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كاكيني خليل  السَّ

  *محاميد سامية

مة  ِّ
 مقد 

كاكيني عام  ي عام  1181ولد خليل السَّ ِّ
 
، أديب وناقد فلسطيني، له كبير 1591وتوف

غة، وحارب 
ُّ
 طوال حياته، ثار على املألوف في الل

ا
اًل ياسة، كان فعَّ ِّ

األثر في األدب والس 

ة كثيرة ضدَّ  ِّ حمالت أدبيَّ
ة والخونة، وقام بشن  هيونيَّ الفساد في الكنيسة وثار ضدَّ الصُّ

ذي جعله مكا
َّ
عاليك ال ياس ي. أنشأ مقهى الصَّ ِّ

اخرة الوضع الس  ا يضمُّ فيه آراءه السَّ نا

لك الوقت.
ٰ
ذي ساد ذ

َّ
  ضدَّ الوضع املزري ال

كاكيني، من خالل املرور بمراحل حياته  ة السَّ جاء ٰهذا البحث ليكشف عن شخصيَّ

ة 
َّ
لك لقل

ٰ
ا بمصادر ومراجع تمَّ انتقاؤها بصعوبة، وذ ومحاولة تدوينها بصدق، مستعينا

 ما كتب عن ٰهذا األديب.

كاكيني، ولد في القدس عام نقسطهو خليل  ، درس في بداية سنوات 1181دي السَّ

ج منها، ة وتخرَّ في مدرسة صهيون البروتستانتيَّ  ة ثمَّ رثوذكسيَّ وم األ حياته في مدرسة الرُّ 

 "أقد   نا يا دنيا:أ، كذا (1)اتهوقد وصف نفسه في يوميَّ 
َّ
نا ام طفولتي أنَّ ر من أيَّ م ما أتذك

 ا نعيش في كنَّ 
 

ِّ دارنا داخل املدينة، وكان ش
ي )ابنه( وسلطانة عري أحمر بلون شعر سر 

 نَّ أاليوم )زوجته(، و 
ا

ِّ بحيث كان يضفَّ  ،ه كان مرسال
 
ار كشعر البنات، وأن  ،ي كنت سمينا

ا، وإذا كنَّ بحيث كنت مع قِّ  ِّ صري كالكرة أتدحرج تدحرجا
ي ا نلعب مع إخوتي وأوًلد عم 

                                                           

سة   أم الفحم. –معاوية  –* باحثة ومدر 

جاح، ط - 1 ة، مكتبة النَّ هضة الفكريَّ كاكيني في النَّ  .5، ص 1558، 2أحمد حسن حامد، السَّ
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ا نسكن سنة في دار، داخل املدينة بأصواتنا، وقد كنَّ  ار ونمأل الجوَّ الدَّ  "حوش" في

 (1)وسنة في دارنا خارج املدينة".

كاكيني مميَّ   حبَّ أليفة و الحيوانات األ حبَّ أا فقد ته كثيرا ا في شخصيَّ زا وقد كان السَّ

 ِّ
ِّ يفيَّ احة، فكان يعمل في العطل الصَّ ل الرَّ العمل ولم يفض 

ه مارس جارة، كما أنَّ ة في الن 

"أولعت وأنا دون العاشرة : اتهيقول في يوميَّ  ،ايد واملش ي صباحا هوايات عديدة كالصَّ 

تي قبل ذهابي إلى املدرسة ت بي ثالث سنوات وأنا ًل أكاد أفارق بندقيَّ يد، فمرَّ بالصَّ 

ذا لم أجد إوكنت  ،ام العطلباح إلى املساء في أيَّ ومن الصَّ  ،وبعد رجوعي منها في املساء

إلى أن وقع في يدي كتاب  ،ة أصيد أخيبل كدت مرَّ  ،صيد حمام الجيرانما أصيده أ

 ِّ
 
 يرق

ُّ
ِّ ق قلبي على الط

ة ثار الوحشيَّ آا من ه أثرا يد ويعدُّ ح الصَّ يور والحيوانات، ويقب 

 (2)تي".فهجرت من فوري بندقيَّ 

يكن في  ولماته :"يقول في يوميَّ  ،ا من غيره من األوًلدالجسم محبوبا  ه كان قويَّ نَّ إ ثمَّ 

