال�شرية، والقلوب الحمراء في عيد الحب، ومثلها اللقاءات ال�شرية )الآن اأ�شبحت هناك 
الحب  �شهلة( و�شئون  فيها  اللقاءات  التعليمية؛ حيث  العمل والموؤ�ش�شات  اأماكن  المختلطة في  الف�شاءات 
وترتيباته، تعني اأن هناك تحوًل في الهتمامات الخا�شة بالحب على م�شتويين اثنين. على الم�شتوى الأول، 
هناك �شيء ما من الثقافة المنت�شرة على نطاق وا�شع تت�شمن نوًعا من الرومان�شية ال�شهلة التي ل تتطلب التزاًما 
عاطفيًّا، لكنها يمكن اأن تظل في م�شتوى المرح الممتع والمغازلة الم�شروطة بالتعقل. في م�شتوى اآخر، 
مع ذلك، يمكن اأن يوؤدي الجمع بين الحب والرومان�شية وبين نموذج الزواج من امراأة بعينها اإلى تحول 
الهتمام ب�شاأن ما كان ينظر اإليه العا�شقان بو�شفه نموذًجا عن الحب الحقيقي نحو �شراع يمكن اأن ينتهي 

بالنجاح في �شبيل الزواج من الحبيب.

وفي  مرتين،  خطبت  العمر،  من  الع�شرينيات  اأوائل  في  امراأة  وهي  "نجاة"،  تجادل  المعنى  هذا  في 
ا خلف الكوالي�ض، تجادل باأنه  المرتين تركت القرار علًنا لعائلتها، لكنها احتفظت في الواقع بدور فعال جدًّ
اإذا كان حب المراهقة الأول ب�شيًطا، ورقيًقا في �شن الأحالم الوردية، فاإن الحب الفعلي له عالقة بال�شراع:
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"لما النا�ض بيكونوا في �شن ال�شتا�شر �شنة )16 �شنة( بيحبوا يح�شوا اإنهم في حالة حب، يكتبوا ر�شايل حب 
ويعي�شوا اإح�شا�شهم. ب�ض بعدين بيبتدوا يفكروا في الجواز في اإنهم ي�شحوا ويكافحوا ع�شان يتجوزوا اللي 

بيحبوه".

الحب  "نجاة" ب�شاأن  "عربي" �شابًقا. تجادل  الذي طرحه  الت�شحية عن ذلك  هذا معنى مختلف عن 
تثميًنا  الت�شحية في حد ذاتها. وبينما ل تزال روايتها عن الحب تعني  �شبيل �شيء ما، ولي�ض  كت�شحية في 
ب�شكل وثيق مع  بالمقابل  المطلب  ا مطلب الكتمال. ويرتبط هذا  اأي�شً تت�شمن  فاإنها  للمعاناة والت�شحية، 
مثاليات التحديث ال�شريحة التي تدعو اإلى زواج الحب والعائلة النووية التي تقيم بعيًدا عن منزل الوالدين، 
وهي المثاليات التي جاءت؛ لتكمل، ولي�ض لتحل محل الممار�شة التي يت�شمنها الترتيب الجماعي للزواج 

بما يحمله من معنى التتويج لعملية توحيد بين عائلتين.

وتماًما مثلما وفر التراث الأدبي للمجنون لأجيال ل تح�شى من المحبين نموذًجا لم�شاعرهم، فاإن الثقافة 
ال�شعبية المتعولمة عبر و�شائل الت�شال اأ�شبحت م�شدًرا ل�شياغة هذا التحول الدقيق في الهتمام بالحب. 
اأحد هذه الم�شادر- واإن كان هذا ل يعني اأنه الوحيد ب�شاأن الأفالم العربية والم�شل�شالت التلفزيونية يمكن 
العودة اإلى: )Abu-Lughod 2005(، هو ال�شينما الهوليودية. الأفالم الأمريكية كانت تحظى دائًما ب�شعبية 
في م�شر، والآن اأ�شبحت اأكثر انت�شاًرا من اأي وقت م�شى بف�شل القنوات الف�شائية العربية المتخ�ش�شة في 
بث الأفالم والم�شل�شالت الهوليودية. "توفيق" و"فاروق" القادمان من الريف في �شمال م�شر هما من اأكبر 
المعجبين بالأفالم الأمريكية، ويقولن: اإن هذه الأفالم تغير نظرتهما للحياة بما تقدمه من ت�شكيلة وا�شعة 

في نماذج العاطفة والفعل:
اأفالًما  بت�شوف  اأنت  الحب.  عن  النا�ض  اأفكار  في  كبير  تاأثير  ليها  الإعالم  و�شائل  ""توفيق: 

وهي بتديك اأفكاًرا."
�شامولي: هل دا يعني اإن ق�ش�ض و�شخ�شيات الأفالم هي اأمثلة عن الحاجات الممكنة؟

"توفيق وفاروق: اأيوة."
فاروق: )...( فيه فيلم بالتحديد اأنا حبيته فعاًل وهو اإداني فكرة قوية عن الحب. اأنا �شمعت عن الفيلم 
دا من توفيق اأول مرة وبعدين �شفته فيCD. الفيلم كان ا�شمه "مدينة المالئكة" City of Angels. دا فيلم 
كان حقيقي قوي. في الفيلم دا فيه مالك بي�شيب مكانه في الجنة وبيتخلى عن خلوده وينزل ع�شان يعي�ض 
ويموت في الأر�ض كاإن�شان ب�ض ع�شان هو حب واحدة. ب�ض هي في يوم ماتت في حادث. تخيل الت�شحية 
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دي! دا اتخلى عن حياته الخالدة ع�شان كل اللي كان عايزه هو اإنو يلم�ض �شعرها، لما كان مالك كان يدوب 
بيقدر ي�شوفها."

فيلم  قدمه  الذي  للحب  الكبيرة  والقوة  الماأ�شاوي  بال�شكل  مفتوًنا  كان  كالهما  و"توفيق"  "فاروق" 
فاندرز"  "فيم  الألماني  لفيلم  اأمريكية  اإنتاج  اإعادة  وهو   ،)1998(   City of  Angels المالئكة  مدينة 
الذي  الحب  مو�شوع  يبدو  ل   .)1987(  Wings of  Desire الرغبة"   "اأجنحة   Wim Wenders

بل  الم�شرية.  ال�شعبية  الثقافة  مخيال  عن  غريًبا  �شكل  باأي  الفيلم  يتناوله  الذي  الت�شحية  على  يقوم 
بالكامل؛  اأجنبية  ولي�شت  تماًما  ماألوفة  لي�شت  اأنها  الفيلم:  في  الحب  ق�شة  قوة  تكمن  هنا   بالتحديد 
منظور من  يتناولها  كان  الفيلم  لكن  �شخ�شية،  وتجارَب  عليها  ومتعارًفا  معروفًة  اأدبياٍت  تم�ض   اإنها 

جديد وغير ماألوف.

يربط  التي  الطريقة  هو  الم�شريين،  الم�شاهدين  نظر  وجهة  من  "قويًّا"  المالئكة"  "مدينة  يجعل  ما 
فكرة  وبين  الحب،  �شبيل  في  �شيء  باأي  للت�شحية  ا�شتعداًدا  بو�شفه  الحقيقي  الحب  مثالية  بين  بها 
تحول  لقد  الكتمال.  من  ق�شيرة  لحظة  بمجرد  يتعلق  الأمر  كان  لو  حتى  ما،  �شيء  اأجل  من  الن�شال 
يمنح  لم  يوم واحد وليلة واحدة مع محبوبته، وهذا ترف مما  �شبيل  اإن�شان في  اإلى  الفيلم من مالك  بطل 
من  يقل�ض  ل  الكتمال  تحقيق  �شبيل  في  �شراع  اإلى  م�شتحيل  حب  من  التحول  لكن  للمجنون.  مثله 
الق�شيدة  تو�شحها  التي  النقطة  وهي  جديًدا،  اتجاًها  يك�شبها  فقط  اإنه  الرومان�شي،  ال�شغف  جاذبية 
ليلى لمجنون  واجبة  "تحية  بـ  والمعنونة  �شحاتة"  �شعد  "محمد  المعا�شر  الم�شري  ال�شاعر  نظمها   التي 

(Shehata 2002: 36)

يا �شديقي
كنَت رائًعا واأنت تحبها

ولم تكن ليلى عليك بخيلة
كانت ت�شمح لطيفها

كل ليلة باأن يزورك
وكانت تمنحك من ابت�شاماتها

حروف ق�شائدك
فكم حرًفا كتبت لتوؤن�ض وحدتك؟!

***
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يا �شديقي
كنت رائًعا 

واأنت برغم كل الحواجز تراها
فتحاورها بما تملك 

وتعرفه!
والآن..

 بعد اأن م�شت كل هذه ال�شنين
تغيرت ال�شحاري كثيًرا

�شكنها اآخرون
لكن حبك الرائع

نيابة عن كل العا�شقين
ظل ين�شد:

ب دار كل حبيب".. "يا رب قرِّ

هذا الدمج بين ال�شغف الرومان�شي وبين الحب المكتمل بعيد عن اأن يكون اأمًرا �شهاًل. "فوؤاد" �شاب 
اأ�شتاًذا، تزوج من المراأة التي  اإلى العا�شمة؛ حيث يعمل  انتقل من الريف  الثالثينيات من عمره،  في بداية 
اأحبها، وهو لم يواجه، بخالف اآخرين في نف�ض ظروفه، اأية مقاومة �شواء من عائلته اأو عائلتها. لكن �شراعه 

كان ذا طبيعة مختلفة:
تدلع  عايز  بتبقى  اإنت  كبير:  توتر  حالة  في  الحب  بيخلي  دا  بتحبها  اللي  البنت  من  متجوز  تكون  " اإنك 
الم�شاكل  كل  في  متجوزها  اإنت  ب�ض  حبيتهلها.  اللي  المثالي  النقي  الحب  على  تحافظ  اإنك  حبيبتك، 
اللي  الزوجة هي  ما  اتنين، مراتك وحبيبتك. وكتير  مع  نف�شك عاي�ض  يوم. تالقي  بتاعت كل  والتفاهات 
بتغلب بين التنين لما م�شاعب الحياة بت�شطرك تفكر في الحاجات المادية. وزي ما بيقولوا "لما يدخل 
الفقر من الباب ينط الحب من ال�شباك" . ب�ض دلوءت الفقر م�ض بيخلي الحب �شعيف بالعك�ض دا ممكن 
حتى يخليه اأقوى. اأنا في اأوقات ببقى محتاج اأكون قريب منها عاطفيًّا، ب�ض اأنام جنبها من غير ما األم�شها. 
ببقى محتاج اأوقات تكون هي فيها �شعيفة ب�ض هي كزوجة وكاأم محتاجة تكون قوية، محتاج اأكون رقيق 

ب�ض ع�شان اأقدر اأكمل في الحياة محتاج اأكون �شلب."
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اإقامة عالقة عاطفية م�شتقرة بالرغم من التوترات  "فوؤاد" وزوجته قادرين على  اأ�شبح  هكذا، وعندما 
بين الحب المثالي والزواج، اآخرون كثر كانوا قد اأ�شيبوا بخيبة اأمل حين انتقلوا من عالقة الحب المثالي 
في مرحلة الخطبة نحو الحياة اليومية في الزواج. ت�شكل هذه اله�شا�شة  ثمًنا للحب في كل مكان من العالم 
يظهر في اأعداد متزايدة من ن�شب الطالق. في مجتمع مثل م�شر؛ حيث مثالية العاطفة النقية ومبداأ ال�شرية 
يخبرانا ب�شاأن تطلعات النا�ض وممار�شاتهم فيما يتعلق بالحب الرومان�شي، ي�شبح التناق�ض بين التطلعات وبين 

الحياة اليومية ب�شكل خا�ض، مقلًقا.

