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 مقهى الصعاليك
  وإمارة البطالة املقدسية

  سليم تماري
الحت فرصة  1908يف أعقاب عودة خليل السكاكيني من نيويورك إىل القدس يف خريف سنة 

البتداع نوع جديد من النشــــــــــاط الثقايف. وتمخض عن ذلك ظهور مقهى ذي طابع ثقايف تلتقي فيه 
. وبالنســــبة إىل خليل وأقرانه كان "حزب الصــــعاليك"شــــلة من رجال الفكر أطلقوا على أنفســــهم اســــم 

يد الذي دعا إىل التوقيت مالئماً تماماً، إذ كانت اإلدارة العثمانية أعلنت يف حينه الدســــــــــتور اجلد
د بمنح العرب حكمــاً ذاتيــاً يف أجواء تميزت بحريــة الصــــــــــحــافــة  تبني الالمركزيــة يف احلكم، وتعهــّ
بالغاً يف احلياة االجتماعية يف كل من ســــــــــورية وفلســــــــــطين. وكان  والتجمع، األمر الذي أثّر تأثيراً 

ديون. ومن أجل تغطية الســــــكاكيني حينذاك يف وضــــــع مادي ال يحســــــد عليه، وكان كاهله مثقالً بال
 لصــاحبها جرجي حبيب "القدس"تكاليف دراســته عمل مدققاً لغوياً يف صــحيفتين مقدســيتين هما: 

، وهي صــــــــــحيفة أدبية كانت صــــــــــدرت للتو بإدارة عائلة العيســــــــــى يف البلدة "األصــــــــــمعي"حنانيا، و
بغية إصــــــدار صــــــحيفة  1911وســــــرعان ما انتقل األخوان داود وعيســــــى إىل يافا ســــــنة    )1(القديمة.

، التي أصــبحت الحقاً أداة ملناصــرة احلركة الوطنية والتصـدي لإلدارة العثمانية، ومن ثم "فلســطين"
  .لالنتداب البريطاين

يهــــدف هــــذا املقــــال إىل عرض بزوغ وأفول جنم املقهى األدبي، الــــذي عرف بــــاســــــــــم مقهى 
انيــة، بمــا يف ذلــك خالل احلرب الصــــــــــعــاليــك، وارتبــاطــه بــالســــــــــكــاكيني وأقرانــه خالل احلقبــة العثمــ

العاملية األوىل وفور انتهائها. واتســم الطابع االجتماعي للمقهى باختالط فلســفة الســكاكيني، التي 
تتناول فلســـــــــفة الســـــــــرور، بالطابع متعدد األطياف واجلنســـــــــيات الذي خيم على أجواء القدس خالل 

نشـــوء وتطور مقاه مشـــابهة يف  احلرب وعقب انتهائها. وســـأســـعى لربط مقهى الصـــعاليك يف ســـياق
  .سورية العثمانية ومصر يف فترات سابقة

 

 

                                           

  36 :املصدر.-, pp. 23)October 2003(, no. 19 Jerusalem Quarterly File  
  أستاذ مشارك يف علم االجتماع يف جامعة بيرزيت، ومدير مؤسسة الدراسات املقدسية (القدس.( 
  .37)، ص 1955، أعدتها للنشر هالة السكاكيني (القدس: املطبعة التجارية، "كذا أنا يا دنيا، يوميات خليل السكاكيني"  )1(
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  نوع جديد من الفضاء الشعبي
كانت القدس، شــــــأنها شــــــأن املدن العربية كافة، متوســــــطة احلجم يف تلك احلقبة، توفر نوعين 

فــاالحتفــاالت العــائليــة، من األمكنــة لعقــد األنشـــــــــــطــة االجتمــاعيــة العــامــة التي جتمع مــا بين النــاس. 
كالزواج والوالدة والطهور والعماد وما شابه، كانت تقام يف البيوت، بينما كانت الطقوس والشعائر 
ذات الطابع الديني تقام يف أماكن عامة؛ ويتضمن ذلك صلوات التراويح، واالحتفاالت الرمضانية، 

ي موســى، وعيد املســاخر لدى اليهود، وســبت النور يف أعقاب احتفاالت اجلمعة احلزينة، وموســم النب
واحتفــاالت اخلضـــــــــــر. وعلى الرغم من مظهر هــذه االحتفــاالت الــديني فــإنهــا اتخــذت طــابعــاً دنيويــًا 
شــــعبياً مع مطلع القرن. ويف بعض احلاالت حتول بعض االحتفاالت، مثل موســــم النبي موســــى، من 

اجلانب الشـــــــعبي. ويمكن القول إن  احتفاالت ذات طابع ديني يف األصـــــــل إىل احتفاالت يطغى عليها
احتفاالت النبي روبين، التي كانت تقام جنوبي مدينة يافا بمشــــــــــاركة مقدســــــــــية، كانت فقدت كليًا 

  .طابعها الديني مع نهاية القرن التاسع عشر
 - أو باألحرى إســالمي - انتشــرت املقاهي على األرجح منذ القرن الســادس عشــر كبديل عربي

ويشـــــــــــير    )2(باتت مراكز للقاءات االجتماعية من دون تقديم املشـــــــــــروبات الروحية.من احلانات؛ إذ 
رالف هاتوكس، يف هذا الصـــــــــــدد، إىل أن غياب تقليد توفر املطاعم مع بدايات فترة املعاصـــــــــــرة يف 
مدن الشـــرق األوســـط (باســـتثناء اخلانات التقليدية للتجار) جعل من الضـــرورة بمكان ظهور املقاهي 

ضيوف خارج حرمة البيوت. فاجلو يف البيوت كان يتسم بطابع احملافظة والتشدد. كما الستقبال ال
أن الفســـــحة واألجواء املتوفرة يف املقهى تفســـــح اجملال لعالقات أكثر ألفة وأكثر رســـــمية. ويضـــــيف 
هاتوكس قائالً إن اللقاء يف املقهى أحدث تغييراً ما يف العالقة بين املضـــــــــــيف والضـــــــــــيف، حتى لو 

األمر الذي حمل يف طياته ما اعتبر الحقاً خروجًا    )3(ك شـــــــــــكلياً ومّثل خروجاً عن األعراف،كان ذل
عن املعهود، وخماطر كامنة يف ارتياد املقاهي. ومل يكن اخلطر ناجماً عن القهوة كمشــــــروب، والتي 

نما عن وإ   )4(كانت تعرضــــــت ســــــابقاً لهجوم من بعض علماء الدين الذين اعتبروها مشــــــروباً خمدراً،
  .األجواء الترفيهية والترويحية التي سرعان ما وجدت سبيلها إىل املقاهي

يف أواخر الفترة العثمانية كانت املقاهي يف املشرق العربي تقدم خدماتها يف الغالب لعابري 
فكان هناك، من ناحية، املقاهي احمليطة    )5(الســـــــــــبيل، ويف األســـــــــــاس كان الرواد من ثالثة أنواع.

