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مبب���ادرة مباركة من م�ؤ�ص�صة امل���دى لذا �صنقت�صر 
عل���ى التعري���ف ب���ه يف �صط����ر ليت�صن���ى للق���راء 
ال�ق����ف عل���ى �صريت���ه من���ذ والدت���ه اىل تاري���خ 
وفاته. ولد جلي���ل كمال الدين عام ١٩٣٠ يف قرية  
الك����ص يف �ص�احي مدينة احلل���ة واكمل درا�صته 
االبتدائي���ة يف مدر�صة الك�ص وه���ي املدر�صة التي 
ا�ص�ص���ت بجه�د والده م�صطفى ح�صني احمد كمال 
الدي���ن يف فرتة ت�يل املرح����م  الدكت�ر م�صطفى 

ج�اد ادارة مديرية تربية احللة. ..
اكم���ل  ع���ام ١٩٤٨درا�صت���ه الثان�ي���ة يف ثان�ي���ة 
احللة. وح���از خالل وج�ده يف الثان�ية على عدد 
م���ن اجل�ائز يف ف���ن اخلطابة واالن�ص���اء االدبي . 
�ص���ارك عام ١٩٤٩ يف التظاهرات اجلماهريية يف 
مدين���ة احللة �ص���د معاهدة ب�رت�ص���م�ث اجلائرة 
فالق���ي القب����ص عليه وعلى �ص���قيقه خلي���ل ووالده 
م�ص���طفى ، حكم علي جليل بال�صجن ثالث �صن�ات 
الك����ت ، وحك���م عل���ى خلي���ل  واودع يف �ص���جن 
بال�ص���جن �صنتني  ام�صاها يف �صجن نقرة ال�صلمان 
وحكم على والدهما بال�صجن �صتة ا�صهر يف �صجن 
بغ���داد املركزي. بع���د انتهاء م���دة حمك�ميته عمل 
م�ظفا يف معمل ن�ص���يج الكاظمية) معمل ال��صي 
عبداالل���ه(  و�ص���ارك يف االحتجاج���ات �ص���د حلف 

بغداد فف�صل من ال�ظيفة. 
  التح���ق  يف ع���ام ١٩٥٥بق�ص���م اللغ���ة االنكليزي���ة 
الرتبي���ة(   كلي���ة   ( العالي���ة  املعلم���ني  دار  يف 
 -١٩٥٩ الدرا�ص���ي  الع���ام  يف  فيه���ا  وتخ���رج 
يف  االنكليزي���ة  للغ���ة  مدر�ص���ا  ع���ني    .١٩٦٠
                                                                                                                                  . احلل���ة  مدين���ة  يف  اجلمه�ري���ة  مت��ص���طة 
القي القب�ص عليه مطلع عام ١٩٦٠ بتهمة اال�صاءة 
لال�صتخبارات الع�ص���كرية على اثر ن�صره مقاال يف 
جريدة �ص����ت االحرار يته���م فيها اجلهات االمنية 
بالت�اط���ئ م���ع زم���رة املنفذي���ن ملحاول���ة اغتي���ال 
الزعي���م عبد الك���رمي قا�ص���م  فحكم عليه بال�ص���جن 
ملدة عام يف �ص���جن نقرة ال�صلمان ثم اطلق �صراحه 
بت��صط احتاد االدباء و�صخ�صيات وطنية اخرى. 
 ن�ص���ر خالل فرتة درا�ص���ته يف دار املعلمني العالية 
"  رجال وفئران" جل�ن �صتاينبك.  ترجمة لرواية 

ف�ص���ال عن ترجمته للعديد من الق�ص���ائد ال�ص���عرية 
ل�ص���عراء خمتلف���ني. غادر عام ١٩٦١ اىل م��ص���ك� 
والتحق بجامعة م��صك� للح�ص�ل على الدكت�راه 
  " يف تاريخ االدب وخالل درا�ص���ته ن�صر كتابه املهم
ال�ص���عر العربي احلدي���ث وروح الع�ص���ر" عن دار 
العلم للمالي���ني يف بريوت. ،. وترج���م العديد من 
الروايات والدرا�ص���ات ل�ص���الح دار التق���دم ،. كما 
ارتب���ط بعالقات وطيدة بعدد من امل�صت�ص���رقني يف 
جمه�ريات االحتاد ال�ص����فيتي ال�صابق ف�صال عن 
عالقت���ه بابرز االدباء والكت���اب العرب والعراقيني 

البيات���ي  ال�ه���اب  عب���د  ال�ص���اعر  مقدمته���م  ويف 
والدكت�ر �ص���الح خال�ص والروائ���ي غائب طعمة 
فرمان. عاد اىل العراق عام ١٩٧٢  وعني تدري�صيا 
يف ق�صم اللغات االوربية يف كلية االداب / جامعة 
بغ���داد ) حت����ل الق�ص���م بعئ���ذ اىل كلي���ة اللغ���ات(  
الكت���ب املرتجم���ة يف  ووا�ص���ل اجن���از ع�ص���رات 
م��ص����عات ادبية وتاريخية واعالمية ، وو�ص���ل 

جمم�ع ما اجنزه اىل ثمانني كتابا.
القي القب�ص عليه مطلع عام ١٩٨٦ بتهمة االنتماء 
اىل خلية �ص���ي�عية يف منطقة دي���اىل نفذت عملية 

اغتيال �ص���ابط خمابرات.  فحكم على معظم افراد 
اخللي���ة باالع���دام . وحك���م عل���ى جلي���ل بال�ص���جن 
امل�ؤب���د. اطلق �ص���راحه مب�جب ق���رار العف� العام 
نهاي���ة ١٩٨٨ ومبنا�ص���بة انتهاء احل���رب العراقية 
االيراني���ة. لق���ب بام���ري الرتجم���ة م���ن الرو�ص���ية 
ومنح جائزة االب���داع يف الرتجمة عام ٢٠٠١ عن 
ترجمت���ه لكتاب" يف جدلية الرتاث واملعا�ص���رة ".                                                                                         
ا�ص���يب ع���ام ٢٠٠٧. بجلط���ة دماغي���ة وعان���ى من 
ال�ص���لل الن�صفي لفرتة �صبع �ص���ن�ات ثم ت�يف يف 

مت�ز عام ٢٠١٤.

د- عبداالله كمال الدين

الحديث عن شقيقي الراحل 
البريفسور جليل كمال الدين ال 
يمكن اختزاله  بمقالة قصيرة فقد 
عاش الراحل حياة حافلة  باالحداث 
الدراماتيكية والمواقف المصيرية 
بيد ان الضرورات تفرض نفسها 
في مجال المساهمة في ملحق" 
عراقيون " المكرس الستذكاره.

