
  ...... آرث سٌاسً ، أجتماعً وأدبً ، نجفً عراقً( عبد ننه)مقهى 
 م الثانًالقس

 
 ذٌاب مهدي آل غآلم   

 

 
 9191النجف فً عام 

 
   .......    أستهالل 

اإلنسان ٌذكر بقدر ما ٌتخٌل، وٌنشد إلى الزمان بقدر ما ٌالزم المكان، والمخٌلة تغزو الذاكرة وتمدها بالصور "  
ٌتأرجح اإلنسان بٌن أزمنته وأمكنته،بٌن ذكرٌاته وأخٌلته، بٌن الوعً  وتمؤل الزمان بالممكن والمختلف، وهكذا،

 علً حرب  -." والالوعً

 
بسبع حجرات كما   تغادر الذاكرة بسرعة اللعنة التً تحلّ على الرؤوس ، ولٌتك ترمٌها( أماكن)هناك 

أخرى ( ن أماك)وهناك   ٌقولون للتخلص من كوابٌسها وأحماضها الجاثمة على صدرور ساكنٌها ،
" وطاردتك أشباح النفوس والمدن التً تتسلقها بعٌدا عن  تشتهً أن تستحضرها كلما ألم ّ بك الحنٌن

هذا الحٌز من صحائف " الحاج عبد ننه العلً " ومن هذه األماكن خصصنا لمقهى ". سمائك األولى
   . الذكرى ، وطرق النضال ، ورمز لمدٌنة النجف وشعبها 

المتصوف األندلسً الكبٌر الذي ٌرى أن الوجود فً األبد ، خارج نطاق " ن سبعٌناب"سأستعٌر رأي   
ولهذا فان مجرد إدخال فكرة الكون والتحول ٌعنً لدٌه إن الكائن   .الزمان والمكان والحركة والتحول

الزمان عنصر تهدٌد وتبدٌد للهوٌة أما الدهر فهو .. قابل للحركة، وعرضة لزوال هوٌته المطلقة 
 .اء الهوٌة المحض المطلقةوع

للزمن الذي سٌختفً من   وعذرا.. فأنا أبن الدهر وعوائده..   شكرا البن سبعٌن الذي دلّنً على الدهر
 .وأنتمى الى الزمانٌة  وٌتوارى ألننً سأخون الزمن   ٌديّ 

 .وأنتمً الى المدلول ، وال أبٌت فً ٌقٌن الدال  ..سأخون المكان الذي رمانً رقما 



 . ٌعٌننً على إكتشاف حٌاتً وفحصها من الداخل  أستجدي من الماضً قبسا.. مع احالمً  أطٌر
لٌست المصنوعة من   حول ذواتنا ، ذواتنا  الى األسئلة  أصعب ما فً أمر سرد الذكرٌات، هو النزوع 

فضول والقبول ، بل كٌف نزرع حٌاتنا وسط لّجة ال  نسٌج حكاٌات نبثها هنا وهناك من باب اإلشاعة
أترانً أسرد ..   إلٌنا  اإلنصات  لعبة.. والتطلع والشك والرٌبة من آخرٌن نحن أشركناهم فً اللعبة 

 بلذة ونشوة وأسى شفٌف     حكاٌات، أم أتأمل ما حصل طوال الستٌن عاما
 

 
 الحاج عبد ننه فً الزي الفراتً العراقً( حمودي)صورة  الشهٌد محمد 

 
 من سٌرة المناضل رضا الحاج عبد ننه عامل المقهى وورٌثها 

 
للمناضل الراحل رضا عبد ننه ، سفر مفعم بالعطاء ، والنضال االنسانً بالفكر التقدمً والعشق 

العراقً االجتماعً ، وكٌف ال ؟ وهو ابن الوجٌه والشخصٌة االجتماعٌة الوطنٌة وصاحب المقهى 
محلة المشراك ( داخل السور)فً النجف االشرف  1922ولد رضا فً عام .... ه العلً الحاج عبد نن