باملباين العامة لدوائر تســـجيل األراضـــي واحملاكم ومراكز الشـــرطة، حيث يتوافد املراجعون. وغالبًا 
ما كان يوجد يف املقهى كاتب عدل ذو إملام ودراية بتعبئة الطلبات والنماذج الرســـــمية لقاء أتعاب 

حور حول يعتاش منها. ويف النصـــــــف الثاين من القرن التاســـــــع عشـــــــر، ظهر نوع آخر من املقاهي تم
حمطات العربات واملركبات التي يتوافد إليها الركاب واملســـــــــــافرون. وظهر نوع ثالث من املقاهي 

                                           

)2(  Beverage in the Medieval -Coffee and Coffeehouses: The Origins of a SocialRalph Hattox, 
91.-(Seattle: University of Washington Press, 1985), pp. 90 Near East  

)3(  .Ibid., p. 99  
 .Hattox, op: أيضاً. راجع 9)، ص 1991(القاهرة: دار املعارف،  "قهاوي األدب والفن يف القاهرة" عبد املنعم شميس،  )4(

45.-cit., pp. 29  
مقاهي بيروت بين حمطات النقل "للتعرف على كيفية تطور املقاهي يف بيروت، راجع: شـــــوقي دويهي وحممد أبو ســـــمرة،   )5(

  .4/4/1998(بيروت)،  "امللحق الثقايف -		النهار"، "العام ودموع املثقفين
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حول املــدن الســــــــــــاحليــة خلــدمــة البحــارة ووكالء الســـــــــــفر وموظفي اجلمــارك واملكوس. ومن النوعين 
 األخيرين من املقاهي تبلورت أنشــــــــــطة ذات طابع اقتصــــــــــادي واجتماعي، بما يف ذلك إيجاد فرص
عمل، وخصـــــــــوصـــــــــاً للحمالين والعاملين يف الســـــــــفن وســـــــــكة احلديد وغيرهم. وعالوة على ذلك أدت 

  .املقاهي، كنقطة اتصال، دوراً يف إيصال الرسائل والطرود إىل أصحابها
ح اجملـــال أمـــام  ونظراً إىل طبيعـــة املقهى، كمركز للقـــاءات العـــابرة والبعيـــدة عن العيون، فُســـــــــــِ

ددة. وســـــــــــاهم يف ذلك توفر املشـــــــــــروبات الكحولية، وألعاب القمار خدمات ترفيهية ومســـــــــــلية متع
احملـــدودة، من ألعـــاب الورق والـــدومينو والعروض املوســـــــــــيقيـــة، علمـــاً بـــأن أول أجهزة الغرامـــافون 
والراديو وجدت طريقها إىل املقاهي. كما أصبحت مراكز اللتقاط الغانيات من بنات الهوى وترويج 

ح اجملال    )6(ة.بيع واســـتهالك التبغ واحلشـــيشـــ ولكون املقاهي بعيدة عن العيون، إىل حد ما، فقد فُســـِ
أمام رجال الســــــياســــــة والفكر ممن وجدوا الوضــــــع مالئماً الرتياد املقاهي من دون مواعيد مســــــبقة، 

ويف املناطق احمليطة باملوانئ، مثل    )7(واتخاذها حمطات اســـــــــــتراحة حين تدعو احلاجة إىل ذلك.
وبيروت، أثارت املقاهي شــبهات أكثر يف نظر املســؤولين الرســميين، حيث امتزج  يافا واإلســكندرية

(مثل الكحول والحقاً احلشـــــــــــيشـــــــــــة، التي كانت تثير حتفظات أقل يف البداية)  "املمنوعات"تعاطي 
  .باملعارضة السياسية والنقمة على احلكم

، حيث وبين تل أبيب ويف فلســــــطين شــــــكل حي املنشــــــية يف يافا النقطة اإلثنية الفاصــــــلة بينها
انتشـــــر كثير من املقاهي. وكان مقهى البغدادي، الواقع يف شـــــارع شـــــبازي، من أبرزها وحمط أنظار 

  :شرطة االنتداب ونقطة رصد بالنسبة إليها
ليس هنالك أدنى شـــــك يف أن هذا املقهى هو أبرز معامل شـــــارع شـــــبازي. فطوال 

ن للعب القمار بالورق ســـاعات النهار يزدحم املكان بأشـــخاص مريبين يجلســـو
والدومينو. وهنا أيضــــــــــاً يفضــــــــــلون تســــــــــجيل نتائج األلعاب بالطبشــــــــــورة وعلى 
الســــــبورة، مع أنه تبين أن كثيرين من الالعبين يتبادلون دفعات النقود العائدة 
أللعاب القمار احملظورة. ويتجمع كثير من النســـوة، وهن على األرجح من بنات 

  )8(.بائن من طاولة إىل أُخرىالهوى، حيث يتنقلن إلغواء الز
ويف دراســــة عن األخالق العامة يف مدينة بيروت، مع مطلع القرن اجلديد، يشــــير جينس هانســــن إىل 
أن العقد الرابع من القرن التاســـــع عشـــــر شـــــكل نقطة التحول فيما يتعلق بالنظرة العامة إىل املقاهي 

داخل املنطقة املســــــــــورة حول امليناء، وروادها. فلغاية منتصــــــــــف القرن كانت املقاهي يف معظمها 
   )9(وكان يرتادها التجار واجلنود والبحارة الذين أعطوها طابعاً مريباً وســـــــــــمعة مشـــــــــــوبة باخلطر.

                                           

  .11املصدر نفسه، ص   )6(
  .املصدر نفسه  )7(
 ”,Deborah Bernstein, “Contested Contact: Proximity and Social Control: نـــــــــقـــــــــالً عـــــــــن  )8(

unpublished paper delivered in the conference on “Mixed Towns.” Jerusalem: Van Leer 
Institute, June 13, 2003.  

  .أود أن أشكر الكاتبة على السماح يل باالقتباس من هذه الورقة
)9(  Outside In: siecle Beirut,” in -de-s Hanssen, “Public Morality and Marginality in FinJen

Eugene Rogan, (London: I.B. Tauris, 2002), edited by  ,On the Margins of the Middle East
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وبدأت األحوال تتغير مع حتســـــين العثمانيين لتخطيط املدن وإنارة الشـــــوارع، وهو ما فســـــح اجملال 
اً إىل مناطق الزيتونة ورأس بيروت والكورنيش، النتقال املقاهي إىل خارج أســـــــــــوار املدينة، وحتديد

حيث انتشــــرت املقاهي واملراكز الترفيهية بمبادرة من العائالت املرموقة، األمر الذي أضــــفى عليها 
  .طابعاً يتسم باالحترام

ويرفض رالف هاتوكس، يف معرض دراسته عن تاريخ املقاهي االجتماعي، فكرة التمييز بين 
، إذ يشــــــــير إىل أن الفارق األســــــــاســــــــي هو بين احلانات "غير احملترمة"املقاهي و "احملترمة"املقاهي 

حلول عهد املقاهي كان "واملقاهي. فاحلانات، يف رأيه، مرتبطة بالقمار والســـــــــــكر والعربدة، بينما 
بمثابة ظاهرة جديدة كلياً، إذ يرتادها أناس ال تشــــوب ســــمعتهم أية شــــائبة، يخرجون ليالً ألغراض 

نبول فقد حظيت املقاهي العامة بجذور أقدم اأمّا يف القاهرة وإســــت   )10("دائرة التقوى. ال تقع ضــــمن
 - وأعرق، إذ ذكر اجلبرتي وجود حانات ومقاه يف القاهرة تقدم النبيذ، يف أواخر القرن الثامن عشر
ن عأي قبل شــــن احلملة الفرنســــية. ويف األمســــيات الرمضــــانية كانت املقاهي تشــــكل مراكز للترويح 

نبول، ارتياد االنفس وتدخين النرجيلة. وما منح هذه املقاهي مكانة يف القاهرة، وكذلك يف إســـــــــــت
  )11(علماء األزهر واألئمة ملقاهيهم املفضلة.

