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خلببف اأ�سببوار اأ�سمنتيببة عاليببة حول مقببرة الطائفة 
اليهوديببة يف بغداد ترقد فيوليت �ساوؤول حتت �ساهد 
قببر تبدو عليببه اآثار العوامل اجلويببة وال�رشوخ ميثل 
واحببدا من اآخببر تذكارات طائفة قدميببة اأو�سكت على 

االنقرا�ض.
ُدفنت فيوليببت املمر�سة العراقية قبببل ع�رش �سنوات 
الببذي  العببراق  رمببال  اآخريببن يف  اآالف  اإىل جانببب 

ازدهرت فيه طائفتها الأكرث من 2500 عام.
ت�ستغببرق الرحلة بال�سيارة يومببا اإىل �سواطيء البحر 
املتو�سببط يف اجتبباه الغببرب لكببن عاملا اآخببر يف�سل 
بببن املوقعببن من الناحيببة ال�سيا�سيببة، حيث تنطق 
باحل�ببرشة كلمببات نق�ست علببى مدخل مركببز الرتاث 
اليهببودي البابلي يف اإ�رشائيل تقول “مل يعد للطائفة 

اليهودية يف العراق وجود”.
ولي�ببض من قبيل ال�سدفة اأن توجد يف اإ�رشائيل عبارة 
رثاء حزينة عن يهود العراق حيث فر ع�رشات االآالف 

منهببم اإليهببا بعببد عببام 1948 و�سط موجببات عنف 
�ساحبت قيام دولة اإ�رشائيل.

وممببا ال �سك فيببه اأن انتقببال تلك الطائفببة املتعلمة 
والن�سطببة واملبدعببة اأثببرت اإ�رشائيببل التببي احتفلببت 

بالذكرى ال�سنوية ال�سبعن لتاأ�سي�سها.
لكببن هببذا جببرد العببراق اأي�سببا مببن اأقليببة كان لهببا 
م�ساهمتهببا علببى مببر ال�سنببن يف هويتببه ال�سيا�سية 

واالقت�سادية والثقافية.
ففي عام 1947 وقبببل عام واحد من قيام اإ�رشائيل 
بلغ عدد اأفببراد الطائفة اليهودية نحو 150 األفا. اأما 

االآن فعددهم يقل عن الع�رشة.
قال زياد البياتي العراقي امل�سلم راعي املقرة التي 
نادرا ما يزورهببا اأحد يف مدينة ال�سدر ب�رشق بغداد 
اإن والببده اعتبباد اأن يتحدث عن ذكرياتببه عن االأيام 

التي كانت تتعاي�ض فيها طوائف عرقية خمتلفة.
وقببال البياتببي، اإن تلببك الفرتة �سبقببت اال�سطرابات 

التببي �ساحبت قيببام اإ�رشائيل واحلببروب التي ن�سبت 
يف ال�سنببوات التاليببة وكذلببك الغببزو الببذي اأطاح يف 
2003 ب�سببدام ح�سببن واأطلق العنببان ل�سنوات من 

ال�رشاع الطائفي.
واأ�سبباف البياتي )48 عاما( “اعتاد والدي اأن يقول 
اإنهببا كانت اأيام رخبباء عا�ض النا�ببض فيها يف �سالم 
جنبببا اإىل جنب، ال يوجد اأي اهتمببام باملقرة )رغم 

اأن( النا�ض هنا يحرتمون املوتى وقبورهم”.
ويرجع تاريخ اليهود يف العراق اإىل نحو 4000 عام 
واإىل اأيببام امللببك نبوخذن�رش الذي حكببم بابل ونفى 

اليهود منذ اأكرث من 2500 عام.
وترقببد يف مقببرة بغببداد �سخ�سيببات رئي�سيببة منها 

�سا�سون اأفندي ح�سقيل اأول وزير مالية للعراق.
* من االأر�ض القدمية لالأر�ض اجلديدة

ت�سبببب قيام مات�سمى بدولة اإ�رشائيل يف 1948 وما 
اأحلقتببه من هزائببم متعاقبببة باجليو�ببض العربية يف 
موجببات اأخرى مببن الغ�سببب ال�سعبببي والعنف الذي 
ا�ستهببدف اليهود وهذا ف�سببل من التاريخ مكتوب يف 
�سواهببد هذه املقرة حيث يرقببد فيها جنبا اإىل جنب 
خم�سببة مببن يهود العببراق اتهموا بالتج�س�ببض ل�سالح 

