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 لقاء االحبة في خيمة طريق الشعب

 
 

 السويد-  راهبة الخميسي
 
 

فٌكون لقاءنا السنوي للمشاركة فً هذا , ومثل كل عام ٌقام إحتفال اللومانتٌه, "خٌمة طرٌق الشعب"تحت دفء  
 .العرس الكبٌر

وكثرة عدد , "خٌمة طرٌق الشعب"ته كان لهذا العام نكهة خاصة وبهجة ممٌزة تفاجأ الجمٌع بروعة ماقدم
 .الزوار الذٌن أتوا من كل صوب ألجل المشاركة

 044واحدة من بٌن , لتكون مستقراً للفرح العراقً المشترك" طرٌق الشعب"فً شارع جٌفارا نصبت خٌمة  
ذه توزعت على مختلف مكانات ضاحٌة لوبورجٌه الفرنسٌة والتً خصصت له, خٌمة من مختلف بلدان العالم

 . المناسبة 
 .وكانت القلوب مزدحمة بالفرح واالمانً المشتركة  , كانت الشوارع مزدحمة  بالزوار

الكل ٌبتسم وقلبه معبأ , الكل ٌعمل بدأب, فالكل ٌغنً, جمعنا دفء هذه الخٌمة وكأنه دفء بٌت أسري مشترك
 .العالم بأمان وابتهاالت من أجل غد أفضل وسالم دائم لعراقنا الحبٌب ولكل شعوب

 

   
 

 
 

متراً مربعاً إستعداداً لتقدٌم الفعالٌات  054هذا العام وتجاوزت ال " خٌمة طرٌق الشعب"توسعت مساحة 
 .المختلفة

تأبٌن أقامه الرفاق , كان هنالك حفل تأبٌنً للرفٌق الراحل أنٌس ناجً عباس وقد حملت الخٌمة اسمه هذا العام  



رجان وقد حضره جمع كبٌر من االخوة الرفاق وأصدقاؤهم وبحضور السٌدة أم فً اللٌلة التً سبقت بدأ المه
الذي كانت صورته تتوسط واجهة مسرح الخٌمة والتً رسمها الفنان التشكٌلً , نصٌر زوجة الرفٌق الراحل

ن إشترك الجمٌع بوقفة تأبٌن وإجالل على روح الرفٌق أنٌس ناجً وألقٌت كلمة التأبٌن ع, الرائع صالح جٌاد
وقدم الرفاق ماجد فٌادي وصالح جٌاد , منظمة الحزب الشٌوعً العراقً ألقاها الرفٌق خالد الصالحً

ثم بعد ذلك شارك الشاعر , كما وقدم الرفٌق صباح عباس كلمة هٌئة تنظٌم الخارج, إستذكارات بهذه المناسبة
 .عبد الرضا الهاشم بقصٌدة أهداها لذكرى الرفٌق الراحل

 
لجمٌع فً تناول طعام العشاء والذي كانت أٌادي الرفاق قد أحضرته وقدمته للمتواجدٌن فً بعدها إشترك ا

 .الخٌمة
بعد انتهاء هذه الفترة استمرت تلك االمسٌة حتى ساعة متأخرة إشترك فٌها الجمٌع باالستماع الى االغانً 

 .الجمٌلة التً قدمها الفنان التشكٌلً أحمد الناصري القادم من هولندا
 

صباح الٌوم االول لمهرجان اللومانتٌه بدأ الجمٌع ٌتسارعون للتواجد مبكراً فً تلك الخٌمة الجمٌلة وكانت  فً
فكانت االبتسامات , لقاءآت الحضور مع بعضهم بمثابة لقاء االخوة المتباعدٌن حٌن ٌجمعهم بٌت االهل المشترك

ت ودمعات االلم المشترك على جرح العراق الجمٌلة على الوجوه ودمعات الفرح بهذا اللقاء ترافقها حسرا
 .الحبٌب

تعالت أصوات الهالهل وهً ترافق االغنٌات العراقٌة الجمٌلة إبتهاجاً بهذا اللقاء الجماعً الكبٌر وأخذت 
الشغٌلة مكانات عملها لتبدأ الفرح مع رائحة االكالت العراقٌة والشاي العراقً الذي تفوح منه رائحة الهٌل حتى 

فٌتهاتف الزوار , مات المجاورة وٌتألأل بجانبه زهو الهاشمً البغدادي الذي ترتدٌه الرفٌقة  سوسنعبر الخٌ
 .لشربوا منه

