
  سرية حسني رحيمسرية حسني رحيم
  كما يرويها بنفسهكما يرويها بنفسه

 

فتحت عيني على العالم في منطقة الفيصلية وكان اول اصدقائي الصامتين  نهر 

الخوصر الذي علمني لغة أألنهار في الصيف يختفي تدريجيا ويترك برك صغيرة في 

التي سرعان ما تختفي وحين يعود من رحلة يباسه اكون .قاعه مآلى بالدعاميص

قادما يمسح عقابيل قيظ الموصل فأركض امامه فرحا اراه من بعيد ..اول مستقبليه 

منذ ذلك الوقت كان احساسي بأن ثمة نهر يالحقني محاوال أفشاء سر .بنهر يالحقني 

انتقلنا الى محلة الشيخ دمحم في باب الجديد هناك عرفت معنى ان تسكن ...الماء لي 

القلب في بيت من جص وحجر وصمان ويسكن معك اكثر من جني او مالك طيب 

وكان بيتنا يقع قرب بيت الرضواني وهو رجل يحبه اهل الموصل وينسبون له ..

في ..كرامات وافعال طيبة واعمال خير للفقراء والمعوزين وكانت امي تمتدحه دائما 

سمعت اولى قصص , بيتنا الذي ننزل له في زقاق ضيق بأرضية طينية زلقة بالشتاء 

نة خلقت لتجلس وتحكي حكايات أألطفال امرأة بدي...الرعب من خالة سيدية 

مشكلتي ان ذاكرتي تحتفظ بتفاصيل كثيرة عن طفولتي  حين ..المسحورين بالعالم ..

ربما تحب طفولتي للذاكرة اطوار ..كنت وحيدا وسعيدا دون مراحل حياتي أألخرى 

هناك تلقيت اشياء ..وانتقلنا الى حضيرة السادة قرب حمام المنقوشي ..غريبة حقا 

شيء مهول جعلني اتعرف ألول مرة ان اقسى ..جديدة كانت اكبر من مخيالي 

رغم اني وقتها لم يكن مخيالي قادرا على ..المخلوقات على أألرض هو أألنسان 

اناس معلقون على ( ..سنوات4)استيعاب او حتى فهم مايجري ربما لصغر سني 

كيف يمكن ألنسان ..عي اعمدة الكهرباء وقد مزقت اجسادهم وكان هناك سؤال بقي م

لكن ما شاهدته .. 9191ان يقتل انسانا آخر دون ان يعرفه وكانت تلك احداث عام 

وقد . فيما بعد كان ابشع وكلما تقادم العمر زادت  الصور بشاعة وأألحداث جساما 

بدأت قراءاتي في وقت مبكر من عمري واستمرت لسنوات التي كانت اللبنة أألولى 

قرأت معظم التراث العالمي في .. قافية وأألبداعية فيما بعد لنمو شخصيتي الث

وكانت لهذه ..الفلسفة والفكر وأألداب والفنون ثم تحولت الى التراث العربي بمجمله 

الثنائية الثقافية أثرها في شمولية رؤيتي للعالم وحركة أألنسان والتي ظهرت في 

عتقد انني مررت على كل ا..نصوصي الروائية والقصصية والمسرحية والشعرية 

وماكتب عن اعمالي ... الفنون وأألداب من رسم ومسرح وفنون سردية وشعرية 

 .هي مسار مازلت اسير عليه ...من دراسات وقراءات 

  
  
  
  



  
  
  

 .حسين رحيم : االسم األدبي 
 .روائي : االختصاص  

  9191   : المواليد 
 .عضو اتحاد ادباء وكتاب العراق 

 .الدراميين عضو اتحاد 
 .عضو اتحاد كتاب األـنترنيت العراقيين

 عضو نقابة الفنانين العراقيين 
 

 المؤلفات المؤلفات 
    

  7002عام  ( الهيئة المصرية العامة للكتاب)  ....رواية   -اِلقران العاشر  -9
 70002عام  .سوريا..منشورات ليندا .... رواية  - ابناء السيدة حياة -7
 .موصل/ العراق / دار صحارى للنشر( مجموعة قصص ) لعنة الحكواتي   -2
 .موصل/ العراق / دار صحارى للنشر ( مجموعة مسرحيات ) االخوة ياسين  -4
 بريطانيا / لندن...دار مومنت للنشر والتوزيع ( ديوان شعر ) ــــــــــ ـدمع العسل 5
 (تحت الطبع ) بريطانيا / دار مومنت للنشر والتوزيع  لندن ( رواية ) ـــــــ حزن الخورنق 6

 
  

  

  

  

  

  

 
  ::القصص القصص 

نشرت في مجلة ثقافات البحرينية وجريدة  رقيم الطوفان  -9
  الزمان



واألديب وموقع نشرت في جريدة نينوى والزمان ...        حقيبتي الصفراء التي -2
 معابر 

