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تحقيق

ّ
تغص مدينة النجف في هذه األيام ّ
بالزوار الذين يفدون إليها من مختلف مدن العراق ،ومن
عدد من الدول ،لزيارة املقامات الدينية املوجودة فيها .طقوس سنوية ّ
تتكرر عامًا بعد عام،
إحياء لذكرى عاشوراء ،ال تنفصل عن العالقة ّ
املميزة التي يقيمها أبناء النجف مع أئمتهم

املقامات الدينية في العراق

«ماكو» إمام« ...ماكو» نجف
مهى زراقط

كربالء والكوفة
ت�ع� ّ�د ال�ك��وف��ة وك��رب�لاء م��ن امل�ح�ط��ات األس��اس�ي��ة ألي زي ��ارة دينية إل��ى النجف.
والالفت ،في الطريق من النجف إلى كربالء ،أن الطريق إلى يمني السائق ّ
تغص
ب��االس�ت��راح��ات ،امل�س� ّ�م��اة ب��امل��واك��ب .تتفاوت ه��ذه االس�ت��راح��ات ف��ي أحجامها،
ّ
وفخامتها .لكنها كلها أقيمت لخدمة زوار اإلم��ام الحسني الذين يفدون إلى
كربالء مشيًا على األق��دام من مختلف محافظات العراق ،عدا أولئك القادمني
من الخارج .والطريف في األمر ،أن الطريق من الجهة املقابلة تخلو من أي بناء
ألن ّ
الزوار يعودون بالسيارات.
أم��ا ف��ي الكوفة ،حيث منزل اإلم��ام علي ومقامات ع��دد م��ن أصحابه ،فيشعر
الزائر بأنه عاد إلى الزمن املاضي ،مع استمرار االهالي في استعادة روايات
ً
ليال ،ك��ان أبناء الكوفة ّ
يعدون «القيمة»
أصحاب اإلم��ام علي .عندما وصلنا
لكي ي��وزع��وه��ا ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي على م��ن ي��رغ��ب «بمناسبة استشهاد ميثم
ّ
التمار ،أحد أصحاب اإلمام».

تالحقك الحفاوة أينما حللت في مدينة
النجف العراقيةّ .
يبرر لك النجفيون األمر
بأسباب مختلفة .م��رة ألن��ك لبناني وهم
ي�ح�ب��ون ل�ب�ن��ان .وم ��رة ألن��ك ض�ي��ف وه��ذه
ع ��ادة ال�ع��راق�ي�ين ،إك ��رام ال�ض�ي��ف .ل�ك��ن ما
ال ي �ق��ول��ون��ه م �ب��اش��رة ،ي�ظ�ه��ر ف��ي ف�ل�ت��ات
يحظى ب�ش��رف امل �ج��يء إل��ى
ألسنتهم :ال
ّ
ال�ن�ج��ف إال م��ن وف �ق��ه أم �ي��ر امل��ؤم�ن�ين إل��ى
ذلك .أنت في النجف ،أنت إذًا ضيف اإلمام
علي بن أبي طالب.
ْ
ف��ي الطريق م��ن الفندق إل��ى «ال� َ�ح��ض��رة»،
يؤكد ُسائق التاكسي على هذه «الحظوة»
ال�ت��ي خ� ّ�ص بها زائ��ر ال�ن�ج��ف .يشير إلى
م�ق�ب��رة وادي ال �س�ل�ام األك �ب��ر ف��ي ال�ع��ال��م،
وال �ت��ي ي��وص��ي ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن املسلمني
بأن يدفنوا فيها لكي يكونوا قريبني من
اإلم��ام ويحظوا بشفاعته ي��وم الحساب.
يقول السائق« :حتى الذين ُيدفنون هنا،
ص �ل��ون ب �ب��رك��ة أم �ي ��ر امل ��ؤم� �ن�ي�ن .م ��ن ل��م
ي� َ
يرض عنه اإلمام ،لن يصل ولو دفع آالف
الدوالرات ليدفن».
نصل إلى املقام ،الذي ّ
تغير كثيرًا عما كان
عليه قبل الحرب األميركية على العراق.
ّ
توسع صحنه وت�ع� ّ�ددت أب��واب��ه .ويحكي
النجفيون عن مشاريع إضافية لتوسيعه،
ي �خ �ش ��ى م �ن �ه ��ا ت � �ج� ��ار ال� � �س � ��وق ال �ك �ب �ي��ر
املالصق ألنها ستهدد أعمالهم .لكن رغم