 ِّ
ا في أوقات الفراغ نتصارع فكنت أصارع أربعة أو ا، فكنَّ ي جسما املدرسة أحد أقوى من 

لك كنت ذا  ا، ولم يكن أحد يستطيع أن يزحزح قدميَّ خمسة معا 
ٰ
عن األرض، ولذ

ِّ يفيَّ نفوذ بينهم... وفي عطلة املدرسة الصَّ 
ا عند ة كنت أشتغل بالن  جارة، وكنت محبوبا

 ِّ
بت، حين ارين وغيرهم، وكنت في يوم السَّ ائين ونجَّ من كان يشتغل هناك من بنَّ  كل 

 
َّ
 يذهب املشتغلون ليقبضوا أجرتهم من رئيس العمل، أتخل

َّ
ِّ ف عن الذ

 
ي هاب معهم ألن

  كنت أخجل أن أقف موقفهم وأمدَّ 
َّ
ام ذ بالعمل في أيَّ يدي ألتناول أجرتي. كنت أتلذ

                                                           
ة، القدس،  - 1 جاريَّ ِّ

ة(، املطبعة الت  كاكيني، كذا أنا يا دنيا )سيرة ذاتيَّ حاد  2م. ط1599خليل السَّ ِّ
 
ات

ين، بيروت،  ِّ
اب الفلسطيني   .11، ص 1512الكتَّ

ات، ج - 2 رات ويوميَّ ِّ
 
ر، مذك كاكيني خليل، ما تيسَّ  .18ص 2السَّ
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ا، إمَّ ما وقد كنت مالعطلة وًل سيَّ  ِّ حبوبا
 
ِّ ا ألن

ِّ ي صغير الس 
هم كانوا سريع الحركة أو ألنَّ  ن 

ا لخاطر أبي   ،يحسنون معاملتي إكراما
ُّ
ِّ ألنهم كل

 (1)جارة".هم تالميذه في صنعة الن 

كاكيني بأنه وقد تميَّ    ز بأنَّ ، تميَّ إنسان من طراز عال  »ز السَّ
من طراز رفيع، وكان  ه مرب 

كاكيني األوَّ  همُّ   وطنعليم أوَّ أن يكون التَّ ل السَّ
ا

اًل   يًّ
 
ا. وكما ن ا صحيحا لبنان  م  عِّ وثانيا

 ِّ
ِّ بأعالم لغوي 

ِّ ين أمثال اليازجي 
ِّ ين والبستاني 

 
حد أم نخلة زريق ين، نعمت فلسطين باملعل

  ،ة الحديثة في فلسطيندبيَّ أل هضة اركان النَّ أ
َّ

ذي غرس في طال
َّ
كاكيني في  ،بهال والسَّ

غات.اد وتقديسها واملغاًلة بها وإيثارها على سائر لغة الضَّ  حبَّ  ،طليعتهم
ُّ
 (2)الل

كاكيني في مرحلة اضطراب  لك دخل السَّ
ٰ
وقد عانى  ،حياته في نهايتها نَّ أب أحسَّ بعد ذ

الفقر  بسببوالفقر، و  وهما الحبُّ  ،ثر في حياتهمرين كان لهما كبير األأفي ٰهذه الفترة 

  ،عملنجلترا ليبحث عن إسافر إلى 
ُّ
"فما  مريكا.أفسافر إلى  وهناك لم يحالفه الحظ

 
ُّ
ى راح يبحث عن عمل فاس  أرجله في  كاد يحط  ت  مريكا حتَّ

 
 وَّ أم دِّ خ

ا
ا في متجر،  كاتبا ًل

كنَّ 
ٰ
  ،ض يومعو بأه لم يبق فيه سوى يوم ول

َّ
ن أس وحاول أذيال اليأر بفراح يتعث

 
َّ
ِّ أم، وهو في يتعل

الميذ هناك خذ يعطي بعض التَّ أف ،ايضا أخفق أه نَّ أة، غير ر جامريكا الت 

ة في أوجها عندما رحل إلى  (3)ة".ا خصوصيَّ دروسا  في أمريكا كانت األزمة اًلقتصاديَّ

