
 

 ... آرث سٌاسً ، أجتماعً وأدبً ، نجفً عراقً( عبد ننه)مقهى 
 القسم الثالث 

 
  ذٌاب مهدي آل ؼآلم

 

   -:أستهالل 

 

أحببت ان اضع افتتاحٌة القسم الثالث بوسام اعتز به من األدٌب الحبٌب عباس سمٌسم ، لٌتماها 

مع األوسمة التً منحها لً الكثٌر ممن اطلعوا وقرأوا ، البروؾ عبداألله الصابػ ، د عبد الحسٌن 

د  شعبان ، د عدنان ٌوسؾ رجٌب ، األستاذ أمٌر الحلو ، المهندس سعٌد محمد حسٌن المظفر،

هذه المدونة التارٌخٌة عن النجؾ من خالل مقهى الحاج عبد ننه . والقابمة تطول ... سهل نقاش 

 : العلً 

لقد عّول ذٌاب آل ؼآلم فً مقاله التوثٌقً الرابع عن مقهى عبد ننه على آمر لم ٌفعله ؼٌر )) 

من وقؾ وإستوقؾ  الشعراء الذٌن بكوا األطالل وفً مقدمتهم إمرئ القٌس الذي قٌل عنه إنه أول

ٌّد األوابد   ....... وبكى وإستبكى وق

 ! إن المنازلَ مثل الطباشٌر تمحى : ٌقول سعدي ٌوسؾ 

لكن لذٌاب رأي آخر مخالؾ حٌن نراه وهو ٌتحدث عن مقهى أستحال وهماَ فً الذاكرة ، ؼٌر إننا 

د عادت النجؾ من نجده هنا مقهى مافتا ٌستقبل رواده وٌمدهم بكل عناصر المعرفة والود ، لق

خالل قلم ذٌاب إلى سابق عهدها الذهبً ؛ هنا ٌجتمع كل األدباء وقادة المظاهرات وأصحاب 

كان الحاج عبد ننه رحمة هللا علٌه ٌعتبر المقهى . الحكاٌات الشعبٌة ووجهاء المدٌنة وشٌوخها 

زجاج آو البرونز هً بٌتاَ للجمٌع فاآلرابك مفروشة بالسجاد األٌرانً ، واألوانً سواء كانت من 

دابماً شدٌدة اللمعان ؛ والداخل للمقهى سٌخرج بحصٌلة حتماً إن لم تكن أدبٌة أو سٌاسٌة أو 

معلومة عامة فهً بالتأكٌد ستكون خبراَ جدٌداَ عن آمر ما ٌنقله الزابرون للمدٌنة آو الجنازة آي 

ل لنا أن ننسى المناضل رضا عبد ثم ه. المرافقٌن لجنازات الموتى التً تتقاطر على النجؾ ٌومٌاَ 

ننه ذلك الرجل الذي كان ٌوماَ قدوة ألقرانه فً األدب والمعرفة والتنوٌر؟ واآلن لم تعد األماكن 

هً األكثر هشاشة فً العالم كما قال حسن نجمً ، ألن القلم عند ذٌاب هو عدسة تصوٌر 

عزٌز ذٌاب على هذا الجهد الرابع بإستطاعتها إسترجاع الماضً بكل حلله الجمٌلة ، أحٌٌك أخً ال

 . (( وأوصً نفسً وكل بقٌة النجؾ فً األرض أن ٌتنادوا من أجل إحٌاء تراث مدٌنتنا العرٌقة 

 

 السوٌد  -ؼوتنبرغ 

   عباس سمٌسم 

 



  -:المقدمة للبروؾ عبداالله الصابػ 

 

تعصٌم النجف لم تحسم ولدي وقرة عٌنً االستاذ ذٌاب آل غالم انك تكتب بحوثا استباقٌة وقضٌة 

بعد اهً عاصمة ثقافٌة ام عاصمة مذهبٌة ؟؟ رغم ان بعض االسماء المدمنة على المإتمرات من 

ولدي االستاذ ذٌاب اقول لك اننً ورغم لٌل غربتً الطوٌل ! الغرب سوف تحضر وتقول شٌئا 

رغم اننً قلت فٌك الثقٌل ورغم التزامً مع بعض الجهات التً اجلها النجاز كتابات تؤخذنً منً و

بما انت اهل له قبل هذه الزلفى والطبطبة زٌف رغم ذلك وغٌره الوفٌر مثل خٌباتنا الجدٌدة فقد 

كرست وقتا لدراسة القسم الثالث من اطروحتك كما طلبت منً قرأت القسم الثالث بوصفه نصا 

قهى عبد ننه كوة او تارٌخٌا مغاٌرا فان االنطباع الذي كرسه فً روعً القسم الثالث انك جعلت م

ثقبا فً جدار سمٌك كنت تطل من خالله على المخفً والمتجلً فً النجف وكنت تشركنا معك كً 

نرى النجف وما جاورها والعراق والمناضلٌن والمفكرٌن والرواد والمدلسٌن وهذه مزٌة تحسب لك 

اآلن !! ح من قفاه فاآلن تستطٌع كتابة مزٌد من نصوص التارٌخ الواقعً للنجف وهو تارٌخ مذبو

انفتح امامك باب كنت قبلك وال فخر قد فتحته وهو االستعانة باآلخرٌن لترمٌم الذاكرة وكنت استعٌن 

! باصدقائً فً الكلمة عباس سمٌسم الذي استعذب الصمت وفً اعماقه ما فً اعماقك وزٌادة 

تور حسن حلبوص والدكتور وذٌاب ال غالم والدكتور عبد الحسٌن شعبان واالستاذ امٌر الحلو والدك

والقائمة طوٌلة كما تقول اننً اهنًء نفسً ... جعفر عبد المهدي الحسناوي والدكتور محمد الصائغ 

من خالل انفتاح مقهى عبد ننه على اطٌاف النجف مع احتفاظها بخصوصٌتها ( الملحوظ )بانفتاحك 

حبٌن بل ولسوف تقبض على اكتب ٌاذٌاب ٌا تلمٌذي ولسوف تهطل سماإك قراء وم! الٌسارٌة 

تارٌخ مهمل عن عمد لتكرٌس النجف مدٌنة منغلقة على الحضارة ولقد اكتشفت فٌك سوى جعل 

المقهى كوة تطل منها على بانوراما شاسعة اكتشفت قدرتك فً القص فكتابة التارٌخ الحق من خالل 

طلب منً ان اقرا لك فانا واحد الت! القص ذكاء الُمْرِسل فً كسب الُمْسَتْقِبل إلٌصال خطابه جذابا 