كباب المنقلة ورائحة الشواء اللذٌذة تجمعنا مع الرفٌق سعد من هولندا والذي كان ٌالزم المنقلة كعادته كل عام 
بهدوءه المعتاد واالبتسامة التفارقه بل تواكب , من فرنسااالرفٌق وداد , والٌبارحها حتى آخر اللحظات دون كلل

, طبعاً ال: حركة أصابعه مع تشٌٌش أسٌاخ الكباب وتتعزز هذه االبتسامة وتكبرحٌن أسأله هل تعبت؟ فٌقول لً
فالفل الرفٌق ماجد الطٌبة مثل , لم ٌفارق طاولة تشٌٌش الكباب معً بألفة االخوة الرائعة, الرفٌق أبو وسام

ته وركنه الجمٌل الذي ٌنتظر إزدحامات الطابور الواقف باستمرار بانتظار لفة الفالفل التً تحضرها طٌب
شوربة العدس اللذٌذة التً تطبخها الرفٌقة أم فرح وال , الرفٌقة رٌمه تساعدها فتاتان من الشبٌبة هند وأمانً

, ٌالزم فرٌق العمل هذا, ده عدد من الرفاقالبرٌانً العراقً الطٌب ٌساهم فً اعدا, تفارقها ابتسامتها البهٌة
الرفاق واالصدقاء الذٌن , الرفٌق عالء لقطع بطاقات شراء الطعام والمشروبات وقنانً الماء دون كلل أو ملل

الكل , الكل ٌغنً, والكل ٌرقص, كانوا ٌالزموننا وبالحاحهم المستمر فً تقدٌم المساعدات والعمل معنا ٌداً بٌد
 .عراقٌدعوا بمحبة لل

إال أن تعمل بدأب مع الشغٌلة طٌلة أٌام اللومانتٌه فكان حضورها ممٌزاً ومشاركاتها  ابت السٌدة أم نصٌر
 .كبٌرة

 



       
 

   
 

    
 

 
تناثرت هنا وهناك زهور عراقٌة جمٌلة هً , تناثرت فً الخٌمة هذا العام ومنذ الساعات االولى للمهرجان

وقد توزع , وا قد جاءوا لٌشاركوا وٌشتغلوا وٌمألوا االجواء فرحاً وبهجةالشبٌبة العراقٌة من فتٌان وفتٌات كان
أفراد هذه الشبٌبة الرائعة على مكانات العمل لٌساعدوا بإعداد االكالت أو فرم الطماطة والبصل والخس أو 

 . دتهفً كل شبر من الخٌمة كعا_ أبو سالم_ومع الجمٌع توزع عمل الرفٌق عبد المنعم علً....غسل االوانً



 .ولم ٌكن ٌنقصنا سوى أحبتنا الذٌن تعذر علٌهم المجًء هذا العام والذٌن كان مكانهم شاغراً إال فً قلوبنا
 

 
 

______________ 
 

قدم  الدكتور كاظم المقدادي عصر الٌوم االول ندوة معززة بالصور والتقارٌر العلمٌة حول موضوع التلوث 
ٌة فً العراق بسبب استخدام الٌورانٌوم المنضب من قبل القوات االشعاعً وتداعٌاته البٌئٌة والصح

وتحدث الدكتور المقدادي عن ,  3442وكررت استخدامه عام  , ضد العراق خالل حرب الكوٌت,االمرٌكٌة
خطورة اشعاعات الٌورانٌوم المنضب وأضراره الجسٌمة التً ٌخلفها وما آلثاره الفتاكة حتى على االجٌال 

 .وتخللت الندوة مداخالت الحاضرٌن وأسئلتهم, مة عبر السلسلة الغذائٌة والمٌاه الملوثة باالشعاعالعدٌدة القاد
 
 

 
 
 

 . واستمرت بعده االغانً العراقٌة الجمٌلة, بدأ بعدها برنامج القاء القصائد التً ساهم بها الشاعر ماجد مطرود
فلقد ساهم الفنانون العراقٌون من المانٌا وبلجٌكا , شكٌلًتزٌن جدار الخٌمة االٌسرهذا العام بلوحات من الفن الت



, (أحمد الناصري وآخرون, طارق شبوط, مؤٌد جودة,ٌقٌن الدلٌمً, غسان فٌضً,صالح جٌاد)وهولندا وفرنسا
وخصص الجدار االٌمن , لوحات تشكٌلٌة اصطفت على طول الجدار بألوانها الجمٌلة ومواضٌعها البدٌعة

, الممٌزة والتً كانت مساهمة من الفنانٌن عباس علً من المانٌا و كرٌم ابراهٌم من بلجٌكا للصور الفوتوغرافٌة
وكانت تلك الصور المعبرة الجمٌلة تحكً ما ٌرٌد  العراقً أن ٌقوله وهو ٌعٌش المحنة والزمن العصٌب مبتلعاً 

