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بيروت

رأينـا فيـها خـفّة وتـسرعـاً إضافة
إلى اعـتــراضـاتـنــا عـلى عـمــلـيـة "
عـــــســــــكـــــرة احلـــــزب" و"احلـــــرب
بـالـطـلـيعـة" حتت عـنـوان "الـكـفاح
ـسـلـح" نـاهـيـك عن حتـفـظــاتـنـا ا
إزاء عمل الداخل واخلـسائر التي
مـنـيـنـا بـهـا واالنـدسـاسـات الـتي
أصـــبـــحـت شـــائـــعــــة فـــضالً عن
الـصــراعـات الـداخــلـيـة والــتـغـوّل
عـــلى الـــرفــاق بـــأســـالـــيب "غـــيــر
رفـــاقــــيـــة" وهـــو مــــا كـــان طـــارق
الـدلـيـمي لـديه مـعـلـومـات واسـعة
عــنـه. وحــ أصــدرنــا صــحــيــفــة
ـــنـــبـــر" وكـــنت مـــشـــرفـــاً عـــلى "ا
حتـريـرهـا وطبـعـها كـان الـدلـيمي
مـتـعــاطـفـاً مــعـنـا عــلى الـرغم من
بــــعض حتــــفــــظـــاتـه إزاء بـــعض
مـواقفـنا لكـنه كـان يقدّر إعـالننا
عـن تـــوجــهـــاتـــنـــا .وكـــان طــارق
الدليـمي يعرف الـكثير من آرائي
ووجــهــات نـــظــري بــخــصــوص
الـعــديـد من الــقـضــايـا الـفــكـريـة
والـسـيـاسـيـة وكـان مـوقـفي من
احلرب العراقيـة- اإليرانية أخذ
يـــزداد تـــبـــاعــــداً عن الـــقـــيـــادة
الـرســمـيـة عـلى الـرغم من أنـني
ـثــلــهـا في الــشــام وكـان ذلك
واضـــحـــاً مـــنــــذ إصـــدار كـــتـــابي
"الــــنــــزاع الـــعــــراقي- اإليــــراني :
مالحــــــــظـــــــات وآراء  في ضـــــــوء
الـــقـــانـــون الــدولـي" والــذي كـــتب
مــقــدمـتـه الـرفــيق بــاقــر ابــراهـيم
(1981)الذي تعرّف عليه الدليمي
فـــي وقــت الحـــق (أواخـــــــــــــــــــــــــــر

الثمانينات).
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وكم كان منفعـالً ح عرف بقصة
 ثــــابت حــــبـــيـب الــــعـــانـي " أبـــو
حـسان" الـذي كان يـنـزّهه عن مثل
تلك االتـهامات الـرخيصـة ويردّها
إلى األجــــواء غـــيــــر الـــصــــحـــيـــة
والتسلطـيّة التي كانت تبحث عن
كــبش فــداء لـســيــاسـة الــتــحـالف
الـسـابـقـة واخلاطـئـة وكـان يـقول
ذلك أمـام زائـريه  من الـشيـوعـي
وأحـــيــانـــاً يــســـتــأذن مـــنّي كي ال
أنزعج  أو يتـعامل معي من باب "
ــيـانــة" ألنــني لـم أكن أحــبّـذ أو ا
ــداخالت أو أرتــضي مـــثل تـــلك ا
الــتــراشـقــات لــكــنه بال شـك كـان
يـــنــطـــلق من حـــرص واجــتـــهــاد
مثلما كانت لـديه معلومات مثيرة
ونــادرة ودقـيــقــة في الــكــثــيـر من
األحــيـان وكــانت مـواقــفه حـادة 
خـصـوصـاً فـيـما يـتـعـلّق بـكـرامته
الشخصيـة و"شرفه الثوري" ففي
ــــــــــــرات وفـي أوائـل إحـــــــــــــدى ا
الـــتـــســـعـــيــنـــات وأمـــام عـــدد من
وجودين في مقـهى فندق الشام ا
استشاط غضباً من "أحدهم" فقال
له لــقـــد نــقـــلــتـم رحــيـــلــكم من الـ
KGB إلى CIA واآلن حتـاولـون
النـيل من مـواقفي وقـد حدث ذلك
بــعــد تـصــريــحـات بــشــأن تـبــريـر
الـــعالقــة مع الـــقــوى اخلـــارجــيــة

حتت عنوان "العامل الدولي". 
وكـم أبـدى ارتـيــاحه حـ نــشـرنـا
ـنبـر" مـقـالـة كـتـبـهـا  مـهدي في "ا
احلـافـظ دفـاعــاً عن "أبــو حــسّـان"
وكـشفـنا فـيهـا تلك الـتهم الـكيـدية
الـــتي اســـتــخـــدمت في الـــصــراع
احلــزبي الـــداخــلي وكـــنـــــتُ قــد
رويت ذلك في مكان آخر ألكثر من

مرّة.
وحــ عــلم أنــني قــبــلت حــضـور
مـؤتـمـر فـيـيـنا 1992 لـلـمـعـارضة
العـراقية دخـلنا في نـقاش طويل
ـــعـــارضـــة بـــشــــأن تـــوجـــهــــات ا
واالخـتـراقـات التي تـتـعـرّض لـها
ست ذلك وكـان رأيه صائـبـاً وقـد 
بنفسي فمنـاهضة الدكتاتورية ال
تــفــتـــرض االرتــمــاء في أحــضــان
الـضـفـة األخـرى فـذلك دلـيل عـجز
وقــصـــور نــظــر وقـــد كــان هــادي
الـعــلـوي الــذي زرنـاه يــردّد " لـعلّ
صـوتـاً واحـداً شـجــاعـاً أغـلـبـيـة"
وهــو مــا ذكــره مــرّة أخــرى خالل
زيـارتي الــثـانــيـة له مع الــصـديق
رياض الـنعـماني.وحـينـها كـنّا قد
نبر واعتبرنا توقفنا عن إصدار ا
حتـركـنـا اسـتــنـفـد أغـراضه وكـان
العلـوي قد سألـني: هل يعني هذا
العودة إلى " اجلمـاعة" أو باتفاق
معهم?  وهل ثمة ترتيب ما? فقلت
له : لقد استنـفد الصراع أغراضه
وثـمة ظـرف جـديد عـليـنـا التـحرّك
ـــخـــتـــلف لــــتـــجـــمـــيع الــــقـــوى 
اجتـاهـاتــهـا فـبالدنــا أمـام خـطـر
داهم  وبـالـنسـبـة لي فـإنـني كنت
مــنـذ زمن أفـكّــر في اتـخـاذ مـوقف
مسـتقل خـارج إطار الـكلـيشـيهات
والــقــيـود الــتـي لـيـس لي الــقـدرة
عـلى حتــمّـلــهـا فــقـد ضــقت ذرعـاً
بــســيــاســـات لم أنــســجـم مــعــهــا
مارسات كنت أرفـضها ولهذا و
ســأبــقى خــارج إطــار أي تــنـظــيم
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وخـــارج أي إطـــار وقـــد وجـــهـــنــا
ـوقف رفــاقـنـا الخـتـيـار كل مـنـهم ا
ـا فـيه الـعـودة إلى الـذي يـريـده 
احلـزب فـالـطريق مـفـتـوح أمـامهم
وعـلـيهم أن يـخـتاروا  مـا يـريدونه
ويــــرتــــضـــونـه وذلك في رســــالـــة
كتبتها لهم باالتفاق مع نوري عبد
الــــــــرزاق في 27 كـــــــانـــــــون األول
(ديـسـمـبر)  1990وبـعـد االتـصال
ـهــدي احلــافظ وكــان آخــر عـدد
لـلـمـنبـر قـد صـدر فـي وقتـهـا (قـبل
شـهـريـن من ذلك واحـتـوى نـتـائج
ــنـبـر ـوسع حلــركـة ا االجـتــمـاع ا

