
 النجف أربعٌنات القرن العشرٌن وخمسٌناته

 عبد االله الصائغ

 الصدٌق األستاذ محمد جابر الشالل الجبوري امتنانا ووفاء  الى 

 

 

الشَخ محمد جابر الشالل الجبورٌ َقدم الصائػ للمرة االولً الً الجالَة العراقَة بواشنطن وـرجَنَة 

 1960/ 1940والصائػ َلقٍ محاضرة النجؾ األشرؾ اربعَنات القرن العشرَن وخمسَناته   

 

والحظت ! النجؾ خالل عقدٌ االربعَنات والخمسَنات الصائػ ـٍ جانب َبَن  من  اصؽً الً  محاضرة

ثالثة دوال مهمة هٍ ان جمهور النساء الحاضر نصؾ جمهور الجالَة العراقَة والدال الثانٍ هو الوجود 

 النوعٍ والثالث  ثمة شخصَات  ـلسطَنَة وجزائرَة واردنَة كانت ضمن الحضور

 



ابٍ طالب كرم هللا وجهه  وكبار االئمة الموالَن رضوان هللا الروضة الحَدرَة تضم رـات االمام علٍ  بن 

عنهم ومرقد النبََن هودوصالح علَهما السالم ـٍ النجؾ وثمة تورَخ َقول بان النجؾ ضمت مرقدٌ 

 النبََن آدم ونوح علَهما السالم

 

ثم سور النجؾ القدَم  ببابه الكبَر وهو خان جاهلٍ (  المنتصؾ ) سور لحماَة الزائرَن ـٍ خان النص  

الذٌ َخرج منه الذاهب الً خان عطَة ابو َكلل او المساـر الً الكوـة  ثم خان الحاج عطَة ابو كلل مقر 

 هالٍ النجؾ وممثلَن عن الحاكم االنجلَزٌعن ا الحاكم االنجلَزٌ وَظهر اجتماع بَن ممثلَن 

 

 



النجؾ القدَم وكان السور ـٍ االربعَنات والخمسَنات محتفظا بسَمائه لكن اربع  ـلذات من بقاَا سور 

توسع المدَنة واالستفادة من احجاره ـٍ البناء او الردم ضعضع كبرَاءه   ومن بعدها أجهز نظام صدام 

 !حسَن بآلته العمَاء علً ما تبقً منه 

       

جبل الحوَش الترابٍ الطبَعٍ الؽابر ـٍ النجؾ كان شاهدا  علً  بسالة النجفََن ـٍ صد المحتل العثمانٍ  

ـاالنجلَزٌ  ومإلم جدا ان تكسوه بلدَة النجؾ حجرا بحَث اختفت مالمحه االولً وكان الجدَر بالبلدَة 

الترابٍ الحوَشٍ الً بناء صرح اصطناعٍ جدَد  جنب الجبل او ـٍ منطقة تختارها  وترك الصرح 

ثم صورة نموذجَة لشناشَل   النجؾ مطالع القرن العشرَن وقد اشتهرت محالت !  مروءة  التارَخ 

! النجؾ  االربع بهذا الزٌ التراثٍ  الراقٍ  واعنٍ  محالت الحوَش والبراق والعمارة  والمشراق 

ونصب ثورة العشرَن مدخل النجؾ ! ع ومحزن ان َكون ذوق ابناء النجؾ الَوم قد تجاوز هذا الفن الرـَ

 ( ! ) 2003بعد  ـٍ محنة بلؽنا انه 

 

 تسَر علً سكة حدَد وَجر العربة حصانان( الَكارٌ ) الربل او الحنطور َجره حصانان   ثم عربة الترام 



       

إرخ وقاض  وـقَه مهـ  ه رحالة 779م 1377محمد بن عبد هللا بن محمد الطنجٍ ت . ابن بطوطة

 ــ  علً ظهر بعَره727دخل النجؾ األشرؾ سنة   (بربرٌ) أمازَؽٍ 

 

هجم علَه الؽوؼاء ـٍ بؽداد واحرقوا  مدرسته بكامل مإسساتها ! ه 385الشَخ محّمد بن الحسن الطوسٍ 

َطل منها علً طلبته خالل المحاضرة  ـالتجؤ وطلبته وزمالإها  ولم َؽفلوا عن احراق المنصة التٍ كان

الشَخ خزعل بن جابر بن َوسؾ  الكعبٍ حاكم ! شاسع مهَب باسمه  الً النجؾ وـٍ النجؾ الَوم جامع

! ـٍ سجنه االَرانٍ بالسم   1936المحمرة واألحواز ـٍ عربستان العراق  وأخر امرائها  اؼتَل  عام 

وجزاإه ان اللجنة المكلفة  باختَار ملك ! كان رـَقا بالنجؾ تبرع لها بخزائن امارته اوقات الحصار 

ـجر الحرس الجمهورٌ الذٌ استباح  1991كان اسمه مطروحا كملك لمإهالته القَادَة سنة للعراق و

س ـٍ الحوزة ( األـؽانٍ ) السَد جمال الدَن الحسَنٍ . النجؾ قبره بالدَنامَت  زار النجؾ واقام ـَها ودرَّ

مد ـاضل الجمالٍ رئَس الدكتور مح! اللؽتَن االنجلَزَة والفرنسَة وناله تشوَه كامل من السلفََن ومازال 

وزراء العراق األسبق دعا الً ردم الفجوة بَن الدرس الحوزوٌ والعلمٍ وجرت محاولة الؼتَاله ـٍ 

نادٌ الموظفَن ـٍ النجؾ واالستاذ صالح جبر رئَس وزراء العراق االسبق دعا الً اعتبار النجؾ خطا 

ومات بالسكتة وهو َتشاجر ـٍ البرلمان مع احمر وحذر من تجاوزه ـكان نورٌ السعَد َكَد له دون هوداة 

وقد تخلً الؽَاري بعد موته عن حماَة عائلته من الفاقة حتً ! نورٌ السعَد حول جامعة الكوـة المقترحة 

 !. اضطرت ابنته الً اشهار ـقرها ـوضعت لهاجمهورَة احمد حسن البكر تقاعدا مهَنا

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/IbnBattuta.jpg


 

الرادود ثم احمد الصاـٍ النجفٍ  ثم حسَن قسام  رضا  عبد ال الرادود ثم ابو حس الذهب( الدلَمٍ ) ـاضل 

 النجفٍ

 

و مال  عبد المحمد والحاج صادق  (زمَل الصائػ ـٍ متوسطة الخورنق ) الشاعر عبد االمَر الحصَرٌ

 ناالنجفَة وـرقت نا جمعت (زمَلٍ ـٍ متوسطة الخورنق )  صاحب الحكَمسفَر النواَا الحسنة القندرچـٍ  و

 الهموم

 

 

     

  

!  محمد مهدٌ الجواهرٌ والسَد الدكتور مصطفً جمال الدَن  ابن َكرمة بنٍ سعَد  الذٌ اـتخر بنجفَته المكتسبة 
الترجمان    والشَخ الشاعر  والفقَه عبد الؽنٍ الخضرٌ مدَر جمعَة ومدرسة التحرَر ثم الدكتور الفنان عباس 



والسَد عدنان البكاء العمَد المخضرم السابق لكلَة الفقه والشَخ الشاعر الباحث البروؾ دكتور محمد حسَن الصؽَر 
رئَس جامعة الكوـة السابق والشَخ استاذ جامعة الكوـة االول والمإرخ والباحث البروؾ  الدكتور حسن الحكَم 

ر المجدد والمربٍ الشَخ الدكتور صالح الظالمٍ والبروؾ  الدكتور الشاعر المجدد محمد صادق القاموسٍ  والشاع
 مهدٌ  البستانٍ عمَد كلَة الفقه االسبق

\       

 

أئمة كبار ومناضلون اشداء الشهَد  الحاج نجم البقال الدلَمٍ قائد كوكبة اؼتَال الفَلد مارشال والشهَد 

البقال واالمام الباسل الذٌ قاد العراقََن وقاتل االنجلَز بنفسه ـٍ معركة الشعَبة الحاج كاظم صبٍ رـَق 

السَد محمد سعَد الحبوبٍ األمام سَد ابو الحسن الموسوٌ اَرانٍ الجنسَة بَد ان ؼَرته علً العراقََن 

مام  شَخ محمد اإل!  جعلته َفتٍ بتحرَم االنتخابات وتسنم الحقائب الوزارَة تحت هَمنة المحتل االنجلَزٌ 

الحسَن كاشؾ الؽطاء قام بجوالت مكوكَة لدعم عروبة ـلسطَن من جهة وتعزَز حق العراق ـٍ 

األمام  مكفوؾ ! االستقالل الواقعٍ ولَس الشكلٍ  ومن خالل مإلفاته وخطاباته وقصائده التحرَضَة 

علَه االقامة الجبرَة ـٍ مصر ـرضت ( ابو الدكتورة رباب الكاظمٍ ) عبد المحسن الكاظمٍ الشَخ البصر

 !ورؼم الؽربة والعمً والفاقة ـقد حرض العراقََن ضد المحتل وعمالئه 

 

 

 1918مارج آذار  19واؼتَل ـٍ  1918ـبرورٌ شباط  18الكابتن مارشال اصبح حاكم النجؾ ـٍ 

 ! .لَتزوج من حبَبته   1918الً بالده  برَطانَا ـٍ جون حزَران  وكان َنوٌ السفر

http://www.google.com/imgres?q=%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A&um=1&hl=en&sa=G&biw=1680&bih=722&tbm=isch&tbnid=Uo-pclXoUzr8LM:&imgrefurl=http://www.aliraq-online.com/6621.html&docid=qdn8eXwhN0AfwM&w=392&h=523&ei=TMRNToj9I4XdgQfcp93pBg&zoom=1


 

 

الزعَم والشاعر علٍ الشرقٍ الزعَم الوزَر الزعَم  واالدَب سعد صالح جرَو ورائد القصة والصحاـة 

العراقَة  جعفر الخلَلٍ والوزَر المحسن الحاج عبد المحسن شالش و االمام التنوَرٌ الشَخ  عبد الكرَم 

الشعبٍ الحاج زاَر عنجورة الطفَلٍ ورائد الشعر  -ابو بَان  –الجزائرٌ  ورائد الصحاـة َوسؾ رجَب 

ثم رسالة   ابن بورسَبا الذٌ َسمٍ نفسه زاَر النجفٍ قال جاك بَرك  ـَه حاجٍ زاَر شكسبَر العراق

 بخط نجل َوسؾ رجَب



 

وهم المحامٍ الوزَر احمد ربطتهم بالتَارَن االسالمٍ والماركسٍ عالقات طَبة قادة قومَون نجفَون 

الحبوبٍ قومٍ ناصرٌ واالستاذ محسن البهادلٍ قومٍ مستقل الدكتور عبد االله النصراوٌ زعَم ـٍ 

قَادٌ قومٍ وكاتب االستاذ امَر الحلو   الحركة االشتراكَة العربَةزعَم حركة القومََن العرب ومن ثم 

 .وصدَقه  رـَق النصراوٌمقروء  وهو 

 

مع َتَمٍ الشهَد والسَد احمد الرضٍ ( سالم عادل ) ثمَنة ناجٍ ارملة الشهَد حسَن الرضٍ المناضلة 

 والد الشهَد حسَن بَن والدة الشهَد وضرتها



 

 

دوحة العطاء الشَخ محمد الشبَبٍ وولده المربٍ والشاعر علٍ محمد الشبَبٍ والشهَد حسَن محمد 

 -صارم  –الشبَبٍ 

 

 الشهَد الشاعر  حسن عوَنةالشهَد حسَن بن الشَخ محمد الشبَبٍ والشهَد ـهد ـٍ زنزانة واحدة           

**************************************************************************** 

 

السَد االدَب الشاعر المربٍ االعالمٍ هاشم الطالقانٍ موته  / قاص متمَز ومرب متمرس موسً كرَدٌ

الشَخ الشاعر الخطَب الزعَم محمد علٍ الَعقوبٍ  قال ؼب انتفاضة العراقََن ضد    / خسارة كبَرة

المعلم المربٍ مال سلمان الدالل اب /كونٍ علَهم ضربة قاضَة   –َاضربَة هللِا بؤعدائه : االنجلَز 

http://www.google.com/imgres?q=%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A&um=1&hl=en&sa=N&biw=1680&bih=722&tbm=isch&tbnid=XL_wW3BqjVVQ2M:&imgrefurl=http://www.qalatsuker.net/3 ART& POIM/alshebeby24-8-09.html&docid=L9MYOeqMYqi-zM&w=265&h=353&ei=KTFbTqDHMYHj0QHm2sCUCQ&zoom=1


امعة كرمته ج  الفنان المربٍ المحامٍ التقدمٍ هادٌ مواشٍ/  نجفََن لمناضلََن ومناضالت ومربَن معا 

 الكوـة ـٍ عهد رئَسها السابق  البروؾ الدكتور عبد الرزاق العَسً جزاه هللا خَرا

 

المإرخ والموسوعٍ حمَد محمد علٍ المطبعٍ والباحث  الشاعر رزاق ابراهَم حسن والفنان المطرب 

َاس الخضر نجل  عمَد المنبر السَد خضر القزوَنٍ ثم الشاعر والرادود وصاحب زورخانة تحت القولة 

المؽفور له  البروؾ  الثبت  العصامٍ الشاعر المجدد والباحثثم بائع الرَحة الفتً عبد االمَر المرشد 

 الدكتور محمود البستانٍ

 

 

 

 

 الهادٌ عبد - الَمَن من الواقفون( ارشَؾ الدكتور عباس كاظم السالمٍ ) بَن حناَا جامعة الكوـة 

 الدكتور  وكالة الجامعة رئَس - السالمٍ عباس - زبَبة مكٍ الراحل الروائٍ -عنوز شالل - الفرطوسٍ

 الشاعر -  الصائػ  االله عبد  الدكتور االجتماعٍ الثقاـٍ  الكوـة جامعة نادٌ  رئَس   - الدلَمٍ مالك

 - عنوز صباح - بؽداد من ضَؾ -الجالسون - سمَسم سالم الدكتورة - الموسوٌ العلوَة -خلؾ ـضل

 1990)  النجؾ من قاصة الجابرٌ الدَن محٍَ الجابرٌ عبود - العبودٌ علٍ - شعالن هادٌ مهدٌ

   

 



 

 

 

 

 

 

خان الشَالن ـٍ شارع الخورنق من الخارج ومن الداخل مع اسري انجلَز وهنود ـٍ خان الشَالن وقد 

وكان مهمال  اهماال  كَدَا من السلطة وقد شاهد الصائػ   1976زاره عبد االله الصائػ مع مصور سنة 

الطابق الثانٍ وال َعرؾ مصَر هذه بنفسه مذكرات بعض االسري علً حائط  الؽرـة التٍ اعتقلوا ـَها ـٍ 

الكتابات وقد اخبرنٍ المرحوم حسن الكركجٍ صاحب صَدلَة االمام المقابلة للشَالن انه اصطحب 

وَقول ! جلَز وصور بنفسه تلك الكتابات والخربشات نالدكتور علٍ الوردٌ الً ؼرـة سجن االسري اال

ة امَال من الكوـة ما َقرب من مئة وسبعَن عد بضعبولقد تجمع ـٍ النجؾ علً  138ارنولد ولسن ص 

تموز من ابن عم  24اسَر حرب كان منهم حوالٍ الثمانَن من كتَبة مانشستر وكانت اخبارهم قد وردتنا 

من  1917واؼا خان قد عَن ممثال لالدارة المدنَة ـٍ النجؾ منذ كانون اول ) صاحب السمو اؼا خان 

استطاع ان َإدٌ لنا اجل الخدمات واكثرها تعبَرا عن الوـاء ـقد بقٍ قبل المندوب االنجلَزٌ وبهذه الصفة 

اذ اخبرنا ان االسري ( منصبه ـٍ النجؾ رؼم تهدَات اعدائه النجفََن وقدح اصدقائه من النجفََن  َشؽل

عاملتهم العشائر النجفَة معاملة خشنة حَث اجبرتهم علً السَر مشَا علً االقدام وهم عراة حفاة تقرَبا 

ومما َدل علً انهم .. معوا اخَرا ـٍ النجؾ حَث كان حمَدخان الَدخر وسعا ـٍ تؤمَن راحتهم وج

َعاملون معاملة حسنة ما لوحظ علً االسري من مظهر صحٍ َدل علً التؽذَة الجَدة حَنما اطلق 

 2 .سراحهم ولم َمت ـٍ االسر سوي شخص واحد  

 وخط بالقاشان لجامع  الطوسٍ ومسجد الهندٌ وهما من  اقدم مساجد النجؾ وجوامعها



   

ابناإه وبناته من الزرقاء بنت محمد حسَن زَارة (  1944-1880سَد علٍ الحسَنٍ  الصائػ  )الصائػ  

ثم  1944َبدوان بالَكاورَة  1942شقَقه محمد   1941عبد االله  1930عبداالمَر :ال بو اصَبع 

واالناث العلوَات .   رؼم ما نالهما من العنت بسبب ذلك( الصدَرٌ ) َبدوان  بالجاكَت والبنطلون والَلَكـ 

