
 آرث سٌاسً ، أجتماعً وأدبً ( عبد ننه)مقهى 

 نجفً عراقً

 

  ذٌاب مهدي آل ؼآلم

 

 

 صورة المرحوم الحاج عبد ننه صاحب المقهى

 

 ...... استهالل

ٌشمل كل الفنون والمؤثورات الشعبٌة من شعر ، ؼناء ، موسٌقى ، معتقدات شعبٌة ، : الفولكلور أو التراث الشعبً 

ري على ألسنة العامة من الناس وكذلك بعض الصناعات والمواقع المكانٌة التً لها قصص ، حكاٌات ، أمثال تج

فً عمر ٌناهز . المقاهً ، المسارح ودور السٌنما ، وحسب وضع ذلك المكان وسكانه وزمانه : خاصٌة ، مثل 

ً الجدٌد ، وأؼازل ؟ أمسح تجاعٌدي بماء الصباح تحسبا لٌوم..ٌوبٌله الذهبً، كٌؾ تكافح الذات مواجهة المراٌا 

من ٌسقط قناعً أم وجهً ؟ لكن األكٌد أنً أمسد البوح النازل ... أفرك دهرا أم زمانا ؟ فً وعاء المؽسلة . قدري 

كٌؾ أروي وأنا اضع الرواٌة ... كٌؾ أبدأ القص وانا لست قصخون . أٌامً ؼارقة فً لجة السإال ! من ساللة لٌلً 



! وأنا ال ٌقٌن لدي ؼٌر السإال !!! ذٌن قاموا من نومهم وفً ٌدٌهم كتاب الٌقٌن فً خانة الشك والرواة من جنس ال

 ودٌع شامخ السإال عن مقهى ؟

الذي قدم العراق والشخصٌة العراقٌة بكل تنوعها وثرائها وازدواجٌتها معا ، فٌها النجفً ومن الرٌؾ والبادٌة 

وفٌها  ها العربً والكردي والتركمانً ومن كل الطوائؾوالحضر ، فٌها المسلم والمسٌحً والصابئً والٌهودي ، فٌ

الكلدانً واألشوري والسرٌانً ، مع رهط من الملحدٌن الرائعٌن ، فٌها السكارى والمصلٌن ، فٌها من اإلتالؾ 

واإلختالؾ ما ٌجعلها نموذجا مصؽرا لحلم الكائن ؟ ومن تراث النجؾ الشعبً المقاهً ومن اشهرها فً ذلك الزمان 

ومساعده ( الحاج عبد ننه ) مقهى عبد ننه لصحابها ( المٌدان)بل اكثر من ست عقود مضت فً باب الوالٌة أي ق

عند إلتقاء ثالث شوارع رئٌسٌة ، شارع ( باب الوالٌة)ٌقع هذا المقهى فً ساحة المٌدان . ولده المناضل رضا 

من جهة الٌسار تقع بناٌة بلدٌة النجؾ وشرفتها  الكوفة والخورنق وجبل المشراك ، وفً بداٌة السوق الكبٌر ومقابله

  التً كانت منصة للخطابة فً المناسبات الوطنٌة والدٌنٌة

المكان والمتنفس الوحٌد الذي ٌجتمع البالؽٌن من الرجال فً ( الجاٌخانه" )الحاج عبد ننه وأبنه رضا " كان مقهى 

خبار وقضاء الوقت واللهو واأللتقاء مع االصدقاء واٌضا كان فؤضافة الى انه كان مكان لتبادل اال. اوقات فراؼهم فٌه 

مقر لتصرٌؾ وتنظٌم وتنسٌق االعمال فٌما بٌن التجار او الحرفٌٌن وحتى اصحاب الهواٌة الواحدة ، وقسم أتخذها 

او لدفن كمقر لفرٌق رٌاضً ، وكذلك كدار استراحة للزائرٌن الذٌن ٌوفدون للزٌارة فً مناسبات اجتماعٌة او دٌنٌة 

رجل ٌحمل الفكر التقدمً ومن مناضلٌه وٌحمل راٌة تناصر ( رضا عبد ننه)ولكون صاحب هذه المقهى . أمواتهم 

الكادحٌن ، ورٌاضً خلوق ، ورجل من انصار السالم ، تحول هذا المقهى الى مكان ألتقاد الفكرة الوضائة التقدمٌة ، 

آي انه بؤمتٌاز للتقدمٌٌن والوطنٌٌن رؼم . ً العراقً حٌنذاك وخلٌة بناء وتوجٌه وقاعدة نضالٌة للحزب الشٌوع

النضال السري ، والسلطة قمعٌة ، وخاصة فً وقت المجرم نزٌل مزابل التارٌخ هو وقٌادته السلطوٌة عمالء االنكلٌز 

   كان من روادها الكثٌر من االمنتمً لجهة ما؟( سعٌد قزاز)

 

 رضا الحاج عبد ننه في اربعينيات القرن الماضي صورة المناضل



 

 

 

  -: صدى النشئة من المقهى

حٌن نرٌد ان نتكلم عن بودقة النضال السٌاسً فً النجؾ الٌمكن ان نتجاوز بشكل او بآخر مقهانا هذا ، لكونه مركز 

ا هما من استقطاب جماهٌري لكافة اهلنا فً النجؾ ، وهو مقهى قدٌم وصاحبة الحاج عبد ننه ومن ثم ولده رض

الشخصٌات النجفٌة المحبوبة واقول ومن وجهائها االعالم لما فً سرٌرتهما من تعاون ومحبة كما هم اهل بلدي 