الذي عقدناه بعد غزو الكويت).
ولــلــعــلـم لم يــكن الــعـــلــوي مــيّــاالً
ـوقـفـنـا وتــوجـهـاتـنـا وكـان أقـرب
إلى إدارة احلــزب بل اجــتــهـد في
نقدنا لكنه كـان يحترم أشخاصنا
وخياراتـنا منـذ إعالن حتركنا في
الـــبـــيـــان الـــذي أصـــدرنـــاه حـــول
احلـرب الــعـراقــيـة- اإليـرانــيـة في
الــعــام 1986 ووقـــعه ســتــة رفــاق
هم: نــوري عـــبــد الــرزاق ومــهــدي
احلـــافظ وأحــــمـــد كــــر وخـــالـــد
الـسالم ومـاجـد عبـد الـرضـا وعـبد
احلـسـ شـعـبـان وقـبـله الـتـقـييم
الــذي أصــدرنــاه فـي الــعـام 1984
من وحي اليـوبيل الـذهبي لـلحزب
الـــشــيـــوعي - حـــديث صـــريح في
الهـموم واآلمـال جملمـوعة من قادة
وكوادر احلزب" وظـلّت العالقة مع
العلوي قائمة بزيارات متكررة من
جانـبنا مـاجد عبـد الرضا ومـحمد

جواد فارس وكاتب السطور .
ومـن الـقـضـايــا الـتي أذكـرهـا ألول
مــرّة أن عــمــود "نــقـطــة ضــوء" في
ـنــبـر كـان فـي الـغـالب صـحــيـفــة ا
حـــــوارات بـــــيـــــنـي وبـــــ طــــارق
ـثال الـدليـمي  أذكـر عـلى سبـيل ا
ال احلصـــــــــر بعض العنـــــــاوين
مـــنـــهـــا: الـــثـــورة االجـــتـــمـــاعـــيــة
واجلغرافــــــــية السيـاسية (العدد
4) و" الـــتـــحـــالـــفـــات وضــــــــيــاع
الـــرؤيــا" (الـــعــدد5) و"الـــرهــانــات
ـــســـــؤول" ـــوقف ا اخلـــاســـرة وا
ــشـروع والــصـراع" (الـعـدد 6) و"ا

(العدد 9).
IX

من الــشـخــصـيــات الـتي أحــبـتــهـا
والــدتي جنـاة شــعـبــان هـو طـارق
الـدليـمي وذلك خالل األشـهـر التي
أقــامت فــيــهــا مع أخــتـي ســمــيـرة
وعائـلتـها في دمـشق انتـظاراً لكي
أُكـمل أمـر إقـامـتـهـا مـعي في لـندن
بـعد أن تـركت الـعـراق بلـيل بـهيم
حـــــيث تــــــعـــــرضت لـالعـــــتـــــقـــــال
واالســتــجـواب عــدة مــرّات وعـلى
مـــدى عــقـــدين مـن الــزمـــان وكــان
طـارق الدلـيمي يـزورها بـاستـمرار
ويـهــتم بـهـا  وكـانت بـكل اتـصـال
مـعـي تـشـيــد به ومن تـعــلـيـقــاتـهـا
الـطريـفة: إنه صـاحب معـشر حـلو
وابـن خـيـر ويــعـرف كل شـيء عـنّـا
وكـأنه عـاش مــعـنـا طــوال حـيـاته
وبـالـطـبع كـانت عالقـته بـالـعـائـلـة
قـويــة جـداً بــأخـتي ســلـمى وأخي
حــيـدر وكـل مـا يــتــعــلق بــاألقـارب
واألصــــدقــــاء الــــقــــريـــبــــ فــــإنه
يعتـبرهم عائـلته أيضاً مـثلما هي
عالقتي بـوالدته وخـصوصاً خالل
زيارتها إلى دمشق وشقيقه خالد.
لم أر اجلـــواهــري الــكــبــيــر يــومــاً
ــزاج وردي مــثــلــمــا رأيـتـه عــنـد
جلوس طارق الـدليمي إلى جانبه
فـثـمـة شيء من الـكيـمـيـاء حـصلت
ب الـرجل خـصوصاً واجلـلسة
كـانت فـي مـنزل شـقـيـقـتي سـلـمى
حـيث دعـوت اجلـواهـري وعـائـلـته
وبحضور شقـــــيقته نبيــــــهة (أم
كــــــاظـم ولــــــواء وصــــــفـــــاء ورواء
اجلــصــانـي) وصــادق اجلــواهـري
وعـــائــلـــته وجــمـــال اجلــواهــري 
إضـافــة إلى الــفـنــان سـامي كــمـال
والـــشـــاعــــر الـــشــــعـــبي جــــمـــعـــة
احلــلـــــــــــفـي وزوجـتـه (أم زيــنـا)
ـثـقف الــفـلـسـطـيـني إضـافـة إلى ا
الـيــسـاري داود الـتــلـحــمي رئـيس
حتـــريــر مـــجــلــة احلـــريــة وطــارق

