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  ملف القدس

  نيويورك يف السكاكيني
  الفترة التكوينية يف حياة أديب مقدسي

1907 - 1908  

  سليم تماري
يف يقظتي، يف نهاري، وأنا يف معترك احلياة الهائل، وأنا أســـــــــــير يف 
شـــــــــــوارع نيويورك وقرقعــــة القطــــارات والترامــــات على األرض وفوق 
األرض، وعواء البواخر، وضـــــــــــجيج النــــــاس، تصـــــــــــمّ اآلذان، وحركــــــة 
السيارات والعربات تخطف األبصار، ال أفيق على نفسي إالّ حملقاً يف 

درســــــــــة، وتارة فوق املنزل الذي أحبه وأجلّه، جو القدس، تارة فوق امل
بيــت "أو  "رام اللــه"أو  "عين كــارم"أو  "قــالونــة"أو  "أرتــاس"وتــارة فوق 

 ."جاال

 )1907كانون األول/ديسمبر  13(رسالة إىل سلطانة، نيويورك، 

هجر خليل الســـكاكيني وطنه ثالث مرات: األوىل كانت ســـفرته إىل أميركا بحثاً عن 
العمل وهو يف العشــرينات من عمره؛ الثانية عندما نفته الســلطات العثمانية إىل دمشــق 

  )1(عندما نزح هو وعائلته إىل القاهرة. 1948؛ الثالثة يف إثر حرب 1918سنة 
باً من بداية تدوينها، وبعد مضـــي خمســـين تنشـــر مذكرات الســـكاكيني بعد قرن تقري

عاماً على وفاته. وهذه، بحســــــــــب علمي، أول مرة يف تاريخ األدب العربي احلديث يتوفر 
فيها للقارئ أن يطلع على يوميات كاتب دوّنها يف حلظة معايشــــــته احلدث، وليس، كما 

من الزمن. جرت العادة، بعد أن صــار كهالً وراح يســترجع ما حدث يف حياته قبل عقود 
وجند فيها ذاتية صــــــــــــادقة بمعنيين: مالزمتها إلحســــــــــــاســــــــــــات الكاتب حلظة تدوينها، 
ومعاصــرتها للحدث حين وقوعه. وتوفر لنا املذكرات حالة فريدة لإلطالع على رســائل 
حب متبادلة بين عاشـــــــــــقين يف زمن احلب العذري، ال جند مثيالً لها يف األدب العربي، 

ن إىل مي زيادة، ورســـائل غســـان كنفاين املبتورة إىل غادة ربما باســـتثناء رســـائل جبرا

                                                            
  40: املصدر.-, no. 17, February 2003, pp. 19Jerusalem Quarterly File  
  .(القدس) أستاذ مشارك يف علم االجتماع يف جامعة بير زيت، ومدير مؤسسة الدراسات املقدسية 
األول يف أوائل هذه السنة بشكل مشترك جرى إعداد يوميات خليل السكاكيني للنشر يف ثمانية جملدات. وقد صدر اجمللد   )1(

  .بين مركز خليل السكاكيني يف رام الله ومؤسسة الدراسات املقدسية يف القدس
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  .السمان

  
 -		1907يتناول معظم مادة اجمللد األول الفترة التي أمضاها خليل يف نيويورك (

) وعودته إىل القدس عشــــــــية إعالن الدســــــــتور العثماين. وتشــــــــكل املداخل املتعلقة 1908
يوميات الكاملة؛ إذ إنها تقع يف فترة بإقامته بأميركا جانباً صــــــــــغيراً، لكنه مهم، من ال

التكوين لتطوره الفكري عندما كان يف أواســــــط العشــــــرينات من العمر. وهي تغطي فترة 
(املقصود من بالد الشام) يف املهجر بنيويورك، وعمله  "املثقفين السوريين"		اختالطه بـ

 ع للورق يف، إضـــــــــافة إىل فترة عمله القصـــــــــيرة يف مصـــــــــن"اجلامعة"يف اجلريدة األدبية 
والية مين الشمالية. كما تضم فترة غرامه العاصف بزوجة املستقبل سلطانة، وتتحدث 

  .عن غُصص الفراق التي عاناها إذ خلفها يف القدس ومضى إىل مهجره
شـــهرة الســـكاكيني تقوم على أنه كاتب ومفكر مقدســـي، وتربوي تقدمي، ومفكر حر 

دّ يومياته، يف تقدير ناقد أدبي متميز، يقف واملؤســــــســــــة الدينية على طريف نقيض. وتع
لقد كان منهجه يف التدريس، الذي    )2(إيذاناً بدخول األدب الفلســـــــــــطيني مرحلة احلداثة.

طبقه يف املدرســـــة الدســـــتورية التي أنشـــــأها قبل احلرب العاملية األوىل، ثورياً بالنســـــبة 
. فقد ألغى العقوبة البدنية للطلبة ب عود إىل بربرية وت"وصـــــفها إىل كل معاصـــــريه تقريباً

، واســـــــــــتبــدل بــاالمتحــانــات تقويمــاً ذاتيــاً يقوم بــه الطلبــة واملعلمون. "القرون الوســـــــــــطى
وطلب من املعلمين أالّ يســـــــــــجلوا أســـــــــــماء الطلبة الذين يتغيبون. كان للطلبة احلرية يف 

ن مغادرة املدرســــــة إن هم شــــــعروا بامللل؛ وقد أحسّ أن هذا اإلجراء يرغم املدرّس على أ
كل هذا أجنزه الســـــــــــكاكيني يف    )3(يكون جمدداً وممتعاً كي يحافظ على اهتمام الطلبة.

                                                            
  .2003يف حديث مع زكريا حممد، كانون الثاين/يناير   )2(
. للمزيد بشأن منهجه 89 -		88)، ص 1957(القدس: املكتبة العصرية،  "ذكرى السكاكيني"عبد احلميد ياسين (وآخرون)،   )3(

 -		223، ص 1985(الناصرة)،  "الصوت"، "حياته وأفكاره، وتراثه :خليل السكاكيني"التعليمي أنظر: يوسف أيوب حداد، 
227.  
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أوائل العشرينات. وعلى الرغم من نقده الصارم لنظام التعليم السائد يف ذلك الزمن فقد 
كان ناجحاً جداً كمصـــــــــــلح تعليمي وإداري، إذ عينه العثمانيون فاإلنكليز مفتشـــــــــــاً على 

ة، ياملدارس يف فلســــــــــطين. وقد اســــــــــتطاع عن طريق منهجه املبتكر يف تعليم اللغة العرب
التي نالت ذيوعاً كبيراً، وعن طريق مقاالته  "اجلديد"الذي نشـــــــــــره من خالل ســـــــــــلســـــــــــلة 

الصــــــــــحافية، أن يخرج بلغة جديدة للكتابة تتميز برشــــــــــاقتها ودقتها وحداثتها، وتالئم 
 1948اجليل اجلديد من الفلسطينيين. ولقي هذا اجلهد التقدير إذ اختير السكاكيني سنة 

  .ربية يف القاهرةلعضوية جممع اللغة الع
مل نكن نعرف عن حياة الســـــكاكيني اخلاصـــــة قبل نشـــــر مذكراته إالّ القليل: أنه كان 
أديبـاً غريـب األطوار، وأنـه يحـب أن يتمتع بكـل مـا هو فـائق من طيبـات احليـاة. مل يحتو 

)، الذي نشـــــــــــر بعيد وفاته، إالّ على خمتارات حمدودة من 1954( "كذا أنا يا دنيا"كتاب 
). فالكتاب يركز على حياته 2002ه انتقتها ابنته هالة السكاكيني (توفيت سنة مذكرات

ككاتب مقالة ميال إىل فلسفة نيتشه، لكنه يخفي عمداً توجهاته املعادية لرجال الدين. 
لقد حالت شـــــكوكه ونزعته اإلنســـــانية الشـــــاملة دون التحاقه بأي حزب ســـــياســـــي طوال 

، إذ كــانــت جمموعــة من "حزب الصـــــــــــعــاليــك"س حيــاتــه، اللهم إالّ مشـــــــــــــاركتــه يف تــأســـــــــــي
األصـــــدقاء تلتقي يف مقهى بهذا االســـــم يقع على مقربة 

كــانــت توجهــاتــه    ) 4(من بــاب اخلليــل يف البلــدة القــديمــة.
املعــاديــة لرجــال الــدين، وتوجهــاتــه اخملــالفــة للــدين يف 
وقــت الحق، تســـــــــــتفز جمتمعــه احملــافظ الضـــــــــــيق، وهي 

ر. وقد أخفت ابنته مســــتفزة حتى بمعايير زمننا احلاضــــ
التي حررت اجملموعــــة الســـــــــــــــابقــــة من اخملتــــارات، يف 

، هذه النزعات التي تبدو واضحة "كذا أنا يا دنيا"كتاب 
جــــداً يف اليوميــــات الكــــاملــــة. فمثالً، من املعروف على 
نطاق واســــــــــع أنه خاض معركة طويلة ضــــــــــد الكنيســــــــــة 
األورثوذكســــية، لكن الســــبب يعزى عادة إىل نضــــاله يف 

تعريب الكنيســــــــــة وحماربة الســــــــــيطرة اليونانية ســــــــــبيل 
عليهـــا. إالّ إن مـــا هو غير معروف هو موقفـــه اإلحلـــادي 
الواضــح، إذ دعا إىل اســتبدال صــالة الرب بأبيات وثنية 

كان يجد الصـــــــــلوات    )5(للشـــــــــاعر اجلاهلي امرئ القيس.
مملة، ومضـــــــــيعة للوقت. وربما كان املفكر العربي الوحيد الذي عادى التناســـــــــل بشـــــــــكل 

ال أزال مكباً على كتب الفلســـــــــــفة أطالعها بعناية عظيمة أســـــــــــتعين بها "معلن؛ فقد قال: 
                                                            

  .71 -  69حداد، مصدر سبق ذكره، ص   )4(
  .63 -  60)، ص 9891(القدس: مركز الدراسات اإلسالمية،  "خليل السكاكيني، األديب اجملدِّد"إسحق موسى احلسيني،   )5(
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اقترح  1932يف ســـــنة    )6("على وضـــــع رســـــالتي (تعالوا ننقرض).
وأن يعتنقوا النرجســـــــــــيــــة أن يهجر أبنــــاء وطنــــه الــــدين الرســـــــــــمي، 

... فهــذا نوع من العبــادة يمكن لنــا "الطقســـــــــــيــة كنوع من العبــادة، 
جميعاً القيام به دون أن نهدد أدياناً أُخرى.. فاملسيح قد قال: (إن 
مل تستطع أن حتب جارك أو أخاك الذي تراه، فكيف حتب الله الذي 

مل تستطع أن ال تراه). ولكنني أنا (خليل السكاكيني) أقول لك: (إذا 
  )7("حتب نفسك، فلن تستطيع أن حتب الله أو أي أحد آخر)..

من املمكن اعتبــــار اجمللــــد األول من مــــذكرات الســـــــــــكــــاكيني 
شاهداً مهماً على بداية احلب الرومانسي يف العامل العربي. وقع خليل يف غرام سلطانة 

يف البلدة  8818عبده قبل أقل من عام على رحيله إىل أميركا. ولدت ســـــــــــلطانة ســـــــــــنة 
وقد نشــــأ كالهما يف حارة النصــــارى،    )8(القديمة، وكانت تمتّ إليه بصــــلة قرابة بعيدة.

وهما ينتميان إىل أســـــرتين عربيتين أورثوذكســـــيتين. كان والد خليل جناراً ماهراً، ومن 
وجوه الطائفة األورثوذكســـــــــــية يف القدس. وكان والد ســـــــــــلطانة، نقوال ســـــــــــليم عبده (أبو 

شرفًا مضاً من الشخصيات املعروفة يف البلدة القديمة، وقد عينته البطريركية أديب)، أي
على احلجاج خالل موسمي الفصح وامليالد، يرعى شؤون سكنهم ورفادتهم وحاجاتهم 
األُخرى. وكان، بحسب ما تقول حفيدته هالة السكاكيني، متحرر الذهن قياساً بعصره، 

يف مدرســـــــــــة الفرندز يف رام الله، وكانت تقع على  إذ أرســـــــــــل ابنتيه إىل التعليم الداخلي
ونســــــتطيع معرفة حقيقة    )9(مســــــيرة ثالث ســــــاعات على البغال إىل الشــــــمال من القدس.