جليل كمال الدين ، اإلنسان والمناضل والكاتب 
واألكاديمي المخضرم
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كنت في بداي���ة محاوالتي للكتابة والتردد الب�ص���ني 
اإمام قامة اأدبية كبيرة تزين ي�ميًا ال�صحف بمقاالته 
وم�ا�ص���يعه ” ومجل���ة الثقاف���ة الجدي���دة للراح���ل 
�صالح خال�ص وزوجته الم�صرية �صعاد محمد خ�صر 
اليخل�ا ع���ددًا من نتاجات���ه المتن�عة ح����ل الثقافة 
واالأدب مغم��ص���ة بهم����م ال�ط���ن . ل���الأداب في باب 
المعظ���م وال�زيري���ة في داخ���ل ذلك المبن���ى العتيق 
وال�ص���هير اأكثر م���ن مكتبة للق���راءة والمخط�طات ، 
ف���ي اأحداها والتي كانت منزوي���ة وقله ممن يرتادها 
م���ن الطلبة والمتابعين ، كان االإ�ص���تاذ الراحل جليل 
كم���ال الدين ملتقاه ال�ص���باحي برفق���ة فنجان قه�ته 
للمراجعة والكتابة والتاأليف ، في �ص���باحات اأحدى 
االأي���ام نف�ص���ت ع���ن غب���اري ذل���ك الخجل الق���روي ، 
وعر�ص���ت علي���ه م���ا كتبت���ه الأول مرة ح�ل ق�ص���يدة 
” لل�صاعر واالديب الرو�صي ميخائيل  ”م�ت �صاعر 
ليرمنت����ف �ص���احب رواي���ة ” بطل من ه���ذا الزمان 
األك�صندر  ال�صاعر  ال�صاعر لم�ت رفيقه  ”  اأرثى هذا 
ب��ص���كين والت���ي اأنت�ص���رت ف���ي كل اأنحاء رو�ص���يا ، 
والتي دفع ب�صببها حياته اأثناء مبارزة �صخيفة بدفع 

من �صلطة القيا�صرة .. يق�ل في مطلعها ……
م�ت �صاعر ….

مات ال�صاعر عبدًا لل�صرف .. مات وكان مفتريء عليه 
باأفتراءات خبيثة ..

كان مقال���ي االأول ح����ل تراجيدي���ة الم�ص���هد ، وف���ي 
ي�مه���ا قدم ل���ي الراحل الدكت����ر جليل كم���ال الدين 
مالحظات ح�ل كتابة المقال ، ومازلت متم�صك بتلك 
االأ�ص����ص ف���ي كتابة مقاالت���ي ، بل دلني وبم�ص���اعدته 
في ن�ص���رها في مجل���ة الثقافة الجديدة باأ�ص���م محمد 
اله�يدراوي . وم�ص���ت ال�صه�ر وال�صنين في طبيعة 
تل���ك العالق���ة ، وبداأت اأت���ردد على �ص���قته الكائنة في 
�صارع ١٤ رم�صان في المن�ص�ر الدور الثاني ، وكان 
تحتها محاًل للم�ص���روبات الكح�لي���ة ، ف�فر لنا وقتًا 
كافي���ًا ف���ي جلب البي���رة العراقية ”فري���دة ” الرائعة 
الم���ذاق في قي�ص الع���راق الحار ، كان���ت اأحيانًا تلك 
الزي���ارات برفقة زميلي محمد عب���د الكريم الزبيدي 
العم���ر المديد ل���ه . فتنة الح���رب العراقية/االإيرانية 
وتداعياتها على الحياة الي�مية للعراقيين و�صيا�صة 
النظام والتذمر منها ، ومن نافلة الكالم اأني �صاهمت 
اأن ت�صل م�صت�ى عالقتي باالإ�صتاذ جليل التبادل في 
وجه���ات النظر واإب���داء االأراء والنقد ح�لها ، فبحت 
له باأنتمائي ال�صيا�صي وعملي الحزبي رغم خط�رته 
المحدقة ، وعندما لم�ص���ت من جانبه ب�ادر االهتمام 
والمتابعة ، تفتحت اأمامي اأفاق جديدة للعمل خارج 
دائرة الريبة وال�ص���ك من خالل اإي�صاله له كل اأدبيات 
الحزب ال�ص���ي�عي ال�ص���رية وجريدة طريق ال�ص���عب 
واأخب���ار عمليات االن�ص���ار . ويقدم لن���ا الراحل اأب� 

فرقد �صهريًا اإعداد ودرا�صات ح�ل الم�صهد ال�صيا�صي 
العراق���ي ، وكن���ت اأبعثه���ا ال���ى المنظم���ة الحزبي���ة 

لالطالع والتقييم والن�صر اأحيانًا. 
في �ص���يف ع���ام ١٩٨٣ اأزداد الخن���اق عليه من قبل 
اأجهزة ال�صلطة ، فاأجبرت على ترك مقعدي الدرا�صي 
والقري���ة والعراق ملتحقًا ال���ى الجبل مع الث�ار ” 
اأن�ص���ار الحزب ال�ص���ي�عي العراق���ي ” ولتداعيات 
الم�ص���هد وخط�رته وطريقة محاولة اإلقاء القب�ص 
عليه ، تركت كل �ص���يء خلفي معر�ص���ًا لالحتماالت 
والت�صاوؤالت واالأ�ص���اعات بحكم الظرف ال�صيا�صي 
وق����ة الدكتات�ري���ة ف���ي التحك���م بم�ص���ير ورقاب 
�صعبنا . اإ�صتاذ جليل كمال الدين كان واحد من تلك 
المالب�ص���ات واالحتم���االت المفت�حة في ال�ص����ؤال 
وتتبع اأخباري ح�ل م�ص���يري . وق���د حدثني عبر 
نا�ص���ية الت�ا�ص���ل االإجتماعي بعد ثالثة عق�د من 
الزمن من مدينة النا�ص���رية زميلي ورفيقي ح�ص���ن 
خ�ص���ير النا�ص���ري ، كان االنطب���اع ال�ص���ائد بينن���ا 
والهم�ص ال���ذي يدور ح�لك اأنك في قب�ص���ة اأجهزة 
ال�ص���لطة وم�ص���يرك محت����م ال���ى الم����ت ، لكنن���ا 
تفاجاأنا واأنا اأحدهم اأن اأ�ص���ل لك عبر هذه النا�صية 
اأن���ك اأنت وما زلت حيًا رغم تلك ال�ص���نين العجاف . 
في ال�ص���يف نف�ص���ه من ذلك الع���ام ، كنت في الجبل 
م���ع الث�ار وف���ي اأعادة االوراق مع قي���ادة التنظيم 
واآلي���ة ت�جهي الى بغ���داد والعمل داخ���ل التنظيم 
و�ص���عت كخطة عمل قريبة لي في اأنتظار االأ�ص���ارة 
بتاأمي���ن المنزل وم�ص���تلزمات التح���رك ، لكن الذي 
عرق���ل تلك الخطط والت�جهات ل�ج�ص���تيًا والقرب 
من القرى والمدن ه� �صيا�ص���ة االحتراب و�ص���راع 
الق�ى الكردية بين االتحاد ال�طني الكرد�صتاني ) 
اأوك ( من جهة والحزب الديمقراطي الكرد�ص���تاني 
) حدك ( والحزب ال�ص���ي�عي العراقي ) ح�صع ( من 
جهة اأخ���رى ، مم���ا اأدت تلك ال�صيا�ص���ات الى تقييد 
حركتنا في �ص���ريط حدودي في جبل �ص�رين ، مما 
تعرقلت خطة نزولي واألتحاقي برفاق التنظيم في 
بغ���داد وديالى . وفي اأقتراح من قيادة التنظيم من 
المرح�م طه �ص���ف�ك ) اأب� نا�صر ( وال�صهيد محمد 
الخ�ص���ري ) اأب� ج���الل ( في الت�ا�ص���ل مع الرفاق 
واأ�ص���دقاء الحزب والذين اأنقطعت �صبل الت�ا�صل 
معهم ومازال�ا معلقين وعلى اأقل تقدير تبعد عنهم 
هاج����ص الخ����ف ومفاج���اأة االحتماالت ال�ص���يئة ، 
فقمنا بجل�ص���ات ط�يلة اأنا وال�ص���هيد اأب� جالل في 
ق���رى وتالل �ص���هرزور بداي���ات ١٩٨٤ قبل ت�جهه 
ال���ى بغداد ، والذي اأ�صت�ص���هد على اأثرها ، وه� من 
اأطلق اأ�صمي الحركي لطيف وهذا مفخر اأعتزازي . 
كانت واحدة من تلك الر�صائل ، التي حملها ال�صهيد 
اأب� جالل الى االإ�ص���تاذ جليل كمال الدين تت�ص���من 