الدليمي .
وحـــــــ دارت " األكــــــــــــــــؤس من
صــــــغـــــرى ومـن كـــــبــــــرى " كـــــان
اجلـواهــري يـضـحك من الـقـلب مـا
أن يهمس طارق الدليمي في إذنه

وكـلّــمـا كــان الـفــنـان سـامـي كـمـال
يتحفنا بـأحلانه ويشنّف أسماعنا
بطربه كانت االبتـسامة تكبر على
فم اجلـــــواهــــري وبـــــ وصــــلــــة
وأخـــرى كــــان جـــمـــعــــة احلـــلـــفي
يــســمـعــنــا "احملــمّــداوي" في حـ
كـانت أم زيـنـا تـبـهـجـنـا بـصـوتـها
العـذب واألغاني الـشعـبية وشيء
ما بـالفارسـية الـتي كانت تعـرفها.
وظـلّ اجلــــــواهــــــري يــــــســــــأل عن
الــدلـيــمي بــاسـتــمـرار عــلـمــاً بـأن
األخـير كـان من مـحبّي اجلـواهري
ــتــابــعــ له وإنه في الــشــعــر وا
يـــحـــتـــفظ بـــجـــمـــيع دواويـــنه في
مـكــتـبــته الـعــامـرة.وبــالـعـودة إلى
ا العنوان أختتم هذه السردية  
كــتـبـه طـارق الــدلــيــمي إلى جلــنـة
الـتـكــر في احلـفل الـذي أقـيم لي
في الــعـام 2003 في الــقــاهـرة عن
ـعـتّق  "... ولـكن صـديق اخلـالف ا
الــذي لم يــكن مــفــاجــئــاً هــو أنــنـا
ســـرعــان مــا نـــلــتــقـي في فــواصل
أخــرى أكـــثــر حــمــيــمــيــة وأعــمق
إنـســانـيــاً وأهم حـيــاتـيــاً  وبـذلك
يـــصحّ الـــقــول أن شـــعــبـــان الــذي
يـــــجــــــمع بــــــ بـــــرودة الــــــعـــــقل
ـزعجة كان نطـقية ا وحسابـاته ا
يـحــمل بــ جــنــبــيه قــلــبــاً دافــئـاً
يـــنــبض بـــهــمــوم الـــنــاس (وأهل)
الـقضـيـة كيـفمـا كـانت أو ستـكون.
ته ال ومن هذه الـشرفـة كانت عـز
تــــلـــــ وإصــــراره عـــــلى احلــــوار
لــلـوصـول إلى الـنـتـائج احلـاسـمـة
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ويـضـيف الـدليـمي :"  فـالـسـياسي
لـدى شـعـبـان لم يـكُن يـتنـاقض مع
الـــقـــانـــوني وأكـــاد أصـــرّ أن هــذه
احلـالــة اجلـدلــيــة اخلـاصــة كـانت
تـسـتـفـزه شـخــصـيـاً قـبل أن تـثـيـر
حفـيظة اآلخـرين ولم نتـحمّل نحن
أصدقاؤه هـفواته الصـغيرة وذلك
لـيس بـسـبب احملـبّـة االجـتـمـاعـيـة
واالحترام الـشخصي ولـكن أيضا
عرفتـنا اجلادة إن الطـاقة الذاتية
لـلمـراجـعة واحملـاكمـة الـداخلـية ال
بـــدّ أن تــصـــاحـــبـــهـــا احـــتــواءات
إنـسـانـيـة ذات هـدف إنـسـاني... ال
ـكن قـطـعـاً احلـديث بـالـتـفـاصيل
عن احملـطّــات الــعـديــدة الـتي كــنّـا
سوية فـيها ونـحن ننتـظر قاطرات

متغيّرة ومغايرة ".  
لعلّ خاتـمته متناظـرة مع خاتمتي
في حــديــثي عن صــديــقـي الــلـدود
ــــثــــقـف الــــرؤيــــوي الــــذي كــــان ا
يتـحسّس بـروحه وقلـبه وعقله في
آن فقد كنّا ال نـتوقف عند األشياء
الـــصــــغـــيــــرة واالخـــــــــــــتالفـــات
الحــظــات الـظــرفــيـة الــعـابــرة وا
ألنـــنـــا كــــنّـــا مــــدفـــوعــــ بـــثـــراء
الـتــفـاصــــــــــيل وعــمق الـصــداقـة
فـتوح وهناك قول عرفة ا وأفق ا
أثــيـر " فـالـصــــــــــديق إنـسـان هـو
أنت اال أنه بــالـشـخص غـيـرك"كـان
طارق الدلــــــــيمي أنيسـاً  ظريفاً
ّـاحـاً صاحب خـفـيف الـظــــــــــلّ 
قلم جميل وجـــــــمـلة رشيقة وفكر
ــواصـــفــات أنـــيق ويـــحــمل مـن ا
الشـخصـية خصـاالً تكـاد تكـــــــون
نـــادرة الســـيّـــمــــا إذا اجـــتـــمـــعت
بـشـخص واحـد  فـهـو شـجـاع بال
حدود ولـكـــــــن دون ادعاء وكر
عـلى نـحـو تلـقـائي دون تـكـــــــلّف
وصــاحـب رأي في كـــــــل األوقــات
أخــطــأ أم أصـاب وكــان طـــــــــيب
الـقـلب وإنـسـانـي الـنـزعـة ومـحـبـاً
لـلــخـيـر ومــــــــتــفـانـيـاً ومــخـلـصـاً
لــــلـــصــــديق رغم حــــدة مـــزاجــــــه

. أحياناً
كــمــا كــان صــاحب مــروءة "وعــلى
شــــــــــرف قـــدر الــنـــاس تـــكـــــــون
روءة" حسب اإلمام علي  فهو ال ا
يـــقــبل بـــظــلم أحـــد أو إهــانــته أو
اسـتـضـعـافه وقـد يـكـون مـسـتـعـداً
لـــلــدخــول في مــعـــركــة دفــاعــاً عن
شخص ال يعرفه جملـرد أنه يشعر
بأن إجحـافاً ما أصابه أو غـبناً ما

حلقه أو تعرّض إلساءة.
طـــارق الــــدلـــيــــــــــمي وهـــو عـــلى
مــشـارف الـثـمــانـ كل مـتـاعه من
هـذه الـدنـيا  بـضـعة كـتب وحـفـنة
أصــدقـاء وضــمـيــر حي ومـروءة ال

تنقطع.