حٌث كان بٌت والده الحاج عبد ننه ٌسكن فٌه وهو البٌت المجاور لبٌت صاحب اقدم مغتسل فً النجف 
 ( بٌت معٌلو)وبهذا األسم تشتهرعوائل نجفٌة اصٌلة لحد اآلن ( مغٌسل معٌلو) والمسمى بأسمه 

 

     
مع ولده  9191صورة تذكارٌة ، الحاج عبد ننه العلً فً زٌارة الى سامراء ولملوٌتها الشهٌرة عام
 رضا ، وصورة رضا فً االربعٌنٌات ، وصورته فً الثمانٌنٌات



 
 
دائٌة وفً ترعرع فً كنف والدٌه ورضع من صدر أم عراقٌة حلٌب طاهر نجفً ، وفٌها دخل األبت 

دخل ثانوٌة النجف ، ووضع اول خطواته نحو النضوج الفكري ، كان رضا طالبا ملتزما  1935
بشروط المواضبة على الدوام ،شاطر ، ذكً ، ٌحترم التدرٌس وهٌئته ، رٌاضٌا بارزا ، ففً المٌدان 

حٌث ٌحضر  الرٌاضً ، كان بطل فً رمً الثقل والرمح والقرص ، كان ٌتدرب على كمال االجسام ،
لٌتمتع بلٌاقة بدنٌة عالٌة ،  والعب متمٌز فً لعبة كرة القدم ، واحد ( الزورخانه)وٌشترك فً حومة 

ومقر ( األلوٌة ، الدٌوانٌة ، الحلة ، كربالء) اعضاء الفرٌق الرٌاضً لتربٌات منطقة الفرات األوسط 
كان مع  1949 -1945من عام . ذ الفرٌق لواء الحلة ، كان النجف قضاء تابع للواء كربالء ، وقتئ

كان الشهٌد سالم عادل  وشلة الشبٌبة ومعهم رضا عبد ننه ، )) مجموعة من الشباب الرٌاضً ، 
، تقدموا بطلب لوزارة الداخلٌة ، لفتح نادي رٌاضً بأسم نادي القادسٌة (( الهٌئة التأسٌسٌة للنادي

ذا النادي من ذوي األفكار الٌسارٌة الرٌاضً ، لكن رفض الطلب بحجة ان الهٌئة المؤسسة له
 . والدٌمقراطٌة 

 
 من مزمور المناضل رضا الحاج عبد ننه العلً    
 

 أحمد ) حصل على شرف عضوٌة الحزب الشٌوعً العراقً ظمن خلٌة الشهٌد  1945/1946فً عام
 . سالم عادل ورفاق آخرٌن ( الرضً

محمد )فً النجف وفٌها استشهد أخٌة  1952تفاضة أحد المساهمٌن الفعالٌن فً قٌادة مظاهرات أن
 " .حمودي"الملقب ( الحاج عبد ننه العلً 

 واحد المشاركٌن فً المؤتمر التأسٌسً الذي  1954من مؤسسً منظمة أنصار السالم فً النجف عام
 . إنعقد فً بساتٌن الكوفة 

 ( اشثاثه ) وابعدوا الى ناحٌة عٌن التمر فً العام نفسه تم أعتقاله مع مجموعة من منظمة أنصار السالم
 . فً صحراء كربالء 

 عندما فسح  1954كان أحد النشطاء والمهمٌن فً التروٌج والمشاركة بالدعاٌة األنتخابٌة فً سنة
 . المجال للترشٌح من غٌر مرشحً الحكومة عمٌلة األستعمار البرٌطانً 

 مصري ، فكان العراق والنجف فً غلٌان بالتظاهرات حصل العدوان الثالثً على الشعب ال 1956عام
واالضرابات مستمرة ، نهارا ومساءا ، شكلت لجنة مشتركة من الفئات السٌاسٌة لقٌادة هذه التظاهرات ، 

