
اإلمام احلسني× يف رواية بني القصرين لنجيب حمفوظ
رؤية حتليلية

 أ. م. د. وسام علي محمد حسني*

مة املقدهّ
م�ن املعروف ملؤّرخ�ي األدب العريب ودارس�يه أّن اإلمام احلس�ن×، قد احتل 
مس�احة واس�عة يف خارطة هذا البل�د، وكان أحد حماور القصي�دة العربية منذ واقعة 
الط�ّف 61ه�� إىل يومن�ا هذا، ولك�ن من غري املع�روف للكثري من املهتّمن بش�ؤون 
األدب م�ا احتّل�ه اإلمام احلس�ن× يف األجن�اس األدبية األُخرى، ال س�ّيام احلديثة 

منها، أال وهي الرواية.
وممّ�ن أفرد له× فضاء واس�عًا يف روايات�ه من الروائين الع�رب الكبار يف القرن 
العرشي�ن ه�و الروائي نجي�ب حمفوظ، الذي انس�اب اإلمام احلس�ن× يف ثنايا فنّه 
الروائ�ي انس�ياب املاء الزالل يف س�واقي البس�اتن املزه�رة، وقد ارتأي�ت أن أختار 
إح�دى رواي�ات نجيب حمفوظ، وأكش�ف ع�ن مامح اإلمام احلس�ن× وصورته 
يف تل�ك الرواي�ة، وهي رواية ب�ن القرصين، وهي واحدة من ثاثية: قرص الش�وق، 

والسكرية، وروايتنا موضوع البحث والدراسة.
لق�د اخت�ذُت منهجًا يقوم ع�ىل مقّدمة ومتهي�د وحمورين وخامتة وقائم�ة باملصادر 
املفهرس�ة، وق�د تناولت يف التمهيد تاريخ الدول�ة الفاطمية يف مرص، ودورها يف نرش 
مذهب آل البيت^، والش�غف باإلمام احلس�ن×، كام تتبعت املوروث املرصي، 

* جامعة الكوفة/كلية الرتبية للبنات/ قسم اللغة العربية.
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وتلمست أثر اإلمام احلسن× فيه.
ويف املح�ور األّول وقف�ت عن�د اإلمام احلس�ن× يف ذاكرة نجي�ب حمفوظ، كام 
تتبعت شخصية اإلمام احلسن× يف رواية بن القرصين يف هذا املحور، واستكملت 
قس�امت ومامح صورة اإلمام احلس�ن× يف ش�ارع املعّز أو ش�ارع بن القرصين، 

حيث يرتبع مسجد احلسن شاخمًا يطاول الزمن.
ك�ام توقف�ت متناول�ة اإلم�ام احلس�ن× يف رح�اب األرُسة املرصي�ة املتمثلة يف 
ُأرسة أمح�د عبد اجلواد وأفرادها، ال س�ّيام زوجته أمينة الت�ي تعّلق قلبها بحب اإلمام 
احلس�ن×، وكذل�ك ابنه�ا الصغري ك�امل الذي كانت ل�ه تأمات مع�رّبة عن ذلك 
احلب اإلهلي الذي جيمعه باإلمام احلسن×، لقد متّكن نجيب حمفوظ من تصويرها 
ورس�مها بريش�ة الفنان احلاذق، وتقديمها للقارئ بُأس�لوب مؤّثر للغاية، ثّم أهنيت 

الدراسة بخامتة خلّصت فيها أهم ما توّصلت إليه من نتائج.

التمهيد: الدولة الفاطمية يف مصر ودورها يف نشر مذهب أهل البيت^
من املعروف لداريس تأريخ الدولة الفاطمية يف مرص، أهّنم قد توّجهوا بأنظارهم 
م�ن ب�اد املغرب التي س�ادها االضطراب م�ن حن آلخر إىل مرص؛ لوف�رة ثرواهتا، 
وقرهب�ا م�ن باد امل�رشق، األمر ال�ذي جعله�ا صاحلة إلقام�ة دولة مس�تقّلة تنافس 

العباسين)1(.
»ومل تواجه مجاهر السنّة يف مرص أّية ضغوط من قبل الدولة الفاطمية؛ إلجبارها عىل 
التخيّل عن مذهبها كام أشـاع خصوم الفاطميني، وإّنام اجلامهر هي التي زحفت طواعية 

نحو دعوة آل البيت، حتى حتّول أنصار مذهب السنّة إىل أقلية«)2(.
 وتذك�ر املص�ادر أّن�ه عندما »وصـل اخلليفة املعّز لديـن اهلل الفاطمـي إىل القاهرة يف 

.www.dovar.net :1( ُانظر: تأسيس الدولة الفاطمية، موقع(
)2( الورداين، صالح، الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني: ص27.
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سنة 362هـ، رّكز اهتاممه يف حتويل املرصيني إىل املذهب الشيعي«)1(، وقد كانت القاهرة 
آنذاك تشّكل مركزًا حلركة التشيع يف مرص؛ باعتبارها عاصمة الدولة الفاطمية ومقرًا 

للدعوة، ومنها ينطلق الدعاة إىل أقاليم مرص ونجوعها)2(. 
ويبدو أّن »األساس القوي الذي كانت عليه الدولة الفاطمية، هو انتساهبا إىل اإلمام 
عيل بن أيب طالب×؛ وهلذا كان السـالح القوي الذي اسـتعمله أعداؤها ومعارضوها 

هو الطعن يف رشعية حكمها«)3(.
وق�د فّض�ل الفاطمي�ون االنتامء إىل الس�يدة فاطم�ة الزهراء’؛ »ألهّنـم ُيقيمون 
حّقهم يف اخلالفة عىل أهّنم أسباط النبي×، وأهّنم أبناء الويص عيل بن أيب طالب، ولكن 
العباسـيني ينازعوهنم دعوى الوصاية وينكروهنا، ويقولون: إن النتسـاب إىل النبي من 
جانـب عّمـه العباس أقرب من جانـب عيل ابن عّمه أيب طالب، ومن أجل هذا يتسـّمى 

الفاطميون هبذا السم؛ ألّن بنوة الزهراء نسب ل يدعيه العباسيون«)4(.
ولع�ّل الصبغ�ة الديني�ة العميقة قد طبعت سياس�ة الدول�ة الفاطمية من�ذ الِقدم، 

وبفضل هذا قامت حكومتهم، وترّكزت يف مرص)5(.
وتذكر املصادر أّن الوزير الفاطمي الصالح طائع بن رزيك، قد لعب دورًا هامًا 
يف حف�ظ رأس اإلم�ام احلس�ن× مؤقتًا بال�رسداب، حيث انتقل من عس�قان إىل 
القاهرة يف 8 مجادى اآلخرة عام 548ه�، وبقيت عامًا مدفونة يف قرص الزمرد، حتى 
ُأنش�ئت له خصيصًا قبة هي املش�هد احلال، وكان ذلك عام 549ه�)6(، وقد تّم »حل 

املبحث اخلامس،  التشيع،  السّنة ونرش  الفاطمية وخيانتها يف حمو  الدولة  الفرق،  ُانظر: موسوعة   )1(
.dorar.net/enc/firq/1843

)2( ُانظر: مرغي، جاسم عثامن، الشيعة يف مرص: ص73.
)3( األميني، حممد هادي، عيد الغدير يف عهد الفاطمين: ص29.

)4( العقاد، عباس حممود، فاطمة الزهراء والفاطميون: ج2، ص346.
)5( ُانظر: األميني، حممد هادي، عيد الغدير يف عهد الفاطمين: ص30.

)6( ُانظر: إبراهيم، حممد زكي، مراقد أهل البيت يف القاهرة: ص43.



46

رشـ  السنة اخلامسةـ  1438 هــ  2017م
العدد السابع ع

رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م
العدد احلادي ع

4646

رشـ  السنة اخلامسةـ  1438 هــ  2017م
العدد السابع ع

رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م
العدد احلادي ع

464646

رشـ  السنة اخلامسةـ  1438 هــ  2017م
العدد السابع ع

الـرأس الرشيف من الرسداب العظيم إىل هذا القرب، وُدفن به يف الثالثاء األخر من ربيع 
اآلخر عىل املشـهور من العام التايل، وهو موعد الذكرى السـنوية الكربى بمرص لإلمام 

احلسـني«)1(، ويبدو أّن حضارة مرص الفاطمية »يف ظّل اإلسـالم الشـيعي، كانت نتاج 
جتربة فريدة من نوعها للدولة اإلسالمية الشيعية، وسنجد مؤرشات عظمة هذه احلضارة 
يف املؤسسـات التي بناها اخللفاء املرصيون، فاملظهـر احلضاري املتمّيز واملتقّدم هو الذي 
يـدل عىل عظمة الفكر الذي حيمله أهلها آلل البيت^، الذين أصبحوا نرباسـًا حُيتذى 

به يف امُلثل اإلسالمية واإلنسانية«)2( عىل مّر األزمان والعصور.