بع�ص االأ�ص���ارات المهمة لتطمينه عل���ى اأقل تقدير 
اأنن���ي م���ا زل���ت حي���ًا واإبعاد �ص���بح الخ����ف عنه . 
و�ص���لت ر�صالتي الى االإ�ص���تاذ جليل وكان مطمئنًا 
واإيجابي���ًا ومتعاون���ًا ح�ص���ب ق����ل المرح����م اأب� 
نا�ص���ر لي في ربيع ١٩٨٤ ف���ي منطقة ” كرجال ” 
في �ص���ليمانية وهذا كان م��ص���ع اأرتياح واأعتزاز 

لي ، وما قدمته في تلك الظروف الدم�ية . 
في ي�م واحد من ال�صهر الجديد في ال�صنة الجديدة 
١٩٨٦ تعر�ص التنظيم الى �ص���ربة ماحقة �ص���ملت 
كل اأوكاره و�ص���بكات عالقات���ه اأنطالقًا من محطته 
الرئي�ص���ية ف���ي قري���ة ” جديدة ال�ص���ط ” في ديالى 
ب�ص���اتين عائلة اأب� نا�ص���ر . في حج���م االعتقاالت 
واالعتراف���ات واالعدامات �ص���ملت االإ�ص���تاذ جليل 
كمال الدين وحكمته محكمة الث�رة برئا�صة  ع�اد 
البن���در مدى الحياة واألقي في ردهات �ص���جن اأبي 
غري���ب ، والذي ق�ص���ى زمنًا ط�ياًل منه���ا ، وخرج 
منها بعد اأن �ص���اخ وتعب واأ�ص���تهلكت ق�اه وودع 

الحياة في العا�صمة بغداد . 
ف���ي حديث هاتف���ي مع الدكت����ر �ص���رغام عبدالله 
الدباغ من منفاه االإلماني في برلين ، والذي ق�صى 
١٦ عام���ًا ف���ي �ص���جن اأبي غري���ب باعتب���اره بعثي 
ي�ص���اري ومازال يعتز بهذا االأنتم���اء رغم ما تلقاه 
من رفاقه . ذكر لي محطات من اأيام ال�ص���جن ”اأبي 
غريب ” التي جمعته مع اال�صتاذ جليل كمال الدين 
ون�صاطهم الفكري والثقافي في الترجمه والكتابة 
واالأح���الم . واأك���د لي واقع���ة جريئة ، اأق���دم عليها 
اإ�ص���تاذ جليل ف���ي ال�ص���جن ، كادت اأن تنهي حياته 
، ف���ي واحدة من وجبات االعدام الم�ص���تمرة بحق 
ال�ص���جناء ، ج���اوؤوا ف���ي اأخذ مجم�عة �ص���باب الى 
مقا�ص���ل االإعدام ف�قف جليل كم���ال الدين ب�جهم 
هاتف���ًا بالكف عن ذبح النا����ص ، وهذه تعتبر بادرة 

غريبة وجريئة في داخل ذلك المبنى المرعب .
ف���ي رحيل���ه االبدي ع���ام ٢٠١٤ عن عم���ر ناهز ٨٤ 
عام���ًا  في العا�ص���مة بغداد نعيته بكلمات ب�ص���يطة 
حزين���ة بع���د م���ا تلقيت نب���اأ رحيله من ول���ده فرقد 
تعبي���رًا ع���ن اأعت���زازي ب���ه وبتل���ك ال�ص���ن�ات من 
الن�ص���ال والمعان���اة والتح���دي ، مما األف���ت اإنتباه 
االعالم���ي عب���د الجب���ار العتاب���ي اأن���ه قام���ة اأدبية 
وفكرية يرحل ع���ن دنيانا ولم يلق���ى ذلك االإهتمام 
اال ببع�ص الكلمات من اأحد طالبه محمد ال�ص���عدي 
. بئ�صًا لتلك الثقافة ولذلك االإتحاد الذي لم يحتفي 
واليح���زن برحي���ل اأعالم���ه ، وال���ذي �ص���اهم ف���ي 

تاأ�صي�صه .
ن���م قرير العي���ن .. فم���ازال م�قعك �ص���اغاًل وقلمك 

حزينًا.  
مالم�٢٠٢١

صدى سنين الخوف .. الدكتور جليل كمال الدين
محمد السعدي

في األداب جامعة بغداد عام ١٩٨٠ ، 
ألتقيته في المرة األولى معرفاً عن 
نفسه لنا ، نحن الطلبة الجدد ، أنا 
جليل كمال الدين كاتب ومختص 
باالدب الروسي: وسوف ألقي 
عليكم دروساً في االدب المقارن 
. طلب منا نحن الطلبة بالتعريف 
عن انفسنا ، وعندما وصل الدور 
لي عرفت عن نفسي وأسم قريتي 
الهويدر ، قال مبتسماً ، أجلس 
أيها الهويدراوي الدمث ”عزاؤكم 
مشهود . بعد فترة زمنية سألته 
ما المقصود ؟. الهويدراويون 
في أربعينية الحسين يلطمون 
بوجع . من هنا ربما بدأت اللحظة 
االولى في فضاء عالقتنا يمتد خارج 
سياقات طالب وإستاذ الى هموم 
وتبادل األراء حول العمل السياسي 
في العراق . 
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عبدالجبار العتابي

د . عدنان الظاهر

مل اأتعرف عل����ى املرح�م جليل يف مدينة احللة حيث 
در�����ص يف مدار�ص����ها واأكمل ال�ص����ف اخلام�ص االأدبي 
يف ثان�ي����ة احلل����ة للبنني عام ١٩٤٨ ح����ني اأكملت اأنا 