اإ�رشائيل.
وفيمببا بن العامببن 1950 و1952 مت نقل حوايل 
125 األف يهودي عراقي جوا اإىل اإ�رشائيل. جاء كل 
منهببم بحقيبة واحببدة وا�سطروا جميعببا للتخلي عن 

اجلن�سية العراقية.
وال يزال اأحدهم وهو اأهارون بن هور يحمل ذكريات 
مريببرة عن العراق. ويتذكر بن هببور البالغ من العمر 
االآن 84 عامببا وميلك مطعمببن للفالفل يف تل اأبيب 
مذبحببة الفرهود التببي راح �سحيتهببا اأكرث من 180 
يهوديا عام 1941 خالل االحتفال بعيد ال�سفوعوت 
اليهببودي. وكان مببن بببن القتلببى والببده و�سقيقببه 

االأ�سغر.
وقببال بن هور “األقببوا بهما من الببدور الثاين. والدي 
مببات بعد ع�ببرشة اأيام اأمببا ال�سبي فمببات على الفور 
تقريبببا. كان مي�سببك بببه بيديه واألقببوا بهمببا، اأما اأنا 

فنجوت”.
وغببادر بن هور يف عببام 1951. وظل اآخرون لفرتة 
اأطببول. وكان عماد ليفي )52 عامببا( اآخر من هاجر 

من يهود بغداد اإىل اإ�رشائيل يف العام 2010.
وقال خببالل اال�ستعداد الحتفبباالت اإ�رشائيل بذكرى 
قيامهببا “حافظنا على تقاليدنببا، العطالت واملعبد، 
لكببن مل يكن الفببرح هو الفببرح الذي ت�سعببر به خالل 
عيببد عندمببا مت�سي يف ال�سارع واأغلببب من حولك من 

اليهود”.
ويو�سببح مركببز الرتاث الواقببع يف مدينببة اأور يهودا 

قببرب تببل اأبيببب اأن ليفببي واحد مببن نحببو 600 األف 
اإ�رشائيلي، مببن اإجمايل عدد ال�سكان البالغ نحو 8.8 
مليببون ن�سمة، الذين ميكنهم القببول باأنهم ينحدرون 

من اأ�سول عراقية.
وداخل مبنى اأقيم على غرار بيت يهودي تقليدي من 
طابقببن من بيوت بغداد ُتعر�ض اآثار دينية وثقافية 

عن حياة اليهود يف العراق عر القرون.
وي�سببر الزائر عر اأزقة احلببي اليهودي املتعرجة يف 
بغداد التي اأعيد بناوؤها حيث ي�ساهد منوذجا م�سغرا 

للمعبد الكبر يف العا�سمة العراقية.
وت�سببور املعرو�سببات يف املتحببف امل�ساعببب التي 
واجههببا املهاجرون العراقيببون يف �سنواتهم االأوىل 
يف اإ�رشائيببل حيببث كان يهببود االأ�سكينببازي، الذيببن 
ينحببدرون من اأ�سول اأوروبيببة، هم ال�سفوة احلاكمة 
ال�سفبباردمي، املنحببدرون مببن منطقببة  وكان يهببود 
ال�ببرشق االأو�سط، يتعر�سون للظلم. ويف اإحدى ال�سور 

يظهببر املهاجرون اجلدد القادمون مببن العراق اأثناء 
للح�ببرشات.  املبيببدة  )دي.دي.تببي(  مبببادة  ر�سهببم 
واأقيمت خيمة على االأر�ض تبن كيف كان يتم اإيواء 

املهاجرين يف البداية.
لكببن املتحببف ي�سجببل اأي�سا كيف خرج مببن �سفوف 
يهود العراق جرناالت يف اجلي�ض االإ�رشائيلي ووزراء 

ونواب ورجال اأعمال وفنانون وكتاب مرموقون.
وال يتوقع عدد يذكر منهم العودة و�سط اال�سطرابات 
العنيفة التي مازالببت تكتنف العراق و�سوريا واليمن 
وغرهببا مببن الببدول التببي ازدهببرت فيهببا طوائببف 

يهودية.
ويتذكببر زيفولون هاريلي البالببغ من العمر االآن 90 
عاما اأنه ان�سببم اإىل حركة يهودية �رشية للدفاع عن 
النف�ض يف العراق وم�سر بع�ض من رفاقه ال�سهاينة 
عام 1948. وقببال هاريلي الذي هاجر اإىل اإ�رشائيل 
عببام 1949 “كانوا اأطفبباال 14 و15 �سنة. تعر�سوا 

للتعذيببب وال�سنق. ومت حببرق اأع�ساءهببم التنا�سلية. 
فقد اأعلن العراق اأن ال�سهيونية جرمية”.