اإلمام احلسني× يف املوروث املصري
لق�د ترّشفت مرص بأهل البيت^ من�ُذ أن جاءها حممد بن أيب بكر عامًا لإلمام 
ع�يل×، واس�تمرت عاقته�ا بأهل البيت^، وق�د زاد من والئها جم�يء عدد من 
األعام، كاإلمام الشافعي عندما انتقل إىل مرص، حيث نقل معه هذا احلب، وكذلك 
وجود بعض من آل البيت كالس�يدة نفيس�ة بنت احلسن التي ُدفنت هناك)3(، وما زال 

مرقدها يؤّمه الزائرون من كّل حدب وصوب؛ تيمنًا بحفيدة الرسول حممد‘. 
ومل يقترص األمر عىل ذلك، فكان لقيام دولة كاملة حكمت مرص � وُعرفت باسم 
الفاطمي�ن، وق�د رفعت ش�عارًا عنوانه حب أهل البيت^ � آثار كب�رية، منها: بناء 
القاه�رة التي أنش�أها جوهر الصقيل، وأصبحت مركزًا لإلش�عاع احلضاري للبلدان 
املجاورة، وقد تكّرست عاقة مرص بأهل البيت^ حتى العصور املتأخرة، ويقال: 
إّن م�رص س�نّية املذهب، ش�يعية اهل�وى، وحن يزور اإلنس�ان مقام احلس�ن×، أو 

السيدة زينب’ يرى مظاهر التعّلق بأهل البيت واضحة هناك)4(. 

)1( املصدر السابق: ص48.
)2( صالح، حسن حممد، التشيع املرصي الفاطمي: ص9.

.www.abraronline.net :3( ُانظر: اإلمام احلسن× يف الثقافة املرصية، موقع(
)4( ُانظر: املصدر السابق.



ظ 
فو

 حم
ب

جي
ن لن

رصي
الق

ني 
ة ب

واي
يف ر

 ×
ني

حلس
م ا

إلما
ا

47

ويوج�د يف مرص كث�ري من األرضحة وامل�زارات التي ال حرص هلا، والتي ُينس�ب 
الكثري منها إىل أهل البيت×، ومن املعروف أّن مرص قدياًم قد اشُتهرت بكثرة ما هبا 

من املساجد والقباب واألرضحة، وما ذلك إاّل لطيبة وصاح يغلبان عىل أهلها)1(.
وقد تنس�مت أرض مرص وأهلها »حبًا يف آل البيت عشقًا وتشيعًا، ومل يكتفوا بتلك 
األضحـة واملشـاهد احلقيقية، وإّنام بنـوا العرشات، بل واملئات من األضحة ومشـاهد 

الرؤيا«)2(، ومازالت آثارها باقية ليومنا هذا.
ويبدو أّن حب املرصين آلل البيت^ وتربكهم هبم، دفعهم لبناء تلك األرضحة 
التي محلت أس�امءهم، وقد أمج�ع املؤرخون عىل أهّنا حتوي »رفـات أصحاهبا بالفعل، 
وأضحة ُأخرى ُيسـّميها املؤرخون مشـاهد الرؤيا، أي: إهّنـا ل حتوي رفات أصحاهبا، 
وإّنـام ُأقيمـت للتربك هبم فقط«)3(، ويروى أّن الس�يدة زينب’ قد اختارت »مرص ملِا 

علمت من حب أهلها وواليها ألهل البيت«)4(.
وقد دخلتها يف »أوائل شعبان سنة 61 من اهلجرة، ومعها فاطمة وسكينة وعيل أبناء 
احلسـني، واسـتقبلها أهل مرص يف بلبيس ُبكاة معّزين، واحتملها وايل مرص مسـلمة بن 

خملد األنصاري إىل داره باحلمراء القصوى عند بساتني الزهري حي السّيدة اآلن«)5(.
وتذكر املصادر أّن: »السيدة زينب أّول جوهرة من دوحة النبّوة املباركة ترّصع أرض 
مرص، بل هي ريض اهلل عنها ظّلت منذ هذا التأريخ قبسًا من أقباس النبوة يف مرص«)6(.

كام اس�تقبل أهل مرص الس�يدة نفيس�ة أحس�ن اس�تقبال، فقد أحّبها الشعب 
املرصي قبل قدومها إليهم)7(. ويبدو أّن مرونة املرصين يف تناول الدين بشكل خاص، 

)1( ُانظر: شاهر، هادي خرسو، ويت شوين حممد، أهل البيت يف مرص: ص63.
)2( املصدر السابق: ص67�68.

.egypthistory.net/2010 :3( مكانة أهل البيت عند املرصين، موقع(
)4( إبراهيم، حممد زكي، مراقد أهل البيت: ص68.

)5( املصدر السابق.
)6( شاهر، هادي خرسو، ويتـ  شوين حممد، أهل البيت يف مرص: ص71.

)7( ُانظر: أبو علم، توفيق، السيدة نفيسة ريض اهلل عنها: ص80.
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ق�د س�اهم يف حتديد املامح الثابتة يف الش�خصية املرصية)1(، كام س�اهم وجود رأس 
اإلمام احلس�ن× يف مرص عىل ربط املرصين بمذهب التش�ّيع وح�ّب آل البيت)2(. 
ومن بن العادات الش�يعية الباقية يف مرص ليومنا هذا ذكرى عاش�وراء، »وقد كان 
املرصيـون حُييون قدياًم ذكرى عاشـوراء، حيث كان املوكب خيرج من املسـجد وجيوب 
املدينـة رافعـًا األعالم يف ذكرى استشـهاد اإلمام احلسـني×، وكان املوكـب يتألف من 
جمموعة خيول يمتطيها الشباب للتذكر بموكب اإلمام احلسني× يف كربالء، وبعد أن 
جتوب اخليول املدينة يّتجه اجلميع إىل منازهلم لتناول طبق عاشـوراء، ويف املسـاء يتجمع 
الناس يف بيت كبر يف القرية، حيث يستمعون للقرآن الكريم، وتنطلق األناشيد يف حّب 
آل البيت«)3(، »وقد استمرت مواكب الشيعة احتفاًل بذكرى عاشوراء حتى فرة قريبة، 
ويبـدو أّن هـذه املواكب من بقايـا العهد العثامين الـذي ُأتيحت يف أواخـره فرصة لربوز 
شـيعي، وإن كان حمـدودًا«))(، »وإّن وجـود مثـل هذه العـادات والتقاليد حتـى اليوم يف 

مرص، ليدل دللة واضحة عىل أّن التشيع استمر وجوده يف الواقع املرصي«)5(.
»ويف شـهر رمضان يصبح الريح والساحة املحيطة به قبلة لسكان القاهرة، ومنهم 
َمن يتنسم فيه رائحة سليل النبّوة، ومنهم َمن يذهب إىل اإلمام الشهيد دون أن يشغل باله 
بموقع الدفن احلقيقي، فاإلمام روح أعىل من أّي جسد«)6(، »وكام حيمل املرصيون احلّب 
والتقدير لإلمام احلسني×، فإهّنم حيملون حّبًا بالقدر نفسه لشقيقته السيدة زينب’، 
التي عانت بعد استشـهاده من التضييق بعـد أن تىّل اجلميع عّمن بقَي من آل البيت^ 
وسبوهم، فلم جتد السيدة زينب’ من كّل بالد اهلل أرضًا تستضيفها وحتميها من بطش 

)1( ُانظر: الورداين، صالح، الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني: ص77.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ص112.

.egypthistory.net/2010 :3( مكانة أهل البيت عند املرصين، موقع(
)4( الورداين، صالح، الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني: ص75.

