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العمل الفائز
ق���ص���ي���دة ق���ص���ة ح��ب��ي��ب�ين

مسيرة الحياة

يف بغداد عام  1955يف حملة الش���اكرية منطقة كرادة مريم ولد كريــم عــودة (كريم العراقي)،
حيث نشأ يف عائلة كادحة حتب الشعر والفن واالدب.
بدأ كتاباته بأغاني للطفولة واشتهرت تلك األغاني من خالل برامج األطفال يف إذاعة وتلفزيون
العراق ،وكذلك املناهج املدرسية.
أنهى دراس���ته اإلعدادية ثم معهد دار املعلمني يف بغداد ونال ش���هادة الدبلوم يف املوس���يقى وعلم نفس
الطفل يف بغداد.
عمل حبقل التدريس واإلشراف الفين يف وزارة الرتبية والتعليم العراقية ،ثم تفرغ لكتابة األوبريت
واملسرح املدرسي.
شغل عدة عضويات أدبية منها:
• عضو احتاد األدباء والكتاب العراقيني.
• عضو احتاد الكتاب واألدباء السويديني.
• عضو احتاد الكتاب واألدباء اإلمارات.
• عضو مجعية املؤلفني وناشري املوسيقى العاملية  SACباريس.
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المسيرة الشعرية
غنى من كلماته أغلب جنوم الطرب العراقي ،وعدد كبري من جنوم الغناء العربي .وأصبح البعض
من قصائده ضمن املنهاج املدرس���ي ملرحلة التعليم األساس���ي يف املدارس العراقية ،منها :أقول ش���ك ًرا ..
وس���امل يا عراق  ..وأخ�ت�ي الصغرى ..وقد أصبح���ت قصيدته بغداد طابع بريدي أصدرت���ه وزارة املالية

العراقية عام .2007
عرض���ت م���ن تأليف���ه أربعة أفالم س���ينمائية ثالث���ة منها يف دور الع���رض العراقي���ة والرابع يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
حلن من كلماته الش���عرية الفنان الكبري الراحل بليغ محدي ثالث أغنيات غناها الفنان سعدون جابر
يف منتصف مثانينيات القرن العشرين.
عاما أمثرت عن أمجل ما غنى الس���اهر
امتدت عالقته مع الفنان الكبري كاظم الس���اهر ألكثر من ً 30
ألكثر من  100قصيدة وأغنية.
كما غنى من أشعاره أغلب مطربني العراق وجنوم الطرب العربي.

الجوائز
 -1جائزة اليونس���يف كخطاب إنس���اني يرتجم عذابات أطفال العراق يف قصيدة (تذكر) اليت غناها
الفنان الكبري كاظم الساهر.
 -2حصل على قالدة اإلبداع من قناة الشرقية الفضائية.
 -3حصل على جائزة بوشكني ،االحتاد السوفييت السابق.
 -4حص���ل عل���ى اجلائزة األوىل مناصفة مع الفنان قاس���م املالك عن س���يناريو وحوار فيلم عريس���ي
ولكن ،لدائرة السينما واملسرح عام .1990
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أوال :الشعر:

مؤلفاته

 -1املـطـر وأم الضفرية
 -2احملكمة
 -3هنا بغداد
 -4كثر احلديث.
 -5يا ابن ادم.
 -6يا شاغل الفتيات.
 -7خنلة جدي.
 -8الطباخ املرح.
 -9حروف املعرفة.
 -10الغواص واللؤلؤ.
 -11أطفال يتحدون االعاقة.
 -12األمومة وبستان جدي.
 -13وفدى عينيك.
 -14أل���ف أكثر م���ن  500قصيدة وأغنية مغناة ،كما ألف العديد من مقدمات غنائية ترتات لعش���رات
املسلس�ل�ات العربية وأغاني املس���رح واالوبريت وترمجت قصيدته :سيدة الصرب اىل اللغة الدمناركية
وستصبح ضمن املنهاج املدرسي اجلامعي يف كوبنهاجن بد ًءا من عام .2020
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في المسرح:
كت���ب أرب���ع مس���رحيات ثالثة منها عرضت يف مس���ارح العراق منها يا حوته يا منحوتة ومس���رحية
عيد وعرس ومس���رحية دنيا عجيبة ويقظة احلواس ومس���رحية قوس املطر اليت عرضت على مسارح
اإلمارات من إخراج الفنان مرعي احلليان.
القصة القصرية والرواية:
 -1رواية الشاكرية صدرت يف بغداد.
 -2حكايات بغدادية صدرت يف مصر دار مصر احملروسة .
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في مرآة النقاد
يف مقارنته بالسياب يقول عنه خالد مطلك:
إن كري���م العراق���ي توجه حنو لغتنا اليومي���ة ،لغتنا اليت حنزن بها ،ونضحك بها ،وحنب بها ونغين
بها .والغناء كما أعتقد هو أصل الش���عر وجوهره .بكل طاقته العاطفية اجلنوبية ش���حن كريم هلجة
األغني���ة البغدادية بطاقة حداثية أثرت عميقاً يف مس���ار هذه األغنية ومعه ول���دت أغنية املدينة ،أغنية
حس مدني أني���ق وتلقائي متش���ي إىل جانب زمنها
عص���اب العصر ونرجس���يته ،ص���ارت األغنية نت���اج ّ
بالضب���ط ال تتق���دم عنه وال تتأخ���ر يف توقيتها الداخل���ي ،ال تنهل من التاري���خ ،ويف الغالب هي ال تعري
املوروث انتباها ،أغنية تس���تجيب لقوانني املش���اعر املتواضع���ة وغري املفتعلة تس���تمد مفرداتها من أثاث
املدينة احلديثة فيها مطار وشارع ورصيف وسيارة وتوتر احلياة العائلية املدنية ،فيها كثري من الفرح
اإلنساني الذي مل نألفه يف بكائياتنا اليت تراكمت لتشكل واحدة من أوهامنا عن معنى احلزن والفرح.
(جريدة املدى عدد 2016 /3/5م)

ويف تقدميه لديوان ابن آدم:
كري���م العراقي ظاهرة إبداعية مل جتر دراس���تها بعمق ،مثلها مث���ل كل الظواهر املهمة يف الثقافة
احمللي���ة ،ألننا عش���نا نصف قرن خمدوعني بالرواي���ة الرمسية لألدب ،والتصني���ف اإلعالمي لألجيال
الش���عرية ال�ت�ي تكتب بالفصيح حص���راً ،لذلك يصعب علين���ا موقعته يف اخلارطة األدبية ،إن ش���عراء
كثريي���ن انتبه���وا إىل قيمة املف���ردة اليومية وتوظيفها إبداعي���اً ،ملعت أمساءه���م يف ثقافات أخرى من
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مثل جاك ريفري وريتس���وس وبوب ديالن ونزار قباني وس���واهم ،لكن معظلة ازدواجية حديثنا اليومي
باللهج���ة احمللية والكتاب���ة بالفصحى ،أوقعتنا يف س���وء فهم طال أمده يف معرف���ة دور وأهمية فاعلني
مهمني يف الثقافة الشعبية.
اقرتاحا مدنيا لألغنية البغدادية يس���تجيب لكامل ش���روطها
ولدت جتربة كريم العراقي اليت ش���كلت
ً
ففي قاموسه سنعثر على دالالت مدنية ختص أثاث احلياة احلديثة مل يسبق استعماهلا من قبل.
خالد مطلك
مقدمة ديوان ابن آدم  ،دار سعاد الصباح