وال يببزال البع�ض يكن بع�ض امل�ساعر االإيجابية. فقد 
قببام اإدوين �سكر الببذي ولد يف العببراق بعدة زيارات 
االأخببرة ويف بع�ببض  ال�سنببوات  بغببداد يف  ملقببرة 
االأحيان نقل اأفرادا يريدون ال�سالة على املوتى عند 

القبور.
ويقببول اإن العراقين يرحبون به عندما يزور العراق 
وي�سببادف حنينببا لتلببك االأيببام عندمببا كان العراق 

ي�سم “لوحة ف�سيف�ساء” من االأقليات.
ويقببر �سكر )62 عاما( الذي ا�سطر للهرب من العراق 
عببام 1971 اأنه “لن يعود اأحد، لكببن هناك كثرين 
�سرحبون بزيببارة القبور التي دفببن فيها اأجدادهم. 
الطائفببة اليهوديببة العراقيببة هي الطائفببة اليهودية 
االأكببرث حما�سببة، رمبببا يف اأي مببكان، يف ارتباطهببا 

مب�سقط راأ�سها بفعل تاريخها”.

 الطائفة اليهودية على وشك االنقراض في العراق
بغداد – متابعة 

الرزازة: من منطقة سياحية الى صحراء قاحلةالكرادة تنفض غبار "الموت" وتعود زاهية إلى الحياة

التربة الحسينية.. تبرك واستشفاء ومصدر رزق في كربالء 

جراحهم،  مللمة  قببرروا  ال�سباب  من  جمموعة   
االأمل  من  بباقة  احلزن،  �سموع  اإيقاد  وا�ستبدال 
العوائل  وجببوه  على  ُزرعببت  التي  واالبت�سامات 
منطقة  يف  اأقيم  الذي  مهرجانهم،  يف  امل�ساركة 
تختار  زالببت  ما  اأنها  اإال  املببوت،  بتكرار  ُفجعت 

احلياة.
يقول ال�ساب ح�سن الها�سمي، )25 عاما(، ويبن 
عندما  به،  اأح�س�سُت  الذي  الكبر  "االنك�سار  اأنه 
يف  واأ�سدقائي  اأقربائي  من  فببردا   25 فقدُت 
اأ�سعر  يوما مظلما بحق، جعلني  واحد. كان  يوم 
االإح�سا�ض  هذا  ا�ستمر   )...( احلياة  معنى  بفقدان 
فاجعة  تلت  التي  يوما  االأربعن  بعد  ملا  معي 

الكرادة".
العراقية  العا�سمة  و�سط  الكرادة  منطقة  حتولت 
مدنيا   600 زهبباء  فيها  �سقط  اأن  بعد  بببغببداد، 
ملغمة  �سيارة  بانفجار  وجببريببح،  �سهيد  بببن 
حمظورة،  منطقة  ي�سبه  مببا  اإىل   ،2016 عببام 
باحلواجز  �سوارعها  جميع  اأغلقت  بعدما  خا�سة 
كانت  بعدما  ذلببك،  تلت  اأ�سهر  لعدة  االإ�سمنتية 

منطقة جتارية تعج باملت�سوقن املدنين.
ملهرجان  املن�سق  وهببو  الها�سمي،  ويببو�ببسببح 
العام  "يف  اأنببه  احلببيبباة(،  اأختار  الببكببرادة..  )مببن 
اأنها  اإال  املهرجان،  مبادرة  فكرة  تبلورت  االأول 
التوا�سل  مواقع  يف  التفاعل  على  تقت�رش  كانت 
#اختار_ )#من_الكرادة  و�سم  حتت  االجتماعي 

احلياة(.
الطرق  مببن  بببعببدد  التفاعل  هببذا  عببن  عببر  وقببد 
الببكببرادة  اأهبببايل  قبل  مببن  الفردية  والفعاليات 
العام  "يف  باحلديث:  م�ستطردا  واأ�سدقائهم"، 