)5( املصدر السابق. 
.egypthistory.net :6( مكانة آل البيت لدى املرصين، موقع(
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يزيد وزبانيته غر أرض مرص، فقّررت اهلجرة إليها«)1(.
وآلل البي�ت يف م�رص � فضًا عن ذلك � مش�اهد ي�أيت إليها الزائ�رون من أنحاء 
م�رص يف خمتلف املناس�بات الدينية وغريها، ويف مقّدمتها مش�هد رأس احلس�ن×، 
ويأيت بعده مش�هد السيدة زينب’، وكا املشهدين يف القاهرة، ومشهد أيضًا باسم 
اإلمام زين العابدين، وهو يف احلقيقة مش�هد رأس ولده الش�هيد زيد صاحب الثورة 
عىل هشام بن عبد امللك األُموي)2(، لقد ترّسخ حب آل البيت^ يف ضامئر املرصين 

الذين »مازالوا حيبوهنم ويوالوهنم، وهي حقيقة ل مراء فيها«)3(.
»وقد جتّسدت يف اهلوية املرصية عرب األجيال املتوارثة، وقد جتىّل ذلك احلب آلل البيت 

أن تسـموا بمسـميات أهل البيت عيل واحلسـن واحلسـني«)4(. فضًا عن تسمية بناهتم 
بنفيس�ة وُأّم كلثوم وزينب... من مس�ّميات س�يدات آل البي�ت^. كّل ذلك يؤّكد 
عم�ق حمبة املرصين آلل البيت، وهذا كّله قد ألق�ى بظاله عىل نتاج أدب املرصين، 

ال سّيام الرواية املرصية، ويف مقّدمتها روايات نجيب حمفوظ.

احملور األوهّل: اإلمام احلسني× يف ذاكرة جنيب حمفوظ
لقد تغلغل اإلمام احلسن× يف الوجدان املرصي بكّل أطيافه، وال سّيام الكّتاب 
والروائي�ن منه�م، الذين عرّبوا عن »فلسـفة وتبحـر يف جمريات التاريخ، قـام به كبار 
املفكرين مثل عباس حممود العقاد، حني كتب أبو الشـهداء، وكان منطلقًا آلخرين«)5(، 
ومن املعروف أّن الثقافة العربية كانت منقس�مة بن »مدرسـتني: مدرسـة طه حسني، 
ومدرسـة العقاد، فهو صاحب فلسـفة يف التاريخ، فتناول هذا اجلانب اإلنساين من ثورة 

)1( املصدر السابق.
)2( ُانظر: مرغي، جاسم عثامن، الشيعة يف مرص: ص114.

)3( النميش، أمحد راسم، مقّدمة املرصيون والتشيع املمنوع: ص8.
)4( الورداين، صالح، الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني: ص16.

. www.abrar online. net/ar :5( اإلمام احلسن يف الثقافة املرصية، موقع(
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اإلمام احلسني، يقول: هذه اإلنسانية ل تزال يف عطش جديد لدماء الشهداء«)1(.
وممّ�ا ُيذك�ر يف تأريخ م�رص أّن »القرويني من أريـاف مرص ل ينظـرون إىل القاهرة، 
إّل باعتبارها املكان الذي يوجد فيه مسـجد احلسـني، ومسـجد السيدة زينب÷، وقد 
أشـارت رواية األيام لطه حسـني إىل ذلـك، حيث حكى عن نظرهتم حـول القاهرة أهّنا 

تعني: احلسني، السيدة، األزهر«)2(. 
ومل ختتلف نظرة نجيب حمفوظ عن نظرة َمن س�بقه يف حّبه لإلمام احلس�ن×؛ إذ 
قال: »لقد ولدُت يف حي اجلاملية بجوار احلسني، ثّم انتقلُت إىل العباسية، وأنا أحل هلذه 

األحياء ذكريات غالية دافئة ما زلت أحنُّ إليها، وأنا يف شيخوختي«)3(.
ومن املعلوم أّن نجيب حمفوظ قد أمىض طفولته »وسط الشوارع الفقرة املؤدية إىل 
جامع األزهر، الذي يناهز عمره األلف عام، والتي تؤدي أيضًا إىل مسجد احلسني حفيد 
النبـي حممد عليـه الصالة والسـالم، واملوجود بداخلـه ضيح بديع، حيتـوي عىل رأس 
اإلمام احلسـني، كام تقود هذه الشـوارع الصغـرة أيضًا إىل العديد مـن اجلوامع القديمة 

األُخرى التي يتجاوز عمرها مئات األعوام«))(.
لقد جعل نجيب حمفوظ يف أّول حياته اإلمام »احلسني مثالً مع صدمة احلب اهلائلة، 
التـي اتضـح له يف هنايتها أّنه ضحية اعتداء منكر، تآمر به عليه القدر وقانون الوراثة«)5(، 
وق�د كانت ُأرسة نجيب حمفوظ متلك »بيتًا جديدًا يف حي العباسـية، رغم هذا النتقال 
كانت األرُسة دائمة الردد عىل حي احلسني، وكان نجيب حمفوظ خيتلف إىل حي احلسني 
عادًة، ومل يكن متواجدًا لعشق هذا احلي، فقد ورث ذلك عن ُأّمه؛ ألهّنا كانت كّل صباح 
تركـب العربـةـ  التي جتّرها اخليول وُتسـّمى السـوارسـ  من العباسـية، وتذهب لزيارة 

)1( املصدر السابق.
)2( مرغي، جاسم عثامن، الشيعة يف مرص: ص169.

)3( عيد، حسن، نجيب حمفوظ رحلة املوت يف أدبه: ص292.
.www.m.yalaa.com :4( نجيب حمفوظ األديب املرصي الكبري، موقع(

)5( عيد، رجاء، دراسة يف أدب نجيب حمفوظ: ص63.
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احلسـني، وزيـارة أقارهبـا وجراهنا القدامى، ثـّم تعود ومل تنقطع عن تلـك اليومية طول 

حياهتا«)1(.
وممّ�ا يرويه نجي�ب حمفوظ يف مذكراته ع�ن والدته وعاقتها باإلمام احلس�ن× 
بالق�ول: »لقـد ظّلت ُأّمي حتى حدود التسـعني من عمرها تزور احلسـني«)2(، وقد ظّل 

نجيب حمفوظ »مالزمًا لوالدته باستمرار يف زيارهتا إىل احلسني«)3(.
وُيضي�ف نجيب حمفوظ: »كانت والديت حُتيطني برعايـة كبرة، وتصحبني معها يف 

كّل مكان تذهب إليه، سواء يف زياراهتا للحسني، واملتحف، واألديرة«)4(.
إاّل أهّنا كانت »تعشـق سـيدنا احلسـني وتزوره باسـتمرار، ويف الفرة التي عشـناها 
يف اجلامليـة كانـت تصحبني معها يف زياراهتـا اليومية، ففي كّل املرات التـي رافقتها فيها 
إىل سـيدنا احلسـني، كانت تطلب منّي قـراءة الفاحتة عندما ندخـل، وأن ُأقّبل الريح، 
وكانت هذه األشـياء تبعث يف نفيس معاين الرهبة واخلشـوع«)5(، ومل يقترص ذلك عليه 
وعىل والدته، بل كان والده عبد العزيز إبراهيم أمحد الباشا أيضًا »يردد يوميًا عىل حي 
احلسـني بحكم عمله؛ حيث إّنه بعد إحالتـه للمعاش التحق بعمل يف حمل جتاري يملكه 

أحد أصدقائه، فيأيت كّل يوم يف حي احلسني كأّنه مل يغادره«)6(.
وقد شّكل حي احلسن بالذات مبتغًى للناس، سواء يف مرص أو من خارجها)7(. 

 لق�د ظ�ّل نجيب حمفوظ إىل جوار س�يدنا احلس�ن× »عهد العرشينـات من هذا 
القرن الذي يرث حصيالت العرص اململوكي«)8(، وبقي مسجد احلسن× »يف القاهرة 

)1( الدوزي، حممد نجم احلق، نجيب حمفوظ يف ضوء نزعاته األدبية: ص10.
)2( النقاش، رجاء، نجيب حمفوظ صفحات من مذكراته: ص15. 

)3( املصدر السابق: ص14.

)4( املصدر السابق: ص15.

)5( املصدر السابق: ص13.
)6( الدوزي، حممد نجم احلق، نجيب حمفوظ يف ضوء نزعاته األدبية: ص10.

)7( ُانظر: أبو كف، أمحد، آل بيت النبي يف مرص: ص118.
)8( شلق، عيل، نجيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم: ص54.
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الفاطمية أكثر املناطق املحببة إىل قلب األديب«)1(.

وهكذا نش�أ نجي�ب يف ُأرسة »مكتفية متدينة، وهذا ممّا جعـل الطفل نجيب ينعم يف 

جـو الدين وبيته غر بعيد عن مقام سـيدنا احلسـني والتكية، وكل يـوم تعرض له احلارة 

دراويش، ومشايخ، وبعض ما أفرزه األزهر«)2(. 