ولعل الفارق الرئيســـــــــــي يف احلقبة العثمانية املتأخرة تمّثل بين املقاهي الشـــــــــــعبية واملقاهي 
وة والرواد من كل حدب وصــــوب. ويشــــير عبد املنعم اإلفرجنية احلديثة، التي أخذت تســــتضــــيف النســــ

شـــميس إىل أن مقاهي العوامل أخذت تنتشـــر يف القاهرة قبل احلملة الفرنســـية وخاللها، وســـرعان ما 
وظهر اختالف آخر بين مقاهي العوامل التي كانت    )12(انتقلت يف اجتاه اإلســــــــــكندرية وبيروت ويافا.
جتماعياً، وبين مقاهي الغوازي حيث كانت العروض تقدم عروض الرقص الشــــــرقي بشــــــكل مقبول ا

ويبدو أن املقاهي األدبية كانت امتداداً    )13(ذات طابع ســـــــــــوقي خلدمة اجملموعات الدنيا من الناس.
لتراث احلكواتية ممن كانوا يســــردون روايات ومالحم شــــعبية. ويشــــير واصــــف جوهرية إىل كثير من 

)، 1910 -  1904دة القديمة من القدس خالل فترة صباه (هذه املقاهي التي كانت موجودة يف البل
  .حيث كانت تُسرد قصص عنترة بن شداد وروايات أبو زيد الهاليل

وعلى األرجح فــإن تراجع دور احلكواتي كــان نــاجمــاً عن انتشــــــــــــار الكتــابــة واختراع املــذيــاع 
املقــاهي الشـــــــــــعبيــة. ومن والغرامــافون، اللــذين ســـــــــــرعــان مــا وجــدا طريقهمــا إىل زاويــة مرموقــة يف 

الواضـــــــــــح أن املقاهي األدبية يف القاهرة وبيروت ويافا كانت مراكز أدبية يرتادها الصـــــــــــحافيون 
واحملررون للقاء أطراف مصـــــادر املعلومات، وتبادل اآلراء يف خمتلف الشـــــؤون، وتتبع املســـــتجدات 

ف تخصــــــصــــــاتهم، والحقًا وانضــــــم إليهم يف هذه املقاهي الشــــــعراء، بمختل   )14(على أكثر من صــــــعيد.
  )15(كتّاب النصوص املسرحية والسينمائية.

                                           

191.-pp. 190  
)10(  Hattox, op. cit., p. 10.  
  .14شميس، مصدر سبق ذكره، ص   )11(
  .28املصدر نفسه، ص   )12(
  .30 املصدر نفسه، ص  )13(
  .106 -		102 املصدر نفسه، ص  )14(
  .109 -		107 املصدر نفسه، ص  )15(
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بطبيعة احلال كانت درجة تنوع املقاهي يف فلســــــــــطين أقل شــــــــــأناً مما كان الوضــــــــــع عليه يف 
، الذي ترافق 1908مصر، إالّ إنها سارت على النمط نفسه إىل حد بعيد. ويف إثر إعالن الدستور سنة 

، شــــهدت كل من يافا والقدس انتشــــاراً كبيراً للصــــحف الصــــادرة. مع إطالق العنان حلرية الصــــحافة
ويف اخمليّلة العامة حدث تشابك بين املقاهي العامة والصحف. فخالل أعوام احلرب الكونية األوىل 

أن يتوىل عملية قراءة التعليق الســياســي وغيره من األخبار الواردة  "القراء"بات من االعتيادي ألحد 
هى. ويف دراســــــــــة حديثة للمؤرخ عامي أيالون عن انتشــــــــــار معرفة القراءة يف الصــــــــــحف وســــــــــط املق

والكتابة يف فلسطين، يظهر جلياً دور املقاهي العامة والعالقة الوثيقة بين اجلانبين. ويشير الكاتب 
على املطــالعــة واملنــاقشــــــــــــة، عالوة على أن كثيرين من  "حمفز"إىل أن القهوة والشــــــــــــاي قــامــا بــدور 

أخذوا يســـــــــــتدرجون الزبائن من خالل زيادة عدد الصـــــــــــحف واجملالت املتوفرة أصـــــــــــحاب املقاهي 
تنبول نشـــــــــأت ظاهرة توفر غرفة خاصـــــــــة للمطالعة يف املقاهي العامة اللعامة من الرواد. ويف إســـــــــ

ويشـــــــــــير جبور الــدويهي إىل أن أكثر املقــاهي شـــــــــــعبيــة خالل حقبــة    ) 16(."قراءات خــانــه"حتــت اســـــــــــم 
   )17(توفير الصحف واجملالت للرواد، كان مقهى سيرافيم ومقهى سيفاناكي.التنظيمات العثمانية يف 

  :ويف فلسطين كان لغرفة املطالعة بعد آخر تمثل يف بث الدعاية السياسية
عشـــــــــــية اندالع احلرب العاملية األوىل باتت عملية قراءة الصـــــــــــحف يف املقاهي 

كان مصــــدراً أســــاســــيًا أمراً شــــائعاً، وترســــخ ذلك التقليد خالل احتدام املعارك، و
ملعرفة ما يدور ميدانياً على خطوط اجلبهات. ويتذكر الياس حماتي، الذي كان 
مراهقــاً يف تلــك اآلونــة ويعمــل يف قهوة البحر يف عكــا، مبــاشـــــــــــرة قبــل انــدالع 

نقطة جتمع للمتعلمين ممن كانوا يطالعون صـــــــــــحيفة "احلرب، بأن املقهى كان 
طاين احملتل بهذه املقاهي لبثّ الدعاية، واســـــــــــتعان اجليش البري "..›فلســـــــــــطين‹

ووصـــــــل به األمر إىل فتح مقاه جديدة خصـــــــيصـــــــاً لهذا الغرض حيث كان يقوم 
  )18(."جميع البرقيات والصحف"أحد الضباط بتعميم 

  املقاهي العثمانية يف القدس
بما أن املقاهي مل تدّع كونها موقعاً للتبادل التجاري، أو للقيام بشـــــــــــعائر دينية، فإنها كانت 
مســــرحاً للتفاعل االجتماعي والترويح عن الذات وتمضــــية الوقت. وبعكس املطعم، الذي كان ظاهرة 

ول ناجديدة يف فلسطين خارج إطار خانات التجار، فإن املقاهي مل تقم بدور ذي منفعة حيوية، كت
الطعام، وإنما كانت جملرد املتعة االجتماعية احملضـــــــة. ولعل الرديف املشـــــــابه الذي حظي به أبناء 

التي كان يتمتع فيها العازبون منهم  "األوضـــــــــة"العائالت امليســـــــــورة يف القدس العثمانية تمثل يف 

                                           

)16(  , forthcoming.1948-1900 ,Reading Palestine: Texts and AudienceAmy Ayalon,  
  :نظر أيضاًا

Middle East , “Modern Texts and their Readers in Late Ottoman Palestine,” Amy Ayalon
40.-, pp. 17)October 2002(, vol. 39, no. 4 Studies  

  .13 دويهي وأبو سمرة، مصدر سبق ذكره، ص  )17(
)18(  , op. cit.Reading PalestineAyalon,   
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  )19(حيث يلبون حاجاتهم قبل الزواج.
ن املقاهي وبيوت الشـــــــــــاي التي انتشـــــــــــرت ويتطرق واصـــــــــــف جوهرية، يف مذكراته، إىل عدد م

 1908بصــورة غير مســبوقة يف القدس وضــواحيها، يف الفترة ما بين إعالن الثورة الدســتورية ســنة 
  :وأعوام ما قبل احلرب. ومن أبرز املقاهي احلديثة التي كان يرتادها يذكر

  بهذا املقهى مقهى الســـــــــرايا الكائن يف ســـــــــوق العطارين، واملطل على عقبة التكية. وحتيط 
شـــــــــــجرة توت ضـــــــــــخمة تلقي بظاللها لتحمي املراجعين من العامة ممن ينتظرون دورهم 
إلجنــاز معــامالت لــدى دائرة العــدليــة من تســـــــــــجيــل لألراضـــــــــــي والنفوس. وبجــانــب املقهى 
خارج الباحة كان هنالك ما يســـــمى القفص، حيث كان يحتجز املشـــــتبه فيهم فترة موقتة 

وكان رواد هذا املقهى، يف أغلبيتهم، من األقرباء الذين    )20(انة.قبل استكمال إجراءات اإلد
  .كانوا ينتظرون اإلفراج عن ذويهم من احملتجزين

   مقهى قــالونيــا الــذي يــديره فروســـــــــــو زهران، ويرتــاده ضـــــــــــبــاط عثمــانيون، مع توفر غرفــة
  )21(للقمار يف القسم اخللفي.