كتبهــا إىل أخــت  1906عالقــة هــذا الرجــل بــابنتــه من خالل رســــــــــــالــة مؤرخــة يف ســـــــــــنــة 
 سلطانة، أماليا، عقب زواجها بطبيب نابلسي:

 العزيزة، ابنتي

منـذ أول يوم أنعم اللـه عليّ بـك بـدأت أفكر يف االبتهـاج بيوم عرســــــــــــك 
شـــــــأن ســـــــائر اآلباء، فلمّا جاء ذلك اليوم وزففناك إىل العزيز عريســـــــك 
تـــأملـــت وتـــأثرت وبكيـــت كثيراً ألنـــك خرجـــت من منزيل، ألنـــك صـــــــــــرت 
آلخر، ألنك فجأة ويف دقيقة واحدة وبمطلق رضـــــاك واختيارك حملت 

كت رجالً آخر يف حبي. فعقلي أيتها العزيزة اســــــــماً غير اســــــــمي وأشــــــــر
يعلم ما يجب أن يكون لزوجك اآلن من احلقوق ومن التقدم عليّ وعلى 
كل إنســــان آخر. ســــأكون يف الدرجة الثانية بعد زوجك. ال بأس، ولكن 

                                                            
  .323)، ص 1955(القدس: املطبعة التجارية،  "كذا أنا يا دنيا"خليل السكاكيني،   )6(
  .61احلسيني، مصدر سبق ذكره، ص   )7(
 "قدس: ســـــجل شـــــخصـــــيأنا وال"إىل حين توفر اليوميات فإن املصـــــدر املتاح الوحيد كان مذكرات ابنته هالة الســـــكاكيني،   )8(

  .10 -  1)، ص 1987(عمان: املطبعة االقتصادية، 
  .3املصدر نفسه، ص   )9(
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قلبي يســـــــــــتحق شـــــــــــيئاً من املراعاة. يجب أن تمهليني قليالً من الزمن 
أتعوّد هـــذا الفراغ الـــذي أحـــدثـــه  حتى يـــألف الوالـــد فراق ابنتـــه وحتى

. 20زواجك يف فؤادي، فإن   )10(سنة ال تمحى يف عشرين يوماً

وال بد أن نقوال عبده كان منفتحاً جداً بمقاييس عصـــــــــــره، حتى لقد ســـــــــــمح البنتيه بأن 
 )11(يصحبا الشبان الطاحمين إىل الزواج بهما يف العلن ومن دون رفقة أو رقابة.

الثانوية مباشـــــــــرة، يف بعد التخرج من املدرســـــــــة 
، بدأت ســــلطانة تعمل مدرّســــة يف مدرســــة 1903ســــنة 

عربية أورثوذكســـــية يف البلدة القديمة، ثم يف مدرســـــة 
، وهي مدرســــــــــــة 1905القديســــــــــــة مريم للبنات ســـــــــــنة 

أنغليكــــانيــــة. وهنــــاك عرفهــــا خليــــل عنــــدمــــا عهــــد إليــــه 
بتــــدريبهــــا على تــــدريس اللغــــة العربيــــة واألدب. كــــان 

مدرســـــة، تلقى علومه على يد املعلم خليل نفســـــه مدير 
 ).1921 -	1861املشهور بتعليم األدب العربي نخلة زريق (

كان يف التاســعة والعشــرين من  1907عندما بدأ خليل يتودد إىل ســلطانة يف ســنة 
عمره، وكـــانـــت هي يف التـــاســـــــــــعـــة عشـــــــــــرة. يف تلـــك الفترة كـــان لكـــل من عـــائلتي عبـــده 

القدس، أســوة بكثير من العائالت امليســورة التي والســكاكيني بيت صــيفي خارج أســوار 
كانت تتوق إىل الفرار من جو األحياء املزدحمة اخلانق. كان بيت الســـــــــــكاكيني يقع يف 
املصــــــــرارة، أمّا بيت عبده الصــــــــيفي فيقع قرب حمطة ســــــــكة احلديد وكان يعرف باســــــــم 

ن ه. (وبعد قراحلريرية، أي مصــنع احلرير، إذ كان يوجد فيه مصــنع حرير قبل أن يســكنو
  )12(احلايل يف القدس الغربية). "اخلان"مسرح  "احلريرية"تقريباً غدا 

وملّا كان خليل وسلطانة منغمسين يف أنشطة الطائفة األورثوذكسية فقد كان ثمة 
فرص كثيرة للقاء. يف تلك الفترة تصــــــــــــادقت ســـــــــــلطانة مع ميليا، أخت خليل الكبرى، 

ها. وكان خليل يرافقها يف املســــــــاء وهي عائدة وأصــــــــبحت لذلك كثيرة التردد على منزل
إىل بيتها، يف البداية بصـــــــــــحبة ميليا أيضـــــــــــاً، ثم بعد ذلك وحده. ويف فترة الحقة كانا 
يتنزهان مســــــــــــافات أطول، أو يركبان احلمير إىل الريف، وغالباً إىل عين كارم أو جبل 

حسن حظنا أن هذه  الزيتون. ويف إحدى تلك النزهات عبّر خليل عن حبه لسلطانة. ومن
جِّلــــت لتطلع عليهــــا األجيــــال الالحقــــة. يعبر خليــــل عن حبــــه هنــــا بعبــــارات  اللحظــــة ســـــــــــُ

تى يف األدب الفلسطيني أو ح -	رومانسية جديدة مل تكن معروفة تقريباً يف تلك الفترة
                                                            

  .24 -  23)، ص 2000(القدس: املطبعة التجارية،  "األرشيف الشخصي"، يف: هالة السكاكيني، "نصيحة أب البنته"  )10(
كنت بلغت مرحلة متقدمة يف كتابة هذا املقال عندما عرفت معلومة بدا يل أنها حتمل كشــــــــــفاً مهماً. فقد ذكر يل ابن عمي   )11(

الياس أن أخت نقوال عبده، هيالنة، كانت متزوجة الياس تماري، جدي. وهذا يجعل ســـــــــــلطانة عبده بنت شـــــــــــقيق جدتي 
  .(ألبي) هيالنة املباشرة

  .4، مصدر سبق ذكره، ص "رشيف الشخصياأل"هالة السكاكيني،   )12(
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العربي. كتب بعد احلدث بأيام مســـــــــــرّاً إىل صــــــــــــديقه داود 
 صيداوي يف رسالة:

أخــــذتهــــا  3/10/1907 يوم اخلميس الواقع يف
[ســـــــــــلطـــانـــة] مع أختي ميليـــا إىل قـــالونـــه، هنـــاك 
حتت شــــــــجرات الليمون جلســــــــنا، وكم كنت أتمنى 
لو كنت معنا. ال شـــك أنك كنت تشـــاطرين ســـروري 
وطربي، بل كنت ترى من عالئم الوجوه وملعان 
العيون وسائر حركاتنا وسكناتنا ما يفصح عمّا 

  .يف القلوب ويغني عن التصريح
ا   آذنــــت الشـــــــــــمس بــــاملغيــــب ركبنــــا حميرنــــا  وملــــّ

ورجــعــنــــــا، ولــعــــــل اجلــو هــنــــــاك يــعــبــق إىل الــيــوم 
بأنفاس حبنا، مشـــــــــيت إىل جانبها فجعل حمارها يتعثر فخشـــــــــيت أن 
يقع فــأخــذت بلجــامــه وقــدتــه كــل الطريق. ويف املســـــــــــــاء جــاءت عنــدنــا 
وســــــهرت وحدها، ثم أوصــــــلتها إىل البيت وحدي، ووعدتها يف الطريق 

 الغــد قمــت كمــا قــال الشــــــــــــاعر ذا شـــــــــــجىً وترنم فلم أن أكتــب لهــا. ويف
أتمالك أن أخذت القلم وكتبت لها رســــالة أفرغت فيها كل عواطفي، ثم 
ذهبت إىل املدرســـة فخرجت إيلّ، ووقفنا يف الباب، وســـلمتها الرســـالة 
يداً بيد، ويف وجهي رســــــــــالة أُخرى. وعند األصــــــــــيل أخذتُ أختي ميليا 

عليها شـــــــــــعرت بمجارٍ كهربائية انتفض ومررنا بها، وّملا وقع نظري 
لها كل جســــــــــمي. أخذتهما إىل أكمة على طريق رام الله وجلســــــــــنا على 
صخر هناك ويف وجهها وعينيها ما أشعرين بالرضى والقبول. وهكذا 
يف اليوم الثاين والثالث، نخرج عند األصـــيل للتنزه ويف املســـاء نســـهر 

ا عنــدهم. وأمس جــاءتني رســـــــــــــالــة ا عنــدنــا وإمــّ منهــا تهــديني فيهــا  إمــّ
 )13(حمبتها وتعدين بالكتابة يف القريب العاجل.

بعد هذا اللقاء مباشــــــرة هيمن على خليل تأنيب الضــــــمير الذي طاملا أعرب عنه يف 
رســـــــــــائله الالحقة؛ فهو ال يســـــــــــتحقها، وهو أناين إذ يريدها لنفســـــــــــه، فال بد من أن يكون 

 هناك آخرون يستحقون حبها أكثر منه:

 

كل ذلك ال أزال أشـــــــــعر أين آثرت نفســـــــــي على أصـــــــــدقائي يف ولكن، مع 
ودادهم لها.... فبربك يا داود أســـعفني برأيك وأفتني بما عندك.... ماذا 

                                                            
  .6 -  5خليل السكاكيني، مصدر سبق ذكره، ص   )13(
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أعمل لكي ال أخرج عن إخالصــي لهم وال أوصــم 
 )14(عندهم بمحبة الذات؟

مل تكن شــــــــــكوك خليل يف ذاته ناجمة عن احتقاره للذات 
م من أن هذا العنصـــــــــــر كما قد يبدو أول وهلة، على الرغ

كان موجوداً يف شــــــــــخصــــــــــيته بقدر ال يســــــــــتهان به، لكنْ 
نتيجــــة توتر أحس بــــه جرّاء بعض التردد الــــذي بــــدا من 
ســـلطانة. كان مياالً إىل تبيّن مشـــاعرها من خالل أبســـط 
اإليماءات، وكانت ردة فعله مبالغاً فيها إزاء صـــــــــــمتها 

ا مل الــذي كــان يرى فيــه عالمــة على البرود جتــاهــه. وملّــ 
يكن لدينا سوى قرائن مباشرة قليلة بشأن ما كان يدور 
يف خلدها إزاء خطواته، فليس يف وســــــــــعنا إالّ أن نحدس 
بشـــــــــــأن ما كانت تفكر فيه، وذلك من خالل أقواله هو أو 

. فقد وصلنا  إشارته إىل أقوال يذكر أنها صدرت عنها. لكن سلطانة مل تكن صامتة كلياً
كتبتهــا إىل خليــل عنــدمــا كــان يعيش يف بروكلين بنيويورك القليــل من الرســـــــــــــائــل التي 

وهي ذات مغزى مهم، ولدينا أيضـــــــــاً ذكريات هالة عنها. تظهر ســـــــــلطانة من خالل هذه 
مع روح دعابة، قد ال تشـــــمل القدرة الفلســـــفية التي  -	الرســـــائل كشـــــخصـــــية ذكية مفكرة

  .امتاز بها خليل، لكنها بالتأكيد أكثر مرحاً وأشد لذعاً
دو أن ترددها يف مبادلة خليل عواطفه هو، يف األســـــاس، نتيجة الغموض الذي ويب

وســــــــــم العالقة بطابعه. كان يكبرها بعشــــــــــرة أعوام، ومل يكن مســــــــــتقبله املادي واضــــــــــح 
وكان يوشــــك على القيام برحلة مل يكن أي منهما يعرف مدتها، وربما حتى    )15(املعامل،
. كان هذا، فيما وكلما اشـــــــتد يف طلب تعهد    )16(هدفها. منها ازدادت ردة فعلها غموضـــــــاً

أعتقد، ســـــبباً رئيســـــياً الســـــتمرار التوتر الذي طبع عالقتهما يف فترة البعد، وســـــيطر على 
 مراسالتهما على مدى عام كامل.