وه�ذا »مـا تلخص يف معظم ما كتب من أصداء حي احلسـني، وقد كان جار مقامه، 

وهـذا تـراه عىل األخـص يف أولد حارتنا ممثـاًل باجليالوي، كام نلمحه لـدى حديثه عن 

التكايـا واألزقـة املظلمة املهجـورة، واألفراد الغربـاء الغامضني، مـن دراويش وغجرة 

وسحرة، وعابرين«)3(. 

وعندم�ا نتأم�ل نتاج حمفوظ يف املرحلة األُوىل س�نلحظ الطابع التأرخيي يف بواكري 

إنتاج�ه، ثّم ت�اه الطابع االجتامعي منذ رواي�ة القاهرة اجلديدة، وفي�ه يعنى بتصوير 

أحوال أفراد الطبقة املتوسطة، ويتخذ بيئاته من القاهرة القديمة، واحلسن، واجلاملية، 

والعباسية)4(. 

وق�د كان نجيب حمفوظ يف معظم رواياته عندم�ا يصف املظلوم يقول له: مظلوم 

ظل�م احلس�ن واحلس�ن)5(، وهك�ذا قد تغلغ�ل اإلمام احلس�ن× يف أع�امق نجيب 

حمفوظ، وظّل رضيح اإلمام احلس�ن× »بركيبه الوقور املنعزل، وشاهديه الشاخمني، 

ورّسه املنطوي، حبًا دائاًم، وعشقًا أبديًا يف قلب نجيب حمفوظ«)6(.

فطاملا ردد نجيب: »من أشـوف ضيح سيدي ومولي اإلمام احلسني أرتاح كثرًا، 

.www.ana.hura.com :1( مرص تبكي حمفوظ، موقع(

)2( شلق، عيل، نجيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم: ص46.
)3( املصدر السابق: ص53.

)4( ُانظر: نوفل، يوسف حسن، القصة والرواية بن جيل طه حسن وجيل نجيب حمفوظ: ص131.
.egyptian shia –added new:5( ُانظر: شيعة مرص، موقع(

)6( شلق، عيل، نجيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم: ص20.
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ُأمنيتـي زيارة اإلمام احلسـني«)1(، وقد ظّلت هذه األُمنية هاجس�ًا يتمن�اه طوال حياته 
بزي�ارة مرقد اإلمام احلس�ن× يف الع�راق، الذي مل ُتتح له ه�ذه الفرصة حتى وافته 
املنية، وُش�يع جثامنه من »مسـجد اإلمام احلسـني بالقاهرة حسب وصيته وسط اآللف 

من حمبيه البسطاء الذين استلهم منهم شخصياته«)2( يف معظم رواياته. 
وق�د ُصيلِّ عليه يف مس�جد اإلمام احلس�ن× »والـذي طاملا أّدى الصلـوات فيه، 
واستلهم منه ومن األحياء املجاورة له املليئة بعبق التاريخ، وتراث مرص وحضارهتا عرب 
العصور«)3(، وقد س�كب هذا الروائي الع�ريب املرصي العظيم ذلك احلب يف رواياته 

ومنها بن القرصين.

اإلمام احلسني× يف رواية بني القصرين
شارع املعّز أو بن القرصين »شارع عمره ألف عام، يقف كشاهد حي عىل حتّولت 
الزمـن، منـذ فرة حكـم الدولة الفاطميـة ملرص، مـرورًا باملامليك والعثامنيـني، والتأريخ 

احلديث، وما زال قلب القاهرة النابض باحلياة، وأكرب متحف مفتوح لآلثار اإلسـالمية، 

إّنه شـارع املعّز لدين اهلل الفاطمي، الذي كان ُيسـّمى قدياًم بـني القرصين«)4(، وقد كان 

ش�ارع بن القرصين قدياًم »متّر به مواكب السـلطان، وكذلك موكب املحمل، وكسـوة 
الكعبة، وُتقام فيه احتفالت شهر رمضان، ودخول السنة اهلجرية«)5(.

ويبدو أّن نجيب حمفوظ قد سمح يف بعض أعامله الروائية »بجرعة أكرب من سرته 
الذاتية بدءًا بـالثالثية)6(، وقد جلأ نجيب حمفوظ يف هذه الرواية إىل اتباع األسلوب الواقعي 

.www.alyayha-ahlalmotada.com )1(
.www.alittihad-qe-mobile :2( مرص تشيع نجيب حمفوظ، جريدة االحتاد، موقع(

.www.ana.hura.com :3( مرص تبكي حمفوظ، موقع(
www.anazahra.com .2014 ،4( شارع املعز أو بن القرصين حكاية ألف عام /أنا زهرة(

)5( املصدر السابق.
.M.hespress.com :6( ُانظر: شارع بن القرصين من حمرر القدس إىل حرافيش حمفوظ(
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يف وصف بعض مظاهر احلياة يف حي احلسني عمومًا، ويف بني القرصين خصوصًا«)1(. 
وب�ن القرصي�ن هو »اجلزء األّول من ثالثية نجيب حمفوظ الشـهرة، والتي تشـّكل 
القاهـرة ومنطقة احلسـني خصيصًا املرسح األسـايس والوحيد ألحداثهـا، حتكي الرواية 
قصة ُأرسة من الطبقة الوسطى، تعيش يف حي شعبي من أحياء القاهرة، أي: فرة ما قبل 

وأثناء ثورة 1919م«)2(.
وقد صور نجيب حمفوظ يف هذه الرواية حياة ُأرسة برجوازية من الطبقة الوسطى، 
ويق�ول نجيب: »كامل يعكس أزمتـي الفكرية، وكانت أزمة جيل فيـام أعتقد، واألزمة 
التـي يقصدها هي مأسـاة احلريـة يف املجتمع آنـذاك«)3(، ورواية ب�ن القرصين »حتمل 
يف ثناياهـا قصـص عن ُأرسة، لـكّل فرد فيها قصة جتعـل منه رواية يف حـّد ذاته، ويف بني 
القرصين يقع منزل السـيد أحد عبد اجلواد املكّون من حرمه أمينة، وابنه األكرب ياسـني، 

وخدجية، وفهمي، وعائشة، وآخر العنقود كامل«)4(.
ويمّثل »السـيد أحـد عبد اجلواد السـلطة املطلقة يف البيت، فـال رأي فوق رأيه، ول 
قـول يضاهي قّوته، يطيعه أولده طاعة عميـاء، حتى أهّنم يفّضلون املوت ألف مّرة عند 

مواجهـة أبيهـم«)5(، »ويبـدو أّن شـخصية أحد عبد اجلـواد مأخوذة من قصـة حياة جّد 
نجيـب حمفـوظ، فوالده كان يعمـل بالدائرة التي هبا جّده لوالدته، واسـمه حممد عمرو، 
وكان تاجرًا غر متعّلم ومرسفًا، وكثر الزواج، وكانت آخر زجية له من )عاملة( اسـمها 

زبيدة«)6(.

)1( جملة العريب، العدد 577، ذو القعدة 1437ه�، 2006: عدد خاص عن نجيب حمفوظ.
)2( تقنيات املكان يف رواية بن القرصين، رؤية حتليلية، جملة الكلية اإلسامية اجلامعة، النجف األرشف، 

العدد 2012/538: ص40.
.Ar.m.wiktpedia-er :3( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين(

.www.al5hahb.com :4( املنهج الواقعي يف رواية بن القرصين نجيب حمفوظ(
)5( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين.

)6( املصدر السابق. 
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واجلدير بالذكر أّن يف القاهرة تمعات ش�يعية تقل وتكثر حس�ب أحوال الزمان 

يف حي احلس�ن، وكان أغلبها من الش�يعة الوافدين إىل مرص هبدف االس�تقرار فيها، 

»والذين كانوا يقدمون من الشـام وبالد فارس والعراق وغرها... بمعنى عائلة السـيد 

من تلك العائالت، ول تزال هلذه العائالت بقايا يف مرص حتى اليوم«)7(.

واس�م الس�ّيد هو يف احلقيقة »صفة ترشيفية خاّصة باألرشاف املنتسبني آلل البيت، 

فهـي ل ُتطلق إّل عىل األرشاف فقط«)8(، وهكذا يبدو أّن ش�ارع بن القرصين قد مجع 

ب�ن العدي�د من »عوامل اجلـذب، أّوهلا: ديني، يتجىّل يف حمبي اإلمام احلسـني والسـيدة 

زينب وكّل ما يتصل هبام، إذ يروى أّن املسجد يضّم رأس احلسني×، وثانيهام: تارخيي، 

ويتجـىّل يف القبـة املعامرية واألثرية للمسـجد ومرافقه األساسـية، احلـرم وامُلصىّل والقّبة 

واملنارة«)9(، وقد كان املس�جد عبارة عن رضيح »متوسط املساحة، بناه الصالح طالئع 

مـن احلجـر املنحوت، واتـذ له 3 أبـواب ومئذنتني وقبة واحدة يف أعـىل الريح الذي 

يقال: إّنه ضّم رأس اإلمام احلسني×«)10(.