نيويورك، وهناك رأى أمريكا على حقيقتها، فقد انتقدها بشكل كبير، لقد كتب في 

                                                           
ة، القدس،  - 1 جاريَّ ِّ

ة(، املطبعة الت  كاكيني، كذا أنا يا دنيا )سيرة ذاتيَّ حاد  2م. ط1599خليل السَّ ِّ
 
ات

ين، بيروت،  ِّ
اب الفلسطيني   .م1512الكتَّ

مة  - 2
َّ
قافة في منظ

َّ
اب فلسطين في القرن العشرين، دائرة الث أحمد عمر شاهين، موسوعة كتَّ

ة ـ طبعة أولى: حرير الفلسطينيَّ  .1552 التَّ

ة  - 3 كاكيني، القدس، املطبعة العصريَّ كاكيني: ذكرى السَّ  .11، ص1598لجنة تكريم ذكرى السَّ
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هم يمشون بسرعة ويأكلون بسرعة وأنَّ  سائل ينتقدهم بأنَّ لك كثير من الرَّ
ٰ
هم بسبب ذ

بائن وهم واقفين. تي يأكل فيها الزَّ
َّ
ريعة وال سوا مطاعم الوجبات السَّ أنِّ

(1)  

كاكيني عام  ذي عاشه السَّ
َّ
عندما رجع إلى القدس،  1591انتهت فترة اًلضطراب ال

 
َّ
ِّ لت قصَّ فتكل

تي اعتبرها قصَّ ة حب 
َّ
ِّ ه بزواجه من سلطانة ال

ها حبَّ أوقد  ،حياته ة حب 

ى   أة، و وافتها املنيَّ حتَّ
َّ
ِّ رت عليه كثيرا ث

ذي كان له كا، ورزق منها بابنه )سر 
َّ
ثر في ير األبي( ال

لك قام بإنشاء مدرسته الدُّ 
ٰ
تي ستوريَّ نفسه. بعد ذ

َّ
عليه من املال  رُّ خذت تدِّ أة ال

 
ا
عليم سرته يعيشون في حالة ممتازة، وقد كان يعمل في مجال التَّ أا جعله و ا وافرا قسط

 
ا

 ة. ستوريَّ ن عمله في املدرسة الدُّ  عفضال

صحابه بإنشاء أوهنا قام هو و  ،بابه فعاد الفقر يدقُّ  1524حوال عام رت األ تغيَّ  ثمَّ 

ذي عبَّ حزب الصَّ 
َّ
ِّ حاديث عن األ خرية باأل ر بالسُّ عاليك وال

ة ة واًلجتماعيَّ ياسيَّ وضاع الس 

 مبد 11ا و ا خاصًّ ونا انعبة. وقد وضع له قالصَّ 
ا
 (2)رائهم.آرت عن عبَّ  أ

 ِّ
 ة:ياسيَّ حياته الس 

تي مسَّ 
َّ
كاكيني باألحداث الكبيرة والخطيرة ال تي عاشها السَّ

َّ
ت لقد حفلت املرحلة ال

 قطار العربيَّ صابت األأوطنه و 
َّ
فقد عاين مظالم عبد الحميد ومفاسد  ،ةة كاف

 ِّ
ندما بدأت الهجرة ع 1112ة وبداية جذورها هيونيَّ ه شهد بروز الصُّ نَّ أين، كما العثماني 

 األ 
َّ
ِّ ولى، وتأل

 م من رجال الد 
َّ
ذين تسل

َّ
 ين اليونان ال

َّ
تي رثوذكسيَّ ائفة األ طوا على الط

َّ
ة ال

ة داريَّ احية ال ليها في وطنه في فلسطين. وقد كانت فلسطين آنذاك من النَّ إينتسب 

 ِّ
 فيَّ تشتمل على متصر 

َّ
 رباع السُّ أراض ي وثالثة ة األ يَّ غالب تي ضمَّ تة ال

َّ
ا وكان تابعا  ،انك

                                                           
الت،  - 1 ات، رسائل وتأمُّ كاكيني، يوميَّ ، 2991تمارى سليم، الحبُّ والجوع في نيويورك: خليل السَّ