فالحاج عبد ننه تراه فً كل المناسبات رجل وقور له هٌبة ومٌزة ورأي صائب ٌستشار فً اؼلب المهام ( زمنذاك)

والزوار ؟ ( اللفو)طنة وذكاء ، أبن الوالٌة ورجاالتها عن االجتماعٌة ولكونه صاحب هذا المقهى فهو ٌعرؾ بكل ف

فً العالقات االجتماعٌة وكان دائما " العارفه " وكؤنه مختار بعمله االجتماعً فً ادارته لمقهه ، لذا نراه كانه 

الشعب ٌتصدر المناسبات ان كانت دٌنٌة او اجتماعٌة او حتى وطنٌة ، له عالقات واسعة جدا مع كل طبقات وفئات 

  النجفً وكذلك مع الكثٌر من مشاٌخ ووجهاء الفرات االوسط ، ومحترم من قبل الكثٌر من المراجع الدٌنٌة الوطنٌة ؟

 

  صدى القصة القصٌرة من المقهى



 

  بقلم عبد الؽنً الخلٌلً.......... المطبعة ومعلمً المال سلمان 

 

فترامى إلً صوت عجالت مطبعة تدور ، وكنت قد . مررت أمس بحً قدٌم مهجور، ٌسرح الحمام على أرضه مطمئنا  

فوقفت استزٌد منه، ففً صداه تسكن طفولتً ، وذكرٌات مجالت نجفٌة كانت تطبع ..ألفت هذا الصوت منذ صؽري 

 .فً مثل هذه المطبعة وكنت مولعا  بقراءتها

ع تلك االٌام التً قضٌتها ألسترج..كم تمنٌت لو ٌتٌح لً صاحب هذه المطبعة، فرصة العمل عنده ولو بدون أجر

 .. عامال ، فً إحدى المطابع فً مدٌنتً

 فً هذا المنفى البعٌد، صرت أحلم بذكرٌات ذلك العمر ، واتمنى رجوعه وإن سلبت أٌامه السود منً حالوة الطفو

شاي، ومن كان معلمً المال سلمان ، كلما زار أبً فً متجره القرٌب من مدرستً ، طلب منً أن آتً له بقدح من ال

وكان شٌخ القهواتٌة هذا ٌصر على أن ٌحمل قدح الشاي بنفسه إلٌه ، احتراما  . مقهى شٌخ القهواتٌة آنذاك عبد ننه 

واعتزازا  به ، وكم كنت اشعر بالزهو ، عندما كان ٌمر بً أترابً من التالمٌذ وهم ٌروننً معه فً متجر أبً ، 

  أجالسه واحادثه

 

  وذاكرته عن المقهى ؟البروؾ عبداألله الصائػ 

نعم مازلت اتذكرهم جٌدا أصدقائً موفق خضر وموسى ! كنا مطلع الستٌنات فتٌة نكتب األدب شعرا او قصة او نقدا 

كرٌدي وزهٌر الجزائري وزهٌر زاهد وهاشم الطالقانً وعبداألمٌر معله وحمٌد المطبعً وجاسم الحجاج ومحمد 

  فكلنا مإمن! رضا آل صادق 

كنا نجتمع فً بٌت السٌد مصطفى جمال الدٌن او فً بٌتً ! ؼم هامش كل منا علٌها ورإٌته المؽاٌرة لآلخربالحداثة ر

مقهى أبن )) بشارع المدٌنة او فً بٌت جاسم الحجاج او فً كازٌنو القصر الملكً بالكوفة او مقهى ابن مذبوب او

  !او مقهى ابو البسامٌر(( عبد ننه

 

 (ذاكرة عزٌز الحاج من)صدى لقاء مهم فً المقهى 

تموز  14ٌدون لنا تارٌخ النضال النجفً ما لمقهانا هذا من دور فعال فً الحركة الوطنٌة التقدمٌة قبل وبعد ثورة 

الخالدة فكانت فً االسابٌع اآلولى محطة او مقر للقوى الوطنٌة المتحالفة بجبهة االتحاد الوطنً وال ٌختلؾ اي مدون 

فاعلٌة سٌاسٌة نضالٌة وهو المقهى الشعبً ، فلقد ( رضا عبد ننه)فً النجؾ ما لمقهى منصؾ عن النضال العراقً 

تموز ،  14ذكر لً االستاذ عبد الجبار رضا عبد ننه ، ان لقاءات مهمة تمت فً المقهى ، بعد االسابٌع األولى لثورة 

ورضا عبدننه ، ورفاق فً قٌادة بٌن الشهداء سالم عادل ، حسن عوٌنه ، محمد حسٌن أبو العٌس ، عزٌز الحاج ، 

راحلون "ٌذكر السٌاسً المخضرم االستاذ عزٌز الحاج فً كتابه . منظمة الفرات االوسط للحزب الشٌوعً 

تموز كانت دار محمد بشقة فً مقدمة من زرتهم ، وعلمت  14بعد خروجنا من السجن فً عهد ثورة " ) وذكرٌات

" الطبٌب الراحل رضا محسن عجٌنة " ة فضٌلة بشقه ، لها مع زوجها منهم أن ابنته الطبٌبة المرحومة الدكتور

عٌادة طبٌبة فً النجؾ ، ولما أخذنً للنجؾ ، فً األسابٌع األولى للثورة ، الشهٌد سالم عادل بمعٌة الشهٌد 