وقد ُأعيد تديد الرضيح دون تغيري عامرته يف »عهد الصالح نجم الدين أيوب بعد 

احراقه؛ بسبب الشموع التي يوقدها داخله الزائرون، وكانت آخر عملية توسعة قامت 

هبا احلكومة املرصية عام 1935م؛ لتصبح مسـاحة املسـجد الكلية 0)33م«)11(، ولعّل 

ه�ذا االهت�امم يعكس مدى قدس�ية املكان، وم�دى أمهيته يف نف�وس املرصين عاّمة، 

واحلكام بخاّصة.

.Shabab.ahram-org –eg :7( بعد 60 عامًا عىل ثاثية نجيب حمفوظ جملة الشباب(
)8( ُانظر: الورداين، صالح، الشيعة يف مرص من اإلمام عيل إىل اخلميني: ص76.

)9( املصدر السابق: ص71. 
)10( املصدر السابق.

)11( مرغي، جاسم عثامن، الشيعة يف مرص: ص168.
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احملور الثاني: اإلمام احلسني× يف رحاب اأُلسرة املصرية يف رواية بني القصرين

1ـ  اأُلمهّ أمينة واإلمام احلسني× 
كانت ش�خصية أمينة ضمن نس�يج الرواية ش�خصية حمورية، فقد كانت »شديدة 
العتزاز بثقافتها الشعبية املتوارثة عن أجيال متعاقبة منذ الِقدم، ومل تكن تظنُّ أهّنا بحاجة 

إىل مزيد من العلم ُيضاف إىل ما لديا من معارف دينية وتارخيية وطبّية، وممّا ضاعف من 

إيامهنا بعلمها أهّنا تلقته عن أبيها الذي كان شيخًا من العلامء«)1(، »وقد ظّلت أمينة طوال 

عشــرين سـنة قضتها يف هذا الشارع شـديدة الشـوق إىل زيارة اإلمام احلسني×، هذا 

احلبيـب املقّدس الذي كان عىل مقربة من بيتهـا«)2(، ألّن زوجها ذلك »الكائن الرهيب 

كان حيول بينها وبني ُأمنيتها يف اخلروج من البيت«)3(.

وقد استمر حب احلسن× يف صدرها والشوق إليه يف ساعات النظر إىل مئذنته 
الت�ي أحّبتها حّب�ًا لصاحبها، فكانت تتنّهد وبأمل؛ لش�عورها باحلرم�ان من زيارة هذا 
الص��رح العريب اإلس�امي، الذي يربض عىل مقربة من بيته�ا، وظّل هذا الص�رح � 
أي: رضيح اإلمام احلس�ن× � أكثر تأثريًا يف نفس أمينة من أّية أمكنة دينية ُأخرى، 
فك�م كان�ت »تروعهـا املآذن التي تنطلـق انطالقًا ذا إحيـاء عميق، تارًة عـن قرب، حتى 
لرى مصابيحها وهالهلا يف وضوح، كمآذن قالوون وبرقوق، وترف عن ُبعد غر بعيد، 

فتبـدو هلـا مجيلة بال تفضيل، كمآذن احلسـني واألزهـر، وثالثة من ُأفق سـحيق، فراءى 

أطيافًا كمآذن القلعة والرفاعي، وتقّلب وجهًا فيها بولء وافتتان، وحب وإيامن، وشكر 

ورجاء«)4(.

.Ar.m.wikipedia.org/wiki :1( مكانة آل البيت لدى املرصين، موقع(
)2( املصدر السابق.

)3( راغب، نبيل، قضية الشكل الفني عند نجيب حمفوظ: ص136.
.Ollap.ps/article/tag .114( ُانظر: ثاثية نجيب حمفوظ: ص(
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لك�ّن روح أمينة كان�ت ترفرف »فوق ذراها أقرب ما تكون إىل السـامء، ثّم تسـتقر 
العينـان عىل مئذنة احلسـني×)1(، أحّبتها ـ حلّب صاحبها ـ إىل نفسـها، فتنفض نظراهتا 
حنانـًا وأشـواقًا، مشـوبة بحـزن يطـوف هبـا كّلام ذكـرت حرماهنا مـن زيـارة ابن بنت 
رسـول اهلل، وهـي عىل مسـر دقائق من مثـواه، وتنّهدت هندًة مسـموعًة، اسـرّدهتا من 
استغراقها، فثابت إىل نفسها، وراحت تتسىّل بالنظر إىل األسطح والطرقات، فلم تزايلها 

األشواق«)2(.
»ويبدو أّن املعامل الدينية كانت ذات تأثر حمدود يف نفس أمينة، ل يرتفع إىل مسـتوى 

ضيح اإلمام احلسني الذي تربع عىل عرش قلب أمينة«)3(.
وم�ن الواضح يف رواية بن القرصين أّن رّب األرُسة الس�يد أمحد عبد اجلواد وما 
كان يتص�ف ب�ه م�ن »غلظة وتشـدد وراء عدم حتقـق تلك األُمنيـة«)4(، يف زي�ارة أمينة 

لسيدها اإلمام احلسن وهو عىل قرب منها.
إّن األقدار قد شاءت ذات يوم أن يسافر رّب األرُسة السيد أمحد عبد اجلواد بطل 
الرواي�ة إىل ب�ور س�عيد، فانطلقت يف ذهنها فك�رة زيارة رضيح اإلمام احلس�ن×، 
وكان البنه�ا األكرب ياس�ن دور يف ترس�يخ هذه الفك�رة، حتى أهّنا م�ن فرط خوفها 
املم�زوج بفرحه�ا متتمت وتنه�دت قائلة البنها ياس�ن: »سـاحمك اهلل.. فقهقه ولدها 
الشاب، وهو أكرب أبنائها مردفًا القهقهة بالقول: واهلل، لو كنت مكانك ملضيت من تّوي 
إىل سـيدنا احلسني، َأل تسمعني حبيبك الذي هتيمني به عىل البعد وهو قريب، قومي إّنه 

يدعوك إليه«)5(.

العثامنية، فهي إسطوانية الشكل، وهلا دورتان،  املآذن  ُبنيت عىل نمط  مئذنة اإلمام احلسن× قد   )1(
.htt://ar.m.wikipedia.or.wiki :وتنتهي بمخروط. ُانظر: مسجد اإلمام احلسن القاهرة، موقع

 .www.m.ahewar-org.s.as :2( نجيب حمفوظ، ورواية بن القرصين، موقع(
)3( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين: ص42.

)4( املصدر السابق.
ollap.ps/article/tag .125( ثاثية نجيب حمفوظ: ص(
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لقد كانت حلظة اقتناع أمينة بفكرة الزيارة مدهشة، وكأهّنا »زلزال قد وقع بأرض مل 

تعرف الزلزل، فلم تدِر كيف استجاب قلبها للنداء، ول كيف تطّلع برصها إىل ما وراء 

احلدود املحّرمة، ول كيف تراءت املغامرة ممكنة، بل مغرية، بل طاغية، أجل بدت زيارة 

احلسني عذرًا قويًا ـ له صفة القداسة ـ للطفرة اليسارية التي نزعت إليها إرادهتا، ولكنّها 

مل تكـن وحدهـا التي متّخضت عنها نفسـها، إذ لّبت دعاءها يف األعامق تيارات حسـينية 

متلهفـة عىل النطالق، كام تلبي الغرائز املتعطشـة لقتال نـداء الدعاء إىل احلرب، بحّجة 

الدفاع عن احلرية والسـالم«)1(، لقد صاح�ب حلظة اقتناع أمينة بفكرة الزيارة »خفقان 

لحت آثاره يف احرار وجهها، فخفضت رأسـها؛ لُتخفي تأثرها الشديد، انجذب قلبها 

إىل الدعاء بقوة تفجرت يف نفسـها فجأة عىل غر انتظار، ل منها ول من أحد ممّن حوهلا 

حتى ياسني نفسه«)2(.