   كريديت ليوين مباشــــرة خارج باب مقهى اخملتار، وكان يف األســــاس على ســــطح مصــــرف
اخلليل. وهذا هو مقهى الصـــــــعاليك األصـــــــلي قبل قيام الكولونيل ســـــــتورز بإصـــــــدار األوامر 

  .لهدم املباين املالصقة لباب اخلليل يف العشرينات
   مقهى املنشـــــــــــية، وهو تابع للبلدية ويقع بمحاذاة عين جريشـــــــــــة. وكان هذا املقهى يطرح

للتأجير على أساس التضمين مرتين كل عام. وأشرف على إدارته جريس جوهرية اعتباراً 
  )22(.1918حتى وفاته سنة  1915من سنة 

   املّزة ، وكــان يقــدم العرق و1918مقهى جوهريــة، وقــد افتتحــه خليــل جوهريــة يف ســـــــــــنــة
اللبنانية مع املاء املثلج (بفضـــــــــــل اســـــــــــتحداث مد الكهرباء يف املدينة). ونلحظ هنا، كما 
حدث يف أماكن أُخرى، البدء بتقديم وجبات خفيفة بدل االكتفاء بخدمات املقهى العادية. 
وكان هذا املكان على مقربة من املســـــــكوبية يف شـــــــارع يافا، وتمت اســـــــتضـــــــافة كثير من 

ســــــــــيقيين، أمثال حممد العاشــــــــــق وزكي مراد، باإلضــــــــــافة إىل عروض فنية املطربين واملو
  )23(ليلية ظهرت فيها بديعة مصابني وزوجها جنيب الريحاين.

بعد عدة أعوام وصــف جناتي صــدقي، الكاتب املقدســي االشــتراكي، والذي أصــبح الحقاً ناشــطًا 
لكه يهودي من أصل روسي خلف شيوعياً، التغيير اجلذري الذي طرأ على مقهى البريد الذي كان يمت

  :بنك باركليز قرب باب اخلليل، يف أعقاب احلرب

                                           

القدس العثمانية يف املذكرات اجلوهرية: الكتاب األول من مذكرات "راجع: ســـــــــــليم تماري وعصـــــــــــام نصـــــــــــار (حمرران)،   )19(
  .216)، ص 2003(القدس: مؤسسة الدراسات املقدسية،  "1917 -		1904املوسيقي واصف جوهرية 

  .157 املصدر نفسه، ص  )20(
  .224املصدر نفسه، ص   )21(
  .21املصدر نفسه، ص   )22(
)23(  Salim Tamari, “Jerusalem’s Ottoman Modernity: The Times and Lives of Wasif 

21.-, no. 9 (Summer 2000), pp. 20Jerusalem Quarterly FileJawhariyyeh,”   
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كنا نرتاد مقهى صــغيراً يقع خلف بنك باركليس اليوم، صــاحبه يهودي روســي 
ضـــــــخم اجلســـــــم، طويل القامة يرتدي بنطلوناً أبيض، وقميصـــــــاً أســـــــود، له فتحة 

التبريد يف فصـــــل وأزرار من جهة كتفه اليســـــرى، يحلق رأســـــه باملوســـــى بقصـــــد 
الصـــــــيف، وله حلية مكورة وشـــــــاربان مهذبان على الطريقة الروســـــــية [....] ففي 
 هذا املقهى الصـــــغير كنا جنتمع عصـــــر كل يوم، ونتعرف إىل رواده من األجانب

[....]  
وتدور يف هذا الوســــــط مناقشــــــات يف مواضــــــيع شــــــتى تتعلق بهجرة اليهود، 

ين الروســـي املتطرف، ومعركة ونضـــال العرب، وعصـــيان جابوتنســـكي، الصـــهيو
يف شــــمال فلســــطين، ومقتل الضــــابط اليهودي يوســــف ترومبلدور يف  "تل حاي"

تلك املعركة، وثورة يافا، واالصطدام املسلح بين اليهود والعرب يف القدس بعد 
قيام جابوتنســـــــــــكي بزحفه إىل حائط املبكى يف القدس القديمة.. وكانت تتخلل 

ية يترجمها لنا بعض املهاجرين الذين يتحدثون هذه املناقشـــات أبحاث عقائد
بالعربية الدارجة، عرفنا منها أن االشــــــــتراكية تســــــــعى إىل بســــــــط ســــــــلطانها عن 
طريق اجملــالس النيــابيــة، وأن الفوضـــــــــــويــة ال تعترف بــأي نوع من احلكومــات 
وترمي إىل إدارة شؤون الناس بواسطة النقابات، وأن البلشفية (ومل يكن العرب 

وا اصـــــــطالح الشـــــــيوعية بعد) أقامت يف روســـــــيا حكماً اشـــــــتراكياً عن قد اســـــــتعمل
  )24(طريق االنقالب واجليش األحمر.

ومع أن املقاهي أخذت يف االنتشـــــــــــار مع بداية القرن يف أنحاء املدينة كلها، إالّ إن حركة اإلبداع 
ملـــــدينـــــة، الفكري والفني، ذات الطـــــابع املتنوع، تركزت يف املقـــــاهي الواقعـــــة على حـــــافـــــة مركز ا

كاملصـــــــــرارة وباب اخلليل ومنطقة املســـــــــكوبية. وســـــــــرعان ما ظهرت يف هذه املناطق ســـــــــلســـــــــلة من 
املقاهي واحلانات ودور الكباريه، حيث صـــــــدحت املوســـــــيقى بصـــــــحبة املشـــــــروبات الكحولية. ومن 
املؤكد أن الطابع اإلثني لرواد هذه احلانات، وكونها تقع يف أماكن خمتلطة أصـــــــــالً، فســـــــــحا اجملال 
الجتماع املوســـــــــــيقى واملشـــــــــــروبات الكحولية. ويف الواقع كانت هذه احلانات نقاط التقاطع التي 
يتفاعل فيها ســــــــكان املدينة، من مســــــــيحيين ومســــــــلمين ويهود وأرمن. وبالنتيجة تم إيجاد فضــــــــاء 
مشـــــــــــترك من النـاحيتين الطـائفيـة والقوميـة، مع حتييـد احملرمـات االجتمـاعيـة وجتـاوزهـا. وتعززت 

وتيرة من خالل احلجاج الوافدين من روســــــــيا أو اليونان أو البلقان، للمشــــــــاركة يف احتفاالت هذه ال
عيد الفصــــــــح. ومعهم وصــــــــلت اخلمور بأســــــــعار زهيدة، إن كان ذلك يف شــــــــكل الفودكا الروســــــــية، أو 
ر كثيرون من أبنــاء البلــد يف تخطي وجتــاوز  البرانــدي القبرصـــــــــــي، أو الكونيــاك اليونــاين. ومل يقصـــــــــــّ

  .د االجتماعية الصارمة يف احلياة العامة يف القدسالقيو

 

  قهوة الصعاليك

                                           

  .20 -		19 ص)، 2002(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  "مذكرات جناتي صدقي"حنا أبو حنا (حمرر)،   )24(
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من أشـــــهر مقاهي القدس، خالل هذه الفترة، قهوة اخملتار التي أعاد خليل الســـــكاكيني وحلقته 
من رجال الفكر تســـــميتها قهوة الصـــــعاليك. وقام بافتتاح هذه القهوة عيســـــى ميشـــــيل الطبة، خمتار 

. يف البداية كان املقهى حمطة اســـتراحة للحجاج 1918طائفة الروم األورثوذكس يف املدينة، ســـنة 
األورثوذكس الوافدين من اليونان وقبرص وروســــيا للمشــــاركة يف احتفاالت عيد الفصــــح. كما كان 
مركزاً للمراجعة واالســـــتشـــــارة ألبناء الطائفة يف البلدة القديمة. وأورد جميل الطبة، ابن اخملتار، يف 

  :مذكراته عن أصول القهوة ما يلي
من الســـــــــــور اجلنوبي كـــان لـــدى والـــدي مقهى حمـــاذ لبـــاب اخلليـــل على مقربـــة 

