
أيام اللومانتيه الباريسية
الجزء الثاني!!!! ابتسامة المل ودمعة اللم .... في خيمة طريق الشعب 

* أنيس ناجي عباس*  عنوانا للوفاء خيمة هذا العام بأسم الراحل
اعتاد القائمون على خيمة طريق الشعب اقامة لقاء تحضيري مساء الخميس قبل انطلق فعاليات

لجمعة  يتضمن ترحيبا بالقادمين للمهرجان وندوة سياسية مفتوحة بين الحضور, المهرجان صباح ا
نشاط الخميس هذا العام كان حفل, وممثل قيادة الحزب الذي كان في هذه العام الرفيق سلم علي 

الذي(  أنيس ناجي عباس ) تابينيا لئقا باحد فرسان الرعيل الول من المناضلين الراحل أبو نصير 
وان كانت منظمة فرنسا قد اقامت في حينه حفل تابين كبير يستحقه النسان الذي كان مثال رائعا
للوطنية والوفاء للفكر الذي اعتنقه وللحزب الذي انتظم في صفوفه ولشعبه الذي ناضل لعقود من

ال أن تابين الراحل في خيمة الطريق في اللومانتيه له معنى أخر يرتبط, أجل حياة كريمة لبنائه
بتاريخه المشرف  وحضوره المتواصل في كل سنوات المهرجان يرحب بالجميع ويحاور بهدوء اجيال
الحاضرين في كل عام دون ان يعلم الكثير منهم بان الرجل كان احد اثنين وقعوا على استمارة النتماء
لسكرتير الحزب الحالي الرفيق حميد مجيد موسى كما أشار الى ذلك العزيز داود امين في احدى

ن  لمميزة لدورة سابقة للمهرجا تضمن التأبين كلمة منظمة فرنسا القاها الرفيق خالد, تغطياته ا
الصالحي أضافة الى قصيدتين للشاعر عبد الرضا حمد جاسم من فرنسا ومشاركات أخرى من رفاق

لقد أطلق على خيمة الطريق هذا العام أسم الراحل وهو يستحق ذلك وهي مبادرة, الراحل ومحبيه
كان عريف الحفل ماجد فيادي الذي يقول لم, تمثل عنوانا للوفاء الذي ليفارق الشيوعيين اينما حلوا 

أكن أعلم ان الراحل كان أحد المستهدفين في قطار الموت سيئ الصيت الذي خطط الفاشست من
عصابات الثامن من شباط السود لتنفيذ سيناريو أحدى أبشع جرائم القتل المكتض بها تاريخهم لكن

.مخططهم لم يكتمل والقصة لزالت حية في ذاكرة العراقيين 

الفنان صلح جياد كما في كل عام ينفذ لوحة الحدث التي تشكل خلفية لمسرح الخيمة وعنوانا
هذه المرة كما في كل مرة كانت ريشة صلح البارعة قد اختارت القلب من لوحة,للحدث البرز فيها 



بيضاء تمتد على كامل عرض المسرح وترتفع اكثر من مترين كخلفية له يتوسطها وجها مبتسما
للراحل تلقي نظرته البوية عيون الجميع برضى وهدوء أعتدنا عليه ليرافقنا كما في العوام السابقة
محاطا هذه المرة بالفضاء البيض الذي أختاره الفنان صلح جياد بحرفية ولأروع مشيرا الى طقس

لكن صلح جياد يفاجئ الجميع بتفصيل انساني لينسى حين أعلن في, المغادرة لنسان لينسى 
أمسية التأبين أن الراحل الذي التقاه منذ أكثر من ثلثين عاما وفي بدايات خروجهم من العراق  كان

لح  فما كان منه ال ان نزعها من, قد أشار عليه بشراء الساعة التي لزال يستخدمها الفنان ص
فأي معدن هذا الذي يحافظ, معصمه وقدمها للسيدة أم نصير مفضل أن تكون ضمن مقتنيات الراحل 