ٌت فً محمدحسٌن ابو العٌس ، ورفاق آخرٌن ، فقد كنت اتمنى لقاء فضٌلة بعد ؼٌاب عشرةأعوام ، وبالفعل ، التق

فضٌلة بشقة ورضا "بالصدٌق الشهٌد حسن عوٌنه ، فؤخذنً ذات لٌلة لعٌادة الدكتورٌن ، ( رضا عبد ننه)مقهى 

وحسن عوٌنه كان ممن تعرفت علٌهم فً السجون . وبقٌت معهما بضع دقائق لكٌال أشؽلهما عن عملهما" عجٌنة

ه للقضٌة وهو دائم االبتسامة ، وكان معروفا بالمرح وأحببتهم كثٌرا ، وقد كان مثاال للمناضل الصلب الذي ٌهب نفس

على أٌدي زبانٌة الحرس القومً األوؼاد ،  1963النكات ، وقد استشهد هو اآلخر عام  ، ونظم الشعر ، وإلقاء

 (فسالم على ذكراه ، وعلى ذكرى رفاقه المٌامٌن

 

  

 

 

  -: صدى الرٌاضة من المقهى

والحدٌث عن شخصٌتنا التً هً دائرة االعالم فً هذا المقهى هو رضا الحاج عبد ننه صاحبها فً طرٌق النضال ، 

دخل ثانوٌة النجؾ حٌث لم ٌكن فً حٌنها نظام  1935فً النجؾ ، محلة المشراق ،  1922ولد رضا فً عام 

اضة لذلك اصبح من ابرز رٌاضًٌ الثانوٌة ، فً االعدادي ، فقط الثانوي من خمس مراحل ، ولكونه موهوب فً الرٌ

رٌاضة الساحة والمٌدان ، كرمً الثقل ، القرص ، الرمح ، والعب متمٌز فً كرة القدم ، وهو احد العبً الفرٌق 

ومقره الحلة ، وكان النجؾ قضاء ( لواء الدٌوانٌة ، لواء الحلة ، لواء كربالء ) التربوي للفرات االوسط ، زمنكان 

  . الى كربالءتابع 



ففً االربعٌنات كانت هناك نشاطات للفرق المدرسٌة ٌشرؾ علٌها نخبة من معلمً ومدرسً التربٌة الرٌاضٌة ))

اما ابرز الالعبٌن ,منهم احمد حسون وحسٌن هادي السبع وصادق الحق وجواد الحلً ومحمد سبتً وٌوسؾ عواد 

عبد ننة وعبد النبً ابراهٌم وفهمً القٌماقجً وناجً  فهم عزٌز عبود مرزة وبدوي علً وهادي حسٌن دوش ورضا

حسن حسوة ومصطفى مرهون الصفار ورإوؾ عبود مرزة وحسن علوان الرفٌعً ومحمد علً ٌوسؾ وعباس 

وسعٌد كمونة وعزٌز كمونة وتوفٌق  حسام واسماعٌل الشكرجً وعادل الٌاسري وقاسم البؽدادي وحسونً دعٌبل

 1945ر عبد مبارك وعلً كامل عبو ، وحسن عبدالرزاق شمسه ، لذلك شهد عام كمونة وشاكر محً الدٌن وجبا

اول فكرة لتاسٌس نادي رٌاضً فً النجؾ بؤسم نادي القادسٌة ، وتم اعداد النظام الداخلً له لكن وزارة الداخلٌة 

نة المقدسة ، قدم طلب آخر لتاسٌس نادي رٌاضً فً المدٌ 1949رفضت الموافقة على تؤسٌس النادي ، وفً عام 

( من ارشٌؾ موقع نادي النجؾ الرٌاضً(( )ولم ٌكن حظة اوفر حٌث رفضت وزارة الداخلٌة الموافقة على تؤسٌسه

بحجة ان معظم اعضاء الهٌئة المإسسة من ذوي االفكار الٌسارٌة والدٌمقراطٌة ، حٌث ازالم العهد المباد حاولوا 

وكانت ! باألستشارة فتم ما ٌصبوا للسلطة ( الباشا نوري )ٌرٌده  استشارة بعض المراجع الدٌنٌة وهمسوا لهم بما

ورضا الحاج عبد ننه والدكتور خلٌل جمٌل ( سالم عادل)الشهٌد حسٌن احمد الرضً  -:الهٌئة المإسسة متكونه من 

الجواد والمحامً حسٌن علوان الرفٌعً والمحامً موسى صبار وهادي حسٌن دوش وبدوي علً ورإوؾ عبود 

  . ومحمد علً ٌوسؾ الحبوبً وعزٌز محسن عجٌنة وعزٌز عبود مرزه مرزه

 

  صدى النضال من المقهى

فً اتقاد الفكرة والتواصل النضالً وكانت للمقهى مركز استقطاب وجذب من قبل المثقفٌن وخاصة المعلمٌن الذٌن 

ا اسهم بشكل مباشر بوعً وتواجدهم المتواصل فً المقهى مم( الشٌوعٌٌن)ٌحملون الفكر التنوٌري والتقدمً 

مما حدى به للتواصل واالنتماء لتنظٌمات الحزب الشٌوعً العراقً وبتؤثٌر الكثٌر من اصدقائه ( رضا)صاحبها 

 1949( فهد وحازم وصارم )واالحداث تتواصل وخاصة بعد اعدام مإسسً الحزب وقادته شهداء الوطن والناس 

والد الشهٌد حسٌن الشبٌبً وهو العالمة الخطٌب محمد الشبٌبً ومن  ورفض الشعب المطلق لهذه االجرائات وبما ان