تناق�سات	ماأ�ساوية
تثمين ال�شغف الرومان�شي كما الرومان�شية الرقيقة في عيد الحب، كالهما يقف في حالة من التوتر مع 
الزواج، كل  ب�شاأن  الأ�شرة  الجن�شية وقرارات  العالقات  المحافظة في مجال  بالأخالق  المرتبطة  التوقعات 
منها بطريقة مختلفة. يقع الحب الهو�شي الذي يج�شده المجنون خارج اإطار المعايير بو�شفه مبداأ؛ حيث 
الدوام حبًّا  اأي �شيء، حتى لو كان الإله، في �شبيل الحب. هكذا، هو حب يبقى تقريبًا وعلى  يقع تحدي 
اإلى  اأن يت�شارك فيه النا�ض، واأن يعاي�شوه  م�شتحياًل، فطبيعته ال�شتحالية - هذه هي التي تجعل من الممكن 
درجة ما خا�شة حين يكون المرء متم�شكا بمثاليات تقترب من الكمال و�شعبة التحقيق ب�شاأن الحياة العائلية 
المحافظة واللتزام الديني - تت�شم باأنها يمكن اأن ت�شتبعد كليًّا اإمكانية ال�شغف الرومان�شي في حياة الفرد. 
الرومان�شية التي تتحقق حالًيا في عيد الحب، من جهتها، تعتبر اإ�شكالية بالن�شبة للنظام المحافظ ب�شبب نتائجها 
العملية، ذلك اأن عيد الحب يفتح ف�شاءات في الحياة اليومية؛ حيث يمكن للمرء اأن يحب، واأن يجتمع بمن 

يحب، واأن يوفر مكانًا ل�شخ�ض ما في قلبه، حتى لو لم يكن ذلك مما هو متاح عادة في حياة الفرد.

ربما �شيكون من ال�شهل محاولة اإجراء تحييد لمناطق التعار�ض مع المعايير في مو�شوع الحب حين 
الفرد  وتنمية  �شحيح  هو  بما  القيام  يت�شمن  اأعلى  اأخالقي  هدف  مواجهة  في  الرغبة  من  كحالة  اإليه  ينظر 
ال�شالح. في �شوء هذه الروؤية، التي تعتبر في بع�ض الأحيان جزًءا من الحجج الدينية تجاه الرومان�شية، هناك 
تعار�ض اأقل اأو اأكثر و�شوًحا بين الأهداف الأخالقية والرغبات غير الأخالقية. هذه الطريقة على كل حال 
لي�شت هي التي ي�شتخدمها النا�ض للحديث عن الحب في م�شر. فبينما لي�ض هناك �شك في اأن الرغبة الجن�شية 
والرومان�شية هي جزء اأ�شا�شي في الحب، اإل اأن هناك ما هو اأكثر من ذلك في هذه الم�شاألة، فالحب الذي 
تحدث عنه ال�شباب الم�شريون وجربوه، ينطوي على اأخالقية من تلقاء نف�شه ت�شف ما يعنيه اأن ياأتي المرء 

بالت�شرف ال�شحيح واأن يكون اإن�شاًنا جيًدا.

ً
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حين يتحدث الم�شريون عن الحب فهم ي�شفون ويقيمون الحب كواحدة من اأهم اللحظات المميزة 
التي يمكن اأن يعي�شها الإن�شان. اإنهم يجادلون باأن قدرة المرء على اأن يحب تعد ف�شيلة. لي�ض اأدل على هذا 
مما عبر عنه "فوؤاد" الذي، حين �شاألته ب�شاأن وجهة نظره في الحب، اقتب�ض هذا القول الماأثور الذي يقول: 
»من لم ي�شلح للحزن ل ي�شلح للحب، ومن ل ي�شلح للحب ل ي�شلح اأبًدا«. بكلمات اأخرى، القدرة على 
الإح�شا�ض بالحزن والألم في �شبيل �شخ�ض اآخر هو �شرط للحب، والحب �شرط �شروري ليكون المرء قادًرا 

ا جيًدا.  على اأن ي�شبح �شخ�شً

كل هذه العتبارات ت�شترك في لحظة تحمل �شفة مميزة هي الألم. في كثير من الأحيان، يتعار�ض 
الحب مع العتبارات الأخرى وغيرها من المثاليات والأهداف التي تتعلق بما يعنيه اأن ي�شبح المرء �شالًحا 
ا محترًما في المجتمع. واإ�شافة اإلى اللتزام بمثاليات الرومان�شية كما  واأن يفعل ال�شواب واأن يكون �شخ�شً
ا، وفي الوقت نف�شه،  يفعل ال�شباب الم�شريون في كثير من الأحيان، فاإن باإمكانهم اأن يكونوا مقتنعين جدًّ
الذي  ال�شريك  العثور على  وباأهمية  الإ�شالم،  في  للزنا  المطلق  وبالتحريم  الجن�شين،  بين  الف�شل  ب�شرورة 
يحظى بقبول العائلة ويكون منا�شًبا؛ من حيث المكانة الجتماعية. هذا الأمر لي�ض بال�شيء ال�شتثنائي. فمن 
وا خطوًطا مت�شابهة واأحياًنا متناق�شة  ا اأن يحمل الأفراد اأهداًفا ومثاليات مختلفة؛ لُيَنمُّ ال�شائع والطبيعي جدًّ
من �شمات ال�شخ�شية لديهم، واأن يجربوا مواقع مختلفة، واأن يجادلوا ل�شالح قيم مختلفة بوا�شطة منطق 

مختلف في مواقف مختلفة.

الحب  فتثمين  الأفراد.  حياة  في  كتناق�شات  بال�شرورة  والختالفات  التوترات  هذه  مثل  تظهر  ل 
الأول النقي والم�شتحيل، وال�شرية التي تحيط باللقاءات الرومان�شية الحالية، كالهما ي�شاعدان على تجنب 
ا ب�شاأن ما يعنيه  ال�شراعات التي قد تن�شا بين الحب وبين المثاليات الأخرى، التي غالًبا ما تكون مختلفة جدًّ
اأن يكون المرء اإن�شاًنا لذاته ولأجل الآخرين. لكن هذه النزاعات تظل بال حلول، واأحياًنا تحتاج لأن تبقى 
عندما  وعًدا،  بو�شفه  كتجربة وجزئيًّا  بالقوة، جزئيًّا  يتمتع  التقوى،  مثل  تماًما  مثله  الحب،  دون حلول. 
يكون اأ�شبه بالوعد فيمكنه اإذ ذاك اأن يتخذ �شكل ال�شلطة العليا التي تتحكم في كل �شيء، اأما كتجربة فهو 
اإلى جنب مع كل �شيء. لكن في بع�ض  يتواجد عادة في تعاي�ض معقد، ومتوتر في كثير من الأحيان جنًبا 
الأحيان، ل يمكن تجنب ال�شراعات، ولبد من اتخاذ للقرارات، ول تكون ال�شراعات والتناق�شات بين 
ا�شتعجالية  واأكثر  اأقوى  الأ�شري،  والترابط  الجن�شية، والحترام،  العالقات  الرومان�شي، ومو�شوع  الحب 

كما هي في الن�شال من اأجل الزواج بين المحبين.
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اإما لأن المحبين لم ينجحوا في الزواج ب�شبب  ل تنتهي معظم ق�ش�ض الحب في م�شر نهاية �شعيدة؛ 
يتغير  حين  عائلي  جحيم  اإلى  يتحول  اأن  يمكن  الحب  بعد  الزواج  لأن  اأو  مكثفة؛  وعائلية  مالية  �شغوط 
واقع الحياة الزوجية تماًما وي�شبح مختلًفا عن الكمال المثالي للحب. وقد تعاني الن�شاء غالًبا من العواقب 
العائلة،  اأو ال�شتبعاد من  الزواج،  القدرة على  اأو عدم  التعي�ض،  الزواج  بدًءا من  النك�شات،  لهذه  الوخيمة 

اأواإ�شاءة المعاملة، اأوحتى القتل.

والم�شل�شالت  العربية  الأفالم  في  بقوة  المنت�شر  الو�شطى،  الطبقة  لدى  للزواج  المعا�شر  النموذج 
من  وبتوجيه  وبتوافق  الجتماعية  الطبقة  نف�ض  اإلى  ينتميان  �شريكين  بين  الحب  يكون  اأن  هو  التلفزيونية، 
اأن يكون دافًعا  اإذ يمكن للحب  التحقيق؛  اأن يكون �شعب  النموذج  الطرفين. عمليًّا، يمكن لهذا  عائلتي 
للمناورة  اأكبر  هام�ًشا  الذكور  من  ال�شباب  لدى  اأن  ويبدو  الزواج.  طريق  في  عائًقا  يكون  اأن  يمكنه  كما 
مقارنة بالن�شاء حين يتعلق الأمر بالتفاعل المعقد الذي يتم بين اأ�شكال مختلفة من المنطق الأخالقي الذي 
تت�شمنه م�شائل الحب والجن�ض والزواج. فبينما يتمكن الرجال من الموازنة ب�شهولة بين مثاليات مختلفة 
ب�شاأن  المت�شاربة  المثاليات  بين  للتوفيق  اأكبر  �شغوط  بمواجهة  الن�شاء  تكون  يريدونها،  التي  لل�شخ�شية 
الب�شاطة والجاذبية في مظهرهن و�شلوكهن. فيتوقع ال�شاب اأن تكون الفتاة جذابة وعلى ا�شتعداد لمقابلته في 
المقاهي، والتجوال في المتنزهات، بالإ�شافة اإلى الأماكن الم�شابهة التي �شارت ف�شاءات مف�شلة للقاءات 
الع�شاق )المحتملين(؛ وهذا حتى ل تتعر�ض لإمكانية اأن ينظر اإليها على اأنها "متخلفة". في الوقت نف�شه، 
يرتبط موقع الفتاة كـ"محترمة"، والذي يعتبر ال�شرط الرئي�شي في الزواج، ب�شكل اأ�شا�شي بف�شائل العذرية 
اأن الحب الرومان�شي هو بحد ذاته قد  وتجنب الختالط بالرجال، مع ما ينتج عن ذلك من مفارقة ترى 
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 ل ت�شلح للزواج في عيون ال�شباب وعائالتهم. اأوكما اأ�شر لي �شديق: »الفتاة 
اللواتي  بالفتيات  الأمر  ينتهي  ما  غالًبا  ثم  منها«.  الزواج  تريد  قد  التي  الفتاة  لي�شت هي  معها  تخرج  التي 
يخرجن مع ال�شباب اإلى الزواج من �شباب لي�شوا من اأهل القرية. هذا ل يعني اأن ال�شباب ي�شتهدفون فقط 
ا�شتغالل الفتيات برغم اأن كثيًرا منهم يفعلون، فاآخرون يعانون من القلق وتخيب اآمالهم حين يظهر لهم اأن 

اعتبارات الن�شب والطبقة والحترام هي مما �شيجعل الفتاة التي يحبون غير م�شتحب الزواج منها.