والشهٌد محمد موسى التتنجً والمحامً أحمد الحبوبً ( ابو هشام ) منهم محمد حسن مبارك 
 .  ورضا عبد ننه العلً" القومٌٌن العرب"

 عتقل الحاج عبد ننه العلً مع عماله وولده رضا واودعوا موقف شرطة الدٌوانٌة حٌث  1956وفً عام
 .مقر الحاكم العسكري آئنذاك 

1957  أعتقل مع مجموعة وقعت بٌان أذٌع من أذاعتً صوت العرب والقاهرة ، ٌطالب به حكومة نوري
، وتحقٌق مطالب الشعب الحٌاتٌة والسٌاسٌة ، وأطالق السعٌد العمٌلة ، بأجراء أنتخابات حره ونزٌهة 

 .  سراح السجناء السٌاسٌٌن
     

 صدى المقهى فً ذاكرة الناس  



على القسم االول من البحث ، أردفنً بمشقة حبه النجفً العراقً ، : بعد أطالع البروف ، وأبً ، واستاذي 
 ... ذٌاب ... العشق العراقً مشكورا  ولذلك انا اضعها كما هً ، وله الرٌادة فً حومة دراوٌش

 (  شهادة وتقدٌر ) البروف عبد األله الصائغ المرعبً 

ان بحثك المهم اضاء مساحة شاسعة من تارٌخ العراق التقدمً من كوة مقهى عبد ننه وفً بحث لً لم ٌنشر   
 .ثً الذي بٌن ٌدي ولسوف استفٌد من بحثك فً بح( النجف اربعٌنات القرن العشرٌن وخمسٌناته ) بعد 

والمجلس   ولدي األستاذ الباحث ذٌاب مهدي ان منافسة خارج مستوى النظر كانت بٌن المقهى العمومً
فضال عن رواج فن ! وكالهما وكر للنشاطات الوطنٌة ! فكالهما ٌسعى الى تلبٌة حاجات العمٌل ! الخصوصً 

فقد " اللفَكـ " جلس باستقبالها للنجفٌٌن القحٌٌن وواذا كانت المقهى قد تفوقت على الم! الشعر وفن االضحاك 
انتبهت المجالس الى هذه المزٌة وانفتحت على الجمٌع وال ٌسأل الداخل الى المجلس عن اسمه او مدٌنته او 

  اشداء لم ٌحنوا هامة للقتلة ومصاصً الدماء والنفط معا  وكما خرجت المقاهً مناضلٌن! طبقته االجتماعٌة 
ان الحدٌث ! كذلك المجالس خرجت خٌرة المناضلٌن والشعراء والفنانٌن ! ٌن وفنانٌن مجددٌن وشعراء مفوه

عن المقاهً انما هو حدٌث فً التارٌخ والجغرافٌا والشعر والفن وتكفً اطاللة على غوغل لكً نرى حشودا من 
وع المقاهً الثقافٌة فً العراق الكتابة فً المقاهً ومن العنوان ٌقرأ البٌان كما ٌقال وكم اتمنى ان ٌتحول موض

 : وبخاصة فً النجف الى موضوعات مقسمة على الماجستٌر والدكتوراه ابارك جهدك ولدي الستاذ ذٌاب 

 فرجٌنٌا  –الكساندرٌا / عبد االله الصائغ  

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

 ( شهادة وتقدٌر) الدكتور عبد الحسٌن شعبان 

 
  رضا العلً المحترم الصدٌق العزٌز االستاذ عبد الجبار

 
  تحٌة أخوٌة طٌبة ،

فً الحوار المتمدن بالتعلٌق على مادته الجمٌلة المنشورة فً الموقع  ذٌاب آل غآلم قرأت تعلٌقاً وطلباً من األخ
ذاته ، ولعل ذلك لطفاً وكرماً منه ، وبما إننً ال أكتب فً الحوار وال أعلق وال أجٌب على استفسارات أو اشارك 

