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ــــا.. ــــه ــــت ـــمـــيـــعـــة الــــتــــي رأي ل

لميعــة عباس عمــارة.. وجه آخر

زيد الحلي 

هدية حسين





في صباح اليوم التالي، ساد بيننا 
وجوم وحزن، وبعد دقائق أطّلت 

المدرسة الجديدة.. امرأة 
فارعة الطول، واسعة العينين، 

أنيقة بشكل مفرط.. ألقت 
تحية الصباح وراحت تتحدث 

إلينا..كان لها صوت ساحر، 
تتحرك برقة وتتكلم بعذوبة.. 

لم ُتْحدث طوال وقت الدرس 
أية جلبة، بل كنا منصتات 
بشكل عجيب ومأخوذات 

بهذه المرأة.. طرحت علينا 
طريقتها في التدريس التي 

ال تشبه أية طريقة عرفناها، 
فأخبرتنا أن درس اإلنشاء 

سيكون كتابة بحوث عن األدباء 
والمفكرين طيلة النصف األول 
من العام الدراسي لكي يتسنى 

لنا تقوية ملكتنا اللغوية.
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هنا قبل أن أدخل في المقال 
الذي هو عبارة عن ذكريات أود 

أن أبين أن السداسي العظيم 
الذي تولى مسؤولية التجديد 

في الشعر العربي المعاصر 
ـل أطياف الشعب العراقي  ـَّ مثـ

الكبيرة تقريبا، فالسياب 
والبياتي من العرب السنة - ربما 
البياتي من أصول تركمانية كما 

يظن بعضهم- وبلند كردي، 
ليس كرديا فيليا كما يعتقد 
بعض الناس فجده كان شيخ 
إسالم زمن الدولة العثمانية 

ونازك وعاتكة كانتا عربيتين 
شيعيتين ولميعة عباس عمارة 
من المندائيين الصابئة وهي ذات 
معرفة واسعة باللغة المندائية 
ومدرسة للغة العربية.» عندما 
كنت في المرحلة الثانوية كنت 

أتابع مقاالت لها في مجلة النفط 
عن اللغات القديمة»

لميعة عباس عمارة 
د. قصي الشيخ عسكر

لميعة عباس عمارة

رفعت نافع الكناني

الــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــرة الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة
اسئلة بروست واجوبة الشاعرة لميعة 

عباس عمارة
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Please   
disturb me






 
 


 
 

  
 





       


 


 















من مذكرات نشرتها الشاعرة 
في المواقع االلكترونية






















      



     
















    

































    
   















   
 













































     













































































 

















      

































    






















































علوان السلمان

لميعـة عمـارة على أوتار العامية والفصحـى
لميعة عباس عمارة  

مع محمود درويش... ذكريات
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لميعة عباس عمارة.. شهادات













































































































 
   

  







 















صاحبة خيال رومانسي

جريئة.. شعرا وتوجها

ظاهرة اجتماعية 
وشعرية

ثائرة بوجه التقاليد البالية
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عالية كريم

احمد جبار غرب

لميعة عباس عمارة  
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WHOIS WHO
   






لميعة عباس عمارة 
ـــة ـــوث ـــجـــمـــال واألن ـــة وال ـــرق ـــرة ال ـــاع ــــرةش ــــاع ــــــــداعــــــــات ش اب
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م. الف باء عام 1970
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لميعة عباس عمارة تتذكر بدر شاكر السياب
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

15

مدير التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

التصحيح اللغوي: نوري صباح

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

نائب رئيس التحرير 

عدنان حسين

لميعة عباس عمارة تكتب عن السياب والحزب الشيوعي 
عدنان عاكف 
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أول لقاء مباشر مع لميعة عباس عمارة وشعرها كان في بغداد، على إحدى قاعات كلية الهندسة، في أواخر عام 1969 أو 
مطلع عام 1970. كنت ما زلت حديث العهد ببغداد وعالمها الثقافي والسياسي، وذلك بعد غياب طويل عنها خالل فترة 

الدراسة. أخبرني اخي ( كان طالبا في كلية الطب ) عن ندوة ثقافية ينظمها اتحاد الطلبة، يشارك فيها لميعة وعبد 
الرزاق عبد الواحد.. اتصلت بصديق قديم من الطائفة المندائية، أعلم جيدا انه سيشعر بنشوة كبيرة وهو يستمع الى 

شاعرين من طائفته، بالرغم من معرفتي بانه ال يطيق سماع الشعر بكل أنواعه..



اغني لبغداد
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