اصدقاء الحاج عبد ننه ومن رجاالت النجؾ وخطبائه التنوٌرٌٌن ومن رواد مقهانا ، ازاد الوعً اكثر والتماسك فً 

ت ومبدأ فً عشقه لهذه االفكار التً تناصر الكادحٌن وتنورن افكار الناس وتطالب بحقوقهم وكذلك للمراة كان صو

نضالهم ، وكذلك لصلة الصداقة والجورة مع سالم عادل ورفٌقه وصدٌقه المحامً موسى صبار اشتد عودة وصلب 

فً طرٌق النضال لذلك نراه مساهما ومشاركا مع اخٌه فً المظاهرات التً عمت ارجاء العراق والنجؾ من ظمنه ، 

لتظاهرة الى سوق الكبٌر حٌث اطلق علٌه احد وكالء بعدما وصلت ا( حمودي)استشهد اخٌه  1952ففً انتفاضة 

وتفرقت التظاهرة واؼلقت المقهى ، حٌث عم الؽضب . األمن ، النار فاصابه فً الرأس وفارق الحٌاة بعد ٌومٌن 

ولقد ذكرت المناضلة نرجس رضا الصفار ،كٌؾ شاهدت عملٌة اؼتٌال حمودي . والحزن العائلة وكافة ابناء النجؾ 

ثناء التظاهرة ، فً ادالء شهادتها على بهجت العطٌة مدٌر االمن العام فً العهد الملكً المباد فً محكمة عبد ننه ا

  . تموز الخالدة برأسة الشهٌد فاضل عباس المهداوي 14بعدما تشكلت بعد نجاح ثورة . الشعب 

بٌت )الموازي لشارع الرابطة شكلت محكمة كبرى فً بناٌة المحكمة الواقعة فً محلة الجدٌدة فً شارع المشروع 

للنظر فً قضٌة استشهاد حمودي عبد ننه وقدم المتهمان بقتله وحسب شهادة الشهود الى المحكمة وقد ( النصراوي

ترافع عن عائلة الحاج عبد ننه وكٌلٌهما المحامً جواد عبد الحسٌن من النجؾ والمحامً جعفر صادق الشاله من 



واالؼراء ؼٌروا افادتهم امام المحكمة فقررت المحكمة االفراج عن المتهمٌن ،  الحلة ، لكن الشهود وتحت الضؽط

واما الشهود فقد صدر بحقهم حكما بالسجن بسبب الحنث بالٌمٌن وتؽٌٌر افادتهم ، وضاع دم الشهٌد بظلم السلطة 

  . وذٌولها

 

 

  أنصارالسالم من المقهى

حٌث شارك فً 1954هذه المنظمة فً النجؾ كان رضا الحاج عبد ننه من انصار السلم واحد مإسسً 

  المإتمرالتاسٌسً كما ٌذكره الرفٌق جاسم الحلوائً

وقد . إنتقل طاهر نسٌم الى بؽداد فؤرتبطت بمعلم الموسٌقى عبداألمٌر الصراؾ لفترة قصٌرة 1954فً صٌؾ عام  ))

شخصا،الٌوجد بٌنهم إمرأة  40 حضرت معه مإتمرا  سرٌا  ألنصار السالم عقد فً بساتٌن الكوفة وحضره حوالً

واحدة، وكان من بٌن الحضور الشٌخ الجلٌل محمد الشبٌبً والمحامً حمزه السلمان والمحامً هاشم صاحب 

والوجه األجتماعً النجفً المعروؾ رضا عبد ننة والشاعر الكردي محمد توفٌق ووردي وصاحب الحكٌم وكاظم 

وقد . الكلمات عن الوضع الدولً والعربً وقصائد شعرٌة عن السلمالقٌت فً األجتماع بعض . وؼٌرهم ... حبٌب 

وقد اخبرنً، بعد ذلك، الكادر العمالً المنسب الى منظمة . تناولنا وجبة الؽداء فً البستان وتفرقنا بعد شرب الشاي

 ((!، بؤنً أصبحت عضوا  فً لجنة أنصار السالم( أبو كفاح)كربالء 

فً كربالء اما الشٌخ محمد الشبٌبً فبقى ( عٌن التمر)وابعدوا الى منطقة اشثاثة  وبعدها اعتقل رضا مع بعض رفاقه

معتقال فً كربالء ولقد توسط والد زوجة المناضل رضا عبد ننه السٌدعبود حمود الصباغ ولوجود صلة قرابة مع 

  . وقتئذ ، فؤطلق سراحه بكفالة( عباس البلداوي )متصرؾ لواء كربالء 

 

  من المقهى 1954صدى انتخابات 

اعلنت الحكومة الملكٌة ، عمٌلة االستعمار البرٌطانً ، باجراء انتخابات نٌابٌة ، تراعً فٌها نوع من  1954فً عام 

الدٌمقراطٌة ، ومن اجل السٌطرة على ؼضب الشعب والوعً الذي ٌتقد مابٌن االجٌال ، وربما كانت تستهدؾ منها ، 

وكل هذه اللعبة كانت مكشوفة عند قادة القوى ! انتخاب ممن ٌمثله بحق احتواء وعً الشارع ونضوجه ، من اجل 

وهً مكان التقاء رجاالت النجؾ ( المٌدان)وبما ان مقهانا لها موقع متمٌز فً باب الوالٌة . الوطنٌة والتقدمٌة 

ذي كان عضو ومثقفٌها وبعض من مشاٌخ ووجهاء الفرات االوسط وما لصاحب المقهى الحاج عبد ننه وولده رضا ال