من قرائك وانا كما تعرف قاريء قبل ان اكون كاتبا ومتعلم قبل ان اكون معلما وانت تعرفنً جٌدا 

كما ٌتهٌؤ لً ولربما اكون قد اكتشفتك مبكرا وعرفت فٌك قدرات تنبهت الٌها حٌن احوجنً بحثً 

مرمما كتابتً فً التتنجً فاعتمدت عن الزمٌل الشهٌد محمد موسى التتنجً فكتبت الً اٌمٌال 

هل اقول لك ان لدٌك مٌال لكتابة بحث علمً رغم التموٌه باالسلوب ! كالمك ونشرته منسوبا الٌك 

االدبً وهذا الٌمنع مصداقٌتً فً مالحظة هفوات لن تغضب سٌبوٌه وكما قال الخلٌل الفرهودي 

ولكن قرٌش اول خلل فً حضارة العرب  (ان لغتنا القرٌشٌة واحدة من ثنتٌن وثالثٌن لغة عربٌة)

اباركك حقا ! ٌغض من اهمٌة معطاك المغاٌر  حٌن تشبثت بالسلطة من الجاهلٌة حتى الٌوم وهذا ال

 .ولسوف اكرس وقتا لك حال ان اطلع على نص ذٌاب غالمً 

 

 عبد االله الصابػ فرجٌنٌا 

   3122من  33اكتوبر 

 



 
 صورة لمقهى عراقً قدٌم

 
 
 

اقرأ عن تارٌخ النجف النضالً فً القرن العشرٌن الماضً ، اجد التجمعات السٌاسٌة ،  كثٌرا حٌنما
المجالس االدبٌة حٌث التخلوا اسرة علمٌة او )والتجمعات االدبٌة ، ودٌوانٌات لبٌوتات بؤسم عوائلها 

، ٌتذاكرون  ٌلتقً فٌه العلماء واالدباء والمثقفون( برانً ) اجتماعٌة فً النجف من أن ٌكون لها ناد 
فً مسائل العلم واالدب ، وٌتناولون االحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة بهم ،وكذلك الٌخل بٌت من 

وكذلك الحركات الطالبٌة ، " ( بٌت بدون مكتبة بٌت بدون نافذة : " مكتبة ، والحكمة النجفٌة 
قاهً النجف القدٌمة ، وما آلخ ، آجد ما ٌلفت أنتباهً فً كل هذا ، م...ونشوء الفكر العمالً النقابً 

حٌث ( مقهى الحاج عبد ننه العلً )قدمته من مساهمات فً تارٌخ العراق المعاصر ، نموذجا لها 
نجد الدور الرئٌسً ألنطالق الشرارة المنددة باألحتالل البرٌطانً ، واألزمات السٌاسٌة والمشاكل 

شعراء وسٌاسٌٌن وأدباء ) الطبقة المثقفة األجتماعٌة ، حٌث ٌناقش رواده الذٌن كانوا فً الغالب من 
ٌقومون بعكس ردود أفعالهم على . ومن وجهاء النجف ، ورجال دٌن متنورٌن ، ومن شٌوخها ( 

األوضاع التً ٌمر بها البلد حسب مجاالتهم فنجدهم كًل ٌروج عن ما فً داخله من آفكار وتطلعات 
 . تارٌخها تراث ٌتناقله األجٌال لقد تغٌرت النجف واندثر مكان مقاهٌها لكن برٌق . 

 
  صدى تارٌخ النجؾ السٌاسً من مقهى عبد ننه

 
ُتَعـّد النجف مدٌنة تارٌخٌة و دٌنٌة مقدسة ، لها مكانتها الخاصة لٌس فً العراق فحسب وإنما فً 

الوطن العربً و العالم ، وال أرٌد هنا ان أتحدث عن تارٌخ المدٌنة الطوٌل ، وال عن دورها 
سً فً مختلف الفترات التارٌخٌة ، ولكنً أقول إننً اخترت الكتابة عن تارٌخ النجف السٌاسً السٌا

من خالل مقهى الحاج عبد ننه ، وبؤٌجاز واختصار، او (  1964ـ  1922)فً الفترة بٌن السنوات 
هً لمحات لبحثنا فً دور المقهى النجفً فً احداث المجتمع والدولة فً وقتذاك ، ألنً وجدت 

درة واضحة فً الدراسات التارٌخٌة التً تخص هذه المدٌنة خالل تلك الفترة المهمة ، لذلك ظلت ن



الكثٌر من حلقات أحداثها السٌاسٌة ٌكتنفها الغموض و ٌجهلها الكثٌرون فً وقت كانت فٌه النجف 
فً ذلك إن السبب . هً المحرك األساسً للفعل السٌاسً ، فلم ٌكن باإلمكان إغفالها او تناسٌها 

ٌرجع الى ندرة المصادر المتوفرة من جهة ، و حساسٌة الموضوع من جهة أخرى ، فضالً عن أن 
الكتابة فً الموضوعات السٌاسٌة البد أن تعتمد على الوثائق الرسمٌة بالدرجة األولى ، و إذا علمنا 

ئق ما زالت سرٌة حجم صعوبة الوصول الى هذه الوثائق أو االطالع علٌها ، وال سٌما أن تلك الوثا
، ان مواقف النجف من التطورات السٌاسٌة الداخلٌة منها والعربٌة والعالمٌة التً برزت بعد سنة 

مثال ، موقف النجف من أول انتخابات نٌابٌة وما رافق ذلك من عملٌات التزوٌر والتدخل ( 1925)
 . الحكومً الفاضح 

 
و موقف . ت التركٌة بضم المدٌنة لها ثم موقف النجف من مشكلة الموصل و رفضها لالدعاءا

النجف من بعض القضاٌا العربٌة ، كالثورة السورٌة الكبرى ، و االحتالل اإلٌرانً إلمارة المحمرة 
ثم . العربٌة ، و دورها فً مساندة قضاٌا التحرر العربً القومً ، فً المغرب العربً و فلسطٌن 

إضراب رسوم البلدٌات ، واحداث العراق فً  ، و دورها فً(  1930) معارضتها لمعاهدة سنة 
االعوام التالٌة ، من انقالبات عسكرٌة ، وغتٌال الملك غازي وقتال فً شمال العراق ضد الكرد 

العراقٌٌن ، ومذابح لؤلقلٌات وخاصة األرمنٌة والٌزٌدٌة ، واحداث الحرب العالمٌة الثانٌة ، 
ٌد عالً ، وثورة ماٌس ، وحرب فلسطٌن ، وانتصارات الجٌش االحمر السوفٌتً ، وثورة رش