اإلمـبـريـاليـة والـصـهيـونـيـة حيث
 تدمير طاقـات البلدين اجلارين
وحتطيم قدراتهـما الدفاعية وهدر
أموالهما  فضالً عن خسارة نحو
مـليـون إنسـان في حرب عـبثـية لم
يكن لـها مبـرّر على اإلطالق وكان
ـــــكن حـلّ اخلالفـــــات بــــصــــورة
ــفــاوضـات وطــبــقـاً ســلــمــيـة وبــا
لـــلــقـــانــون الـــدولي  ولــيـس عــبــر
ـــســلح.  وإذا احلـــرب والــنـــزاع ا
كــــــــانـت اتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــة 6 آذار
ــعــروفــة بــاسم " (مـارس)1975 ا
اتـفـاقيـة اجلـزائر" مـجـحفـة ومـذلّة
بـشـأن الـعـراق وهي الـتي وقـعـها
صــــدام حـــســـ نـــائـب الـــرئـــيس
الـعــراقي حــيـنــهـا مع شــاه إيـران
مــحـمـد رضـا بـهـلـوي لـكن احلـرب
ـــنـــاســـبــة لـــيـــسـت الـــوســـيـــلـــة ا
الســتـعــادة احلــقـوق الــتي تــنـازل
عـنهـا ذات الـنظـام في شط الـعرب
ـوجـب مـا سـمّي بـخط الـثـالـوك
وهــو خط وهـــمي يــقـع في أعــمق
نـــقــطــة في وسط مـــجــرى الــنــهــر
وحتى الـبحـر ناهـيك عن الـتنازل
عن أراض عـراقــيـة في الــيـابــسـة.
وفـي الـوقت الــذي كـنّـا نــدين غـزو
الــقـوات الــعــراقــيــة إليـران اال أن
تـورّط صدام  في مـثل تـلك احلرب
قـــاد إلى االعــتـــقــاد أن بـــاإلمــكــان
اإلطــاحـــة به  األمـــر الـــذي كــانت
تـراهن عــلـيه قــوى كـثــيـرة بل أن
بــــعـــضــــهــــا اعـــتــــبــــره " آيالً إلى
ـــشــروع الـــســقـــوط" ومـــا عـــلـى ا
الـبـديل إلّــا أن يـحـضّــر نـفـسه في
مــــحــــاولـــة لــــتــــضــــخــــيـم الـــذات
واستصغار شأن اخلصم وحاول
ـــرحــــلـــة طــــارق الـــدلــــيـــمـي في ا
األخيـرة من احلرب الـتنـسيق  مع
الـلـواء حـسن الـنـقـيب ومـصـطـفى
جـمـال الديـن وشخـصـيـات أخرى
لـم تــــكن بـــــعــــيــــدة عـن الــــتــــوجّه
السوري حيث تمت دعوتنا ماجد
عــبـــد الــرضـــا وكــاتـب الــســـطــور
للـتوقيع عـلى بيان مـشترك لـكننا
لم نـتّـفـق علـى الـصـيغـة والـتـوجّه
وبعـض األسمـاء وهو األمـر الذي
اختـلفنا حـوله بشـأن غزو القوات
ـا كـانت الـعــراقـيـة لــلـكـويـت ور
مواقفنا متطابقة إلى حدود كبيرة
خالل ســنــوات احلـــصــار الــدولي
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وحــ انــتــقــلت إلى لــنــدن زارني
طـارق الــدلـيـمي وحلّ ضـيـفـاً عـليّ
بــعـد أن وجّـهت لـه دعـوة خـاصـة
ـــعـــارضــة ونـــاقـــشـــنـــا مــواقـف ا
الـعـراقـيـة وكـان موقـفه مـتـحـفـظاً
عــلى عـدد من الـشــخـصـيـات الـتي
بدأت تظهر على السطح وبعضها
ـشـترك" في إطـار " جلـنـة الـعـمـل ا
فـي لـــنــدن بـل إنه وضع عـالمــات
اسـتـفهـام عـلى بـعضـهـا تـلك التي
ـعــارضــة بـعــد غـزو انــخـرطت بــا
ـا فـيـها الـكـويت أو عـشـيـة ذلك 
بيـان الشخـصيات الـعراقية الـ28
الــذي صــدر الــعــام 1989 ووقّـعه
من طـرف احلـزب الشـيـوعي عـزيز
محمد ورحيم عـجينة وعبدالرزاق
الصافي وشـخصيـات أخرى مثل
هـاني الــفـكـيــكي وأحـمــد اجلـلـبي
ومـحـمـد بـحـر الــعـلـوم ولـيث كـبّـة
ـفتي وجالل الـطالـباني وعـدنان ا
ومـحـمـود عـثــمـان ورشـاد الـشـيخ

راضي وآخرون.
وأتـــــذكّــــر أن طـــــارق الــــدلـــــيــــمي
حــاصــرني بــاألســئــلــة وأمـطــرني
بـالــتـسـاؤالت حــول الـبــيـان الـذي
صـــدر لــــنـــا في الـــعـــام 1981 مع
"جـهـة عـراقـيـة" لم تـرغب بـاإلعالن
عن نفسها وكـنت حينها مسؤوالً
عن عالقــات احلـزب الــعـامـة خالل
وجودي في دمـشق لكـنني حـلفت
ــان بــأنــني لم أكن له بــأغــلظ األ
حــــيـــنــــهـــا أعــــرف تـــلـك اجلـــهـــة
ــنــاسـبــة فــقــد امــتـنــعت  من وبــا
إيــــصــــال الــــبــــيـــان إلـى الــــقـــوى
الـسـيــاسـيـة الـعـراقــيـة والـعـربـيـة
واألجنبية وألنني لم أحصل على
إجابة كافية عن "اجلهة اجملهولة"
التي ال تريد أن تفصح عن نفسها
وعن هـويّتـهـا فـفي ذلك إحراج لم
أرتــضه لـــنــفــسي فـــضالً عن ذلك

وأتذكّر أن الدكتـورة سعاد شعبان
التي كانت زمـيلة له  وإن الـتحقت
بـالـكـلـية الـطـبـية في بـغـداد بـعده
ســألــتـــني عــنه حــ الـــتــقــيــتــهــا
وزوجـهـا الـدكـتــور مـحـمـد مـوسى
خالل زيـارتـي إلى بــريـطــانــيـا في
أواسط الـسـبـعـيـنـات حـيث كـانت
تــدرس في لـيــدز وكـذلك الــدكـتـور
ناهض شعبان الـذي استفسر عنه
وكان يـعرفه أيضـاً ويتـابع نشاطه

