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عبد المجيد لطفي كاتب متشعب االهتمامات عانى عقوقًا 
وإهماال..؟ 
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عبد المجيد لطفي وعفيفة اسكندر 
والعودة الى كتاب صدر قبل خمسين عامًا

هل باالمكان أحسن مما كان؟ 


ناطق خلوصي

شكيب كاظم 

الباحث القدير مهدي شاكر العبيدي الذي 
كتب مقاال أشار فيه من جملة ما أشار، إلي 
العالقة التي كانت تربط بين الفنانة وعدد 

اب والشعراء والفنانين والصحفيين  من الكتـّ
العراقيين منهم القاص الرائد عبد المجيد 
لطفي الذي كان قد أصدر كتاباً  عنها وجد 

من يلومه علي إصداره. والبد من القول 
بأن المعلومات التي أوردها الباحث سليمة 

تماماً . 
لكننا قد نجد اآلن من ال بعرف حقيقة األمر 
وال قرأ الكتاب المذكور (الذي كان قد صدر 
قبل أكثر من خمسين سنة)، يتساءل: كيف 

ر كاتب مثله قلمه للكتابة عن فنانة  يسخـّ
؟ لقد أصدر القاص الرائد ذلك الكتاب وهو 

يقف علي عتبة الخمسين، بمعني أنه كان في 
ذروة نضجه الفكري آنذاك بما يعصمه من 

أن يغامر باسمه وسمعته ورصيده الثقافي 
بكتابة ما يسيء إليه.
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عبد المجيد لطفي .. ولغة الكتابة
القاص والشاعر عبدالمجيد 

لطفي 1992-1905
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عن جريدة التآخي

  احمد لفته

 كريم شاره زا
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من آراء عبد المجيد لطفي

كان االستاذ حميد المطبعي، الكاتب والصحفي، قد اجرى لقاءا مع الراحل عبد المجيد 

لطفي في ثمانينيات القرن الماضي. تضمن الكثير من آراء لطفي وانطباعاته عبر 

اسئلة وأجوبة سريعة وتجد هنا شذرات منها...

حميد المطبعي

عن كتاب عبد المجيد لطفي سيرة حياة
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عمالق االدب الكردي 
عبد المجيد لطفي

في ادب عبد المجيد لطفي 
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عن موقع كلكامش االلكتروني

  ولي شريف حسين الوندي

عارف علي فليح

ولد عبد المجيد لطفي في مدينة خانقين عام 1906 , قضى طفولتة على ضفاف 
(نهر الوند) عاش في حياة الحاجة والضيق وامضى شبابه في و ظائف  صغيرة 

وباماكن نائية وعاش في كهولتة صراع التحوالت السياسية ومع الذكريات يقضي 
شيخوخته , عاش لطفي ليكتب. 

وهو من بين الرواد الذين  رسموا بداية القصة في العراق، (عبد المجيد لطفي) 
وغيره نقلوا لنا بنفوس مرهقة وبقلوب بيض مشاعر الناس وصدى احوالهم 

االجتماعية الى مليون  ورقه بقيت اثارها في االجيال الى مليون ذاكرة مازال بعضها 
يتذكر عنفوان ذلك الجيل الذي اعاب على االقطاع انانيته في استغالل الفالح الفقير 

واعاب  على االنكليز استعمارهم للشعوب وأدانوا في المجتمع كل ما هو منحرف.
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عبد المجيد لطفي.. الوجه 
األدبي االخر
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عبد المجيد لطفي وريادة القصة القصيرة جدا 
جمال نوريفي العراق

وحيد الدين بهاء الدين
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

نائب رئيس التحرير 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com

    
   









 


   











    







   
   












    













   




    
















    


  
























   


   


   





  
   

     




  


     











































    










   
    




    







   

   






    



   















   





   


















   












   











    



















حميد المطبعي وكتاب عبد المجيد لطفي

 عبد الرزاق الدجيلي



تعكس موقفه من 
الفصحى واالزدواج اللغوي

رسالة من عبد المجيد لطفي 
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Charles AFerguson  


Diglossia
 


 
    


 

     


















 










   







 




 





 





 





عن مجلة االقالم

د. صالح جواد الطعمة