ومن ثم انتفاضة العراق ضد معاهدة ( فهد وحازم وصارم)واعدام قادة الحزب الشٌوعً العراقً 
وانتفاضات الفالحٌٌن فً الفرات االوسط والجنوب ، ثورة آل ازٌرج فً العمارة ، ( 1952)

ة األخرى من خالل األحزاب وحرب العدوان الثالثً على الشقٌقة مصر، و األنشطة الوطنٌ
المعارضة كفرع الحزب الوطنً العراقً فً الكوفة ، و اإلخاء الوطنً ، والحزب الشٌوعً 

العراقً السري ، باإلضافة الى بعض الجمعٌات و النوادي التً اتخذت من األنشطة االجتماعٌة و 
استفدنا من ) كنادي اإلصالح  الثقافٌة ستاراً لها لتغطٌة ممارساتها السٌاسٌة المعارضة للحكومة ،

كل هذه االحداث ... ومقهى الحاج عبد ننه ، مثالً ( تارٌخ النجف السٌاسً ، د عبد الستار الجنابً 
من رجال ( نخبوٌٌن)كان رواد المقهى ٌتداولوها ، لكونهم جزء من المجتمع النجفً واغلبهم 

، وممن ٌتطلع الى غد جدٌد ، لعراق متعلمٌن وقسم منهم ٌحمل افكار دٌمقراطٌة ووطنٌة تقدمٌة 
بعدما ٌخرج المحتل او ٌقوم الشعب باخراجه ؟ وحتى نشوء النواة األولى لالفكار الٌسارٌة ! جدٌد 

كانت النجف سباقة لها ، والنجف فً وقتها لها مجالسها ودٌوانٌاتها وكذلك ما للمدارس الدٌنٌة 
، وحذر كل سلطات العراق التً مرت  ومرجعٌاتها من دور فعال فً كل االحداث السٌاسٌة

بالتعاقب على حكمه ، من هذه المرجعٌات التً كانت مرة مع الشعب ؟ ومرات مع المحتل او مع 
ومقهانا جزء من واجهة لؤللتقاء مع هذا الطٌف المتعلم والمتطلع على االحداث ، فنجد ! دول السور

" ، اضافة للزائرٌن من المدن االخرى  المكونات السٌاسٌة فً زمنذاك متواجده فً هذا المقهى
اما بالمناسبات الدٌنٌة او نقل جثامٌن مواتاهم لدفنها تبرٌكا فً مقبرة وادي السالم ، " الوافدٌن 

فتكون محطة استراحتهم هً مقهى عبد ننه ، فاألنعكاس السٌاسً على روادها ٌكون طردٌا من 
اقً بالضرورة ٌنعكس على جو الشارع النجفً حٌث المتلقً والناقل ، وما ٌدور فً الشارع العر

ولو تمحصنا بؤٌجاز . والمقهى جزء مهم فً حٌنها لهذه المواضٌع الساخنة التً ٌتداولها المجتمع 
لقسم من روادها وانتمائاتهم السٌاسٌة او أفكارهم التً ٌعتقدون بها او ٌتماهون معها لتضح لنا جلٌا 

ى كان رجل سلم ومحبة ومجتمع ، ٌظم فً مقهاه كل هذا ان الحاج عبد ننه العلً صاحب المقه
عبد ننه او مع  هم من جلسائها ومن ذي صداقة مع الحاج( فالقومٌون)الطٌف السٌاسً الجمٌل ، 

أحمد الحبوبً ، المحامً : المناضل ولده رضا ؟ فنجد اسمائهم مدونة فً ذاكرتنا ، منهم ال حصرا 



د الرزاق محًٌ الدٌن ، عبداالله النصراوي ، أمٌر الحلو ، جواد الظاهر ، أحمد الجزائري ، دعب
( اموري)محمد حسن غآلم ، محسن البهادلً ، محمد علً المقرم ، جواد كاظم دوش ، عبد االمٌر 

عبد الحسٌن الرفٌعً ، وعبد الرزاق الحبوبً ، مدلول ناجً ( : البعثٌٌن)ومن . مدٌد ، وغٌرهم 
حسٌن احمد الموسوي ( : الشٌوعٌٌن ) السودانً ، وكذلك من المحنه ، حمٌد المطبعً ، جعفر 

، موسى صبار ، د خلٌل جمٌل الجواد ، حسن عوٌنه ، محمد موسى التتنجً ( سالم عادل)الرضً 
، جواد عبد الحسٌن ، عدنان عباس علوان ، حسٌن سلطان ، محمد حسن مبارك ، باقر أبراهٌم 

د رضا السٌد سلمان ، حمزه زٌاره ، ومن رجال الدٌن الموسوي ، ومن الوطنً الدٌمقراطً ، محم
اٌه هللا العظمى الشٌخ موسى دعٌبل واٌه هللا العظمى سٌد حسٌن ( اصدقاء الحاج عبد ننه العلً ) 

الحمامى ومن اصدقاء المناضل رضا ، الشٌخ على الخاقانى والشٌخ باقر الفٌخرانى والشٌخ 
  ؟!ع بالبٌاض واآلهات وفٌه العبرة واألمل واألبتسامات عبدالحلٌم كاشف الغطاء ، أنه تارٌخ ناص

 
 
 

  "األخباري " من المقهى النجفً انبثق مسرح فن 

 
( األخباري)ومن هذا التراث التارٌخً لمقاهً النجف والذي اشاع فً بداٌة تؤسٌسه فن ٌسمى 

م  1910الى بداٌة عام وكانت النجف المدٌنة الرائدة بهذا الفن والمتمٌزة فٌه عن كافة مدن العراق و
، حٌث نقله بعض من متحرفً الفن الشعبً الى مقاهً العاصمة بغداد وغٌرها من دور المالهً 

 لٌقدم بؤنتظام نمر األخباري ، 

 
وهً نمر تمثٌلٌة فطرٌة ساخرة تقدم ارتجاال ، لها قواعدها وتقالٌدها فً الصنعة ، كانت تقدم فً 

من االهالً ، هواة من غٌر المحترفٌن ، ٌختارون حدثا آنٌا ما االسواق والشوارع ، من قبل جماعة 
فً المدٌنة ، ٌعٌدون تشخٌص هذا الحدث الٌومً المختار بشكل هزلً ساخر مبالغ فٌه ممزوج 