للمدينة. وكان املقهى يعرف باحملل حيث كان يلتقي فيه بعض أبرز املتعلمين 
وأصـــــــــحاب النكتة من الظرفاء. وهؤالء الرجال يف منتصـــــــــف العمر وغيرهم من 
كبار الســــــــــن من القدس الكبرى كانوا يشــــــــــعرون يف املقهى بالراحة وكأنهم يف 

عور بيوتهم. وكــــانــــت البلــــدة القــــديمــــة تمنحهم شـــــــــــ
االرتباط بماضـــــــــــيهم وثقافتهم وتراثهم. وما زالت 
تــرن يف أذين أحــــــاديــثــهــم بــيــنــمــــــا يــلــفــهــم الــــــدخــــــان 
املتصـــــــــــاعد من زجاجات النرجيلة وهم يحتســـــــــــون 
العرق اللبناين املشـــــــــهور والذي يســـــــــمونه يف احملل 
حليــــــب الســـــــــــبــــــاع. وترك اجلو يف املقهى إمكــــــان 

ن أجواء اســــتخدام األلفاظ البذيئة أمراً وارداً بعيداً ع
الثورة الثقـــافيـــة اجلـــاريـــة يف اخلـــارج والتي كـــانـــت 
بصــــــــدد تغيير طبيعة القدس وفلســــــــطين بصــــــــورة ال 

  )25(رجعة فيها.
كان الســـــــــــكاكيني قد عاد لتوه من الغربة يف دمشـــــــــــق، بعد أن 
أُطلق من الســــــجن العثماين بفضــــــل دخول جيش امللك فيصــــــل 

رية ســـواملدينة. ويف أعقاب انهيار حكومة فيصـــل العربية يف 
عاد أدراجه إىل القدس ملواصــلة عمله الصــحايف. وخالل هذه 

الصادرتين يف القاهرة، وكذلك يف جملة  "الهالل"و "املقتطف"الفترة كان يكتب بانتظام يف جملتي 
  )26(الصادرة يف القدس. "السياسة األسبوعية"

، ته بنيويوركوكان عيســى الطبة، صــاحب املقهى األصــلي، يراســل الســكاكيني خالل فترة إقام
والتقى االثنان يف حركة الســــعي لتعريب الكنيســــة األورثوذكســــية. وجتدر اإلشــــارة إىل أن الطبة كان 
شغوفاً بالكتابة، وشاطر السكاكيني اهتماماته األدبية. وظهر اسم الطبة يف الئحة تتضمن الصحف 

بدأت بالصـــــــــــدور يف  "األحالم"العثمانية باعتباره صـــــــــــاحب وحمرر صـــــــــــحيفة تكتب باليد باســـــــــــم 

                                           

)25(   Day of the Long Night: A Palestinian Refugee Remembers the NakbaIssa Tubbeh, Jamil 
Company, 1998), p. 35. (Jefferson, North Carolina: McFarland and  

  .68)، ص 1958(الناصرة: دار الصوت،  "خليل السكاكيني: حياته وآثاره"يوسف أديب حداد،  )26(
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وفور انتهاء احلرب، حين أصبح الطبة خمتاراً للطائفة األورثوذكسية يف    )27(.1908أيلول/سبتمبر 
البلـــدة القـــديمـــة، انتقـــل املقهى إىل موقعـــه احلـــايل داخـــل بـــاب اخلليـــل بـــالقرب من فنـــدق إمبريـــال. 

افــدين للحج خالل عيــد وســـــــــــرعــان مــا حتول املكــان إىل نقطــة لقــاء ومرجع للزوار األورثوذكس الو
الفصــح، وخصــوصــاً من روســيا والبلقان واليونان وقبرص والدول العربية. وجرت العادة أن تنطلق 

وتضـــمنت مهمات    )28(من قهوة اخملتار، الذي كان يتصـــدر املســـيرة. "الشـــوباش"مســـيرة ســـبت النور 
ة. بالبطريركية اليوناني اخملتار تمثيل مصـــــــالح الطائفة، والتدخل يف الشـــــــؤون اليومية ذات العالقة

ونتيجة االهتمام املشـــــترك بالشـــــؤون األدبية وتعريب الكنيســـــة األورثوذكســـــية، كان من البديهي أن 
عقد اجتماعات أدبية دورية عرفت  يتم التقارب بين الســـكاكيني والطبة وقهوته، األمر الذي أدى إىل

ــــــــــــــ . ومن جملة من كانوا يحضــــرون هذه احللقة: عادل جبر؛ إســــعاف النشــــاشــــيبي؛ "حلقة األربعاء"  بـ
)؛ إســـحق موســـى "فلســـطين")؛ داود العيســـى (حمرر جريدة "فلســـطين"عيســـى العيســـى (صـــاحب جريدة 

وكانت هذه    )29(احلســيني؛ نخلة زريق. ومن خارج البلد، كان هناك أحمد زكي باشــا، وخليل مطران.
  ".حزب الصعاليك"ي شكلت اجملموعة هي النواة الت

  "حزب الصعاليك"فلسفة السرور وأيديولوجيا 
  يقدم السكاكيني يف مذكراته شرحاً عن أصول حزبه، مشيراً إىل أنه

خالل الســــنوات األوىل من احلكم الفرنســــي لســــورية قام االحتالل بطرد عدد من 
ر اصـالشـخصـيات الوطنية إىل فلسـطين. من جملة هؤالء الكاتب املعروف علي ن

الدين الذي انضـــــم إىل جمموعة الصـــــعاليك. وعندما ســـــمح له أخيراً بالعودة إىل 
دمشــــــــــق طلب من صــــــــــعاليك فلســــــــــطين أن يحرروا له تكليفاً ومصــــــــــدقاً يتيح له 
تمثيلهم يف ســـــــــــورية. أصـــــــــــدرنا له فرماناً حول املســـــــــــألة وبطريقة ما وقع هذا 

وحينما وصــــــل  بنشــــــره. "فلســــــطين"الفرمان بيد أحد الصــــــحفيين فقامت جريدة 
ناصــــر الدين إىل بيروت تم اعتقاله على الفور وجرى نفيه هذه املرة إىل جزيرة 

. وحـــاولنـــا "حزب الصـــــــــــعـــاليـــك"أرواد بعـــد توفر اإلثبـــات القـــاطع أنـــه ينتمي إىل 
  )30(التدخل لصاحله ولكن دون جدوى.

، حين أراد نادي بيت حلم تكريم الســــــــكاكيني تقديراً 1921على املأل ســــــــنة  "حزب الصــــــــعاليك"ظهر 
أن األصــــــول "ملســــــاهمته التربوية واألدبية. ورداً على ذلك قام الســــــكاكيني بإرســــــال اعتذار باعتبار 

املتبعة لدى حزب الصعاليك الذي أحظى بشرف االنتساب إليه خالل السنين الثالث املاضية حتظر 
إنهم يصــــــرون على االحتفال بخصــــــايل إالّ "واســــــتطرد قائالً:  "على أعضــــــائه تقبل إجراءات تكريمية.

  )31("إنني نظرت دونما جدوى إىل نفسي ومل أجد بها ما يستحق االحتفال والتكريم.