 بدرَة وحورَة وحَاة

 

 وخمسٌناته العشرٌن القرن أربعٌنات  األشرف النجف

 الحسٌنً المرعبً الصائغ االله عبد

 

 دعوة كرٌمة اثمرت بحثا 

ـاستاء من عن النجؾ َجلس ـٍ الصؾ االول خالل محاضرتٍ  نجفٍ قبل البدء كان شاب 

 حرَة حدَثٍ ـٍ النجؾ وبخاصة قولٍ انها  مقبرة كبَرة واستاء من كلمة دـان  الموتً 

وها انا اهدَه شعرا ـٍ النجؾ للشاعر الكبَر احمد الصاـٍ ! وعاتبنٍ بعد انتهاء المحاضرة 

 :النجفٍ لعله َخفؾ من استَائه  

 وعراء طوى وادي بل ٌادار          طوى وادي فً سماك الذي صدق  ( 1)

 الصحراء فً جلست   انت   فعالم            الورى بلدان   األنهار على جلست  

 والعجائز الشٌوخ   تسكنها                       أن تلٌق بلدة   الغري   إن (2)

   جنائز بلدتً توواردا                              مشائخ   بلدتً فصادرات

 

 



 دعوة كرٌمة اثمرت بحثا

وجهها لٍ الشَخ االستاذ محمد الشالل الجبورٌ باسم بورد الملتقً حقا كانت دعوة كرَمة 

الثقاـٍ العراقٍ ـٍ واشنطن ـرحبت بالدعوة وقلت سوؾ اعتمد علً ذاكرتٍ لكن الشَخ 

الجبورٌ قال لٍ اننا نطالب المحاضر بنسخة من محاضرته نضمها الً االرشَؾ وقد 

تحدث عن رمضان الكرَم ـٍ النجؾ والدعوة تنص علً ان ا! نطبعها اذا استدعً االمر 

االشرؾ مرحلة االربعَنات والخمسَنات من القرن العشرَن ـلبَت الدعوة والقَتها وسلمت 

سخنت كثَرا  واصاب الصداع راسٍ لكننٍ ! الجبورٌ نسخة من محاضرتٍ ـشكرنٍ 

ٍ وهذا الطقس بالنسبة لٍ اننٍ ؼَر مكتؾ بما قدمت وان ـٍ نفسٍ اشَاء عن النجؾ مدَنت

االستثنائَة اربعَنات القرن العشرَن وخمسَناته ان اكتب سَاحة عامة حرة ـٍ الزمكان 

آلة الزمن للروائٍ االنجلَزٌ هربرت جورج وَلز التٍ اصطنعها   ٍمن َقرضنـ! النجفٍ 

 1960 -1940رَثما  ننتقل معا الً عقدَن حرجَن من الزمن محصورَن بَن  1891

 البؤس سنحاول دون عربة ! رؾ والنجفََن عهدذاك ومن خاللهما نزور النجؾ األش

نطوع الزمكان لَدخل بحثا ـٍ ! وذاكرتٍ ونتجول علً ارجل الذاكرة ذاكرة المإرخَن 

ما لبث ان كل شٍء    ونري معا تماس مع ذلك الماضٍ المدهش   لنكون علً  النجؾ 

 !  اوحمَم ا  طازج

 

  طوبوغرافٌة النجف فرضت اركولجٌتها

لكن ! العجالن ان النجؾ القدَمة احترزت اركولوجَتها  احترازا عشوائَا  َظن النظر

الدراسات االكادَمَة التٍ تناولت النجؾ طوبوؼراـَا او اركولوجَا او سوسَولوجَا وسوي 

ت هَكلها وـق تخطَط  واقعٍ منسجم  احترز( داخل السور ) ذلك اثبتت ان النجؾ القدَمة 

َراعٍ أمن العائلة حَن َكون الخطر آتَا من  األجانب خارج السور كالؽزو وؼَره او ! 

آتَا من األهالٍ داخل السور او المحلة وَراعٍ  االستقرار والراحة  والتعاطٍ التجارٌ 

الملتقطة  والسلعٍ  كما َراعٍ المناخ بخاصة ـصلٍ الصَؾ والشتاء ومعظم  الصور

للنجؾ  القدَمة من الجو تظهر ان المبانٍ والشوارع واالزقة والفضوات واالسواق 

مدَنة ! ولَست النجؾ بدعا ـٍ هَكلتها !  تمحورت حول ضرَح االمام علٍ بن ابٍ طالب 

  Templeسولت لَك ستٍ عاصمة والَة َوتا االمرَكَة  تمحورت حول الـتمبل   

ي قطبَة  المعبد  وهو مربع صؽَر وحوله مربعات تكبر شَئا والناظر الَها من الجو َر

وهذه نظرَة  قدَمة حدَثة ـالمدن الحدَثة تختار مركزَتها من اقدم مشهد واهم ! ـشَئا 

وقد نشؤت مساكن النجفََن بادٌء األمر  شمال  الصحن الحَدرٌ ! وتسمَه الداون تاون 

اق او المشراقة عند اهل النجؾ هو م بهَئة طرؾ اطلق علَه المشراق والمشر 787سنة 

وَلفظونها المشراَكـ ثم امتد البناء مع تكاثر ! المكان الظلَل الذٌ َمنع اشعة الشمس الحارقة 

د سمٍ  بع) السكان ؼرب الصحن وجنوبه ـكانت محالت سكنَة جدَدة مثل  طرؾ الرباط  



سمٍ ) لزنجبَل وطرؾ ا( سمٍ بعدها طرؾ الحوَش)وطرؾ الجَة ( ها طرؾ العمارة 

وكان النجفَون او سكان النجؾ مكتفَن بسور َحمٍ  المدَنة َحَط ( بعدها طرؾ البراق 

به من الخارج خندق تشعل ـَه النار عند خطر الؽزو ألن النجؾ مرتفعة عن سطح البحر 

مترا والَمكن ان َبقً الماء ـٍ الخندق دون ان َؽَض ـٍ االرض ـضال عن شحة  500

ثم تنبه  النجفَون الً نقاط  الضعؾ ـٍ السور االول بحَث َمكن ! ؾ الماء ـٍ النج

ـبنوا سورا ثانَا اعلً واعرض واصلد واملس ولم َعثر ! استؽاللها حَن َستحر القتال 

المإرخون علً تورَخ سنة بناء السور االول وال الثانٍ ـقد اهمل مإرخو النجؾ 

المدَنة تتسع مساحة  وَكثر سكانها بعد  وهكذا اخذت! المعاصرون لذلك الزمن تدوَن ذلك 

ان استطاع العقل النجفٍ تؤمَن تلبَة حاجات المدَنة من ماء وطعام  وخضرة وـاكهة 

وظهر تجار وموسرون ـاضطر زعماء ! وكساء واكسسوارات واون ـخارَة او نحاسَة 

بحق  م وكان السور الثالث متَنا  982النجؾ الً بناء السور الثالث وكان ذلك سنة 

ولم تعد هناك حاجة لتعزَز امن النجؾ ! مستوـَا اشتراطات اسوار قالع القرون الؽابرة 

لكن تكاثر السكان وانتقال بعض البؽادنة ! بسور رابع  ـقد كان َكفَه الترمَم والتحدَث 

والسامرائََن والدلَمََن ممن َرؼبون بمساكنة ضرَح االمام علٍ والتبرك بجَرته ـضال 

م  1010وما إن جاءت سنة ! لؽلو الطائفٍ ـٍ بؽداد  وبعض المدن البعَدة عن تفاقم ا

اضطر الناس الً دـع السور نحو الخارج من خالل احاطته بسور رابع ـَكون طابوق 

االسوار القدَمة خامات لبناء البَوت الجدَدة  ولبث ضرَح االمام علٍ قطبا تحَط به دوائر 

وبات توسَع ! وتتسع حَن تبتعد  عن الضرَح متعددة تضَق حَن تقترب من الضرَح 

وكان محَط اوسع ! المدَنة من خالل االستحواذ علً اراض جدَدة َحَطها السور الجدَد 

وهذا المحَط  َعطٍ ـكرة لعلماء االحصاء تقدَر عدد سكان النجؾ !  مترا   1721الدوائر 

بالنجؾ احاطة السوار واضطر النجفَون الً كسر هَمنة االطراؾ االربعة التٍ تحَط ! 

بالمعصم ـاستحدثوا محالت خارج المحالت لكنها متصلة بها بالتجاور العمرانٍ والسكانٍ  

ـاشار المإرخون الً  اجتراح  محالت جدد مثل مثل محلة البركة ومحلة النور ـٍ البراق 

د ومثل العال  والجالل ـٍ المشراق وتوسعت محالت الجَة والرباط  توسعا ملحوظا ساع

علَه استؽالل المكان من خالل بناء البَوت طوابق ـوق بعض وحفر  السرادَب رهرة 

وكان سكان البَوت المتصاقبة  ! تحت رهرة واستؽالل  االزقة للبناء ـوقها والحفر تحتها 

من امام وخلؾ وجنب َتفقون علً اقتسام ماـوق الزقاق او تحته وحَن َختلفون َختارون 

حات والحقوق ـالَعترض علَه معترض وقد الحظ الرحالة ابن ـرَضة َقرر لهم المسا

م ان النجفََن َبتكرون استؽالل المساحات  حتً ان  1326بطوطة الذٌ دخل النجؾ سنة 

اما الرحالة نَبور الذٌ دخل ! بعض التكَات والجوامع تشتق من الصحن الشرَؾ مثال 

َنة محلة محلة وزقاقا زقاقا م ـقد اكد هذه الحَثَات حَث جاب المد 1765النجؾ سنة 

 (3) !وتمكن من  رسم خوارط  ثمَنة االهمَة 

 

 



 

 نٌبور حٌن دخل النجف  

 Downtown   (4)او   City centerم هذه الحٌثٌات   1765سنة 

االولً  وهلة لم تكن النجؾ قد خضعت عند نشوئها لخطط حكومَة معَنة لبناء المدَنة منذ ال

ثالثَنَات القرن العشرَن ، كما هو الحال ـٍ مدَنة حتً ـٍ مراحل توسعها حتً   ، وال

جاءت خطط النجؾ منتظمة الدروب ، او الرحب و  ومع ذلك واسط ، او بؽداد  الكوـة ، او

قد توسعت النجؾ بشكل  تدرَجٍ    من دون أٌ ضابط ـمحتشدة البَوت والمحال  االسواق

علَه )ضرَح االمام علٍ الً اقرب ما َسمح به الموضع من   سوي ان تكون العمارة

اسباب االزدحام الشدَد ـٍ العمارة والسكن ،َراـقه  وهذا َفسر لنا بشكل واضح( . السالم

 صؽر مساحة الوحدات المنشؤة كلما اتجهنا نحو الضرَح المقدس 

 

 االربعٌنات من القرن 

وسائل النقل وقتذاك ! لن تري سَارة خصوصٍ تنفث الدخان مجتازة شارعا نجفَا اال لماما 

) َجرها حصانان سوداء محدودة منها مثال  الربل وهو عربة ذات أبهة بمظلة جلدَة 

) َقول محمدعلٍ الشبَبٍ  ـٍ جده الشَخ محمد الشبَبٍ  !والحمَر والبؽال (  !  الحنطور 

حَنها كنت أخرج وأقؾ عند . َلة تقؾ بجانبه تساعده ـٍ إرتداء مالبسهوكانت عمتٍ وس.. 

لعدم إمكانَة وصول ( حمار)باب البَت أنتظر واسطة نقله للمجلس وهٍ عبارة عن دابة 

. السَارة بسبب ضَق ازقة محلة العمارة، وهذه صفة تتصؾ بها كل شوارع النجؾ القدَمة

! والكاروك ـٍ لهجة النجفََن هو المهد ( لكاروك ا) ومن وسائل النقل الداخلٍ عهد ذاك ( 

وهو ؼرـة طولها متران وعرضها متر ترتبط طولَا ـٍ اعالها بحامل وهو خشبٍ عادة 

مثل ؼصن متَن صقَل بطول ثالثة امتار َحمله شخصان واحد َسحب من االمام وثان 

او الموسرات  والكاروك باهض الثمن لذلك الَستعمله سوي الموسرَن! َدـع من الخلؾ  

واذا اردت السفر الً النجؾ وانت ـٍ والَة ! واؼلبهم َعانٍ من العوق او الشَخوخة 

َإهلك ركوب العربانة الذاهبة الً النجؾ  (  تذكرة ) ـلك ان تبتاع  باصا (  الكوـة)الجسر 

! هـ  1325سكة حدَد ترامواٌ اسهم ـٍ تاسَسها موسرون من النجؾ وبؽداد  سنة  ! 

خشبَة مدججة بالحدَد من طابقَن طابق تحتانٍ وطابق ـوقانٍ ترقً الَه بسلم العربة 

و تسع ـٍ طابقَها  اربعَن راكبا سوي الواقفَن عربة المترو او ! خشبٍ َلتؾ حلزونَا 

ارٌ  تسَر علً سكة حدَد وَجرها حصانان  السكة وهٍ ( ساحة)ستكون ـٍ ـضوة ! الك 

مة  نشطة سَضرب الدرَول او السائق جرسا ذا رنَن دوار َتوسط  ثالثة اسواق كوـَة قدَ

ولسوؾ تسَر وسط الناس المسالمَن الذَن ! عال قبل ان  َهز السَور بَدَه ـتتحرك العربة 

ووجهتك وهٍ !  َبحثون عن احد راكب معنا  نهمكؤَدـعهم الفضول للتفرس ـٍ الوجوه 



وسَبهظ !  عربة ترتقٍ جبال النجؾ تقع علً مسطبة ترابَة ارتفاعها مئة َاردة ـكؤن ال

والعربة تسَر ستالحظ عن َسارك مسجد الكوـة ! االرتفاع طاقة الحصانَن ـتتباطؤ الخطً 

ثم بَت االمام علٍ بن ابٍ ( قصر االمارة ) تجتازه لتشاهد اطالل القصر األموٌ ! البهٍ  

وب الَمَن ـاذا التفت ص! طالب  كرم هللا وجهه ـمَثم التمار وهو صاحب االمام علٍ 

وـٍ الثلث االول من ( الزرَكة ) ستري عن بعد مسجد السهلة المحاط بمنطقة خضراء 

   بن ابٍ الطرَق ستقطع العربة عرضَا نهر قدَما  جاـا َسمً كرٌ سعدة نسبة الً سعد 

الممتد    Pallocopasوقاص الذٌ كراه لكن هذا  النهر تارَخٍ مؽرق ـٍ القدم اسمه 

من هَت مارا ببابل منتهَا بالبصرة وجرت ـوق هذا النهر سفَنة ملكَة ذهبَة حملت 

وـٍ    (5) (د اسماء النجؾ ـٍ العهود الؽابرةاح)ندر من بابل الً الذكوات البَض االسك

وبعدها تخترق العربة مفازة قاحلة حتً تقترب من ! منتصؾ الطرَق ثمة بئر السَدة زبَدة 

هك َمنة وَسرة مقبرة شاسعة وتواصل لتمر بالحنانة ـمرقد سَدنا كمَل وها اننا النجؾ تواج

بلؽنا النجؾ ـهذا خان الزعَم عطَة ابو كلل الذٌ اؼتَبل ـَه الفَلد مارشال حاكم النجؾ 

ـَستقبلك  المجنون ( الَكارٌ ) وشَئا ـشَئا حتً تدخل  العربة جهة الَسار َكراج العرباَن 

الداكنة وشعره العكش ومالبسه الممزقة المتسخة َستقبلك االـرَقَة  راء هوبٍ بسحنته السم

َنبؽٍ االشارة الً سفر النجفََن ! لك ان تعطَه ـلسا او ذات الفلسَن ! بالهذَان ـال تعبؤ به 

بالسفن المشتؽلة بطرائق عدة مثال السَر  بالشراع والسَر  بالمردٌ والسَر بالسحب 

وجل النجفََن وؼَر النجفََن َحبذون السفر المائٍ من الكوـة او ! والسَر بالدـع  البخارٌ  

كنت ـٍ صباٌ كلما اشتقت ) .. َقول ـقَد االدب العراقٍ عبد الؽنٍ الخلَلٍ ! ابو شورة  

الً زَارة اهلٍ ـٍ طوَرَج قصدت الكوـة ومن هناك حَث ترسو مراكب خشبَة صؽَرة 

وعد رحَله الً طوَرَج َبدأ عادة عند علً شاطٍء الفرات اركب واحدا منها وكان م

اذكر كنت اسهر لَل الفرات البهَج بضوء القمر .. المساء بعد الفراغ من صالة العشاء 

... وبحداء المالحَن وبمنظر شجَرات الصفصاؾ وهٍ تلقٍ بؽدائرها الخضر ـٍ الماء 

لو عن نهاَة وَقترب المركب من مدَنة طوَرَج ـٍ ؼبش الصباح الباكر َعلن بصفَره  الح

وقد تؤتً لٍ السفر ـٍ المركب البخارٌ وهو  !(6) .عبد الؽنٍ . الخلَلٍ ( هـ . إ . الرحلة 