بالنكتة البذٌئة والرقص والحركات الماجنة ، وٌعلقون على الحدث وقد ٌبدون منه موقفا ، واكثر هذه 
هو بؤختصار فن شعبً ناقد بشكل جارح لبعض . وقائع اجتماعٌة االحداث احداث سٌاسٌة او 

مظاهر الحٌاة األجتماعٌة المعاشة، ٌتصف بالعفوٌة و الفطرٌة ، غارق فً القدم ، من فنون شوارع 
 .القرون الوسطى ٌصعب تحدٌد بداٌاته بدقة 

 
ٌن او االخبارٌات ، قوم من العامه ٌعرفون باألخبارٌ).... ٌعرف االب الكرملً االخباري بما ٌلً 

وهم قوم ٌتشبهون بالعلماء ، وفً زٌهم وعملهم استهزاء بؤهل العلم ، فٌلقً احدهم احاجً على 
صاحبه ، او صاحبته وتلك االحاجً بذٌئة ، فاذا جاء تفسٌرها ، أو أحسن التلفظ بما عسر من 

ٌل فً وسط المجلس الفاظها المتكررة ، القى علٌه بؤحجٌة ثانٌة ، حتى ٌسقط، واذا سقط ، ٌج
) وٌرقص رقصا مخال باآلداب ، والظاهر ان االخباري هو من ٌروي االخبار ، والظاهر ان 

فً ( م1390-ه  793) له جذور تارٌخٌة فً الوجود ، لذلك نجد ان سعد التفتزانً ( األخباري 
لونه فً لوجلس احد فً مكان مرتفع ، وحوله جماعة ٌسؤ" شرحه للعقٌدة النفسٌة ٌنص على ان 

غالٌة ) مسائل مضحكة ، وٌضربونه بالوسائد بعد اخبارهم ، ٌكفرون جمٌعا ، كذلك نجد فً 



رجل ٌجلس فً مكان مرتفع  -:ماٌلً ( م 1899 –ه  1317) لخٌرالدٌن نعمان اآللوسً ( المواعظ
لو لم  وٌسؤلون منه مسائل بطرٌقة االستهزاء ، ثم ٌضربونه بالوسائد ، فؤنهم كفروا جمٌعا ، وكذا

ٌجلس فً مكان مرتفع ، وكذلك اذا تشبه المضحك المذكور بقاض او مفتً او خطٌب او نحوهم ، 
مع انه المطابق للحال ( باألخباري) وهذا الفعل شائع فً زماننا ، وٌسمون المضحك المذكور 

 ( فانا هلل وانا الٌه لراجعون ( باألكفاري) تسمٌته 

 
 1968 -الخرابه ) ، الذي استلهم منها جو كتابة مسرحٌته ( االخباري)ٌذكر ٌوسف العانً عن فن 

فً العشرٌنات وقبلها بسنوات ، كانت فً مدٌنة النجف مقهى صغٌر ، نسمٌها نحن فً )) قائال( 
( جعفرالكابلً ) صاحبها رجل طٌب ٌدعى ( الخرابه ) وكانت لقدمها تسمى ( جاٌخانه ) العراق 

ن ابناء المدٌنة ، ٌشربون الشاي ، وٌجتمعون ٌومٌا لكً ٌمثلوا الٌلتقً فً المقهى االعدد قلٌل م
دون ان ٌكون هناك متفرج فً اكثر .. تمثٌلٌات ٌقومون هم بتؤلٌفها، وٌإدون ادوارهم ارتجاال 

فً كل ٌوم كانت هناك ).....( االحٌان ، والزبون الذي ٌدخل المقهى البد ان ٌشارك فً التمثٌلٌة 
والشخوص قد .. وضوع التمثٌلٌة لعدة اٌام، لكن اضافات عدٌدة تطراء علٌها تمثٌلٌة ، وقد ٌتكرر م

تتغٌر ، وكان موضوع التمثٌلٌة ٌنبثق من الحالة التً فٌها رواد المقهى ، فتارة ٌسخرون من موقف 
، وتارة ٌقلد ون بؤصواتهم وبالحركات قطٌعا من  1918االنكلٌز تجاه الثوار فً النجف عام 

منهم ٌمثل حٌوانا، وواحد منهم ٌمثل صاحب القطٌع ، ومن خالل كل ذلك ٌصدرون الحٌوانات، كل 
... وٌظل هذا العرض مستمرا على قدر أستمرار أثر الحدث على المدٌنة(.. الحالة ) حكمهم على 

ٌتصرف مادام هو ) فً هذه المقهى اعتاد ان ٌلتقً فٌها بشكل دائم ، شاعر وبقال ومتخلف عقلٌا ...
، كان زبائن المقهى االخرٌن ٌلتقون بهم فً كل ٌوم (بشكل طبٌعً وكؤي انسان عاقل  فً المقهى

جعفر الحاج عبدالحسٌن الكابلً ) حتى ماتوا الواحد بعد االخر ، وآخرهم الذي مات صاحب المقهى 
بٌروت -دار الفارابً  -ٌوسف العانً  -(معاٌشه وانعكاسات  -التجربه المسرحٌه )راجع ( ..(( 
1979  

 
بالشكل الكافً الذي ٌستحقه ، بالرغم من انه ( االخباري فً العراق) ولم ٌجر لحد اآلن تناول فن 

ٌعتبر الجذر التراثً الوطنً الوحٌد من فنون الشارع الذي استفاد منه وتؤثر بكثٌر من تقالٌده 
ض له فً والبد ان نتوقف عند االجحاف والتجاهل الذي تعر. المسرح الكومٌدي العراقً المعاصر

جعفر ) حٌاته وبعد مماته ابرز وآخر فنانً االخباري العظام ، رائد الكومٌدٌا االرتجالٌة فً العراق 
الذي له فضل المساهمة اآلساسٌة فً نقل عروض هذا الفن الشعبً من الشارع ( لقلق زاده 

البغدادٌة أللئ فقدت  المقاهً) والساحات العامة ، الى حلبات المراقص فً المقاهً البغدادٌة القدٌمة 
ولذلك حفاضا على تراثنا النجفً التقدمً بحثنا عن كتابة وتدوٌن ( مصطفى الربٌعً / برٌقها 
لكونه تؤسس فً بداٌة العشرٌنٌات من القرن المنصرم ، ولٌتذكر اجٌالنا كٌف ( عبد ننه ) لمقهى 

  .أجتماعٌة زمنذاك كانت المقهى صناعة ومدرسة للحٌاة ، ان كانت سٌاسٌة او ثقافٌة أو 

  
  النجؾ المنفتحة ومقهى عبد ننه نموذجا لؤلنفتاح

 
نن البعض أن النجف مدٌنة دٌنٌة منغلقة على نفسها ، فلو جعلنا من مقهانا هذا نموذج مصغر  ال ٌظَّ