الت أو تعلٌقات ، بما فٌها تصوٌب أو تصحٌح أو توضٌح أو غٌر ذلك ، ال ترفعاً ، ولكن لضٌق الوقت فً مداخ
على مالحقة هذا الكم الهائل ، ولوجود إلتزامات وبرامج خاصة بً أحاول إنجازها ، علماً بأن ما  وعدم قدرتً

الصحف والمجالت والدورٌات وٌتم ٌنشر لً فً موقع الحوار المتمدن أو غٌره من المواقع هو ما أنشره فً 
  . نقله عنها ، بعضهم ٌشٌر الى جهة االقتباس والبعض اآلخر ال ٌشٌر

إننً أعتذر له مثلما اعتذرت لجنابك من قبل ، لكننً أعده وعداً صادقاً كما وعدتك بالكتابة عن الوالد وعن 
بة ، وسأستعٌن بما كتبه األخ العزٌز ذٌاب الذي المقهى ، ارتباطاً باألجواء السسٌوثقافٌة الفكرٌة فً النجف الحبٌ

سعدت به واستمتعت بما كتب ، فتحٌاتً له من خاللك ، وأرجو إرسال برٌده االكترونً لٌتسنى لً مراسلته 
ٌّه على مبادرته ولكً أتقدم بالشكر له ، والشكر والتحٌة متصالن لك أٌها الصدٌق العزٌز ومباشرة   . وألحٌ

 
  عبد الحسٌن شعبان
**************** 



  تأرٌخ عرٌق للنضال ولمقهى المناضل رضا عبد ننة
 عدنان ٌوسف رجٌب. د

لقد جعلنً أتجول فً مسارات النضال الوطنً فً ذلك الزمان . تحٌة لسٌد ذٌاب مهدي محسن على مقالته هذه
ب فً سرد تفصٌالت سرت مع الكات. الذي أثبت فٌه المناضلون صالبة فً مسؤولٌتهم ونشاطهم من أجل شعبهم

فلقد تٌسر لً ان . عن مقهى الشخصٌة الوطنٌة النجفٌة المعروف السٌد عبد ننه، وإبنه المناضل السٌد رضا 
ألتقً بهذا المناضل فً بغداد ، فً ستٌنٌات القرن الماضً ، حٌث وفرت له ولرفاقة المناضلون بٌتً لٌعقدوا فٌه 

وقد وجدته إنسانا شهما دمث األخالق تعلو اإلبتسامة . العراق أجتماعا، فً جو السرٌة التً كانت نحٌط فً
وقدعرفت . كانت معرفتً به عن طرٌق ولده جبار، صدٌقً فً تلك الفترة وال زال كذلك. وجهه دائما، متواضعا

حٌنما قرأت هذه المقالة رجعت بً الذاكرة . فً صدٌقً جبار اإلخالق والشهامة وصدق الطوٌة مثل والده رضا
 ة رضا المناضل ووجهه الشامخ المعبر، وكنت أقول إن جبار هو الشك الشبل من ذلك األسدلصور

المجٌدة، كنا نرى إن المقهى عند المٌدان كانت محط أنظار  1958تموز  14كذلك، تذكرت حٌن إنتصرت ثورة 
المجٌدة، وكان  المناضلٌن وكل الناس، فعندها ٌصعد الخطباء أللقاء خطبهم الحماسٌة إنتصارا لثورة تموز

 ؟ !صاحبها ٌساهم وٌساعد المناضلٌن ولم أكن اعرف أنه السٌد عبد ننه وقتها 

 حنٌن ألزمنة النقاء 

 الشاعرة وئام مال سلمان

 لقد حملت هذه المدونة الكم الكبٌر من االسماء والتوارٌخ ومن حادثات الدهر الكثٌر وكلها 