ال�صف ال�صاد�ص االإبتدائي يف هذا العام.
نعم، ُف�ص����ل و�ُص����جن على خلفية اأح����داث وثبة كان�ن 
١٩٤٨ حني مل يكْن بعُد طالبًا يف دار املعلمني العالية 
يف بغداد كما اأ�ص����ار خطاأً االأخ �صياء. كنا معًا ندر�ص 
يف ه����ذه الكلي����ة وكان����ت عالقتن����ا جدَّ وطي����دة خالل 
الدرا�ص����ة فيه����ا ]١٩٥٥/ ١٩٥٩[ ه����� يف ق�ص����م اللغة 
االإنكليزي����ة واأن����ا يف ق�ص����م الكيمي����اء. كان معروف����ًا 
وقت����ذاك عنه اأنه رج����ل اجتماعي يح����ب االإنتظام يف 
حلقات من حمب����ي االأدب يك�ن ه� يف املركز ويك�ن 
الل�ل����ب احَل����ِرك واملُح����ّرك مع����ًا ... وحتّلق����ت بالفعل 
العالي����ة  ن����ادي الطلب����ة يف دار املعلم����ني  ح�ل����ه يف 
جمم�عة م����ن الزمالء فيهم الفنان ن�����ر الدين فار�ص 
وزائرون لنا اأذكر منهم الفنان اإ�ص����ماعيل فتاح الرتك 
والقا�ص ال�ص����حايف ن����زار عّبا�ص و�ص�����اهم ال اأتذكر 
اأ�ص����ماءهم الي�م. كان ي�مذاك ين�ص����ر مق����االت نقدية 
اأدبية يف جمالت اأدبية وا�ص����عة االإنت�ص����ار منها جملة 
االأداب ل�ص����هيل اأدري�ص وجملة فني����ة عراقية ال اأتذكر 
عن�انه����ا وكان فخ�����رًا مب����ا ين�ص����ر ويعمم ما ين�ص����ر 
على اأع�ص����اء تلك����م احللقات والتجمعات ال�ص����غرية. 
م����ا كان يتكلم يف ال�صيا�ص����ة ولكن مار�ص����ها بعد ث�رة 
الرابع ع�ص����ر من مت�ز ١٩٥٨ ب�ص����كل فعاليات م�ؤّيدة 
للث�رة ومناه�ص����ة للتيارات الق�مية والبعثية ولديَّ 

بع�����ص الت�ص�����رات ع����ن تل����ك الفعاليات ال ت�ص����تحق 
الِذْك����ر. اأكملنا درا�ص����تينا يف دار املعلمني العالية وقد 
غ����دا ا�ص����مها بعد ث�رة مت�����ز ١٩٥٨ " كلية الرتبية " 
وجرى تن�ص����يبنا باأمر وزاري مدر�ص����ني على التعليم 
الثان�����ي يف بع�����ص مدار�����ص مدين����ة احلل����ة. اإلتحَق 
يف ع����ام ١٩٦٠ ببع�����ص الزم����االت الت����ي كان االإحتاد 
ال�ص�����فييتي مينحه����ا للع����راق وغ����ادر اإىل م��ص����ك� 
 / م��ص����ك�  جامع����ة  يف  الرو�ص����ي  االأدب  ليدر�����ص 

ل�م�ن��ص�ف.
 

في جامعة موسكو:
غ����ادرُت الع����راق فج����ر ال�ص����اد�ص م����ن �ص����هر اآب ع����ام 
١٩٦٢ متجه����ًا طريانًا نح� فيين����ا ومنها بعد ح�ايل 
ثالث����ة اأ�ص����ابيع اإىل م��ص����ك�. كان طبيعي����ًا اأْن اأ�ص����األ 
عن جلي����ل كمال الدي����ن فالتقينا ورتب يف �ص����قته يف 

الق�ص����م الداخل����ي يف جامعة م��ص����ك� يل وال�ص����ديق 
عب����د اللطيف ال�ص����امرائي ع�ص����اًء عراقي����ًا من�ذجيًا : 
مرق����ة بامياء جمفف����ة ورز مع زجاجة ف�����دكا جّربتها 
هن����اك الأول م����رة يف حياتي ... نعم، كّن����ا يف العراق 
ن�ص����مع به����ا لكنن����ا م����ا راأيناه����ا ومل جنّربها. بع����د اأْن 
فعل����ت الف�دكا فعلها يف راأ�ص ال�ص����ديق ال�ص����امرائي 
تذك����ر اأهله فانحرط يف ن�بة ب����كاء حار كثري اجلدّية 
وكان����ت هذه ظاه����رة ماأل�ف����ة بالن�ص����بة للطلبة الذين 
يغ����ادرون ال�ط����ن حديث����ًا مل ي�ص����لْم منه����ا ومل ي�ص����ْذ 
كاتُب هذه ال�ص����ط�ر. تعّثت درا�صة جليل يف جامعة 
م��صك� الأ�صباب اأعرف بع�صها واأجهل البع�ص االآخر 
واأُوقف����ت خم�ص�ص����اته ال�ص����هرية كطال����ب دكت�����راه 
ف�ص����اقت به ال�ُصبل. قيل يف حينه اأنَّ زوجه الرو�صية 
)اأم عل����ي( كانت ت�ص����اعده بني حني واآخر. ثم �ص����اءت 
عالقات����ه العام����ة مع بع�����ص زمالئه العراقي����ني واأُتهم 

باالإن�ص����قاق وحمارب����ة رابط����ة الطلب����ة العراقيني يف 
االإحتاد ال�ص�����فييتي وبن�ص����ر دعاوى ُمغر�ص����ة �ص����د 
هذا االإحتاد وما كان الرجل حم�ص�����بًا على تنظيمات 
احلزب ال�ص����ي�عي. كان املرح�م ك����رمي الراوي كثري 
احل�صا�صية من جليل وكان جليل كثري االأدب خفي�ص 
ال�ص�����ت ميت�ص االإ�ص����تفزازات وبع�ص التجريحات 

ب�صرب وع�صب بارد لكنه كان يعرف كيف يرد.
 

ُحب جليل للكتب:
رغم �ص����يق ذات اليد وت�قف خم�ص�ص����اته ال�ص����هرية 
ظلَّ حري�ص����ًا عل����ى اقتناء الكتب االأدبي����ة بثالث لغات 
هي العربية واالإنكليزية والرو�ص����ية وما كان ي�صمح 
الأح����د مب�ّص����ها وم����ا كان يعريه����ا الأحد �ص�����ى حادثة 
واحدة معروفة تخا�ص����م فيها عالنية مع اأحد زمالئه 
وجريان �صكنه يف الق�صم الداخلي اإْذ ا�صتعار هذا منه 
كتابًا ثم اأنكره عليه وكانت مال�ص����نة واأ�ص�ات عالية 

يف اأروقة الق�صم الداخلي ..
اإ�ص����تثناء واح����د: ما كان جليل يبخل عل����يَّ باأي كتاب 
اأطلب ا�صتعارته منه. وبف�صله وف�صل جمم�عة كتبه 
املغطاة دومًا بقطعة قما�ص بي�صاء كبرية تعّرفُت على 
ال�صاعر ت�ما�ص اإلي�ت وق�صيدته ال�صهرية " االأر�ص 
اخل����راب ". كانت مكتبته مفت�حة اأمامي يف اأي وقت 
اأ�صاء. كانت ثقته بي كبرية الأننا اأ�صدقاء قدامى ومن 
مدين����ة واح����دة وتخرجنا يف كلية واح����دة يف بغداد 
ومار�ص����نا التعلي����م الثان�ي معًا ولبع�����ص ال�قت يف 
مدار�ص احللة ثم ما كنا نفرتق اأثناء درا�صتنا يف دار 

املعلمني العالية.

