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لن أكون مجانبا للحقیقة في قولي إّن حسین سرمك كان 
 عراقًا یمشي على قدمین

 
  الشاعر العراقي 
   یحیى السماوي 

  أھكذا تغدرنا یا حسین 
  بغیابك العجائبي المفاجئ 
  الذي یشبھ رؤاك وأخیلتك 

  وحدوسك واكتشافاتك 
  ویشبھ ھواجسك وتساؤالتك 

  لتك في رحلة الكدح وبسا
                           والقھر                           

                                       الشاعر والكاتب العراقي 
                                             سعد جاسم
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المخاطبات من
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  زمن النقاء الثقافي   






















  

 





























  

 




















  

 



   

  الǔقاء 
  )عن حفر وجمر وعطر حسین سرمك حسن(                

  



















  

 




























  

 





























  

 



























  

 





























  

 




























  

 




























  

 





























  

 





























  

 





























  

 

















  
  

                                
                          

                        



  

 



  

    إشارات 
  
سلة  - ص الم ابي أوراق ، ن ن كت ة ، م  دار رؤى للطباع

  . ٢٠١٩العراق ،والنشر
افي  - اء الثق ن النق ص زم ابي أوراق، ن ن كت  دار رؤى ، م

     ٢٠١٩ العراق ،للطباعة والنشر
 ،)عن حفر وجمر وعطر حسین سرمك حسن  ( نص البقاء   -

  ٢٠٢٠جدید 
  



  

 



  
  دیب حسین سرمک حسنالحکیم األ

  رحیل مبهم أم إجابۀ معلقۀ
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المالحق 
  

   من كتابات الدكتور حسین سرمك حسن   ١/ ملحق رقم 
   شھادة الشاعر والكاتب العراقي سعد جاسم   ٢/ ملحق رقم 
 شھادة الكاتب والسارد العراقي تحسین ٣/ ملحق رقم 

  كرمیاني
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   حسین سرمك حسن.                د
  ١٢/٩/٢٠١٤ –          بغداد المحروسة 
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  حسین سرمك حسن .            د
      ناقد وطبیب مختص بالطب النفسي 

  ١١/١١/٢٠١٤ –    بغداد المحروسة 
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طفل عراقي أحرقتھم الوالیات ) ٧٠٠(جانب من جثث )٢(

  . وھم أحیاء في ملجأ العامریةالمتحدة



  

 



  ٢/ ملحق رقم 
  شھادة الشاعر والكاتب العراقي سعد جاسم

 

 

 

 سعد جاسم
 شاعر وكاتب عراقي
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  ٣/ ملحق رقم 
  شھادة الكاتب والسارد العراقي تحسین كرمیاني
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Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 

To:Hosham Al-quisy 
10 Nov at 8:38 am 





 


Hosham Al-quisy 








 




31 Dec at 8:21 pm 



  

 




Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
1 Jan at 12:54 am  
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  Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
22 Dec at 3:00 pm 
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Hosham Al-quisy 
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Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
Mar 18 at 9:28 PM 

 


 

 
 





  

 



Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
Dec 27 at 2:37 PM 
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Hosham Al-quisy 
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To:Hosham Al-quisy 
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Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com 
Hosham Al-quisy Today at 15:40  To  

  
 


 

 
 

  

  
  

  Re: 3كتاب 
Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
15 May at 6:24 PM 
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Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
5 Sep at 12:38 PM 

  

 



  

 Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
17 Feb at 8:14 PM 


  

 


 




  

 



Hosham Al-quisy 











  

Sun, 26 Jul at 8:48 pm 

 
Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
Sun, 26 Jul at 11:06 pm 








  

 






 




Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To:Hosham Al-quisy 
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 Re: ھكذا  

People 
Hussein Sarmak <hsarmak@gmail.com> 
To 
Hosham Al-quisy 
Today at 13:18 
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   ٤/ ملحق رقم                               
                                                              الرئیسیة  

 الموسوعة 
 صور نادرة  
 ول الموقعح  
 االتصال بنا  
 مالحظاتكم  

 إبحث ...أكتب ھنا كلمة البحث   :بحث
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  الرئیسیة 
 الموسوعة 
 صور نادرة 
 حول الموقع 
 مالحظاتكم 
 االتصال بنا 
 سیاسة الخصوصیة 

 بحث
 

 
 أدب رحالت 

 ٢٠٢٠ یولیو ٣٠, الخمیس 
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