ا االسم الذي تختزنه الذاكرة النجفٌة ألجٌال ، لما له من حضور ارتبطت بمساحة مكانٌة اسمها مقهى عبد ننه هذ
ما ٌزال ندٌاً بعبق أرٌجه رغم غٌاب المقهى منذ عقود ، كنت أقرأ وانشط ذاكرتً كً تستعٌد مالمح الكثٌر من 

الشخوص الذٌن وردت اسماؤهم ناهٌك عمن حملت المقهى اسمه لما ألسرتً واسرته النجفٌة العرٌقة من عالقة 
( حلٌمة عبد ننه ) تسبق تارٌخ مٌالدي وهً ما دامت قائمة حتى الٌوم وسعٌدة حظ من لبست ثوباً اخاطته لها ٌد 

التً ُتعد أفضل خٌاطات النجف ومن دون منازع ، وكذلك االخ العزٌز جبار ولطالما كان ٌتكرر على مسامعً اسم 
ساروا فً ركب النضال ابان الخمسٌنات ،إذ كانت  ابو جبار او رضا عبد ننه من اخً رضا الذي كان واحداً ممن

 تربطه عالقة صداقة به حتى السبعٌنات من القرن الماضً 

 ومضة شعر وئام مال سلمان  

 ( سلمان فائق علً الدالل النجفً البغدادي)كتبت لذكرى ابٌها المله سلمان 

 باغتنً ( عبد ننه ) فً مقهى 

 كان على رأسً 

 الرب العلوي وأنا استطلع مسحة وجه 

 ورشفة شاي ملء فمً 

 مستغرقة 

 أبصر لون سماء غطتنً بالثلج 

 صرخت 

 ال تطلق سهمك صوبً 



 كٌوبٌد ، تنح بقوسك عنً 

 أنا بنت القوس 

 إبنتك المجبولة من صلصال  

 ٌتفتت لو غادر قلب النار 

 مذ لفظتنً فاطمة للنور بساقٌن كسٌحٌن 

 وأبً األرضً 

 لسبعٌن فً شهوة شٌخ ٌقرع باب ا

 ألقانً ثم مضى 

 وأنا أبحث عنه وأسحب أحمال الخمسٌن 

 وما بعد الخمسٌن من العمر 

 

 مقهى النضال والمناضلٌن 

 سعٌد المظفر  

اذا كان الحصول على اجازه او ترخٌص لتجمع ثقافى او ادبى او فنى او حتى نادى رٌاضى ٌتعذر فى كثٌر من 

اصر فانه ٌبقى من الصعب على اٌه سلطه ان تمنع لقاءات اجتماعٌه الفترات التى مرت فى تارٌخ العراق المع

وثقافٌه وفكرٌه وسٌاسٌه لمجموعه او اكثر من مواطنٌن ٌلتقون فى مقهى على اختالف مشاربهم وثقافاتهم 

وهذه المزٌه العصٌه على عقلٌه القهر واالضطهاد الٌه سلطه غاشمه والتى تناولها الكاتب من هذه الزاوٌه 

له التى تجمع بٌن سٌره حٌاه اشخاص ومسٌره نضال جماعات تمثل جزء من تارٌخ وحركه شعب وعند الجمٌ

الذكرٌات مع الشخصٌه  الحدٌث عن مقهى عبد ننه ولنقل ما عاصرناه منها ومن شخوصها اال وهى بعض

  والد صدٌقنا االستاذ عبد الجبار(( رضا عبد ننه )) الوطنٌه المناضله الوادعه والواثقه 

امٌن المظفر نتحادث ونتحاور مع المناضل رضا عبد ننه عندما ساله شقٌقى امٌن بطرٌق .كنا انا وشقٌقى د

كثٌرا ما ٌتحدثون عن صنوف التعذٌب التى مارسها سجانو البعث فى العراق مع :)استفزازٌه مقصوده قائال 

السقف واستخدام الكى وقلع المعارضٌٌن السٌاسٌن فى اقبٌه التحقٌق كالربط من االٌادى والتعلٌق ب

