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ان شارع الـنجـفي وال يزال من أهم
ـة ــوصل الــقـد شـوارع مــديـنـة ا
فـهــو يـربـط بـ ســوق الـشــعـارين
وشـارع نيـنـوى في الشـمـال وباب
الطوب وباب السراي في اجلنوب.
وكــانت الـعــجالت ووسـائط الــنـقل
كـافـة تــمـرّ من خـالله مـنــذ إنـشـائه
سنة 1913م حل إغالقه بوجهها
في بـدايـة الـسبـعـيـنيـات واقـتـصر
ــشــاة فـقط. ويــشــهـد عـلـى مـرور ا
الــشـارع يـومـيـاً زحـامـاً شـديـداً من
ـارة إذ أصبح الـشـريان الـرئيس ا
لـلــمــديـنــة فــضالً عن شــارع غـازي
الذي أفـتتح من بعـده سنة 1926م
لـيـخــفف من زحــام الـعــجالت فـيه.
سـمّي الـشــارع بـهـذا االسم نــسـبـة
إلى أســرة الــنـــجــفي أو بــاألحــرى
نطقة التي النجيفي التي سـكنت ا
يــقع فـــيــهـــا الــشـــارع قــبل فـــتــحه
واستقطاع القـسم األكبر من بيتهم
البـالغة مـساحته  1200متـر مربّع
ضمنه. أما تـسمية أسـرة النجيفي
بـهذا االسـم فقـد أشـتقّ من تسـمـية
قـرى الــنــجـيــفـات فـي الـشــام الـتي
قـدمت مـنـهـا األسـرة صـحـبـة جـمع
من قـبــيـلــة بـني خــالـد اخملــزومـيـة
ســنـة 1638م مع الــســلـطــان مـراد
الــرابع في حـــمــلــتـه الــعــســـكــريــة
لـــتـــحــــريـــر بـــغــــداد من االحـــتالل
الفارسي. وصحّفت لـفظة النجيفي
إلى الـــنــجـــفي لـــكـــثــرة تـــداولـــهــا
وصعوبة لفظ األولى. وفي لقاء مع
احلـاج عـبـدالـعـزيز الـنـجـفي عـمـيد
األسرة يـقـول أنّ جدّ األسـرة حسن
بك سكن في محلة السوق الصغير
ــوصل لـقب بــعـد أن مــنـحه والي ا
ــوصل بك وقــرى عــدة في واليــة ا
حتى كانت سنة 1913م عندما قرر
وصل سليمان نظيف باشا والي ا
فـتح شـارع جديـد يـربط بـ شارع
نـيــنــوى وشــارع احملـاكم الــعــدالـة
حــالـيــاً. ويـضـيـف أنّ الـوالي أصـرّ
مـتعـمـداً وخالفاً لـرغبـة الـبلـدية أن
ــــرّ الــــشــــارع في وسط بــــيت آل
الـنـجــفي عــلى الـرغم من انــحـرافه
ـستـقـيم الذي رسـمته عن مـساره ا
ــتـواضع أنّ الــبـلــديـة. وفي رأيي ا
ـوصل بـتـأيـيـد من الـوالي بـلـديـة ا
اضطـرّت لكي يـكون مـدخل الشارع
الــشــمــالي يــقــابل ويــوازي مــدخل
سـوق الـشـعـارين أن حتـرف مـسـار
الشـارع اجلديـد عن جامع الـعباس
لـكي تـتـجـنب هـدم اجلـامع بـأكـمـله
فـيـمـا لو رسم بـصـورة مـستـقـيـمة.