 السريعة الوجبات بالد يف

كان السكاكيني نفسه شديد البعد عن التقليدية بالنسبة إىل عصره. وعلى الرغم 
كان يتزيا بالزي التقليدي إىل حد كبير فقد كان الهيًا، يغني ويرقص ويدخن من أنه 

                                                            
  .املصدر نفسه  )14(
وجدنا مثالً أنه اقترض منها ماالً لرحلته. ويف مناســـــــبات قليلة أُخرى أعطت هي بعض اجلنيهات لوالدته عندما ســـــــمعت   )15(

  .، ال يتمكنان من إرسال أي مال إليهاأنه وأخاه يوسف، الذي كان بائعاً متجوالً يف فيالدلفيا
املوضــوعات البيوغرافية عن خليل الســكاكيني التي نشــرها مركز خليل الســكاكيني يف رام الله تشــير إىل أنه ســافر بهدف   )16(

كســــب مبلغ كبير من املال بالطريقة نفســــها التي كســــب بها املهاجرون من ســــورية الكبرى املال: بالتجارة والبيع. وملّا 
نفســه يف أميركا فكر يف منصــب تدريســي يف جامعة كولومبيا. على أنه بخالف الدروس اخلصــوصــية التي أعطاها  وجد

  .لطالب اللغة العربية يف اجلامعة، والكتابات التي كان ينقحها، مل يلتحق قط بأي وظيفة جامعية
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بشراهة (الغليون والنارجيلة)، وكان ال ينقطع عن العزف على الكمان. كان يعدّ نفسه 
شهوانياً، كما وصف نفسه يف اليوميات. أحب املوسيقى والشعر، وكان يكتب الشعر 

كان يستمتع، يف املقام األول،    )17(اإلجادة. كثيراً، لكن من دون أن يحلّق يف سماء
بالصحبة احلسنة وجمالس الشراب الطويلة، وكثيراً ما كان يتبارى يف املصارعة مع 

أقرانه ومعارفه. وكانت رياضته املفضلة أن يقنع عدة رجال بمهاجمته معاً ثم 
. كان عظيم اإلعجاب بجسمه، وينفق الوقت    )18(يطرحهم أرضاً

االغتسال. الطويل يف 
على أنه يبدو يف مذكراته ذا توجهات جنسية غامضة ومكبوتة. وتزخر فقرات يومياته 

بتجريح الذات، وبنوبات الغم واليأس. ولعل تعلقه املفرط باالستحمام باملاء البارد 
(صيفاً وشتاء)، وابتعاده عن املناسبات االجتماعية، يصالن إىل درجة جلد الذات. 

نهاية عمره، ثالث عالقات حب ومودة عظمى. وقد انتهت  كانت تستغرقه، وحتى
العالقات الثالث بموت مبكر شهده يف حياته: صديقه ورفيق صباه داود صيداوي، 
وخطيبته التي أصبحت زوجته سلطانة عبده، وولده الوحيد سري الذي تويف وملّا 

  .يتخطّ الثانية واألربعين
من يافا،  1907شـــرين األول/أكتوبر ت 22أبحر خليل الســـكاكيني إىل نيويورك يف 

. اســتمرت فترة اغترابه األميركي أقل من 1908أيلول/ســبتمبر  10وعاد إىل القدس يف 
عام، وعلى الرغم من أنه كان كثير األســـــــــــفار بعد ذلك فإنه مل يعد إىل أميركا قط. كان 

ولذا كان عليه أن يســـــــــــتدين من داود وســـــــــــلطانة، ومن غيرهما، للقيام بنفقات الرحلة. 
على ظهر املركب. كان الســـــــــفر  -		ويف جزء من الرحلة -	يســـــــــافر يف الدرجة الثالثة، بل
                                                            

  .هذا هو رأي إسحق موسى احلسيني، مصدر سبق ذكره  )17(
  .108يف: عبد احلميد ياسين (وآخرون)، مصدر سبق ذكره، ص  "كرد علي وخليل السكاكينيحممد "منصور فهمي،   )18(
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يف تلـــك األيـــام طويالً ومضـــــــــــنيـــاً (من عشـــــــــــرة أيـــام إىل أســـــــــــبوعين من مرســـــــــــيليـــا إىل 
  )19(نيويورك).

  )20(وعندما وصل بعث بهذه األبيات إىل أخته ميليا:

  إىل بـالد الذهب   وصلت بعد التعب
  كقلبي املضطرب   ـــرةتقلني باخ

  تلعب بالركاب لـــكن يا له من لعـب
  ومل أجد بين اجلميـــع أحداً من مشربي

  مل يكن من مذهبي وهكذا الطعام فيهــا
  شعرت أن قد دير بي   فكم تقـززت وكم
 مرارة التــــغرب    كأنه مل يكفنــي

كتب إىل  ) أزمة اقتصــــادية خانقة. وكما1908ســــادت أميركا ســــنة وصــــوله إليها (
 صديقه داود يف إحدى أُوَل رسائله:

ال يســــتطيع أحد أن يطلب شــــغالً من أحد. أبناء أخت الســــيد رفله [رفيق 
خليـــل يف الســـــــــــكن يف بروكلين]، وهم الســـــــــــــادات ملوك، خســـــــــــروا يف 
األســـــبوع املاضـــــي أكثر من ثالثة عشـــــر ألف ريال [دوالر].... فكل يوم 

الفالين.... باألمس قال يل  نســــــــــمع بإفالس الشــــــــــركة الفالنية والتاجر
لو اســـتشـــرتني قبل جميئك إىل هذه البالد لكنت " الصـــديق فرح أنطون:
 )21(."نصحتك أن ال جتيء

عنـــدمـــا وصــــــــــــــل إىل نيويورك، كـــان تعويلـــه على أخيـــه يوســـــــــــف، وهو بـــائع متجول يف 
فيالدلفيا. لكن ظروف التدهور االقتصـــــادي يف الواليات املتحدة يف تلك الســـــنة شـــــاءت 

أن يجد يوســــــف يف وضــــــع صــــــعب، وحمتاجاً هو نفســــــه إىل املســــــاعدة. وقد ســــــكن يف له 
) بمســــــــــاعدة معارف من القدس. وقد آذته "احلي الســــــــــوري"جادة أتالنتيك يف بروكلين (

الوحدة وضيق ذات اليد منذ يوم حطّ رحاله. وتصف رسالة بعث بها إىل داود يف خضم 
 األشهر األوىل يف نيويورك:)، أجواء هذه 1908احتفاالت السنة اجلديدة (

إقرأ واضــــــــــحك... كنت قبالً أبكي من احلالة التي وصــــــــــلت إليها واليوم 
ا والتي ثالثـــة تالميـــذ  أضـــــــــــحـــك. ذكرت لكم قبالً أين وجـــدت بعـــد اللتيـــّ
يدخلني منهم أربعة رياالت يف األســــبوع، هذا إذا حضــــروا كلهم وذلك 

                                                            
  .1908آب/أغسطس  22يوميات خليل السكاكيني (فيما بعد: ي خ س)، رسالة إىل سلطانة، لندن،   )19(
  .1907تشرين الثاين/نوفمبر  14املصدر نفسه، رسالة إىل ميليا، نيويورك،   )20(
. هذه الرســـالة بالذات نُشـــرت أيضـــاً يف 1908كانون الثاين/يناير  1املصـــدر نفســـه، رســـالة إىل داود صـــيداوي، نيويورك،   )21(

  .16، مصدر سبق ذكره، ص "كذا أنا يا دنيا"
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. نادر ألنه يف كل درس ال بد أن يغيب واحد منهم فأ خسر بغيابه رياالً
بهذه الرياالت األربعة آكل وأغســـل ثيابي وأدفع أجرة غرفتي وأقاســـم 
فيهــا بعض أبنــائنــا من القــدس. يــا ليتنــا بقينــا على ذلــك، فقــد توقف 
التالميــــذ اآلن عن الــــدرس بســـــــــــبــــب عطلــــة عيــــد امليالد وقــــد مر عليّ 

 رأسبوعان مل يدخلني شيء. أرسلت ثيابي إىل الغسالة منذ خمسة عش
يومــاً ومل أســـــــــــتطع أن أدفع لهــا األجرة فتركــت الثيــاب عنــدهــا وليس 
عنــدي إالّ الثيــاب التي عليّ، وقبــل يومين التزمــت أن أغســـــــــــــل جواربي 

  .ومناديلي بيدي
كل ذلك ســهل، ولكن أمس، آخر أيام الســنة، مل يكن يف جيبي إالّ عشــرة 

عة ســـســـنتات، فذهبت مع نقوال البرغوث إىل الســـوق واشـــتريت خبزاً بت
سنتات ورجعنا إىل البيت فأكلناه مع الشاي، ويف املساء بينما كانت 
أميركا تقيم االحتفاالت الشـــــــائقة لوداع الســـــــنة املاضـــــــية واســـــــتقبال 
الســـــــــــنة اجلديدة جلســـــــــــنا حول مائدة نلعب بالورق ونحن ال نعي، ثم 

  .قمنا إىل فراشنا ونمنا على وجوهنا
احلمصـــــي فذهبت إليه  خطر يل أن أســـــتقرض بعض الرياالت من رفله

ا وقفــت أمــامــه أخــذتني عزة النفس فلم أجســـــــــــر أن أفــاحتــه  متردداً وملــّ
باألمر فانصرفت عنه وأنا ال أعرف ماذا أعمل. كتبت إىل أخي يوسف 
يف فيالدلفيا، والظاهر أنه يف ضيق شديد فلم يجب. فعولت أن أجرب 

اءت الصــــيام وقلت أحســــن شــــيء أن أالزم الفراش يف ليلي ونهاري. ج
الســـــاعة العاشـــــرة صـــــباحاً وأنا ال أزال يف فراشـــــي، فجاءين حنا فراج 

قم لنذهب نتجول يف الطرق فاليوم عيد عظيم " وبقية األوالد وقالوا:
، فــــــاعتــــــذرت. فــــــذهبوا وحــــــدهم وبقي عنــــــدي نقوال "عنــــــد األميركــــــان

البرغوث. فلّما خال املكان قمت ولبســــــــــــت ثيابي وتناولت ســـــــــــنتاً من 
يشــــــــتري لنا رغيفاً نكســــــــر به الصــــــــفراء كما يقولون. جيبي وكلفته أن 

وّملا رجع قســـــــــــمت الرغيف بيني وبينه ولكنه مل يضـــــــــــع لقمة يف فمه 
حتى خنقتـــه العبرات فترك األكـــل وخرج، فنـــاديتـــه وأخـــذت أشـــــــــــجعـــه 

  :وأطيب خاطره، فقال
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لســـــــــــــت أبكي على نفســـــــــــي ولكن "  
  ".أبكي عليك أنت يا خليل ال جتد ما تأكله

منعماً مرفهاً ال يحســــــــــــب للعواقب حســــــــــــاباً وال من عاش مثلي   
يعرف للـــــدرهم قيمـــــة ال ينجع فيـــــه إالّ مثـــــل هـــــذه الـــــدروس. ومل أكن 
ألحتملها لو وجدت يل خمرجاً منها ولكن ال خمرج. أنا هنا ال أعرف 
أحداً أقدر أن أســــــتدين منه إالّ رفله احلمصــــــي، وهذا يكفي ما اســــــتدنت 

أنخرط يف ســـــــــــلك اجلندية لوال  منه إىل اآلن. أمس حدثتني نفســـــــــــي أن
أنها تمتد إىل ثالث سنوات ال يستطيع املنخرط يف سلكها أن ينسحب 

 )22(منها قبل وفاء هذه املدة.