الكبر على  الن�رش  احلايل وبعدما حققت قواتنا 
تبنى  قد  كببان  -الببذي  االإرهببابببي  داع�ض  تنظيم 
تفجر الكرادة عام -2016 حولنا املبادرة اإىل 
مهرجان جماهري، حظي مب�ساركة املئات من 
املواطنن، والع�رشات من املتطوعن، ف�سال عن 

رعاية عدد من املوؤ�س�سات احلكومية".
باالإ�سافة  "املهرجان  اأن  الها�سمي  وي�سيف 
اإىل فعالياته االحتفالية، ت�سمن حملة تخفي�ض 
اأ�سعار الب�سائع يف جميع حمالت منطقة الكرادة 
الب  اإىل  املحالت  بع�ض  يف  و�سلت  كبرة  بن�سبة 

.)50%(
ويتابع الها�سمي اأن "اأهايل الكرادة لن ي�ست�سلموا 
عهدهم  كما  احلياة،  اإال  يختاروا  ولن  لالإرهاب، 

اجلميع، باأنهم مدنيون ويحبون احلياة".
كان  املببهببرجببان،  تخللها  متنوعة،  فعاليات 
فيها  ت�سارك  التي  ال�سعر  ق�سائد  مقدمتها  يف 
التفاخر بالن�رش على االإرهاب، مع الغزل، ليعلن 
ال�سعراء بذلك، اأن احلب يف هذه املدينة لن توقفه 
على  نا�سفة"  بب"عبوة  يتعرث  ولن  "امللغمات"، 

الطريق.
املهرجان لن ينتهي!

يف  الببتببطببوعببي  للعمل  الببوطببنببي  املببركببز  مببديببر 
على  معلقًا  االآخر،  هو  ال�ساوي،  م�سطفى  العراق 
م�سرة  يف  االأهببببداف  "اأ�سمى  ببباأن  املببهببرجببان 
اإىل  خالله  من  ي�سعى  الذي  الهدف  هو  االإن�سان، 
باأيديهم  واالأخبببذ  لالآخرين،  ال�سعادة  �سناعة 
الفرق  اأن  مبينا  وحتقيقه"،  االأمبببل  جببادة  اإىل 
الفعاليات  من  عدد  تنظيم  على  عملت  التطوعية 
خالل ال�سنتن اللتن اأعقبتا الفاجعة يف الكرادة، 
كانت جميعا تهدف اإىل اإعادة نب�ض احلياة لهذه 
املدينة التي اعتدنا على اأن نراها جميلة وزاهية 

مبظاهر احلياة".
وي�سيف ال�ساوي اأن املهرجان لن ينتهي بانتهاء 
ب�سمة  من  تركه  ملا  �سي�ستمر،  اإنه  بل  فعالياته، 
من  عببددا  ببباأن  يالحظ  اإذ  املدينة،  يف  وا�سحة 
االإبقاء على  بداأت تتجه نحو  التجارية  املحالت 

تخفي�ض اأ�سعار ب�سائعها.
املهرجان  اىل  حت�رش  مل  املجتمعية  ال�رشطة 
اأجل تاأمينه فقط، بل ان عدداً من  هذه املرة من 
خفة  الألعاب  عر�سًا  للم�ساركن  قدموا  اأفرادها 
حببرارة  من  وزاد  اجلمهور  حما�سة  األهب  اليد، 
البهجة  وازدادت  ال�سحكات  وتعالت  الت�سفيق، 
اإىل  ا�سطحبوهم  الذين  واأطفالهم  العوائل  لدى 

املهرجان.
مقهى ال تغلق اأبوابها اأبداً!

يف  )اآرادن(  مقهى  �ساحب  القي�سي،  حيدر  اأمببا 
فتح  اأعلن  ببباأن  املهرجان  �سبق  فقد  الببكببرادة، 
الزبائن،  اأمام  اليوم،  يف  �ساعة  لب)24(  املقهى 
اأبداً، وهي خطوة قال القي�سياأنه  اإغالق  من دون 
احلياة  "اإعادة  يف  للم�ساهمة  خاللها  من  ي�سعى 

للمنطقة التي اأحبها، الكرادة". 
وي�سر القي�سي اإىل اأن املقهى يف اأول اأيام االإعالن 
عن اأوقات العمل اجلديدة فيه، كان ميثل مفاجاأة 
جلميع من مير يف وقت متاأخر من الليل، بالقرب 
منه، حتى يدخل يحت�سي �سايًا فيقراأ االإعالن عن 
االأمر  مع  ويتفاعل  الثناء  لنا  ويبدي  االأوقببات، 
اأرغب بروؤيته على وجوه  بابت�سامة، هي جل ما 

اأهايل الكرادة واملارين فيها".
قببراءة  بن  فعالياته،  تنوعت  الببذي  املهرجان 
ال�سعر ال�سعبي، وعرو�ض خفة اليد، ت�سمن كذلك 
الدويل  احلظر  برفع  لالحتفال  خا�سة  فعاليات 

عن املالعب العراقية.