بشكل ( رضا) فً الحزب الشٌوعً ، وكذلك احد مإسسً منظمة السلم العراقٌة ، من عالقات اجتماعٌة لذلك ساهم 

فلقد رشحا عن النجؾ ( القاعدة ) و ( الشؽٌلة ) فعال فً الدعاٌة االنتخابٌة ، فً وقتها كان الحزب له تنظٌمان 

و الدكتور خلٌل جمٌل الجواد والمحامً محمد رضا السٌد سلمان  وبدعم من الشؽٌلة الشٌخ الخطٌب محمد الشبٌبً

صورة جمٌلة وزاهٌة ( االستاذ عبد الجبار رضا ) وٌنقل لنا ( جماعة الجادرجً)مرشح الحزب الوطنً الدٌمقراطً 

اال كؤنه كرنف: عن الدعاٌة واالسلوب الذي استخدمه انصار مرشحً النجؾ التقدمٌٌن فً التروٌج لالنتخابات قال

جمٌال لدعاٌة انتخابٌة فً المدة المخصصة ، دراجتان بخارٌتان ٌتقدمان سٌارة مكشوفة ٌقودها صاحبها جواد مجٌد 

المعمار ، وهو صاحب معمل لصناعة الكاشً ، ومن اصدقاء التقدمٌٌن ؟ وٌحمل فكر ووعً تقدمً وطنً ، فكان 



ان فٌها ، وهم ٌلوحون بالسالم لكل المارة والناس الشٌخ محمد الشبٌبً والمحامً محمد رضا السٌد سلمان ٌجلس

، ومن خلؾ سٌارتهما ، " المعرؾ الٌعرؾ"المتجمهرة على جانبً الشوارع لكونهما من اهل النجؾ األصالء و

فٌها مواطنٌن ومشجعٌن ٌحملون الفتات وقسم منهم ٌضربون الطبول وٌعزفون المزامٌر ( باصات خشبٌة)سٌارات 

والحناجر صداحة بحب الشعب والوطن ، والكرنفال االنتخابً ٌبدء من شارع الكوفة من مقابل . وٌصدحون باالبواق 

المصور الفلوجً بعدما ٌجول فً النجؾ وتكون اخر توقؾ له فً مسجد الكوفة حٌث ٌرتجل الشٌخ محمد الشبٌبً 

رٌده الناس منهم ؟ وكان كلمة عصماء تحث الناس على حب الوطن والشعب وبعدما ٌعلن مشروعه االنتخابً وماٌ

ٌمزج فً كالمه مابٌن العالقة المحكمة بٌن الناس والدٌن وٌعرج دائما بامثاله على موقؾ الحسٌن وثورته ، من اجل 

ومن بعدها ٌرجع الموكب الكرنفالً ! التحرر من الظلم والظلمة ، ومن اجل عراق حر وشعب ٌناضل من اجل سعادته 

  . المتجمهرٌٌن من نفس مكان انطالقتهالى النجؾ لٌنصرؾ المشجعٌن و

رجال  لم ٌفز اي مرشح للقوى التقدمٌة الوطنٌة فً النجؾ ؟ فكان لتزوٌر االصوات دور فعال ، وكذلك موقؾ بعض

الدٌن ذٌول لدولة االستعمار وعمالئه ومن وعاض سالطٌن الملكٌة والباشا نوري ومن عمالء الشاه الفارسً ، 

جهاء العشائر الذٌن اتخمهم النظام بالمال واالرض فكانت مواقفهم معروفة مسبقا وكذلك موقؾ بعض شٌوخ وو

 وتموٌل الحملة االنتخابٌة كان بسٌط ال( الباشا نوري )ومحرضة ضد انتخاب اي شخصٌة وطنٌة ال ٌرضا عنها 

عدة والشؽٌلة ، حً القابٌن مرش وتفتت اصوات الشٌوعٌٌن ماوكذلك تشرذم ! ٌرتقً مما قدمته الحكومة لمرشحٌها 

لكن فً بقٌة انحاء العراق فازت القوى الدٌمقراطٌة التقدمٌة ، وفشلت االنتخابات والؽٌت فً كافة انحاء البالد بعدما 

  . لتسجل للعهد الملكً المباد بالرٌادة! افتضح التزوٌر والتدلٌس فٌها ، لكنها كانت خطوة رائدة لو تمت بنجاح 

ا الصدد ، ان هذا المقهى لم ٌدخله احد من مقاولً األصوات وسماسرة االنتخابات ومما ٌتذكره النجفٌون فً هذ

  . ئهاجلسالكونه مكان ٌحمل صفة خاصة للمخلصٌن ومن شرفاء النجؾ و. السعٌدٌة الزائفة 

 

  م1956صدى العدوان الثالثً على الشقٌقة مصر

ادة الشٌوعٌٌن والوطنٌٌن الدٌمقراطٌٌن وبعض حٌنما هبت شعوب المعمورة التقدمٌة وشعوب البلدان العربٌة بقٌ

م ، كان الشعب العراقً ،  1956القومٌٌن ،لنصرة شعب الشقٌقة مصر ، والوقوؾ معه ضد العدوان الثالثً البؽٌض 

فوقفت قواه التقدمٌة والوطنٌة الدٌمقراطٌة ! نصٌرا متقدما فً ساحاته تضامنا متمٌزا رؼم سلطة العمالة السعٌدٌة 

قومٌٌن ؟ موقؾ ثوري تحدوا به السلطة الملكٌة المبادة الظالمة والمتعاونه مع العدوان ، بحكم ارتباطها وبعض ال