                                           

  .265، ص 6ورد يف: تماري ونصار (حمرران)، مصدر سبق ذكره، ملحق رقم   )27(
  .30/10/1960 ،"البالد"، "تعال معي إىل مقهى الصعاليك"إبراهيم قندلفت،   )28(
  .68 حداد، مصدر سبق ذكره، ص  )29(
  .82)، اجمللد األول، ص 1943(القدس: املطبعة العصرية،  "ما تيسّر"خليل السكاكيني،   )30(
  .71اد، مصدر سبق ذكره، ص حد  )31(
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العزوف عن  "حزب الصـــــــــــعاليك"ومل يعن انخراط خليل يف 
الســياســة كما يمكن أن يُســتشــفّ من العنوان، وإنما مثّل انعكاســًا 

فمن ناحية هنالك التزام بالنضـــــــــــال  لشـــــــــــخصـــــــــــيتين متباينتين.
اليومي العام، ومن ناحية أُخرى هنالك التوجه الكتشــــــــــاف آفاق 
جـــديـــدة يف الفضـــــــــــــاء الثقـــايف الرحـــب يف فلســـــــــــطين العثمـــانيـــة 
املتأخرة. وفيما يتعلق بالشــــــــق األول فإننا نعلم أن الســــــــكاكيني 

، "االحتاد والترقي"التزم االرتباط بحزب سياسي واحد هو حزب 
ي دعا إىل ســياســة الالمركزية يف الواليات العربية، والذي تم الذ

جتنيده له على يد الشـــــــــيخ توفيق طبنجة وضـــــــــابطين آخرين من 
. وكان إســــــماعيل حســــــين 1908اجليش التركي يف خريف ســــــنة 

همزة الوصــــــــــل الرئيســــــــــية بينه وبين احلزب. وقدم الســــــــــكاكيني وصــــــــــفاً درامياً لكيفية قيامه، وهو 
بإجراء القســـم بينما كانت يداه ممتدتين إىل إجنيل ومســـدس حمشـــو بالرصـــاص،  معصـــوب العينين،

  )32(بأنه يتعهد بالدفاع عن الوطن والدستور حتى املوت.
م جرى حتــت اإلكراه، إذ إننــا جنــد أن خليــل التحق بعــد أقــل من  وال بــد من أن يكون هــذا القســـــــــــَ

التي انضــــــــوى حتت لوائها أشــــــــخاص مثل موســــــــى أفندي شــــــــفيق  "اإلخاء العربي"شــــــــهرين بجمعية 
ومل تكن اجملموعة بعيدة عن كونها فرعاً حمليًا    )33(اخلالدي، ونخلة زريق، وفيضــــــــي أفندي العلمي.

 "جمعية اإلخاء األورثوذكسي"حلزب االحتاد والترقي. ويف السنة نفسها ساهم السكاكيني يف إنشاء 
ل السنين الالحقة. وأبدى اهتماماً فائقاً بتوثيق عالقاته بالطائفة التي خصها بجل اهتماماته خال

األورثوذكســـــية، واملســـــاهمة يف حملة تعريب الكنيســـــة. وهذه احلملة مل تكن ذات عالقة بالدين بقدر 
إذا كانت الطائفة "ما أثارت مســـــــــــألة التخلص من الهيمنة الكنســـــــــــية اليونانية. ويذكر عنه قوله إنه 

ترمي اآلن إىل طلب حقوقها من أخوية القبر املقدس فإين ســـــاع منذ اآلن إىل غاية [األورثوذكســـــية] 
أبعد من ذلك وهي طرد هذه األخوية من البالد وتطهير الكرسي األروشليمي من مفاسدهم وآثارهم. 
غايتي التي أســـــعى إليها هي خلع نير اليونان إذ ال حق لهم يف الرئاســـــة ال كنســـــياً وال ســـــياســـــياً وال 

.أدبي   )34("اً
وتشــــابك هذا الصــــراع من أجل تعريب هوية الطائفة األورثوذكســــية يف ســــياق إطار أوســــع من 
الوطنية التي ضـــــــمت حلقة أوســـــــع من املعارف من مســـــــلمين، وأحياناً من اليهود، إضـــــــافة إىل البعد 

ات ءاإلنســـــــاين العام املتخطي للجوانب القومية، والذي نال يف النهاية األولوية ضـــــــمن ســـــــلم االنتما
  .الفكرية. وبذلك احتلت جمموعة الصعاليك مكان األولوية يف اهتمامات السكاكيني

. 18الذي تضـــمن  "فرمان الصـــعاليك"نشـــر الســـكاكيني  1925يف ســـنة     )35(مقاالً وملحقاً واحداً
                                           

  .47 -		46 . وعن العالقة بإسماعيل حسين راجع: املصدر نفسه، ص43، مصدر سبق ذكره، ص "كذا أنا يا دنيا..."  )32(
  .48 املصدر نفسه، ص  )33(
  .40 -		39 املصدر نفسه، ص  )34(
، مصــدر ســبق ذكره، "ما تيســر"، نُشــر يف: الســكاكيني، 1925تموز/يوليو  7، القدس، "فرمان الصــعاليك"خليل الســكاكيني،   )35(

. ويعبر الســـــــكاكيني هنا عن رفضـــــــه اســـــــتخدام صـــــــيغة اجلماعة ألي كان مهما عال شـــــــأنه ومركزه. 84اجلزء األول، ص 
  .ال بد من أنهما كانا خطوة ثورية تتطلب الكثير من الشجاعة "أنت"فاإلصرار على حفظ األلقاب كلياً والتخاطب بصيغة 
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وعكس الفرمان بصـــورة جلية قناعته يف شـــأن فلســـفة الســـرور املســـتمدة من عالقاته الســـابقة بفرح 
. وأفلح يف املزج بين تفســـــــــــيره 1908و 1907أنطون يف أثنــاء وجوده يف نيويورك خالل ســـــــــــنتي 

ومن خالل الرســـــالة    )36(املبســـــط ملفهوم القوة لدى نيتشـــــه وبين نزعته اخلاصـــــة نحو تذوّق امللذات.
ي بعث بها إىل ابنه ســــــــــريّ من معتقله يف دمشــــــــــق، ظهرت فلســــــــــفته املتمثلة يف الرضــــــــــوخ للقوة الت

حق القوي حق صـــــــريح "، إضـــــــافة إىل أن "األقوياء هم الذين يرثون األرض"الســـــــلطوية حين ذكر أن 
وكي ال يساء فهمه كدارويني اجتماعي، أضاف قائًال:  "ثابت يستند إىل عقل صحيح وجسد صحيح.

  )37("نا يجب أن يكون اإلنسان قوياً فإنما نعني تلك القوة األصلية التي خُلقنا عليها.فإذا قل"
ومع اكتمال عملية صـــــــوغ الفرمان بعد ســـــــبعة أعوام من الشـــــــروع فيها، طرأ تغيير واضـــــــح يف 

جميع الرجال والنســـــــــــاء هم أعضـــــــــــاء يف هذا احلزب "املوقف؛ إذ ورد بصـــــــــــورة ال حتتمل التأويل أن 
  ."إالّ إذا انتهكوا مبادئه شاؤوا أم أبوا

كل الناس من رجال ونســــاء أعضــــاء يف هذا احلزب رضــــوا أم مل يرضــــوا، إالّ من 
خرج عن مبادئه [....]. ال رئيس لهذا احلزب، وال ســكرتير، وال أمين صــندوق، وال 
ناد، يتالقى أعضــــاؤه يف احلياة فيتعارفون فيتآلفون، وكل صــــعلوك للصــــعلوك 

[....] مبدأ هذا احلزب الصراحة، يبتسم للحق ويؤيده، ويعبس للباطل    )38(نسيب.
ويقاومه. ال يستعمل هذا احلزب يف اخلطاب إالّ ضمائر اخلطاب: أنت أنتما أنتم، 
أنت أنتما أنتن، وال يســـــتعمل يف الغيبة إالّ ضـــــمائر الغيبة: هو هما هم، هي هما 

نا نحن، املفرد للمفرد، واملثنى هن، وال يســـتعمل يف التكلم إالّ ضـــميري التكلم: أ
   )39(للمثنى، واجلمع للجمع، فال جناب، وال حضرة، وال حمسوب وال خادم مطيع.