والطابق ! من طابقَن التحتانٍ لشحن البضائع مع مطبخ صؽَر وتنور للخبز ومرحاض 

ومذ كنا ! الثانٍ لجلوس المساـرَن علً كنبات خشبَة بمساند والسفر مختلط رجاال ونساء 

بما ! كنا نسبح نحو باخرة النقل  الحربَة البرَطانَة ـاَر ـالٌ التٍ اسقطها الثوار صؽارا 

والكابتن  مان حاكم منطقة الشامَة حَن َزور !  َدلل علً نشاط السفر المائٍ عهد ذاك 

النجؾ كان َتجشم عناء سفر مائٍ من ام البعرور الً ابو شورة ومن هناك َستقل سَارة 

ت الً النجؾ عصر َوم الخمَس ـكانت السفرة متعبة لقد كان مستوي ذهب) .. الً النجؾ 

مَاه النهر منخفضا وقد جنح مركبٍ ـٍ النهر ما َقارب ست مرات ولم اصل الً ابو شورة 

حتً حلول الظالم ومركبٍ َحمل بضاعة وحارسٍ وخادمٍ وثالثة شرطة عجم من النجؾ 

بقلَل لقد قمت بنفسٍ بقَادة السَارة من  وسجَن لذا ـقد كان مركبٍ َحمل اكثر من المعتاد

ابو شورة الً الكوـة اربعة امَال والطرَق ردٌء جدا ثم تاتٍ بعدها سبعة امَال من 

وقد دخلت النجؾ ـٍ الساعة السابعة والنصؾ سلَما  االرض الصحراوَة الً النجؾ



ابو صخَر الشامَة وقتها شامَتان الشامَة الؽربَة ومركزها ( ) وسعَدا جدا لوصولٍ 

 (7) (قرَبا من النجؾ والشامَة الشرقَة ومركزها ام البعرور  قرَبا من الكوـة 

 

 !الباخرة الحربَة البرَطانَة ـاَر ـالٌ لحظة احتراقها ـؽرقها قبالة مقام النبٍ َونس علً ضفة االخري 

 ,! وكنا ونحن صبَان نسبح ونعبر النهر لنحوم حول الباخرة 

المَدان سنالحظ بقاَا سور النجؾ القدَم ثم ندخل المَدان سَكون عن تركنا العربة باتجاه 

َمَننا  مبنً البلدَة وهو بقاَا من سور النجؾ وبامتداد المقهً ثمة السَباط وهو قوس من 

اِجر االصفر وعلً حاـتَه محالت كانت مواضع لحرس السور وـوق القوس تجلس ؼرـة 

ـاذا اجتزت ! هو بقاَا باب السور الكبَرة والرئَسة  بنواـذ كثَرة وصؽَرة القوس او السَباط

القوس سَكون علً َمَنك حمام خاص بحفارٌ القبور او المشَعَن اِتَن من والَات بعَدة 

وانت داخل المَدان سَكون قبالتك ! ونهاَة سَرك تلتقٍ عَناك مبنً  مدرسة الؽرٌ االهلَة 

جزءا منه حدَقة مسَجة باسَاخ الحدَد جهة الَمَن اَضا برَد النجؾ وامامه بما َشكل 

بشكل ـنٍ وهٍ مستدَرة قطرها ثالثة امتار ـٍ وسطها حامل ثالثٍ االرجل َحمل  خزان 

َسار البرَد تستقر مقهً كبَر جدا َسمً مقهً عبد ننه ومعناها ! ماء صؽَرا مكعبا 

لنجفٍ واؼلب وـٍ هذه المقهً العجائبٍ َجلس ـَه النجفٍ وؼَر ا! بالفارسٍ خادم األم  

الجالسَن من ؼَر النجؾ هو جمهور المشَعَن َشربون النرَكَلة او عصَر البلنَكو او 

او اللبن الحامض بالنعناع او ! عصَر السكنجبَل ومذاقه َشبه مذاق الخل بالسكر والنعناع 

وهٍ ( قرـة ) او شاٌ نومٍ بصرة او شاٌ دارسَن (ؼامق اللون ) الشاٌ الهندٌ السنَكَن 

م ولعل اوكانت موضعا الرتَاد الحاج زاَر ثم حسَن قس!ة المراَا والصور والتحؾ كثَر

 .من خَر الذَن كتبوا ـٍ مقهً عبد ننه هو المإرخ الشاب الثقة االستاذ عبد ذَاب ال ؼالم 

والً َسار المقهً ثمة محل َصنع الكعك وخبز الشكر وخبز الرقاق خبز البربر وخبز 

والً َسار  المخبز َواجهك مسجد كبَر مختص باستقبال !  السَاح وكعكة الحاج بادم

عودة الً مدخل المَدان لو نظرت َسارك  ملَا عبر ! الجنائز القادمة من خارج النجؾ 

انه خان الهنود الكبَر المهَب الؽامض ـٍ ! نهاَة شارع الخورنق ستعقد الدهشة ـاك 

َاردات منقوش نقوشا هندَة مطلعه باب ـخم كبَر بعرض اربع  َارادات وارتفاع ست 

بوساطة ـن الحفر علً الخشب وال ادرٌ نفع هذا الباب سوي الدَكور الننٍ طَلة مرورٌ 

ومن احشاء هذا الباب الكبَر تستخلص باب صؽَر اعتَادٌ !!  مرة مفتوحا  ه به لم ار



! هو الخان الذٌ بناه هنود البهرة ضمن مشروع تبرع كل هندٌ بفلس ! للدخول والخروج 

) خان الهنود المإلؾ من اربع واربعَن ؼرـة كل ؼرـة تقطنها عائلة هندَة من البهرة 

ة نوم من ! وهذه الؽرؾ مجهزة بمطبخ صؽَر وحمام متعدد االؼراض ( االسماعَلَة  واسرَّ

والؽرؾ موزعة علً اربعة طوابق كل طابق محاط بممر مثل !ذوات الطوابق الثالثة  

الطابق الثانٍ ! ام  لكل قطان الطابق  مسَج بسَاج حدَد مورد البالكون  ولكنه متصل وع

والً َسار ! اما عمارة الخان ـلونها اصفر َقق  ! لونه اخضر والثالث اصفر والرابع احمر 

الخان عبر شارع الخورنق َنتصب صرح مهَب هو خان الشَالن ذٌ السرادَب الكثَرة 

الصؽَرة َرتقً الَها بساللم حلزونَة واذا والطوابق الكثَرة والؽرؾ التٍ تشبه القاعات 

ارتقَت الً  الطابق الثانٍ ستري  بعَنَك خربشات الجنود والضباط االنجلَز والهنود 

الذَن اسرهم ثوار النجؾ وهذه الخربشات مكتوبة بالفحم او ( سَخ وَكورَكة ) المرتزقة  

اذا نزلت الً سرداب شاهدتها بنفسٍ و! محفورة بالسكَن مع رسوم زهور وقلوب ونجوم 

! الشَالن ستكتشؾ خزائن تارَخَة لالسلحة والوثائق والمالبس واالكسسوارات والراَات 

مقرا   ألول جمهورَة ـٍ التارَخ وـٍ اعاله خفق بَرق الثورة  1918وقد اتخذه ثوار 

سندخل ! وظهر الشَالن َتكٍء علً سور النجؾ وَستهلك قولتَن مستدَرتَن ! العربَة 

سوق النجؾ ( ! داون تاون النجؾ ) الكبَر وهو بتعبَر هذا الزمان المركز او  السوق

الكبَر كما شاهده ابن بطوطة   ـمنه تتفرع اسواق الجواتَن  والصاؼة  والبزازَن 

( سوق ابو الرَحة ) والصفارَن والقصابَن والسباكَن والنجارَن والعطارَن وبَع العطور 

وهناك اسواق التتصل بالسوق الكبَر ! والحَناطَن( اَچـٍالعب)وبَع العباءات وتطرَزها 

وسوق ( كفنوَز ) لسعتها واختصاصها الدقَق مثل سوق الكتب وسوق تجهَز الموتً 

وهو ( خان بَت عچوم ـٍ شارع الرابطة االدبَة ) وسوق بَع الحمَر ( !! الهرج ) الحرج 

ٍَّ الصدَق الثقة  الحاج عبا!! ؼَر سوق الحمَر  وعگد ) .. س سمَسم النجفٍ أملً عل

السوق  للتفرٌق بٌنه وبٌن( سوق الصغٌر) الحمٌر هكذا ٌسمى له تسمٌة أخرى ملطفة هً

إذ جاء  وهنا أذكر طرفة أدبٌة ربما تكون قد صارت تأرٌخاً لهذا العقد أو السوق  الكبٌر

شاعر كبٌر  الشٌخ محمد علً الٌعقوبً عمٌد الرابطة األدبٌة وصاحب كتاب البابلٌات وهو

الشاعر    ومرجع دٌنً وجد المرجع الحالً الشٌخ محمد الٌعقوبً جاء زائراً صدٌقه

 والخطٌب السٌد خضر القزوٌنً والد الفنان الكبٌر ٌاس خضر حٌث كان ٌسكن فً هذا

 : فٌها أوصله بعض المارة الى دار السٌد لم ٌجده فترك له ورقة كتب   وحٌن  السوق

 الحمٌر فقالت الناس بعقد  سألت عن خضر وعن داره

 شعٌر فً طبق ٍ من  فخفت أن أمضً إلٌه وأن ٌتحفنً

 :بالقول ـلما جاء سَد خضر وقرأ الورقة أجاب علَها

 الصغٌر تقل لك الناس بسوق     ٌاسائالً عن دار خضر ٍ ولم



ق د    رأتك أهالً للذي خفته  الحمٌر لذا أجابتك ب ع 

أما طولة البو عچوم   األدبٍ البرئ لتارَخ من أوسع أبواب اللهووهكذا دخل هذا السوق أو العقد ا

هم من علَة القوم الَوم وقد أبدلوا   والبو عچوم بالعَن ولَس بالحاء ـهٍ كما ذكرت ـٍ نفس المكان

الناس ـٍ النجؾ حَن َتهكمون علً شخص جاهل َقولون خرَج  وسابقا  كان( بالشمندـر)الحمَر 

أخري إلستراحة الحمَر هٍ الطمة ـٍ بداَة سوق الحوَش جوار  ك دارةوهنا   كلَة البو عچوم

أبو زنگور وإبنه زنگور وسلو األحمر وعبد   أصحاب الحمَر ـَها ومن أشهر  قَصرَة علٍ أؼا

مدعٍ   وكان المرحوم السَد ـاضل الخرسان حَن َناكد أحد  وگگوالحارس أبو الجوع وسَد مظلوم

أما عن حمارة .... للحدَث النبوٌ القائل شعراء أمتٍ كحمَر طمتٍ أنت مصداقا   الشعر َقول له

 وكانت حمارة السَد:الحسن وملة وحَدة ـالأجد أحسن وصفا  لهما من وصؾ جعفر الخلَلٍ  سَد أبو

 من أشهر ماَعرؾ تؤرَخ الحمَر ـٍ النجؾ ـقد كانت حمارة حساوَة بَضاء جمَلة تعرؾ وقت

 وتعرؾ حَن وصولها الً باب, طرَق والسَد ـوق ظهرها وتعرؾ أَن تقؾ ـٍ ال, الصالة 

رووا  ولربما, ( السَد)وقد ود الكثَر وتمنً ؼَر واحد لو كان سائسا  لحمارة , الصحن الشرَؾ

األطفال والنساء  ولما ماتت هذه الحمارة إجتمع حولها, عنها صفات عجَبة مبالؽة ـٍ قَمتها 

إنضم  وكلما إجتازوا مساـة, ودعونها  الً خارج المدَنة َووضعوها ـٍ عربة َجرها حمار وبدأوا 

والنساء كان رجل  إلَهم أبناء محالت أخري وكانوا َهزجون وـٍ طلَعة هذا الجمهور من الصبَان

: الفــكـــه الذٌ تقدم موكب االطفال وهو َردد اهزوجة َرددها بعده االطفال ( عباَة) ظرَؾ اسمه 

  :أما األهزوجة ـهٍ , الموكب 

 (     هـ . إ .   هاي هٌة ٌو بعد تلفٌنة    وداعة هللا ٌامطً  والٌنة    

ستسمع معظم ! وـٍ سوق النجؾ الكبَر اصِػ للؽط بَن العابرَن والبائعَن والمشترَن 

اللهجات العراقَة واللؽات ؼَر العربَة مثل الهندَة والفارسَة والبشتون والتركَة والشَشانَة 

صؽاء ـاـتح عَنَك علً وسعهما لتري النساء َجلن ـٍ السوق وتعرؾ وان تعبت من اال! 

هذه بعباءة سوداء وتلك ببَضاء وعلً مقربة تخطر امرأة بعباءة ! بلدانهن من عباءاتهن 

وها انت تري نساء بالزٌ الهندٌ ! ملونة تتحدث مع صدَقة لها بعباءة مطرزة باالبرَسم 

كما تعرؾ المؽاربَة ! سوجة من الشعر الخشن وتعرؾ البدوَة بعباءتها المن! السارٌ 

والفتَات االجنبَات َنمزن بالعباءة القصَرة التٍ تؽطٍ اعلً الركبتَن ! بارتداء الفراشَة 

اما ازَاء الرجال ـحدث وال !وَتكفل البنطال االنَق الضَق او الفضفاض بستر الرجلَن 

حجما واستدارة الً عمة العمل تتحرج ـمن العمة السوداء الً البَضاء وبهَئات مختلفة 

وؼَر ! قماش اسود او اخضر  وهٍ ـَنة حمراء َلؾ الهاشمٍ علً محَطها السفلٍ نطاق

حتً العقال ـهو اسناخ العقال التقلَدٌ والعقال الناعم ! الهاشمٍ ـاللون ابَض او اصفر قان 

اهة الرجال لكنك تعرؾ وج! والعقال الخشن والعقال المقصب والعقال من الخَوط البَض 



والزعَم عباءته ( وبر احمر ) من عباءاتهم ـالوجَه جدا هو الذٌ َرتدٌ عباَة ناَنٍ 

تحاكٍ الزجاج ـهٍ شفاـة وَستطَع الزعَم وضع عباءته ـٍ علبة بحجم علبة المارلبورو 

اما ! وسوي ذلك ـثمة الزٌ الهندٌ والفارسٍ والتركٍ والكوردٌ واالـؽانٍ ! مثال 

! لون ـهما حالة شاذة ـعن  المعلمَن ـهم َعلمون بَن اـندٌ ومعقل ومعمم الجاكَت والبنط

محمد الصائػ ان تمشَطنا لشعر راسنا . دوللطراـة ـقط اتذكر وَتذكر معٍ شقَقٍ الصؽَر 

قرر شقَقٍ الكبَر المؽفور له سَد عبد ! كان َعنٍ عند الكبار اننا اطفال خربانَن ال نستحٍ 

قرر ذات َوم ! مستقر ـٍ زَه من العقال الً البنطال الً العمة  االمَر الصائػ وهو  ؼَر

شقَقٍ الصؽَر محمد الصائػ الدكتور ـَما بعد وانا عبد ) نهاَات االربعَنات قرر ان َلبسنا 

ـاطعناه وذهبنا الً مدرسة ؼازٌ االبتدائَة ! البنطلون القصَر والقمَص (  االله الصائػ

ث بسببنا هرج ومرج ـٍ المدرسة ما َشبه التظاهرة ـدق بذلك الزٌ المشاكس عهد ذاك ـحد

الفراش عبد عون الَاسرٌ الجرس قبل االوان لَدخل الطالب صفوـهم ـَنتهٍ الهرج لكن 

الطالب لم َدخلوا الصفوؾ ـقد انتابتهم حالة هستَرَة  مما جعل المدَر محمد رإوؾ 

رسل ـٍ طلبنا المدَر رإوؾ وا! الجواهرٌ بسدارته الفَصلَة َحمل عصاه لَعَد الهدوء 

انتو ! وحَن دخلنا قال لنا مستدرجا لنا بمكر ! الجواهرٌ وهذا َعنٍ ان هناك قضَة كبري 

اخوة عبداالمَر الصائػ ؟ ـفرحنا وتوهمنا انه َحب اخانا وبخاصة انه تخرج ـٍ المدرسة 

وهنا ! مَر اٌ استاذ وهللا إحنه اخوة عبد اال: ـقلت له بفرح طاغ ! قبلنا بتسع سنوات 

قال لٍ ! وقال لٍ ـاخٍ محمد صؽَر جدا الَفهم الكالم ! احمرت عَناه واخشوشن صوته 

رإوؾ الجواهرٌ عبارته المشهورة التٍ َستعملها ـٍ الجد والهزل وـٍ المدرسة والبَت  

َعنٍ انته  اخو امورٌ  (  الَكحؾ ـٍ لهجة النجؾ شظَة من جرة مكسورة ) ال َا َكحؾ 

؟ وخرجنا من ؼرـة المدَر مرعوبَن ِوسمعناه َضحك من (  لصفَحة الفارؼة ا) التنكة 

وحَن انتهً الدوام وخرجنا !! اته ممَزة النها تخرج من انفه المذبب الطوَل كخلفنا وضح

شقَقٍ محمد وانا من المدرسة ـوجئنا  بطالب مدرسة ؼازٌ واؼلبهم اطفال َاـعون وقد 

هذا الولد ) وكانوا َرددون !  ازال صداها َرن ـٍ اذنٍ ساروا خلفنا ـٍ تظاهرة عدوانَة م