في مسجد الكوفة حيث كان يصلي النبي محمد (األخبار)
أع �م��ال ال�ت��وس�ي��ع ،يشهد امل �ق��ام ازدح��ام��ًا
كبيرًا ،ال سيما من قبل اإليرانيني .تتذكر
كالم السائق« :قد ال تصلون إلى القفص،
اإليرانيون ملتصقون به وال يفارقونه».
ل ��ذا ،ع�ن��دم��ا ت�س�م��ع واح� ��دة م��ن ال�ق� ّ�ي�م��ات
ع �ل��ى امل �ق��ام ل�ه�ج��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن ال �ل��وات��ي
ي�ح��اول��ن ال�ت�ق� ّ�رب م��ن ال�ق�ف��ص ،ت�ب��ادر إلى
املساعدة .تطلب من اإليرانيات االبتعاد
ً
ّ
قليال ،بلهجة الرجاء «إنهن غريبات وقد

ّ
قدمن ليسلمن على اإلم��ام .اسمحن لهن
باالقتراب».
يسهل تمييز اإلي��ران�ي�ين ع��ن غيرهم في
امل� �ق ��ام ،ف �ه��م األك� �ث ��ر ت ��أث� �رًا ب �ل �ق��اء اإلم � ��ام،
واألك �ث��ر التصاقًا بقفص امل �ق��ام .وكأنهم
ال ي �ص ��دق ��ون أن� �ه ��م ب ��ات ��وا ي�س�ت�ط�ي�ع��ون
زي��ارت��ه ب�ع��دم��ا ح��رم��وا م��ن األم ��ر لعقود.
أما العراقيون فيتميزون أيضًا من خالل
ال� �ع�ل�اق ��ة ال� �خ ��اص ��ة م ��ع ص ��اح ��ب امل� �ك ��ان.

الحوزة العلمية :كي ال نقف على األطالل
«ع��دن��ا إليك فعاد املجد وال �ش��رف /وما
تزال غريبًا أيها النجف».
ّ
ه��ذا البيت الشعري كتبه السيد مهند
ج �م��ال ال ��دي ��ن ،ن �ج��ل ال �ش��اع��ر مصطفى
جمال الدين ،عندما عاد إلى النجف قبل
ع�ش��ر س �ن��وات .ي��ذك��ره ف��ي خ�ت��ام حديث
«األخبار» معه عن واقع النجف الحالي،
وال سيما وضع حوزتها العلمية .لكنه،
عندما ُيسأل بشكل مباشر عما إذا كان
ه��ذا ه��و ل�س��ان ح��ال��ه ال �ي��وم ،يجيب «ال،
ي�ب�ق��ى ع �ن��دي أم ��ل ب ��أن ي �ت �ع� ّ�دل ال��وض��ع
بمرور الزمن ولو كان التغيير بطيئًا».
ت�ب��دو مفاجئة كلمة «أم ��ل» ت�خ��رج على
لسان جمال ال��دي��ن ،بعد ّس��رده للعديد
م��ن ال��وق��ائ��ع ال �ت��ي ال ت �ب��ش��ر بمستقبل
وردي ل�ل�م��دي�ن��ة وح��وزت �ه��ا .ف��االث�ن�ت��ان
مترابطتان «املقام املوجود في النجف،
إذا لم يكن بقربه حاضرة علمية ،يصبح
م �ق��ام��ًا اع� �ت� �ي ��ادي ��ًا .ك ��رب�ل�اء ال� �ت ��ي ت�ض��م
ض��ري��ح اإلم � ��ام ال �ح �س�ين ال ن �ق��ول عنها
م��دي�ن��ة علمية .ك��ذل��ك ال�ك��اظ�م�ي��ة ،ليست
مثل النجف التي بقيت ألف سنة تنتج
علماء وتنتج أدباء».