 .نشرت في جريدة نينوى وجريدة الزمان    صهيل الجنادب   -1 
الموصل عام / نشرت في مجلة الجامعة     الفارس  -4 

9191  
 2001عام / نشرت في جريدة األديب     السيد وادي عكاب -9
 نشرت في مجلة الجامعة االردنية    صبي االحالم  -1
 نشرت في مجلة ثقافات البحرينية    اغنية معيوف  -9
 نشرت في جريدة األديب البغدادية    السيد وادي عكاب  -8

 سيد حديقة الشهداء                  -1       
 

  ::المسرحيات المسرحيات 
  
  9114شاركت في مهرجان المسرح العراقي في بغداد عام  -أ اإلعدام  -99

شاركت في مهرجان الحدباء المسرحي الذي اقامته كلية  -ب
 ( .2001نيسان )الفنون الجميلة في الموصل 

 . 9111شاركت في مهرجان المسرح العراقي في بغداد عام   اإلخوة ياسين  -2
,  9111شاركت في مهرجان المسرح العراقي في بغداد عام  هذيانات معطف  -1

 . نشرت في مجلة سطور المصرية 
 .نشرت في مجلة سطور المصرية  -أ عشق يبحث عن رحيل  -4

  9119شاركت في مهرجان المسرح الشبابي الرابع عام   -ب
وقدمتها كلية الفنون  مونودراما نشرت في مجلة تايكي األردنية امرأة  تالآ -9

 . جامعة الموصل –الجميلة 
 .ـــــــ   شتاء الكبرياء -1
شاركت في مهرجان الحدباء المسرحي    (  مونودراما بانتومايم) الجمجمة  -9

( 2001ان نيس)مته كلية الفنون الجميلة في الموصل الذي اقا
 .وكذلك شاركت في مهرجان الالذقية للمونودراما في سوريا 

 .ـــــــ   .ترنيمات سومرية  -8
 .ـــــــ    .الخفاشة  -1

 نشرت في موقع مسرحيون .           ليلة الكراس  -90
 .  نشرت في جريدة مسرحنا المصرية مسافر زاده الظالم -99
 منودراما .......... الرجل الرابع  -92



 على صهوة أأليمان   مسرحية - 94
  رض اغلبه على مسارح مدينة الموصلاكثر من عشرين نصا مسرحيا شعبيا كوميديا ع – 99

  

)) ــــ: التالية مسرحياتالقصص و الو  مقاالتالشعرية و ال النصوصـــ في أألعوام أألخيرة نشرت 91
ابو ليلى المقلقل / آخر شعراء المدينة/ اضحك/ أعرف رجال/ آآلخر مني / البطة العمياء 

اوهام / المغياب/ الفارس / الحب وحزن اليمام / التماهي في رواية حسين رحيم / 
/ شتاء التاريخ/ شرطي المرور/ حين يسمعون متى يصغون / ثالثي سحرة العالم / الحداثة

 في المجالت والمواقع العراقية والعربية (( سؤا  / حرجةشاعر المنطقة ال
قصر القصب / السيد حذاء / رجل الجبل/ رقصة الصعاليك/ زمن الشاعر/ سؤال البغل      

هوية / وهم/ عشق/ قنصورها الزنجاري / كلكامش/ مبخرة حظي/ قافلة طفولة/ أألسود
 ....معبر النساء/ مملكة الشاعر/ رمنزل العائلة الكبي/ هذايانات شاعر/ الثقافة العراقية

  المواقع والمجالت 
 الديار اللندنية 

 بصرياثا/ 
 انتلجنسيا / 
 الكاردينيا / 
 /النور/ 
 الجسرة الثقافية 
 الكلمة/ 
 معابر / 
 مدونة احمد طوسون /
 ابراهيم العالف. مدونة د/ 
 الحسو الموقع االدبي للدكتور احمد/  
 ب . ت .ك/ 
 الثة ضفة ث/
 الناقد العراقي / 
 جسور المغربية ...
 قاب قوسين/ 
 الناقد العراقي /  
 التآخي / 
 أألدب العربي المعاصر/



 الفكر العربي/ 
 فن . ادب/ 
 فكر العربية / 
 جريدة الصباح / 
 كتاب أألنترنيت المغاربة / 
 مجلة فكر/ 
 طنجة المغربية / 
 قلم رصاص / 
 مؤسسة الفكر الثقافية /
 أألعالم العراقي في الدانمارك / 

 /أنتلجنسيا الثقافة والفنون 
 مجلة اثقافة 

 مجلة الفنون المسرحية 
  ::لجوائزلجوائزاا

القصة القصيرة التي أقيمت في مركز شباب الموصل عام الجائزة أألولى في مسابقة .0
 ( .صبي أألحالم)وكان ذلك أول نص قصصي اكتبه وعنوانه 0725