عن موقع الحوار المتمدن

به���دوء تام، رح���ل عن الدني���ا الكات���ب العراقي 
واملرتج���م الدكت����ر جليل كم���ال الدين، ا�ص���تاذ 
االدب  الرو�ص���ي يف كلية اللغات بجامعة بغداد، 
وم االثنني املا�ص���ي ع���ن عمر ناهز ال���� ٨٤ عاما 
ب�ص���بب امرا����ص ال�ص���يخ�خة الت���ي اقعدته يف 
البيت.  يعد الراح���ل الدكت�ر جليل كمال الدين 
من ابرز الذين ترجم�ا االدب الرو�ص���ي وله فيه 
الكث���ري من امل�ؤلف���ات واملقاالت مثلم���ا له الكثري 
م���ن املق���االت يف م�ا�ص���يع ادبي���ة خمتلفة وقد 

ق�صى ردحا كبريا من  �صن�ات عمره يف البحث 
التعري���ف  يف  �ص���يما  والرتجم���ة،ال  والتاألي���ف 
باالدباء الرو�ص الذين ذاع �ص���يتهم، فكان ا�صما 
ممي���زا بني زمالئ���ه وقدوة جي���دة لطلبته الذين 
وجدوا انف�صهم م�ص���غ�فني بالرتجمة بت�صجيع 
منه، ولال�صف مر خرب رحيله هادئا جدا فيما مل 

جند �ص�رة له غري �ص�رة قدمية جدا.
القليل���ة املت�ف���رة عن���ه ت�ص���ري اىل  املعل�م���ات 
ان الراح���ل  ول���د يف مدين���ة احللة ع���ام١٩٣٠، 
وتخ���رج يف ثان�ية احللة ع���ام ١٩٤٧، يف عام 
١٩٤٨، حكم عليه بال�صجن ثالث �صن�ات لقيادته 
اجلماهري املعار�ص���ة ملعاهدة ب�رتي�ص���م�ت مع 
بريطاني���ا، اكمل درا�ص���ته اجلامعية عام ١٩٥٧ 
للغ���ة االنكليزي���ة  ع���نّي مدر�ص���ا  ث���م   ،١٩٥٨ –
يف احلل���ة، ا�ص���هم يف تاأ�ص���ي�ص احت���اد االأدب���اء 
العراقيني بعد ث����رة مت�ز/ ي�لي� عام ١٩٥٨، 
حك���م علي���ه بال�ص���جن ع���ام١٩٦٠ بع���د كتابت���ه 
ملق���ال يف جريدة ال���راأي العام الت���ي كان يراأ�ص 
حتريرها ال�ص���اعر الكبري اجل�اه���ري يتهم فيه 
امل�ص����ؤولني االأمني���ني املحيط���ني بالزعي���م عب���د 
الكرمي قا�صم بت�صهيل حماولة اغتياله يف �صارع 
الر�ص���يد،  غ���ادر اىل م��ص���ك� لتكمل���ة درا�ص���ته 
العليا وح�صل على الدكت�راه يف نظرية االأدب، 
ع���اد اىل الع���راق ع���ام ١٩٧٢ وعني اأ�ص���تاذا يف 
ق�ص���م اللغات االأوربية )كلية اللغات(، حكم عليه 
بال�صجن امل�ؤبد عام ١٩٨٦ بتهمة االنتماء لتيار 

ي�صاري معار�ص ل�صلطة البعث.
يق����ل عنه حمم���د ال�ص���عدي يف كتابه )�ص���جني 
كم���ال  جلي���ل  الدكت����ر  اخلام�ص���ة(:  ال�ص���عبة 
الدي���ن، اأ�ص���تاذ االدب املق���ارن يف كلي���ة االداب 
– جامع���ة بغداد واحد ممن قدم حياته وقلمه 

خلدمة الع���راق واأبنائ���ه. كانت عالقت���ي وثيقة 
ب���ه اذ  بلغ���ت ح���د الت�ص���اور مع���ه ح����ل اآلي���ة 
العم���ل ال�صيا�ص���ي واأف���اق النه��ص ب���ه يف ظل 
الدكتات�رية و�صيا�ص���تها التدمريية جتاه اأبناء 
�ص���عبنا. كنت اأزوره دائم���ا يف  بيته ال�اقع يف 
�ص���ارع ١٤ رم�صان يف املن�ص����ر ببغداد. اأتذكر 
كي���ف كان بيت���ه مراقبا م���ن اأجه���زة املخابرات. 
كان حت���ت بيت���ه �ص���باغ احذي���ة يعم���ل �ص���من 
ه���ذه االجه���زة ، ا�ص���تمر لفرتة قليلة م���ن العمل 
حت���ت البناية. يف اآخر زيارة يل �ص���يف ١٩٨٢ 
، نبهن���ي اال�ص���تاذ جليل منه وع���دم ارتياحه من 
وج����ده. بعد اأن انتهت زيارتي لال�ص���تاذ جليل 
�ص���لمته جمم�ع���ة م���ن االدبي���ات احلزبي���ة مبا 
فيه���ا طريق ال�ص���عب ، وكنت �ص���ابقا اأق�م بهذه 
الن�صاطات داخل احلرم اجلامعي وحتديدا اأيام 
الدوام الر�ص���مي داخل قاع���ة مكتبة املطالعة يف 
اجلامع���ة، يف العطل���ة ال�ص���يفية كث���ريا ما كنت 
اأذه���ب اىل بيته، ومرات مع �ص���ديقنا امل�ص���رتك 
حمم���د عبد الك���رمي الزبي���دي، نحت�ص���ي البرية 
العراقي���ة اللذي���ذة )فري���دة( يف �ص���يف بغ���داد 
ال�صاخن، يف املرة االخرية واأثناء خروجي من 
البي���ت ، دفعني ف�ص����يل اىل اأن اأ�ص���بغ حذائي 
عند ذلك ال�ص���اب الع�صريني من العمر، ف�صاألني: 
ه���ل كنت يف بيت اال�ص���تاذ جلي���ل ؟ اأجبته: نعم 
اأن���ه عمي جئ���ت لزيارته م���ن النج���ف. بعد هذا 
اللقاء مل األتق اال�ص���تاذ جليل )اأب� فرقد( نتيجة 
ما تعر�ص���ت له من حماول���ة اعتقال جن�ت منها 

باأعج�بة.
مار����ص الراحل الدكت����ر الكتابة والرتجمة منذ 
الن�صف الثاين من مرحلة اخلم�صينات واأ�صدر 
اكث من ثمانني كتابا مرتجما وم��ص�عا،عرفه 

ال��ص���ط الثقايف العاملي والعربي عرب م�ؤلفاته  
وم���ع  والعرب���ي،  الرو�ص���ي  ب���االأدب  املتع���ددة 
ن�ص���اطاته ه���ذه يذكر له ان���ه كان يدي���ر برنامج 
االأدب���ي(  ال���رتاث  )الع���رب يف  يحم���ل عن����ان 
وه���� واحد من عدة برام���ج قدمها من االذاعات 
العراقي���ة. والراحل الدكت����ر جليل كمال الدين 
ه� �صقيق الدكت�ر عبد االإله كمال الدين االأ�صتاذ 
اجلامع���ي يف كلي���ة الفن����ن اجلميل���ة و�ص���قيق 