تضاف الى ذلك صورة معبرة أخرى كانت فارستها, على بريقه خاطفا للبصار يافرسان الوفاء وعنوانه 
بنة عريف الحفل في التأبين ماجد فيادي وعمرهاأ* ليليان  *أصغر مشاركة في مهرجان هذا العام 

بضعة أشهر كانت والدتها تضعها لبعض الوقت على المسرح تحت لوحة الراحل أبو نصير وهي تبتسم
للجميع وتحرك أياديها لكل من يداعبها لتشكل عنوانا رائعا لجيال قادمة تواصل بهم خيمة الطريق

.تواجدها الدائم في أكبر مهرجانات العالم

العمال الفنية داخل الخيمة
با  لخيمة في كل دورة في المهرجان أعمال فنية لفنانين عراقيين مقيمين في اور وقد, تحتضن ا

عرضت في هذا العام مجموعة من اللوحات الفنية كانت المجموعة القادمة من بلجيكا قد احضرتها
للمهرجان بمساعدة الخ علي السعدون المقيم في المانيا الذي تبرع مشكورا بايصالها للمهرجان
كما أشار الى ذلك الخ كريم الذي عرفنا بالفنانين المشاركين وهم كل من يقين القاضي وسحر
الحافظ وطارق شبوط ومؤيد جودة وقد عرضت اللوحات على الجانب اليسر من الخيمة يقابلها على
فنانيين كريم ابراهيم غرافية بالسود والبيض للمصورين ال لصور الفوت الجانب اليمن مجموعة من ا

والفنان عباس علي القادم من*  كامل شياع* القادم من بلجيكا أحد الصدقاء الشخصيين للراحل
المانيا الذي حدثنا عن صدمته مماشاهده من الخراب في زيارته الولى للعراق بعد ان غادره عام

لكن زيارته الثانية سجلت بداية فتح عدسته, مماتسبب في عدم استطاعته التقاط اية صورة  1980
تتالت بعدها التقاطاته المعتمده!! الفنية عندما استفزته لقطة وجود مراجيح الطفال وسط القمامة 

,على رؤية سياسية تمثلها اللقطة التي يختارها ليقدم من خلل أعماله الواقع العراقي بل رتوش
ت  عبر عن الف الكلما اثير كبير على المتلقي,ولن الصورة ت عتبر أن للفوتوغراف ت كمايقول فانه ي

وعند سؤالنا لماذا لم,لسهولة ايصاله الفكرة دون العتماد على مستلزمات وسائل التصال الخرى 
تكن الصور باللوان أجاب الفنان عباس علي أن الهم النساني من الصعب أن يطرح باللوان وهمنا في
العراق يتوضح أكثر بالسود والبيض مشيرا الى ان هناك ألف التونات التي تتكون منها الصورة الفنية

.غير الملونة



الفنان عباس علي سجل مشاركته العاشرة في مهرجان اللومانتيه هذا العام فقد كانت المشاركة
وقد أقام ثمانية معارض في المانيا ويستعد لمعرضه التاسع في 1985الولى له كما يقول في عام 

.الشهر القليلة القادمة 
مساهمة فردية عنوانها العراق

د المهرجان عرضت السيدة سالمة السالم لكثير من روا أمام الخيمة وعلى طاولة ازدحم حولها ا
نماذج رائعة من مشغولت يدوية من الفضة المطعمة بالخرز الملونة مما يبرع به, القادمة من السويد

في تشكيلة أثارت الدهشة والعجاب وهي تحاور الجميع, الجذر العراقي الصيل, أخوتنا المندائيون
بابتسامة تضفي على الزي العراقي الذي ترتديه اشراقة تذكرنا بأفراح العراقيين التي غيبتها المحن

.تحية للسيدة سالمة ولمبادرتها الرائعة , منذ عقود 

...يتبع

علي فهد ياسين