وإن سبقه في التخرّج.
في العام 1973 زرت دمشق لـلقاء
الـعـائـلة (الـوالـد والـوالـدة وأختي
ســـمــــيـــرة وأخي حـــيـــدر) وكـــنت
حيـنهـا قد بـدأت دراسة الـدكتوراه
في بـراغ  والــتــقــيت به وكــان قـد
تــغــيّــر وقـــد أخــذت مــنـه الــغــربــة
مــأخـذاً  فــبــدا أكـبــر ســنـاً وأكــثـر
معانـاة وأشدّ مزاجـاً وبدأ الشيب
يــتـسـلّل إلى مـفــرقـيه وفي دمـشق
نـسج عالقـات واسعـة مع ابـراهيم
عـالوي ومـظـفـر الــنـواب واحلـركـة
الكردية والبعث السوري واحلركة
االشــتـــراكــيــة في إطـــار مــا ســمّي
بـالـتـجـمّع الـوطـني الـعـراقـي الذي
تـــأسس الحــقـــاً لــكــنـه ظلّ نــاقــداً
ومــبـادراً وغــيــر مــتــلقٍ ألن عــقـله
مـؤسس عــلى الـنـقــد : نـقـد الــفـكـر
ونـقــد الـسـيــاسـات ونـقــد الـسـائـد
والــــــــيـــــــومـي من الــــــــظـــــــواهـــــــر
مارسات. كـما توسّعت عالقاته وا
ـــقــاومــة الـــفــلـــســطــيـــنــيــة  مع ا
قـراطية وخصـوصاً "اجلـبهة الـد
" بحكم صالته مع لتحرير فلسط
قـيس السـامـرائي صديـقه احلـميم
والــذي ظلّ عـلـى عالقـة وطــيـدة به

واستمرّت حتى اآلن.
VI

وبعد هجـرة الكثيـر من اليساري
العـراقيـ في أواخر الـعام 1978
وبـدايـة الـعـام 1979 أسّس طارق
الــــدلــــيــــمـي مع مــــجــــمــــوعــــة من
الـشـيــوعـيـ الـسـابـقــ تـنـظـيـمـاً
بـــــاسـم (حـــــركـــــة الـــــطـــــلـــــيـــــعــــة
ـقــراطـيـة) وأصــدروا جـريـدة الـد
شـهـريـة كـانت مقـروءة في حـيـنـها
واحتـوت على أخـبار مـهمـة وكان
من بـ الذين تـعاونـوا معه سـليم
مــــطــــر وأبــــو عــــلي درعــــا وإيــــاد
الــسـعـيـدي وآخــرون الـتـقـاهم في
دمـشق مـنـهم وهـاب شـعـبـان الذي
نــطـــلق عــلــيـه " الــشــيخ" وصــادق
احلـــســني الـــبــغــدادي الـــذي كــنّــا
نـســمـيه (احلــجّـة) واإلثــنـان كــانـا
شيوعي سابق وظال متعاطف
مع احلـركـة الــشـيـوعــيـة ونـاقـدين
لسـياساتـها وعرفت مـنهمـا أنهما
كـانـا يــزوّدان جـريـدة "الـطــلـيـعـة "
التي يـصدرها بـأخبار ومـعلومات
عـن األوضــاع في الـــعــراق  وزارا
دمشق أكثر من مـرّة حيث التقيت
بهما ح وصلت دمشق في العام
1980 قـادمــاً من بـغـداد كـمـا كـان
الـرافـد الـفـلسـطـيـنـي مـصـدراً آخر
لـبـعض األخبـار الـطازجـة وسـافر
أكــثــر مـن ســفــرة إلى لــيــبــيــا  في
زيـارات  "مـعلـنة" وغـيـر معـلـنة في
ـــعـــارضـــة إطــــار الـــعالقـــات مـع ا
الــعـــراقـــيــة لـــكــنـه بــعـــد حــ لم
يـــواصـل الـــعـــمل في هـــذا اإلطـــار

الذي بدأ عبئاً عليه فقرّر تركه.
وحـ بــدأت احلــرب الـعــراقــيـة -
ـواقف بـيـنـنا اإليـرانـيـة تـفـاوتت ا
أيــضـاً بــاخــتالف مــراحـل احلـرب
ومـــواقع الــــقـــوات الـــعـــســـكـــريـــة
وأهــــدافـــهــــا وإذا كــــانت احلـــرب
عـدوانــيـة وهـجــومـيـة من الــنـظـام
الـعراقي 1982.1980 فـإنـهـا بـعد
مــعــركـــة احملــمّــرة " خـــرمــشــهــر "
وانــسـحـاب اجلــيش الـعـراقي إلى
األراضي الـــعــراقـــيــة  واخـــتــراق
الـــــقــــوات اإليـــــرانـــــيـــــة لألراضي
ـشـروع الــعـراقــيـة والـتــبـشــيـر بــا
احلربي والسياسي اإليراني الذي
يـــقــــوم عـــلى تـــصــــديـــر الـــثـــورة
أصـبــحت عـدوانـيــة تـوســعـيـة من
جـانب إيـران ووطـنـيـة دفـاعـية من
جـــــانب الـــــعــــراق (1982-1988)
حـــتى  وقــفـــهــا بــعـــد عــام عــلى
صدور قرار مجلس األمن 598 في
الــعــام 1987  عــلـــمــاً بــأنـــهــا في
ـــراحل لم تـــخــدم ســوى جــمـــيع ا

عبد احلس شعبان مع طارق الدليمي

بغدادمهدي احلافظ جالل الطالباني
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حيـنما كنتُ في مقتـبل العمر كانت أفـكاري وأحالمي ترسم لي صورة احلياة في
الـهـند وكـيف سـأعـيش هـناك  – لـو قُدر لي- أن أسـافـر الى الـهنـد وأعـيش كـما