حقيبتي الصفراء )أألولى في مسابقة القصة القصيرة التي أقامتها جريدة نينوى بقصة الجائزة . 7
 7000عام ...(.التي

 (سيد حديقة الشهداء)الجائزة أألولى في مسابقة قناة الديار الفضائية للقصة والشعر عن قصة . 2
عن رواية . واية الجائزة التقديرية األولى في مهرجان البغدادية أألول للقصة القصيرة والر . 4

   ..(موصليا)
  7007عام ( لعنة الحكواتي ) ــــــــ جائزة ناجي نعمان العالمية عن قصة 5

  ::المقاالت والدراسات المقاالت والدراسات 
عشرات المقاالت والدراسات في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والرواية منشورة في أكثر : أوال 

 . من صحيفة ومجلة عراقية وعربية ومواقع الكترونية مثل موقع معابر وموقع مسرحيون 
بداعي وعدة لقاءات  ي اإلفي مجالت وصحف عراقية حول منجز  يعدة لقاءات وحوارات مع: ثانيا 

 ضائيات عراقية  في ف
 
 

 



  من دراسات في مسرحياتي من دراسات في مسرحياتي   كتب عنيكتب عني  ماما
بحـ  القـي فـي المـ تمر السـابع لكليـة الفنـون الجميلـة : قراءة فـي مسـرحيات حسـين رحـي   -0

 .نج  الدين عبدهللا سلي  . بقل  د( 7007 – 7000)جامعة بغداد 
نــدوة بحــ  القــي فــي : الفضــاء الــدرامي فــي مســرحية اإلخــوة ياســين تــ ليف حســين رحــي   -7

ــ  المــدر   التــ ليف المســرحي الــمي أقامتــه كليــة الفنــون الجميلــة فــي جامعــة الموصــل بقل
 .بشار عبد الغني : المساعد 

بقلـ  نـدى كمـال : الجمجمة عـر  مونـدرامي مـن العـراق بانتومـاي  رائـع ومضـمون معبـر  -2
 ( .سوريا)سلوم ورفيدة يونس احمد 

 ( .الكويت)فادي ابو زيد جريدة الوطن : الجمجمة اضافة ابداعية لمسرح المونودراما  -4

 بقل  دمحم جابر : دراسة عن رواية القران العاشر  -5

/ صــحيفة أألديــب البغداديــة / دراســة عــن القــران العاشــر بقلــ  عبــد الكــري  يحيــى الزيبــاري  -6
 العراق

قــرة / صــحيفة باخديــدا /اثــر الصــران أألنســاني وأألجتمــاعي فــي مســرحيات حســين رحــي   -2
 .دين عبد هللا سلي  نج  ال. د. قوش

دمحم . د. دراسة فـي مجموعتـه القصصـية لعنـة الحكـواتي / لعبة أألزمان عند حسين رحي   -8
 جامعة الموصل / جواد حبيب البدراني 

احمـد قتيبـة   . بقلـ  د: دراسة عن مسرحية عشق يبح  عن رحيـل للم لـف حسـين رحـي   -7
 .مركز دراسات الموصل 

 (السلطة في مسرحيات حسين رحي ) مالي المسرحية بعنوانعن مجمل اع( سيمينار)بح   00  

 للدكتور احمد قتيبة
 للناقد صباح سلي  ...للروائي حسين رحي  ( ...ابناء السيدة حياة)ــــــ التماهي في رواية 00
مقدمة ...رسالة ماجستير ...واخرون ...ـــــــ الفضاء الدرامي في بعض نصوص حسين رحي  07

 من قبل الطالب زياد طارق فاضل  الى جامعة بابل
رسالة ماجستير مقدمة لجامعة تكريت من قبل ...ــــــ التجريب في مسرحيات حسين رحي  02

 الدوري عبود يوسف  الطالبة خلود

 اعمالي 
 .. جريدة الغد/ جريدة الوئام / نوى جريدة ني....عملت محررا في الصحف والمجالت  التالية /

  7005و 7000مجلة مناهل جامعية  مابين عامي ...جريدة ومضات جامعية 



عضو لجنة فحص النصوص في المسابقة أألبداعية السنوية التي تقيمها جامعة الموصل ويشترك 
 فيها منتسبو الجامعة من تدريسيين وموظفين وطلبة دراسات اولية وعليا في مجاالت القصة

 اكتشفت مواهب في الشعر ...والشعر والخاطرة والرس  والموسيقى والخطابة   ولخمس دورات 
 معلومات أألتصال 
 hussain.abdabd@gmail.comالبريد أأللكتروني 

 hussain raheem..حسين رحي  :فيس بوك 
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