اـندَنا ) وجوقة تنشد  ( ناَلون ناَلون ) وخلفهم جوقة تردد( عنچوكٍ واحزامه ناَلون 

بنطرون ) وَرتد الصوت الَها من جوقة اخري ( الزؼَرون البس ستره وبنطرون 

ستقبلهم شقَقٍ الكبَر ؼاضبا  ـا! وَرموننا بالقشور والحصا وؼاَتهم استفزازنا ( بنطرون 

ََّر الطالب نشَدهم وهم َرددون لمناكدة  اخٍ عبد االمَر  هسا ََكمز وز ) وبَده العصا ـؽ

ومازلت تورطت بذكر تبكَرنا شقَقٍ ( ! وز  ..  وز .. وزوازة إبِشِعــْرَتك ( ! )وز 

كانت والدتٍ ! ام الصؽَر وانا بارتداء البنطال والجاكَت ـالبد من الهروب ولكن الً االم

الزرقاء ابنة زعَم نجفٍ مثر وارملة صائػ موسر ولذلك اجترحت لنا تقلَدا وهو ان نذهب 

الً الخَاط علٍ اكبر ومحله مدخل السوق الكبَر جهة المَدان وعلٍ اكبر والخَاط محمدٌ 

ـصل من الفصول االربعة لكٍ   نذهب الً الخَاط قبَل كل! كانا من اشهر خَاطٍ العراق 

البهار ) َخَط لنا قوطا تناسب انقالب المناخ  ـعلٍ اكبر َخَط لنا قاط الخرَؾ ثم الشتاء ثم 

مرة قلنا للخَاط علٍ اكبر وكنا علً مشارؾ الشتاء اننا نرَد جاكَتات ! الربَع ثم الصَؾ ( 

ـجفل رحمه هللا وهو الَرَد ان َصدق اذنَه وحَن اـهمناه بالعبارة ! لها ـتحة من الخلؾ 



ـامسك طرـٍ جبَنه بطرـٍ اصبعَه ! واضحة ؼَر الملتبسة نحن نرَد جاكَت ابو الفتحة ال

ثم قال لٍ  علٍ ! واستؽفر هللا له ولنا ! االوسط واالبهام تعبَرا عن اجتَاح الصداع لراسه 

ابنٍ عبد االله هل انت متاكد انك ترَد جاكَت بفتحة ؟ ـقال له : اكبر محاوال تؽََر لهجته 

انتما سَدان !! شكو بَها : شكو بَها ؟ وصرخ الخَاط :  َر محمد وهو َلثػ اخٍ الصؽ

هاشمَان وابوكما سَد معروؾ بحفاظه علً التقالَد وامكم  ابنة شَخ  محمد الحسَن زَارة 

ان جاكَت ابو الفتحة من الخلؾ الَلبسه اال :وهمس لنا ناصحا لوجه هللا ! ابو اصَبع  

اسمع عمو علٍ اكبر : هه وقدشعرت باالهانة وانا الصبٍ ـصرخت ـٍ وج( كذا ) الفروخ 

عندها اصابه الفزع ! سنضطر ان نترك التعامل معك لكٍ نتعامل مع الخَاط محمدٌ 

قال صار عمٍ التزعل اترَد ! ـوالدتٍ وصاحباتها مصدر رزق له الَمكن التفرَط به 

الكبَر لنواصل طواـنا  نعود الً السوق**!   ـتحة ماكو مانع ـتحة ـتحة شنو المشكلة 

باتجاه الصحن الشرَؾ ـقبل انتهاء السوق ثمة قَصرَة الصَاغ علً الَسار وهٍ مقابلة 

وَنتهٍ السوق وعن َسارنا مركز للشرطة َفصله عن الناس الواح ! لسوق العباَجٍ 

كانت التظاهرات الوطنَة تنتهٍ عنده بعد ان َخرج لهم ممثل عن القائمقام ! ) زجاجَة 

حتً نصل باب الصحن الكبَر وهو باب خشبٍ عال (  با ما َكون مامور المركز وؼال

سعة االَوان الذٌ َزدان بسلسلة من الفضة تسمً سلسلة االمبراطور نادر دَن شاه بضخم 

ـقد كان حَن َصل سور النجؾ َترجل وَضع السلسلة ـٍ رقبته وَدعو خادمه ان َقوده 

َمْن بالفارسَة ( من  َک سگ در أمَر علٍ )علٍ مثل الكلب مرددا انا كلب عند امَر 

در حرؾ جر تعنٍ إلً ! سَكـ معناها كلب ! ضمَر ـصل للمتكلم تعنٍ انا وَكـ تعنٍ واحد 

ـٍ الصحن الشرَؾ ستجده مكتظا بالعوائل الرَفَة جالسة متحلقة حول ! أمَر علٍ معروـة 

والسإال سَؤتٍ بلهفة من !.. ٌسفرة الطعام واألكلة الشعبَة دون منازع هٍ كباب البربر

َرَد ان َعلم وهو هل  كان زائر النجؾ او المقَم ـَها َشعر بؤنه طارٌء او ملفق او ضَؾ 

َاهلل من  أُْلَفٍة حمَمة عجَبة نادرة عهدذاك ! الناـَة ال ثقَل ؟ اقول كال الزاجرة وال اقول 

تصلح نموذجا لعالقات السالم العراقٍ العراقٍ والسالم العالمٍ بَن الشعوب ـلم تكن 

عائلتان نجفَتان اصَلتان ! النجؾ ولن تكون ملكا للنجفََن إن كان هناك نجفَون حقَقَون 

النجؾ وهما عائلة ال شهرَار وعائلة ال   ـقط كانتا قبل القرن الرابع الهجرٌ تستوطنان

اٌ كتاب ـٍ * وجل النجفََن الَوم هم مهاجرون الَها قبل قرون وال ؼضاضة ! طحال 

السادة ال بو الحبوبٍ هاجروا الً النجؾ من الحجاز وكذلك عائلة ال بو شعبان ! النجؾ  

اما المجتمع ! ـاء النجؾ ملك كل العراقََن وكل المسلمَن وكل الشر! قدموا من الَمن 

وـٍ النجؾ ! النجفٍ عهد ذاك ـهو مجتمع صارم صدقا  علً السطح متسامح حقا تحته 

منذ العهود الؽابرة التجؤ الَه الَهود هربا من محرقة سابور ذٌ ! تشابك عقدٌ عجَب 

ولبثت الكنائس ! وـٍ النجؾ كنائس بناها العبادَون وهم مسَحَو الحَرة والَمامة ! األكتاؾ 

ومازالت الدهالَز والممرات التٍ اصطنعها الَهود زمن  !الدَارات حتً العصر العباسٍ و

سابور ذٌ األكتاؾ ماثلة حتً اِن رؼم مرور اكثر من الفٍ  سنة وَطلق علَها النجفَون 

( عرَسات ) وهناك شرق النجؾ وقد زحؾ علَه البناء اِن (  القناة ) وَعنون ( القناط ) 

النعمان بن المنذر شَخ مشَخة الحَرة ودَماس اَضا تحت األرض اتخذه وهٍ مسلحة لجند 



وَقال ان النعمان بنً عرَسات من اطالل مدَنة قدَمة !! للمحكومَن مدي الحَاة  سجنا

وقد جددها العباسَون ! وـَها حانات ومعاصر خمر وخانات للهو ( تَز ناباذ ) اسمها 

) وردت ـٍ الشعر وهذا بَت للحسن بن هانٍ ـ وجعلوها وكنائسها امكنة للهو ؼَر البرٌء

 ( :ابٍ نواس 

 قالوا تنسك بعد الحج قلت لهم         أخشى اإلله وأغشى طٌزناباذا

وهذا َفسر قول الحَرٌ ! والمإرخون َتحدثون عن مثلث اضالعه النجؾ والحَرة وبابل 

الطفَلٍ من اهالٍ  ـاعظم شاعر عراقٍ وهو الحاج زاَر! انه نجفٍ  –احَانا –او البابلٍ 

بل َكفٍ ان الشاعر المعروؾ حنَن ! بورسَبا وكان َسمٍ نفسه الحاج زاَر النجفٍ 

 :الحَرٌ َقول مزهوا 

 أنا حنٌن  ومنزلً الـنـجـف   وما ندٌمً إال الفتى القصف

 أقرع بالكأس ثغـر بـاطـًٌة    مترعٍة، تـارًة وأغـتـرف

 ٌهوٍد قرارها الخـزفمن قهوة باكر التجار بـهـا    بٌت 

 والعٌش غض ومنزلً خصب      لم تغذنً شقوة  وال عـنـف

ولبثت الكنائس والحانات منذ العصور القدَمة تلبٍ طلبات العباد والنساك لكن نفرا من 

الباحثَن عن اللهو  وطقوسها كانوا َزورون الموقع حَث الحدائق التٍ تسر العَون ولبثت  

قال !ـمثال دَر مارة مرَم مشرؾ علً النجؾ من جهة الحَرة   الً وقت السلطة العباسَة

لما خرجت مع الواثق الً النجؾ ـراَت دَر مارة مرَم ـاعجبنٍ موقعه : اسحق الموصلٍ 

 :وحسن بنائه   ـقلت 

 نعم المحل لمن ٌسعى للذته  دٌر لمرٌم فوق الظهر معمور 

 حور ظل ظلٌل وماء غٌر ذي أسن     وقاصرات كأمثال الدمى 

تحقَق ماجد  137ص  60دَوان اسحق الموصلٍ رقم القصَدة . اسحق . الموصلٍ 

  1970العزٌ طبعة بؽداد 

  عةهـ  الدَارات تحقَق كوركَس عواد  طب 390ابو الحسن علٍ بن محمد ت . الشابشتٍ 
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 :قال الشاعر وثَل الثروانٍ 

 بمارة مرٌم الكبرى    وظل فنائها فقف 

 ابً الخصٌب  المشرف الموفً على النجفبقصر 



 فاكناف الخورنق والسدٌر مالعب السلف 

 الى النخل المكمم والحمائم فوقه الهتف 

 فدع قول العذول وباكر الصهباء فً لطف  

وال نرَد اعادة ما نشرناه سابقا عن النجؾ تارَخا وجؽراـَة واجتماعا ووالءات واعالما 

(5) 

ٍ قد الؾ تعدد القومَات واللؽات واالزَاء بسبب مركزَته ممأوالمجتمع النجفٍ مجتمع 

وهو الً هذا َتقبل االختالؾ العقائدٌ والحزبٍ وقد َصل ذلك الً العائلة الواحدة ! الدَنَة 

مثال السَد احمد الرضٍ وهو رجل دَن معتم بعمة سوداء وولده الشهَد حسَن الرضٍ او 

آَة هللا الشَخ محمد الحسَن ! واحد   سالم عادل رئَس الحزب الشَوعٍ عاشا ـٍ بَت

والشَخ محمد الشبَبٍ وهو منبرٌ ! كاشؾ الؽطاء وولده الشَخ لطَؾ وهو ناشط شَوعٍ 

وولده الشهَد حسَن الشبَبٍ العراقٍ حسَنٍ  عتَد ـضال عن انه  عضو مجلس السالم 

محمد الشبَبٍ  وولده الثانٍ المربٍ والمناضل والشاعر علٍ! اعدم مع رـَقه ـهد ( صارم)

وعمَد المنبر الحسَنٍ السَد خضر القزوَنٍ المعروؾ بلبسه السواد من عمته الً مالبسه !

محسن الشَخ راضٍ ! الً مداسه وولده المطرب العراقٍ والفنان المحبوب َاس الخضر 

القائد البعثٍ المعروؾ وهو من عائلة دَنَة معروـة وكذلك حال البعثٍ القَادٌ صدقٍ ابو 

اذن قادة الحزب الشَوعٍ نجفَون وقادة حزب البعث ! سلَل عائلة رَفَة متدَنة  طبَخ

نجفَون واحد ابرز قادة حزب االستقالل نجفٍ هو المحامٍ السَد احمد الحبوبٍ وقائدا 

َقول احمد ! حركة القومََن العرب وقتها نجفَان هما عبد االله النصراوٌ وامَر الحلو 

وقد لعب برانٍ الشَخ احمد الجزائرٌ ) .. ـٍ النجؾ  1956الحبوبٍ مإرخا النتفاضة 

لَال ومكتبٍ نهارا دورا كبَرا ـٍ ادارة المظاهرات واالضراب العام الذٌ عم مدَنة النجؾ 

بعدئذ اثر مقتل احمد الشَخ علٍ الدجَلٍ من متوسطة السدَر ومحمد رضا الشَخ راضٍ 

الحزب الشَوعٍ وممثل حزب  من متوسطة الخورنق وـٍ مكتبٍ للمحاماة َحضر ممثل

 ( ! البعث لوضع الترتَبات لسَر المظاهرات وتثبَت الشعارات او رـع الالـتات 

والبس السدارة  ولنا ـٍ بَت (  االـندٌ)وقد تجد ـٍ عائلة واحدة المعمم  وحاسر الراس  

 :مثال كاؾ حاضنة العلماء واالدباء الخلَلٍ 

 



 

العباءة حَن تصل حدود النجؾ لكن منظر الساـرة الَستفز ومع ان النجفَة الساـرة تلبس 

اال القلة من النجفََن وللمثال ـقد وصلت الً النجؾ باحثة المانَة ارادت ان تتخصص ـٍ 

مدارس النجؾ الدَنَة ـكانت تزور المدارس دون عباءة وتلتقط مع اساتذتها او طالبها 

 :الصور التذكارَة قارن 

 

 وعجمٍ  وكرَدٌ كردٌ مثل وشفاـَتهم تفتحهم علً تدل ـاسماإهم النجؾ اعالم اما

 التصوَر  رائدٌ ان تعرؾ ان لك والبربرٌ!  والشامٍ والدلَمٍ والفلوجٍ وتركٍ

 ثورة وقائد!  الفلوجٍ وَوسؾ الفلوجٍ نورٌ وهما الفلوجة من النجؾ ـٍ الفوتوؼراـٍ

  كلل ابو عطَة خان ـٍ المحمٍ مقره ـٍ مارشال الفَلد الؼتَال خطط الذٌ 1918 النجؾ

 مهاجر البقال الدلَمٍ نجم الحاج اسمه الستَن جاوز بقال رجل هو  قتله ـٍ ورـاقه ونجح! 

 (6) الدلَمٍ لقبه رـَع حسَنٍ ورادود نجفٍ مثقؾ الرادود ـاضل!  الدلَم من

 



  واالخوانٌات وثورتها النجف اعالم عن لنكات

 َقدم النجؾ ـٍ مطعم اعظم!  اكبر وعلٍ محمدٌ هما اَرانَان النجؾ خَاطٍ اعظم ! 