وهذه الفقرة األخيرة بشـــــأن املال، إضـــــافة إىل إشـــــارته إىل أنه نشـــــأ منعماً مرفهاً، ال بد 
جمع املال لسداد الديون من أن تكونا أثارتا دهشة داود إذ إن غرض الرحلة أصالً كان 

  .وفتح بيت تمهيداً القترانه بسلطانة
وقد خلص خليل موقفه من نيويورك والواليات املتحدة يف رســــــــــــالة بعث بها إىل 

 :1908سلطانة يف تموز/يوليو 

 
 
 
 

                                                            
  .املصدر نفسه  )22(
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تركت رمفورد فولز حيث أقمت شــــهراً حســــبته دهراً وجئت إىل بوســــتن 
. اخلواجــا خمــائيــل فــاســـــــــــتقبلني خمــائيــل الصـــــــــــــائغ وابن عمــك بنــديل

يشتغل نصف نهار فال يحصل أكثر من ثالثة أرباع الريال وابن عمك 
يخرج للبيع ولكنه ال يكاد يحصـــــل أجرة طريقه ولســـــت أظن أنه ينجح 
ولو أقام يف هذه البالد العمر كله وكدت أحثه على الرجوع إىل البالد 

ابر لوال اخلوف من التعرض ملــا ال يعنيني على أنــه قــال يل أنــه صـــــــــــــ
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بضعة أشهر فإذا حتسنت األحوال بقي وإالّ رجع. يف اليوم الثاين زرت 
اخلواجات ســــــنونو، ذهبا معي نتفقد معاهد بوســــــتن وآثارها اجلميلة، 
أفضـــــــــــى بنا الطواف إىل احلديقة العمومية فجلســـــــــــنا على مقعد هناك 
أمام بحيرة صـــــــــــغيرة. كانت القوارب تروح وجتيء فيها، فشـــــــــــرد بي 

س، وتــذكرتــك، ثم ذهبنــا للغــداء، وكــان ملوخيــة مع رز، الفكر إىل أرتــا
بعد الغداء عبأوا يل أركيلة وجلســــــــــت بجانب النافذة أدخن فاســــــــــتوىل 
عليّ الذهول وجتردت من حســـــــــــي وهمت يف عامل اخليال وحلقت يف 
جو التصـــــــــورات فتذكرتك وتذكرت داود فلم أملك دموعي. يف املســـــــــاء 

مرأة خمــائيــل على وشــــــــــــك ودعتهم وودعــت خمــائيــل وبنــديل، وكــانــت ا
الوالدة، وركبـــت القطـــار نحو ســــــــــــــاعـــة ثم ركبـــت البـــاخرة وجئـــت إىل 

أرجع إىل بالدي فهذه البالد نيويورك. ال أســــــــأل أحداً إالّ نصــــــــح يل أن 
ليســـــــــت ملثلي، ولكن كلما هممت بالرجوع تذكرتك وتذكرت وعدي لك 

ذك أن أجــاهــد يف البلوغ إىل أعلى درجــات اجملــد، ثم أرجع إليــك فــآخــ
مع ميليا ونزور معاً أميركا. باحلقيقة يا حبيبتي إن أميركا تســــــــــتحق 
الفرجة ولكن ال تصلح ألن تكون وطناً، ألنها بالد عمل ال بالد سرور، 
. ولكن بقي يل أمــل واحــد وهو أن أرجع  فكيف أرجع إليــك اآلن خــائبــاً
وأعــــــالج حظي يف بالدي، وأرجو أن تكون األحوال 

أن منح الســــــــلطان الدســــــــتور مســــــــاعدة، وال ســــــــيما بعد 
 )23(للبالد....

هيمنــت على إقــامــة الســـــــــــكــاكيني ببروكلين عالقتــه بفرح 
، وشــــــــــغله "اجلامعة"أنطون، حمرر اجلريدة الســــــــــورية املهجرية 

بالترجمة الذي أداه للبحاثة املســـــــتشـــــــرق يف جامعة كولومبيا 
وكان يكســــــــب بعض املال    )24(البروفســــــــور ريتشــــــــارد غوتهيل.

العربية للطلبة األميركيين (ومعظمهم من جامعة أيضاً بتعليم 
كولومبيا) ولزوجات وبنات أصـــحاب احلوانيت والتجار العرب 
الالئي كن أميــــات يف لغتهن األم. وكــــان يكتــــب املقــــاالت ويقوم بــــالتحرير ومراجعــــة 

                                                            
  .1908تموز/يوليو  27ي خ س، رسالة إىل سلطانة، نيويورك ورمفورد فولز،   )23(
) أول رئيس لدراسات األدب التوراتي واللغات السامية يف جامعة كولومبيا. يف 1936 -  1862هيل (ريتشارد ج. هـ. غوت  )24(

عهده تم إدخال تدريس عدد كثير من اللغات الســـــامية واملســـــاقات األُخرى، وتوســـــيع املكتبة بشـــــكل كبير. كانت عالقته 
يكن يعي أزمة الســــــكاكيني املالية اخلانقة.  بالســــــكاكيني جيدة، لكن كما يبدو من يوميات الســــــكاكيني، فإن غوتهيل مل

وقــد افترض، خمطئــاً، أن الــدافع وراء قيــام الســـــــــــكــاكيني بــالعمــل معــه على اخملطوطــات العربيــة هو حــب الســـــــــــكــاكيني 
للموضوع. وحاول مساعدته ذات مرة يف بيع بطاقات صور لألرض املقدسة لألساتذة اآلخرين يف كولومبيا (ي خ س، 

، ويف النهــايــة دفع )«Jewish Studies at Columbia Before Salo Baron»، وwww.Columbia.eduو
  .للسكاكيني خمسة وعشرين دوالراً لقاء عمله، لكن بعد أن حثه هذا األخير
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البروفات املطبعية لفرح أنطون. ومع اكتســــــــــــابه املزيد من الثقة انخرط يف الدفاع عن 
  .ضد خصومه فرح أنطون

ينتمي الســـــــــــكاكيني إىل املوجة األوىل من املهاجرين العرب إىل أميركا، وقد بدأت 
. 1920وتوقفت بســــــــبب موجة العداء املوجهة ضــــــــد الفوضــــــــوية يف عقد  1870يف عقد 

وأسوة بمعظم أبناء وطنه من الشرق العربي كان يحمل اجلنسية العثمانية ويقدم نفسه 
كفلســطيني. قبل احلرب العاملية األوىل اســتقرت اجلالية الســورية (أي كســوري، وأحياناً 

ســـــــــورية "	اللبنانيون والســـــــــوريون والفلســـــــــطينيون) باملنطقة التي صـــــــــارت تعرف بـــــــــــــــــــــ
يف مانهاتن، يف لووَر وســـت ســـايد. (واملفارقة هي أن املنطقة أصـــبحت ســـنة  "الصـــغيرة

ــــــــ 1970 العائالت تعيش يف معظمها حول ). كانت تلك "مركز التجارة العاملي"	موقعاً لـ
شـارع واشـنطن وتعمل يف صـناعة النسـيج. وبينما أحوال هذه اجلالية تتحسـن وأموالها 
تزداد، أصــبح عدد من أفرادها يعمل يف املصــارف ويف صــناعة النشــر واســتيراد الكتان 

يف وقد بدّلوا ســـــــــــكنهم من مانهاتن إىل جادة أتالنتك    )25(واألربطة واملالبس الداخلية.
بروكلين. وهناك أســـســـوا حي ســـاوث فيري الذي ضـــم أجزاء من بروكلين هايتس وكوبل 

  .هيل
كــــان كثيرون من هؤالء املهــــاجرين، مثــــل 
الســـــــــــكاكيني، يذهبون كل يوم إىل أعمالهم من 
مانهاتن بركوب العّبارة من وايتهول ســـــــــــتريت 

إن التمثيـــــل اجلغرايف    ) 26(إىل جـــــادة أتالنتـــــك.
ركا كما نســـــــــــتشـــــــــــفه من لتحركات خليل يف أمي

يومياته ورســــــائله غامض ويشــــــبه األلغاز، كما 
أنه يتســـــــم بالســـــــذاجة. لقد ســـــــكن يف شـــــــارع، مل 
يعرفــه، يف بروكلين مملوء بــاملقــاهي واملطــاعم 

واليونانية. (وتبين الحقاً أن هذا إنما  "السورية"
صــــــــــــــد يق -	كـــان جـــادة أتالنتـــك). وكـــان يركـــب يوميـــاً القطـــار أو املركـــب إىل نيويورك

حيث يمضـــــــــــي معظم النهار إمّا يف لووَر وســـــــــــت ســـــــــــايد بالقرب من جامعة  -		مانهاتن
. وكثيراً ما كان يعبر اجلســـــــر "اجلامعة"كولومبيا وإمّا يف وســـــــط البلد يف مكاتب جريدة 

 . أحياناً، يف أوائل"قرية غرينيتش"[جســر بروكلين؟] مشــياً يف اجتاه شــارع واشــنطن أو 
                                                            

)25(  Gotham Gazette, “History of Arab New York,” an online review, 22 August 2002.  
)26(  Ibid .ًأنظر أيضا:  

Philip Kurata, “Arab Americans of New York,” Washington File, June 25, 2002. 
باإلضـــافة إىل العوامل االقتصـــادية فإن من الدوافع املهمة للهجرة العربية يف أوائل القرن العشـــرين إقرار "كتب كوراتا:     

وكانوا قبل ذلك معفين منها... يجعل اخلدمة العسكرية إجبارية على املسيحيين واليهود،  1908قانون عثماين يف سنة 
  ".أصبحت لووَر وست سايد (املستعمرة األم) لكل التجمعات العربية املهاجرة التي استقرت بعدئذ بالواليات املتحدة
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يســــــــــتخدم مواصــــــــــالت األنفاق بعد أن تم حفر نفق يربط ، بدأ الســــــــــكاكيني 1908ســــــــــنة 
  .بروكلين بمانهاتن

عندما انتقل الســــــــكاكيني إىل والية مين أعطى عائلته االنطباع بأن املصــــــــنع كان 
يقع بشــــــــــكل ما خارج مدينة نيويورك. وإيماءاته إىل معارف يف ميشــــــــــيغان وشــــــــــيكاغو 

. وكان يســــكن رمفورد فولز بحســــب "داخل البالد"البعيدتين كانت تتم باســــتخدام تعبير 
. وكثيرون منهم ال يتقنون اإلنكليزية -	يف الغالب "الفرنســـــــيات"و "الفرنســـــــيون"تعبيره 

ومل يشر السكاكيني إىل من يكون أولئك الفرنسيون، ويبدو أنه كان يظن أنهم مهاجرون 
  .أوروبيون ال مواطنون من كيبيك وأكاديا

رك ونيو إنغلنــــد، يتحرك يف نطــــاق دوائر كــــان خليــــل، يف كــــل تنقالتــــه يف نيويو
املهاجرين العرب. وكان هؤالء يف مطلع القرن العشرين من أصحاب احلوانيت والباعة 
وجتار الشـــــــنطة. وقد وجد صـــــــحبتهم فظة وعشـــــــرتهم مملة، واســـــــتمر يكتب عن توقه إىل 

  حلقته املتنورة املثقفة يف القدس:
 أخالقه ومبادئه، وال الشعب السوري هنا على اإلجمال منحط جداً يف

أحضر جملساً من جمالسهم إالّ كان يل صدر احملل، ال يستطيع شاب 
أن يجري ذكر النساء أمامي. كم أحب لو كانت لهم جمعية أدبية أرفع 

  .فيها صوتي وأدعو إىل مبادئي التي ال يحلمون بها
حضـــــــــــرت بعض جمـــالس أنس فـــأخـــذت كمنجـــة ولعبـــت عليهـــا بعض 

مســـــاكين! ما رأيك لو ظهرت بينهم اآلنســـــة منّانة؟  أنغامنا فجنوا بها.
لست أبالغ إن قلت إنك ال جتد حتى بين األميركيات من يضاهيها يف 

  )27(اآلداب والثقافة.
ظلت الثقافة األميركية غريبة عن الســـــــــــكاكيني. وأســـــــــــوة بكثير من مواطنيه يف فترة ما 

. مل يكن "هم ونحن"ي موقف قبــل احلرب العــامليــة األوىل كــان لــه إزاء اجملتمع األميرك
ظل كثيرون    )28(لديه يف ذلك احلين مفهوم أميركا البوتقة التي تنصـــــــهر فيها الثقافات.