عن المجتمع النجفً بكل اطٌافة ونسٌجه الفٌسفسائً ، نجد انها مدٌنة صانعة للتارٌخ وللنضال بكل 
فالنجف كانت تعٌش بها " ؟ !كما ٌمر بها اآلن " ، بعٌدة كل البعد عن االنغالق والتخلف  تصوارتنا

ومن ( كالشٌخٌة واالخبارٌة واالسماعٌلٌة )كما كانت فٌها فئات من الفرق , اقلٌة ٌهودٌة محترمة 
اول فرع  كما احتضنت( كالبابٌة والبهائٌة والشٌوعٌة والوجودٌة والداهشٌة ) ذوي االفكار الوافدة 

لحزب االتحاد والترقً العثمانً فً بغداد ، وفٌها من التنوع االثنً والقبلً والدٌنً ما ٌغري علماء 
االجتماع على بحثه وتحلٌله وفً حوزتها قضى جمال الدٌن االفغانً اربع سنوات كما مر فٌها 

ن مروة المنظر ، وفً مدرستها درس حسٌ( مإسس المذهب الوهابً)محمد بن عبد الوهاب النجدي 
الماركسً ، وسالم عادل القائد الشٌوعً العراقً ، وهً بعد مدٌنة المرجعٌة والجهاد والنضال 
التقدمً والقومٌة العربٌة ، واالصالة العراقٌة السومرٌة ، كما انها مدٌنة الفن االصٌل ، وبرغم 

الفقه واالصول و تقرض القٌود االجتماعٌة كان للمرأة حضورها اذ كانت تزاحم الرجل فً دراسة 
الشعر كما كانت رفٌقة الجهاد والنضال فً الملمات الصعبة وهً االنثى الصعبة المراس والرقٌقة 
االحساس وقد ملئت دواوٌن النجفٌٌن غزالً وتشبٌباً وٌكفً أن نذكر رائعة الفقٌه الشٌخ عباس المال 

وطلب ٌدها فرفض اهلها ( الشائعة  حسب الرواٌة) علً السكافً البغدادي الذي عشق ابنة استاذه 
وكانت قصة غرام عجٌبة انتهت بموته شهٌداً للمحبة وصرٌعاً للغرام وفٌها انشد القصٌدة الرائعة 

  التً مطلعها
 

 عدٌنـً وامطلـً وعـدي عدٌنـً ودٌنً بالصبابـــة فهً دٌنـــً
 سلً شهب الكواكب عن سهادي وعن عد الكواكب فأسألٌنـــً

 جّن بكٌـــت شجـــواً وطارحت الحمابم فً الؽصون اذا ما اللٌل
 بنفسً من وفٌــــت لها وخانـت واٌن اخو الوفــــاء من الخؤون

 ولو ابقت لً الزفرات صوتـــــاً السكت السواجع فً الحنٌـــن
 

النجف مدٌنة منفتحة فً وسط منغلق بل هً كما ُوصفت مدٌنة الفكر المنفتح فً المجتمع المنغلق ، 
جف حالة خاصة ولهذا استاثرت بؤهتمام عمٌد علم االجتماع العراقً االصٌل علً الوردي حٌث الن

 ( .نفسٌة المجتمع النجفً ) كتب كتاباً مفقوداً حتى الٌوم عنوانه 
ان من بٌن مشائخ النجف من هم قادة الفكر المنفتح فمنهم من احتضن الٌسار ومنهم من جاهد 

ة التجدٌد واالصالح بل ّقدم نقداً صارخاً لبعض الحاالت االجتماعٌة االستعمار ومنهم من قام بحرك
فالشٌخ صالح الجعفري وهو من رواد وجلساء مقهى عبد ننه ، , طال حتى بعض الرموز الدٌنٌة 

قصٌدة ٌإٌد فٌها حركة العصٌان المدنً التً قادها المهاتما غاندي ، فهو ٌنتقد  1945كتب سنة 
 الحرام ممن الٌفقه فلسفة الحج ، وٌطالبهم بؤن ٌحجوا كما ٌحج الهندوس بعض من ٌحج الى بٌت هللا
 :الى استقاللهم فاسمعه قائالً 

 
 قـؾ فـــً منًى واهتؾ بمزدحم القبــــابل والـــــوفود
 ُحـجـّوا فـلـسـتـم بالـؽـٌــــــن بحـجـّكم شـرؾ الهـنـودِ 

 ـوعـٌـدِ َحـجـّـوا الى إستـقـــاللهـم وحـججـتـُم خـوؾ ال
 ضـحـٌـتـُُم كـبـشـــــــاً فأما هـم فـضَحـوا بالـوجــــــودِ 

 وعـبـــــادة االحـرار أفـضـل من أطاعــــــات الـعـبـٌـــدِ 
 

واٌن فقهاء التعصب الٌوم من مواقف علمائنا فً السابق اذ كٌف ٌكون موقفهم لو كانوا قد عاشوا 
فحٌن زارت السٌدة ام كلثوم ( وكل فقهاء النجف شعراء ) اٌام الفقٌه العالمة الشٌخ جواد الشبٌبً 



العراق وغنت فٌه فً بداٌة الثالثٌنٌات وصل صوتها وصٌتها الى كافة االنحاء ومنها الى النجف 
  :فقال هذا الفقٌه قصٌدة قومٌة بدأها بتحٌة ٌحً فً مطلعها ام كلثوم قائالً 

 
 ورد الــردى حومً قمرٌة الـــدوح ٌا ذات الترانٌم مع النسور على

 
اما ابنه العالمة الشٌخ باقر الشبٌبً فقد ّحٌا ام كلثوم بموشح لو قاله الٌوم شٌخ معمم لرمً بالكفر 

 :ولرجمه الناس بالحجارة ومما جاء فٌه 
 

 سالم ام كلثـــــــوم سالم انت مصباحً
 لقد هٌجت احزانً كما هٌجت افراحً

 فٌا اؼرودة الروح تعالً لست بالصاحً
 ن ٌسكر بالحب كمن ٌسكر بالراحام
 

امـا خمرٌات االمام السٌد الثائر محمد سعٌد الحبوبً فهً اكبر دلٌل على تٌار االنفتاح النجفً 
ان الفنان المرحوم محمد القبانجً انشد احداها فً حفل له . وحسبنا أن نشٌر ألهمٌة موشحاته 