تضامنا من االشقاء ! بهذا اللوبً النكلوامرٌكً الصهٌونً ؟ فثار الشارع العراقً من زاخو الى حد الكوٌت 

وشعبها ؟ فكانت النجؾ شعلة وهاجة ،  المصرٌٌن ؟ هب الشارع العراقً وبصوت واحد لٌسقط العدوان على مصر

فخرجت التظاهرات واالحتجاجات الشعبٌة النجفٌة ، رؼم بطش وقمع السلطة الباؼٌة ، بشرطتها ورجال امنها 

وبكل التحدي كانت الجماهٌر تملئ الشوارع وخرجت العوائل وكل اهالً ! وبعض من عمالئها ( الشرطة السرٌة)

تظاهرة الكبٌرة التً انطلقت من ثانوٌة الخورنق واقتحمت صفوؾ الشرطة وقواها النجؾ لتقؾ صؾ واحد مع هذه ال

لتشق مسٌرها نحو المدٌنة لتطوؾ حول الحضرة العلوٌة ولتعود الى المٌدان النجفً ، وهً تهتؾ بحناجر من 

ان الثالثً اصرار وعزٌمة الثورة التضامنٌة االممٌة مع الشعب المصري المظلوم والمعتدى علٌه من قبل العدو

الؽاشم ، وبكل حٌطة وحذر كانت قٌادة التظاهرة تتواجد فً مقهى الحاج عبد ننه وكٌؾ ال وهً الوكر المتقدم فً 

هو احد اعضاء الحزب الشٌوعً ونصٌر منظمة السلم وممن ٌدٌر وٌوجه ( رضا)النضال وحٌث ابن الحاج عبد ننه 



ارع النجفٌة ، نعم لقد قدم النجؾ شهٌدٌن من اجل وقفته الحرة مع رفاقه اآلخرٌن هذه التظاهرات المدوٌة فً الشو

ضد العدوان وجرح من جرح ولقد قبض على بعض المشاركٌن المتمٌٌزٌن فً هذه التظاهرات واودعوا التوقٌؾ فً 

وولده المناضل رضا ( عبد ننه صاحب المقهى ) مركز شرطة لواء الدٌوانٌة حٌث مقر الحاكم العسكري ، ومنهم 

وال ننسى الدور الفاعل والتضامنً االممً مع الشعوب التً تطالب بتحررها ونضالها ، ال احد ٌتجاهل . اله وعم

اوٌنكر موقؾ االتحاد السوفٌتً مع الشعب المصري وكٌؾ كان التضامن بكل ثقله السٌاسً والوجستً الداعم لحرٌة 

وانتصرت ارادت الشعوب ، المطالبة بحقها  مصر وتحررها ، وكان النصر حلٌؾ شعبنا المصري ، وفشل العدوان

  ! المشروع ؟ فال ٌضٌع حق ورائه شعب ٌناضل وٌطالب به

 

  من صدى جالسها ومرٌدٌها

تمتاز مقهانا أن روادها وجالسائها من كافة ابناء النجؾ ووجهائها وأجالئها ، فكانت مقر لكل الكادحٌن ، ومكان 

ا وكذلك للكثٌر من شٌوخ وكبار القوم ، من اطراؾ النجؾ ونواحٌها جلوس لبعض علماء النجؾ ومثقفوها ووجهائه

( نسبة الى بؽداد العاصمة ) وكذلك من األبؽادة" الدٌوانٌة، الكوت ، الحلة ، وكربالء ،" ومن منطقة الفرات االوسط 

ومن اشهر ( بساط ركم) ة مؽطاة بؤفخر السجاد األٌرانً ، والبسط العراقٌة الٌدوٌ( القنفات ) فلقد كانت ارائك المقهى 

محمد تقً الشٌخ راضً ، الذي اشتهر بعلم الكالم ، والحقوقً الشٌخ عمار سمٌسم وهو من القضاة : روادها مثاال

الشرعٌٌٌن ، وشخصٌة وطنٌة ووجٌها ، والمحامون عبدالوهاب الصافً ، جواد عبد الحسٌن ، والمحامً موسى 

م ، متكلم ، والراحل علً الخاقانً واألستاذ ٌوسؾ وعبد الرزاق رجٌب صبار ، ومحمد جواد الجزائري ، وكان عال

والمربً الشاعر مرتضى فرج هللا ، وفاضل عباس معله ، والشاعر الزجلً الفكه الراحل حسٌن قسام ، والوجٌه 

الوزٌرعبد المحسن شالش ، وهو من كبار تجار النجؾ ، ورإوؾ الجٌالوي ، والحاج سعد دوش ، وأبو فاضل 

لمعمار ، واالستاذ الشٌخ صالح الجعفري الشاعر والباحث ، وكان مدرسا فً ثانوٌة النجؾ وهو لٌس ممن ٌحمل ا

كذلك الشاعر الكبٌر محمد مهدي الجواهري فً . لكنه ٌمتاز بمإهالته العلمٌة فً الفلسفة والمنطق ! شهادة اكادٌمٌة 

روادها ومن اصدقاء صاحب المقهى فمثال بعد احداث شبابه ، وشاعر الشعب محمدصالح بحر العلوم حٌث كان من 

حٌث اصدر بٌان وقعه بعض رجال القوى التقدمٌة والوطنٌة مطالبٌن فٌه بالحرٌة واطالق السجناء  1957