يعيش ابطال األفالم الهندية . 
كل القصص التي كنتُ اشاهدها من خالل األفالم الهندية كانت تدخل في ذهني
وأتصور أنـها حقيقة . بتقدم احلياة ودخولي مرحلة النضوج الفكري - أصبحتْ
تلك األفالم ( مـهما كانت مأسـاوية ) التمثل لي أي شيء ألنني عـرفت معنى الفلم
الـهندي وكيف تُدار احلكاية  –وخصـوصا بعد أن قابلتُ ورافقتُ عدداً كثيراً من
يـة من عام الـصحـفيـ الهـنود  – بحـكم مجـال عـملي كـمـترجم لـلصـحـافة الـعـا
1987 الى سـنـة 2003. لكـن واقع احلـكايـة الـتي سـمـعـتـهـا من أحـدهم وهو
يـتـحـدث عن مـهـاجر عـراقي شـاب الى  – فـنـلـنـدا- قـذف في ذهـني مـفـهـوماً أن
بعضـا من تلك احلـكايـات الهـندية لـها واقع مـلمـوس في احلياة ويـنبـغي علـينا أن
ا تكون واقـعية وبـذلك نظلم مؤلف النكذب أي حـكاية هـندية منـذ هذه اللـحظة فـر
تلك احلـكاية . احلكـاية التي جرت في فـنلدا سـأكتبهـا بتصرف ولـكنني لن أخرج

عن الفكرة الرئيسية مطلقاً . 
تقـول احلكاية (كان أمجد يسير في شارع من شـوارع فنلدا مهموم احلال يشعر
برغبـة التقاوم للبكاء على كل الذكريات الـتي تركها هناك عند الطريق السريع في
مديـنـته التي اليـبدلـها بـكل واليات الـعالم  –مـدينـة الدورة الـتي رسمت في روحه
عشقـاً لكل شيء جميل- تركها مرغماً وبسبب ظروف قاهرة المجال لذكرها هنا.
كانت الـسيكـارة التفارق يـدهِ اليمـنى كلمـا شعر بـاحلن الى أمهِ وأبـيه والنخالت
التي كـانت تغطي سطح الـبيت بزهو وكبـرياء. اليعرف كـيف سيكون مـستقبله في
ـدينة التي اليرغب أي شخص فيها أن يتحدث اليه وكأنه مصاب باجلذام . هذه ا
سمع الكـثير عن الـهجرة الى مـدينة أجـنبية وكـان يحلم بـأنه سيكـوّن حياة جـميلة
هـنـاك مع زوجـة فنـلـديـة وسيـكـون لـديه أطـفال وبـيت وكل شيء كـان يـحـلم به قبل
الرحيـل . شعر بالتـعب فجلس على مـصطبة قريـبة من الشارع الـطويل . لم ينظر
اليه أحـد ولم تشـعر بوجـوده اي فتـاة كانت تـمر من هـناك. كان يـشعـر بالـضياع
الـتام بـكل مـاتعـنيه هـذه الـكلـمة من مـعـنى. نظـر الى السـمـاء وكأنه يـستـجدي من
اخلـالـق الـعـظـيم شــيـئـاً يـسـاعــده أو يـنـقـذه من هــذه الـغـربـة ويـخــلـصه من حـيـاة
ـوت. وضع رأسه بـ يديهِ ـعـسكـر الـذي كان يـعـيش فيه بـطـريقـة مزعـجـة حد ا ا
ـلـة صـغيـرة أو دودة وهي جتـر بـقوة وراح ينـظـر الى االرض حـيث كـانت هنـاك 
شيـئاً صغـيراً وتسحـبه نحو مـكان اليعـرفه هو أبدا. اسـتهوته تـلك الصورة وراح
يخـاطب ذاته بصوتٍ حـزين " يا خالق هـذه الدودة ويا رازقـها بهـذا الرزق الكر
ــكــان..الـغــريب ..الـبــعــيـد ..عن أمي ..سـاعــدني ... لم يــبقَ لي ســواك في هـذا ا
وأبي..أشعـر بالضيـاع في كل شيء..أشعر أنني مـفقود بال هويـة بال حياة..كيف
ـزريـة..أعـرف أنـني سـأحـصل عــلى بـيت وزوجـة وســيـارة وأنـا في هـذه احلـالــة ا
أخـاطب الـفـراغ ..ال أحـد يــسـمـعـني سـواك..بـعـظـمــتك الـتي خـلـقت هـذه الـدودوة
..التنـسـاني ..ياربي " راح يـبـكي بصـمت والـدمـوع تسـيل من عـينـيه بـغزارة..." .
ـعسـكر الـذي يـعيش فـيه. في الـلحـظـة التي وقف فـيـها شـاهد نـهض لـيعـود الى ا
ديـنة. رجالً عجـوزاً يسـير بـبـطيء يتـرنح وكـأنه كان قـد أحتـسى كل مـشروبـات ا
ـسن عـلى األرض الـقـريـبة من ظل يحـدق الـيه . دون سـابق أنـذار سـقط الـرجل ا
قابلة وراح يرفس برجليه ويديه وكأنه على وشك الرحيل من الشارع من اجلهة ا
ـارة كـان يــنـظــر الـيـه دون أن يـحـرك هـذا الــعـالم. الــغـريب في األمــر أن بـعـض ا
سن وحمله وأوقف سيارة أجره وطلب منه أن ساكـناً. ركض أمجد نحو الرجل ا
يـنقـله الى أقـرب مسـتـشفى. النـريـد أن نتـحدث عـن تفـاصيل كـثـيرة لـكـننـا نصف
ـريض ويـطــلب من األطـبـاء حـالـة أمـجــد وهـو يـقف بــخـوف شـديــد قـرب سـريــر ا
. حـينمـا أكد له الطـبيب بـأن حالته سـك والطبـيبـات أن يفعـلوا أي شيء ألنـقاذ ا
وت . جـلس أمجد في صالة األنـتظار حسب أوامـر الطبيب . كان مسـتقرة ولن 
ـريض لم يكن ـاذا كان يـفـعل ذلك ألن ا ـريض والأعـرف  يدعـوا الـله أن يـشفي ا
من أقربـائه وال حتى من عشـيرته لكـن احلالة األنـسانيـة جعلـته يتمـسك به ..شعر
كانه يـعتني بوالده. مضت ساعة كاملة على جلوسه في صالة األنتظار. على ح
غرة جـاءت فتاة أو سيدة ترتـدي مالبس األطباء ترافقـها فتاة أخرى. أشارت الى
ـريض الى أمـجـد وهي تـخــبـر الـفـتـاة اآلخـرى بـأن ذلك الــشـاب هـو الـذي جـلب ا