ومل ت�دِر أمينة كيف تعلن استس�امها اخلطري، ولكنّها نظرت إىل ياس�ن وس�ألته 

بصوت متهدج: »زيارة احلسني منية قلبي وحيايت.. ولكن أبوك؟ فضحك ياسني قائاًل: 

أيب يف طريقه إىل بور سعيد، ولن يعود قبل ضحى الغد«)3(.

لقد انترص خيار أمينة هذه املّرة باخلروج من املنزل والذهاب إىل سيدها احلسن× 

برفق�ة ابنه�ا األصغر كامل، فحّثت هبام اخلطى بش�وق اللقاء إىل دخ�ول اجلامع الذي 

»يقيـد األبصـار حسـنًا ومجالً، فيـه من أنـواع الرخام املجـّزع الغريب الصنعـة، البديع 

الرصيـع، ممـا ل يتخّيله املتخّيلـون، واملدخل إىل هذه الروضة عىل مسـجد عىل مثلها يف 

التأنق والغرابة، وحيطانه كّلها رخام عىل الصفة املذكورة«)4(.

)1( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين: ص175.
)2( املصدر السابق: ص175.

)3( املصدر السابق.
)4( إبراهيم، حممد زكي، مراقد أهل البيت يف القاهرة: ص54.
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وقد كان مس�جد احلس�ن× يف األصل قرص الزمرد، وهو من أهم »قصور دولة 
الفاطميـني، ويف مـكان الزمردـ  كان أرشف مكان بالقرص تقام به الصالةـ  حتى بالرأس 
الرشيف ليدفن هناك«)1(، وُيعّد مس�جد »احلسني بالقاهرة، وهو مسجد تأرخيي جتددت 
عامرته يف خمتلف العصور، وهو يضّم الريح الذي يقال: إّن رأس احلسني ُحل إليه من 

عسقالن سنة ثامٍن وأربعني ومخسامئة هجرية ـ 1153م ـ ودفن به«)2(.
وقد ُوضع رأس اإلمام احلس�ن× يف »تابـوت من فضة مدفون حتت األرض، قد 
بنـي عليه شـباك مجيل، يقرص الوصف عنه، ول حتيط اإلدراك بـه، جملاًل بأنواع الديباج، 
حمفوفـًا بأمثـال العمد الكبار شـمعًا أبيض، ومنـه ما هو دون ذلك، وقـد وضع أكثره يف 

أنوار فضة خالصة ومذهبة«)3(.
ومل خيتل�ف وصف الكاتب نجي�ب حمفوظ يف روايته بن القرصي�ن جلامع اإلمام 
احلس�ن× عن ذلك الوصف، حيث وصف اجلامع من اخلارج والداخل، ال س�ّيام 
حي�ث مّهت أمينة وابنها كامل اخلطى إىل جامع احلس�ن×؛ إذ يصف نجيب حمفوظ 
ذل�ك بالقول: »فـالَح هلام عن ُبعٍد جانب من املنظر اخلارجي جلامع احلسـني، يتوّسـطه 
شباك عظيم الرقعة، حمىّل بالزخارف العربية، وتعلوه فوق سور السطح رشفات مراصة 
كأسنة الرماح، فتساءلت والبرش يسجع يف صدرها: سيدنا احلسني؟ وملا أجاهبا باإلجياب 
 مضت تقارن بني املنظر الذي تقرب منهـ  وقد حّثت خطاها ألّول مّرة مُذ غادرت البيتـ  
وبني الصورة التي خلقها خياهلا له، مسـتعينة يف خلقه بنامذج من اجلوامع التي يف متناول 
برصهـا، كجامـع قالوون وبرقـوق، فوجدت احلقيقة دون اخليـال؛ ألهّنا كانت تنفخ يف 

الصورة طولً وعرضًا عىل قدر يناسب منزلة صاحب اجلامع من نفسها«)4(.

)1( مرغي، جاسم عثامن، الشيعة يف مرص: ص47.
)2( إبراهيم، حممد زكي، مراقد أهل البيت يف القاهرة: ص54.

)3( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين: ص178.
)4( املصدر السابق.
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وُيضي�ف نجيب حمفوظ واصفًا فرحة أمينة حن دخلت جامع احلس�ن×: »َبْيَد 
أّن هـذا الختـالف بني احلقيقـة واخليال، مل يكن لُيؤثر شـيئًا يف فرحة اللقـاء التي متّثلت 

هبـا جوانحها، ودارا حـول اجلامع حتى الباب األخر)1(، ودخـال يف زحة الداخالت، 
وملا وطأت قدما املرأة أرض املسـجد شـعرت بأّن بدهنا يذوب رقة وعطفًا وحنانًا، وأهّنا 
تسـتحيل روحًا طائرًا، يرفرف بجناحيه يف سـامء يسـطع بجنباهتا عرف النبّوة والوحي، 
فاغرورقـت عيناها بالدمع الذي أسـعفها للرويح عن جيشـان صدرها، وحرارة حّبها 

وإيامهنـا، وأرحييـة امتناهنا وفرحها«)2(، ويبدو أّن أمينة ق�د ُذهلت من فرحة اللقاء، ومل 
يقف أمامها إاّل »أن تلتهم املكان بأعني شّيقة، متطّلعة جدرانه وسقفه وعمده، وأبسطته 

ونجفه، ومنربه وحماريبه«)3(.
وق�د تزامنت زيارة أمينة وابنها كامل جامع احلس�ن× مع تدف�ق »تّيار الزائرات 
الزاحـف يف بـطء، يدفعهام رويدًا، حتى وجدا نفسـيهام يف مثـوى الريح، طاملا تلّهفت 
أشـواقها عىل زيارة هـذا املثوى، كام تتلّهف عىل حلم يسـتحيل حتقيقه يف هذه الدنيا، ها 
هي تقف بني أركانه، بل ها هي لصق جدران الريح نفسـه، ترشف نفسها عليه خالل 
الدموع، وتوّد لو ترّيث لتتمىّل مذاق السـعادة، لول شـّدة ضغـط الزحام، ومّدت يدها 
إىل اجلـدران اخلشـبية، واقتدى كامل هبا، ثّم قرءا الفاحتة، ومسـحت باجلـدران وقّبلتها، 

ولساهنا ليني عن الدعاء والتوسل«)4(.
لق�د كانت أمينة توّد وتتمنّى »لو تقف طوياًل، أو جتلس يف ركن من األركان؛ لُتعيد 
النظـر والتأمـل، ثّم لُتعيـد الطواف، ولكـّن خادم املسـجد وقف للجميـع باملرصاد، ل 

)1( الباب األخرض: وقد ُسّميت املنطقة بالباب األخرض؛ ألهّنا يف األصل قرص الزمرد أيام الدولة الفاطمية، 
وقد ُدفن رأس اإلمام احلسن× فيه؛ وألّن الزمرد لونه أخرض، ُسّميت املنطقة بالباب األخرض. ُانظر: 

شاهر، هادي خرسو، ويتـ  شوين حممد، أهل البيت يف مرص: ص15.
)2( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين: ص178.

)3( املصدر السابق: ص179.
)4( املصدر السابق.
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يسـمح للواحدة بالتلّكؤ، وحيـّث املتباطئات، ويلّوح منذرًا بعصـاه الطويلة، وهو يدعو 

اجلميع إىل إمتام الزيارة قبل حلول ميعاد صالة اجلمعة«)1(.
لق�د ارتوت أمين�ة من املنهل العذب، »ولكنّها مل تطفـئ ظمأها، وهيهات أن ُيروى 
هلا ظمأ، لقد هاج الطواف حنينها، فتفجرت عيونه، وسال وزخر، ولن يزال ينشد املزيد 

من القرب والبتهاج«)2(.
»ومّلا وجدت نفسها مرغمة عىل مغادرة املسجد انتزعت نفسها منه انتزاعًا، وأودعته 
قلبهـا، وهـي توّليـه ظهرهـا، ثـّم مضت حـرسى يعّذهبا شـعورها بأهنـا تودعـه الوداع 
األخـر«)3(. لكّن األُمور س�ارت عكس ما ابتغ�ت أمينة، التي انطفأت نار أش�واقها 
بزيارة رضيح اإلمام احلس�ن×؛ إذ ش�اء القدر أن تس�قط يف الش�ارع، وهي تس�ري 
يف طريقه�ا من جامع احلس�ن إىل بيتها، وأن ُتكرس س�اقها، وهي برفق�ة ولدها كامل 
ال�ذي ما برحت يده الصغرية تفارق يدها املرتف�ة؛ خوفًا من عقاب زوجها إن علم 

بخروجها من البيت دون علمه.
لقد حاول أفراد األرُسة، وال سّيام ابنتها خدجية واخلادمة ُأّم حنفي، التخفيف عاّم 
أصاب أمينة، مرّبرين خروجها لزيارة اإلمام احلس�ن× دون علم والدهم الصارم 
باألمر اهلّن؛ لقدسية املكان الذي قصدته ُأّمهم أمينة، حتى »بدا هذا األثر واضحًا بني 
اجلامعة خارج احلجرة، فتمتمت خدجية: فلتحّل هبا بركة سّيدنا احلسني الذي ما خرجت 
إّل لزيارته. وكأّنام تذكر كامل بقوهلا أمرًا هامًا نسيه طوياًل، فقال بدهشه: كيف أمكن أن 
يقع هلا هذا احلادث بعد تربكها بزيارة سيدنا احلسني؟ ولكن ُأّم حنفي قالت ببساطة: وما 

أدرانا بام كان حيدث هلا ـ والعياذ باهلل ـ لو مل تتربك بزيارة سّيدها وسّيدنا«)4(. 