ويقول فادي بعاج حتت عنوان :كريم العراقي نهر من الكلمات ال نهاية له
ش���اعر ومؤلف مسرحي وس���ينمائي جيده العرب يف كل حلظاتهم الرقيقة تنقل بني سحر الكلمات
وعبقه���ا ،م���ن كتابة الش���عر الغنائي إىل تألي���ف القصص والرواي���ات والربام���ج التلفزيونية واألفالم
الس���ينمائية وكتاب���ة املق���االت وحتري���ر اجمل�ل�ات املدرس���ية ،لينتهي مبا بدأ ب���ه وهو كتاب���ة األغاني
والقصائ���د الش���عرية ،ه���و ابن الع���راق العريق ،ال���ذي اختار أن حيم���ل امسه طوال مس�ي�رته اإلبداعية
واحلياتية.
كريم عودة املعروف باس���م كريم العراقي ش���اعر العراق املعاصر ،الذي أرس���ل له الراحل نزار قباني
أنت إل حرمتيين من
رس���الة تغ ّزل فيها بقصيدته اليت غناها كاظم الس���اهر كموال بعنوان “يا دنيا ِ
أهلي” ،ولد مبنطقة الشاكرية ،يف بغداد ،ويعترب امسه لوحده “كارت بالنش” للوصول إىل اجلمهور
العربي عندما يوضع على ّ
أي أغنية ،ختطى حدود الش���هرة ليضع امسه يف تاريخ الغناء العربي املاضي
واحلاضر والقادم أيضا ،فهو نهر الكالم الرقيق الذي ال ينضب.
صحيفة العرب السبت 24/10/2015
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ويف حواره مع الكاتب وداد يوسف يقول كريم العراقي عن الشاعر داخله:
ق���د تع���ود صحبتنا إىل العقد األول من حياتي أي قبل بلوغي العاش���رة بقليل ،عندما راودتين الرغبة
بكتابة ما يش���به اإلعالنات التلفزيونية مغذياً مفرداتها مبستلذات واجباتي املدرسية كاملرباة واملمحاة
والقل���م فكان���ت أوىل قصائدي كرتنيمة بس���يطة ،ألن���ي بدأت برتديده���ا بنغم من خواط���ري ضابطاً
اإليق���اع بالض���رب على حقيبيت لريدد أصدقائي اللحن معي ،وأنا دون العاش���رة ب���دأت القراءة والعمل
بإحدى املقاهي يف العطل املدرسية ،مصغياً لألغاني اليت كان يصدح بها املذياع إلمتاع روادها وسرعان
ما كنت أحفظها وأرددها ،وبدأ الزبائن يطالبوني بغناء األغاني الش���عبية مما رس���خ ّ
لدي مهارة ضبط
اإليق���اع وال���وزن لألحلان ،وأخذن���ي الفن لعامله ،وكن���ت أحرص على قراءة اجمل�ل�ات املتخصصة فيه،
وحتى (العيدية) كنت أش�ت�ري بها الكتب كالقصص املقتطعة من ألف ليلة وليلة مثل الزير س���امل،
منمياً أس���لوبي بالصياغة والكتابة ،فبات اإليقاع ،الوزن،
وأعود لقراءتها بأس���لوبي ألصدقائي األطفال ّ
اللحن واحلكاية هي أقرب املفردات لقليب رغم املواجهة الس���لبية من األقارب لدرجة االس���تهزاء ،وكل
ذلك كان بدافع ذاتي دون أي توصية من أحد.

 .وهل جاءت الشهرة بزمن مبكر أيضاً ،وكيف تبلورت هواياتك ملهنة؟

نعم ُعرفت سريعاً كمؤلف لألغاني وكانت البداية يف املرحلة اإلعدادية بأغنية لألطفال (يا مشيسة)
وأح���ب األغني َة الكبا ُر قبل الصغار ،وفاقتها ش���هرة
وغنته���ا املطربة مي أك���رم بتلحني خزعل مهدي،
َّ
ً
ومتواص�ل�ا بكتابيت للقصائد
أغني���ة (جن���ة جنة واهلل ي���ا وطنا) وهذه انتش���رت بعموم الوط���ن العربي،
الفصحى والش���عبية واحلر والقصة ،وأدين بالش���كر ألس���تاذي الدكتور حسن الش���رع الذي كان قد
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خصص لي عشرة دقائق أسبوعياً بدرس املطالعة لقراءة كل جديد من كتاباتي ،وهذه اللفتة زادتين
جرأة وجتاوزت بذلك اخلجل الذي كان يتملكين .ونصحين أستاذي بالرتكيز على الكتابة لتنوعي
املوس���ع به���ا ،ولكين مل أمتكن ألن هذا التنوع ظ���ل مالزماً لي ،وحتى هذا اليوم أجنزت اثنني وعش���رين
فيلماً سينمائياً وآخرها فيلم (شباب شياب) للمخرج ياسر الياسري الذي ُعرض قريباً بكل دور السينما
اإلماراتية ،وسبق أن عرض لي ببغداد ثالثة أفالم منها (عريس ولكن)( ،اخلياط املرح) وهو لألطفال.

.هل حققت املوهبة والقراءة كل هذا التم ّيز؟

املوهبة أو ً
ال ،فالقراءة هلا الفضل األكرب ،لكن معاناتي والتجارب املؤملة يف حياتي أعطتين مؤونة داعمة
ألفكار متنوعة وعميقة األبعاد ،فما أصاب بالدنا من ظروف قاسية جداً انعكس على اجملتمع ومصريه،
ومنه���ا طول الفرتة الزمنية اليت قضيتها باخلدمة العس���كرية ولثمان س���نوات ومن���ذ عام  ،1980تعرفت
خالهل���ا عل���ى الصديق كاظم الس���اهر الذي كان باملس���رح العس���كري وأنا بالربامج العس���كرية ،كنا
نلتقي خالل وجودنا باإلذاعة وكان يومها ببداية مش���واره الفين بينما كنت قد سبقته بشوط كبري،
أغان للمطرب املش���هور س���عدون جابر ،ومنها األغنية الرياضية (هال
وقد س���جلت يف تلك الفرتة أربع ٍ
بي���ك هال) ،و(أمي يا أم الوفا) أحلان الفنان بليغ محدي ،ثم أغنية (خس���رتك يا حبييب) لصالح عبد
الغف���ور ،وكتبت لكافة املطربني العراقيني أش���هر األغاني ،لكين بنفس الوق���ت كنت متابعاً خلطوات
كاظم الساهر وكنت أرى فيه التم ّيز ليس فقط بصوته بل بأدبه وخلقه العالي.