من العرب يتزيون بــــأزيــــائهم ويتبعون عــــاداتهم، بمــــا يف ذلــــك تــــدخين النــــارجيلــــة يف 
ســـــــــــوريـــة "املقـــاهي كمـــا تظهر عـــدة صـــــــــــور التقطـــت يف ذلـــك الزمن يف بروكلين، ويف 

كـــان خليـــل يتنـــاول طعـــامـــه يف أثنـــاء إقـــامتـــه بنيويورك يف املطـــاعم    ) 29(."الصـــــــــــغيرة
الســــورية، ويشــــتري حاجاته من احلوانيت العربية أو اليونانية، ويقرأ الصــــحف العربية. 

                                                            
)27(  Ibid . :ليس هناك من يمثل الشرق بأفضل ما يمكن من "كيف تفكر بروكلين يف مهاجريها؟ كتبت إحدى صحف نيويورك

  ."مثل السورياملثابرة والقدرة 
 Jonathan Friedlander, “Rare Sights: Images of Early Arab Immigration in New York: أنظر  )28(

A Community of Many Worlds, Arab Americans in City,” in K. Benson and Philip Kayal, 
(New York: Syracuse University Press, 2002). New York City  

  .Friedlander, ibid الصور الفوتوغرافية املرفقة بمقالةأنظر   )29(
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كانت أحياء بروكلين باردة فّظة. ويســـــــــــجل خليل خمس حاالت على األقل هوجم فيها 
عصــــــــابات الشــــــــوارع "ســــــــمّاها من جانب ما  -	ويف إحداها أخوه يوســــــــف -		أصــــــــدقاؤه
. ومل يتم رفع شــــــكوى إىل الشــــــرطة إالّ يف حالة واحدة، ووجدها غير متفهمة، "األميركية

.   )30(ال بل هددت باعتقالهم جميعاً
ويف آخر فترة إقامته فقط أظهر خليل اهتماماً ضــئيالً بالثقافة األميركية واملشــهد 

، ويــزور مــتــحــف "ing Standard)(Even اإليــفــنــنــغ ســـــــــــــتــــــانــــــدارد"األدبــي. فــقــــــد بــــــدأ يــقــرأ 
املتروبوليتـــان. ويف منـــاســـــــــــبتين تمكن فرح أنطون من حمـــل خليـــل على مرافقتـــه إىل 
املســرح يف برودواي، لكن خليل وجد املســرحية املوســيقية صــاخبة ورأى فيها مضــيعة 

  .للوقت
يضـــــــــــع ميخائيل ســـــــــــليمان، يف دراســــــــــــة له عن أوائل املثقفين العرب الذين أقاموا 

ين، يف خانة التقليدي -	وهو أكثر املربين يف تلك احلقبة حترراً -		الســـــكاكينيبأميركا، 
وال ســـــــــــيمـــا عنـــدمـــا يقـــارنـــه بـــاملفكرين االشـــــــــــتراكيين مثـــل فرح أنطون وبـــالطبيعيين 

هذا    )31(وكانا معاصـــــــــــرين خلليل يف نيويورك. -		التولســـــــــــتويين مثل ميخائيل نعيمة
احلكم هو جزئياً انعكاس لعدم قدرة الســـــــــكاكيني على االنخراط بأي شـــــــــكل إيجابي يف 
املشهد األميركي، لكنه أيضاً يعكس ردة فعله السلبية جتاه اقتحام النساء اجملال العام 

للشـــــــــاطئ يف جزيرة كوين مع  1908يف احلياة. ففي زيارة قام بها الســـــــــكاكيني ســـــــــنة 
قاً بالصدمة واالشمئزاز ملنظر الرجال والنساء يمرحون صديقه الياس حيدر، أصيب ح

  )32(ويلهون على الشاطئ بمالبس البحر.
وعلى الرغم من كره خليل للعادات األميركية فقد كانت له نظرات ثاقبة وســـــــــاخرة 

ما ك -		"فاألميركي يأكل يف ســـــــــرعة ويمشـــــــــي يف ســـــــــرعة"فيما يتعلق باحلياة اليومية. 
... إنهم ســـريعون إىل درجة أن لديهم مطاعم أســـموها " -	رة)(القاه "الســـفور"كتب جمللة 

(الوجبة الســــــريعة)، حيث ال ترى كراســــــي، إذ يأكل الزبائن واقفين. وقد يحدث أن يغادر 
وألنه عاش وســـــــــط الباعة الســـــــــوريين واألرمن فقد غدا    )33("املرء املطعم ويف فمه لقمة!

إىل أخالقيات العمل التي تعكس  شـــــــديد االفتتان بطريقة ســـــــلوكهم، وال ســـــــيما بنظرتهم
  ثقافتي عاملين خمتلفين:

                                                            
. وعلى الرغم من مضــــمون نص هذه احلادثة فإنه يبدو أن يوســــف نفســــه 1908نيســــان/أبريل  26ي خ س، أحد الفصــــح،   )30(

  .كان سكراناً ووجه كالماً نابياً إىل الشرطة وهو يطلب منها احلماية
)31(  New York City by Early Arab Immigrants,» in Benson  Michael Suleiman, «Impressions of

and Kayal, op. cit., p. 44.  
  .1908آب/أغسطس  2ي خ س،   )32(
، ر"ما تيســ". أعيدت طباعة املقالة يف خليل الســكاكيني، 1918(القاهرة)،  "الســفور"، "احلياة األميركية"خليل الســكاكيني،   )33(

  .Suleiman, op. cit: . كذلك اقتبست يف98 -  95)، ص 1943رية، اجلزء األول (القدس: املكتبة العص
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من زار أميركا من الشـــــــــــرقيين بعد أن يكون قد زار أوروبا رأى بينهما 
  :فروقاً كثيرة منها ما نشير إليه هنا تفكهة وتبصرة

إن الســــــــرعة يف أميركا تكاد تكون خمســــــــة أضــــــــعافها يف أوروبا. فما 
  !قولك يف الفرق بينها وبين الشرق؟

األميركي يمشـــــــــي يف ســـــــــرعة، ويعمل يف ســـــــــرعة، ويتكلم يف ســـــــــرعة، 
  ...ويأكل يف سرعة

إذا أردت أن تعرف كيف يتحرك األميركي يف ســـــــــــرعة البرق اخلاطف 
فقف على ظهر الســـــــــــفينة التي تقلك عند أول ميناء تصـــــــــــله وانظر تلك 
احلركة الهائلة التي تتخطف األبصـــــار، يفرغون جباالً من الشـــــحن يف 

  .رتداد الطرفأقل من ا
بل قف يف أول حمطة للقطارات أو الترامات وانظر األلوف من الناس 

  .كيف ينزلون أو يركبون
  .أو أدخل أحد املعامل وانظر كيف يعملون

أو أدخـــل اجلـــامعـــات أو الكليـــات أو املـــدارس يف أوقـــات اللعـــب وانظر 
  .كيف يلعبون

ف يكتبون أو أدخل إىل أحد املصــــــــــــارف مع مئات الداخلين، وانظر كي
ويحســـــبون ويقبضـــــون ويصـــــرفون وينهون أشـــــغال الناس بأســـــرع ما 

  )34(يمكن أن يتخيله اإلنسان.
  قلب سلطانة القاسي

كان الســـــــــــكاكيني يمضـــــــــــي يف نيويورك ليايل ال يذوق فيها طعم النوم وهو يتذكر 
روحاته وغدواته مع ســلطانة يف عين كارم وأرطاس وبيت جاال غالباً، ويف مناســبتين 

وبينما كان أحد أهم    )35(الله. وكانت باتت يف بيتهم عدة مرات بموافقة أهلها. يف رام
الدوافع لســـفره إىل أميركا كســـب ما يكفي من املال لالقتران بســـلطانة، غدا واضـــحاً من 

  توسالته لها أنها ليست ملتزمة كل االلتزام فكرة الزواج.
منها بعث بها من نيويورك.  21رســــــــــالة إىل ســــــــــلطانة،  41كتب خليل ما جمموعه 

رســــــــالة تتيح لنا أن نطل على عالقتهما، وأن نتعرف  35وقد وصــــــــل إلينا من هذه كلها 
على طريقة التودد قبل الزواج يف فلســــــــــطين يف فترة ما قبل احلرب العاملية األوىل. لقد 
غادر الســــــــــكاكيني فلســــــــــطين من دون أن يخطب ســــــــــلطانة رســــــــــمياً؛ ولهذا بقيت العالقة 

                                                            
)34(  Suleiman, op. cit. ،96، مصدر سبق ذكره، ص "ما تيسر"؛ خليل السكاكيني.  
  .1907تشرين الثاين/نوفمبر  20ي خ س، رسالة إىل سلطانة،   )35(
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ما سرية حمجوبة عن عائلتيهما. ومل يكن يعرف بأمر تعهدات أحدهما لآلخر سوى بينه
داود. وعلى الرغم من توســــــالته، وعلى الرغم من بضــــــعة تهديدات بأن يقطع العالقة إن 
مل تســـــــتجب، فإن ســـــــلطانة مل تكتب إىل خليل وهو يف أميركا ســـــــوى مرة أو مرتين. كان 

ســـائله: إعادة وصـــف كل حلظة أمضـــاها معها يف ثمة ثالث فِكَر رئيســـية تتكرر يف كل ر
القــدس وخالل نزهــاتهمــا يف حميط املــدينــة؛ قلقــه من العودة وليس معــه مــا يكفي من 
املــال جلعلــه يف عينهــا جــديراً بهــا؛ شـــــــــــعوره اجلــارف بــأنــه عــديم األهميــة وبــأنــه يحرم 

  رجاالً آخرين أكثر مالءمة منه للزواج بها.
كيني التي تتضــــــمن وصــــــفاً مســــــتفيضــــــاً حلياته يف وخالفاً لفقرات يوميات الســــــكا

بروكلين وعملــه يف مــانهــاتن فــإن رســــــــــــائــل احلــب التي كتبهــا تتمحور حول احلنين إىل 
تشــــــــــرين  52أو حول تأنيب الذات ألنه ســــــــــمح لنفســــــــــه بمفارقتها. كتب يف  -		املاضــــــــــي

  :1907الثاين/نوفمبر 
ل ما يف إشـــرحي يل يا ســـلطانة ملاذا ســـمحت يل باالفتراق عنك؟ إن ك

أميركــا من ثروات وعجــائــب ال تزن يف عيني اخلســــــــــــارة واألمل اللــذين 
أعانيهما يف غيابك عني. وماذا لو أخفقت يف نهاية املطاف. تقولين: 

  )36(ما هما إالّ سنتان. ولكن سنتين يف البعد عنك هما كألف سنة.
ين، املقدســي بعد احتفاالت رأس الســنة اجلديدة يف نيويورك توجه خليل مع أحد معارفه

وهو الدكتور جنيب جمل، ملشــــــــــاهدة املدينة من على ناطحة ســــــــــحاب يف مانهاتن. وقد 
أخبره جنيب أنه يريد منه أن يتوســــــط له يف طلب يد ســــــلطانة، ثم أخذ يطنب يف وصــــــف 
حســـنها ومزاياها. وكان خليل ســـمع ســـابقاً ثناء كهذا من عيســـى العيســـى (الحقاً حمرر 

ومن أفتيم مشـــــــــــبك. والغريب أن خليل مل يجد لديه اجلرأة يف يافا)  "فلســـــــــــطين"جريدة 
  الكافية ليحدّث جنيب عن عالقته بسلطانة.