ستشفى. ا
اخبـرته الفـتاة بـأن الرجل والـدها وهي تـعيش مـعه لوحـدها في الـبيت وطـلبت من
ريض يتناول شيء ريض. فرح أمجد حـينما شاهد ا أمجـد أن يذهب معها الى ا
بـسـيط من الـطعـام . جـلس أمـجد قـرب الـرجل وراح يـتـحدث مـعه بـلـغـة انكـلـيـزية
ـريض يشكـر الشـاب شكرا جـزيال ويطلب مـنه أن يطلب أي شيء بسـيطة وراح ا
كمـكافأة لـكن أمجـد لم يطلـب أي شيء. حينـما عـرفت الفتـاة أن أمجـد يسكن في
ـهاجـرين أقتـرحت علـيه أن يسـكن معـهمـا في نفس الـبيت وأخـبرته بـأنها كامب ا
عـسكر وتـتكـفله بكـفالتـها الـشخصـية. لم يصـدق أمجد ستذهب مـعه الى أدارة ا
مـاكـانت تقـتـرحه عـلـيه. في غـضـون سـاعات كـان أمـجـد يـدخل بـيتـهـا الـكـبـير مع
ـريض وتــصـطـحـبه الـى الـطـابق الـعــلـوي وتـخـبـره بــأن كل ذلك الـطـابق والـدهـا ا
سـيـكـون من نـصيـبه . بـعـد مـضي اسـبـوع عـلى وجـوده معـهـمـا تـزوج أمـجـد تلك
ـستشفى . ساعـدته كثيرا على الفتـاة التي كانت تعـمل كطبيبـة تخدير في نفس ا

دراسة اللغة الفلندية). انتهت احلكاية.
ا صـدقتهـا مطـلقا . حـقا أن بعض لو لم يـحكي لي شخص مـوثوق تـلك احلكايـة 
ـا أن الـقدر احلـكـايات تـصـلح أن تـكون فـلـمـا هنـديـا بـجدارة. هـنـا يـقول قـائل ر

ساعـده ألنه كـان صادقـا في أنـقـاذ نفس بـشـرية دون أن يـعرف
ا تـلك الـنـفس . كـان عـمـله خـالـصـا لـوجه الـله تـعـالى. ر
كان حـديثه عند صورة النمـلة أو الدودة ودعائه بكلماتٍ
انه بـالله هو صادقـة بكل ماتـعنيه تـلك العبـارة وكان أ
الــذي حــقق له ذلـك الــشيء الــعــجــيب. حتــيــة لــكل من
هـجر بسـبب ظرف خـارج عن ارادته جعله يـعيش في ا

يترك منطقته أو بلدهِ .

ــســؤولــيـتـي وعـدم عــدم تــقــديــر 
احترام للحزب الذي كنت أمثّله.
وحـاول الــدلـيـمي أن يـقـلّب األمـور
مـعي كــثـيــراً لـكــنه تـأكّــد من عـدم
ــوقّــعــة عـلى مــعــرفــتي لــلــجـهــة ا
الـبـيــان وأنـني ال أخـفـي اسـمـهـا
عـلمـاً بأن حـدسنـا األوّلي كان ثـمة
مـجـمـوعـة من داخل الـنـظـام كـانت
حتــاول مــدّ اجلــســور مـع احلـزب
ولــهـذا الـسـبب لـم تـرغب أن تـعـلن
عن نـــفــــســـهــــا وتـــلـك واحـــدة من
اإلحــراجــات غــيــر الـقــلــيــلــة الـتي
فـتحت عـلـينـا التـبـاسات وتـقوّالت
كنّا في غنى عنها  األمر الذي زاد
في موقفنا ارتباكاً خصوصاً بعد
جتميد عضوية احلزب في "جوقد"
(اجلــبــهــة الــوطــنــيــة والــقــومــيــة
ـقراطـية) الـتي مـثـلنـا احلزب الـد
فيـها  عبـد الرزاق الـصافي وكاتب
السطـور وحضرنـا اجتمـاع بعد

انـعـقادهـا كـانت عاصـفـة حيث 
جتــمـــيــدنـــا وتــلـك قــصـــة أخــرى.
واتّــــضح لـي بـــعــــد حــــ أن تـــلك
اجلـهـة التـي حاولت لـبس "طـاقـية
اإلخــفـــاء" تــعــمـل مع أجـــــــــــهــزة
دولـــيــــة جـــاء دورهـــا بــــعـــد غـــزو
القـــــــوات العراقيـة للكويت العام

.1990
وقـد سـألـني بـخـصـوص تـشـكيل "
ـقـراطـيـة" اجلـبـهـة الـوطــنـيـة الـد
(جود) التي تأسست في كردستان
بـعد أسـبـوع من تـشـكيل جـوقد
بـــــســــبـب اســـــتــــبـــــعـــــاد احلــــزب
ــقـــراطي الـــكــردســـتــاني من الـــد
ــوقف ضــاغط من االحتـاد جــوقـد 
الـــوطـــنـي الـــكـــردســـتـــاني وجالل
الــطــالــبــاني حتـديــداً عــلــمــاً بـأن
اجلبهت ال تختلفان عن بعضهما
كـثـيــراً بـاسـتـثـنــاء احلـسـاسـيـات
الــــســــيــــاســــيــــة واالرتــــيــــاحــــات
ـــواقف الـــشـــخـــصـــيـــة وبـــعض ا
سبقـة وكان رأينا الـذي أبلغناه ا
في لــقــائــنــا مع عــبــدالــله األحــمـر
ــســـاعـــد حلــزب (األمـــ الـــعـــام ا
الــــبـــعـث)  زكي خــــيــــري وعــــبـــد
احلـسـ شعـبـان قد اشـتـمل على
ثالث مـقـتـرحـات يـكـون األخـذ بأي
مــنــهــا تــســويــة لــلــخـالف ونــزعـاً
للـفتـيل ودرءًا لألزمة الـتي عصفت
ــعــارضــة في حــيــنــهـا: األول- بــا
ـشكلة توحيـد اجلبهـت وإنهاء ا
ـقراطي الـثـاني- ضم احلـزب الـد
الكـردسـتاني (الـبارتي) إلى جـوقد
وحـلّ جـــــــــــود ألن احلـــــــــــزبـــــــــــ
ـتـبـقـ هـمـا احلزب األسـاسـيـ ا
الــشــيــوعـي واحلــزب االشــتــراكي
الــكـردســتــاني أعـضــاء في جــوقـد
أســاسـاً وكـانت وجـهـات نـظـرهـمـا
مـــنـــذ الــــبـــدايـــة ضـم " الـــبـــارتي"
وإضافة حزب الباسوك إلى جوقد
لـتـكـوين أوسع إطـار لـلـمـعـارضة 
والـثالث  –تـشـكـيل جلـنـة تـنـسيق
ب اجلبهتـ  والهدف هو إنهاء
اخلـالف احملـــــتــــدم فـي صـــــفــــوف
ـعارضـة وتطـبـيع العالقـات ب ا
أطـرافـهـا  خـصــوصـاً اخلـصـومـة