  ! ولؽته بمالمحه محتفظ مؽولٍ بربرٌ  صاحبه نجفٍ كباب اشهر

 من الَستحٍ والنجفٍ ومطلوب مرؼوب ـهو االحادَث حدَث بات النجؾ  مقاهٍ حدَثو

 عمته  ـَتؤبط َتحرج المعممَن بعض وكان المقهً ترتاد القوم وعلَة المقهً ـٍ الجلوس

 سحنة من شٍء المقاهٍ اسماء!  منها خروجه بعد اال َلبسها وال المقهً الً الدخول قبل

 عبد ومقهً!  والعامة والخاصة والؽرَب النجفٍ َإمها مشتركة مذبوب عبد ـمقهً المدَنة

 بتجهَز خاصة الصَحة او النوبة اهل مقهً!  االم خادم اٌ پنده ننه االول واسمها  ننه

 ـٍ  موضعه القومََن ومقهً!  الشعبََن الشعراء ومقهً الشبَبة مقهً!  الؽرباء الموتً

 انقاض علً قامت التٍ الرادود ـاضل مقهً ولعل!  الؽرٌ ومدرسة البلدَة بَن المَدان

 الصبٍ ولده مع تشاجر رجال قتله بسبب الرادود ـاضل سجن حَن الخمسَنات نهاَة قصره

 تطور علً شاهد!  به َتهن ولم بناإه َكمل لم الذٌ ـاضل قصر ـٍ المقهً اقَم!  عصرٌ

 نظام تتبع وكانت السعد حٍ من بمقربة كوـة نجؾ شارع علً وموضعه!  المقهً طقوس

 حسن الدكتور الزمَل علً اتمنً كنت وكم!  الناظرَن تسر روضة وهٍ المتطور الفندقة

 وهو والخمسَنَة االربعَنَة المقاهٍ ـٍ َمعن ان النجؾ مقاهٍ عن تحدث حَن الحكَم

 المقاهٍ عن ـكتابته!  نادرا اال المقاهٍ لَرتاد َكن لم انه السبب وربما اعرـه كما الخبَر

) ..   البسامَر ابو مقهً عن َتحدث وهو الَه لنصػ ذلك ومع مَدانَة ولَست  مكتبَة كتابة

 األمَر عبد االساتذة وكان المسامَر ابو مقهً الً المإدٌ الخورنق شارع امتداد وعلً ،

 مقهً جماعة من وؼَرهم زاهد ؼازٌ وزهَر الصائػ، االله وعبد كرَدٌ، وموسً معلة،

 الصلة وثَق كان الذٌ سعَد حمَد كاالستاذ المحاـظات ادباء علىهم َتردد( المسامَر ابو)

 لدٌ لَس المشراق  ـٍ مقهً عن الحكَم حسن الدكتور وَنقل.. ( معلة األمَر عبد باالستاذ

 الزمَل عن انقل لذلك الشعبََن الشعراء مقهً َقصد الحكَم ولعل عبود مقهً عن ـكرة

 االدباء ملتقً المشراق سوق ـٍ الواقعة عبود مقهً وكانت) ..   قوله الحكَم حسن

 َحًَ والسَد الصاـٍ، َحًَ السَد ابرزهم ومن!   الشعبٍ الفحصً جماعة والشعراء

 من جناحا َحتلون وكانوا شبع، ابو الحسَن عبد والشَخ تركٍ الزهرة وعبد السلطانٍ،

 تطؽً الشعرَة المطاردات وكانت آخر، جناحا الرَاضٍ الجمهور ـرَق وَحتل المقهً

 علً او صؽَرة قصاصات علً تكتب وكانت والشعراء، االدباء من المقهً رواد علً

  البَت هذا السلطانٍ َحًَ السَد انشد وقد السكائر، علب اؼلفة

  اذان   فٌه ٌحكى البٌت جدار عن سمعنا

  خانوا وان عابوا إن البٌت اهل الناس فكٌف

 الساحة كانت الماضٍ القرن من الستَنَات دخلنا عندما: زاهد ؼازٌ زهَر الدكتور َقول

 الشباب األدباء وكان والتجدَد التجرَب ومحاوالت بالصراعات ساخنة واألدبَة الثقاـَة



 ـقد ذلك، عن بمعزل األشرؾ النجؾ مدَنة تكن ولم وتَارات مجموعات علً َتوزعون

 الجدل وكان مسامَر أبٍ مقهً اسمه بالنجؾ مقهً ـٍ الشباب األدباء من مجموعة التقً

 الً البَروتَة"  اِداب"  مجلة قراء من وكنا الشعر، مجال ـٍ التجدَد قضَة ـٍ بَننا َطول

 قراءة قراءتها علً احرص كنت التٍ البَروتَة(  شعر)  مجلة ورَشة حوار مجلة جانب

 األدباء من"  المسامَر أبٍ"  مقهً ضمتها التٍ المجموعة وهذه وجدَة ـاحصة نقدَة

 الصائػ اإلله عبد والشاعر أنا كنت واإلبداع الفنَة الذائقة ـٍ تَارَن الً تنقسم كانت الشباب

 باألصالة نقصد وال الشعرَة باألصالة المحاـظة خالل من َتم ان علً التجدَد ننشد

 جدته تظهر ـالجدَد اإلبداع وشعرَة الشعر ـٍ اإلبداع روح أنما الشعرٌ بالتقلَد االحتفاظ

 ندعو إنما عامة واألدب العربٍ الشعر تؽرَب نإَد نكن ولم الفنَة وبنَته تجربته خالل من

 ان دون من حَاتنا وتجارب تجاربنا ـٍ منها واالستفادة المختلفة الثقاـات علً االنفتاح الً

 الوهم هو بل وتزوَرا ادعاء ذلك ـٍ الن تجاربنا أنها ندعٍ أو اِخرَن تجارب نستعَر

 تمثله وما اتجاهها ولها ندوة المجموعة هذه من وانبثقت حدود دون من األدب تؽرَب عن

 عبقر اتجاه الً نمَل كنا وان موصولة ـنَة جسور بَنهما وكانت بها وتبشَر حداثة من

 سنة الصدور ـٍ الكلمة أجَزت الستَنَات نهاَة وـٍ ـنَة ؼَر العتبارات الكلمة عن ونبتعد

 ؼَر ألسباب المواـقة تحصل ـلم عبقر مجلة إلجازة اإلعالم لوزارة طلبا وقدمت 1969

 موجته اتسعت واثر واسع أدبٍ مدي المعاصرة والفنون اِداب لندوة وكان   أَضا ـنَة

 الً وصعودا النجؾ من انطالقا بعدها حدث إذ الماضٍ القرن من الستَنَات سنٍ عبر

 بؽداد ـٍ وكانت المجالت من العدَد صدور العراقَة المدن من وؼَرها بؽداد العاصمة

 حسن ومقهً المَدان قرب البلدَة مقهً مثل والكتاب الشعراء من مجموعات تضم مقاهٍ

 أمسَات وكانت الزهاوٌ ومقهً الشابندر ومقهً الرشَد شارع امتداد علً وكالهما عجمٍ

 ـٍ اِداب ندوة مرحلة وختمنا وعبقر الكلمة صدور ثم المعاصرة والفنون اِداب ندوة

 هللا ـرج حمَد معٍ وكان كامال إشراـا علَه أشرـت الذٌ الشعرٌ النقابة بمهرجان النجؾ

 مختلؾ من شعراء ـَه وشارك أَام ثالثة ودام 1970 سنة المعلمَن نقابة وممثل هللا رحمه

 الرابطة عن ـَه شارك كربالء ـٍ الرزازة بحَرة ـٍ كان منها َوم العراق محاـظات

 هذا أمسَات ـٍ األدبٍ النقد أدخلنا وقد االعرجٍ حسَن محمد الشاعر النجؾ ـٍ األدبَة

 أَام ـٍ َومَة نشرة وصدرت نقَمها كنا التٍ اِداب ندوة أمسَات ـٍ العادة كما المهرجان

 وطرؾ، وحوارات ممازحات من المشاركَن الشعراء أمسَات بَن َجرٌ عما تعبر الندوة

 الندوة هذه وكانت 1966 سنة المعاصرة والفنون اِداب ندوة سمَناها الذٌ التقلَد هذا ان

 قصائدنا نلقٍ كنا ـَها التدرَس أمارس كنت والتٍ النجؾ إعدادَة قاعة ـٍ لها أمسَات تقَم

 الرابطة جمعَة مقابل التجدَد الً وتدعو الحداثة تمثل الندوة وكانت األمسَات هذه ـٍ

 األجواء تثَر ندوتنا كانت النجؾ، شعراء شَوخ تضم كانت التٍ النجؾ ـٍ العرَقة األدبَة

 لقراءة أمسَات وعقدت القصَرة والقصة الشعر مجال ـٍ اإلبداع تحرَك وتحاول األدبَة

 موـق المقامان الندوة أمسَات ـٍ َشارك كان إذ النجؾ ـٍ مرة ألول قصَرة قصص

 ـٍ نشارك وأنا معلة األمَر وعبد الصائػ اإلله عبد الشعراء وكان كرَدٌ وموسً خضر

 َشارك كان إنما مشاركتنا عن المعاصرة والفنون اِداب ندوة تقتصر ولم بالشعر الندوة



 جمال ومصطفً هللا ـرج مرتضً الشاعر مثل الشعر ـٍ المجددَن شَوخ من عدد ـَها

 وكربالء بؽداد من الشعراء وـود"  المسامَر أبٍ"  مقهً ـٍ الندوة مقر تزور وكانت الدَن

 الندوة هذه ومن النجؾ من األولً موجته خرجت صدي الندوة لهذه ـكان وؼَرها والحلة

 متحمس شاب باسم شهرَة حلقات صورة علً"   الكلمة"  مجلة إصدار ـكرة انبثقت

 الطبع كلفة َسد بما تبرعنا الؽرٌ مطبعة ـٍ االول عددها وطبع المطبعٍ حمَد هو َجالسنا

 والفنون الشعر ـٍ الجدَدة لألقالم ـَها الكتابة دائرة واتسعت الصدور ـٍ الكلمة استمرت ثم

 ـتوجهنا التؽرَب تَار ـٍ واالنزالق المتطرؾ التَار تمثل الكلمة صارت ذلك وبعد األخري

 علً الطالقانٍ هاشم المرحوم باسم عبقر مجلة إلصدار الصائػ اإلله عبد والشاعر أنا

 مجال ـٍ األدبٍ البَان َشبه بما أعدادها احد الصائػ اإلله عبد وقدم أَضا حلقات صورة

 (7). كتابها لها واحدة كل تتبارَان المجلتان وظلت التجدَد

  انتهً هـ.  إ 

 الرواد)  المشترَة وطلبات المقهً  صاحب بذائقة َتصل ـذلك للزبائن المقاهٍ ماتقدمه اما

 النرد)  والطاولٍ( النرجَلة) الؽرشة مثل نادرة طلبات بتنفَذ المقاهٍ بعض اختصت لذلك( 

 بعامة لكن... !  والحلقوم والساهون والدهَن(  الموطا)  الدوندرمة  وتقدم والدومنه( 

)  االصفر والشاٌ!  ؼالبا الهَل نكهة مع التقلَدٌ االحمر الشاٌ للزبائن تقدم ـالمقاهٍ

 بالسكر ابَض ماء)  آغ قند وشاٌ(  قرـة)  دارسَن وشاٌ البصرة نومٍ وشاٌ(  األخضر

 لسان ورد وشاٌ!  اصفر احمر ابَض اخري ـوق طبقة المختلفة االلوان ذا الملك وشاٌ( 

 وشربت(  الهند تمر)  خوشاب وشربت بلنَكو شربت ـثمة العصائر اما بابنَكـ وشاٌ الثور

!  المقطرة الزهور ماءات خلَط وهو عرقات وشربت(  بالنعناع الخل مذاق)  السكنجبَل

  ! بالنعناع حامض لبن او روبة َقدمون كما المحمدٌ الورد ماء بنكهة وشربت

 االنعم الجزء او المقاهٍ الَرتاد لمن مقاه هٍ النجؾ مجالس ان ونرجح: النجؾ مجالس

 مجلسا زر الضَوؾ امام مزهوَن النجفَون َردد!  مدارس المجالس!  المقهً من واالجمل

 ابرز النجؾ ـمجالس عالَة مصداقَة ذو القول وهذا! حقَقتها علً النجؾ تعرؾ لكٍ نجفَا

 ان وراَت)  باستفاضة المجالس هذه عن واصدقاإهم النجفَون  تحدث وقد!  ـَها ظاهرة

 ناعمَن!  جهدهم الً تشَر ان دون  اِخرَن عن تنقل المواقع او الكتب او الكتاب بعض

 وؼَر حقا محزن وهذا االنترنت كتاب حماَة قانون وؼَاب اكتراثه عدم او القارٌء بؽفلة

 تعد وال التحصً عصرئذ النجؾ ومجالس! (  اكادَمٍ بروح بحوث تقدَم علً مشجع

 جانب ملتزم المجالس بعض!  رجحنا منا خاصة مقاه او ثقاـَة اجتماعَة نواد مثابة وهٍ

 بالسَاسة مهموم وثالث ـَها الَبالػ الحداثة جانب َلتزم والثانٍ عنها الَرَم المحاـظة

 هاجسه وخامس المجتمع طبائع بتحلَل مشؽوؾ ورابع  بالوطن مهموم المعنً وبدقَق

 وسادس الدَنَة المرجعَة معَار َوازٌ  ـطرَا معَارا جعلها محاوال واخالقها القبَلة سانَة

 الرجال ومجالس!... الماضٍ ثقاـة نشر محاوال الماضٍ وامجاد التارَخ قرارة ـٍ َقبع

 الؽطاء وكاشؾ ونصار والحبوبٍ والقزوَنٍ العلوم بحر مثل الفرد قبل للعائلة تنسب



 والحلو والطالقانٍ والشمس والخاقانٍ ومشكور  ومنً علٍ وشَر والنوَنٍ وجرَو

 وللمجالس....  !  والحمامٍ واالعسم  والقرقجٍ والخلَلٍ والجواهرٌ وسمَسم والخوجة

 انقسام عن ـضال الجلوس ومواضع الحدَث واخالقَات لَلة كل مفردات تنتظم تقالَد العرَقة

 شخصَة او المجلس صاحب به َبدأ عاما الحدَث وَكون!  ومصؽَن مشاركَن الً المجلس

 لموشحات تخصص لَلة ـمثال الموضوع بإرة الً بتلقائَة الحدَث َجر ثم االولً المجلس

 ـٍ وتقدم!  المتنبٍ او الجواهرٌ او للكاظمٍ ولَلة الشعرَة للمطاردات ولَلة الحبوبٍ

 حق ومن!  المجلس صاحب امكانَة حسب الفاكهة او الحلوي او الشربت او الشاٌ المجالس

 الشدَد الحذر َستدعٍ ما ؼالبا وجودهم لكن!  المجالس حضور المعروـَن ؼَر الؽرباء

 َنصرؾ وحَن!  التجسس لمهمة الخاصة الشعبة تإهلهم الذٌ السرَة الشرطة من خوـا

 والطرائؾ النكات او السَاسٍ الوضع عن المجلسَون َتحدث المجلسَون وَبقً الؽرباء

 ـٍ بالسماع المراة ـتشارك الكوالَس خلؾ اما!! ...  والرجل المراة بَن بالعالقات الخاصة

 تحضرها ال ارستقراطَة مجالس بعضها معروـة نسائَة مجالس وهناك!  الرجال مجالس

 هو والنقاب بالنقاب الؽرَبات النساء وتدخلها العامة مجالس وبعضها االرستقراطَات اال

 مثل التشؾ ثقَلة بوشَة او العَنَن سوي منه الَظهر بحَث الوجه علً العباءة وضع

 مجالس وتنسب الرجال مجالس ـٍ َجرٌ ما ـَها وَجرٌ القبوالت وتسمً التقلَدَة البوشَة

 مجلس هو لنا المحددة الفترة ـٍ المجالس اهم ولعل  المجلس صواحب اسماء الً النساء

 تقَة المله ومجلس االعسم بنت الفَة مجلس ثم ومن طَنه حجٍ وبنت اوحَدة الملة

 الشتاء ـصل النجؾ ـٍ المقَمة السورَة ومجلس الجد بنت امَنة والمله توَج الصاؼرجٍ

 رسمَة ام ومجلس دخَل ام ومجلس مالو الحاج زوجة مدَرة ومجلس بٍ بٍ حاجٍ ـقط

 للتدرَس الوحَدة كانت النها الدَنَة المدارس نذكر ولم الرسمَة االبتدائَة المدارس اما!  كبه

 والسموال وؼازٌ الؽرٌ  وهٍ اهلَة ام كانت حكومَة الرسمَة المدارس تاسَس قبل

  والرباب والحَدرَة والصادق والطالبَة  والزهراء والتهذَب والزَنبَة الؽفارٌ و والمنتدي

 الطائفٍ الفكر من خلوه ذاك عهد النجفٍ للمجتمع وَحمد!  وسكَنة والؽدَر والسالم

)   ذلك وآَة المدَنة موصلٍ المذهب سنٍ كان االهلَة الؽرٌ لمدرسة مدَر ـاول والمناطقٍ

 احد الواحد عبد الشَخ َحًَ الراحل هو  الؽرٌ لمدرسة مدَرا عَن الذٌ الشخص ان.. 