السٌاسٌٌن واعادتهم الى وظائفهم ، ولقد اذٌع البٌان من اذاعة صوت العرب من القاهرة ، وكان من الذٌن وقعوا 

ضا عبدننه والمحامً جواد عبد الحسٌن والوجٌه مهدي العبد شٌخ عشٌرة آلبو عامر فً النجؾ على هذا البٌان ر

تشكلت جبهة االتحاد الوطنً فكان المقهى مكان أللتقاء اعضائها ، ومن روادها  1957وآخرٌن ، وفً هذا العام 

رضا عبد ننه المقربٌن ، وبعد وهو من اصدقاء المناضل ( ممثل حزب االستقالل فً النجؾ)المحامً أحمد الحبوبً 

من التوقٌؾ ، حتى الزم مقهانا صباحا ( صاحب قصٌدة أٌن حقً)ان خرج شاعر الشعب محمد صالح بحر العلوم 

مساءا، وعبدالؽنً الخضري الشاعروالكاتب والمربً ، والشٌخ المربً العالمة محمد الشبٌبً والد الشهٌد حسٌن 

وكذلك السٌد الجلٌل احمد ( فهد ، حازم ، صارم)لكٌة الباؼٌة المبادة مع رفاقه محمد الشبٌبً الذي أعدم فً زمن الم

والشٌخ الخطٌب محسن عوٌنه والد الشهٌد حسن ( سالم عادل)الرضً الموسوي والد الشهٌد حسٌن احمد الرضً 

ن ، واذا اردنا ان عوٌنه ، والمالك مهدي ؼالم ، وعبدالؽنً وجعفر الخلٌلً ، وهل ننسى المربً الكبٌر المله سلما

الشٌخ حاتم الحسن شٌخ بنً حسن : نعدد شٌوخ العشائر الذٌن كانوا من جلسائها وروادها فال متسع لذكرهم ومثاال 

فاؼلب شٌوخ آل فتله من آل فرعون وآل سكر وكذلك من البو (الفٌصلٌة والسوارٌه )، ومن مشاٌخ المشخاب 



ؽرابات ومن الجبور والعوابد والحمٌدات وكذلك الشٌخ الوجٌه مهدي ابراهٌم ومن السادة العذارٌه والٌاسرٌه وال

طعمة من الخزاعل ومن آل عبطان وؼٌرهم ، ومن الحلة حٌن قدومهم للنجؾ الشٌخ عبد الكرٌم الماشطة الشخصٌة 

اجر الوطنٌة ورجل السلم العالمً والشٌخ حسٌن كركوش المإرخ الباحث ، ومن بؽداد كبارهم المناضل الوطنً والت

وحمود شكر الصراؾ ، " التاجر النجفً عبد علً ناجً والمالك حبٌب ؼآلم "الكبٌر جعفر ابو التمن ونسٌبٌه ، 

وأن اؼلب مناضلوا الحزب الشٌوعً العراقً وقادته فً الفرات االوسط ، كانوا ٌلتقون فٌه ، . وهذا ؼٌض من فٌض 

، وهذا ما قاله لً الرفٌق المناضل عضو اللجنة المركزٌة  او من خالل المقهى ، ٌتم التواصل مع التنظٌمات اآلخرى

وهو من رفاق رضا عبد ننه وكذلك مسإوال بالحزب الشٌوعً لمنطقة ( ابوتانٌا) عدنان عباس علوان : السابق 

وهذا ؼٌض من فٌض ، والمتسع لنا فً مختصر الحدٌث والذكرى الموجزة عن مقهى . الفرات االوسط فً حٌنها 

  . عبد ننه ، ولنا اطاللة خاصة عن المناضل رضا ومقهانا فً القسم اآلخررضا الحاج 

 

  صاحب المقهى وبٌته للنضال

فً النجؾ انذاك طرٌق ألتقاد الوعً الفكري التقدمً مجانبا لما ٌدور فً وجوانبها حالقات للدرس الدٌنً الفقهً ؟ 

وبٌوتات ورجال  نجؾ جعلت لهذا التنظٌم مواقعوحوزاته ، لكن الوعً الطبقً ونضال قادة الحزب الشٌوعً فً ال

وقسم من العناصر النسوٌة ان تكون ظمن االنتماء واأللتزام فً صفوؾ الحزب او من اصدقائه لذلك نراهم متماسكٌن 

أعكود، )فً نصر هذا الفصٌل التقدمً ورائد الفكر التنوٌري انه الحزب الشٌوعً العراقً ومناضلوه ، فكانت لؤلزقة 

عكد السالم : فً االطراؾ االربعة للنجؾ امتٌاز باألسماء وحسب ماٌدور فً بٌوتاتها ومن ٌسكنها مثال ( عكد مفردها

الذي هو متداد لعكد المسابج والتسمٌة لوجود ( الزقاق )فً محلة العمارة ، وعكد موسكو فً البراق ، ففً هذا العكد 

ري ، وبٌوت نجفٌة أصٌلة فٌها للنضال اشجار بازؼة العطاء لصنع الدبس ، كانت فٌه مقبرة سٌد نور الٌاس( مسابج)

بٌت الحاج امٌن عجٌنة والحاج : واالفكار المنٌرة ، لهم دورا فعاال فً الحركة الوطنٌة النجفٌة ونضالها ، مثال 

 محسن عجٌنة ، واوالدهم حامد ، وجعفر ، وصالح ، وطاهر ، وكذلك بٌت الحاج محمود وراضً منى ، وبٌت السٌد