ب�شكل  ال�شمعة  بعد  الثانية  المرتبة  في  ياأتي  ل  الحب  اأن  نذكر  اأن  يجب  ال�شباب  مع  من�شفين  لنكون 
تلقائي. فبغ�ض النظر عن خطاب المواعظ �شد الفتيات "ال�شيئات" اللواتي ل ي�شلحن للزواج، فاإن الكثير من 
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ال�شباب يتزوجون منهن بالرغم من �شمعتهن ومقاومة عائالتهم. لكن مع ذلك، �شيكون هناك القلق الآخر 
الناتج عن معار�شة الأهل )خا�شة بالن�شبة للعالقة مع الحماة التي ت�شكل م�شدر قلق كبير للمتزوجين حديًثا(، 
وعن اأقاويل الجيران، وعن ال�شكوك التي تحيط ب�شرعية العالقة. اإنها دائًما قرارات موؤلمة، وهي تذر النا�ض 
يجدوا  اأن  يمكن  فهم  الأفراد،  يتخذها  التي  الخيارات  كانت  ومهما  مختلفة.  باأ�شكال  الندم  من  حالة  في 
اأنف�شهم في مع�شلة لم تكن متوقعة ب�شاأن مثاليات الحب الرومان�شي، واحترام الوالدين، والترابط الأ�شري.  

هذا  بمثل  اأبًدا  يتحقق  ل  بالكمال  وعد  هو  الأبوية،  وال�شلطة  الديني  اللتزام  تماثل  ب�شورة  الحب، 
الكتمال في مواجهة الحياة اليومية. ولأن هذه المثاليات يعبر عنها ب�شيغة الكمال المطلق، فاإن النا�ض غالًبا 
ما يجدون �شعوبة في العثور على الحل الو�شط الذهبي فيما بينها. يواجه النا�ض غالًبا معادلت �شعبة حين 
يتخذون اأي خيار يت�شمن فعاًل موجًها نحو بع�ض المثاليات والأهداف التي يعتنقونها. وهم يعي�شون زيادة 
على ذلك حياة معقدة؛ حيث يجب اأن يكون فيها مكان لمختلف اللحظات والم�شاعر والأهداف التي قد 

ل تكون من�شجمة، والتي قد ل تحتاج لتكون كذلك.     

التجربة الماأ�شاوية التي تنطوي عليها الكثير من ق�ش�ض الحب هي تعبير عن التناق�شات التي �شوف تنتج 
ال�شلطة  النقي، وكمال  الحب  تقديم حلول لكل �شيء. كمال  التي تدعي  بالكمال  الوعود  بال�شرورة عن 
الأبوية المحافظة، وكمال اللتزام الديني، كل هذا ي�شكل كلفة لهذه التناق�شات الماأ�شاوية. اإذا اأردنا حل 
هذا الم�شكل، يجب اأن نعترف بالتعقيد الأ�شا�شي والزدواجية التي تميز الب�شر، واأن نحاول التفكير ب�شاأن 
مثالياتنا بطريقة تكون اأقل اإطالقية واأكثر انفتاًحا على واقع التجربة الإن�شانية. فيما يتعلق بالحب، فهذا يعني 
فتح مجالت اأو�شع للمعرفة المتبادلة بين ال�شباب، واإمكانيات اأكثر لتعلم كيفية فهم الجن�ض الآخر؛ بحيث 
ل ي�شبح الزواج اإفاقة مفاجئة وقا�شية تتلو اأحالًما وردية، ولكن كنتيجة ومرحلة اإيجابية في طريق الح�شول 

التدريجي على تعرف كل �شريك على الطرف الأخر.

هابي	فاالنتاين!		عيد	�لحب	و�لم�سريون
Aymon Kreil اأيمون كرايل

هناك نموذجان يوؤطران التطورات المحتملة لعالقات الحب في م�شر: من جهة اأولى، نموذج ال�شاب 
الذي وجد تحت ج�شر ق�شر النيل ال�شنة الما�شية وقد �شنق نف�شه؛ لأن عائلة محبوبته رف�شته؛ ومن جهة 
يناير   31 يوم  التحرير  ميدان  اأر�شية  يفتر�ض  كان  �شاب  متظاهر  يحملها  كان  التي  الالفتة  هذه  مثل  ثانية، 

2011 لياًل وقد كتب عليها عبارة: تعبت يا ري�ض.. م�ض عارف اأتجوز.
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الهدايا  تبادل  اأن  لدرجة  م�شر،  في  وا�شعة  ب�شعبية  تقريًبا،  الت�شعينيات  نهاية  منذ  الحب،  عيد  يتمتع 
في الرابع ع�شر من فبراير، وهو تاريخ الحتفال، يفر�ض نف�شه لدى عدد كبير من المحبين. في الظروف 
اإذ  م�شر؛  في  العيد  هذا  مثل  بم�شتقبل  التنبوؤ  ال�شعب  من  �شيكون  تطورها،  الثورة  توا�شل  وبينما  الحالية؛ 
م�شائل  تزال  ول  راهنة،  الأخيرين  العقدين  البالد خالل  في  الوا�شع  بانت�شاره  ترتبط  التي  الظواهر  تزال  ل 
الحب، والزواج، وتنظيم عملية الختالط بين الجن�شين تحتفظ باأهميتها. لقد �شمحت الثورة بالتعبير عن 
اأ�شكال مختلفة من التطلعات، لكن ل يزال ينبغي، مع ذلك، البحث عن حلول لأزمة العاطفة والإحباط 
من  فبراير  من  ع�شر  الرابع  في  الحب  عيد  وجد  كيف  لنالحظ  المتزوجين.  غير  ال�شباب  عنها  يعبر  التي 
 العام 2011، في خ�شم الثورة وككل ال�شنوات ال�شابقة، محتفلين اأحيوا هذا العيد. كتب "بيير بورديو"

 Pierre Bourdieu يقول: "ذروة التمكن، هو على الأرجح اأن تكون قادًرا على النخراط في ق�شايا ت�شمى 

ا، بل ربما بدت �شخيفة"  ا، وغالًبا ما تبدو ب�شيطة جدًّ  »نظرية« حول مو�شوعات ت�شمى»تجريبية« محددة جدًّ
.(Bourdieu 1992 : 191-192)

يمثل انت�شار احتفاليات عيد الحب من هذه الناحية ظاهرة جديرة بالبحث. ويوفر لنا  النتقال العالمي 
لالأحداث الحتفالية والتجارية مثل عيد الحب والعملية التي ي�شتعاد بها في �شياقات خا�شة بكل منطقة، 
فر�شة للتفكير في الطريقة التي تمار�ض بها اأ�شكال المو�شة ال�شتهالكية تاأثيرها في الحياة اليومية. �شاأحاول 
اأن اأبحث هنا في فهم �شروط اإمكانية تجذر عيد الحب في م�شر، ال�شياق الديني وال�شيا�شي والقت�شادي 
الحب  مع  العالقة  تطور  ب�شاأن  العيد  هذا  نجاح  اإياه  يعلمنا  وما  الحدث،  فيه  يندرج  الذي   والجتماعي 

في البالد.

لأجل هذا الهدف، �شوف اأبداأ اأوًل باإحاطة ق�شيرة عبر اأوروبا والوليات المتحدة الأمريكية؛ لغر�ض 
تتبع تاريخ عيد الحب. بعد ذلك، وبعد و�شف مخت�شر لالحتفال في القاهرة، �شوف اأقف قلياًل عند الحجج 
التي يدلي بها خ�شوم وموؤيدو الحتفال بعيد الحب. وللو�شول اإلى فهم اأف�شل لنجاح هذا العيد، �شاأفح�ض 
العام،  الخطاب  في  الع�شرينيات.  �شنوات  في  الزواج  ومو�شوع  والفتيات  ال�شباب  بين  العالقات  تطور 
كانت الطبقات الو�شطى ولفترة طويلة حاملة المثاليات الغربية؛ حيث ق�شم كبير من اأع�شائها يدافعون عن 
فكرة التعبير الحر عن الم�شاعر، بينما �شهدت الفترة المعا�شرة ا�شتقطاًبا اجتماعيًّا؛ حيث كانت نخبة الأمة 
تتج�شد في �شورة متعهدين تواقين للنجاح، يجمعون بين معرفة بالعالم وتعلق بالوطن. ا�شتفاد عيد الحب 
من دون �شك من هذه التحولت. هذا �شي�شمح لي، ختاًما، بتعميق التفكير حول "حداثة عاطفية" تتاأرجح 

بين الإجماع وبين الفردانية، لكنها تطالب - با�شتمرار - بالرومان�شية وتثمين العاطفة.
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1-	في	جذور	عيد	�لحب
الم�شادر القديمة حول عيد الحب لي�شت كثيرة. فالكتاب الذين در�شوا هذه الم�شاألة انتهوا اإلى حالة 
الرومانية، ومع  الفترة  "فالنتاين" Valentine عا�شوا خالل  ا�شم  اإن �شهداء كثر يحملون  اإذ  الت�شارب؛  من 
ذلك، فال �شيء في �شيرهم التالية والخا�شة بكل منهم ي�شمح بربط هوؤلء بم�شاألة الحب اأو بطقو�ض الربيع. 
اأولى الم�شادفات التي تثبت وجود �شلة بين هوؤلء وبين عيد القدي�ض "فالنتاين" في اليوم الرابع ع�شر من 
يبدو دوًرا  ما  "�شو�شر" Chaucer على  الإنجليزي  ال�شاعر  لعب  الرابع ع�شر.  القرن  اإلى  يعود  فبراير  �شهر 
حا�شًما في هذا الإطار، اإذا ما اعتمدنا على الأبحاث التي قادها "جاك اأور�ض" Jack Oruch )1981(؛ 
حيث بدا الربط بين عيد الحب وغناء الأطيار والحب في اأ�شعاره - ح�شب هذا الموؤلف - ثمرة �شدفة بين 
الفترة.  بتلك  لتقاويم زمنية خا�شة  الربيع وفًقا  �شهر  بداية  القريبة من  القدي�ض وتلك  بهذا  تاريخ الحتفال 
مثل هذا  في  �شتوية  تزال  ال�شمالية تكون ل  اأوروبا  في  الحرارة  كثيًرا فدرجات  ي�شمد هذا  الواقع، ل  في 
التوقيت من �شهر فبراير. تقول نظرية اأخرى: اإن القدي�ض "فالنتاين" الذي تحدث عنه "�شو�شر" ينتمي اإلى 
بريطانيا.  اإلى  ولي�ض  ال�شنة،  من  الفترة  هذه  في  دفًئا  اأكثر  المناخ  يكون  حيث  Gênes؛  "جان�ض"   منطقة  