فمنذ ّ
تحولت النجف إلى مدينة علمية،
م ��ع ق � ��دوم ال �ش �ي��خ ال �ط��وس��ي إل �ي �ه��ا في
العام  448( 1057هـ) ،لعبت دورًا أساسيًا
ف��ي ت��اري��خ ال �ع��راق ال�س�ي��اس��ي وال��دي�ن��ي
واالجتماعي .وكان علماؤها في صدارة
أي ح��راك ،حتى أن النجفيني يفاخرون
ب��أن «ث ��ورة ال�ع�ش��ري��ن» ض��د االستعمار
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ك ��ان ��ت ب� �ق� �ي ��ادة ال �ع �ل �م��اء
املوجودين في النجف.
أما اليوم ،فقد «ضعفت الحوزة العلمية
ألس� �ب ��اب ع ��دي ��دة ،وه� ��ي إذا ل ��م ت�ل�ت�ف��ت
إل��ى نفسها للمحافظة على م��ا تأسس
فيها ،أرى أنها ستنتهي ب�م��رور الزمن
وت �ص �ب��ح م �ج��رد ذك ��ري ��ات .اآلن ع�ن��دم��ا
نتحدث عنها ،نسرد ذك��ري��ات وال ّ
نقدم
جديدًا» ،يقول جمال الدين الذي ال يجد
أي وج��ه للمقارنة ب�ين ال�ي��وم وامل��اض��ي.
املثال األبسط الذي ّ
يقدمه هو عدم قدرة
ال�ح��وزة على االس�ت�ق�ط��اب .فهي ل��م تعد
تستقبل ط�لاب��ًا م��ن مختلف ال ��دول كما
كانت الحال عليه في السابق ،على الرغم
من وجود الكثيرين من الراغبني في ذلك
«ل�ك�ن�ه��م ال ي�م�ل�ك��ون اإلم �ك��ان��ات امل��ادي��ة

األسر الدينية لم
تعد ترسل أوالدها إلى
الحوزة بل إلى الخارج

لذلك» .يشرح« :في السابق كانت الحياة
ب�س�ي�ط��ة ،وك��ان��ت ال�ن�ظ��ري��ة ال �س��ائ��دة أن
الحوزة ال تستقبل إال الراغبني بذلك .هذا
غير ممكن حاليًا .لقد صارت املتطلبات
كثيرة ،واحتياجات الفرد كذلك ،وصار
متوقد الذكاء يشعر بأن ذهابه إلى كلية
ّ
الطب يؤمن له كل مستلزماته فلم يأتي
ّ
إلى الحوزة؟ هو متدين سواء كان طبيبًا
أم رج��ل دي��ن .ل��ذل��ك أرى أن��ه ،للمحافظة
ع � �ل ��ى ال� � � �ح � � ��وزة ،ي � � ّج ��ب أن ي �س �ت �ق �ط��ب
ّ
القيمون عليها متوقدي الذكاء من خالل
تقديم التسهيالت لهم .ه��ؤالء ال يأتون