[....] احلزب كســـــول فســـــاعات العمل عنده ال تزيد عن ســـــاعتين، وال يمر عيد ولو 
لقديس جمهول إالّ عطل وانصــــــــرف إىل األكل والشــــــــرب أو اللهو ولو مات جوعًا، 

يا بني ال "فقد أوصـــــــــــى ولده بقوله:  "يحيى بن خالد"ى مذهب وهو يف ذلك عل

                                           

أعد السكاكيني، خالل فترة اعتقاله يف دمشق، رسالة مطولة موجهة إىل ابنه حديث الوالدة سريّ، ومل ترسل هذه الرسالة.   )36(
  :وقد ورد فيها

  .القوة! القوة! هذا هو التعليم اجلديد الذي يجب أن نبشر به
قليالً رأينــا أن احلق يجــب أن من النــاس من يقول إن القوة للحق، ومنهم من يقول إن احلق للقوة. وإذا تــأملنــا 

يكون للقوة بمعنى أن القوي يف جسمه وعقله ونفسه أحق من الضعيف يف جسمه وعقله ونفسه بالوجود. األقوياء هم 
الذين يرثون األرض. حق القوي حق صــــــريح ثابت يســــــتند إىل عقل صــــــحيح وجســــــد صــــــحيح ومبدأ صــــــحيح، وأمّا حق 

قل ضـــعيف ومبادئ منحطة وشـــعور خمتل وجســـد ســـقيم. العامل مع هؤالء الضـــعيف فهو حق مزعوم باطل يســـتند إىل ع
الضــعفاء ليس إالّ مســتشــفى مرضــى أو مارســتان جمانين كما قال الفيلســوف األملاين نيتشــه صــاحب فلســفة القوة يف 

  .هذا العصر
  .هأحب من سريّ أن يتشبع من هذه الفلسفة وأن يكون من األقوياء يف جسده وعقله ونفسه إن شاء الل

  ).117 ، مصدر سبق ذكره، ص"كذا أنا يا دنيا...("
  .117، 116 املصدر نفسه، ص  )37(
  .86 ، مصدر سبق ذكره، اجلزء األول، ص"ما تيسر"السكاكيني،   )38(
  .83 املصدر نفسه، ص  )39(
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[....] األســـود يف نظر هذا احلزب أســـود، واألبيض    )40("تغفل نصـــيبك من الكســـل.
أبيض، واألعوج أعوج، واملســـــــــتقيم مســـــــــتقيم، واحلســـــــــن حســـــــــن، والقبيح قبيح، 
. والصـــــقر صـــــقر، والبغاث بغاث، وقس الفصـــــاحة قســـــها، وباقِل الفهاهة باقِلها

احلزب نقاد ال يراعي يف املنام خليالً، وال يجامل يف احلق أحداً، الشــــــــــبهة عنده 
  )41(دليل، والشك يقين، فمن أغرى احلزب به فال يلم إالّ نفسه.

  من سيرثني على عرش إمارة البطالة
احلزب، يف  "فرمان"حمل مزيج املســـاواة الشـــعبوية واألخالقيات الســـاخرة، بحســـب ما ورد يف 

ثناياه انعكاســـــــاً لنزعة تميل إىل النرجســـــــية ضـــــــمن شـــــــخصـــــــية الســـــــكاكيني، والتي وجدت متنفســـــــًا 
وتالءمت مع انتشـــــــــــار ثقافة املقاهي واحلركة الفكرية كما اتســـــــــــمت بها ثقافات املتوســـــــــــط. وكان 

 إىلااللتقاء بين املقاهي الشــــــــــعبية والســــــــــكاكيني على غرار مقولة وافق شــــــــــن طبقة. وعاود التطرق 
، وواصــــــــل 1907احلديث عن فلســــــــفة الســــــــرور أكثر من مرة يف مذكراته التي أخذ يف تدوينها ســــــــنة 

  :كتابتها يف إثر عودته إىل القدس
أُشــــــفق على أولئك الذين ال يعرفون الســــــرور يف حياتهم، ال يســــــتقبلون األيام إالّ 
بوجوه مقطبة وصــــــــدور منقبضــــــــة وأخالق ضــــــــيقة، ال يلتذون بشــــــــيء بل دأبهم 

نتقاد واالعتراض واالســــتهجان واالســــتقباح [....] وال دواء لهذا املرض مهما اال
  [....] كان سببه سوى اتباع أسلوبي يف احلياة

أقوم من النوم فــأحس أين تلــذذت يف نومي، وألعــب فــأحس أنني تلــذذت   
بألعابي، وأســــتحم فأحس أن الســــعادة كلها يف االســــتحمام باملاء البارد، وآكل 

كلي ولو كان خبزاً يابســـــــاً، وأدخن بأركيلتي فأحســـــــب الســـــــعادة يف فأتلذذ يف أ
التدخين، وأقرأ أو أكتب فألتذ فيما أقرأ أو فيما أكتب، أمشـــــــــــي فألتذ باملشـــــــــــي، 
وأجلس إىل أصــــــدقائي فألتذ باجللوس إليهم، وأجتمع بالناس يف الليل والنهار 

  )42(لتغلب عليها.فألتذ باالجتماع بهم، أقابل الصعوبات فألتذ يف مقاومتها وا
) فرصـــــة ســـــانحة له لتطوير مفهومه 1918 -  1917منح اإلبعاد القســـــري للســـــكاكيني إىل دمشـــــق (

للســـــــــرور بصـــــــــورة تميل إىل النرجســـــــــية، وترافق ذلك مع اغترابه عن مســـــــــألة العقيدة الدينية. وليس 
ان لتي مل تتوهنالك أدنى شـــــك يف أن ذلك كان مرتبطاً بخالفه العميق مع الكنيســـــة األورثوذكســـــية ا

عن حماولة منع عقد خطوبته على حمبوبته ســـــــــــلطانة التي أصـــــــــــبحت زوجته فيما بعد. ويف يومية 
ذات داللة يف إبان وجوده يف دمشق قام بتدوين احملادثة التالية التي جرت مع أحد طلبته األملان، 

  :وهو املبشر السيد بيرن
أقول ف "أال تصلي؟". يقول: كالنا مبشّران، هو يبشر باملسيح وأنا أبشر بأسلوبي

أال تشـــــــــكر الله على ". يقول: "ال"فأقول:  "أال تســـــــــتغفر الله عن زالتك؟". يقول: "ال"
                                           

  .85 املصدر نفسه، ص  )40(
  .85 -		84 املصدر نفسه، ص  )41(
  .141 ، مصدر سبق ذكره، ص"كذا أنا يا دنيا..."  )42(
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، إىل آخر ما "ال"فأقول  "أال تعتمد على الله؟". يقول: "ال"فأقول  "إحســـــــــــانه إليك؟
  )43(هنالك مما يتلقاه باالستغراب، ولعله يشفق عليّ أن يكون مصيري إىل جهنم.

إذ ورد  ،"تهذيب األخالق وتطهير األعراق"واستمد السكاكيني فلسفة السرور من مسكويه، يف كتابه 
أن احلزن ليس بضـــــــــــروري وال طبيعي، فيجب أن نقبل على احلياة ونبتهج بها ونحرض على إقامة "

 بالليايل واالجتماعات األنيســــــة اللطيفة، يجب أن نعنى باملوســــــيقى والغناء، وإذا عرضــــــت املصــــــائ
ومن خالل هذه الفلســـــــفة    )44("فيجب أن نتلقاها بشـــــــجاعة وصـــــــبر وطمأنينة وال ندع احلزن يأكلنا.