(Kelly, 1986)

الذي ظهر  ال�شعر  المتجولين، وهو  ال�شعراء  ق�شائد  ا�شتلهموا من  قد  اأنف�شهم كانوا  "�شو�شر" واأتباعه 
و�شقلية  الأندل�ض  من  القادم  العربي  الغزل  تاأثير  تحت  ربما  فرن�شا  من  الغربي  الجنوب  في  قبل  من  قرًنا 
)Nelli 1963(. يمكننا اأن نعثر في الموا�شيع المتكررة التي طورها ال�شعراء المتجولون على نموذج الحب 
الم�شتحيل، والمراأة التي ل يمكن الو�شول اإليها وال�شاعر الهائم على وجهه الذي يحلم بالحب النقي. ثم 
�شترافق الطقو�ض التي ظهرت لحًقا روؤية اأكثر احتفالية بطبيعة الحال. بعد ذلك بقليل، اأي في اأوائل القرن 
باري�ض.  في  الحب  عيد  طريقة  على  للمحبوب  الأ�شعار  كتابة  تقليد  ابتداع  تم  اأن  ع�شر، حدث  الخام�ض 
يحيد  ذلك  اأن  باعتبار  التاريخ  هذا  في  بالحب  الحتفال  �شد  طوياًل  الكاثوليكية  الكني�شة  ت�شارعت  وقد 
عن التعبد الأ�شلي لل�شهداء المدعوين با�شم "فالنتين" Valentine. ومع ذلك، حذت البرجوازية المدينية 
حذو الأر�شتقراطية، واأخذت منها تقليد كتابة الأ�شعار للحبيب في الرابع ع�شر من فبراير، بينما ظهرت في 
بالزواج  الفترا�شي  الموعود  ا�شم  على  ال�شحب  يتم  الحب؛ حيث  يان�شيب  الإنجليزية عرو�ض  الأرياف 

ورفيق رق�ض في الحفل المو�شيقي المقام في ذلك اليوم.  

غير اأن نقطة التحول الحقيقية في الحتفال بعيد الحب كانت حين اعتمدته تجارة المطبوعات في 
اإنجلترا في نهاية القرن الثامن ع�شر، وفي الوليات المتحدة في القرن التا�شع ع�شر. في هذه الفترة، حظيت 
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المطبوعات المزينة بر�شم وق�شيدة �شغيرة معنونة "فالنتاين" Valentine التي تهدى اإلى الحبيب بل واإلى 
 Leigh Schmidt "ا، بانت�شار وا�شع. ح�شب الموؤرخ الأمريكي "ليغ �شميدت اأي�شً اأفراد العائلة ولالأطفال 
)1993(، ا�شتفاد الحدث من ت�شويق مكثف؛ بحيث ا�شتبق بذلك التحولت الالحقة التي �شهدتها اأعياد 
تعود  الفترة.  العائلة خالل هذه  الهدايا داخل  لتبادل  الم�شاحب  التاأكيد  المثال وفكرة  �شبيل  الميالد على 
ا بتزويج  الأ�شطورة التي انت�شرت ب�شكل وا�شع اليوم حول قدي�ض يدعى "فالنتاين" فقد حياته بعد اأن قام �شرًّ

عا�شقين، من دون �شك اإلى هذا التاريخ.

القارية  اأوروبا  في  الحب  بعيد  الحتفال  اإحياء  اإعادة  تخ�شع  لم  كله.  العالم  في  لحًقا  العيد  انت�شر 
على منوال النموذج الأمريكي، وفق البيانات المتوفرة لدي، بعد درا�شة منهجية، على الأقل حين اعتمد 
الحتفال بهذا اليوم في فرن�شا في �شنوات الخم�شينيات. في نهاية هذه الع�شرية نف�شها، ظهر عيد الحب 
في اليابان تقوده عالمة �شوكول محلية (Creighton 1993). اليوم، يبدو عيد الحب وقد احتفل به في كل 
مكان في العالم، وهناك الآن ا�شتح�شار لهذا الحدث في مجالي الأنثربولوجيا والأدب في �شياقات �شديدة 
 الختالف مثل غانا (Bochow 2008)، وكينيا (Spronk 2006)، والهند (Kaur2004)، وتايالند، واإيران 

 .(al-Sâni’ 2007) ا في المملكة ال�شعودية (Bayat 2007)، بل واأي�شً

»خيال اأمريكي، �شناعة �شينية، توزيع م�شري« ، كان هذا عنوان عر�ض للدمى البال�شتيكية التي تحمل 
�شكل "باتمان" Batman في القاهرة. لقد عرف عيد الحب نف�ض م�شار النتقال. فمعظم الهدايا القادمة من 
الوليات المتحدة الأمريكية في �شكلها الحالي، والتي يتبادلها الم�شريون اليوم، تمت �شناعتها في ال�شين. 
على هذا النحو، وككل ظاهرة انتقال ثقافية، يجب اأن يتكيف العيد مع المكان. وهنا يثير ظهور ونجاح 
عيد الحب في ال�شياق العام الذي يدعى بـ 'اإعادة اأ�شلمة" المجتمع الم�شري ت�شاوؤًل، فلي�ض من ال�شهل اأن 
نفهم كيف اأن حدًثا مثل عيد الحب اأمكنه اأن يفر�ض نف�شه: في الواقع، اإنه يقدم مرئية غير م�شبوقة للعالقات 

العاطفية بين ال�شباب والفتيات من غير المتزوجين.

2-	عيد	�لحب	في	�لقاهرة
وفي  فبراير،  من  ع�شر  الرابع  في  و�شولي  ولحظة   ،2003 عام  م�شر  اإلى  الأولى  رحلتي  خالل 
كان  والن�شاء،  الرجال  بين  العاطفة  عن  التعبير  فيه  يقمع  حيث  مجتمع؛  عن  ت�شور  لدي  كان   حين 
كل  وفي  القلوب،  اأ�شكال  من  كبيرة  كمية  مع  الأحمر  باللون  تزينت  وقد  باأكملها  مدينة  وجدت  اأن 
الأحمر  اللون  يلب�شن  الفتيات  من  كبير  عدد  اأيديهما.  ا�شتبكت  وقد  والفتيات  ال�شباب  يتجول  مكان 
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الكبيرة.  بالأحرف   LOVE "لوڤ"  كلمة  يحمل  بو�شاح  مزيًنا  عادة  لبا�شهن  يكون  المنا�شبة،  بهذه 
النيل،  نهر  وج�شور  و�شفاف  المتنزهات،  مثل  المدينة،  في  الخا�شة  الأماكن  بع�ض  المحبين  تجتذب 
الورق مزينة  اأكيا�ض هدايا من  اأيديهم  ال�شباب والفتيات وهم يحملون في  يتنزه  التجارية؛ حيث  والأحياء 
اإلى   - متزوجون  اأنهم  يبدو  ممن   - �شنًّا  الأكبر  والن�شاء  الرجال  بع�ض  ين�شم  كما  رومان�شية.  باأ�شكال 
المنا�شبة. بهذه  لالحتفال  خا�شة  �شهرات  المختلفة  والمقاهي  الفنادق  اأغلبية  وتنظم  النزهات.   هذه 

في عام 2009 جمع حفل للمطرب محمد منير، نظم بدار الأوبرا بالمنا�شبة، �شتين األف متفرج ح�شب ما 
ذكرته ال�شحافة. ويتبادل ال�شباب والفتيات ات�شالت ور�شائل ق�شيرة قد تكون ذات طابع ودي اأو ملتهب.

حتى  اأو  الهدايا،  لبيع  المخ�ش�شة  والمحالت  الورق  تجار  لدى  المدينة،  اأنحاء  جميع  في  تعر�ض 
محالت اأخرى، مجموعة متنوعة من الإك�ش�شوارات المحددة الخا�شة بعيد الحب. يركز بائعو الجملة في 
ا لل�شرق  حي "المو�شكي" ال�شعبي اهتمامهم على عدد من المنتجات: فهناك �شنجد اأ�شياء موجهة خ�شي�شً
الأو�شط، وهي مزينة بخطوط عربية على �شبيل المثال، حتى لو كانت هذه الأخيرة هي الأخرى م�شتوردة 
المخملي، وهي  القما�ض  الم�شنوعة من  الدببة  العيد هي  لهذا  الأهم  الزينة  الأحيان.  ال�شين في غالب  من 
حا�شرة في كل المعرو�شات بكل الأحجام والألوان مع ولع باللون الأحمر. ويمكن ا�شتبدالها بمعرو�شات 
متنوعة اأخرى مثل القطط ال�شغيرة اأو الفهود اأو الكالب الم�شنوعة من القطن. اإن اإهداء دب من المخمل اأو 
اأزهار هو اليوم على كل حال رمز متعارف عليه للعاطفة، بما في ذلك خارج اإطار حفالت الحب. يحقق 

ا جزًءا كبيًرا من مبيعاتهم خالل هذا اليوم.  بائعو الأزهار اأي�شً

ُيحَتفل بعيد الحب، ومثلما هو الحال في كل مكان، في الرابع ع�شر من فبراير. يوجد في م�شر عيد 
 حب ثاٍن يقع تاريخه في الرابع من �شهر نوفمبر يتبع مبادرة اأطلقها ال�شحفي "م�شطفى اأمين" في الثمانينيات. 
كان غر�ض "اأمين" تعزيز التكافل الجتماعي والمحبة داخل الأ�شرة با�شم الحب (Amin 1989). بالنتيجة، 
هناك تمييز بين »العيد الدولي للحب« و»عيد وطني للحب«، في حين اأن الحتفال بالعيدين متماثل تماًما 
على م�شتوى الممار�شة العملية: فالطقو�ض الخا�شة بعيد الحب يتم نقلها بحذافيرها اإلى »العيد الوطني«". 
على هذا النحو مثاًل عر�شت واجهة اأحد المحالت جملة تقول"2008/11/04: فالنتاين �شعيد !". بالمثل 
اختلط الأمر على اأحد الذين حاورتهم؛ بحيث خلط بين التاريخ الخا�ض بالعيدين »العالمي« و»الوطني«. 
المخت�شة بقولهم: المحالت  اأحد  البائعون ذلك في  �َض  َلخَّ الأخير بنجاح كبير:   ومع ذلك ل يحظى هذا 

"العيد دا تعبان".
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يواكب العيد مخياًل للحميمية العاطفية والحب والحنان مرتبطة باأمكنة واأفعال نمطية مثل التجوال، اأو 
ا زجاجة عطر، اإنها عالمات كثيرة تدل على حب يو�شف باأنه  الذهاب اإلى المطاعم، اأو اإهداء زهرة اأو اأي�شً
»رومان�شي«. ويبدو انت�شار هذه المفاهيم في م�شر مرتبًطا باإن�شاء وتعزيز ف�شاء اإعالمي عالمي، خا�شة عبر 
انت�شار �شلع ال�شتهالك الجماهيري ذات الطابع الرومان�شي.  اإلى  اإ�شافة  ال�شينما والف�شائيات والإنترنت، 
لقد �شاهم التوافر الدائم لملحقات الزينة ال�شينية ال�شنع - وباأثمان زهيدة بالفعل وبقدر كبير- في تجذر عيد 

الحب في القاهرة؛ حيث تفجرت الظاهرة في كل الأحياء، الغنية منها والفقيرة.