)1( املصدر السابق.
)2( املصدر السابق: ص176�177.

)3( املصدر السابق: ص196.
)4( املصدر السابق.
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لق�د تزامنت ع�ودة األب أمحد عبد اجلواد وبش�كل مفاجئ من س�فره مع حادثة 

خروج أمينة دون علمه وكرس ساقها، ممّا »تضاعف عند ذاك شعورها بفداحة الذنب، 

وخطـورة العراف، فدمعـت عيناها، وقالت بصوت مل تعن بإخفـاء نرباته الباكية، إّما 

ألّنه غلبها عىل صوهتا، أو ألهّنا أرادت أن تبذل حماولة يائسـة لسـتدرار العطف، قائلة: 

ظننت أن سـّيدنا احلسني يدعوين إىل زيارته، فلبيت.. ذهبت للزيارة.. ويف طريق العودة 

صدمتني سيارة.. قضاء اهلل يا سّيدي«)1(.

»وهتفت خدجية:

ـ أرأيت بركة احلسني؟

وقالت عائشة بخيالء:

ـ لكل يشء حدود، حتى غضب بابا«)2(.

ويب�دو أّن األُمور س�ارت عك�س التوقعات، فلم يش�فع عنده خ�روج أمينة ولو 

لغرض زيارة احلس�ن×؛ حيث ف�»الرجل واصـل حديثه هبدوئه الرهيب الذي يون 

إىل جانبه الزعيق، قائاًل:

ـ كيف اقرفت هذا اخلطأ الكبر، أأليّن ابتعدت عن البلد يومًا واحدًا؟

ـ فقالت بصوت متهدج، وشت نرباته بالرجفة التي ملكت جسمها:

أخطـأت يـا سـيدي، وعندك العفـو! وكانت نفيس تتوق إىل زيارة سـّيدنا احلسـني، 

وحسبت أّن زيارته املباركة تشفع يل يف اخلروج، ولو مّرة واحدة«)3(.

ويب�دو أّن أمينة كانت امرأة متدينة خاضعة بش�كل كيّل لل�زوج، حاهلا حال املرأة 

املرصية آنذاك.

)1( املصدر السابق: ص204.
)2( املصدر السابق.
)3( املصدر السابق.
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وق�د اخت�ذ أمح�د عبد اجلواد ق�راره بطرده�ا إىل بيت ُأّمها إىل حن ش�فاء س�اقها، 
وق�د ذهبت أمين�ة � بالفعل � إىل بيت ُأّمها متأل جوانحه�ا خيبة أمل من زوجها الذي 
توقعت أن يس�احمها ملجرد س�امعه باسم اإلمام احلس�ن×، ولكنّه كاد »يطلقها حني 

علم بفعلتها؛ ألهّنا مّست طاعته املقّدسة«)1(.
وقد مأل احلزن واألمل قلب أمينة، وهي خُترب والدهتا بام جرى هلا.

»خربيني يا بنيتي!
فقالت أمينة متنّهدة:

زرت سـّيدنا احلسـني يف أثناء سـفره إىل بورسـعيد، فتفّكـرت األُّم يف حـزن وكآبة، 
ثّم تسـاءلت: وكيف علـم بأمر الزيـارة؟«)2(، وتضيف والدة أمين�ة متهّكمة مّما جرى 
بقوهلا:»هل من الكفر أن تزور امرأة فاضلة سّيدنا احلسني؟! َأل يسمح أصدقاؤه، وهم ل 
يقّلون عنه غرًة ورجولًة، لزوجاهتم باخلروج ملختلف األغراض؟ أبوك نفسه الذي كان 
شيخًا من حلة كتاب اهلل، كان يأذن يل يف الذهاب إىل بيوت اجلران للتفّرج عىل املحمل«)3(.
ولعّل هذا األمر كان تعبريًا واضحًا عاّم اختلج يف نفس املرأة املرصية � أمينة � من 
حّب صادق للحس�ن×، حتى أهّنا دفعت بنفس�ها إىل حتّمل ما آلت إليه األُمور من 
موقف زوجها، وهو الذي حتكمه تقاليد وأعراف مرصية حتول دون خروج املرأة من 

بيتها، وإن كان لغرض الزيارة، وهذا ما دفعه إىل اختاذ هذا القرار مع أمينة.

2ـ  البن األصغر كمال واإلمام احلسني×
لقد كان كامل طفًا »شقيًا ذا خيال حمّلق، متفّوقًا يف دراسته، مهتاًم بالدين الذي يمّثل 
اإلمام احلسني ركنًا مهاًم فيه«)4(. وراح كامل عبد اجلواد يف الثاثية عند مواجهة »قناعاته 

.www.danaabd.com :1( نجيب حمفوظ، هدوء الرباكن، موقع(
)2( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين:ص56.

)3( املصدر السابق.
)4( ُانظر: تقنيات املكان يف رواية بن القرصين، رؤية حتليلية: 13�14.
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الدينية السـابقة، يف إيامنه باألرواح، وأضحة األولياء، حني يكتشـف يف تراجيديا مثرة 
أّن ضيـح اإلمام احلسـني ل حيمـل رفاته، وأّنه ضيح رمزي ليـس إّل، وهنا تبدأ رحلة 

كامل بحثًا عن معرفة جديدة«)1(.
لق�د كان كامل من حمّبي س�امع س�رية آل البيت^، »والتزّود منهـا بأنبل القصص 
وأعمـق اإليامن، حتى وجدت منه عىل القرون مسـتمعًا مشـغوفًا، وحمّبًا مؤمنًا، وأسـيفًا 
بّكاًء، فلم ُيّون من بلواه إّل ما قيل من أّن رأس الشـهيد بعد فصله عن جسـده الطاهر، 
مل يـرَض مـن األرض مسـكنًا إّل يف مرص، فجاءها طاهرًا مسـّبحًا، ثّم ثـوى حيث يقوم 

ضحيه«)2(.
لق�د كانت ش�خصية ك�امل وعاقت�ه باإلمام احلس�ن× واضحة املع�امل يف هذه 
الرواي�ة، ونحن ال نس�تبعد أّن نجيب حمف�وظ قد اختذ من كامل قناعًا، وأس�قط عليه 
ذكريات الطفولة، حن كان يصاحب ُأّمه إىل الرضيح، فكامل هو نجيب حمفوظ دون 
غ�ريه، ومن تلك املعامل عدم حلف كامل باإلمام احلس�ن× كذب�ًا، فقد: »كان ُيدرك 
خطورة احللف الكاذب فيام ُيثر من سـخط اهلل وأوليائه، ويعّز عليه جدًا أن حيلف كذبًا 
باحلسني خاّصة؛ لوهله به، ولكنّه كثرًا ما وجد نفسه يف مأزق حرج ـ كام وجد اليوم ـ ل 
خمـرج منه يف نظره إل باحللف الكاذب، فينسـاق وهـو ل يدري إىل التورط فيه، َبْيَد أّنه مل 
يكـن ينجو، خاصة إذا ذّكر بجريرته، من اهلم والقلق، ويود لو يقتلع املايض السـّيئ من 
جذوره، وأن يبدأ صفحة جديدة نظيفة، وذكر احلسني، وموقفه عند أصل مئذنته، حيث 
تـراءى، وكأّن هامتها تتصل بالسـامء، وسـأله يف ضاعة أن يعفو عن زلته، وهو يشـعر 
بفضاضة َمن اجرأ عىل حبيب بإسـاءة ل تغتفر، وغرق يف توسـالته ملّيًا، ثّم أخذ يفيق 

إىل ما حوله، ويفتح أذنيه إىل ما يدور من حديث، فيه املعاد وفيه اجلديد«)3(.