ولــو كـان الـوالي يـعــلم أن تـصـرّفه
ـسـتـقبل الـلـئـيم هـذا سـيـفـتح في ا
ا فعل ذلك إذ كنزاً ألسرة النجفي 
بــــنت األســــرة عــــدداً كـــبــــيــــراً من
احملالّت عـلى جانـبي الشـارع فيـما
بـعـد عـادت عــلـيـهم بــأربـاح عـالـيـة
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وفي ســـنـــة 1959م هـــدمت أســـرة
الـنـجـفـي بـيـتـهــا الـقـد واحملالّت
الــكــائـــنــة عــلـى جــانــبـي الــشــارع
وشـيّـدت عـلى أنـقـاضـهـا عـمـارتـ
. وكــذلك فـعــلت أسـرة مـتــقــابـلــتـ
عبدالباقي الشبخون الواقع دارهم
جـنــوبي دار الــنــجــفي إذ شــيّـدوا
عـمــارة الــشــبـخــون ســنـة 1984م.
وتعرّض جـامع العبـاس الكائن في
ذكورين إلى نطقـة ب البيـت ا ا
اقــتـطــاع جــزء من مــشــهــده ضـمن
الـشــارع ويــقـول األســتــاذ سـعــيـد
الــديـــوه جي عن هـــذا اجلــامع أنه
بني سـنة 405هـ/ 1013م من قبل
شـخص اسـمه احلـاج كـاظم وكـتب
عـلى رخـامة فـيه هـذا فـبر الـعـباس
بن عــلـي وهــدمه ســـنــة 1346هـ/
م احلــــــاج عـــــبــــــدالـــــبــــــاقي1927
الـشــبـخـون وجــدد عـمــارته وبـنى
إلى جـانـبـه غـرفـة اتـخـذهـا مـدرسة
لـتـدريس الـعـلـوم اخملـتـلـفـة وبـنى
ــصــلّى وأقــام به مــنــبـراً فــوقــهـا ا
واتخذه جامعاً يجتمع به للصالة.
وكـتب فــوق بـاب اجلـامع: قـد جـدد
عمارة العباس بن مرداس السلّمي
عبـدالبـاقي بن عـبدالـله الشـبخون.
كـمـا أقـام احلـاج الـشـبـخـون مـنارة
من احلـديــد فـوق بـاب اجلـامع هي
أول مــنــارة حــديـــديــة أنــشــئت في
وصل وتـميز مـنبـر اجلامع بأنه ا
ـصلّى وهو مقـعّر داخل في جدار ا
وصل. أول مـنـبـر مـقـعّر بـني فـي ا
أصـبح الــشــارع الـذي يــبــلغ طـوله
مـتراً وعـرضه حـوالي خمـسة 250
أمـتـار جتـاريـاً لـوقـوعه في مـنـطـقة
ــديـنـة في حــيـويــة وسط أسـواق ا
باب الـطوب وبـاب السـراي وسوق
الـصــيـاغ والــسـرجــخـانـة وبــنـيت
عـــلى جــــانـــبـــيه مــــحالّت عـــديـــدة
استـخدمت ألغراض مـختـلفة. وفي
اخلـمـسـيـنـيـات غـلب عـلى الـشـارع
طابع الثقافة بافتتاح عدد كبير من
ـكـتبـات تـخصـصت مـعظـمـها في ا
ــة بــيع الـــكــتـب الــقــيـــمــة الـــقــد
وتـخصص بـعـضهـا اآلخـر في بيع
ــصــريـــة والــلــبـــنــانــيــة اجملـالّت ا
الـدوريــة وبـيع اجلـرائــد الـيــومـيـة
وصليـة والعراقيـة وفي مكتبات ا
أخرى بـيعت القـرطاسيـة للمدارس
والـدوائــر الــرسـمــيــة ومن أهـمــهـا
مــكـــتـــبـــة الــعـــســـلي الـــتي زودني

صـاحـبـهـا احلـاج مــقـداد الـعـسـلي
علومـات قيمة عن مـعالم الشارع
كـتبة في ذلك احل وكـانت هذه ا
حتــــمل اسم مــــكــــتـــبــــة اجلــــزائـــر
لألخــوين هـاشم ومـقــداد الـعـسـلي
قـبل انتـقالـهـا إلى مكـانهـا احلالي.