اإذا كان تبادل الهدايا يتم بين العائالت والأ�شدقاء، اإل اأنه ل يزال برغم ذلك مرتبًطا بالمحبين ال�شباب 
الذين  اأحد  يعتبر  ي�شبه قوة التفاقية.  اليوم ما  لديها  المحبين في عيد الحب  بين  فالهدايا  المتزوجين،  غير 
ا�شتجوبتهم اأن: "عيد الحب هو ا�شتجابة لما تتوقعه الن�شاء". اأو�شح لي اآخر اأنه: "لقد اأ�شبح عيًدا، يجب 
علينا اأن نحتفل به". بالرغم من ذلك، فحين �شاألته اإن كان يحر�ض على الحتفال به دخل في نوبة �شحك، 
م�شيًفا: "هذا انتهى بالن�شبة لي ! كان ذلك قبل اأن اأتزوج!" ثم ل تزال لدي بع�ض الأزواج الرغبة في الحتفال 

بعيد الحب؛ ليثبتوا ا�شتمرار روابط الرومان�شية بين المتزوجين، وهي الظاهرة التي �شنتناولها لحًقا.

3-	موؤيدو	ومعار�سو	�الحتفال	بعيد	�لحب
هناك ثالثة م�شتويات اأ�شا�شية حا�شمة يتم تعبئتها �شد عيد الحب: الم�شتوى الديني، والقومي، وم�شتوى مناه�شة 

النزعة ال�شتهالكية. هذه الم�شتويات لي�شت منف�شلة عن بع�شها في الواقع، لكنها تتعا�شد في جزء كبير منها. 

وابتداع  بدعة،  بو�شفه  الحب  عيد  اإدانة  على  الأول  المقام  في  الديني  الم�شتوى  نقد  يرتكز 
لي�ض  اأنه  على  التاأكيد  الأحيان  غالب  في  ويتكرر  الم�شلمين.  غير  تقليد  اإلى  الم�شلمين  يدفع  مذموم 
الكبير والعيد  رم�شان  �شهر  نهاية  يلي  الذي  الفطر  عيد  هما  الإ�شالم،  في  اثنين  عيدين  �شوى   هناك 

ا اأن يتم ت�شليط ال�شوء على الأ�شول الم�شيحية للعيد بغر�ض تو�شيح طبيعته التي  )عيد الأ�شحى(. يمكن اأي�شً
تتعار�ض مع الإ�شالم. اأخيًرا، ينتقد العيد بو�شفه ت�شجيًعا على النحالل الأخالقي. يقدم بع�ض ال�شيوخ الأقل 
قرًبا من التيارات ال�شلفية وجهة نظر اأكثر تحديًدا فيكتفون باإدانة غير المتزوجين الذين يحتفلون بالحدث 
 دون اأن يهاجموا المبداأ الكامن وراء وجوده. يدين الم�شتوى القومي من جهته، عملية ا�شتيراد عيد اأجنبي:
"لماذا قد اأحتفل بعيد اأمريكي؟"، �شاألني على هذا النحو اأحد الذين حاورتهم. في م�شتوى اأقرب من هذا، 
يتم التح�شر على الأخالق النقية وال�شارمة التي كان يتمتع بها ال�شكان في �شعيد م�شر؛ حيث يعتبر الكثير 
ال�شتهالكية،  النزعة  مناه�شة  م�شتوى  في  اأخيًرا  هناك.  م�شتحياًل  يعتبر  مماثاًل  عيًدا  اأن  القاهرة  �شكان  من 
الف�شخرة"«،  "بيحبو  بالإ�شراف؛  التباهي  يحبون  المنا�شبة.»الم�شريون  هذه  في  المفرطة  النفقات  تهاجم 
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ي�شرح لي اأحد الباعة في محل كان على الرغم من ذلك يفي�ض باألعاب الدببة. بالمثل، وفي مقهى"مو�شكي" 
الزبائن يحثني لأتخلى عن بحثي حول  اأحد  القطنية، وبينما كان  الدببة  لبيع  الذي يقع في و�شط محالت 
عيد الحب؛ لأنه مجرد ظاهرة �شطحية �شرعان ما �شتن�شى في حالة وقوع حرب اأو زلزال، اأف�شح �شاحب 
المقهى م�شانًدا لذات الراأي، اأن ع�شرة ماليين جنيه م�شري �شرفت في المكالمات الهاتفية يوم الرابع ع�شر 
من فبراير. وبالنظر اإلى ال�شعوبات المالية للغالبية من الم�شريين، فاإن تبذيًرا مماثاًل بدا لهما غير ذي فائدة.

ل اأحد من بين كل الذين ا�شتجوبتهم، ا�شتح�شر وجهة النظر الدينية؛ ليبرر �شواء بال�شلب اأو الإيجاب 
"اإذا كان عيد ما  العيد، فال الحب ول الحتفال به على ما يبدو ي�شكل ق�شية في حد ذاته.  تم�شكه بهذا 

لطيًفا، فال يهمني اإن كان م�شدره هندو�شيًّا، اأو �شينيًّا، اأو غربيًّا"، ت�شرح لي اإحدى اللواتي ا�شتجوبتهن. 

عيًدا  الحب  عيد  اعتبار  اإلى  يميلون  بحثي  عينة  في  �شنًّا  الأ�شغر  ال�شباب  اأن  هي  اأخرى  لفتة  ظاهرة 
بدايات الحتفال  اأن  ا�شتجوبتهم على  �شنًّا ممن  الأكبر  يتفق  ا وبدون م�شدر محدد. وفي حين  قديًما جدًّ
بهذا العيد في م�شر تعود اإلى نحو ع�شر �شنوات تقريًبا، واأن مالكي المحالت اأكدوا لي اأنهم بداأوا في بيع 
الإك�ش�شوارات المرتبطة بعيد الحب منذ ثماني �شنوات اأو اأكثر، فاإن الأ�شغر �شنًّا، ومن بينهم البائعون الذين 
يعملون في هذه المحالت،  اأ�شروا بالإجماع على الدفاع عن فكرة اأنه عيد قديم واأن اأجدادهم قد احتفلوا 
به فعاًل. يكمن الختالف فقط في اأنواع الهدايا المتبادلة: ففي حين كانت الهدايا في ال�شابق هي الورود اأو 
العطور اأو الأ�شعار، تهيمن الدببة القطنية على هدايا اليوم. ي�شر م�شفف �شعر يرتاده اأ�شدقاء لي على نف�ض 
التجاه، لكنه وجد نف�شه محل تكذيب من والديه نف�شيهما؛ فهما لم يكونا يحتفالن بعيد الحب فيرف�شان 
الم�شريين  ميل  م�شاألة  ا�شتح�شار  يمثل  المتبادل.  ارتباطهما  عن  للتعبير  خا�شة  منا�شبة  اإلى  الحاجة  بذلك 
القديم المفتر�ض لالحتفال بالأعياد اأيما كانت، طريقة اأخرى للت�شوي�ض على جذور عيد الحب عبر اللجوء 
اإلى التقويمات الخا�شة بالطقو�ض في المعابد الفرعونية على �شبيل المثال. يندرج تعريف عيد الحب بو�شفه 
ا في هذا التجاه؛ اإنه ي�شمح هنا بالتحايل على النقد القومي الذي  )عيد الحب الدولي( ولي�ض »الغربي« اأي�شً
يتهمه بت�شويه الثقافة الم�شرية. لقد اأ�شبح العيد عالمة على التح�شر والعالمية على مثال هذا الم�شتجوب 
اإحياء هذا  العا�شمة  �شكان  ي�شتطيع  القاهرة تختلف عن �شعيد م�شر؛ بحيث  باأن  فرحته  يبدي  الذي كان 

الحدث بال�شكل الذي يريدون.

في نف�ض اتجاه ال�شتراتيجيات التي تروم ت�شريع الحتفال بعيد الحب، تقع الروؤية التي تحاول التقليل 
من اأهمية موقع الخطيبة اأو ال�شديقة الحميمة الكامن وراء عيد الحب. عديد من الذين ا�شتجوبتهم ي�شرون 
اأفراد العائلة وبين الأ�شدقاء. هذه الروؤية، ومثل اختيار  بالفعل على الهدايا والأمنيات التي يتم تبادلها بين 
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الدببة القطنية كهدية متعارف عليها نظًرا اإلى ما تت�شمنه من دللت طفولية قد ترتبط بهذا النوع من الهدايا، 
يبدو اأنها تعك�ض رغبة في تبرئة تعابير الحب التي يثيرها "�شانت فالنتاين" في مواجهة التهامات التي تطال 

هذه التعابير بو�شفها قنوات يمكن اأن توؤدي نحو العالقات المحرمة التي قد ترافقها.