بعد أشهر من التوسل واالستجداء ردت عليه سلطانة بخطاب واحد. يعكس أسلوبها 
موقفاً واقعياً مباشـــراً إزاء حمدِّث عن بؤســـه، لكنه يظهر أيضـــاً بالغة أدبية يف اســـتعمال 

ب ســـــلطانة، كأســـــلوب خليل، حديث وخال من العبارات املنمقة التي كانت اللغة. وأســـــلو
اب العرب آنــذاك. كــانــت كتــابتهــا النقيض لعــاطفتــه الزائــدة، ولرثــائــه  شـــــــــــــائعــة بين الكتــّ

  للنفس، ولفورات حتقير الذات التي كانت تنتابه.
  عزيزي خليل

وصــــــلتني جميع رســــــائلك عن يد يعقوب [فراج] ابن خالتك، فأشــــــكرك 
  ، وعلى حبك اخلالص.عليها

                                                            
  .املصدر نفسه  )36(
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كنــت أرجو أن تكون إجنيالً يل، ولكن بكــل أســـــــــــف أقول: إين ال أقــدر أن 
أقرأها أكثر من مرة أو مرتين، ألين أتأمل كلما قرأت أنك تقضي أوقاتك 

  بالنوح والبكاء كلما ذكرتني.
  إين مل أمت بعد لتجعل دموعك سواقي، وكالمك مراثي.

عل البشــــــاشــــــة تمحى عن وجهك يا ملاذا ال تبتســــــم كلما ذكرتني. ال جت
  خليل.

أال يوجد يف أميركا خبر ســــــــار، أو شــــــــيء عجيب، حتدثنا به. ما هذا يا 
خليل؟! ال جتعل البكاء شــــــــغلك الشــــــــاغل. خليل! أخبرين عن رجل عظيم 
ارتقى يف ســـهولة، ما الصـــعوبات إالّ ســـلم الســـعادة، ال تقدر أن تصـــعد 

ن مل تصــــعد بصــــبر ال تنل إىل أعاله ما مل تصــــعد كل درجة وحدها، فإ
  ما يف أعاله، ومن صبر نال.

إن اإلنســــــــــــان الــذي لــه قلــب وعقــل مثلــك ومل تكللــه الســـــــــــعــادة بتــاجهــا 
الالمع، فــإين ال أعود أؤمن بوجود ســـــــــــعــادة يف احليــاة. ال تقــل يل بعــد 
اليوم: ربمـــا مل أوفق، وقـــد أرجع كمـــا أتيـــت. مـــا هـــذا الكالم يـــا خليـــل؟ 

اب التي تمنعــك من التوفيق؟ بــاللــه ال تعــد ملــاذا ال توفق؟ ومــا األســـــــــــبــ
  تسمعني مثل هذا الكالم.

توقفــت هنــا عن الكتــابــة ألرى من دق اجلرس، هــذه ميليــا جــاءت مع 
ابن خالتك حنا ومعها رســـــــالة منك يل. هذه أول رســـــــالة ســـــــررت بها، 
إنني مل أقرأهــا أمــامهــا، ألين ال أريــد أن تعرف شـــــــــــيئــاً عن حبنــا مني، 

أراد أن يســـــــــــمع رســــــــــــائلـك بـأن قلـت: إنهـا بـاللغـة  ولقـد كـذبـت على من
اإلنكليزية، أوصــــــتني ميليا أن أقول لك ال تكتب باإلنكليزية بعد اليوم 

  ألنها تريد أن تقرأ بعض رسائلك.
ملاذا ال ترسل رسائلك إيلّ رأساً عن يد املطران أو باسم املدرسة حتى 

  لي؟ال تكون موضوع إعجاب اجلميع، فال تعود تصل إىل أحد قب
مل أر يعقوب بعـــد ذهـــابـــك إالّ ثالث مرات، ومل نقـــدر مرة أن نتحـــادث 

  ونتذكر ما مضى.
كل من ســـــــــمع بخطبته انبســـــــــط، فالله أســـــــــأل أن يهنئهما ويســـــــــعدهما 

  ويوفقهما، يا ليته خطب، وأنت يف القدس يا خليل.
مل أقــدر أن أذهــب إىل يــافــا يف هــذه العطلــة، ألين ذهبــت يف أولهــا إىل 

ا نــابلس ألعمــد  ابن أختي، فــأقمــت هنــاك مع والــدي ســـــــــــتــة أيــام، وملــّ
  رجعنا كان يعقوب يف يافا.
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  مل تأت ميليا إىل البيت إالّ بعد رجوعي.
كنت ناوية أن أذهب مع ســـــــــــليم لنحضـــــــــــرها، ولكنها أتت على غفلة. 
صــــــرفنا أكثر أوقاتنا معاً، كانت تأتي وتنام عندي أكثر الليايل، وكنا 

بذكر األوقات التي صـــــــــــرفناها معاً، مل نســـــــــــهر وحدنا ونحيي ليالينا 
نتكلم إالّ بذكرك مع يعقوب وداود، لقد صـــــــــــرفنا أوقاتاً لن ترجع إىل 

  األبد.
أترجع شــــــطحة أرتاس يا خليل؟ ســــــالم على ذلك النهار، فإن ما جرى 
فيــه قــد كتــب على قلوبنــا بحروف ال تمحى، يجــب أن يكون لســـــــــــنتنــا 

  املاضية تاريخ مؤبد خالد.
اآلن والقمر مشرق من بين أغصان الزيتون ينظر إيلّ، فأشعر أنا أكتب 

كأين ال أكتب، بل أخاطبك فماً لفم، عرف أين أكتب لك فجاء يحييني، 
.   ويأخذ روحي ليوصلها إليك غداً

أنظر دائمــــاً إىل طلوع القمر وغيــــاب الشـــــــــــمس، فــــأذكرك وأخــــاطبهمــــا 
ا أشعة السعادة أحياناً وأقول: سلّما على خليل كلما نظر إليكما، أشرق

عليه، إمآل الكون جماالً وبهجة حتى يبتســـم لكما وجه خليل وقلبه، ال 
  أحد غيركما يحمل حتياتنا ويخدمنا.

يل شـــــــــــبّاك على اجلنينة، وبقربه شـــــــــــجرة زيتون، فكلما اعتدل الطقس 
وأشــرقت الشــمس، رأيت العصــافير واقفة على أغصــانها تزقزق وتنظر 

أنها حاملة حتية من أميركا، فأجيبها إيلّ كأنها تخاطبني، ال شــــــــــــك 
  بأضعاف حملها.

طلبت مني أن أعمل لك صورة بدل التي تكسرت، ولكن بكل أسف أقول 
إين ال أقدر أن أحصل على واحدة مثلها ألن الزجاجة األصلية تكسرت، 
ولكن إكراماً خلاطرك أخذت يوســف أخي يف اليوم الثاين لعيد امليالد، 

نرســــــل إليك واحدة، وســــــأرســــــلها وحدها يف وتصــــــورنا عند ملتياوي ل
  البوسطة، فعسى أن تصل ساملة.

يظهر من الرســـــــــــالة أن ســـــــــــلطانة ملتزمة العالقة، لكنها ال تريد أن يعتبرها خليل بحكم 
اخملطوبة. ويف مناســــــــــبتين أُخريين على األقل أومأت إليه بأن ال شــــــــــيء مضــــــــــمون. يف 

نـــدمـــا كـــان يتهيـــأ لبـــدء رحلتـــه إىل ع -	مثالً كتبـــت إليـــه 7091تشـــــــــــرين األول/أكتوبر 
، ثم أضــــافت "ســــوف أتعهد لك بحبي ما دمت قادرة على التحكم يف مصــــيري" -	أميركا

   )37("ما أشــــــــــــد ســـــــــــعادتك وابتهاجك، ولكن ال راحة ملن تتركهم خلفك."عبارة غامضــــــــــــة: 
                                                            

  .1908كانون الثاين/يناير  20املصدر نفسه، رسالة من سلطانة،   )37(
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ماذا تقصــــــدين؟ هل تقولين أنك لو صــــــادفت شــــــخصــــــاً "واضــــــطرب خليل، وردّ من فوره: 
أن أهلك اقترحوا بديالً، أو أجبروك على بديل فإنك ستخضعين؟ آمل أالّ يكون  آخر، أو لو

وما يمنع أن أكون خليلك "ثم استخدم تورية باسميهما:  "هدفك أن تعذبيني بهذا الكالم.
  )38("وأن تكوين سلطانتي؟ فلتأخذك يا سلطانتي الرأفة بخليلك.

لى دخــل ثــابــت تتبــدد. بعــد عــدة أشـــــــــــهر يف أميركــا بــدأت آمــال خليــل بــاحلصـــــــــــول ع
وتوقف طلبته القليلون الدائمون، ومعظمهم من طلبة جامعة كولومبيا، عن التردد إليه 
بانتظام لقلة مواردهم. وكان الباحثون الذين يكلفونه تصــــــــــحيح أعمالهم يتأخرون يف 

تخســــــــــر باســــــــــتمرار. وقد حزم أمتعته ورحل  "اجلامعة"الدفع، وكانت جريدة فرح أنطون 
والية مين للعمل يف مصــــــــنع ورق لقاء أجر موعود هو اثنا عشــــــــر دوالراً يف  يائســــــــاً إىل

األســـــــــــبوع. وّملا كانت نفقات الســـــــــــكن والطعام تبلغ ســـــــــــتة أو ســـــــــــبعة دوالرات فقد قدّر 
.   السكاكيني أنه يستطيع توفير خمسة دوالرات أسبوعياً

ان كلكن مل يكد يمضي وقت طويل حتى أجهده العمل يف مصنع الورق. يف القدس 
معلماً حمترماً، وإن مل يكن يتقاضــــــى ما يســــــتحق من مال، وكان فرداً مواطناً ذا مكانة 
يف جمتمعه، وحماطاً بأصــدقاء يحبونه ويحبهم. وكان له يف داود وســلطانة ما يمنحه 
األمل والعزاء. ولســـــــوء طالعه مات داود، وســـــــلطانة ال ترد على رســـــــائله. وبحلول الربيع 

، كتـــب 1908تموز/يوليو  17مبلغ. يوم اجلمعـــة، الواقع فيـــه  كـــان اليـــأس بلغ منـــه كـــل
  إليها من رمفورد فولز:

  حبيبتي سلطانة:
ربمــا هــذه آخر مرة أنــاديــك حبيبتي ألن هــذا النــداء يعني أين لــك وأنــك 
يل كمــا كــانــت أحالمنــا، نعم، على هــذا تعــاهــدنــا، ولكن هــل يحق ملن 

دراك أمانيه، قاصـــــــراً كان مثلي تعســـــــاً شـــــــقياً حمروماً بل عاجزاً عن إ
عن البلوغ إىل ذروات اجملد وشـــرفات العز، أن يمني نفســـه باحلصـــول 
عليك، ويقرن حياة ســــــــعيدة إىل حياة شــــــــقية. نعم يا ســــــــلطانة حياتي 
شقية. أنا ابن الشقاء، حوّيل نظرك عني لئال يعلق بك شقائي. أنبذيني 

األبــــــد، نبــــــذ النواة، أنكثي حبــــــل ودي، إقطعي عالئقي، أهجريني إىل 
مزقي رســـــــــائلي، إحرقي كل آثاري، إنســـــــــيني، ال تذكري اســـــــــمي، فإنه 
أحقر من أن يخرج من شـــــــــــفتيك الطاهرتين، وإذا ذُكرت أمامك فقويل: 
ال أعرفه. ولكن قبل كل شــيء يا ســلطانة: أرجوك أتوســل إليك بدموعي 
أن تصــــــــــفحي عني، فقد آملت قلبك ووقفت حجر عثرة يف ســــــــــبيلك، أنا 

اســــي، ألين كان يجب أن أعرف مقدار نفســــي وال أتعرض الظامل أنا الق

                                                            
  .املصدر نفسه  )38(
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لك، ســـــاحميني يا ســـــلطانة وال حترميني من عفوك. خســـــرت كل شـــــيء 
خســــرت صــــديقي خســــرت مســــتقبلي، ولكن كلمة عفو منك يا ســــلطانة، 

  )39(كلمة فقط، فأتعزى بها عن كل شيء.
 أتمنى لو مل أكن"كتب خليل ثالث رســـــائل على هذا النحو. كتب يف رســـــالة مل يبعث بها: 

 ثم أضـــاف "عرفتك يا ســـلطانة... كل الناس يحبونك. اختاري حمباً يســـتطيع أن يســـعدك.
أكتب إليك بلغة ما كنت أجرؤ "مالحظة مل يســــبق أن ورد مثيل لها يف رســــائله الســــابقة: 

أن أكلم بها أمي أو أختي.. ألنك استبدلت بقلبك الرقيق قلباً أصلب من الفوالذ وأغلظ من 
  )40("انيت أكلمك على هذا النحو.الغر

لكن، يف غضـــــون عشـــــرة أيام عاد إىل ســـــابق عهده. كانت لهجته ما زالت متحفظة، 
أتهيأ لرحلة "تموز/يوليو:  72. كتب يف "حبيبته"لكنه اســــــتعاد ثقته. وعادت مرة أُخرى 

. وآمــل أن يكون لقــاؤنــا بــدايــة حيــاة جــديــدة  العودة للوطن، أتمنى أن أطير إليــك طيرانــاً
وســعيدة. ســأعود وحبي يثقله احلزن واألمل، ولكن مرارتي ســتتبخر يف اللحظة التي أراك 

  )41("فيها تبتسمين. أنت عزائي، وبهجتي.