استقى خليل نمطاً سلوكياً تضمّن إجراء تمارين رياضية شاقة ملدة ساعة كل صباح، واالستحمام 
القيلولة بعد باملاء البارد مرتين يومياً، وتناول األطعمة النباتية، وأخذ قســـــــــط من الراحة من خالل 

وفوق كل ذلك دعا    )45(تناول الطعام ظهراً، إضـــــــــــافة إىل األنشـــــــــــطة االجتماعية يف األماكن العامة.
  :السكاكيني إىل اعتماد نمط منهجي للسرور واحلبور، إذ ذكر

اكتفت الشـــــــرائع القديمة بتخصـــــــيص يوم واحد للراحة يف األســـــــبوع، أي حددت 
ا أنــا فــأق ول: إن يومــاً واحــداً للراحــة يف األســـــــــــبوع ال أوقــات العمــل بــاأليــام، وأمــّ

يكفي، بل ال غنى عن يومين على األقل يف األسـبوع، ونضـيف إليهما يوماً ثالثًا 
مرة كل شهر. ثم ال بد يف كل عمل مهما كان نوعه من ثالث عطل: أسبوعان يف 
أول الســـــــنة، وأســـــــبوعان يف أواخر الربيع، وشـــــــهران ونصـــــــف يف الصـــــــيف، على 

ح املدارس. وأّما أوقات العمل فيجب أن حتدد بالســـــــــــاعات ال حســـــــــــاب اصـــــــــــطال
باأليام فال يجوز أن يتجاوز العمل كل يوم األربع ســــــاعات، ويجب أن يســــــتريح 

  )46(العامل عشر دقائق بين الساعة واألُخرى حسب اصطالح املدارس اجلديد.
  :ة ناصحاًوبدالً من احلج ذي الطابع الديني، دعا السكاكيني إىل السياحة الثقافي

كان اإلســــــرائيليون يحجون إىل أورشــــــليم مرة يف الســــــنة، وال يزال احلج فرضــــــًا 
على ما اســـتطاع إليه ســـبيالً من املســـلمين ولو مرة يف العمر، وكان املســـيحيون 
يحجون إىل بيت املقدس بقصــــــد التبرك. وأمّا أنا فأقول: يجب على اإلنســــــان أن 

ســــبيالً وإالّ فيكتفي أن يحج إىل البالد يطوف حول األرض إذا اســــتطاع إىل ذلك 
الراقية أو يكفي أن يذهب إىل أقرب مرفأ فيركب البحر ويســـــــافر إىل حيث تذهب 
به الباخرة ولو استغرق سفره الشهرين أو الثالثة فإن ذلك يكسبه صحة ويجدد 

  )47(شبابه ويوسع مداركه ويعرفه بالعامل.
 10وسنحت الفرصة للسكاكيني أن يطبق فلسفته هذه يف دمشق بصحبة املبعدين املقدسيين. ويف 

، تم إطالقه بأمر من جمال باشــا الصــغير، وتمكن من إيجاد مكان إقامة 1918كانون الثاين/يناير 
له يف حي القصــــــبة بينما كانت قوات األمير فيصــــــل تتقدم للســــــيطرة على املدينة من جهة اجلنوب. 

                                           

  .154 -		153 املصدر نفسه، ص  )43(
  .144 املصدر نفسه، ص  )44(
  .145 -		144 املصدر نفسه، ص  )45(
  .144 املصدر نفسه، ص  )46(
  .املصدر نفسه  )47(
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من جملة أعضــــــاء شــــــلته حينذاك نذكر: موســــــى العلمي؛ توفيق جوهرية (شــــــقيق واصــــــف الذي كان و
يخدم يف اجليش العثماين)؛ أحمد ســـــــــامح اخلالدي؛ رســـــــــتم باي حيدر؛ د. توفيق كنعان؛ نخلة زريق. 

  .وخالل املساء كانت الشلة جتتمع يف مقهى الكمال على نهر بردى
خالل فترة االنتــداب، إذ حــدث تراجع يف دور املقــاهي مل تــدم حيــاة قهوة الصـــــــــــعــاليــك طويالً 

األدبية يف القدس، وكذلك يف بقية أرجاء فلســـــــــــطين. ويف هذا الســـــــــــياق يذكر حممد عزة دروزة عن 
، أنها كانت مراكز جتمع للرجال ممن 1914 -  1907املقاهي املنتشـــــــــــرة يف نابلس، خالل الفترة 

ا األنشـــــــــــطـــة يـــدخنون النرجيلـــة ويلعبون الورق أو الـــدومين و بينمـــا يحتســـــــــــون القهوة والشـــــــــــــاي. أمـــّ
االجتمــاعيــة األكثر حيويــة، فكــانــت جتري يف الــدواوين حيــث تســـــــــــرد احلكــايــات وتــدور النقــاشــــــــــــات 

وكما كان احلال عليه يف القدس وُجدت يف مقاهي نابلس عروض قره قوز للكبار،    )48(الســــــياســــــية.
ليه يف بيروت ودمشـــــــــــق والقاهرة، حيث وبعكس ما كان احلال ع   )49(وصـــــــــــندوق العجب للصـــــــــــغار.

انتشـــرت املقاهي األدبية وارتبط اســـمها بحلقات متنافســـة، فإن هذا الدور اقتصـــر يف فلســـطين على 
النوادي الثقافية واملذهبية خالل حقبة االنتداب. من هذه الزاوية فإن ظاهرة قهوة الصعاليك كانت 

والفضل الرئيسي يف ظهورها وأفولها يعود، يف حالة استثنائية يف مدينة ضيقة األفق مثل القدس. 
األســاس، إىل قوة شــخصــية خليل الســكاكيني وقدرته على إيجاد الفضــاء الثقايف على غرار ما فعله 
يف مضـــــــــــمار النظام التعليمي الرائد. ففي كلتا احلالتين اعتمد على املبادرة واملثابرة. ويف ســـــــــــنة 

اســــــــــتعاد الســــــــــكاكيني وظيفته كمفتش عام للتربية يف فلســــــــــطين. إذ إنه خالل والية هربرت  1926
صـــــــــــامويل، كمندوب ســـــــــــام، كان رفض اخلدمة يف الســـــــــــلك العام احتجاجًا على حتيز صـــــــــــامويل 

حزب "للصــــــــــهيونيين. ومراعاة للمركز الذي تطلبته الوظيفة اجلديدة كان عليه أن ينأى بنفســــــــــه عن 
زياراته لقهوة اخملتار نادرة. وتعقيباً على ذلك كتب إىل صــــــديق يف مصــــــر  ، وأصــــــبحت"الصــــــعاليك

  :شاكياً وصول عصر البطالة إىل عهد النهاية

                                           

(بيروت: دار الغرب اإلســــــالمي،  "مذكرات حممد عزة دروزة: ســــــجل حافل بمســــــيرة احلركة العربية والقضــــــية الفلســــــطينية"  )48(
  .107 -		106 األول، ص)، اجمللد 1993

  .108 املصدر نفسه، ص  )49(
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ســـــيكون الغد آخر عهدي بعصـــــر البطالة وإنه لعصـــــر لو تعلم جميل.. ســـــتقفر غدًا 
قهوة الصعاليك ستتقوض جمالسنا التي كنا جنتمع فيها كأجنم الثريا سيسأل 

إخوان الصـــــفا عني فال يجدونني. مل أكن أخرج من بيتي قبل أن ألعب اإلخوان.. 
وأســــتحم وآكل وأقرأ وأكتب وأغني وأدخن وأمّا اليوم فســــأخرج مع البازي عليه 
ســـــواد. كنت إذا مشـــــيت يف الطريق أعرج يمنة ويســـــرة ال ألقى أحداً إالّ صـــــافحته 

أنوي على شـيء وقد  وحييته وحادثته وباحثته. وأمّا بعد اليوم فسـأمر خطفاً ال
ال أحيي أحــــداً ولو من بعيــــد. [....] مــــا أحوج البالد إىل من يقف نفســــــــــــــه على 

  )50(البطالة.
ومل يكن رحيل أمير البطالة عن قهوة الصــعاليك الســبب الوحيد يف أفول جنم املقهى. فهنالك عوامل 

افة إىل ذلك، مرتبطة بانتقال معظم الصـــــــــــحف واجملالت إىل يافا وحيفا خالل العشـــــــــــرينات. إضـــــــــــ
انهمكت احللقات الفكرية املقدســــية يف االنخراط يف األحزاب الســــياســــية الوطنية أو يف الســــياســــات 
البلــديــة يف املــدينــة. وقــد واصـــــــــــلــت ثقــافــة املقــاهي االنتشــــــــــــار لكن أغلبيتهــا بــاتــت مراكز للقــاءات 

 .االجتماعية والعروض املوسيقية بعيداً عن دورها كمنتديات أدبية

                                           

  .71 كما ورد يف: حداد، مصدر سبق ذكره، ص  )50(
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