بتطوير  الحب،  لعيد  الموجهة  الإدانات  عن  النظر  وبغ�ض  ال�شيا�شية  اأو  الدينية  الجماعات  بع�ض  قامت 
�شبيل  على  الم�شلمين  بالإخوان  المرتبطين  الطلبة  بع�ض  للجدل. حاول  المثير  العيد  هذا  لتجاوز  ا�شتراتيجيات 
المثال اأن يوؤ�ش�شوا في الجامعة ما �شموه "عيد الحب في اهلل"، الحب الوحيد النقي وال�شريف في نظرهم. الأمر 
قد  للحركة عبر خطاب  ان�شمامات ممكنة  احتمال  اإ�شاعة  بعدم  الجماعة،  اأع�شاء  من  هنا، ح�شب عدد  يتعلق 
النحو  على  الحركة،  توفيقية �شوب  مقاربة  عبر  تدريجيًّا  توجيهها  ذلك  بدًل من  ويف�شل  ا،  يكون عدوانيًّا جدًّ
نف�شه حاول اآخرون عام 2005 اإقامة "يوم محمد" Muhammad Day، دائًما  في نف�ض هذا التاريخ. ما يثير 
النتباه في هذا هو اختيار اللغة الإنجليزية لت�شمية هذا اليوم؛ بحيث يتم اإدراج الحدث في اإطار عالمي للتناف�ض 
بين الأعياد. في اتجاه قريب من هذا، ن�شرت "الم�شري اليوم"، وهي يومية قريبة من المعار�شة المعتدلة، عدًدا 
ا يوم 2008/02/14 تحت عنوان "نحب م�شر.. ونريدها اأن تتغير"، مزينة بعلم م�شري على �شكل قلب. خا�شًّ

4-	�سياق	�لحب	في	م�سر:	�سنو�ت	�لع�سرينيات	و�لخم�سينيات
�شنوات  في  الحب  موقع  عن  منهجية  درا�شات  اأية  اطالعاتي،  بح�شب  توجد،  ل  اأنه  من  بالرغم 
الع�شرينيات، فاإن هناك بع�ض العنا�شر التي ت�شمح لنا بالتعرف على ال�شدى الذي ل تزال تحدثه الإنتاجات 
اأم كلثوم  بداأت م�شيرة كلٍّ من  بالفعل  الفترة  اليوم. في هذه  الم�شري  الجمهور  الفترة لدى  لتلك  الثقافية 
ومحمد عبد الوهاب. وحققت ال�شينما الم�شرية بالمثل انطالقتها �شريًعا، فمنذ بداياتها الأولى، تخ�ش�ض 
الأفالم م�شاحات وا�شعة لق�ش�ض الحب. من الوا�شح بالطبع، اأن ا�شتح�شار الحب والمحبين �شكل مو�شوًعا 
حا�شًرا با�شتمرار في ال�شعر العربي، كما ي�شير اإلى ذلك "�شامولي �شيلكه" Samuli Schielke  في الم�شاركة 
عملية  في  اندراجها  هو  نظري،  في  الع�شرينيات  اإنتاجات  يميز  ما  اأن  بيد  العدد،  بهذا  الخا�شة  الأخرى 

تحديث عاطفي كان في مرحلة التكون، وهذه الدرا�شة �شت�شاعدنا على ر�شم معالمه العامة.

يقيم هذا التحديث العاطفي اأهمية للبيت المكون حول اأ�شرة نووية؛ حيث الرجل وزوجته الوحيدة 
يعي�شان مع اأطفالهما. يلبي الزوج احتياجات المنزل، مع اأحدث تقنيات الراحة، بينما تهتم الزوجة بتربية 
الأولد وباأعمال المنزل. يعتبر الحب المتبادل مركزيًّا؛ لأجل الحفاظ على الن�شجام العائلي. هناك بع�ض 
ين�شاعوا  اأن  ال�شباب  فهل يجب على  الزوجين؛  اختيار  في  الوالدين  ت�شود حيال دور  التي  التناق�ض  اأوجه 
لختيارات الوالدين بخ�شو�ض ال�شريك باعتبار التجربة التي يتمتع بها هوؤلء، اأم اأن يتبعوا م�شاعرهم؟ تركز 
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ال�شينما في الغالب على هذا المو�شوع. اأما بالن�شبة لق�ش�ض الحب التي  تتحول اإلى معاناة وخيبات اأمل فيتم 
ا�شتح�شارها با�شتمرار في الأغاني.

يبدو اأن الفترة �شهدت ولدة العنا�شر الأ�شا�شية لمرجعية التح�شر في هذه الفترة والتي لم تزل موجودة 
اإلى اليوم، وهي تلك التي تجمع بين التعليم، وال�شعود الجتماعي، وم�شاعر الحب. هذه المفاهيم المتعلقة 
مرتبًطا  نموذًجا  وتمثل  المدينية  الحياة  من  جزًءا  ت�شبح  العاطفية  الأمل  خيبات  اأو  الحب  في  بالإخال�ض 
بالطبقات الو�شطى المتعلمة. ت�شبح هنا نماذج الرجولة محالًّ للت�شاوؤل، وي�شكل نموذج الفتاة الجميلة اللطيفة 
التي ترتدي اآخر نماذج المو�شة في باري�ض، حتى وهي تتعر�ض لنتقادات عديدة، مو�شوًعا اآخر يحظى باهتمام 

.(Armbrust 1996) كبير في و�شائل الإعالم

يمكننا، وانطالًقا من هذا، اأن ندرك ب�شهولة كيف نمت بالموازاة مع ذلك طرق جديدة لك�شب الود 
)اأوالمعاك�شة( والتفاعل مع ممثلين من الجن�ض الآخر. تمنح المدن بالفعل كثيًرا من فر�ض اللقاء بعيًدا عن 
 (Abu-Lughod 1971) .رقابة الوالدين والجيران، خا�شة اأن مدن القاهرة والإ�شكندرية ت�شهد مرحلة تو�شع
يتيح التو�شيع التدريجي في النظام التعليمي، بالمثل، فر�ض تكوين �شباب يبدو اأنه لم يعد لدى غالبيتهم القلق 
الزواج. وبالنتيجة هم في حالة جاهزة لق�ش�ض الحب والمغازلت  العمل ومن  من هاج�ض فقدان فر�ض 

(Starrett 1998). الحداثة العاطفية هي انعكا�ض لهذه التطورات، وهي ت�شاهم في تكثيفها.

تتبعت  وقد  قديم،  لجدل  مو�شوًعا  الزواج  في  ال�شباب  يواجهها  التي  ال�شعوبات   �شكلت 
"حنان خلو�شي" )2010( ظهور هذا الجدل في �شنوات الع�شرينيات. وتبدو الحجج الم�شتخدمة متماثلة 
ينظر  الإطار  اليوم. ففي هذا  �شياق مختلف  يندرج في  اأن  النقا�ض يمكن  اأن هذا  بالرغم من  ب�شكل لفت 
اأ�شبحوا  الذين  الرجال  التوالي،  يدان جراء ذلك وعلى  البلد، وهنا  لم�شتقبل  تهديًدا  بو�شفها  العزوبة  اإلى 
اأكثر انحالًل من اأن يتزوجوا، اأو اآباء الفتيات الذين يغالون في م�شاألة المهور. كانت هذه الظاهرة تخ�ض، 
لديهم  اأن  بدا  والذين  الفقراء،  الأغنياء كما من  الو�شطى من  الطبقات  اإلى  ينتمون  �شباًبا  الأول،  المقام  في 

�شعوبات اأقل للزواج.

اختفت هذه الم�شاألة، وفًقا لبحث "خلو�شي"، مع حلول عام 1952، لكنها عاودت الظهور نتيجة 
النفتاح - الظاهرة التي تركت "خلو�شي" التحليل ب�شاأنها معلًقا. على الأغلب يمكننا اأن نفتر�ض وجود 
عالقة ارتباطية بين نمو فجوة الثروة في عهد ال�شادات من جهة، وذلك بعد المرحلة النا�شرية التي �شهدت 
مكانة  على  للحفاظ  ال�شغوط؛  زيادة  اإلى  اأدى  ب�شكل   (Abu-Lughod 1971) الفجوة  هذه  في  ا  تقل�شً
العائالت التي تنتمي اإلى الطبقات الو�شطى، بين طول �شنوات الدرا�شة بالن�شبة لل�شباب المتزايد ومطالبات 
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الأهل المتنامية ب�شاأن المهور من جهة ثانية. بهذه الطريقة، تم ا�شتئناف النقا�ض حول اأزمة الزواج المفتر�شة. 
�شنوات  تتزامن  وبالفعل،  العزوبة.  مخاطر  لتو�شيف  الم�شتخدمة  الحجج  بنمط  اأخرى  فر�شية  تتعلق 
ال�شبعينيات مع بداية عملية اإعادة الأ�شلمة في م�شر. لقد قادت هذه الأخيرة خطاًبا؛ حيث تلعب الرقابة على 
الأخالق دوًرا رئي�شيًّا في اإ�شالح المجتمع. هكذا، وحيث اعتبرت العزوبة منذ الع�شرينيات مو�شوًعا يتعلق 
بالأخالق العامة، ف�شتوفر حركة اإعادة الأ�شلمة ال�شروط الالزمة لإعادة ظهوره ب�شفته مو�شوًعا رئي�شيًّا في 
النقا�ض الإعالمي وفي الخطاب الجتماعي. بيد اأن مرحلة ال�شادات قد تمثل مو�شوًعا للتق�شي بحد ذاتها، 
ال�شوء على  بالنتيجة �شاأحاول الآن ت�شليط  الم�شاركة.  اأتطرق لها في حدود هذه  اأن  اأ�شتطيع  ولالأ�شف لن 

بع�ض العنا�شر ب�شاأن ال�شياق المعا�شر للحب.

5-	في	�سياق	�لحب	�لحالي
في  وا�شع  بجمهور  تمتعت  قد  الحب  زواج  اأو  الرومان�شية  العواطف  مغامرات  نماذج  كانت  اإذا 
الع�شرينيات، فاإن ظروف الممار�شة العملية المتعلقة بال�شعور العاطفي قد تغيرت منذ ذلك الوقت. اأوًل، 
ال�شباب الذي يعتبر فئة عمرية انتقالية بين �شن الطفولة ومرحلة الن�شوج الذي ينتج عن طول �شنوات الدرا�شة 
(Farag 2007)، اأ�شبح يجمع اليوم عدًدا اأكبر من الأفراد، وقد تو�شع جمهور المثاليات الرومان�شية الكامن 

ا. ثم هناك عدد نادر من ال�شباب الذين يتزوجون قبل اأن يح�شلوا على �شهاداتهم، وبالتالي  وفًقا لذلك اأي�شً
اأ�شبح �شن الزواج ب�شكل عام اأكثر تاأخًرا.