  حب مراوغ
لئن كانت صــــــــــورة ســــــــــلطانة وما تبثه من أمل قد أعانا خليل على الفرار من هموم 

 تشده إىل جذوره يفاحلياة اليومية يف نيويورك، فإن داود صيداوي كان األيقونة التي 
القدس. وذكرياته عن داود تشبه األحالم، كما أن داود كان يظهر دائماً يف أحالم خليل 

، "شــــقيق روحه"التي كان يحرص على تدوينها كل يوم. قبل أن يغادر القدس كان داود 
وموضـــــــــــع جنواه. كـــان الوحيـــد الـــذي يســـــــــــرّ إليـــه بـــأمر عالقتـــه بســـــــــــلطـــانـــة وبتطوراتهـــا 

  ومشكالتها.
نْغر"ن موت داود (الذي بلّغته إياه، برســــــالة، كا التي ال نعرف عنها شــــــيئاً،  "مس ســــــِ

أكبر نكســـــة تلقاها خليل يف أثناء    )42(وذلك بعد أربعة أشـــــهر من وصـــــوله إىل بروكلين)،
  إقامته بأميركا:

يا داود يا يوناثاين، يا حبيبي، يا شـــــــقيق روحي، يا شـــــــطر حياتي، يا 
كل آمايل، يا كل ســــروري، يا كل ســــعادتي، كيف تركتني وحدي؟ ليت 
أيامي انقضــــــت وأنفاســــــي تصــــــرمت قبل أن تنقضــــــي أيامك وتنصــــــرم 
أنفــاســـــــــــــك، ليتني أُدرجــتُ يف كفني قبــل أن أُدرجــتَ يف كفنــك، ليتني 

                                                            
  ).مقتطفات( 1908تموز/يوليو  17املصدر نفسه، رسالة إىل سلطانة، اجلمعة   )39(
  .1908املصدر نفسه، رسالة غير مؤرخة إىل سلطانة، [تموز/يوليو؟]   )40(
  .1908تموز/يوليو  27املصدر نفسه، رسالة إىل سلطانة،   )41(
  .1908كانون الثاين/يناير  25املصدر نفسه،   )42(
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زلت يف حفرتك، ليت التراب هيل عليّ قبل أنزلت يف حفرتي قبل أن أن
أن هيل عليك، بل ليتني كنت فداك. ليتك عشــــــــــــت يا داود، ليتك بقيت 
لضـــــعف حايل، لســـــت عنك بصـــــابر، ولن أذوق بعدك ســـــلوى. إن مت يا 
داود فســـــأموت عليك كل يوم. إن عاملاً انقطعت عنه لســـــت فيه براغب، 

مل يكن يعزيني إّال  إن داراً خلوت منهــا لســـــــــــــت أجــد فيهــا إالّ وحشـــــــــــــة.
وجودك. مل يكن يســــــــرين إالّ بقاؤك. مل أســــــــتطب هذه احلياة إالّ معك. مل 
أهنأ ســــــــــاعة من ســــــــــاعاتي إالّ بقربك، متى أرجع فأجثو بجانب قبرك 
أســـــــقيه بدموعي وأمرّغ وجهي بترابه وأدق صـــــــدري بحجاره. أبعد أن 

فأنا ميت تكون ملء العيون والقلوب تترك يف التراب.. إن مت يا داود 
  )43(ولو كنت بين األحياء.

  وبعد شهرين كان ما زال يعاين نوبات اليأس واالكتئاب:
ســـــأذكرك يا داود كلما ذكرت احلياة اجلميلة، ســـــأذكرك كلما اختلجت 
يفّ عاطفة أو هجس يف صدري هاجس. ال أرى شيئاً أو أسمع شيئاً أو 

 وقلبي وفكري أقرأ شيئاً أو أتصور شيئاً إالّ ذكرتك. كنت ملء تصوري
  )44(ونظري وسمعي وسائر حواسي، فكيف أنساك؟

 لتنســني يميني إن"، "يا يوناثاين"ورســائله مفعمة باإليماءات من الكتاب املقدس (
، إلخ)، وممزوجة بالعبارات "نســـــــــــيتك يا داود، وليلتصـــــــــــق لســــــــــــاين بحنكي إن مل أذكرك

ى هــذان العنصـــــــــــران من املنمقــة املقتبســــــــــــة من املنفلوطي، يف مطلع القرن. (وقــد اختف
  أسلوبه بعد عودته إىل فلسطين).

يف يوميات خليل األميركية ظل داود شـــــــــــخصـــــــــــية مهيمنة يف احلياة واملوت. وهو 
يظهر بأكثر الصور حيوية يف تدوين خليل ألحالمه بالتفصيالت اخلالبة. بعد شهر من 

  وصول نبأ وفاة داود يتذكر السكاكيني لقاء يف يافا:
، أي قبـــل أربعـــة أشـــــــــــهر 1907غ/ 1وم من شـــــــــــهر تيف مثـــل هـــذا الي

تعانقنا على شــاطئ البحر املتوســط، ألقيت رأســي على صــدرك وبكيت 
البكاء املر كأين أحســـســـت أن فراقنا ســـيكون إىل األبد. ركبت أنا البحر 
وأنت وقفت على الشـــــاطئ عاقداً يديك على صـــــدرك تشـــــيعني بنظراتك 

كانت أفكارك يف تلك الساعة. اململوءة عطفاً وحمبة، ولست أعلم ماذا 
هل خشـــــــــيت أن تعترضـــــــــني اخليبة ويالزمني الشـــــــــقاء، أم خشـــــــــيت أن 
تموت فال أعود أراك؟ لقد وقع ما كنت حتاذره. إذا وقفتُ غداً على ذلك 

                                                            
  .املصدر نفسه  )43(
  .20، مصدر سبق ذكره، ص "كذا أنا يا دنيا"خليل السكاكيني،   )44(
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الشـــــــــاطئ ومل تكن هناك فماذا يعزيني؟ ســـــــــأقبل تراباً وطئته قدماك، 
حلياة ســــــــــــأقف هناك أنظر إليك وأنت على الشــــــــــــاطئ اآلخر، شــــــــــــاطئ ا

  )45(األبدية ولكن بعين دامية..
بعــد هــذا املــدخــل يف اليوميــات نرى ظــاهرة جــديــدة بــاعثــة على الــدهشـــــــــــــة: يف تــدوينــه 
ألحالمه يبدأ شـــخصـــا داود وســـلطانة بالتداخل واالنصـــهار. ليس واضـــحاً ما الذي كان 
يدور يف عقل خليل، لكن يبدو أن هذا الربط هو نتيجة الشـــــــــــعور باخلســــــــــــارة املزدوجة: 

ســــــــــارة داود املادية باملوت، وازدياد اجلفاء من جانب ســــــــــلطانة. يف شــــــــــباط/فبراير خ
  ، نقرأ هذا املدخل الغامض يف اليوميات:1908

. قمت صباحاً خائر القوى فلزمت فراشي  قضيت الليل كله معك. نمت نوماً متقطعاً
  )46(النهار كله، فتذكرت أمي وأيام سعادتي فلم أتمالك دمعي.

  آذار/مارس يكتب ما يلي: 7 ومرة أُخرى يف
حلمت أين كنت يف القدس وأين كنت راجعاً معك يف املســاء إىل دارنا يف البلد، فلمّا 

  )47(قربنا من الباب رأيت باب جيراننا مفتوحاً، وملّا دخلنا قبلتك.
لكن سلطانة كذلك مل تكن تستجيب لعواطفه. كان شخص داود الطاغي، على الرغم 

اً بلحمه ودمه، يمتزج بشــوقه إىل احلصــول على حب ســلطانة الذي من أنه مل يعد موجود
  يتّحدان يف تخيالته. -		داود وسلطانة -		كان يفرّ منه باستمرار. كان موضوعا هيامه

  املدينة الزائلة العابرة
كــان كــل مــدخــل يف اليوميــات تقريبــاً ممــا كُتــب يف بروكلين أو رمفورد فولز يبــدأ 

هي بــــه. معظم هــــذه األحالم يحــــدث يف مكــــان معين يف بســـــــــــرد لألحالم، وأحيــــانــــاً ينت
نزهــات مع ســـــــــــلطــانــة، وأحــاديــث مع داود، ونزهــات عــائليــة، وأحــداث غريبــة  -		القــدس

يشــــترك فيها أشــــخاص شــــتى من املعارف. وكثيراً ما كان هناك مشــــاهد للموت والدفن 
يورك، أو والصــعود. وكانت تلك اإلســراءات إىل املدينة املقدســة عبارة عن هروب من نيو

أن خليل كان يجد نفســـــــــه حمموالً يف الفضـــــــــاء من نيويورك إىل القدس. وبهذه الصـــــــــفة 
  أضحت نيويورك يف هذه األحالم مكاناً إلقامة عابرة.

ل هناك فكرة وجود تضـــــادّ بين شـــــخصـــــية خليل األميركية وبين  يف كل حلم مفصـــــّ
بوداعة فلســـــــــــطين . ومعظمها يقارن بشــــــــــــاعة نيويورك الصـــــــــــناعية "ابن القدس"كونه 

الطبيعية. العودة إىل القدس، بالنســـــــــــبة إليه، فرار من اآللة املتوحشــــــــــــة للمدينة الكبرى 
  األميركية.

                                                            
  .1908شباط/فبراير  22ي خ س،   )45(
  .1908شباط/فبراير  10املصدر نفسه،   )46(
  .1908آذار/مارس  7املصدر نفسه،   )47(
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وقد جتســد هذا أخيراً يف األوضــاع الصــعبة التي مر بها الســكاكيني وهو يعاين أشــد 
املعاناة يف مصــــــنع الورق يف رمفورد فولز، وال ســــــيما عندما تقارن باحلقول الواســــــعة 

 الريف عند عين كارم وأرطاس. يف هذه األحالم ال يبقى من القدس سوى ريفها (يف يف
ال فرق بين العــامــل يف املعــامــل وبين اآلالت الصـــــــــــمــاء، يروح "كتــب:  "كــذا أنــا يــا دنيــا"

ويجيء بـــدون فكر وال إرادة، ال أثر للعقـــل يف كـــل مـــا يعمـــل. ال عجـــب إذا مـــاتـــت نفوس 
. يشــتغلون عشــر ســاعات بدون انقطاع شــغالً شــاقاً ثم العمال وأفكارهم وذوت عواطفهم

ال يحصل الواحد أكثر من ريال ونصف يف النهار. ما أظلم أرباب األموال وما أقبح هذه 
لكن، على املرء أالّ يغايل يف مشـــــاعر الســـــكاكيني ضـــــد الرأســـــمالية، فنقده    )48()."املدنية

طبيعته االســـــــــــتغاللية. يف أحالمه  موجه إىل طبيعة رأس املال اخلالية من الروح ال إىل
  ال يقاتل، وإنما يهرب.