ً ، رأٌت احمد شوقً وكان فً مقدمة وكان احمد شوقً حاضراً ٌقول القبانج 1932بالقاهرة عام 
الصف االول وهو ٌرقص وٌتماٌل طرباً مع انشادي وما ان أتممُت الغناء حتى َعّبر لً عن اعجابه 

اي اندلسً موالنا هذه : ) بهذا الموشح وقال انه لم ٌطلع علٌه فً االدب االندلسً ، قال القبانجً 
ن الحبوبً اُتهم مظلوماً بمعاقرة الخمرة لدقة وصفه ومعلوم ا( الموشحة لشٌخ فقٌه عندنا فً النجف 

 -:لها حٌث ٌقول 
 

 َخّفؾ طبعً شربهـا مثلما دبٌبها َثّقل اجفانً
 

 -:واضطر الفقٌه المرجع الحبوبً لنظم قصٌدة ٌرد فٌها هذه التهمة حٌث قال 
 

 أن لــً من شرفً ُبرداً ضفـا هو من دون الهوى مرتهنً
 ا عفة الــنفس وفسـق األلسـنؼٌر اّنً رمـت نهـج الظرفــ

 
كما إن الغناء فً النجف ٌنافس الناصرٌة ، ففٌه من االصوات الرخٌمة الكثٌر الطٌب ، لكن التقالٌد 

والكثٌر من المنشدٌن الدٌنٌٌن او الروادٌد كانوا من الطبقة الدٌنٌة كالسٌد ! جعلتها حبٌسة السرادٌب 
ٌد المحتصر و السٌد ٌاس خضر ابن الخطٌب السٌد كاظم القابجً مخترع طور الشجً او الشٌخ حم

خضر القزوٌنً ، والشاعر الشعبً والرادود الشٌخ محمد الدسبولً ، وهناك اطوار بؤسم اصحابها 
محسن الكوفً ، وجعفوري ، وكذلك هجان ونوماس وحسٌن جودة ،  -: عرفت ومنهم ال حصرا 

لكثٌر من االطوار الغنائٌة التً انطلقت والمنلوجست صادق القندرجً ، وعباس بهلوي ، وهناك ا
من حناجر النجفٌٌن كالطور النصاري وطور الطرٌحً الذي ابتدعه الشٌخ جعفر الطرٌحً وغناه 

خوٌه ) عبد االمٌر الطوٌر جاوي ومجٌد الفراتً وطور الشبكها الذي اطلقه الحاج زاٌر بقصٌدته 
وموضوع بحثنا مقهى عبد ننه دلٌل على تواجد مما تقدم دلٌل على ان المقهى ( . خً عون الشبَكها 

هذا الطٌف النجفً الجمٌل ان كان فً البٌت او الشارع اوفً المقهى ، منعكس شرطٌا على الحالة 
االجتماعٌة وخاصة فً السٌاسة واألدب واالجتماع ان هذا المقهى المندرسة اآلن ، هً حاضرة فً 

النجف النضالً فً القرن العشرٌن الماضً ، ذاكرة كل من عاصرها وذاكرة كل منصف لتارٌخ 



فحٌن كانت النجف منفتح  1964ولحد اغالقها من قبل السلطة  1921بعد تؤسٌس الدولة العراقٌة 
سٌاسً أدبً اجتماعً الننسى انفتاحها على كل مدارس الدٌن وعلومه ، ومما اسلفنا كان توضٌح 

واستفدنا كثٌرا من توثٌق الباحث األخ ( هااشخاص)مهم لهذه الخاصٌة وتواجدها فً هذا المقهى 
وبتصرف ، لما نرٌد ( النجف الخلفٌة الحضارٌة والمقومات الفكرٌة )محمد سعٌد الطرٌحً 

أناذاك وربما نكون منصفٌن للحقائق الترٌخٌة فً " الزمان والمكان " توضٌحه ولنكون متماهٌن مع 
عشقنا العراقً النجفً ووفاء ألهلنا وتراثنا  بحثنا هذا ، بعٌدا عن االنحٌازٌة او غٌرها من اجل

  المشرف

 
  مقهى عبد ننه والحٌاة االجتماعٌة وصدى تعلٌم المرأة النجفٌة

  
فقد عرف النجفً بصفات كرٌمة مثل حسن الضٌافة وكرم الطبع وسخاء النفس التً اصبحت جزءاً 

فحٌن تجلس فً مقهى عبد ننه مثاال وتطلب مساعدة ما او . من طبٌعته ال ٌمكن له الفكاك عنها 
ه ؟ استفسار ترى الحاج عبد ننه او ولده رضا ، ٌقوم بنفسه بتلبٌة آي شًء ٌطلب منه ، او ٌُسئل عن

او ٌنتخً احدهم لذلك والكثٌر من أهلنا فً النجف ٌتطوعون لهكذا مهمة وٌعتبرونها واجب اخالقٌا 
نجفٌا تجده فً كل بٌت وشارع ودكان وفً التعامل ، وروح المسامحة والمالطفة وهم ممن 

 ٌتسابقون لفعل المعروف والغرٌب عندهم صحٌب ، انها اخالق مجتمع النجف زمانذاك وهذه تربٌة
تجدها عند رواد مقهانا هذا وجلسائه فهو المكان المناسب أللقتاء الوافدٌن مع أهل النجف األصالء ؟ 
هذه الصفات قلما تجدها فً المدن الكبرى ؛ وكذلك أتصف النجفً ولكثرة أحتكاكه باآلخرٌن بسرعة 

برقة الطبع التعرف وقوة األمتزاج التً تحصل عادة من رحابة الصدر ، ودماثة الخلق المتصفة 
وثمة خصٌصة اخرى تجلت وبوضوح فً طبع النجفً وهً نخوته وسرعة اجابته . وخفة الروح 

وقد انعكست هذه الظاهرة على حٌاته االجتماعٌة وكانت المقهى المكان الذي ٌتسع لكل . فً النجده 
ه والطرٌف أهل النجف والوافدٌن لها ، لذلك تجسدت هذه الصفات فً تعامله وسلوكه مع أبناء وطن

أن مجتمعا منغلقا ومحافظا كالنجف كان من اكثر المجتمعات انفتاحا فً تقبله النقد السلٌم والفكرة 
الدكتور العالمة والشاعر المبدع مصطفى جمال الدٌن : السلٌمة ولعل ذلك ٌعود الى عاملٌن ، ٌقول 