عالوة على ذلك، �شمح التو�شع في م�شاحات العالقات الجتماعية ب�شهولة كبيرة في اللقاءات المختلطة. 
وبينما ي�شتمر غالبية ال�شباب في العي�ض مع والديهم حتى �شن الزواج، فاإن و�شائل الت�شالت الحديثة، مثل 
الفتيات من  فاإذا كان تمكن  اأكثر �شعوبة؛  الرقابة الأ�شرية  الإنترنت والهاتف المحمول، تجعل من مهمة 
ا لتفاو�شات طويلة في ال�شابق (Elkamel, 2007)، فاإن هوام�ض  ا�شتخدام الهاتف الثابت قد �شكل مو�شوًعَ
ا من  ال�شتقاللية قد تو�شعت، على هذا النحو، ب�شكل وا�شح. يح�شد الفي�ض بوك و"�شات الع�شل" جزًءا مهمًّ
وقت ال�شباب اليوم، مثلما تو�شحه ال�شاعات الطويلة التي يكر�شها مجموعة من الأ�شدقاء ممن ا�شتجوبتهم 
والدرد�شة  المت�شلين،  لبع�ض  من مجهولين، وحجًبا  دعوات  تت�شمن  التي  المواقع  لهذه  المو�شوع  حول 
الحوارات  في  المحترمين«  وغير  »المحترمين  بين  الخلط  مخاطر  الممار�شة  هذه  تحمل  بحيث  الآنية؛ 

والم�شاجرات التي تتبعها. 

يمكن تبادل اأرقام الهواتف خالل الدرد�شات، ويمكن اأن تتبع المكالمات والر�شائل الق�شيرة لقاءات 
فعلية. لي�ض من ال�شهل على كل حال القيام بهذه الخطوة بالنظر اإلى العالقة بين التجاوزات التي تح�شل في 
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العالم الفترا�شي وبين التفاعل المبا�شر. اأحد الذين ا�شتجوبتهم على �شبيل المثال كان يرف�ض القيام بهذه 
الخطوة: »اأنا ل اأعرفها - يبرر الأمر- فاإذا لم تكن فتاة جيدة، ف�شاأ�شعر بال�شوء.« ولذا لبد من التاأكيد على 
طابع المرح في المقام الأول الذي يميز التفاعالت التي تتم على �شبكة الإنترنت، وهي نادًرا ما توؤدي اإلى 

التزام حقيقي لل�شركاء المعنيين بها.

من  كثير  في  باللعبة  اأ�شبه  المعاك�شة  تكون  اأن  يمكن  ال�شارع؛ حيث  في  نف�شه  الأمر  يمكن مالحظة 
مجموعة  على  خا�ض  ب�شكل  مركزة  جماعي  ب�شكل  تمار�ض  التي  المعاك�شة  اأن  لي  تراءى  لقد  الأحيان. 
الزمالء، اأي الأ�شدقاء الذكور الحا�شرين؛ حيث يبذلون جهًدا؛ للتاأكيد على الرجولة دون الهتمام بكفاءة 
هذا الأداء. التعاليق التي يتبادلها ال�شباب ب�شوت مرتفع حول اأج�شاد الفتيات اأو حول م�شاريع ممكنة للعالقة 
الجن�شية معهن هي من �شمن هذه الممار�شات. بالمثل تبدو اللم�شات والحتكاكات العفوية المق�شودة في 
ال�شارع اأو في و�شائل الموا�شالت العامة (Ibrahim 1998: 180) كتقنيات لالإغواء غير ذات فعالية. ومع 

تكرارها ب�شكل يومي، تنظر اإليها الجمعيات الن�شوية ك�شكل من اأ�شكال التحر�ض الجن�شي.

هجومات  بعد   2006 عام  الإعالمي  الم�شتوى  على  بقوة  ظهر  اأنه  يبدو  )التحر�ض(  الم�شطلح  هذا 
جماعية بالقاهرة طالت فتيات. بيد اأن التمييز بين المعاك�شة والتحر�ض يت�شم بعدم الو�شوح في نظر عدد 
كبير من النا�ض، وتوطيد هذا التمييز يمثل اإحدى اأهم التحديات التي تواجهها جمعيات ترقية حقوق المراأة. 
بين  التاأرجح  طبًعا  لالأفراد  ويمكن  الآخر.  الجن�ض  من  ممثلين  مع  للحميمية  �شعي  التحر�ض �شمن  يندرج 
م�شتويين هما المعاك�شة والرومان�شية. لكن ال�شتقطاب بين المعاك�شة العدوانية والإغواء الرومان�شي يبرز 

هنا على م�شتوى اآخر يمثله خطاب الإدانة الذي يطال م�شطلح "ال�شغب". 

يو�شح لي اأحد الم�شتجوبين الذين تحاورت معهم كيف اأن البع�ض قد ينطق بالإهانة في حين اأنه قد 
يكون ب�شدد محاولة التعبير عن كالم عذب. تبدو المالحظة التي يبديها هذا الم�شتجوب الذي ينحدر هو 
نف�شه من حي �شعبي مثيرة لالهتمام. لقد اأكد لي قبل ذلك بقليل اأن اأ�شكال العالقات بين ال�شباب والفتيات 
في م�شر كانت كثيرة طالما اأنه »يكفي اأن ت�شير فتاة جميلة في ال�شارع حتى يتبعها خم�شة من ال�شباب«، 
التعليم  اإلى  الفتقار  اإدانة  ا�شتخدامه خطاب  يمثل  هنا،  الجماعية.  بالمعاك�شة  ترتبط  التي  الممار�شة  وهي 
موؤ�شًرا على انت�شاره على جميع م�شتويات المجتمع الم�شري. ويبدو اأن الإحالة اإلى التحر�ض بو�شفه �شلوًكا 

ا لدى الأو�شاط ال�شعبية، ترتبط باإدانة التحر�ض بو�شفه عالمة على التاأخر. مفتر�شً
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ا، من جهتهن، بهجة للقيام بدور فعال في عملية الإغواء، لكن هدف الإبقاء  تجد بع�ض الفتيات اأي�شً
على فر�شهن الم�شتقبلية في الزواج يجعل اأكثرهن تميل اإذ ذاك اإلى تف�شيل نماذج الحب الرومان�شي.»اإذا 
كنت ترغب في النوم مع فتاة، يجب اأن ت�شخر منها وتعدها بالزواج«، ي�شرح لي اأحد الم�شتجوبين. قد 
ي�شرف ال�شت�شالم لالإغواء الجن�شي لل�شريك الطرف الآخر عن العالقة في نهاية المطاف، مثلما قد تبدو 
جراأة الفتاة في العالقة اأحياًنا تعبيًرا عن غياب للح�شمة والتحفظ. تبقى عذرية الزوجة لحظة الزواج اأ�شا�شية 
في نظر الغالبية العظمى من الأزواج، »هذا ي�شبه حقيبتك - ي�شرح لي اأحد الذين ا�شتجوبتهم م�شيًرا اإلى 

حقيبتي المو�شوعة على الأر�ض- لن تحب حتًما اأن يفت�ض اأحدهم بداخلها«

تعتبر الخطبة كاإطار �شرعي بامتياز للتعبير عن الحب الرومان�شي. هل يجب النظر  اإلى �شن ق�ش�ض الحب 
الرومان�شي لفترة ما قبل الزواج كمعاك�ض ل�شن الم�شئولية العائلية، حين يتم التخلي عن المظاهر الرومان�شية 
ل�شالح الروتين اليومي؟ هل يتم المخاطرة بالتوقعات الرومان�شية ب�شبب الحياة الزوجية والعالقة الهرمية - 
حتى لو كانت �شورية - التي يفتر�شها الخطاب الأبوي المهيمن؟ �شيعالج "�شيلكه" Schielke هذه الم�شاألة 
عيًدا  الغالب  في  يبقى  الذي  الحب،  عيد  الأ�شا�شي،  التركيز على مو�شوعنا  لنبِق  العدد.  في هذا  باإ�شهاب 
ا بالمخطوبين كما راأينا. يو�شح لي اأحد ال�شباب غير المتزوجين اأن »اأولئك الذين اختاروا عالقات  خا�شًّ
دائمة هم الأقل نزوًعا لالحتفال بعيد الحب«، ب�شكل يتداخل مع اأقوال اأحد الم�شتجوبين الذين ذكرتهم 
اآنًفا. في الواقع، النكات المكررة التي يرددها الأزواج ب�شاأن "الحكومة"، اأي زوجاتهم، الالئي يتهمونهن 
بال�شيطرة على اأعمال المنزل وعلى الميزانية وحتى على تواجدهم خارج البيت الزوجي، تبدو غير مالئمة 
كثيًرا لعترافات حب ملتهبة. بالرغم من ذلك، فاإن الحتفال بعيد الحب من قبل المتزوجين هو من هذه 
ال�شريح  التعبير  يتخذ  العيد.  بف�شل هذا  الحب  لعقد  تاأ�شي�ض  باإعادة  الواقع  في  الأمر  يتعلق  الناحية لفت؛ 
عن م�شاعر الحب اإذن اأهمية غير م�شبوقة، على عك�ض مفهوم الحب ال�شمني الناتج عن المعرفة التي من 

المفتر�ض اأن تتطور بعد الزواج.

6-	�لقاهرة	�لكوزموبوليتانية	وعيد	�لحب
تزامن انت�شار عيد الحب مع ا�شتقطاب اجتماعي متناٍم؛ حيث فقدت الطبقات الو�شطى مكانتها اإلى 
اأكثر  مي�شورة  طبقات  ل�شالح  الأمة،  اإ�شالح  على  يقوم  الذي  التحديثي  للم�شروع  مميز  كقائد  كبير  حد 
ا�شتعجاًل للمطالبة ب�شكل ما من الكونية. عيد الحب الذي يتم تقديمه �شراحة كحدث عالمي، يجعل من 

المفيد هنا النظر في نتائج هذه التحولت.



31	 	 	 	 	 �إبريل	2011											

لقد اأدى العقدان الأخيران في العديد من الم�شتويات، اإلى ه�شا�شة متزايدة في الطبقات الو�شطى. فر�ض 
الفئة، يمكن  التطلعات المعبر عنها لدى هذه  التي لعبت دوًرا مركزيًّا في  العام  العمل الم�شتقرة في القطاع 
القول اإنها اختفت وهي على نحو متزايد تفقد قيمتها ب�شبب الأجور المتدنية التي تقدمها وب�شبب الت�شجيع 
الذي تحظى به روح المبادرة الذاتية من قبل الهيئات الحكومية كبديل عنها. من جهة ثانية، فقدت �شهادات 
قطاعات التعليم العام قيمتها ل�شالح التكوينات المكت�شبة في موؤ�ش�شات خا�شة. بهذه الطريقة، اأ�شبحت قاعدة 
ال�شرعية التي كان يعتمد عليها هوؤلء بو�شفهم الق�شم المتعلم من المجتمع محل �شك طالما اأن التعليم الذي 
يح�شله اأفراد الطبقة الو�شطى يبدو اأكثر فاأكثر غير ذي جدوى كبديل لل�شعود الجتماعي. واأخيًرا، اأ�شبحت 
الهيمنة التي كان يمكن اأن تن�شب اإلى الطبقة الو�شطى، بو�شفها الطبقي، على الم�شتوى الثقافي، محل �شك 
هذه  داخل  في  الخا�ض  القطاع  اإلى  ينتمون  الذين  للفاعلين  المتزايد  والوزن  الإعالم  و�شائل  انت�شار  ب�شبب 
الو�شائل، ال�شيء الذي �شمح مثاًل، وفي اآن واحد، باأن يتعاي�ض "�شعد ال�شغير" مع "روبي" ومع "محمد منير".