• كيف تطورت العالقة لتنتج هذا الثنائي املبدع؟
بعد أن غنى كاظم الس���اهر أغنيته اجلريئة الش���هرية (احلية) واليت منعت ملفرداتها اجلديدة املختلفة
عن طابع األغنية العراقية الرومانس���ية حس���ب قرار جلنة إجازة األغاني ،وتلمس���ت فيه خامة الصوت
املبدع ،يومها كنت قد التقيته مبقهى اإلذاعة ووعدته بأني سأخرجه من هذه املرحلة بعد منع أغنيته
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وبهذا الوعد بدأت مس�ي�رتنا الثنائية املميزة .وحبكم متيزي بكتابة مقدمات املسلس�ل�ات منها مسلس���ل
«األي���ام العصيبة» جاءني تكليف لكتابة مقدمة مسلس���ل (ناديا) للمخ���رج القدير صالح كرم واملؤلف
معاذ يوس���ف وأحلان جعفر اخلفاف ،فاقرتحت على املخرج إمكانية غناء املقدمة من قبل مطرب ش���اب
أعجب���ت ب���ه وه���و كاظم الس���اهر ألول مرة أقرتح اس���م املطرب ملقدمة مسلس���ل ،بينم���ا كان املخرج
متحمس���اً لرياض أمح���د أو حممود أنور األكثر ش���هرة يومها ،فاش�ت�رط مساعه وهو ي���ؤدي املقدمة
لقب���ول الرتش���يح ،وج���اءت النتيجة رائعة ب���أداء املقدم���ة ليحقق بها كاظم الس���اهر النجاح الس���احق
مجاهريياً وأعقبته مباشرة برتشيحي له ألداء مقدمة مسلسل الكنز بطولة الفنان خليل شوقي وبدأت
الرحلة مع الفنان كاظم الس���اهر .جزاء هلذا ُ
كرم الفنان كاظم الس���اهر بأول سفراته الفنية لعمان
بتوجيه الدعوة لي للبقاء معه ملدة أس���بوع واحد وإذ باألس���بوع ميتد ألكثر من عش���رين س���نة برحلة
تغرب عن الوطن وهلذا اليوم.
من حوار أجراه معه الكاتب وداد يوسف
جملة مرامي اإلمارات العربية املتحدة

إن ن���ص كري���م العراقي هو تش���كيل يف مجاليات اللغة ميضى حبرية دون تعث���ر وكأنه جواد عربي
ينطل���ق بق���وة وتي ٍه وسالس���ة يف طريق ممهد ،بالتال���ي كان دخولنا إليه من مفه���وم عربي هو مقولة
االسم املوصول بعد أن عاجلناه بطرق أخرى لكي نوضح أن خصوصية النص تطرح طريقة املعاجلة ،
وأن الدراسات اللغوية العربية قادرة على بناء منظومة من املفاهيم النقدية الكاشفة لإلبداع املعاصر .
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وال ش���ك أن كريم العراقي يشغل مساحة يف إيداعنا العربي جتعله مستحقاً ألن يكون وريثاً شرعيا
مهما من مالمح الوجه اإلبداعي العربي ،فالش���عر العربي هو االسم
ألعالم الغزل الذين ميثلون جان ًبا ً
املوصول الذى مينحنا مس���احة من التواصل احلقيقي مع لغتنا مبا فيها من جينات اهلوية ،وما ترمسه
من خارطة جلماليات الوجود كما رآها العرب عرب التاريخ  ،ويأتي كريم العراقي ليعشق هذا االسم
املوصول ويصبح دليال يقود مش���اعر اجليل احلالي لعش���ق اللغة واهلوية والوجه العربي اجلميل  :وجه
الوطن الذى نراه يف مالمح احلبيبة  /املدينة اليت تتحول اىل قصيدة حب نتصل بها مجيعا وننشد من
أجلها مجلة الصلة النقدية اليت نتواصل بها مع كريم العراقي.
د .سيد قطب و د .جالل ابو زيد
الكلمة وترسيخ اهلوية
القاهرة ،اهليئة العامة للكتاب 2004
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