) ف من مختلف البلدان ؛ هما القراءات المتنوعة للكتب وللصحف والمجالت التً كانت ترد النج
من صحف الوطن العربً باألضافة الى صحف ( كمجلة العرفان والمقتطم والهالل وغٌرها 

والمجالت التً كانت تنشر فً النجف ، وثقافات الوافدٌن على النجف من مختلف األقطار العربٌة 
او رجل عندهما واقول ان النجفً امرأة كانت . واألسالمٌة للتحصٌل فً مدارس النجف الدٌنٌة 

روح التطلع لكل ما هو حدٌث ومستحدث فً كل االشٌاء ، مودة او مؤكل او تطور للحداثة ومواكبة 
روح العصر والتحضر لذلك اصبحت النجف مدٌنة ذات طابع عصري رغم اضطهادها من قبل 

الظلم  السلطات الحاكمة التً تولت الحكم على العراق من كل االحتالالت والزلنا نعانً من هذا
واالجحاف لكن ابناء النجف دائما وابدا هم طلٌعة للحضارة الجدٌدة وللتفوق فً شوإن الحٌاة كافة 

ان . فالمقهى التً كانت عنوان للمجتمع النجفً اختفت اآلن لكنها حاضرة فً تراثنا ونهضتنا 
درك المتقابل الشجاعة فً ابداء الرأي الصرٌح والنقد عند النجفً ساعد على بث روح المنطق وال

ففً مقهى عبد ننه . باألضافة الى الجرأة البناء مما ٌندر تحققه فً المجتمعات المنغلقة والمتزمتة 
وعند روادها كانت تدور احادٌث تنعكس علٌها من العاصمة بغداد فً حٌنها ، ولدى حدٌثنا عنها 

كانت . فً هذه البٌئة المحافظة  اجتماعٌا مثال فالبد ان نشٌر الى المرأة النجفٌة وموقعها االجتماعً
المرأة النجفٌة تشكل جزءاً من بٌتها ، طالما تختلط بغٌر ذوٌها اآل فً المناسبات الدٌنٌة واألجتماعٌة 



والمآتم الحسٌنٌة التً تقٌمها النساء ، أو فً حفالت األعراس والختان ، وكانت إذا أرادت الخروج 
طوٌلة تستر تمام بدنها دون أن تظهر زٌنة او تحدث إثارة  من بٌتها عند اقتضاء الحاجة لبست عباءة

فهً تحرص على زٌها أشد الحرص وترى فٌه سالمة دٌنها وكمال شخصٌتها وتمام تربٌتها . 
وحٌن ظهرت الدعوة إلى تعلٌم المرأة وإنشاء مدارس للبنات ، ضج ( والقول نسبً)وأخالقها 

النقد واالنتقاد فمنهم مع واآلخر ضد لكنه مجتمع مقهانً وجلسائه المتنورٌن وغٌرهم بالكالم و
. النجف ما ٌثار فً البٌت نجد نوازعه فً مقهى عبد ننه والعكس اٌضا صحٌح فً احوال كثٌرة 

اعودة لدعوة تعلٌم المرأة النجفٌة فلقد جوبهت فً بادئ األمر بمعارضة شدٌدة ورد فعٍل عنٌف من 
ٌُبعدها قبل جل الناس ألنهم كانوا ٌعتقدون بان  خروج المرأة من بٌتها وممارسة التعلٌم فً الخارج 

مما قد ٌإدي فً ( ثقافة القطٌع) واألعراف االجتماعٌة الموروثة ! عن القٌم األخالقٌة السائدة 
ففً النجف اهتم شعرائها بفكرة التعلٌم من . النهاٌة إلى فسادها وخروجها عن طرٌق العفة والحٌاء 

ى سترها وزٌها بٌنما راح بعض الشعراء كالرصافً والزهاوي ٌدعون الى خالل محافظة المرأة عل
والجدٌر بالذكر ان بعض علماء النجف أٌدوا مسؤلة . فكرة التعلٌم من خالل حرٌة المرأة وسفورها 

تعلٌم المرأة وتحمسوا لهذه الفكرة ، شرٌطة أن تكون ضمن اطار التعالٌم الوطنٌة واألسالمٌة 
ٌة السائدة ومن اولئك الشٌخ العالمة محمد رضا الشبٌبً الذي ضج من تفشً واألعراف االجتماع

  .الجهل والخمول بٌن الفتٌات والفتٌان 
 

 مـن كمـاٍل وكـم فتـاة ُمقلَّه* كم فتًى فً العراِق أضحى ُمقالًّ 
 لم ٌسـع جهلها المحٌـط وجهله* ركسا فً ؼٌـابة الجهل حتـى 
 وتربت عـن الحجا مستقلّه* قـد ترّبـى عن النهـى مستقالًّ 

 
 وكذلك فعل الشٌخ صالح الجعفري حٌن دعا الى تعلٌم المرأة ومناصرتها فً إحقاق حقوقها 

  المشروعة فً المجتمع
 

 لكمال الحٌاة تفتقر* هذبوها فانها بشر 
 فهـً انثـى وآخر ذكـر* النـوامٌس بٌنكـم شـرع 
 فـً زواٌا البٌـوت تدخر* الكـً تستحٌـل حامضة 

 فً الحصى والتراب منقبر* كٌـؾ ٌعطً ثماره شجر 
 ربً رحماك اّنهـم كفروا* وأدوهـا وحقها ؼمطـوا 
 ال وعٌنٌـك إنهم خسـروا* زعمـوا انهم بهـا ربحوا 
 أهملوها لو أنهم شعروا* أهملـوهـا وأي مـدرسة 

 
 بعض وقد تبارى غٌر واحد من الشعراء فً هذا الشؤن وطالبوا بتعلٌم المرأة واصالح 

النظم االجتماعٌة والتقالٌد ، من بٌنهم الشاعر عبد المنعم الفرطوسً الذي راح ٌنتهز كل فرصة 
  لٌعلن ثورته على السقٌمة التً تجر البالد واألمة الى الضٌاع والتهكلة

 
 فمـا ٌجدي الرقـاُد النابمٌنا* أفٌقوا ٌـا بنً وطنً عجاال 
 ـدن نـاهضٌنانراكـم للتم* وهّبوا فٌه لالصالح كٌمـا 

 تقوم به الرجـال المصلحونا* ألٌس ثقافة الجنسٌـن فرضاً 
 طرٌـق ٌقتفٌـه السالكـونا* وفً نور المعارؾ خٌر هاٍد 
 ٌسٌر الـى الثقافـة مستبٌنا* جمالُ الشعب ٌوماً أن نراه 