ال�صاعر اديب كمال الدين.
م���ن م�ؤلفات���ه ال�ص���عر العرب���ي احلدي���ث وروح 
القفقا����ص  يف  العرب���ي  االأدب   ،١٩٦٤ الع�ص���ر 
ال�صمايل / بقلم اي. ي�. كراجك�ف�صكي ؛ ترجمة 
وتقدمي وتعليق عام ١٩٨٠، احلالة االقت�صادية 
يف عهد اخلالفة العبا�صية / بقلم ي. اأ. بيليايف 
؛ ترجم���ة جليل كمال الدي���ن ١٩٧٤، ح�ل طابع 
الكلمات املرتادف���ة يف اللغة العربية الف�ص���حى 
/ بقل���م ف. م. بيلك���ني  ع���ام ١٩٧٩، داغ�ص���تان 
واليمن / بقلم اأي. ي�. كراجك�ف�صكي ؛ ترجمة 
وتق���دمي وتعلي���ق ع���ام ١٩٨٠،درا�ص���ة يف عامل 
ن.  بقل���م   /  )١٠٥٨-١١١١( وفك���ره  الغ���زايل 
ف. رم�ص���ان�ف ؛ ترجمة وتق���دمي وتعليق عام 
١٩٨٠، الفاراب���ي بني مناطقة ع�ص���ره / بقلم اآ. 
اأو. ماك�فيل�ص���كي ؛ ترجمة و�ص���رح وتعليقعام 
١٩٧٥، يف تاريخ تط�ر اللغة العربية الف�صحى 
/ بقل���م ف. م. بيلك���ني ؛ ترجم���ه عن الرو�ص���ية،  
كتاب “االأغاين” / بقلم اأن�ص خالدوف ؛ ترجمة 
واالجتماعي���ة  الفل�ص���فية  النظ���رات  وتق���دمي، 
ال�صيا�ص���ية للفارابي / بقلم �ص. ن. غريغ�ريان 

؛ ترجمة و�صرح . 
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من����ذ ان ق����راأت ل����ه مقال����ة يف جمل����ة االآداب البريوتي����ة 
املعروفة يف اخلم�ص����ينات ، وذلك ايام  العراق امللكي – 
عندم����ا كنت انا تلميذا يف املدر�ص����ة - ع����ن معر�ص الفن 
العراق����ي احلدي����ث و حتليالت����ه و اهمية ل�ح����ات ج�اد 
�ص����ليم وقيمتها وبقي����ة الفنانني الت�ص����كيليني العراقيني 
الكبار يف مدر�ص����ة بغداد الفنية ، وعرب برقيته ال�صهرية 
، الت����ي اذيع����ت يف �ص����بيحة ١٤ مت�����ز ١٩٥٨ من اذاعة 
بغدادبت�قيع����ه وت�قي����ع ر�ص����دي العامل تاأيي����دا لث�رة 
مت�����ز اآن����ذاك وبا�ص����م ادب����اء العراق�قد ا�ص����تمعت اليها 
�صخ�ص����يا عنده����ا وال زال����ت ت����رن يف اذين ، ثم ن�ص����اطه 
الثق����ايف االنفج����اري الهائل والكبري بعد ذل����ك ومقاالته 
املتن�ع����ة يف ال�ص����حف واملج����الت العراقية الي�ص����ارية 
وا�ص����داره – اظ����ن م����ع ناظ����م ت�في����ق – ترجمت����ه ع����ن 
االنكليزي����ة لكتاب ماوت�ص����ي ت�نغ ح�ل تفتح مئة زهرة 
، وعن ترجمت����ه فئران ورج����ال روايةالكاتب االمريكي 
�ص����تاينبك ، ث����م ج����اءت ق�ص����ية اعتقاله من قبل �ص����لطات 
عبد الكرمي قا�ص����م ، وغ�صب اجل�اهري– رئي�ص احتاد 
االدباء عندها -  على قا�ص����م نف�ص����ه وخ�صامه ومناق�صته 
احلامي����ة ال�طي�ص كما يقال مع عبد الكرمي قا�ص����م وه� 
يف اوج عظمت����ه وت�هجه نتيجة اعتق����ال الكاتب جليل 
كم����ال الدي����ن ال����ذي اراد ان يق�ل يف مقاالته ب�ص����رورة 
اعدام ه�ؤالء الذين يقف�ن �ص����د قا�ص����م ، وبقية االحداث 
املعروف����ة لذلك اجليل املعا�ص����ر لتلك االي����ام ... وعندما 
�ص����افرت م����ن الع����راق ع����ام ١٩٥٩ للدرا�ص����ة يف االحتاد 
ال�ص�����فيتي ، كان جلي����ل كم����ال الدي����ن ال����ذي مل اتعرف 
اليه �صخ�ص����يا – ا�ص����ط�رة ثقافية بالن�ص����بة يل لي�ص اال 
، وقابلته يف جامعة م��ص����ك� اوائل ال�ص����تينات ، وكنت 
عندها طالبا يف الدرا�ص����ات االولي����ة وكان ه� طالبا يف 
نف�ص الكلية ولكن يف ق�صم الدرا�صات العليا ، وهكذا بداأ 
تعارفنا وا�ص����تمرت عالقات الزمالة وال�صداقة يف ق�صم 
اللغة الرو�صية بكلية االداب يف جامعة بغداد ثم يف كلية 
اللغات  ، ثم يف منطقة �صكننا امل�صرتك يف حي الكفاءات 
ببغ����داد واىل ح����ني افرتاقن����ا قبل �ص����ن�ات قليل����ة لي�ص 
اال ، عند �ص����فري اىل رو�ص����يا ع����ام ٢٠٠٦ ، وقد حاولت 

االت�ص����ال به هاتفيا عندما علمت مبر�ص����ه يف ال�صن�ات 
االخ����رية ، وحتدثن����ا قلي����ال ، ولكن����ه مل ي�ص����تطع الكالم 
ب�ص����كل طبيعي اآنذاك ، وتابعت اأخباره ، وعلمت ب�فاته 
وحزن����ت ج����دا لذل����ك . ان الكتابة عن جليل كم����ال الدين 
تتطل����ب الت�ق����ف عند حمط����ات متعددة جدا ومت�ص����عبة 
يف الفكر العراقي املعا�ص����ر واالحداث ال�صيا�ص����ية التي 
م����رت يف بالدنا ، منذ اعتقال �ص����اكر خ�ص����باك يف احللة 
الن ال�ص����رطة اعتربته جليل كمال الدين الذي كان ل�لب 
املظاهرات اآنذاك ،وعرب طرده من جامعة بغداد و�صجنه 
ال�ص����باب �صيا�ص����ية ، ث����م رج�عه للجامع����ة وتخرجه من 
ق�ص����م اللغة االنكليزية ثم �ص����فره اىل م��ص����ك� للدرا�صة 
والت����ي بق����ي فيها ع�ص����ر �ص����ن�ات ورج�عه م����رة اخرى 
اىل جامع����ة بغ����داد للتدري�����ص فيها ث����م دخ�له ال�ص����جن 
م����رة اخرى ث����م ع�دته للتدري�ص يف اجلامعة ، و�ص�����ال 
اىل رواية اال�ص����تاذة الدكت�رة حياة �صرارة ) اذا االيام 
اأغ�ص����قت ( وال����ذي كان جليل كم����ال الدين اح����د ابطالها 
ال�ص����لبيني ، هذه امل�ص����رية احلياتية الغريب����ة جعلت من 
جليل كم����ال الدين �صخ�ص����ية غريبة اي�ص����ا وبكل معنى 
الكلم����ة ، ال ميك����ن ان تخ�ص����ع للمقايي�����ص النمطي����ة يف 
جمتمعن����ا ابدا ، والذي اأٌدت به ان يك�ن غريبا يف نف�ص 
جمتمعه ، ومتفردا يف �ص����ل�كه وت�صرفاته ، وم��ص�عيا 
يف كتابات����ه . ان ال����كالم ع����ن جلي����ل كم����ال الدي����ن يعني 
احلدي����ث ع����ن االدب العرب����ي و�صخ�ص����ياته املعا�ص����رة 
مثل ال�ص����ياب والبيات����ي ، ويعني احلدي����ث عن االحتاد 
ال�ص�����فيتي والفك����ر املارك�ص����ي واالدب الرو�ص����ي مث����ل 
غ�رك����ي وغ�غ�����ل وايتمات�����ف ، ويعن����ي احلديث عن 
االدب االمريكي مثل �صتاينبك وف�كرن ، ويعني احلديث 
عن االدب االنكليزي مثل �صك�صبريوتاثري الفكر العربي 
علي����ه وانعكا�ص����ه يف ادبه ، ويعني احلدي����ث عن تاريخ 
بغ����داد والرتاث العربي ، ويعن����ي احلديث عن الفلكل�ر 
العامل����ي ودور االمث����ال واحلك����م فيه وم�ا�ص����يع اخرى 
خمتلف����ة جدا . لقد ق����ال احدهم له مرة ، انه ل� كان االمر 
بيديه حلب�ص����ه يف غرفة مريح����ة تت�فر فيها كل مق�مات 
احلياة الطبيعية �ص����ريطة ان ي�صتلم منه �صهريا كتابا او 
بحثا يف م��ص�����ع فكري يحدده ه� وينفذه جليل كمال 
الدي����ن ، وميكن الق�ل بان����ه فعال عا�ص يف الربع االخري 
من حياته هكذا ، منعزال يف مكتبته اخلا�صة الغنية جدا 
بامل�صادر العربية والرو�صية ) هي اكرب مكتبة �صخ�صية 
باللغ����ة الرو�ص����ية يف الع����راق ( واالنكليزيةمتنق����ال بني 
زواياه����ا الفكري����ة املختلفة ، وقد دخل����ت عليه مرة وه� 
هناك وكان م�صغ�ال جدا ب��صع فهر�ص لعناوين جريدة 
الث�رة – ل�ص����ان حال حزب البعث - يف �ص����جل خا�ص ، 