ويقول:"  الت�سورات  هببذه  كل  فيقاطع   
اقدملكم بحرة الرزازة بن�سختها اجلديدة 
".  وما ا�ساب العراق من تخلف   2018
وخملفات  واالن�سان  للح�سارة  وتدمر 
التي ال تقل احيانا  ال�رشاعات واحلروب 
هو  و�سحاياها  املببعببارك  خببطببورة  عببن 
فهي  امل�ستطرقة  االواين  قاعدة  �سمن 
وامل�ساحات  الببقببطبباعببات  كببل  ا�ببسببابببت 
على  تظهر  ببببداأت   حتى  واملحافظات 

بحرة الرزازة.
بن  منق�سم  مائي  م�سطح  هي  البببرزازة 
حمافظتي كربالء واالأنبار ي�ستمد مياهه 
من نهر الفرات. وتعد ثاين اأكر بحرة يف 
وا�سع ي�سم  وادي  العراق، وهي جزء من 
بحرات الرثثار واحلبانية وبحر النجف. 
بب)1810(كم2،   الكلية  م�ساحتها  وتقدر 
وتبلغ �سعتها الكلية للخزن 26 مليار م3 
فيها  للخزن  من�سوب  اأق�سى  ي�سل  فيما 
البحر. وتعتر  �سطح  م فوق م�ستوى   40
يف  املهمة  الطيور  مناطق  من  البببرزازة 
العراق ومن االرا�سي الرطبة ذات االهمية 
م�سادر  من  مهمًا  م�سدراً  و  الدولية، 
من  الع�رشات  ت�سم  اإذ  احليوانية  الببرثوة 
اخل�سني   ، الكطان  االأ�سماك مثل  اأ�سناف 
 ، ال�سبوط   ، الل�سات   ، البني   ، احلمري   ،
واال�سكان  االعمار  وزير  ويقول  الكارب 

"احلكومة  اخلببيببكبباين  ،طبببارق  ال�سابق 
املحلية يف حمافظة كربالء  نا�سدت وزير 
املوارد املائية بكتب ر�سمية النعا�ض هذه 
البحرة باعتبارها مهمة للرثوة �سمكية، 
للمياه،  خمببزن  اعببتبببببارهببا  عببن  ف�ساًل 
ومنطقة �سياحية من �سانها ان تزيد من 
تكن  مل  ،لكن   كربالء  حمافظة  اقت�ساد 
هناك اي ا�ستجابة من قبل الوزارة". من 
جانبه يقول رئي�ض جلنة الزراعة واملياه 
"اال�سباب  ان  التميمي  ،فببرات  النيابية 
منها:   كان  الببرزازة   بحرة  جفاف  وراء 
عن  ،ف�سال  املو�سم  هذا  يف  االمطار  قلة 
ال�سيف  يف  احلبببرارة  درجبببات  ارتببفبباع 
املياه،  تبخر  اىل  ادى  الببذي  املا�سي  
باالإ�سافة اىل قلة واردات العراق املائية 
من  الدول املجاورة  �ساهمت يف تراجع 
عموما  البحرات  جميع  يف  املياه  ن�سب 
تعتمد  الببرزازة  بحرة  مياه  وان  ،ال�سيما 
القادمة  واملياه  واالمطار  ال�سيول  على 

من الدول املجاورة".
�سابقًا  قد عانت  الببرزازة  ان بحرة  يذكر 
للمياه  فقدانها  ن�سبة  لت�سل  اجلفاف  من 
امللوحة  ن�سبة  يف  وزيبببادة   %  95 اىل 
واالحياء  اال�سماك  هببالك  اىل  ادى  مما 
املائية ، حتت �سمت يخيم على احلكومة 
االحتادية واجلهات املخت�سة ،لي�سل بها 
احلال اىل اجلفاف ب�سكل كامل وال منقذ 

يف االفق.