الجتماعية  العالقات  ف�شاءات  ب�شاأن  اأبحاثه  في   Anouk de Koning كونينغ"  دي  "اأنوك  يحدد 
لأغنياء القاهرة الذين يرتادون "مقاهي" الأحياء الراقية )2009(، تطلعات هوؤلء ال�شباب الذين ا�شتجوبهم 
و�شعه  الذي  النظري  الإطار  اإلى  الم�شطلح  هذا  يحيل  كوزموبوليتاني".  "راأ�شمال  نحو  �شعًيا  بو�شفها 
"بورديو" Bourdieu . يميز هذا الأخير لأغرا�ض التحليل بين راأ�شمال المال الذي يملكه الأفراد وراأ�ض 
مالهم الجتماعي، اأي ال�شبكات التي يتعارفون فيها، وبين راأ�ض المال الثقافي الذي يحيل اإلى التعارفات 
في  المكانة  رموز  يم�ض  الذي  الرمزي  المال  راأ�ض  وبين  المختلفة،  الف�شاءات  في  لالندماج  ال�شرورية 

ت�شل�شالت الهرمية المختلفة داخل مجتمع ما.

ا في غالب الأحيان. الم�شار التعليمي  هذه الأنواع المختلفة من راأ�ض المال تتالزم ويعزز بع�شها بع�شً
الخا�ض لالأغنياء؛ حيث الو�شول اإليه م�شروط بالثروة، هو اأحد الأدوات الرئي�شية للح�شول على راأ�ض المال 
الجتماعي، والثقافي، والرمزي. وهذا بدوره ي�شاعد، بالنتيجة، على ت�شريع الموقع المهيمن للنخب داخل 
المجتمع طالما اأنها لم تعد تعتمد على الثروة فقط. ي�شاهم راأ�ض المال العالمي الذي ي�شتح�شره "كونينغ" 
ل ل�شيما عبر اإتقان اللغة النجليزية التي اكت�شبت بف�شل ارتياد  في التاأكيد على راأ�ض المال الثقافي الُمَح�شَّ
مدار�ض اللغات والجامعات الأجنبية. اإلى هذا الراأ�ض المال الثقافي تنتمي القدرة على التفاعل مع ممثلين من 
الجن�ض الآخر في �شياقات اأماكن العمل اأو في المقاهي بدون اأن يوؤثر ذلك على احترام الن�شاء الحا�شرات 

ول على اختزال التبادل مع الآخر اإلى مح�ض لعبة اإغواء اأو ا�شتيالء.
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هناك تناق�ض اأكيد ي�شود في م�شر منذ زمن طويل تجاه ممار�شات الأغنياء، الذين ينظر اإليهم في الغالب 
بو�شفهم "متغربين" بقوة وبالتالي بال اأخالق. هذه الزدواجية متبادلة. فالم�شتجوبون في بحث "كونينغ" 
القاهرة هم  �شكان  اأغلبية  اأن  يعتبرون  بو�شفها تجربة مريرة؛ حيث  المدينة  اإلى  تنقالتهم  ي�شفون  ما  غالًبا 
في نظرهم غير قادرين على التعامل الالئق مع الفتيات. ال�شعور بالح�شار داخل المدينة يبدو قويًّا، فبع�ض 
الأماكن، مثل المقاهي اأو المراكز التجارية، تبدو مثل تجمعات اأمنية؛ حيث الدخول اإليها م�شروط بالثروة. 
ثم هناك نوع من الزدراء ي�شود تجاه المنتجات المحلية وعادات الطبقات الدنيا. بالرغم من ذلك، فاإن هذا 
ا مع الخطاب القومي؛ لأن ممثلي الطبقات المي�شورة هوؤلء اإنما يعبرون في الواقع  الموقف لي�ض متعار�شً

عن ممثلي الأمة القادمة.

تميل مرجعية التح�شر التي تم التطرق اإليها اأعاله، على هذا النحو، اإلى التماهي اأكثر فاأكثر مع راأ�ض 
المال الكوزموبوليتاني. ف�شعبية المراكز التجارية - التي تزامنت مع تراجع هذه الأخيرة ل�شالح المجمعات 
هذه  في  ت�شاهم  المدينة،  اأحياء  عبر  المختلطة  المقاهي  ف�شاءات  وظهور   - حديًثا  ظهرت  التي  التجارية 
الهيمنة الجديدة. ويلعب الت�شويق هنا دوًرا مركزيًّا؛ لأنه منوط بتحفيز والتنبوؤ بمطالب واحتياجات ال�شكان. 
ا�شتفاد عيد الحب من هذه الو�شعية؛ ليكت�شب مو�شع قدم في م�شر، وليفعل ذلك خارج اأو�شاط الأثرياء في 

المجتمع باأ�شره.

7-	�لحب	و�لتحديث
يعك�ض انت�شار عيد الحب بامتياز غمو�ض المرحلة الراهنة؛ من حيث اإنه يبلور التوترات بين المرجعية 
الأ�شالة والمعا�شرة. فنجاح عيد الحب  المتناف�شة حول  المفاهيم  بين  التح�شر كما  الدينية وبين مرجعية 
لدى  وخارجها  الح�شرية،  المناطق  �شكان  لدى  الرومان�شية  ال�شور  بانت�شار  ي�شمح  والإعالمي  التجاري 
الم�شريين جميعهم. ت�شلم نماذج الحب التي تحظى بدعاية غير م�شبوقة باأن التعبير ال�شريح عن ال�شعور 
هو �شرط م�شداقيته، وتعيد التاأكيد على حق الختيار الفردي الذي يكمن وراء العالقة بين الطرفين. واإذا 
كان �شعور الحب، في مظاهره النف�شية والبيولوجية، لي�ض جديًدا بالفعل، فاإن عيد الحب يظهر التحولت 
التي تطال اإطار التعبير عنه. خلف ظاهرة الطبقة الذي تكلمنا عنه، يتيعن علينا اأن نحاول فهم ال�شدى الذي 

واجهته مثل هذه المفاهيم في المجتمع المعا�شر. 

ي�شمح تعدد معاني الحب باأنواع من الترقيع والت�شوية. نجد ذلك مع مو�شوع الت�شويق، كما راأينا، 
ا باعتبار الحب مو�شوًعا رئي�شيًّا يحظى بالأهمية في خطاب المخت�شين في ميدان التطوير الذاتي وعلم  واأي�شً
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النف�ض. في الإطار نف�شه �شنجد هناك تثميًنا للم�شاعر والنفعالت لدى عدد من الدعاة التلفزيونيين. ويوؤدي 
اعتبار الحب �شعوًرا مطلًقا، وغير اأناني، ول مفر منه، اإلى ت�شجيع على عمليات الترقيع. وت�شع هذه الو�شعية 
التي  ال�شهرة  اأنف�شهم، وب�شبب من  ال�شيوخ  ال�شباب في مواجهة خطابات متناق�شة وتولد توترات. بع�ض 

حققوها، يجدون حياتهم العاطفية وقد تحولت اإلى مو�شوع عام من قبل ال�شحافة.

الإ�شالحية  �شياق  في  الذات  والتعبير عن  والتعليم،  الحب،  بين  المتبادلة  العالقة  في  هنا  النظر  ينبغي 
تمثل عن�شًرا  الفرد  للذاتية والفردية، لكن م�شاركة  الحب كاأداة متميزة  يبدو  ال�شارية في م�شر.  التحديثية 
هذا  اإن  الجماعة.  اتجاه  بم�شئولياته  ي�شعر  اأن  الجميع  على  ينبغي  بحيث  الإ�شالح؛  م�شروع  في  اأ�شا�شيًّا 
التحديث يعتبر تحديًثا وظيفيًّا في عمقه، فالكل مدعو اإلى التاآزر؛ لأجل ال�شالح العام، بمجرد اأن يتحقق 
الإ�شالح. الجماعة في حد ذاتها، �شواء تعلق الأمر بالدولة اأو بالأمة، يتم ا�شتثمارها عاطفيًّا بقوة، والنتيجة 
هي اإ�شرار متزايد على �شرورة التعبير عن الم�شاعر تجاهها. التعبير عن العاطفة وعن محبة اهلل في الدين 
ا، ل �شيما عبر ا�شتح�شار الدموع التي تذرف خالل الدرو�ض الدعوية  ت�شبح هي الأخرى ذات قيمة عالية جدًّ

اأو خالل تالوات القراآن الكريم.

الخطاب  ذلك  الأذهان  اإلى  يعيد  م�شهد  في  اأوالدين،  اأوالقومية،  العاطفة،  مع  التحديث  يترافق 
الرومان�شي الألماني الذي ت�شكل في القرن التا�شع ع�شر. وال�شوؤال هنا هو كيف ينتقل المرء من الحما�شة 
اأو تجاه حب اهلل نحو الم�شاعر الموجهة للحبيب. هنا يترك الغمو�ض الذي يطال المفاهيم  تجاه الوطن 
ال�شاأن، فبين عاطفة مفردنة وفردانية  اأحياًنا اأخرى بهذا  اأحياًنا و�شمنية  المجال ل�شراعات رمزية مفتوحة 
عاطفية، اأي بين التعبير المثمن عن الم�شاعر التي من المفتر�ض اأنها ت�شمح بالترابط بين الفرد والجماعة؛ 
لأجل م�شتقبل اأف�شل من جهة، وبين ال�شعي نحو الكتمال العاطفي با�شم الفرد من جهة ثانية، فاإن الروابط 
ا لكنها حا�شرة بقوة. فاإذا كانت الم�شالح الفردية وم�شلحة الجماعة ل تترابط بالفعل ب�شكل  هنا ه�شة جدًّ
ميكانيكي، فاإن الخطاب الليبرالي يعزز مثل هذا الطريق المخت�شر؛ بحيث يظهر الحب كما النجاح اليوم 
في م�شطلحات تنتمي اإلى مخيال عالمته الدالة على  مرجعية مدنية مو�شومة بالتاأكيد على الكوزموبوليتانية، 
وفي الوقت نف�شه الإ�شرار على البقاء م�شريًّا رغم كل �شيء. يفتر�ض بهذا اأن م�شتقبل الأمة يحمله متعهدون 
�شباب مزودون براأ�ض مال كوزموبوليتاني. اإن عيد الحب يقدم الفر�شة لن�شبة كبيرة من ال�شكان؛ للتعبير عن 

م�شاعرهم، وهم في الوقت نف�شه يعبرون عن نف�ض التطلعات التي يحملها هوؤلء ال�شكان جميًعا.
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