فتعجب����ت من هذا العمل وقلت له ان هذه اجلريدة تطبع 
ربع ملي�ن ن�ص����خة ويج����ري ت�زيعه����ا يف كل مكان يف 
العراق وحتى خارجه ، فمن الذي يحتاج اىل عملك هذا 
؟ فل����م يتفق مع����ي وقال انه ال يعرف �صخ�ص����ا يق�م بهذا 
العمل االر�ص����يفي التاريخي الذي �صيحتاجه امل�ؤرخ�ن 
ي�م����ا ما ، اما ع����ن مذكرات����ه الي�مية والتي ب����داأ يكتبها 
من����ذ ايام درا�ص����ته يف م��ص����ك� وا�ص����تمر م�اظبا عليها 
ط�����ال حيات����ه ، فانها بح����د ذاتها ت�ص����لح ان تك�ن مادة 
ثرة للدرا�صة ، اذ انه كان ي�صجل فيها كل التفا�صيل التي 
كان����ت حتيط به وماذا قراأ وماذا �ص����مع وما الذي قال له 
فالن وف�صتان وماذا اأذاع رادي� بغداد وحمطة البي بي 
�ص����ي من لندن ووو كل هذه التفا�ص����يل ي�ميا ، ومل يكن 
ي�صمح الي �ص����خ�ص االطالع عليها بتاتا ، وميكن الق�ل 
ان ه����ذه الي�ميات كانت �ص����ديقه ال�حي����د الذي يتحدث 
معه ب�ص����راحة ي�ميا وياأمتنه وي�ص����ليه ويعك�ص مزاجه 
الي�مي ، وكم طلبت منه ان اطلع على بع�ص �ص����ط�رها 
ولكنه رف�ص رف�ص����ا قاطع����ا . ان احلديث عن جليل كمال 
الدين يعني احلديث عن ماأ�صاة املثقف العراقي املعا�صر 
يف الن�ص����ف الثاين من القرن الع�ص����رين الذي ا�صطرته 
الظ����روف االجتماعي����ة وال�صيا�ص����ية للع����راق ان يعاين 
الكث����ري الكثري وي�ص����ل بع�ص االحيان اىل حد انف�ص����ام 
ال�صخ�ص����ية واالنحدار اىل قاع مظلم ومرعب من الكذب 
واخل����داع والنف����اق والتظاه����ر باالقتن����اع مب����ا ال ي�ؤمن 
ب����ه بتات����ا واالزدواجية واالن�ص����طار ال����ذي يجلد الروح 
ب�ص����ياط التعذيب النف�صي، بل وحتى كتابة التقارير عن 
االخري����ن . لقد كنت �ص����اهدا على ما اق�����ل االن ، وراأيت 
كيف كان جليل ي�صحك ويرق�ص وكيف كان يبكي وكيف 
كان ين����زوي بعي����دا عن االخري����ن ويتجنبه����م . واخريا 
اود ان اقدم للقارئ بع�ص امل�ا�ص����يع التي �ص����جلتها يف 
م�ص�����داتي والتي اخط����ط لكتابتها عنه م�ص����تقبال وهي 
- / جلي����ل كم����ال الدي����ن وغ�رك����ي / جليل كم����ال الدين 
والنقد االدبي الرو�ص����ي يف القرن التا�صع ع�صر / جليل 
كمال الدين وغ�غ�ل / جليل كمال الدين واآيتمات�ف / 
جليل كم����ال الدين واالدب الرو�ص����ي يف العراق /جليل 
كمال الدين مرتجما / ر�ص����ائل املاج�ص����تري التي ا�ص����رف 
عليها جليل كمال الدين يف ق�صم اللغة الرو�صية / ورمبا 
�ص����تربز م�ا�ص����يع اخرى اثناء تنفيذ كل ذلك . وداعا يا 
جليل ، ايها العبقري الذي مل يكن يعرف قدر نف�ص����ه وال 
قيمته����ا ، والذي كان ميكن ان يك�ن  - كما قال اال�ص����تاذ 
الدكت�ر كمال مظهر احمد – �صخ�صية فكرية م��ص�عية 
يف العراق مثل �ص����المه م��ص����ى  او العقاد يف م�صر، ل� 
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وعندم���ا جاء اىل بغداد من م�ص���قط راأ�ص���ه يف احللة 
كن���ا نتعام���ل مع���ه باحرتام خا�ص الأنه �ص���ليل اأ�ص���رة 
كمال الدي���ن املعروفة يف النجف التي اأجنبت العديد 
من ال�صخ�ص���يات التي لها باع يف جمال الثقافة. وقد 
اب���دى خالل درا�ص���ته يف دار املعلمني العالية ن�ص���اطا 
اأدبي���ا كب���ريا حيث كان���ت مقاالته تن�ص���ر يف كل مكان 
ويف �ص���تى امل�ا�ص���يع. وع���رف منذ ذل���ك احلني حبه 
للمطالع���ة الكث���رية. ف���كان يلتهم كتاب���ا او كتابني يف 
الي�م اأحيانا . وبهذا اأ�ص���بحت جعبته غنية باملعارف 