متابعة – اجلورنال 
و�سيلة  هي  احل�سينية،  الرتبة  فببان  لببلببزوار  بالن�سبة 
عند  جباههم  عليها  وي�سعون  واال�ست�سفاء  للترك 
ال�سالة. اأما بالن�سبة للعائالت يف كربالء فهي كل ذلك 

واأي�سا م�سدر رزق.
والرتبة احل�سينية عبارة عن اأقرا�ض من الطن املجفف 
املربع  ومنها  الدائري  منها  خمتلفة  اأ�سكال  يف  تاأتي 
ومنها ما هو على �سكل معن هند�سي ون�سف دائري 
النبي  حفيد  غالبا  متدح  خمتلفة  نقو�سا  حتمل  وكلها 
مدينة  يف  املببدفببون  علي  بن  احل�سن  االإمبببام  حممد 

كربالء.
من  امل�ستخرجة  الرمال  نف�ض  من  م�سنوعة  كلها  لكن 
بغداد  جنوبي  كيلومرت  مئة  بعد  على  الواقع  املكان 
حيث ا�ست�سهد االإمام احل�سن ومعظم رفاقه وكثر من 
اآل بيته يف القرن ال�سابع عندما نه�ض احل�سن يف وجه 

يزيد بن معاوية.
وي�سرتي الزوار هذه االأقرا�ض من جمموعة �سغرة من 

احلرفين املحلين والتجار.
�سغرة  ور�سة  ورثت  التي  عاما(   45( اأحمد  اأم  تقول 

عائلتي  ”تقتات  والدها  من  احل�سينية  الرتبة  لت�سنيع 
ودخلنا  التجارة  هذه  من  اأطفال  ثمانية  من  املكونة 

يختلف على ح�سب املوا�سم".
وقالت  الطفولة  منذ  املهنة  هببذه  اأحمد  اأم  ومتار�ض 
”نعمل من ال�سباح وحتى الع�رش وناأخذ ا�سرتاحة يف 
منت�سف اليوم. �سايف الربح يوميا بن 15 األفا و20 

األف دينار عراقي )17-13 دوالرا(".
وت�ستخدم اأم اأحمد قوالب نحا�ض حلفظ املزيج الطيني 
لطبع  حمفورة  �سلب  ولببوحببات  واملببيبباه  الببرمببال  من 
ال�سم�ض.  يف  جتفيفها  بعد  االأقببرا�ببض  على  النقو�ض 
االأمالح  من  وخالية  للغاية  متما�سكة  تكون  والرمال 

تقريبا ويجري ت�سفيتها من ال�سوائب.
وت�سنع اأم اأحمد يوميا ما ي�سل اإىل 50 قر�سا منقو�سا 
و500   250 بن  ما  مقابل  اجلملة  لتجار  وتبيعها 

دينار للقر�ض.
وتنتع�ض جتارة الرتبة احل�سينية خالل موا�سم الزيارات 
يف  معه  ُقتل  الببذي  العبا�ض  واأخيه  احل�سن  ملرقدي 

كربالء.
وباك�ستان  واإيببببران  الببعببراق  مببن  املبباليببن  ويتدفق 
على  عام  كل  وغرها  ولبنان  والبحرين  واأذربيجان 
االمببام  ا�ست�سهاد  يببوم  عببا�ببسببوراء  ذكببرى  يف  كببربببالء 
احل�سن ويف ذكرى اأربعينية احل�سن ومنا�سبات دينية 
وهي  �سابنام  االإيرانية  ال�سابة  وقالت  اأخرى.  �سيعية 
للوطن  عودتها  عند  هدايا  لتقدميها  االأقرا�ض  ت�سرتي 
اإنها )االأقرا�ض( من  اأول زيارة يل لكربالء.  ”هذه هي 
اأجل ال�سالة واال�ست�سفاء. تراب كربالء هو مدفن االإمام 

احل�سن".

بغداد – نوارة العقابيبغداد - متابعة

بغداد- متابعة

يف جولة  �شمال غرب حمافظة  
كربالء ،يوؤ�شر حممد) �شائد 
ا�شماك �شابقا( باأ�شبعه  اىل 

ار�ض حتت�شن احليوانات 
النافقة واال�شماك امليتة 

وبقايا قوارب ال�شيد، يت�شور 
املارون يف الوهلة االوىل لهذا 

املكان و كاأنه ار�ض ي�شكنها 
اال�شباح  او مقربة للحيوانات 

التي ا�شتنفذت كل مقومتها 
للعي�ض،