)1( حمفوظ، نجيب، رواية بن القرصين: ص63.
)2( املصدر السابق: ص56.
)3( املصدر السابق: ص65
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ولعل ش�خصية احلسن× يف رواية بن القرصين تنساب كاملاء الزالل يف سواق 
البس�تان، ممّا أتاح لكّل أبطال الرواية أن يأخ�ذوا بام يروي ظمأهم ملعرفة جوهر هذا 
اليشء، واالقرتاب منه من خال الرضيح الذي ينتصب شاخمًا يف وسط القاهرة، لقد 
كان جامع احلسن مثار أخيلة وعواطف ال تنضب لشخصيات الرواية، ومنهم كامل 
الذي كان يقف »حيال الريح حاملًا مفكرًا، يود لو ينفذ ببرصه إىل األعامق؛ ليطلع عىل 
الوجـه اجلميـل الذي أّكـدت له ُأّمه أّنه قـاوم غر الدهر برّسه اإلهلـي، فاحتفظ بنضارته 

ورونقه، حيث ُييضء ظلمة املثوى بنور غّرته«)1(.
وظّل اإلمام احلسن× يراود خمّيلة كامل الطفل، حتى أصبحت زيارة احلسن× 
ُأمني�ة م�ن األماين »ومّلا مل جيـد إىل حتقيق ُأمنيته سـبياًل، قنع بمناجاتـه يف وقفات طويلة، 
مفصحـًا عـن حّبه، شـاكيًا إليه متاعبه الناشـئة من تصّوراته عـن العفاريت، وخوفه من 
هتديد أبيه، مسـتنجدًا به عىل المتحانات التي تالحقه كّل ثالثة أشهر، ثّم خامتًا مناجاته 

عادة ًبالتوّسل إليه أن ُيكرمه بالزيارة يف منامه«)2(.
ولعّل اعتياد املرور »باجلامع صباحًا ومسـاًء خففت بعض اليشء من شـّدة تأثره به، 
إّل أّنـه مل تكـن تقع عليه عينـاه حتى يقرأ له الفاحتـة، ولو تكّرر ذلك منه مـّرات يف اليوم 
الواحد، أجل مل تستطع العادة أن تقتلع من صدره هبجة األحالم، فلم يزل ملنظر اجلدران 
السامقة جتاوهبا مع قلبه، ومل يزل ملئذنته العالية نداء ما أرسع أن تلبيه الفاحتة«)3(، ولطاملا 
متنّ�ى ك�امل أن يلقى اإلمام احلس�ن× وجه�ًا لوجه، إذ يصف نجي�ب حمفوظ ذلك 
املش�هد الرائع، قائًا: »وكم متنّى حاملًا لو ينسـونه يف اجلامع بعد أن يغلق أبوابه، فيمكنه 
أن يلقى احلسـني وجهًا لوجه، وأن يميض يف حرته ليلة كاملة حتى الصباح، وتّيل ما 
خيلق به أن يقّدمه له عند اللقاء من آي احلّب واخلضوع، وما جيدر به أن يلقيه عند قدسيه 

)1( املصدر السابق: ص56.

)2( املصدر السابق: ص58.
)3( املصدر السابق.
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من أمانيه ورغباته، وما يرجوه بعد ذلك عنده من العطف والربكة«)1(.

وُيضي�ف نجي�ب حمفوظ مصورًا املش�هد الذي جيمع كامل باإلمام الش�هيد قائًا: 

»تّيل نفسه وهو يقرب منه خافض الرأس، فيسأله الشهيد برقة من أنت؟، فيجيبه وهو 

يقبل يده كامل أحد عبد اجلواد، ويسـأله عن عمله، فيقول له: تلميذـ  ولن ينسـى التنويه 

بتفّوقه ـ بمدرسـة خليل آغا، ويسـأله عاّم جاء به يف هذه السـاعة من الليـل، فيجيبه بأّنه 

حّب آل البيت عاّمة واحلسـني خاّصة، فيبتسـم إليه عطفًا، ويدعوه إىل مرافقته يف جتواله 

الّليـيل، وعند ذاك يبوح لـه بأمانيه مجلة قائاًل: اضمن يل أن ألعب كام أشـاء داخل البيت 

وخارجـه، وأن تبقـى عائشـة وخدجيـة يف بيتنا إىل األبـد، وأن ُتغّر طبـع أيب، وأن متّد يف 

عمـر ُأّمي إىل ما ل هناية، وأن آخذ من املرصوف قدر كفايتي، وأن ندخل اجلنة مجيعًا بال 

حسـاب«)2(، وهبذا اختذ كامل من اإلمام احلس�ن× مثًا وقدوة وشفيعًا له، وجمّسدًا 

عمق الصلة الروحية التي تربطه بملهمه األبدي اإلمام احلسن×.

اخلامتة
كث�رية ه�ي البح�وث الت�ي أنجزهت�ا أقامن�ا، وه�ي ضم�ن اختصاصن�ا األديب 

املع�روف، لك�ن هلذا البح�ث وقعه اخلاص ومذاق�ه املمّيز؛ ملِا فيه من دهش�ة ممزوجة 

باخلش�وع والتحلي�ق يف أج�واء روحانية، مل يملك القارئ حتى ترتق�رق عينه بالدمع 

فرحًا هلذا السمو وهذا الرقي، رقي نفوس املرصين، ومدى تعّلقهم بشخصية عربية 

إسامية ترّبعت عىل قّمة هرم التأريخ منذ أربعة عرش قرنًا من الزمن، وستبقى منهًا 

عذب�ًا لكّل األقام اإلنس�انية الرصينة، ملهم�ة ملواهب وقرائح الش�عراء والروائين 

والكّتاب، ولكّل َمن يمتلك ناصية الكلمة واللون.

)1( املصدر السابق: ص178�179.
)2( املصدر السابق: ص179.
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وعليه فإّن النتائج املستخلصة من هذه الدراسة قد تبلورت فيام يأيت: 
إّن ش�خصية اإلمام احلس�ن× مل تكن حكرًا عىل الشعر يف القصيدة العربية، بل كان  � 1

للرواية حصة فيها.

إّن اإلمام احلس�ن× مل يكن ش�خصية خاّصة بشعب أو بلد دون آخر، فهي شخصية  � 2

عابرة للبلدان والدول والطوائف وحتى األديان، ش�خصية إنسانية، ومثل أعىل لكّل 

البرش.

إّن رواي�ة ب�ن القرصين قد جّس�دت بفنّية عالي�ة حّب املرصين لإلمام احلس�ن×،  � 3

ومّدى تعّلقهم به، وقد عربت عن ذلك احلّب بلغة روائية ساحرة.

إّن ش�خصية أمينة وحّبها لإلمام احلس�ن× قد توارثته من عائلتها التي كانت تقطن  � 4

إىل ج�وار مس�جد احلس�ن يف القاهرة، ممّ�ا يؤّكد أّن احل�ّب ُيتوارث كام ُيت�وارث املال 

والنسب.

إّن ح�ّب اإلمام احلس�ن× والتعّلق به متفاوت لدى أف�راد العائلة املرصية، إذ كانت  � 5

أمينة من أقىص اليس�ار يف هذا احلّب، وكان حممد عبد اجلواد من أقىص اليمن، وهذا 

ال�رصاع أو التض�اد قد من�ح هذا احلّب حرارة أو لذعة مس�تطابة، تق�ّرب املحبن من 

معاين احلّب الصويف، الذي ال خيلو من التضحية من أجل املحبوب.

ويف كّل حم�اور الرواي�ة وفصوهلا يربز لنا ما يتغلغل يف أع�امق نجيب حمفوظ من حّب  � 6

لإلم�ام احلس�ن×، اس�تلهمه وتنام�ى يف داخل�ه من خال جم�اورة مس�جد اإلمام 

احلس�ن× يف اجلاملية، والنظر إىل قّبته يوميًا، وقد جّس�د نجي�ب حمفوظ برباعة الفن 

الروائ�ي ذلك احلّب من خال ش�خصية كامل، الذي جعل�ه قناعًا عرّب من خاله عن 

ذلك الشعور بقداسة اإلمام احلسن×، ومنزلته وتأثريه يف قلوب املرصين.

إّن هذه الدراس�ة ربام س�تفتح أفقًا جديدًا أمام دراس�ة ختوض غامر البحث عن اإلمام  � 7

احلسن× بن ذخائر ونفائس الرواية العربية عاّمة واملرصية خاّصة.
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