فاجاب الرفٌق الفقٌد (انا ارى ان فٌها الكثٌر من المبالغه وان هذه التصرفات غٌر موجوده ............االظافرو

اجابها ببساطه وهدوء دون (نعم صحٌح موجوده ..ال لٌس مبالغه )رضا عبد ننه باختصار وبجملتٌن صغٌرتٌن 

حٌث ..نوفها وهو الذى نعلم عنه علم الٌقٌن انه تعرض الى كل هذا واكثر ذكر اٌه تفصٌالت عما مر علٌه من ص

كان الرفٌق الفقٌد فى  1963علما انه بمجئ البعث المقبور الى السلطه عام .اثار بعضها على جسده لحٌن وفاته 

 . النهاٌه فى مقر كتبٌه الخٌاله فى االعظمٌه وقصر1970السجن جراء حكم جائر وتكرر الموقف معه نهاٌه عام 

   

 



   األستاذ معٌن الخٌاط النجفً عن مقهى عبد ننه ذاكرة ومن

وبعدها تحول المكان الى مكتب  المرحوم حسن الشماع لنأتً اآلن من شارع الخورنق الى المٌدان فسندرك مقهى

ا شركة التأمٌن التً حّولت فٌما بعد محل األجهزة الدقٌقه وفوقه ومن ثم مقهى الحاج عبد ننه ،( منى والطفٌلً)

وكبٌرة هً مقهى الحاج  ، ثم نتعدى فتحة السوق الكبٌر لندرك دائرة البرٌد والبرق حتى نصل الى مقهى واسعة

   . أبراهٌم األنكرانً المرحوم

لقد اغنٌتنً ٌا أخ ذٌاب عن ذكر الرواد األوائل من اساتذة وتجار النجف ممن كانوا ٌرتادون  -: جـالس المقهى

قهى األثرٌه واعتقد انك قد نسٌت القلٌل منهم فقد كانت مقراً لفرٌق رٌاضً ومقراً لبعض دفانة على هذه الم

مقبرة وادي السالم كما كانت تستقبل من ٌفد الى النجف بالجنائز فكانت مقر استراحتهم كما كانت مكاناً ٌتمتع به 

ا المرحوم المحامً جواد عبد الحسٌن وكذلك اتذكر من جالسه . (الغرشه) المدخنون من هواة شرب الناركٌله 

استاذ اللغه العربٌه جواد الرفٌعً الذي اخذ ٌرتادها فً  وحمٌد السكافً والمرحوم حسن عوٌنه والمرحوم السٌد

 اآلونة األخٌره كما كان المرحوم محمد موسى

فً  لشجاعه ،فً منتهى ا منقبة التتنجً ٌحضر الٌها فً اوقات قلٌله ، وعلى ذكر محمد موسى اتذكر له

عند العدوان على مصر حٌث كانت المظاهرات تبدأ من متوسطة الخورنق التً قتل فٌها  1956تظاهرات 

الشابان ابن الدجٌلً وابن الشٌخ راضً من قبل شرطة نوري السعٌد وكنت اشارك فً تلك المظاهرات وانا فً 

ونسٌر الى ان ننتهً عند باب القبله ، وقد الثالث المتوسط نحمل خاللها قمٌص احد الشهداء المضرج بالدماء 

صادف ان جلبت الحكومة شرطة من بغداد ٌلبسون الخوذه وفً اعالها رٌشه لتروٌع الناس وقد قامو آنذاك 

وهنا ظهر المرحوم محمد موسى على تلة . برمً األطالقات فً الهواء ولم ٌبَق من المتظاهرٌن إال القلٌل 

الواقع خلف بناٌة سنجر لمعٌن جدي وقد نسٌت اسم الشارع وهنا استل محمد صغٌره كانت فً بداٌة الشارع 