فــــضالً عن مــــكـــتــــبـــة الــــنـــبـــراس
والــعــراقــيــة لــصــاحــبــهــمــا ذنـون
ـصـري والـشبـاب لـهـشام مـحـمد ا
عــــبــــدالـــــله واخلــــيــــام حلــــســــ
اجلـبوري والـعربـيـة لعـبدالـرحمن
ـعـارف حملـمـد شـهاب كـركـجي وا
واإلمــام لــصـديـق اإلمــام والــغـا
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وتـمـيزت مـكـتبـة األهـالي الـتي كان
صـاحـبـهـا عـبـدالـرحـمن نـصّـار أبو
عــــوف مـن أهــــالي الـــــنــــاصــــريــــة
ويتـحدّث بالـلهجـة البغداديـة ببيع
ـصـرية الـكتـب القـيـمة واجملالّت ا
وكــذلك مــكـتــبــة األمل لــصـاحــبــهـا
ـكـتـبـة عـصـام مـحـمـد عـبـدالـله وا
العصريـة آلدمون الصائـغ ومكتبة
وصل العروبة لصبـحي ومكتبة ا
لشمس الدين السيد حا ومكتبة
ــســـيــرة لـــقــيس قـــاسم بـــشــيــر ا
ومكتبة محمد ثامر ومكتبة األم
كـتبة لـسيـد على أحـمد الـغنـام وا
الــوطــنــيــة لــزهــيــر ووالــده شــاكـر
شـنـشل ومـكتـبـة أبو بـكـر لـصديق
قـاسم محـمـد لبـيع الكـتب الـدينـية.
ومن مــــكـــتــــبـــات بــــيع الــــصـــحف
واجملالّت مـــكــتــبــة أزهـــر الــطــائي
وعــبـد فـتـاح جــاسم أبـو بـسّـام في
مدخل شارع النجـفي ومكتبة علي
مــحـمــود مــقـابـل جـامع الــعــبـاس
ومكتـبة مجيـد. وتخصصت مـكتبة
ــــصـــري بــــبـــيع أخـــرى لــــذنـــون ا
بـطــاقــات الـيــانـصــيب الــتي كـانت
تـكثـر تلك األيـام ويقـتنـيهـا طالـبوا
ـبلغ احلظ الـسـعـيـد أمالً بـالـفـوز 

كبير دون جهد وعرق.
ــكـتـبــات في الـقـسم تـركّـز وجـود ا
اجلــنـوبي من الــشـارع مع عـدد من
محالّت بـيع األحـذية مـنهـا معرض
ـهدي وأحذية عبد أحذية جوهرة 
الـقــادر األحـمـر وأحــذيـة مــحـمـود
الـــقـــونــدرجـي ومــعـــرض أحـــذيــة
سـوريـا لعـبـدو السـوري ومـعرض
أحـذيــة الـشــمـال لــوعـدالــله حـازم
ومــعـرض أحــذيــة عـدنــان لــبـشــيـر
خــلــيل حـــيّــاوي عــمّي  —الــكــاتب
ومـعـرض أحـذيـة اجلــزائـر لـلـحـاج
إدريس يـقـابـلـهــا مـعـرض الـدهّـان
لسعيد الدهّان وزوجته ماري لبيع
األحـذيـة النـسـائـية وحـقـائب الـيد
ومــعــرض أحــذيــة حـازم الــطــائي
وبــائــعـا األحــذيــة مــهـيــدي وعــمـر
وفوقهـما الكـوشك اجلميل اجملاور
جلامع العـباس والذي يـشغله دالل
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ن/ وكـــان في مــدخـل الــشــارع األ