 .المرارة عاظاً على جرحه
والذي ٌلفت , ها الكرارٌس والمجالت والكتب القٌمةطاولة الكتب أخذت لها مكاناً خاصاً حٌث عرضت علٌ

للفنان كرٌم ابراهٌم الذي جاء من بلجٌكا حامال معه عدداً _ العراق الٌوم_االنتباه أن ضمن ماعلٌها كان كتاب 
لقد إهتم هذا الفنان بتصوٌر تفاصٌل الحٌاة الٌومٌة للعراقٌٌن , "خٌمة طرٌق الشعب"كبٌراً من النسخ لٌهدٌها ل

وموثقاً معانات شعبنا بكل صدق من , مؤرخاً حاالت عاشها أهل العراق ومازالوا ٌعٌشونها, ٌافهم المتعددةبأط
خالل فنه البصري الذي ٌوحً لك حٌن تتصفح تلك الصور فً الكتاب أنك تتابع معرضاً للفن المفاهٌمً ٌأخذك 

 ......ومع االسى والحنٌن, الغضب, االمل, الفرح, مع الشجن
 
 

 
 
  

فكان نصٌب معروضات السٌدة سلٌمة , إزدحمت الخٌمة بالمعروضات والفعالٌات رغم اتساعها هذا العام
شملت اكسسوارات مختلفة وبألوان زاهٌة وصنعة دقٌقة , طاولة كبٌرة على واجهة الخٌمة من الخارج, السلٌم

السلٌم وهً تقف قرب معروضاتها وكان للفوطة والجرغد اللتان ارتدتهما السٌدة , استقطبت مشاهدة المارٌن
 .تاثٌراً باستقطاب الزوار

 



 
 

فتصدر العرض , وقد تضمن الٌوم الثانً من أٌام اللومانتٌه فً خٌمتنا البهٌة عرضاً لألزٌاء العراقٌة الجمٌلة
راق المشغول الهاشمٌات بألوانها وتذهٌبها الب, الزي النسائً الجنوبً بالفوطة والجرغد والعباءة العراقٌة الجمٌلة

وكان , واالثواب العراقٌة الزاهٌة والدشادٌش الجمٌلة, والزي الكوردي الجمٌل بالوانه الساحرة الجذابة, بالبلك
بلغ عدد العارضات خمسة عشرة , لالطفال هذا العام حصة فً العرض أضفت جماالً وفرحاً دخل قلوب الجمٌع

بالمشً وٌطفن حول الخٌمة بصف جمٌل ترافقهن أغانً  عارضة تألقن على خشبة المسرح فً الخٌمة لٌستمًرن
 فجاء العرض ساحراً جمٌالً ( ما ألطف هذه الشمائل..ٌامن لعبت به الشمول)الموشحات العراقٌة 

 

   

 

     

 

 

 



 

 

 

 
والدبكة الكوردٌة والذي استمر لفترة مع االغانً , وكان بعد هذا العرض أن قدمنا عرضاً جماعٌاً بدبكة الجوبً

 .كان الرفٌق أبو نور قد هٌأها مثلما هٌأ كل أغنٌات المهرجانالخاصة التً 
واستضافت خٌمتنا فرقة الرقص الفولكلوري الفلسطٌنٌة لتقدم رقصاتها الجمٌلة والتً تزامنت معها رقصة 

 .لتعزز تالقح المحبة بٌن جمٌع العراقٌٌن, الجوبً والدبكات الكوردٌة الجمٌلة
ولم نشعر بالتعب , فالكل ٌعمل والكل ٌساهم وٌقدم المساعدة, تفنا وتعاوننا جمٌعاً عملنا الجماعً كان عنواناً لتكا 

 .رغم مواصلتنا منذ بدأ المهرجان وحتى آخر لحظاته
ولم ٌفت كامٌرات القناة العراقٌة أن صورت لقطات جمٌلة عرضتها على شاشتها خالل أٌام اللومانتٌه التً 

 . نا لبعضنا بعد انتهاء المهرجانرافقنا خاللها كادرها حتى لحظات تودٌع
كان أصعب مافً هذه االحتفاالت هو ٌوم إنتهاءها ولحظات التودٌع التً شهدت دموعنا ونحن نتهٌأ للعودة الى 

وتجدد االمل فً اللقاء , فتجددت اللوعة مرة أخرى وإعتمرت القلوب بمحبات صادقة, البلدان التً جئنا منها
 .القادم

 
 
 
 

 