 وقفاته خاتمة وكانت وشعبه وطنه سبَل ـٍ حَاته كل كرس والذٌ الشوس الموصل ابناء

 قلبه توقؾ اذ لشعبه قربانا حَاته قدم ان والرجعَة االستعمار ومقارعة مكاـحة ـٍ الوطنَة

 َقضٍ كان حَث الحلة سجن ـٍ 1966 عام نَسان ـٍ الخفقان عن العراق بحب المفعم

 مدَرا تعََنه وعند. المقَتة والرجعَة عارؾ حماقة علَه ـرضتها عقوبة شَخوخته ـٍ وهو

 الملك زَارة اثر كمعلم الوظَفة اعتزل اذ الخدمة خارج وقتها ـٍ كان الؽرٌ لمدرسة

 ازعج بكالم الملك شرؾ علً اقَم لحفل عرَفا وكان وتعرض الموصل لمدَنة االول ـَصل

 تركه النجؾ ـٍ العشرَن ثورة رجال علً وعز  ـفصل االنتداب ممثل ومراـقه الملك

  (8) هــ.  إ..(  له المدرسة ادارة باناطة كرموه به واعتزازا



 الشرقٍ  هللا عبد  الشَخ منهم نذكر المدنَة التربوَة العملَة رواد عدوا معلمون برز وقد

  الصباغ وعلٍ الحلو جواد وسَد الخلَلٍ وامان الجواهرٌ ورإوؾ الدالل سلمان والمله

 وؼازٌ الكتبٍ وحسن السفَر وصالح مواشٍ وهادٌ الوائلٍ االمَر وعبد الدسفولٍ وحمَد

 ؼلبة بسبب اسماءهم اعرؾ لم معلمون وهناك حموزٌ وحسن ؼاَب مجَد وحمَد  كسار

 دشتٍ ومعلم تحكٍ ال ومعلم الؽزال قرن بانَه ومعلم َكزَكز معلم مثل لهم الكَدٌ النعت

 (9) ! عَعو ومعلم

 والنجؾ اوال للعراق قدموها التٍ خدماتهم لوال أعالما َكونوا ـلم ذاك عهد النجؾ أعالم اما

 كاشؾ الحسَن محمد الشَخ مثل بها َتمتعون التٍ والكارزما الكبَرة مواهبهم ان ولنقل ثانَا

 والشَخ الشبَبٍ رضا محمد والشَخ الشرقٍ علٍ والشَخ شَوعٍ لطَؾ الشَخ وابنه الؽطاء

 حسن السَد والروزخون الفرطوسٍ المنعم عبد الشَخ والشاعر الَعقوبٍ علٍ محمد

 السَد صاحب والسَد الرادود الشرَفٍ هاشم والسَد الوائلٍ احمد الدكتور والشَخ الشخص

 واالخوان االعسم كامل والحاج(  الَكوانٍ ابو)  مجبل السَد ناجٍ والسَد الرادود هاشم

 المعروؾ التبرَزٌ وباقر المحمرة مفتٍ الخاقانٍ سلمان والشَخ الطفَلٍ وضَاء عبودٌ

 العشرَن ثورة ومصور هللا ـرج مرتضً الشاعر التقدمٍ والمربٍ الفلكَة بالمكاشفات

 مهدٌ ومحمد زلزلة حسنال عبد الوزَر والشاعر جرَو صالح سعد والزعَم شكر َوسؾ

(  طارق ابو)  العادلٍ كاظم والحاج االدَب وصادق صبٍ وكاظم عدوة وتومان الجواهرٌ

 االنجلَزٌ الحاكم مقر ـٍ االنجلَزٌ العلم مكان العربَة الثورة علم رـع من اول وهو

 سعَد محمد السَد الموشحات شاعر الباسل واالمام العلوم بحر صالح محمد الشعب وشاعر

– الحسنَن ابو – الزكرتٍ هالل والسَد الزكرتٍ سلمان السَد مهدٌ وسَد الحبوبٍ

 ومدرس بالل محمد والمدرس  البهادلٍ محسن والمدرس المقرم علٍ محمد والمدرس

 الطرَحٍ المولً عبد الباحث والشَخ منً حمودٌ والحاج النجم توـَق حامد الرَاض

 الرـَعٍ الكَلدار عباس السَد الروضة وسادن النجفٍ الصاـٍ احمد المؽاَر والشاعر

 ابو حمد والشَخ(  الذرَعة موسوعة صاحب)  بزرَكـ واؼا شالش محسن الوزَر والحاج

 الفطرٌ والمهندس الهاللٍ الرزاق وعبد المحمد عبد والمله دراغ ابو عبد وابنه دراغ

 الكرَم عبد والشَخ االوتجٍ زَارة وحمزة كلل ابو عطَة والشَخ المعمار مجَد اسطة

 مرَطٍ والسَد عودة علٍ كرَم والمربٍ الحبوبٍ احمد الوزَر والمحامٍ الجزائرٌ

 االربعَنٍ والشاب زاَر والحاج قسام وحسَن(   والساحبات السَارات مَكانَك معجزة)

 وعبد الجوهرجٍ صالح الحاج الُمْحِسن و القندرجٍ صادق والحاج الكركجٍ وـٍ الوسَم

 القزوَنٍ خضر حسَن ومحمد علٍ شَر حمزة ورَاض القابجٍ وكاظم شبع ابو الحسَن

 رشَد حركة ـٍ الدعاَة مدَر)  الوائلٍ حرج ابراهَم والدكتور المخزومٍ مهدٌ والدكتور

 َاس المطرب والد القزوَنٍ خضر سَد والشاعر المنبر وعمَد( 1941 الكَالنٍ عالٍ

 الحلو جواد وسَد 7(  عادل سالم) حسَن الشهَد  والد الرضٍ احمد المعمم والسَد خضر

 المناضل– صارم – حسَن الشهَد  والد الشبَبٍ محمد والشَخ!     الحلو امَر  والد



 َوسؾ الصحاـة ورائد  العرَض َكناوٌ والحاج الشبَبٍ محمد الكاتب والد علٍ والمربٍ

   رجَب

 تحاذٌ ـالنجؾ!  النجؾ مقرهم ـان العراق مدن كل من العراقََن المهربَن كبار اما

 َمكن واالركولوجَة ؼراـَة الطوبو وطبَعتها!  وسورَا بالسعودَة تتصل بهَمة صحاري

 والتآكل التعرَة عملَة  بها لعبت التٍ الطارات مثال ـفَها المهربَن قبل من استؽاللها

 عن ـضال  السعودَة او سورَا مشارؾ وتصل منها تدخل بحَث وانفاقا مؽاور ـصارت

 ـٍ جماعات َحرقهم كان الذٌ االكتاؾ ذٌ من هربو حَن الَهود اصطنعها التٍ القنوات

 القنوات وهذه االرض تحت سرَة طرقا وبنو النجؾ الً ـفزعوا!   محفورة عمَقة اخادَد

!  موضعابوـشََكة عند اخري جهة من الحَرة ومدَنة جهة من النجفَة البَوت بآبار ترتبط

 والظرؾ بالمكر معروـَن النجفَون المهربون كان!  والمقابر واِبار السرادَب عن ـضال

 دَنار الؾ العراقَة السعودَة الحدود عن المسإول للعسكرٌ َدـعون كانوا ـمثال!  معا

 مقدار عنهم وَتؽاـل مفرزته َسحب انه مقابل لزوجته الذهبَة الهداَا سوي ونقدا عدا شهرَا

 ـٍ بَت لشراء تكفٍ والخمسَنات االربعَنات ـٍ دَنار والؾ!  اسبوع كل ساعتَن

 رئَسا البكر حسن احمد السَد جاء حَن اَضا وللطراـة!   قصرا َحاكٍ ـخم  المنصور

 بنفسه اطلع!  عارؾ الرحمن عبد الجنرال الضعَؾ بسلفه االطاحة بعد العراق لجمهورَة

 المكلؾ الضابط َتسلمه الذٌ الخَالٍ المبلػ وعرؾ(  القچقچَة)  المهربَن ملؾ علً

 بكل البكر ـصارحه نشطا شابا وكان  الحدود ضابط طلب ـٍ البكر ـارسل الحدود بحماَة

 َشكله الذٌ العظَم الخطر للبكر شكا الذٌ النجؾ قائمقام بحضور ذلك وكان  شٍء

 التقلق للضابط البكر قال ثم!  تورَدا او تصدَرا التهرَب ـٍ الشَطانَة وطرقهم المهربون

 وعقد االجتماع هذا بعد اٌ!  َؤتٍ ما علً سؤعاقبك بل  ـات ما علً أعاقبك ـلن َاولدٌ

  علَها المقبوض المهربة البضاعة نصؾ َكون ان وهٍ النجؾ قائمقام بحضور صفقة معه

 ان معه البكر واتفق بالبكر مباشرة  والقائمقام الضابط اتصال َكون وان الضابط حصة من

 امام الضابط واقسم!  المهربَن من َتسلمه كان ما ضعؾ َعدل شهرَا راتبا للضابط َدـع

 خمسة مقدارها هدَة البكر واعطاه هذه بعد االمانة الَخون ان علً الكرَم بالقرآن البكر

 وتسعمئة دوالر الؾ ثالثَن المركزٌ العراقٍ البك ـٍ َعادل ذلك وكان عراقٍ دَنار االؾ

 بَن حصل الذٌ االتفاق الخاصة بطرقهم النجفَون المهربون علم وقد!  ا دوالر وثالثَن

 خَال ـتفتق!  مالَة بكارثة سَصابون انهم َعنٍ وذلك الحدود وضابط الجمهورَة رئَس

 حسن احمد السَد مع لهم مقابلة تحقَق منه للطلب النجؾ قائمقام مقابلة عن  الكبار المهربَن

 جدا خطرَن مهربَن جَدا َعرـهم والقائمقام(  كذا)  وزعمائها النجؾ وجهاء بصفتهم البكر

 عن المهربون انصرؾ ان بعد وـعال!  اـعل سوؾ لهم وقال سذاجة وابدي تؽاـل لكنه! 

 المهربَن اخطر ان الَه منهَا البكر الرئَس وخابر الهاتؾ القائمقام رـع!  النجؾ قائمقام

 وحدثت!  برـقتك َزوروا دعهم البكر ـقال وزعماء وجهاء انهم علً َزورونه سوؾ

 انهم الَشعروا حتً احترامهم ـٍ وبالػ وكبَرة صؽَرة لكل متنبها البكر وكان الزَارة

 ان له ـقالوا زَارته علً اصرارهم سبب عن البكر سالهم وحَن!  القصر لدي مكشوـون



 الحدود علً تبقَه ان ونرَدك هللا َخشً مإمن ـهو جدا شرَؾ رجل الحدود ضابط

 ثقتٍ علً اسفا له وقال النجؾ قائمقام عَنٍ ـٍ البكر نظر خرجوا وحَن!  باستمرار

  اقتلوا وحماَته لمراـقَه تعنٍ البكر من اشارة وهذه بَده الذٌ القلم كسر ثم!  الحدود بضابط

  الكاـٍ  الوقت َمنحه ان الجمهورَة رئَس من النجؾ قائمقام ـطلب منه  وتخلصوا المتهم

!  عملَاتهم ـٍ  َفعلوه كٍ معه المهربون سلكها التٍ الطرق معرـة  و الضابط مع للتحقَق

 السنة قرابة البرٌء المسكَن الضابط سجن ان وبعد!  ؼَضه برد وقد البكر ـواـق

 وان االمانة َخن لم الضابط ان القائمقام تؤكد المنقول وؼَر المنقولة امواله وصودرت

 ـَتخلصوا َؽَره حتً بالضابط الثقة هز  راموا للضابط ومدَحهم للبكر بزَارتهم المهربَن

 بعد القزوَنٍ خضر حسَن محمد ابنة زوج علٍ امالها الحكاَة هذه!!  ماكرة بطرَقة منه

 من مذمتٍ اتتك وإذا)  المتنبٍ شعر قلبنا نحن ضاحكا وعلق!  والمهربَن التهرَب ترك

 لٍ الشهادة ـهٍ ناقص من مدَحتٍ اتتك وإذا ومقلوبها!  كامل بانٍ لٍ الشهادة ـهٍ ناقص

 السعودَة حدود علً االبتدائَة المراشدة مدرسة ـٍ معلما عملت وحَن( !  ناقص بانٍ

 المَت بطن شقوا ـربما!  رحمة وال لهم الدَن المهربَن ان اَقنت شنَؾ ـخرٌ ومدَرها

 شوارع اما!!  انتهً! األحشاء مكان المهربة البضاعة ووضعوا االحشاء من واـرؼوها

 تقرَبا بالنجؾ َحَط وهو  المحَط شارع ثمة!  مهمة دوال ذوات ـاسماإها وازقتها  النجؾ

 والرسول والسدَر الخورنق وشوارع!  السالم اَضا وَسمً السور منطقة داخل

 هٍ القدَمة النجفَة للعمارة الؽالبة الصفة ألن قلَلة كانت الشوارع لكن!  والنصراوٌ

)  وخانَة الَهودٌ:  عَكود عندنا!  والدروب والزنَكات  االزقة  الناس َسمَها والتٍ العَكود

 الزَكرتٍ عَكد  مثل النجفَة البَوتات الً تشَر عَكود وثمة والسالم(  كرجٍ اصل من نجفَة

 جبر وبَت جرَو ال السادة وبَت اصَبع ابو وبَت المعمار  وبَت  والبوعامر والشمرتٍ

 وهرندٌ والخوجة وشعبان  وشكر ورجَب وشربة ومَرزا وهرندٌ( الَّباوٌ)  الجباوٌ

 الحوَش اربع ـهٍ القدَمة المحالت اما!  الخ..  والحكَم والحبوبٍ والكرباسٍ والرـَعٍ

 للدرس تقدموا العمارة مدَنة من مهاجرون اسسها  العمارة)  والعمارة والبراق والمشراق

  ! ( التبرك او العمل او

 

 ! ورمضان النجف

 والنجؾ!  عطشً صحراوَة ـهٍ النجؾ صفة وهذه والرمض الرمضاء من رمضان

 الفصول خالل وتستعد له تتهَؤ وكانها رمضان تعشق النجؾ!  تامة بجدَة لرمضان تستعد

 موسمهم حان المإذنون!  كرَما رمضانا َنضح النجؾ ـٍ شٍء كل!  كلها والشهور

!  والتقدَر بالدموع وَودعونه  والتكبَر بالهالهل رمضان َستقبلون!  اوانهم جاء والطبالون

 الً َخرجون لذلك وعَانا بصرا ولكن عقال وال نقال الصوم الَفضلون النجفَون كان واذا

 الَؽفر لكنه دَموقراطٍ النجفٍ!  الرإَة علً الجمَع َشهد حتً   ووحدانا زراـات البرَة

 وصَؾ الصَؾ مع َاتٍ رمضان اكثر كان واذا باالـطار المتظاهر عذر َقبل وال للمفطر

 الجوع ـٍ لَس الصائم مشكلة تري ـانت شدَد ومناخه مدَد ونهاره وطوَل ثقَل النجؾ



! االـطار  َملَِكٍ  والتمر الحامض الخاثر اللبن ـَكون!  تتفطر ـالشفاه العطش ـٍ وانما

 والمقاهٍ والرَازة والتخلَل والحدادة كالخَاطة الصؽَرة المعامل الدكاكَن المقاهٍ االسواق

 والسمر السهر َطَب رمضان وـٍ!    االـطار بعد وتصحو النهار ـٍ تنام والمطاعم

 رمضان ـٍ شعبَة االكثر هٍ المحَبس لعبة ولعل!  والمجالس العوائل ـتتزاور واللعب

 ـالنجؾ!  حساب الؾ العراقَة الوالَات منتخبات  له تحسب المحَبس  ـٍ النجؾ ـمنتخب

 االربع النجفَة المحالت بَن اللعب عن ـضال وهكذا النجؾ تزور صخَر وابو الحلة تزور

 والهزل والفزورات الشعرَة والمطاردات ـالشعر رمضان طقوس ؼرة ـهٍ المجالس اما! 

 واذا وشدوه بعزـه مزهوا طبَلة ابو َخرج اللَل ـٍ السحور وقبَل..رمضان ـٍ تتبلور كلها

!  بقبضته دقها وربما الباب لصق َلبث استَقظوا انهم منها َفهم كلمات البَت اهل له َقل لم

 هداَا َجد الفطر عَد وـٍ والطعام المال علَه تؽدق إذ طبَلة البٍ  وـَة النجفَة والبَوت

 َاعاشَكَن_  طبَلة ابو َردد!  وازقتها النجؾ محالت الطبالون َقتسم لذلك بانتظاره البَوت

 المنبعثة االدعَة  تعطر! ...  تسحروا اَكعدوا الصحن وَوذن ساعة تسحروا اَكعدوا النبٍ

 اٌ التمجَد)  النجؾ منارة من المنطلقة االدعَة وَسمون الناس اسماع الصحن منارة من

 بدأ الماجَنا ان وَقال المجتبىً الحسن مَالد عَد الشهر هذا وـٍ(    هللا وشهر هللا تمجَد

 الحسن لوال)  قائلَن االمَن النبٍ بَت ومعازـهم بدـوـهم الصبَان جاء ـقد الحسن بمَالد

 الماجَنا وطقوس الحسن مَالد ـٍ خفَفة حرَة َمتلكون وصباَاه النجؾ وصبَان(  ماجَنا

 ـهم الماجَنا من الصبَان ـَها َحرم اوقات وثمة والدنابك الطبَالت ضاربَن االزقة  جائبَن

 معارك ذهبت لكن!  والزكرت الشمرت قبَلتٍ بَن المعارك تشتد حَن محالتهم الَؽادرون

 : الذاكرة من وشٍء!  الماجَنا وبقَت القبَلتَن

  وأنطٌنا الچـٌس حلً   ماجٌنا ٌا ماجٌنا

  بٌلً سبع  بٌلً سبع وانطٌك  تبخٌلً ال تبخلً ال فالن ٌم

   لمعدلً لمعممً والبٌلً

  التٌنة عله افالن    التٌنة عله ٌاهو

  وٌنطٌنه ٌكبر

  أنروح لو تنطونه السطوح ٌهل

  ننطٌكم لو تنطونه

  ٌخلٌكم العالً رب 

  أنودٌكم مكة لبٌت 

  نروح لو تنطونه - السطوح ٌهل



  ٌاناٌلك  مثلك ماحاللً فالن داده

ذلتك  غسل ما الهندٌة شط   ٌناٌلك   ك 

  ٌناٌلك    حملتك الشاٌله عبٌد سبع

 آمٌن البــٌت راعــً ٌخــلً هلل

  آمٌن  وإسماعٌن هللا إبجاه

عت خالتً حس رك    طلعت اشعدها مدري تك 

 (10)  انظر لالستزادة.  امحناٌة امدوره كلٌجاٌه طلعت

 استؽراق وهو الرمضانَة األكالت عن الحدَث استؽرقه النجؾ رمضان ـٍ كتب من وازَد

 َدخل قسم طعامان هناك نعم!  الطعام عن اهمَة التقل امور ثمة االكمة وراء لكن محمود

 ـمثل االول السنخ ـاما!  عبقا وَلبث نورا الروح َدخل وقسم خبَثا وَخرج طَبا الفم

 والقَمة البَذنجان ومسمً والَكطَن والبانَة الفسنجون  مثل مرقة او مرق مفردها مروقات