الـشـرقي دكـان صـغــيـر لــعـمّـا عـلي
ــهـنــة الــتــراثـيــة خــيـاط صــاحب ا
الـفــرفـوري الـذي كـان يـجـلس عـلى
األرض ويــعـمل في خـيــاطـة اآلنـيـة
الـزجــاجــيـة مـن اخلـزف الــصــيـني
بــخـيـوط مـعــدنـيـة بــعـد تـثـقــيـبـهـا
ـثـقب يـدوي وقـد يـحـيط أبـاريق
تـصدّعـة بأحزمـة معـدنية الشـاي ا
رقيقة لتقويتها. وال نزال نذكر هذا
الـرجل وهـو يـثـقـب اآلنـيـة بـجـهـاز
يــشـبه قــوس آلــة الــكـمــان يــحـرّكه
جيئة وذهاباً. وبجانبه البقال عبد
اجلـبــار ومـحــمـد عــلي أبـو الــكـيك
ـرحه بــائع الـكـعك الــذي اشـتـهـر 
الح. ونـشاطه الـفنّي فـي اللـيالي ا
وفــوقه في كــوشك مـكــتب احملـامي
غـربي احلــاج أحــمـد عــضــو حـزب
االســـتــقالل ويـــلـــيه في الـــكــوشك
اجملـــاور عـــيـــادة الـــطـــبـــيب نـــافع
دخل بعدة محالّت اخليّاط. وبعد ا
وجـود سنة فتـحت صيدلـية عـبد ا
ـوجـود1944 م بـاسم أسـرة عـبـد ا
التـي كانت تـسكن في مـحلـة جامع
خــــزام وكــــانـت أول صــــيــــدلــــيــــة
يـفـتـتحـهـا عبـد الـهـادي أحمـد عـبد
ـوجــود بـعــد أن اقــتـصــر امـتالك ا
ــســيــحــيـ الــصــيــدلــيــات عــلى ا
والـيهـود في ذلك الـوقت وانـتـقلت
الـصـيـدلـية إلى دورة الـسـرجـخـانة
سنة 1976م. وكان يشغل الكوشك
فــوق الـصـيــدلـيــة طـبــيب الــعـيـون
الدكتور عبد القادر اجلوادي وفي
الكوشك اجملـاور له عيادة الـدكتور
وجود. وفي القسم عبد اإلله عبد ا
اجلــنـــوبي من الــشـــارع تــواجــدت
مــحالّت عــدة لـــلــتــصــويـــر مــنــهــا
ســتـوديـو اخلـيـام لـصـاحـبه فـوزي
حـــســـ اجلـــبـــوري وســـتـــوديـــو
مـحـفوظ لـصـاحـبه مـحفـوظ أحـمد
وسـتـوديـو الـداغـسـتـاني لـصـاحبه
غازي الداغستـاني ومحل تصوير
إبــــراهــــيم درويـش أبــــو نــــاصــــر.
وتــواجـد اخلــطـاط األطــرش نـوري
ســعـيـد في هـذا الـقـسم ومـجـلّـدان
لـلــكــتب مُـصــحّف أحـدهــمـا أحــمـد
إسماعيل واآلخر احلاج محمد أبو
فــيس الــذي كــان يــضع طــربــوشــاً
أحـمــر عــلى رأسه. وتــقع مــطـبــعـة
اجلـمـهـور لـصـاحـبـهـا عـبـد الـقـادر
خـضر في مـنتـصف الـشارع مـقابل

جــامـع الــعــبــاس. يـــتــقــاطع شــارع
الــــــنـــــجــــــفي مـع عـــــدد مـن األزقّـــــة
الـعـموديـة مـنـها زقـاق ضـيّق يـقطع
الـشـارع عـنـد مـكـتـبـة الـعـسـلي في
قــــســــمه الــــشــــرقي اآلن مــــســــجـــد