الثقافية.
ال�ص���تينات  مطل���ع  يف  م��ص���ك�  اىل  ج���اء  وعندم���ا 
لاللتح���اق بجامعتها وا�ص���ل ن�ص���اطه االأدبي ون�ص���ر 
ايام���ذاك كتابه االول ح�ل ال�ص���عر العربي املعا�ص���ر 
الذي اأثار �ص���تى ردود االفعال لدى املهتمني بال�ص���عر. 
االدبي���ة  ال�ص���حف  كاف���ة  يف  يكت���ب  جلي���ل  وكان 
ابت���داء م���ن االأدي���ب واالآداب اىل الطليع���ة امل�ص���رية 
والثقاف���ة اجلدي���دة العراقي���ة. كم���ا التق���ى باالأدب���اء 
الع���رب امل�ج�دي���ن يف العا�ص���مة الرو�ص���ية ومنهم 
عبدال�ه���اب البيات���ي وغائب طعمة فرم���ان وجنيب 
�ص���رور وغريه���م. ووجد طريق���ه اىل احت���اد االأدباء 
ال�ص����فييت حيث تعرف على الكثري من ال�صخ�صيات 
االدبية مثل ال�صاعر �ص����فرون�ف وال�صاعر يفجيني 
يفت��ص���ينك� وقام برتجمة اعمالهم���ا والكتابة عنهما 
، والكات���ب جنكي���ز ايتمات����ف ال���ذي ترج���م اي�ص���ا 
جمم�ع���ة م���ن روايات���ه وق�ص�ص���ه ومنه���ا "جميلة" 
و" وداع���ا غ�ل�ص���اري" والتي ن�ص���رتها دار الن�ص���ر " 

التقدم" مب��صك�.
ام���ا يف االأو�ص���اط الطالبية العراقي���ة والعربية فكان 
له ح�ص����ر دائ���م وحت�لت غرفته يف م�ص���اكن الطلبة 
اىل ما ي�ص���به النادي االأدبي حيث كان يرتادها جميع 
دار�ص���ي االأدب اآنذاك . وكان معروفا بحبه ملعرفة اي 
�ص���يء جديد يف ع���امل االدب والثقافة. ولهذا كان لقلة 
الكت���ب العربية املت�فرة يف م��ص���ك� ي�صتن�ص���خ كتبا 
باأكمله���ا . وحدث م���رة ان وجد لدي كتاب���ا ح�ل علم 
اجلم���ال . فرج���اين ان اعطيه اإياه ، وعندما رف�ص���ت 
متعلال باأنني نف�صي ا�صتعرت الكتاب من �صديق يل ، 
وكنت اخ�صى ان ي�صيع كغريه من الكتب التي اخذها 
البع�ص مني ثم مل يعيدوها يل ،قال اعطني اأياه ول� 
لليل���ة واح���دة. فاأخ���ذ الكت���اب واأع���اده ايل يف الي�م 
التايل. ولعجبي وجدت انه ا�صتن�ص���خ الكتاب امل�ؤلف 
من ح�ايل ٣٠٠ �ص���فحة يف ليلة واحدة . وقد اأراين 
جمم�عة م���ن الدفاتر الت���ي ت�ص���م حمت�ياتها الكتب 
الت���ي ا�صتن�ص���خها . اذ مل تكن مت�ف���رة يف تلك االيام 
و�ص���ائل الطب���ع اليدوي���ة. كم���ا انخ���رط يف املجتمع 
الرو�ص���ي وارتب���ط باأوا�ص���ر �ص���داقة م���ع الكثريين 
ومغامرات���ه   ، اللطي���ف  اجلن����ص  م���ن  وباالأخ����ص 

الن�صائية كثرية .
وكان رحم���ه الله ال يحب التحدث كثريا عن املا�ص���ي 
اإال فيم���ا ن���در . وقد عرفت الحقا انه كان �ص���جينا ملدة 

خم�ص���ة اع�ام قب���ل جميئه اىل بغ���داد والتحاقه بدار 
املعلمني العالية. فقد األقي القب�ص عليه لدى م�صاركته 
يف مظاهرة �ص���د احلك�مة ووجدت يف ح�زته كتب 
ممن�ع���ة . لكنه مل يتح���دث ابدا عن ظروف ال�ص���جن 
وعالقاته بال�ص���جانني وال�ص���جناء. كما دخل ال�صجن 
مرة اأخرى يف ايام حكم البعث حني و�ص���ى به احدهم 
ووج���دت لديه مطب�عات رمبا كان���ت تتعلق باالأكراد 
اأودعها �ص���ديق له لديه. وكان احيانا �ص���اذجا لدرجة 
كبرية وي�صفق على االخرين ويقع نف�صه لهذا ال�صبب 
ب�رطة تل� االخرى. وبقي عندئذ يف �ص���جن بعق�بة 
فرتة ثالث �ص���ن�ات ون�ص���ف ال�ص���نة حت���ى افرج عنه 
والتقاه �ص���دام ح�ص���ني الذي كان يف من�صب " ال�صيد 
النائ���ب" اآن���ذاك و�ص���افحه بع���د ان كتب اليه ر�ص���الة 
يرج���� فيها االإفراج عنه . وكان يتباهى بعد ذلك اأمام 
البعثيني بان اليد التي ت�ص���افحهم كانت قد �ص���افحت 
الدكتات�ر. لكنه بقي دائما وفيا للحركة الي�صارية يف 
العراق والتي �ص���ب يف اح�ص���انها، ويعرب عن اأ�صفه 
ال�ص���طراره مل�ص���ايرة ال�ص���لطة البعثية من اجل اإنقاذ 

جلده من اجلالدين.
بغ���داد  بجامع���ة  االآداب  كلي���ة  يف  عمل���ه  وخ���الل 
كاأ�ص���تاذ ل���الأدب املقارن ن�ص���ر عدة كتب منها مك�ص���يم 
غ�ركي)١٩٧٧( ودرا�صة مقارنة يف االأمثال الرو�صية 
والعربية )١٩٧٨( وتاريخ االأدب العربي يف الع�صر 
احلدي���ث )١٩٨٤( وغريه���ا ، كم���ا ن�ص���ر الكث���ري م���ن 
املقاالت التي مل تن�ص���ر فيما بع���د يف كتاب. ويعرتف 
جميع طالبه يف الكلية باأن حما�ص���راته كانت ممتعة 
ومفي���دة جدا وتخل� من اجلم����د. وقد تخرج الكثري 
من طالبه الذين يذكرون ف�صله عليهم يف فتح اأب�اب 

املعرفة اأمامهم.

جليل كمال الدين.. شخصية ال تنسى

ثمة شخصيات تبقى في الذاكرة لظرفها وحضورها الدائم في اي مجتمع. وقد عرفت 
الكاتب والناقد الراحل جليل كمال الدين منذ اللقاء االول بيننا في مقهى اآلداب وكان 
بصحبة الشاعر رشدي العامل والصحفي نزار عباس .. وبدا دوما مشرق الوجه ومتهلل 
األسارير حتى في لحظات اإلحباط التي كانت تصيبه لسذاجته الطفولية لدى التعامل 
مع اآلخرين . لقد كان رحمه اهلل ذا موهبة فذة وفكرا لماحا ومياال الى النكتة. وكأنه 
احدى الشخصيات االسطورية مثل ابوزيد السروجي في مقامات الحريري، او كإحدى 
الشخصيات التي أحببتها في ايام الشباب مثل الشاعر حسين مردان والكاتب القصصي 
السوري سعيد حورانية.

عبدهللا حبه