 وتشرَب – التشرَب – اللحم وماء والكباب والكبة والقاورمة چـة والبا(   سبَناغ)والسبزٌ

 الشتال) المشخاب عنبر ورز الهرطمان ورز المرق او اللبن مع الماش ورز واِش العظام

 الرؼَؾ انواع ما... !!  وآِلوچة اوبالمرق الشوٌ او القلٍ والكباب والمحشً والمدـونة( 

  رقاق وخبز عرب وخبز عجم وخبز َشَكر وخبز  بربر وخبز لحم خبز مثل اكثرها ـما

 القدر اسفل والمونة اللحم وضع وهٍ المطبقات)  المطبَكات اما سَاح وخبز تمن وخبز

 ـٍ والتمن االعلً ـٍ والمونة اللحم ـَكون القدر َقلب االكل تقدَم ووقت ـوقه الرز ووضع

 مطبق و دجاج ومطبق چـَنة تا ومطبق السمك مطبق مثل اَضا اكثرها ـما(   االسفل

...  الخروؾ ضلوع ومطبق(   بطاطة)  بتَتة ومطبق(  الفطرَات من نوع كمؤة)  الچـمة

 السوق من الحلوي العرَقة العائلة تشترٌ ما ونادرا النجفَات تصنعه ـُجلُّها الحلوي وتظل

 وكعب وبقالوة وزالبَا وزردة ومحلبٍ لِْحلَِب وحالوة والساهون والَكز السماء َمنِّ  مثل

 والكَك وبالوتا(  بالعسل َابس لبن المقل)  والمَكل اِجَل او واِشَل بنات وشعر الؽزال

 الباردة والهرَسة والمشكلَكشاه والمصقول والملبس والعسلَة والشوكالتة والدهَن والكلَچة

  ..... والقمرالدَن بالفاكهة والمربً

 سورة حفظ او الكرَم القرآن ختمة َبدأون الكهول ـمعظم رمضان ـٍ الروح طعام وَظل

 هو الشائع ولكن االدعَة عشرات وهنالك واالستؽفار واألذكار األدعَة وتردَد!  طوَلة

  : وهو قلب ظهر عن َحفظونه المتدَنَن من والنجفََن النجفَات ـاؼلب االـتتاح دعاء

م   من   هللا ب س  ح  ح ٌم   الر   الر 



ت ح   إ نًِّ اللّه م   ت  ناء   أ ف  ك   الث  د  م  ت   ب ح  أ ن  د   و  دِّ واب   م س  نِّك   ل لص  ت   ب م  ق ن   ٌ أ  ت   أ ن ك   و  م   أ ن  ح  ٌن   أ ر  اح م   الر 

ع   ف ً ض  و  و   م  ف  ة ، الع  م  ح  الر  د   و  أ ش  عاق ب ٌن   و  ع   فً  الم  ض  و  كال   م  ة ، النِّ ق م  الن  م   و  ظ  أ ع  ٌن   و  ر  بِّ ج  ت   الم 

ع   فً  ض  و  ٌاء   م  ر  ب  ة   الك  م  ظ  الع  ت   اللّه م  . و  ن  عائ ك   فً  لً  أ ذ  أ ل ت ك   د  س  م  ع   و  م  ٌع   فأ س  م  تً  ٌاس  ح  د   م 

أ ج ب   ح ٌم   و  تً  ٌار  و  ع  أ ق ل   د  ف ور   و  ت ً، ٌاغ  ر  ث  م   ع  ن   ٌاإ له ً ف ك  ب ةٍ  م  ر  ها ق د   ك  ت  ج  م ومٍ  ف ر  ه   ق د   و 

ها ت  ف  ش  ةٍ  ك  ر  ث  ع  ها ق د   و  ةٍ  أ ق ل ت  م  ح  ر  ها ق د   و  ت  ر  ل ق ة   ن ش  ح  ت ها، ق د   ب الٍ  و  ك    .ف ك 

 طول حَث  القَظ اشهر ـٍ صادؾ اذا وبخاصة متمَزة نكهة له النجؾ ـٍ رمضان وشهر

 عمود هٍ كما الصالة ـان كلها الحاالت وـٍ!  ورهاـته اللَل وقصر وسخونته النهار

 العاب هناك ان القول وَمكن!  اَضا صحَح والعكس ماسواها قبل قبلت اذا الدَنٍ الشؽل

 المحَبس لعبة مثل الجنسَن بَن البرٌء االختالط عن الطرؾ بعض وتؽض العوائل تجمع

 وجائزة!  الشعرَة والمطاردات!  الختَلة ولعبة!  اوصاـها تستؽرقنا ان من اشهر لعبة وهٍ

 المعتمدة  ـائقة وبسرعة الجمل بعض تكرار مثل اللسان تعثَر ولعبة!  النكتة التضحكه لمن

 :مثال تصاقبها او الحروؾ تناـر علً

  دجاجتمن بالجادة الدجاجة هاي

  جدوع دچة الدچة هاي

ة عدنا ة وعدكم نبك  ـ من ذوقنً نبك  تكم نبك  ـ من واذوقك نبك   االحسن هو ٌا اشو نبكتنة نبك 

ـ تكم نبك  ـ لو نبك   نبكتنة نبك 

 خبٌص خشم خمش وخمٌس خمٌس خشم خمش وخبٌص!    وخبٌص خمٌس تمالخو

بل ٌاهو مدري  خمٌس خشم خمش خبٌص لو  خبٌص خشم خمش خمٌس الك 

  العبكنكب چعب

  مثل بالموافقة راسه ٌهز او نعم او إي ٌقول من والخاسر الذاكرة لعبة وهناك

  شسمك/ س

  محمد/ ج

  مو محمد اسمك/ س

 .. /ج

  ؟ ها جاسم مواسمك ٌعنً/ س

  .. /ج



 كتب الً َحتاج السحور الً االـطار من رمضان ـٍ تستَقظ التٍ اللعبات عن الحدَث ان

 ـقد رمضان اللعاب تستجَب التٍ هٍ البسَطة الشخصَات ان الظن واَاكم!  مبالؽة دون

 ـرَق ضمن وكان وبؽداد النجؾ بَن محَبس لعبىة بنفسه حضر انه معمر صدَق حدثنٍ

 لعبة حضرت وانا المخضرم العراق وزراء رئَس الجمالٍ ـاضل محمد الدكتور بؽداد

 واسهم الكرخ تربَة عام مدَر حضرها كلل ابو مثقال الرَاضٍ  البطل بَت ـٍ المحَبس

 رمضان ـٍ شالش محسن الحاج مجالس عن نتحدث ان نرَد وال!  شدَدة بحماسة ـَها

 ومن المعدم الً المثرٌ ومن الفراش الً الوزَر من ـالحضور الرحباوٌ عباس والحاج

 مشاؼلها لنفسها تبتكر النجؾ ان َقَنٍ باختصار!  والطفل الصبٍ الً الفانٍ العجوز

 اعالم ان وَذكر!  العام طول  تستهلكها مشاؼل المتزمتون لها َبتكر كما المفرحة الجمَلة

 كاظم والحاج الطفَلٍ عنجورة زاَر الحاج مثل مبكر وقت منذ َحجزون والؽناء الشعر

 الحاج مثل اعالمها ـَحجز الكومَدٌ الهزلٍ الجانب رمضان احتفالَات التؽفل كما القابجٍ

 َسعفنٍ لم عمرٌ كان واذا الحممچٍ زبالة والحاج القندرچٍ صادق والحاج قسام حسَن

 حضرت ـاننٍ زاَر الحاج ازمان جارنا وهو شالش محسن الحاج مجالس لحضور

 ! الحممچٍ وزبالة القندرجٍ وصادق قسام حسَن َطَبها التٍ الرمضانَة المجالس

  مثل بعَنه زهَرٌ َردد ان زاَر حاجٍ من َطلبون المحتفلون كان ما وكثَرا

       ورد أروحن بس شوفك عله أحومً تمٌت

 ورد المراشف امن واروم وصالك أبغً 

       ورد بالفـراٌــض عـلٌـنـه ذجـرك مفـروض 

 والدعه أفروضنه تتم بسمك حـٌـث مـن 

        ودعه ابوجنـتـك الحـواري حسـن رضـوان 

 ودعـه واشــتـچــه لـواٌـح قـّدم والـورد

 ورد تـشـتم وشـلـون الـورد أنـتـه وٌـكـول 

 ٌصح ما دوا وبكل ذبل عودي صاح ٌا/   ومثل

 ٌصح ما ناظري من وجره سال والدمع

 ٌصح ما صحت لو ابحنٌنه مثلً والنٌب

 تبن الجوانح بٌن ما مضروب حٌث من

 تبن اموتن لم سري الروح بمعالج



 تبن علفة صار لو سبع عل تنهضم ال

 ٌصح ما السبع علف التبن حتى والٌوم

  ونوحه امتٌمه عن شال الولف ضعن/  ومثل

  نوحه مابطل ٌلعو حزنان والگلب

  نوحه المها اعلى چنه بٌه الذي راح

ت   ز  ج   الفال والٌاخذون النجم أهل ع 

ولن ٌوم كل  فال هو وال همً ٌفل أك 

 فال عچلة مابٌن طحت چنً گطان

  نوحه ولك هو ٌگله آلخر واحد

 

 : المجالس ـٍ منه تطلب كانت قسام  حسَن َهْزل  ابوذَات من مختارات

لبً وجرح غثنً الجزر طٌن ك   والك 

ب زي  طٌن احوالً خربط الس    والك 

ته البصل مده طٌن ماضك    والك 

 علٌه متعٌقل والثوم الفجل -

   والخٌار شلغمها مابٌن طحت

  والخٌار حالً ٌضر ما السفرجل 

  والخٌار چمري كلت ما بعمري

 لٌه التلفً ٌلفجل عسنك

   وفرنً احوالً عذب زمانً

نً    وفرنً اٌامه بجدر سلك 

 وفرنً لً صارت خصم الحالوة

  بدٌه حصلت ما رمضان بشهر



 من كل المسإول ـجمع المسإولَن احد الً َكسام حسَن كتبها  محبوه َحفظها رسالة وهذه

  قدروا ـما طالسمها لفك حوله

 بعد ومالذي وفخري وعزي خً!!  واألكرام والمحبة التمام والبدر التام الكرم ٌاصاحب)

 الكهربائٌة وعٌونك المرضٌة واخالقك الرارنجٌة ذاتك صحة عن واإلستفسار السؤال

ـ وطار طٌر شهر فً كرمك وصلنا ار وال رٌش له ال ابحار شك   من ارجو اخً ٌا!! .  منك 

 طول مع مارسٌلً امهبش دهن خصافة لنا ٌبعث لطفك على فضلك تنخالً احسانك

 لنا وتبعث قران نص الذراع ٌكون عبادان شغل من وان نمبر سٌالً مجروش سكنجبٌل

ونٌة لنا وتبعث دونً مو عال شغل بزونً سودان هنود درزن  اهل من اصفهانٌة ك 

 ٌطب ال حتى البٌار روازٌن ألجل انرٌدهم ربٌة نص الوحدة قٌمة الصلٌجٌة شغل الحٌاضٌة

 لنا وتبعث المطر وقت الشمس من الطارمة ٌضرن المرازٌب حٌث من للغرف الماي

 باللٌوان اٌصٌر ال الفً حتى البٌبان تربٌع ألجل الوان ست ٌكون بٌذنجان قرابة عشرٌن

ٌشة لنا وتبعث الخان باب عتبة نضبط خاطر  حتى البٌر سطح شباج ألجل فنطازي فجل ك 

 النعناع ابقرص مربع درج خمسٌن إله الستٌك سفري سرداب لنا وتبعث الهوه ٌطٌره ال

 متر الواحد طول الطول من جاوي تنك من سداهن ٌكون جٌنكو حبوب قوطٌة لنا وتبعث

 حٌث من بٌه ٌخش ال والبرغوث الحرمس حتى امثلث على مربع وستٌن مٌتٌن والعرض

طٌن صندقجة لنا وتبعث الحٌطان أكل الجراد موع على بجبنتو امشٌرز رشتً إك   بٌذنجان اك 

شور لنا وتبعث  انرٌد جنكل تنكة لنا وتبعث تخرب ال البناٌة ألجل سحاري مصقول لبن ك 

دور بٌهن انبٌض  طاحت حٌث من حدادي خوص حمام لنا وتبعث ٌجمد ال الطرشً حتى الك 

 كله بالشعر ناظمة الذي والجنس هند تمر بماي ٌسبحون حتى كبٌرة بدو حدرة علٌنه

 . . (بالعجل تبعثه

 

  النجفً العٌد

 المطٍ وعربانة الدوارة والمراجَح الهواء ودوالَب المراجَح العَد ـٍ النجؾ اطفال عرؾ

!  نحوها االطفال وَتداـع  المبنَة ؼَر العرصات او الساحات ـٍ تقام االلعاب هذه ومعظم

 المالبس االطفال ـَلبس بالحناء مصبوؼة اَدَهم وراحات العَد صباح االطفال َستَقظ

 االعمام بَوت االطفال َزور ثم العَدَة تسلمهم حال البَوت من وَخرجون الجدَدة الجمَلة

!  الَها وما المراجَح الً َذهب الطفل جَب َثقل وحَن العَدَة علً للحصول واالخوال

 بؤَدَهم بسرعة وَتعارـون وَمرحون َسرحون ـهم العَد الً الناس اقرب واألطفال

 بها تصدح مشهور اؼنَات ذلك َصاحب وقد الكفَن بكلتا علَها وَضربون الدنبركات

 الصحن الً  َتوجه وجلهم الفاخرة المالبس اَضا َلبسون ـهم الكبار اما!  االطفال حناجر

 وتتم واالعالم واالصدقاء االقارب  َزورون بعدها  والصالة للزَارة الشرَؾ الحَدرٌ

 ماء لَطالعوا الكوـة الً ذهبوا ربما الفتَان!  االعَاد ـٍ الناس بَن والصفح الصلح عملَات



 اصحاب بالرَفََن النجفَون وَفاجؤ!  السنمات لدخول الحلة نحو َتجه وبعضهم الفرات

 العَد ـٍ النجؾ بمشاهد والتنعم اوال للزَارة بالمئات النجؾ َدخلون وهم والقصبات القري

 َعاَدون ـكؤنهم والؽرباء النجفََن لدو من العَد ـٍ كبَرا اقباال النجؾ مقبرة وتشهد! 

 جماعَة رقصة وهٍ الچوبَة لرقصة وزوارها المدَنة ابناء َتحزم المقابر وـٍ!  موتاهم

 مستوي او مرة راسه ـوق َفره مندَال الَمنً بَده ممسكا محترؾ راقص َقودها موروثة

 من للچوبَة والبد!  والصدر والبطن الرجلَن حركات ـٍ الراقصون وَحاكَه ثانَة كتفه

 من الهواء لنفخ بداَة قصبة ولكل مثقبة بالقار ملتصقتان قصبتان)  المطبج آلة علً عازؾ

 : هكذا االرض علً القدمَن دبكات تنظمه الچوبَة واَقاع ومؽن( !  الفم

  تم/ تمتم

  تم/   تمتم 

  تم/   تمتم  ٌبنٌات التزعلن

  تم/   تمتم خوات والسمرة البٌضة

  مثل او

  تم/   تمتم   ٌسري الجانً بحٌبً اهلن

طع   تم/   تمتم     الٌسري جنبً ضلوعً من سبعه ك 

 تم/   تمتم   واسري لنهب ابٌچ المانطاچ وهللا

راٌه بٌچ واطلع   تم/   تمتم   المٌزان شبت الك 

 تم/   تمتم   ٌاحماده ٌسري الجانً بحٌبً اهلن

طع ولة ضلوعً من سبعه ك   تم/   تمتم   داده بك 

 تم/   تمتم  الساده كل ومتطٌبنً مرٌض

 تم/   تمتم  عران هل ابفً ٌولً ابحبتچ الال

 وربما والحزورات المشتركة والبستات النكات حَث العَد مجالس ـٍ ـتلتقٍ النساء اما

 ـٍ العَد مجلس ماَكون وؼالبا!  النجومَة ذات المال هٍ المجلس محور ولعل االؼنَات

 من تماما خلوه عن ـضال!  والمعارؾ الصدَقات بَن وبخاصة الزَارات وَتطلب َتسع بَت

 ! سار عرؾ وهذا والفتَان الرجال

 



  وعاشوراء النجف

 مصباح وضع البَوت بعض ارباب وَجتهد والعابرَن واالزقة الشوارع االسود اللون َسود

 القبائل وـود النجؾ استقبلت وربما!  للدار الخارجٍ الرئَس الباب ـوق  الحائط علً  احمر

 جنوبه حتً شماله ومن ؼربه حتً العراق شرق من جوقات من متكون عواء بهَئة والمدن

 تكفٍ كبَرة بكمَات والقَمة الرز لطبخ والعرصات الساحات ـٍ العمالقة القدور وتنصب! 