األحــمـــديــة الــذي كـــان يــدرّس فــيه
الــشــيـخ اجلـلــيـل بــشــيــر الــصــقّـال
ومـطــبـعـة الــزهـراء احلــديـثـة. وفي
قـسـمه الـغربي مـسـجـد الشـيخ عـبد
احلـلـيم ومـكـتبـة بـسّـام لصـاحـبـها
عبد فتاح جاسمأستشهد في عملية
ــــوصل ومـــكــــتب رائـــد حتــــريـــر ا
العـسلي لـلقـرطاسـية. وقـرب تقاطع
الـزقــاق دكــان حـازم أبــو الــشـربت
وجـود قوطجي وعبـد القـادر عبـد ا
بـائع الـشـاي والـسـكّـر ودكـان عـلي
اجلـايـجي. والـزقـاق اآلخـر يـتـقاطع
مع الـشارع عـند جـامع العـباس في
قـسـمه الشـرقي مـعـمل جنـارة سالم
مــــحـــمــــد الـــعالّف واحلـالّق فـــالح
حــسـن واخلــطــاط حتـــســ ســيــد
عـلـي. وفي مــدخـلـه نـاظـم قـوطــجي
بـائـع الـشـاي والـسـكـر. وفي قـسـمه
ــؤدي إلى مــحــلــة سـوق الــغــربي ا
الـصغـير يـقع مـكتب اخلـطاط زهـير
ومــكـتــبـة اجلــيل لــصـاحــبـهــا ذاكـر
خـــلـــيل الـــعـــلي فـــقــد فـي األحــداث
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وتـمـيّـز الـقـسم الـشـمـالي مـن شارع
الــنــجـــفي بــوجــود عــدد كــبــيــر من
مـحالّت الـصاغـة وذلك بـسـبب قربه
من سـوق الـصـيّـاغ وعـدد من بـاعة
احلـلـويـات والشـكـرجـيـة فضالً عن
عدد من مـحالّت األحذيـة واخليـاطة
واحلالقة. وتواجد محلّ واحد لبيع
الـزجـاجــيـات لـلـتـاجــر عـبـد الـكـر
اليوزبكي قرب جامع العباس. ومن
ن/ الــــصـــيّــــاغ عـــلى اجلــــانب األ
الشـرقي فصـيح داؤد وسعـيد دنّو
ـــنــعم وســعـــيــد تـــوفــيق وعـــبــد ا

خـروفـة وبــشـيـر وانـيـس ومـحـمـد
قــاسم وصــدّيق الـدكــبــر في مـدخل
سوق الصيّاغ ويسبقه دكان محمد
ــعــروف األعــضب والــد الــضــابط ا
ســالم اخلــابــوري الــذي كـان يــبــيع
اجلـرار الـشـربـات واإليـقـاع الـدنابك
ــاء لــلـــطــيــور الـــقــحــوف وأوانـي ا
وأواني الــــزهــــور ويــــبـــــيع كــــذلك
الفاكهة بأنواعها. ويقع دكان لسالم
الـــشــــيخ عــــلي الـــشــــكـــرجـي بـــائع
احلـلــويـات والـسـجـقـات وسط هـذه
الدكاك وفـوقها مكـتب آل النجفي
مـالكي الـعمـارة. وبـعد مـدخل سوق
الصيّاغ تـتواجد دكاكـ ثالثة لعدد
من احلالّق في األولى الـتي كانت
على شكل مدخل بيت وعلى جانبيه
شــبّـــاكــ احلالّقــان حـــسن وعــلي
وفي الــثـانـيــة احلالّق حـمّـودي أبـو
رعـد وفي الــثــالـثــة ســلـيم احلالّق.