التاريخية ب " حدك" و"أوك".
وكــان رأي طـارق الـدلــيـمي مـا دام
هــنـاك (صـقـور) في الـفـريـقـ فـلن
يـتـحـقق ذلك وهـو مـا حصـل فعالً
حـيث انـفـجر اخلـالف وحتوّل إلى
صــراع حــاد وجــرت مــنــاقالت من
جـانب بــعض األطـراف وسـاد جـو
من الــــكــــراهــــيــــة والــــبــــغــــضــــاء
واإلسـاءات  لم يـكن له مـبـرّر على

اإلطالق.
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لم يـكن مـفـاجـئــاً لـطـارق الـدلـيـمي
حـــ اتــخـــذت قـــراراً مع ثـــلّــة من
الرفاق بالـعمل على تـأسيس منبر
شــيــوعي من داخل احلــزب لــفــتح
حـــوار ونـــقـــاش حـــول ســـيـــاســـة
احلــــزب بـــــشـــــكل عـــــام واحلــــرب
العـراقية- اإليـرانية بـشكل خاص
وذلك بالتعاون مع عدد من الرفاق
واألصــــدقــــاء وبـــــعض الــــوجــــوه
الثقافية التي كانت تدعم توجهنا
ووقّع عـدد كـثيـر مـنـها (75 مثـقـفاً
بينـهم طارق الدليـمي) على مذكرة
احــتــجــاجــيــة بــشــأن الــســيــاســة
الثقافية وفي مـقدمة الشخصيات
الــتي شـاركـت في تـأســيس حـركـة
ـنـبر: نـوري عـبد الـرزاق ومـهدي ا
احلافظ وخالد السالم وماجد عبد

الرضا وآخرون. 
وكــانت ثـمــة اخـتـالفـات بــعـضــهـا
اركـسية وطـريقة نظـري يتعـلق با
الـتـعـامل  مـعـهـا بـهـدف جتـديـدها
ـا يـنـسـجم انـطالقـا من الـواقع و
مع ظروف العراق وأوضاع العالم
الـعـربي  وبـعضـهـا عمـلي يـتـعلق
وقـف من احلرب بـشـكل خـاص بـا
العراقـية- اإليرانـية حيث اعـتبرنا
ـــالـــئـــاً مـــوقـف " إدارة احلـــزب" 
لـلـحـركـة الـكـرديـة وإليـران. وكـذلك
ـوقـف من الـتــحــالـفــات الـتي في ا

1
انـية لـيراجع ي جورج كـلوني مـن امريـكا الى مـدينـة زولنـكن اال مـثل العـا اتى ا
الـبـرفسـور هـانـز بتـروس حـول االالم التي تـتـكرر فـي ظهـره حـسب موعـد مـسبق
ـشفى كلفة نحو 400 حجـزه قبل شهر  اجللسة واالشـعة واالستشارة بسعر ا

اورو. 
شـفى في منـتـصف الطـريق بـ بيـتنـا ومـدرسة ابـنتي مـررت صـدفة حـيث يقـع ا
ـعجب في انتظار كلوني الذي التي تـعودت العودة معه ظهرا .وجدت مئات من ا

خرج بسرعة واختفى في سيارة مظللة سوداء.
2

(س . ع. مطـشر ) من اهـــــالي النـاصرية  تخرج في كـلية اآلداب وظل سنوات
درسي  ومع موجــــة الهجرة التي هبت على يبـيع احللـــويات في باب النشاط ا
اوربـا قــبل اربع ســنـوات  هب (س) مـن الـهــابـ من اجـل حـيــاة فـضــلى وعـمل

غشوش.  يبعده عن بــــسطية اجلكليت ا
ـقـابـلـة االولى ثم حـولـوه الى سـلم نـفـسه فـي مـيـونخ وبـقى شـهـرين قـدمــوه الى ا
مـديـنـة فـوبـرتـال الـقـريـبـة من زولـنـكن بـحـوالي 20 كم  اتـصل بي وقـدمت لـه ما
استـطيع من عـون ومشـورة  لـكن نتـيجـة التـحقـيق جـاءت سلـبيـة و رفض طلب
جلـوئه  ثم اســتـأنف احلـكم  وهـو في انـتـظـار االسـتـئـنـاف انـزلق من عـلى درج
كـامب االقــامـة وخــلع كـتــفه  فـاتــصل بي وهـو يــنـحب من االلـم  فـأشـرت له أن
يذهب الى دائـرة الـسوسـيال ويـأخـذ منـهم ورقـة حتويل عـلى طـبيب سـوري الذي
حوله الى مـشفى مـديـنة زولـنكن الـقـريبـة وفحـصه ذات الـبروفـسور الـذي فحص
جورج كـلوني . والـذي قرر أن يجـري له عمـليـة على الـفور يـستـغرق فيـها عالجه

شفى. اربعة اسابيع ماب العملية والشفاء حيث عليه البقاء في ا
اجرى العـمليـة وفي ذات الغرفـة وبذات العلـة وذات توقيت الـعمليـة ونقاهـتها كان
هـنـاك تاجـر من اهل مـكـة يـبيع الـعـباءات الـرجـالـية وسـبق له ان تـعـامل مع جتار

العباءات الرجالية في مدينة النجف واحلي وسوق الشيوخ .
ـكي انه متى حصل على االقـامة سوف يدعوه تعـارفا وتصادقا واخـبره التاجر ا

كة وعمرتها . ضيفا 
يوم انتـهت النقـاهة واتى حسـاب مبلغ الـعملـية خرج االثـنان من غرفـة احلسابات

كي :كم كلفتك العملية ونقاهتها .? فسأل ( س . ع . مطشر ) صديقه ا
قـال : تـقــريـبــا ( ثالثـ الف يــورو ــ حـوالي 40 مــلــيـون

دينار عراقي) . وانت كم كلفتك .?
ضحك (س) وقال كلفتني (صفر يورو) فبلدية فوبرتال

دفعت كل التكاليف.
ـكي مـازحا وهـو يـعانق صـديقه (س) ضحـك التـاجر ا

انيا. مودعا وقال :ليتني طلبت اللجوء الى ا
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