 كانوا الشَوعََن ان حقا والطرَؾ!  تزَد وربما!  بعزائهم للمشاركة اِتَن الزوار  الوـود

 عوَنة حسن المعروؾ الشَوعٍ الشاعر ان حتً التقالَد وَحاكون العزَات ـٍ َشاركون

     : األولً تردد  جوقات إلً الموكب بتقسَم قام وقد المناسب الشعر َكتب كان

   شهٌد   خٌر   ٌا الثوار   أبا ٌا

ب ك   سلكنا قد      المجٌد   الحر   در 

  الثانٌة الجوقة

     لم الحكم   بطغاة   فأطحنا

 حدٌد   أو رصاص   العزم   ٌوهن  

 وَسهرون عاشوراء ـٍ النجؾ َزورون النجؾ محبٍ من العراق رجاالت خَرة وكان

 سود بمالبس الجمالٍ ـاضل محمد بالدكتور تلتقٍ ـقد محرم من العاشر لَلة الصباح حتً

 وعبد سلمان سَد عطَة وسَد كلل ابو عطَة مثل النجؾ وجهاء عن ـضال كنه وخلَل

 التقلَدَة التعازٌ مثل كثَرة اشكال عاشوراء احزان عن التعابَر وتتخذ....  شالش المحسن

 الشموع تحمل طوَلة مسَرات او!  َصؽٍ جالس وجمهور مقعد علً او منبر علً قارٌء

 : مثل عربٍ شعر احَانا!  عرضا واسع ولكنه شبر بطول طبل علً َضرب طبال وقبلهم

  ٌاحسٌن والسما تبكً األرض

  ٌاحسٌن بالدما علٌك حزنا

ندي علو شمعً لو ك    ٌاحسٌن ك 

  العجز نسٌت  ................

!  الراس علً االَمن الكؾ بخفة الضرب وعزاء  الشائع وهو الصدر علً اللطم عزاء

 قبل العمارة محلة عزاء وهو وخارجه العراق داخل شعبَة اكتسب عزاء اؼرب ولعل

 ثم القَامة قامت ان َشعرنا بما والطوسٍ الطبل علً قرعا نسمع العمارة باب من الدخول

 والنار امتار ثمانَة طوله مشاعل علَه عمود حامل َتوسطهم خفَفة هرولة العزاء َدخل

 َفر حامله َفر وحَن جدا ثقَل المشعل وهذا  المشاعر َؽذٌ ابرَق حامل وثمة مشتعلة



 َكون بحَث سرَعا ـرا وَفر المشعل وَشَخ رإوسهم الناس َطؤطٍء نفسه حول المشعل

 الناس!  ـَقؾ المشعل عمود معه وَمسكون الناس ـَنهض مستحَلة حامله لدو من اَقاـه

 واحد بصوت  وَكررون َصرخون المشاعل حرائق ورائحة النار ووهج الطبل اَقاع علً

 (حسَن حسَن)  ـجَع

 مثل محببة اشكال ذوٌ عادة وَكونون   الرادو قراءة طرَقة ـهو شهرة االكثر الطرَق اما

 وعباس الذهب حس الرضا وعبد الدَن محٍ الرسول وعبد الرادود وـاضل القابجٍ كاظم

 قبل نفسه مع علَها وَتدرب وَلحنها القصَدة َاخذ والرادون المحمد عبد والمال الترجمان

 واؼلب!  الناس وذائقة الرادود ولحنجرة للكلمات مخلوقة األلحان وكؤن الجمهور َواجه ان

 شاعر وهو الرادود ـاضل سمعت وقد التحررٌ الوطنٍ الوعٍ بث الً َمَلون الروادَد

 : وملحنه نصه

  اٌحضر وسٌاسً ضرغام نتمنه نتمنه

 سٌاستهه ٌبطل ومروته الدٌن صالح ٌشبه

 النجؾ علماء وحتً منهم البعض بل العاشورائََن جمَع دَدن َكن لم ـهو التطبَر اما

 المكروه)  المكروه مرتبة ـٍ جعله الموسوٌ الحسن ابو ـالسَد!  حلَته ـٍ احتلفوا االعالم

 ـٍ ووضع محمد السَد وخلَفته ولده راس قطع حَث ؼالَا ثمنا السَد دـع وقد( )  متروك

 االمَنٍ والسَد!  الحولقة سوي صالته قطع وال السَد استوحش ـما َصلٍ وهو االب حجر

 صاحب الطهرانٍ بزرك اؼا العالمة اما والتكفَرات الشتائم علَه ـانهالت حرمه العاملٍ

 الؽاضبون علَه وهجم!  برإوسهم المطبرون َفعله مما باهلل َتعوذ كان ـقد الذرَعة موسوعة

 السراٌ محلة الكوـة ـٍ لَقَم َهربه ان قنبر خادمه ـاستطاع والركالت بالعضا وضربوه

 َوجه مجالسه ـٍ كان الوائلٍ احمد الدكتور والشَخ!  بَته الً وعاد العاصفة هدأت حتً

  !! التطبَر ثقاـة ضد

 االزقة ضَقة النجؾ والن(  الدائرة)  التشبَه بَنها من اخري كثَرة تعبَرات وثمة

 جَش!  الوسَع الكوـة مسجد وثمة النجؾ سور خارج تدور الدائرة كانت ـقد والساحات

 الشمر ابطاله وابرز امَة وجَش...  العابدَن وزَن والعباس الحسَن َمثل من ثمة  لبحسَن

 سَدنا مثل الذٌ ان اتذكر والعوَل البكاء وسط الطؾ معركة انتاج وَعاد الجوشن ذٌ بن

 طاهر الوجه جمَل وكان الجوت اكَاس بائع الشرَفٍ مجبل السَد ناجٍ السَد هو العباس

 خان صاحب وهو حاچـم الشَخ ـهو الشمر َمثل من اما!  بالشَوعَة متهم انه مع الذَل

 ومن!  دما َنزؾ ان حد بالحجارة ترمَه النساء وكانت االبتدائَة حَان ابن مدرسة مقابل

 البسوه وقد صبَا وكان الصائػ عدنان  الكبَر الشاعر شقَقتٍ ابن  شاهدت اننٍ الطرَؾ

 اكفهر حتً رآنٍ إن وما بالتجربة سعَد وهو االموٌ الجَش مع لَكون الحمر المالبس

   . البَت الً وعاد المالبس ـخلع  بشدة ـنهرته!   وجهه



 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبع

  واشعاعاتها شاء منهج وباٌ كان اَا للكتابة عنها  الكاتب تستدعٍ جاذبَة ذات مدَنة النجؾ

 ماء ـَها لَس صحراوَة مدَنة هٍ!!  الناسوتٍ ومنها الالهوتٍ منها المصادر متعددة خلطة

 المدن رابعة ـهٍ ذلك ومع!  تعدَن وال ـالحة وال زراعة وال صناعة بال منطقة وهٍ

 انها َقال!  الشرَؾ والقدس المنورة والمدَنة المكرمة مكة بعد االسالم دنَا ـٍ المقدسة

 النجؾ ان البعض َقول!  النَل وقَل النٍ بحر اسمه متالطم بحر علً تقع مَناء كانت

 وال الماء صحراوَة منطقة انها اِخر وَقول!  مكان ـَها للحٍ لَس!  مؤثرة دون مقبرة

!  والعرار والرتم والقَصوم والشَح الحسك نباتها عطشً مدَنة!  وطنا تنهض ـكَؾ شجر

 النجؾ مزَة لكن!  األشذاء لبَثة الهواء نقَة والصناعة المداخن عن البعَدة النجؾ تكون قد

ل حتً تحب ان هٍ  ابراهَم بن اسحق والموسَقٍ الشاعر وجد مثال ـماذا!  للساكن تإهَّ

  :؟ الَها بهما رأي اللتَن عَنَه الحب َكن لم لو جمالها ـٍ َبالػ لكٍ النجؾ ـٍ الموصلٍ

 النجف من اعذى وال هواء اصفى          جبلٍ  وفً سهل فً الناس ارى إن ما

ت ه كأن     صدف فً العطار دافه عنبر   أو                           به ٌفوح مسك   ترب 

 النجفَون اشتؽل ـمثال وعَه وال بوعَه المدَنة قداسة  مع َتعامل حركٍ النجفٍ المجتمع

 ـٍ للدراسة الرحال شد النجفََن من جدَد جَل وبرز!  الدَنَة والعلوم والمعرـة باألدب

 واكتنـز العلمَة الدرجات اعلً علً وحصل والمانَا وروسَا وامرَكا وبرَطانَا ـرانسا

 الجَل هذا ـربط!  وابناإه النجؾ بنات ذلك ـٍ وسَان والحضارَة الحَاتَة الخبرات أعمق

 قادت ـقد كبَرة نضالَة بإرة كانت النجؾ ان عن ـضال!  بطارـها المدَنة تالد الجدَد

 اللَل ورثه ثم العراق علً الثقال كالكله العثمانٍ اللَل وضع ان منذ العراقٍ الؽضب

 حكومة ضد بنضالها االنجلَز وضد عثمان بنٍ ضد نضالها وصلت ثم المهلك البرَطانٍ

 نهوضها منذ النجؾ وجدت لقد!  الجمهورَة العهود ثم الملكٍ العهد ابان السعَد نورٌ

 وعملت وسَجت ووسعت وزَنت ـعمرت سخَة وجَوبا شذَة قلوبا الهجرٌ الرابع القرن

 . جداة عن للثقاـة عاصمة كَنونتها عام لتستقبل النجؾ تتزَن والَوم الكثَرة االسواق لها

 

  والمراجع المصادر جرٌدة

 النجؾ تورَخ ـٍ جهودنا وؼوؼل الصدَقة المواقع ـٍ انظر:   االله عبد.  الصائػ  (1)

:  منها نذكر النجؾ من مهمة جوانب الذاكرة ـٍ تناولنا حَث واعالما وامكنة ازمنة

 وتكرَت النجؾ  - والعثمانَون النجؾ - والسلطة النجؾ - وتارَخها النجؾ جؽراـَة

 ـٍ مَرالح - النجؾ ـٍ السرادَب - النجؾ اسواق - تراجَدٌ وائتالؾ جؽراـٍ اختالؾ

 حسَن كله حمام - 1920/ 1918 النجؾ ثورتا  - وهتلَتها النجؾ سرسرَة  - النجؾ

 النجؾ معلمو  - المراعبة  زعَم مرعب الشَخ  - زَارة حسَن محمد الشَخ  -الشعبٍ



 اِداب ندوتا - تحدَثها ومحاوالت العلمَة الحوزة - العشرَن القرن وخمسَنات اربعَنات

 – جرَو صالح سعد الزعَم - حضارَة مرجعَة الؽطاء كاشؾ حسَن محمد الشَخ - وعبقر

 زاَر الحاج الشاعر - قسام حسَن الكومَدَان- تنوَرَة اكادَمَة الموسوٌ الحسن ابو السَد

&  الحسناوٌ المهدٌ عبد جعفر البروؾ - الجبورٌ منذر االكادَمٍ الشاعر - عنجورة

 القاص&  الحصَرٌ االمَر عبد المتمرد الشاعر&  الخلَلٍ الهادٌ عبد الجراح البروؾ

 والمربٍ والصحفٍ الشاعر&  شعبان الحسَن عبد الدكتور المفكر&  كرَدٌ جابر موسً

 - 1956 النجؾ انتفاضة - الكوـة جامعة - زبَبة مكٍ الروائٍ القاص - الطالقانٍ هاشم

 الزعَم - الخلَلٍ جعفر  والصحاـة القصة رائد - الحكَم الصاحب عبد الدكتور السالم سفَر

 الدكتور الشَخ - الظالمٍ صالح الدكتور المربٍ المجدد الشاعر - الشرقٍ علٍ الشاعر

 - زبَبة مكٍ الروائٍ القاص  - الحلو علٍ المإرخ - السماوٌ احمد الشاعر - الوائلٍ أحمد

 ـلَحة الروائَة الشاعرة - الشعبٍ َاسَن الكومَدَان - زلزلة الحسن عبد الوزَر الشاعر

- القاموسٍ صادق محمد المجدد– مواشٍ هادٌ الحقوقٍ الفنان المربٍ - داخل حسن

 الشَخ الزعَم - الدالل سلمان مال الرائد والمعلم المربٍ - سلمان صباح المؽدور الكاتب

 تقٍ محمد السَد المفكر - الترجمان عباس الدكتور والرادود الفنان -  الشرقٍ هللا عبد

 - الجمالٍ ـاضل اؼتَال ومحاولة النجؾ ـٍ الموظفَن نادٌ  - المحمد عبد المال – الحكَم

 ! الــــــــخ..........  - الحكَم العزَز عبد السَد - الحكَم باقر محمد السَد دماء

  ! النجفَة ذاكرتٍ حفظ ـٍ تعقنٍ لم المتواضعة امكاناتٍ ان اقول ان ارَد 

 ثانَة طبعة  الخَاط جعفر وتحقَق ترجمة العراقَة الثورة. ارنولد السر وَلسون   (2)

 . بَروت الراـدَن دار طبعة  2004

 Carsten Niebuhr         كارستن. نَبور (3)

 1815 إبرَل 26 - 1733 مارس 17 بَن عاش ألمانٍ خرائط وعالم جؽراـٍ مستكشؾ 

 وقد وبعدها 27 ص 1765 عام الحلة الً البصرة من رحلته ـٍ نَبور مشاهدات كتاب. 

!  مَالدَة 90 سنة مولود َونانٍ مإرخ من باللكوباس نهر عن معلوماته نَبور اقتبس

 مواردها و النجؾ بحر منطقة جَومورـولوجَة شتَت َوسؾ قاسم,الشمرٌ  وانظر

 سةدرا.. لنجؿا مدَنة ـىلىجُةرمى.  رضا محمد جبار رشا.  المخزومٍ:   اَضا وانظر

 . الكوـة جامعة آداب ماجستَر اطروحة نلمدا ـُةاجؽر ـٍ

 ـٍ م1377  المواـق هـ779 ت ت الطنجٍ محمد بن هللا عبد بن محمد.  بطوطة ابن (4)

  (طنجة

 الرباط  بوصوؾ مطبعة  123 ص بطوطة ابن رحلة

  للصائػ خاصة رسالة عباس حاج.  سمَسم



  لنك االشرؾ النجؾ ـٍ الحمَر.  االله عبد.  الصائػ

http://www.alnoor.se/article.asp?id=22428 

http://www.fouadzadieke.de/vBulletin/showthread.php?t=26536 

 نقدَا معَارا الفنَة الصورة.  االله عبد.   الصائػ (5)

 العربٍ الثقاـٍ المركز طبعة238 ص الجاهلٍ االبداعٍ الخطاب.  االله عبد.  الصائػ

  1997 بَروت

 وتحقٌق الساعدي هاشم كاظم ترجمة مان الكابتن مذكرات.  مان سومارٌز جٌمس الكابتن.  مان (5)

 2002 بٌروت للمطبوعات العارف مؤسسة طبعة الجبوري سلمان كاما

 مجلة الموسم مجلة 188 ص الخلَلٍ الؽنٍ عبد مذكرات من. الؽنٍ عبد.  الخلَلٍ (6)

.  الطرَحٍ سعَد محمد تحرَرها ورئَس صاحبها هولندة ـٍ صادرة مصورة ـصلَة

    1995 السنة 24-23 العددان

  2002طبعة دار الحكمة لندن  49اشخاص كما عرـتهم  ص . احمد .الحبوبٍ 

 

  األشرف النجف عن لنكات

http://www.kitabat.com/i78937.htm 

http://www.kitabat.com/i74397.htm 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=58 

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/AalSaykh/index.htm 

http://www.akhbaar.org/author.html?autid=578 

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20090426-

67881.html 

http://www.factiniraq.com/archive/portal/news_view_3091.html 

  الستَنات مرحلة النجؾ ـٍ األدبَة المقاهٍ.  حسن الحكَم (7)

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2304 

  نجفٍ وادبٍ اجتماعٍ سَاسٍ إرث ننه عبد مقهً. مهدٌ ذَاب.  ؼالم ال

   الفتالوٌ عزوز جعفر صادق صادق المحامٍ.  الفتالوٌ (8)



http://almadapaper.net/paper.php?source=ak 

bar&mlf=interpage&sid=51251 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=280714 

 ثالث)  وخمسَناته العشرَن القرن اربعَنات النجؾ معلمو:  االله عبد.  الصائػ (9)

 : ( ـرزات

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/AalSaykh/2njft3.htm 

 طبعة 264 ص  وتقالَدها عاداتها االشرؾ النجؾ.  الشرقٍ علٍ طالب.  الشرقٍ (10)

  2006 بَروت للمطبوعات االعلمٍ مإسسة

 . االله عبد.  الصائػ

http://www.alnoor.se/article.asp?id=22428 

  المهاجرة الطَور عودة.  االله عبد.  الصائػ ** 

  المهجر ـٍ موعد برنامج.  الجزَرة ـضائَة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8DC874A4-56CC-44AC-B85B-

B761076C3186.htm 

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/AalSaykh/index.htm  

http://www.alnoor.se/author.asp?id=58 

  الصائػ االله عبد مع اجرته حوار اجنحة بال حلؾ.  مَسون دكتور.  الموسوٌ

http://www.alnoor.se/article.asp?id=47115 

http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid

=51251 
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