وفـــوق هـــذه الـــدكــــاكـــ كـــازيـــنـــو
الـــصـــيّـــاغ. ويـــلـي احلالّقـــ بـــائع
األحــذيـة يــونس الــعــزّو وخــيــاطـة
الـهالل مــلـكي —عـســكـري أي مـدني
لـألفــنــديــة وعــســكــري لــلــضــبــاط
واخلياط سـعيد إسـماعيل ويـنتهي
الــشــارع بــجــايــخـانــة عــبّــو أقـديح
ــشـــهـــورة الــتـي كــان فـــيـــهــا أول ا
كرامفون أبو التيل لتشغيل األغاني
ـقامـات التي كـان يطرب ة وا القـد
ـقـهى ذلك الـزمان لـعـبده لـها رواد ا
احلـامــولي وســيــد عـبــدالــقـادر ابن
الـــكـــفــر. وعـــلى اجلـــانب األيـــســر/
الـــغــــربي تــــواجـــد دكـــان مــــحـــمـــد
الشكرجي بائع احللويات والسجق
ــلــبّس ..الخ الــذي ومن الــســمــا وا
يـكـرمك بـقـطـعـة مـلـبّس أو جـكـلـيـتة
عـنـد الـشـراء مـنه ويـزيـدك بـعدد من
الـــغـــرامــــات فـــوق طـــلــــبك قـــــائالً:
دسـوّيــهـا  � 300 دسـوّيــهـا 400
وبـائع احلـلـويات سـعـدي سـعّودي
وجنم وسلطان احلالّق في دكان

مــرتـــفــعـــ بــعــدد من الـــساللم عن
مــســتــوى الــشــارع. ومن بــعــدهــمـا
الـصــاغــة ريـاض قــاسم وإبــراهـيم
عــديــلــة وجنــيب الــصــائغ وســالم
مــرعي الــطــالب. وعــدد من مــحالّت
األحذيـة منـها مـعرض أحـذية حواء
لـعامـر مـحـمد عـلي الـتي حوّلت إلى
أحــذيــة الــربــيع ومــعــرض أحــذيـة
ـــثــنى الــتـي حــوّلت إلى مـــكــتــبــة ا
ـثـنـى لسـعـدون عـبـدالـلـه وأحـذية ا
بــلــقـــيس لــهــاشم أحــمــد وأحــذيــة
فـيـنــوس لـسـالم الــشـاهـري. ودكـان
سعدالله الشيخ علي الشكرجي أول
صــــانـع لــــلــــســــجق الـــــقــــاضي في
ـــوصل يـــلـــيه صـــيـــاغـــة األهــرام ا
لــلـصـائغ أديب والـصـائـغـان أحـمـد
وعـــبـــدالـــله الـــعـــراقي. ثـم الـــزقــاق
قابل لسـوق الصيّاغ وفيه إدريس ا
أبـو الـدونـدرمة ويـاسـ الـقـصّاب
وإبـراهـيم اجلــايـجي الـذي اســتـمـر
في عــمـله حـتى تــوفي قـبل سـنـوات
قــلــيـلــة ومــحـمــد عــلي الـكــبــابـجي
وفــوقه بــيت شـــريف الــقــونــدرجي
وقــــــاسم الــــــشــــــرقي بــــــائع أدوات
لـلـصــيّـاغ بــنـزين ومــواد جـلي الخ
وعزوز الـصـائغ وفي مدخل الـزقاق
ـكوى جـمال األوجتي الـذي يـعمل 
الـفحـم.  يلي الـزقـاق الصـائغ خـليل
برهاوي واحلاج عبد أبو اخلالص
أي خالصـة الـذهب وشريـكـيه عـزيز
. ثم يــونس عـدو أغــا وعــلي حـســ
بـــائع الـــشـــربت وأحـــمـــد يـــاســـ
الصائغ وصديق آل بليش الصائغ
ورأفت خــاجــيك األرمــني الــصــائغ
وفــريــد مــتي الــنــقّــاش وعــلي أبــو
الـشـربـت ويـونس الـشـكـرجي بـائع
احلـــلـــويـــات والــســـجق. وفـي هــذا
ـكان يـنـتـهـي شـارع النـجـفـي عـند ا
مـسجـد الصـيّـاغ الذي جـدده احلاج

عبد العزيز النجفي سنة 2003م. 