ٌُهدى الشباُب الواثبونا* واّن ثقافـَة االحـالم نـوٌر   به 
 

 الشاعر محمد مهدي الجواهري الذي طالب بفتح مدرسة رسمٌة  وفً هذا الشؤن أٌضاً ٌقول
  م1929للبنات وذلك عام 

 
 وكفاها أن تحسب العلم عارا * علموها فقد كفاكم شنارا 

 لم نعالج حتى األمور الصؽارا * وكفانا من التقهقر أّنا 
 أمم الؽرب تسبق االقدارا * هذه حالنا على حٌن كادت 

 آة عاراَ ، وأنجبت طٌارا * المر أنجب الشرق جامدا ٌحسب 
 ـــا نساء تمثل االقطارا * من أمم الدنٌــــ ( البرلمان)تحكم 

 سم خطاَ أو تقرأ األسفارا* ونساء العراق تمنع أن تر 
 

وهكذا استمرت الدعوات والمطالبات ردحاً من الزمن حتى أصبح تعلٌم المرأة أمراً ، أساسٌا وحقا 
ءاً من بناء المجتمع المتحضر الذي ٌصبو إلى الكمال والحٌاة الفضلى من حقوقها المشروعة ، وجز

. 

  
  :شهادة تقدٌرٌة من المرأة النجفٌة 

 
غصن من " أرجوان" أحببت ان أدون بؤسم المرأة النجفٌة ، صحٌفة نضالٌة تارٌخٌة لذاكرتها ، انها 

زمن األغبر والمغبر بمن هم تلك الشجرة الوارفة الظالل التً تهواها األطٌار وتهابها غربان ال
مرحباً حٌن ٌكتب غصن ! وممن هم ذٌول لدول السور المقٌته ( ؟!بالباص األمرٌكً )جائوا لنجفنا 

من شجرة الحاج عبد ننه العلً ، بكل افتخار المرأة النجفٌة ؛ لمشاركتها الفاعله مع صنوها الرجل 
كل حقب الزمان ، كان النجف وأهله فً صناعة التارٌخ المشرف لغري الشرف والعز والكرامة ب

لذلك اضع هذه االسطر كما دونتها ... عنوان لعراق أشرف وفٌه الغري ، دار السالم ، النجف 
أرجوان عبدالجبار العلً أعتزازا وشهادة تقدٌرٌة لً من المرأة النجفٌة صانعة األجٌال و النضال 

شعلة للحرٌة وحمامة سالم للوطن ، ولؤلنسانٌة والكلمة الطٌبة التً كانت وال تزل وستبقى الى األبد 
.  
 

 طوبى للنضال وللمناضلٌن وطوبى لمقهى الحاج عبد ننه 
ٌمضى الزمن وتطوى فى سجالته شخوص واحداث وتوارٌخ خالده لم ٌسعفها السرد والعرض ذات 

ت الوقت لرحٌل ابطالها بٌن استشهاد وقمع او نفى ووعٌد وسجن فى غٌاهب الظلمات حٌث المو
من المحزن ان ( اجهاض الحقٌقه)وان تعددت االسباب فان المغزى متفق علٌه ال محال . الالحق 

تطحن ذاكره الزمن نضال ابطال الشعوب لٌاتى بعدها السر الربانى وٌرحل عنا ممن حفروا 
بدماءهم اصول التضحٌه وفداء الجسد والروح لنصره االوطان ودفن الظلم وفك اسر قٌود التخلف 

لك اٌها الوالدالعزٌز كل االمتنان فقد مسحت غبار الزمن . هل الرتقاء معراج الحٌاه الكرٌمه والج
المعتق بدماء الحروب والبارودعن تارٌخ البد ان ٌخلد ذكراه تقدٌرى لدقه ما جمعته من تفاصٌل 

ستاذ اصبح ما اوضحته واضافه اال. وقراءات واحداث وما ذكرته من اسماء رواد المقهى ونشاطاته 
ذٌاب للذٌن ٌجهلون حقٌقه المقهى او للذٌن تناسوا ذكره او ٌتجاهلونه فى وقت ضللتهم زٌف 



جدى رضا لطالما ... الشعارات التى توارت فى كل مرحله من تارٌخ العراق النضالى والسٌاسى 
غم كنت متٌمه بشخصٌتك من طفولتى الى رحٌلك كنت ممٌزا بكل المقاٌٌس بافكارك النٌره تفاإلك ر

فٌا لٌتك جدى تنهض فى زمن رفعت فٌه االقالم عن ارساء ... االضطهاد والجبروت السٌاسى 
الحق والنضال النزٌه لٌتنى استطعت ان اطوق ذاك الداء اللعٌن الذى جعلك ترحل مبكرا وتنحسر 

فى زمن اشباه الرجال وعتمه الحقائق وضالله الفتن ونزعات المنافع الذاتٌه على حساب خبز 
ما زال ابنك ٌإدى امانه . ال علٌك ... جدى ما زلت تزورنى باحالمى وتطوقك احضانى . عوب الش

ال زال . ما تمنٌت ان ٌكون خالدا وما زال صرح الحاج عبد ننه شامخا فى شوارع النجف القدٌمه 
م عبق جدران سرادٌبه الرطبه تتكلم عن زمنكم الجمٌل بكل افراحه واالمه وما زالت اركان اماكنك

رائحه خبز التنور وعبٌر مقهى عبدننه وابخره استكانات الشاى الزكٌه . معشقه بارٌج الكفاح 
حاضره فى قلوب االحٌاء من رواده ومكان لطالما عشقه الراحلون من علماء ومفكرٌن وادباء 

ومناضلٌن حتى الفقراء كان لهم نصٌبا فى الحضور لٌشهدوا حكاٌاته بافواه مفتوحه وعٌون محدقه 
واذان تصغى بشغف لتدخل السكٌنه بالقلب وبال استئذان طوبى لمقهى الحاج عبدننه وطوبى للزمن 

امتنانى الال متناهى لالستاذ ذٌاب مهدى لدوره الفعال فى تدوٌن هذه المدونه ونحن كلنا ... النضال 
الستاذ ذٌاب لهفه لصحائف النضال االخرى لمقهى عبد ننه والمناضل رضا عبد ننه التى وعدنا بها ا

فى االجزاء التالٌه من مدونته هذه وشكرى الخالص لكل احبائى من النجفٌٌن االصالء والمعلقٌن 
  على ما نشر ومنهم الذٌن قضٌت طفولتى مع عوائلهم اجمل ذكرٌات الطفوله

 
 رضا الحاج عبد ننه العلى  ارجوان عبد الجبار
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