 موسى قامة من تحت ثوبه ونادى اخوان تجمعوا وصاح بهوسته الشــــهٌره

 .  نوري ارصاصك من هابه  وتجمعنا مرة ثانٌه واستمرت المظاهره

ذات ٌوم وعند التجمع الجماهٌري فً تموز استمرت مظاهرات التأٌٌد كل ٌوم وفً  14بعد نجاح ثورة  : وأتذكر

مهدي " ساحة المٌدان قرب المصرف سمعنا ضجة قوٌه واذا بأحد المتظاهرٌن ٌرمً حبالً على عنق المدعو

وكان آنذاك من جماعة القومٌٌن العرب ، وفجأًة رأٌنا رجالً ٌزحف على رؤوس المتظاهرٌن  "محسن بحر

المتهور تلك هً أخالق  الحبل والقى خطبة شجب فٌها ذلك العملبسرعة فائقه حتى وصل الى الرجل وانقذه من 

   . هذا الرجل ، الشهٌد حسن عوٌنه ساعده بهذه الهمة رضا عبد ننه

  ومقهى عبد ننه 1956النجف  انتفاضة 

   علً الصراف

ننه اسجل شكرى واعتزازى لكاتب هذه المدونه عن مقهى عبد ننه فى النجف االشرف وعن المناضل رضا عبد 

ابو االستاذ عبد الجبار كانت المقهى بحق منتدى للوجوه االجتماعٌه والعشائرٌه والسٌاسٌه واالدبٌه وبعض ما 



لمناصره الشعب المصرى ضد العدوان الثالثى وفٌها استشهد الطالب احمد 1956تختزنه ذاكرتى فى انتفاضه  

رنق هو الشهٌد عبد الحسٌن الشٌخ راضً الدجٌلى من متوسطه السدٌر واستشهد طالب اخر من متوسطه الخو

وبقت جثته مطروحه على السلم الذى ٌربط الطابق االرضى بالطابق االول وخرجت مظاهره فى المساء تطالب 

السلطه بتسلٌم جثه الشهٌد عبدالحسٌن وكان من المتظاهرٌن رجال دٌن وحضرت وحدة من الجٌش تحت امرة 

لمتظاهرٌن فاجابه ضابط الشرطه انهم ٌرٌدون جثه الشهٌد فما كان من عبد الوهاب الشواف وسال عن مطالٌب ا

ٌصفع ظابط الشرطه على وجهه وٌؤمره بتسلٌم الجثه حٌنئذ صعد احد رجال الدٌن  عبد الوهاب الشواف اال ان

احدى االرائك الموجوده امام المقهى وارتجل خطبه حماسٌه وكان بجانبه المناضل رضا عبدننه الذى هتف 

عالى ٌحٌا الجٌش ولٌسقط قتله الشعب وكان المناضل رضا ٌمتاز باخالق عالٌه وصاحب نكته كنت من  بصوت

    . التقٌه فً بغداد ٌخبرنً ان ال بد من نهاٌة حكم البعث

  

  رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

قدما ، كل من له ذاكرة او معرفة ان كانت بجملة واحدة او لكل االحبة ومنهم اللطف الجمٌل والشكر لهم م 

ومن اجل عٌون النجف واهلها وللتارٌخ وهً مدونه انفرد بها ( مقهى عبد ننه )خاطرة وذكرى ٌخص البحث 

بالبحث حوله مقهى كان له ما ارٌد ان اسجله تارٌخٌا ولم  اتالعب باي شًء ٌصلنً حٌن النشر للقسم الثانً  

م لً اذ احببتم على ذلك وخدمة جلٌلة لتراث النجف حٌن كان نجف فً العراق االشرف ستتغٌر االٌام انتظر رفدك

وٌبقى النجف ثرٌة سماوٌة تشعشع بنورها الفكر التنوٌري من العراق االشرف الى كل المعمورة شكرا لكم 

    -: مٌلانتظركم على األ...... سٌداتً وسادتً الذٌن مروا وقرأوا فلهم الشكر الجزٌل 
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