وكان اجلامع سابقاً في زقاق ضيّق

يـلـيه دكـاكـ الــبـقـال حـامـد األقـطم
وعــــلي الــــتــــتــــنـــجـي بـــائـع الـــتــــبغ
والسكاير وسالم الشكرجي ونقول
جـــرزات األفـــراح لـــلــــســـيـــد طـــارق
ويـــاســ الــتـــتــنــجي وفـي نــهــايــة
الـشــارع عـبــد الـوهــاب جـعـيّــة بـائع
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وكـان الــشـارع في قــسـمه اجلــنـوبي
يـشهـد نـشاطـاً ملـحـوظاً قـبل افتـتاح
ـــــــدارس حــــــــيث يــــــــبـــــــادر طالب ا
توسطة واإلعدادية إلى بيع كتبهم ا
ـة إلى الطالب اجلدد إذ كانت القد
عـارف ال تؤمن سـوى نسـبة وزارة ا
ضـئــيـلــة من هــذه الـكــتب لـطالبــهـا.
واستـمـرت هذه الـعادة إلى اآلن بـعد
تـــســرّب أعـــداد كــبـــيــرة من الـــكــتب
ــــــدرســــــيـــــة إلـى األســــــواق. وفي ا
ة التسعينات كـثر باعة الكتب القد
عـلـى أرصـفـة مـدخل شـارع الـنـجـفي
اجلـــنـــوبي وكـــان أولـــئك الـــبـــاعـــة

ـكتـبات الـبيتـية الـعائدة يـشترون ا
ـتـقـاعدين ـثقـفـ وا للـمـوظـفـ وا
الــذين أفـــلـــســوا فـي تــلـك الــفـــتــرة
بأسـعـار بـخـسـة ويـبيـعـونـهـا بـعد
تـصنيـفهـا حسب أهـميتـها بـأسعار
مرتفـعة ألناس آخرين أخـذ بعضهم
ة يـقـتـني الـكتب والـدوريـات الـقـد
لـيؤسس له مـكتـبة في بـيته لـلزيـنة
ترمز إلى ثقافـته العالية ! وحتوّلت
كتـبات العريـقة التي تـبيع الكتب ا
الـــقــيــمـــة في شــارع الــنـــجــفي إلى
مـخـازن لبـيع الـقـرطاسـيـة باجلـمـلة
ـثقـف ـفرد بـعد عـزوف مـعظم ا وا
عـن شـراء الــكـتـب. وكـثــرت مـحالّت
عـروفة ـوصـليـة ا بـيع احللـويات ا
من الــبـقـالوة والـزالبــيــا والــسـجق
عـكرونية واحلـلقوم ومـن السما وا
وحالوة الــطـحــيــنــيـة والــلــوزيـنج
وحلّ األحـفاد مـحلّ األبـاء واألجداد
. وقـــلّت فـي هـــذا الـــشـــارع الـــقـــد
ــقـامـة من الـكــوشـكــات اجلـمـيــلـة ا

اخلشب والصفـيح التي كانت تزيّن
القسم اجلنـوبي من الشارع والتي
لم تسـتطع أن تـقاوم الطـبيعـة أكثر
من نصف قرن.وفي احلرب األخيرة
مع داعش دمّـر ما بـقي من األكـشاك
ة وحتوّل الشارع إلى األثرية القد
أبـنـيـة خـربـة يــنـعق فـوقـهـا الـبـوم
وحتـطّم الـسـقف الـذي بـني بـأموال
أصـحـاب الـدكــاكـ حلـمــايـتـهم من
شـمس الــصــيف وأمـطــار الـشــتـاء.
ة ـكـتبـات القـد وانـتقل أصـحاب ا
إلى مـنطـقـة اجملمـوعة الـثـقافـية في
ـدينة وابـتكر اجلانب األيـسر من ا
ـثـقـفـ األخـيـار عـدد من الـشـبّـان ا
مبـادرة رصيف الـكتب الـذي يفـتتح
كل يوم جـمعـة على رصـيف جـامعة
ــوصل. تـــرى مــتى يـــعــود شــارع ا
الـنــجــفي لـزهــوه وعــهـده الــقـد ?
نتـمنى أن يـكون ذلـك قريـباً إن شاء
ـوصل الـله وبـهـمـة أهـالي مـديـنـة ا

األخيار.
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