كاظم القزوٌنً وأبنه ضٌاء ،وزوجته أم ضٌاء ، وبٌت حمود شكر الصراؾ وكذلك بٌت شهٌد الثورة النجفٌة كاظم 

ففً هذا العكد وقفات سجلها  1954هنا كان ٌسكن رضا الحاج عبد ننه رفٌقنا وصاحب المقهى عام . صبً وؼٌرهم 

ك حٌث كان ٌسكن والده ببٌت مجاور الى بٌت فً محلة المشرا" رضا " التارٌخ للنضال تقدمً ، ولد المناضل 

ولهذه العائلة عالقة وطٌده مع بٌت الحاج عبد ننه ( أمؽٌسل معٌلو)صاحب المؽتسل القدٌم والمشهور بؤسمه ( معٌلو)

صاحب المقهى الذي اسسه فً نهاٌة العشرٌنٌات من القرن الماضً ، بعدها فً بداٌة االربعٌنٌات ، انتقل بٌته الى 

رابطة األدبٌة وهو الشارع الرئٌسً االول من محلة الجدٌدة موازي لسور النجؾ القدٌم ، وفً هذا الشارع ، شارع ال

وبعد ثورة تموز مباشرة كان مقر رابطة المرأة العراقٌة فرع النجؾ وبٌت المناضل عبود الصفار والد المناضلة 

وبٌت الشخصٌة الوطنٌة والوجٌه ( سالم عادل)وبٌت السٌد احمد الموسوي الرضً والد الشهٌد ( كالدس الصفار)

عبدالرضا العجٌل والد البروؾ فً القانون عبداالمٌر العجٌل وبٌت الحاج عباس الصائػ والحاج محسن ؼآلم والسٌد 

ناجً شبر وكذلك مقر الرابطة االدبٌة فً النجؾ ، فؤستمر النضال وستمر التواصل فً هذه البٌوت وممن كان ٌتردد 

ٌد محمد موسى التتنجً ، والشهٌد حسن عوٌنه وحسٌن سلطان ووالدته المناضلة أم حسٌن هذه المرأة علٌه الشه

الطٌبة والكرٌمة ، ولقد سجنت حٌن كبست مطبعة الحزب من قبل شرطة التحقٌقات الجنائٌة فً بٌت حزبً كانت 

مبارك ، والمعلم علً الجراح وكان الراحلة أم حسٌن تسكنه مع أبنها ، وسلٌم حمٌد مرزه ، وابو هشام محمد حسن 



من أهلً بعقوبة ، والمحامً موسى صبار ، وعبد السادة الخباز وهو من مناضلً الحزب أناذاك ،والكثٌر من رفاق 

  . انه بٌت سجلت فٌه صحائؾ للنضال التقدمً للنجؾ فً العراق الشرؾ( أبن عبد ننه)واصدقاء صاحب مقهى 

 

  مسك الخاتمه للقسم األول

ات من النضال التقدمً من مقهى أبن عبد ننه انه تارٌخ نجفً نفتخر وٌفتخر به كل جٌل ٌبحث عن ماٌشرؾ نفح

عجاؾ لكنها مشرقة بنسائم ! النجؾ وٌزٌنها ، وٌزدان الطهر طهرا والنضال ابداعا وحتى الننسى تلكم السنٌن 

ر حر تقدمً تنوٌري ، كان مقهى سٌرته وجودها الفكري المعطاء ، ورجاالتها ، كان مقهى ومنتدى ومقر لكل فك

سٌكون القسم الثانً عن الرفٌق المناضل والشخصٌة . الوطن والشعب والحب ، وفٌه تدور دوائر العشق العراقً 

الى ٌوم اؼالقها ،  14/7/1958الوطنٌة النجفٌة رضا الحاج عبد ننه صاحب مقهانا من بعد ثورة تموز الخالدة

  ال سور وآٌات مخضبة بالشرؾ والدماء الزاكٌات من اجل وطن حر وشعب سعٌدلنطوي صحائؾ هً لنجؾ النض

 

  مالحظة

السهل  األستاذ عبدالجبار رضا الحاج عبدننه العلً ، لما كنت احقق هذه األمنٌة فً هذا البحث الموجز من: لوال 

ؾ شكرا له ، حٌث ٌكون ، الممتنع ، عن مقهى هو صدى سنوات الجمر والنضال والعشق العراقً النجفً ، فالؾ ال

   . لٌكون العراق وحبنا له وللنجؾ

 

 

  اءرجــــ

لكل االحبة ومنهم اللطؾ الجمٌل والشكر لهم مقدما ، كل من له ذاكرة او معرفة ان كانت بجملة  

ومن اجل عٌون النجؾ واهلها وللتارٌخ (  مقهى عبد ننه)واحدة او خاطرة وذكرى ٌخص البحث 

وهً مدونه انفرد بها بالبحث حوله مقهى كان له ما ارٌد ان اسجله تارٌخٌا ولم  اتالعب باي 

شًء ٌصلنً حٌن النشر للقسم الثانً  انتظر رفدكم لً اذ احببتم على ذلك وخدمة جلٌلة لتراث 

وٌبقى النجؾ ثرٌة سماوٌة تشعشع  النجؾ حٌن كان نجؾ فً العراق االشرؾ ستتؽٌر االٌام

بنورها الفكر التنوٌري من العراق االشرؾ الى كل المعمورة شكرا لكم سٌداتً وسادتً الذٌن مروا 

    -: انتظركم على األمٌل...... وقرأوا فلهم الشكر الجزٌل 

 nadrthiab@yahoo.com.au 

  ٌتبع
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