ومن األفكار املتكررة يف هذه األحالم املقارنة بين املعاصرة الباردة يف نيويورك 
وبين الدفء املوروث يف احلياة االجتماعية يف القدس. هذه املقارنات والتضادات يتم 

 باســـــــتمرار فيما بين الزي األوروبي التعبير عنها بالتغيير املســـــــتمر يف الزي، واالنتقال
  وفيما يلي مثال نموذجي من اليوميات:   )49(والزي العربي.

حلمـــت أين رجعـــت إىل القـــدس، وكنـــت البســـــــــــــاً البرنيطـــة على القنبـــاز، 
. مررت  فاســـــــــتحييت بها فنزعتها ومشـــــــــيت بدونها، وكان النهار حاراً

، ونزلت من وســـــط العمارة الروســـــية من أمام القنصـــــالتو [القنصـــــلية]
من الطريق اجلديدة بين دار احللبي ودار فيضـــــــــــي أفندي العلمي، وما 
وصـــــــلت آخر هذه الطريق حتى رأيت نفســـــــي حافياً بدون قمباز وعليّ 
عباءة بيضـــــاء، فاعترضـــــتني جارية ســـــوداء وقالت: ماذا تريد؟ فقلت: 
أريد أن أذهب إىل دارنا، فأشــــــــــــارت إىل ســـــــــــياج وقالت: ثب من فوقه 

  )50(عباءتي بالشوك فتعبت يف تخليصها..فوثبت فعلقت 
إن الــــذهــــاب إىل القــــدس تعترضــــــــــــــه دائمــــاً العقبــــات، وهنــــاك طرق فرعيــــة للهروب (من 
نيويورك؟). وثمــة دائمــاً قفز فوق األســـــــــــوار، وارتــداء مالبس وخلع مالبس على نحوٍ مل 

فاة قبل و يكن خليل ليدونه إالّ متردداً لو كان على علم بما كان فرويد كتبه قبل أعوام.
داود مباشــرة كتب خليل املدخل التايل عن صــديقه. (يف هذه احلادثة بالذات، مثلما يف 

  حوادث أُخرى كثيرة، يُدهش املرء لإلشارة اإليمائية إىل املسيح يف العشاء األخير):
                                                            

  .29، مصدر سبق ذكره، ص "كذا أنا يا دنيا"خليل السكاكيني،   )48(
كان يرتدي املالبس العربية التقليدية، "كتب إســـــــــــحق احلســـــــــــيني عن زي خليل الســـــــــــكاكيني قبل احلرب العاملية األوىل:   )49(

 "القمباز (الغنباز)، والعباءة البيضـــــــاء يف الصـــــــيف، وعباءة صـــــــفراء من الصـــــــوف يف الشـــــــتاء، مع الطربوش على الرأس.
. لكن كيف نفســـر مالبســـه الغربية الطراز يف الصـــور التي تعود إىل العام 17ذكره، اللوحة  قارِن: احلســـيني، مصـــدر ســـبق

  .إمّا أنه كان يستخدمها لوثائق السفر الرسمية، وإمّا أنه كان يلبس أزياء خمتلفة بحسب املناسبة؟ 1905/1906
  ).(مقتطفات 1908شباط/فبراير  29ي خ س،   )50(
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كنــــــت يف القــــــدس مع داود وقــــــد امتأل قوة وحيــــــاة وأشـــــــــــرق وجهــــــه 
ولكن مل    ) 51(ميركــانبــابتســــــــــــامــات حلوة، فمررت معــه على خمزن األ

ندخل، ثم مررنا على خمزن الطرزي فكانوا يبتســــــــــمون لنا. كنت أقول 
لداود احلمد لله قد خلصــــت من املوت، فيجب أن تعتني بصــــحتك أشــــد 
االعتنــاء لئال تقع يف مــا وقعــت فيــه مرة ثــانيــة، ثم رأيــت نفســـــــــــي أثـب 
على ســـــــــــطوح املنـــازل إىل أن جئـــت إىل ســـــــــــطح منزلنـــا فنزلـــت ولكن 

.عا   )52(رياً
  )53(وعندما عاد خليل أخيراً إىل القدس توقفت األحالم، أو أنه توقف عن تسجيلها.

الســـــــــــكاكيني الفاشـــــــــــلة يف  "مهمة"عند قراءة املذكرات كاملة يتضـــــــــــح للقارئ أن 
نيويورك كــانــت جمرد حــدث عــابر، وقلمــا تطرق إليهــا يف كتــابــاتــه الالحقــة. لقــد انخرط 
ســريعاً يف معركة خمتلفة: الســعي إلصــالح تعليم اللغة العربية، والتحرك نحو اإلصــالح 
الدســــــتوري العثماين، والنضــــــال من أجل تعريب الكنيســــــة األورثوذكســــــية. لقد اســــــتقبلته 

مل يكن حماســـــــياً. وأصـــــــبحا خطيبين رســـــــمياً قبل انتهاء  ســـــــلطانة اســـــــتقباالً دافئاً، وإن
، وكانت ســـــــــــلطانة يف 1912كانون الثاين/يناير  12الســـــــــــنة. وتزوجا يف القدس يف 

الرابعة والعشرين وخليل يف الرابعة والثالثين. وقد أجنبا ثالثة أطفال: سري الذي مات 
كتب عن والدها، بما  يف أول ســـــن الرجولة وأورث أباه احلســـــرة، وهالة التي نشـــــرت عدة

)، ودميــة التي توفيــت يف رام 1955، "كــذا أنــا يــا دنيــا"يف ذلــك خمتــارات من يوميــاتــه (
. يف كل ما كُتب عن حياة الســـــــــــكاكيني من كتب ومقاالت تعتبر فترة 2003الله ســـــــــــنة 

  )54(إقامته بأميركا فاشلة، وعاماً مفعماً بالبؤس.
الفة يف هذا املوضـــــــــوع، حيث تبدي أمّا هالة الســـــــــكاكيني فكان لها وجهة نظر خم

ذهـــب (إىل أميركـــا) آمالً أن يجـــد عمًال "هـــذه املالحظـــة اخملتصـــــــــــرة يف مـــذكراتهـــا هي: 
منـــاســـــــــــبـــاً وأن يســـــــــــتقر هنـــاك يف نهـــايـــة املطـــاف، ولكنـــه مل ينجح، وتبين أن الســـــــــــنـــة 

كانت من ســـــــنوات الكســـــــاد يف أميركا. وبعد غيبته تســـــــعة أشـــــــهر، عانى  1907/1908
الت عديدة، عاد أبي إىل القدس. وحتى هذه التجربة، رغم أنها امتألت فيها من مشـــــــــــك

  )55("بالشقاء، فقد أثرته من عدة نواح.
على أن كل من كتب ســيرته، بمن فيهم هالة الســكاكيني، مل يوضــح ما هي مؤثرات 
تلك الرحلة بالنســــبة إىل شــــخصــــيته. ومن قراءتي لتلك الرســــائل واملداخل يف اليوميات 

                                                            
  .األميركي الذي تم حتويله الحقاً إىل فندق يف حي الشيخ جراحالنزل (واملدرسة) السويدي   )51(
  ).(مقتطفات 1908كانون الثاين/يناير  30ي خ س،   )52(
  .عاد السكاكيني إىل تدوين أحالمه بعد عدة أعوام، يف العشرينات  )53(
 -  20سبق ذكره، ص . أنظر أيضاً احلسيني، مصدر 47 -  45أفضل سيرة للسكاكيني هي: حداد، مصدر سبق ذكره، ص   )54(

24.  
  .4، مصدر سبق ذكره، ص "أنا والقدس: سجل شخصي"هالة السكاكيني،   )55(
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تعرف طريقهــا إىل النشـــــــــــر قبــل اآلن، جنــد ثالثــة أبعــاد اغتنــت بهــا شـــــــــــخصـــــــــــيــة التي مل 
الســـــــــــكــاكيني نتيجــة إقــامتــه بــاملهجر. أوالً، التجربــة الغنيــة التي ســـــــــــــاعــدت بهــا احليــاة 
الثقــافيــة لنيويورك، على الرغم من كــل مــا فيهــا من بؤس، يف توســـــــــــيع آفــاقــه الفكريــة 

 -		على كتابات نيتشــــــــه التي أصــــــــبح لها وحثها. وقد عرّفه عمله مع فرح أنطون حتديداً
وأهم من ذلك أن عمله التحريري يف جريدة    )56(تأثير أســـــاســـــي يف تفكيره. -	بشـــــكل ما

جعل لغته أرشــــــــــق وأقل زخرفاً كما غدا واضــــــــــحاً من حتريره للمجلة الثقافية  "اجلامعة"
ضـــــــــــي يف القدس بعد عودته من نيويورك. بعد عدة أعوام، وبينما كان يم "األصـــــــــــمعي"

أشـــهراً عصـــيبة يف الســـجن العثماين يف دمشـــق، عاد خليل بفكره إىل العام الذي أمضـــاه 
  كتب يقول: 1918يف بروكلين وانتابه حنين إليها. يف بداية سنة 

وليس أدعى لسعادتي من أن أرى ابني بثياب اللعب، عاري الساعدين 
والســـــــــــــاقين، مكشـــــــــــوف الرأس، يثـــب على درج جـــامعـــة كولومبيـــا يف 

رك، والهواء يعبث بشعره الذهبي، إىل ساحة اللعب حيث يشترك نيويو
مع الالعبين بتلك األلعاب املروضــــــــة للجســــــــم التي تقتضــــــــي الســــــــرعة 
والرشـــــــاقة والنشـــــــاط واإلقدام والنظام واالنتباه. بل ما أســـــــعدين حين 
أجلس مع عائلتي الصغيرة لتناول الشاي يف منزل صغير جميل أنيق 

  )57(أو إحدى القرى اجملاورة.يف نيويورك أو بروكلين 
أخيراً ال شــك يف أن هجرة الســكاكيني إىل أميركا، واملآســي التي حلت به يف تلك الفترة، 
من وفاة داود وتردد ســـــــــــلطانة يف مبادلته العواطف، قد ســـــــــــاعدته يف التأمل يف معنى 

ا األول فلم يعــد يــأخــذه على أنــه مضـــــــــــمون (إذ كــان عليــه أن  يقــاتــل احلــب والفقــدان. أمــّ
ن شــــخصــــيته وجعلها أصــــلب. مل يعد  للحصــــول على حب ســــلطانة)، وأمّا الثاين فقد حصــــّ
يطمئن إىل العثور على الراحــة يف بيئتــه التقليــديــة، األمر الــذي كــان الرجــال يف ســـــــــــنــه 
يتهيأون له يف العادة. كانت تلك الصـــعوبات امتحاناً لشـــخصـــيته وعمق مشـــاعره. ولقد 

ونبتت وأصــــــبحت أكثر تركيزاً بعد عودته إىل القدس  -		شــــــكبُذرت هناك بذور التمرد وال
ليواجه معارك فكرية عشــــية احلرب العاملية األوىل: الصــــراع ضــــد طغيان الدولة، وضــــد 

  جمتمعه التقليدي.
أجمل ما يف مذكرات الســــــــــكاكيني هو اســــــــــتحواذه واســــــــــترجاعه آلنيّة التجربة كما 

إلســـــكندرية إىل مارســـــيليا؛ طعم عايشـــــها: ضـــــوضـــــاء احلشـــــود املكتظة يف الســـــفينة من ا
فطوره اليومي؛ ارتعاشه وهو يقرأ رسائل سلطانة  -		اخلبز املغمس يف الطحينة والعسل

 -	"معةاجلا"يف شقته الصغيرة يف بروكلين؛ نقاشاته مع فرح أنطون يف مكاتب جريدة 
حول فلســـــــفة القوة؛ بكاؤه املرير على وفاة صـــــــديق العمر داود  -		يف ســـــــورية الصـــــــغيرة

                                                            
  .23احلسيني، مصدر سبق ذكره، ص   )56(
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يداوي؛ لهاثه وهو يركض خوفاً من بطش عصــابات نيويورك. كل هذه األمور حدثت صــ
مســـــــــــاء األمس، بل صـــــــــــباح اليوم، دوّنها خليل بعناية يف دفتره فأطفأ الشـــــــــــمعة ونام 

 عليها. ثم عادت لنا بعد مئة عام وهي مفعمة باحليوية والعنفوان.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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