ّ
برغبتهم ب��ل ي�ج��ب أن ن��رغ�ب�ه��م» .وه��ذا
س�ب��ب أس��اس��ي م��ن االس �ب��اب ال�ت��ي تقف
خ�ل��ف ق�ل��ق ج �م��ال ال��دي��ن ع�ل��ى ال �ح��وزة.
«ف��ال�ق� ّ�ي�م��ون عليها مقتنعون ب��أن على
من يأتي إل��ى النجف ،أن يفعل ذل��ك عن
رغ �ب��ة .ط� ّ�ي��ب .ل �ك��ن أل �ي��س أم � �رًا الف �ت��ًا أن
األسر الدينية لم تعد ترسل أوالدها إلى
الحوزة بل إلى الخارج لدراسة الطب أو
الهندسة؟ أليس الفتًا أن هناك عددًا من
األسر دينية قد ماتت؟».
ّ
ف��ي ظ ��ل ه ��ذا ال ��واق ��ع ،ك�ي��ف ي �ق��ارب جمال
الدين ما يحكى عن تنافس بني حوزتي قم
والنجف؟ «هو ليس تنافسًا بقدر ما هو
واق��ع .لقد ّ
تطورت ق� ّ�م علميًا على حساب
ّ
ال�ن�ج��ف ال�ت��ي غ��ادره��ا ط�لاب�ه��ا ال�ج��ي��دون
ع�ل��ى م��دى ث�لاث�ين ع��ام��ًا ب�ع��دم��ا ف�ت��ك بهم
النظام ...بعد السقوط ،عاد الطالب العرب
ال��ذي��ن درس � ��وا ف��ي ق � ّ�م إل ��ى ال �ن �ج��ف وب��دأ
ال �ك�ل�ام .ب��رأي��ي ،ت�ح�ت��اج ه ��ذه ال �ح��ال��ة إل��ى
م��زي��د م��ن ال�ع�ن��اي��ة م��ن ال�ف�ق�ه��اء أن�ف�س�ه��م.
الحالة العلمية ّ
تقوم نفسها بنفسها».
أم ��ر آخ ��ر ي�ل�ف��ت إل �ي��ه ج �م��ال ال��دي��ن ،هو
ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع األع � ��داد امل�ل�ي��ون�ي��ة

التي تفد إلى النجف كل عام بمناسبة
ع� ��اش� ��وراء ،إذ ي �ص �ب��ح ال� �ش ��ارع ع �ب��ارة
ع��ن قطعة م��ن ال�ب�ش��ر ع�ل��ى م�س��اف��ة 600
كيلومتر« .هذه األعداد أنا ال أستثمرها
ك � ��رج � ��ل دي� � � � ��ن .ال أدري ك � �ي� ��ف ي �م �ك��ن
اس�ت�ث�م��اره��ا ل�ك��ن ي�ج��ب أن ت�ك��ون هناك
دراس ��ات معينة ألن��ي أخ�ش��ى أن يكون
م��ا ي�ح�ص��ل م �ج��رد ّ
رد ف�ع��ل ع�ل��ى القمع
الذي ّ
تعرض له الناس لعقود» .والدليل
«ن�ل�اح ��ظ خ�ل�ال ع �ش��رة أي� ��ام أن ال �ن��اس
م� � ��وج� � ��ودون ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س ال �ح �س �ي �ن��ي
وخلف ال ��رادود ..لكن عندما نصل إلى
الصالة في املسجد ال نجد كثيرين .هذه
ح��ال��ة سلبية ،ه�ن��اك ف�ص��ل ع�ن��د ال�ن��اس
بني قضية الصالة والقضية الحسينية.
ي�ج��ب أن ي �ع��رف ال �ن��اس أن ال�ح�س�ين لم
يثر إال لكي يقيم الصالة».
 هل يقال هذا الكالم داخل الحوزة؟«ال ي�ق��ال .وك��أن قضية ال�ح��وزة مرتبطة
ف �ق��ط ب��ال �ف �ق��ه واألص� � � � ��ول .ه � ��ذه األم � ��ور
التجريدية البعيدة عن الواقع .في حني
أننا بحاجة إلى حراك على األرض».
مهى...