 .19ص

جاح،  - 2 ة املعاصرة، مكتبة النَّ هضة الفكريَّ كاكيني في النَّ  . 12، ص1558أحمد حسن حامد، السَّ
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 يضا أة العثماني مباشرة، كما كانت اخليَّ لوزير الدَّ 
َّ

ِّ ا الش
ة فكانت فيَّ ام وبيروت متصر 

 
َّ
 ا عن موقعها الجغرافي. ة تعبيرا ى سوريا الجنوبيَّ الث وًليات تسمَّ الث

 
َّ

كاكيني من خالل املنشورات والجرائد واملجال ة يقاظ القوميَّ إت، وقد حاول السَّ

 الوطنيَّ 
َّ

 ة والحماسة في قلوب الش
َّ
لك من خالل الث

ٰ
 ورات واملعارضات ضدَّ باب، وذ

 ِّ
 الس 

ُّ
كن ما حصل لم يع  ركيَّ ياسات الت

ٰ
 أ نِّ ة، ول

 نَّ إبل  ،طموحاته قت كلُّ ه قد تحقَّ نَّ

تي كان يودُّ هنالك الكثير من األ 
َّ
 (1)ر.صالحها ما زالت كما هي، لم تتغيَّ إ مور ال

كاكيني بنشاطات  ة، فقد رثوذكسيَّ ة األ وقد بدأ في الجمعيَّ  ،ة مختلفةصالحيَّ إقام السَّ

ول دون ؤ الح عا تستطيا وسياسيًّ ا اجتماعيًّ هنالك فسادا  نَّ أالة و ها غير فعَّ نَّ أانتبه 

 ِّ
ِّ تطو 

 
 ره وتفش

َّ
تي وضعها  اآلمالعب فساعد على تفعيلها، وبسبب يه في الش

َّ
الكبيرة ال

روان أمل أليها عدد كبير على إ ة فقد انضمَّ الجمعيَّ في املسؤولون  ِّ
لطنة السَّ  يغي 

 
ُّ
ة، وكان من ولة الفلسطينيَّ رجاء الدَّ أق العدل واملساواة في جميع لكي يتحقَّ  ،ةركيَّ الت

وابين من  ذي  انضمَّ
َّ
كاكيني ال وسيعمل  ،ستور ه سيحافظ على الدُّ نَّ أى اليمين بدَّ أالسَّ

 على تغيير الفساد 
َّ
ر عنده كما كان صوُّ التَّ  نَّ أد وتحقيق العدل واملساواة. ومن املؤك

ذي الدُّ  نَّ أب ،عند غيره
َّ
ِّ ور على يد جمعيَّ النُّ  رأىستور ال

 
 ة اًلت

َّ
ِّ حاد والت

 
ي سيطلق فجر رق

 ِّ
  ،تراكة، وشمس العدالة على العرب واأليَّ الحر 

ُّ
 ،اا مضيئا ا جديدا ان عهدا بَّ فيعيش الش

لك والرَّ  لألتراكذ لم تكن روح العداء إ
ٰ
غبة في اًلنفصال عنهم قد ظهرت بالفعل، وذ

  نَّ أل 
َّ
 الن

ُّ
ِّ ة العنصريَّ ورانيَّ زعة الط

 
 ة لم تكن قد تبلورت عند جماعة اًلت

َّ
ِّ حاد والت

 
ي رق

ِّ أو 
 
تي ة ليست هي الجمعيَّ ٰهذه الجمعيَّ  نَّ أا را خذت تمارس بالعلن، واكتشف مبك

َّ
ة ال

                                                           
ين ص - 1 ِّ

حافي  حاد العام للصَّ ِّ
 
كاكيني حياته مواقفه آثاره، اًلت اد، خليل السَّ وب حدَّ  .121يوسف أيُّ
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ِّ أاللها يمكن من خ
ة القدس عبارة عن جمعيَّ  نَّ أن له فقد تبيَّ  ،ق طموحاتهن يحق 

  محكمة عليا تهتمُّ 
َّ

 (1)كاوى فقط.بالش

ِّ ـمر جعله يضاعف من نشاطه الٰهذا األ 
 
سي مل وكان  ،رثوذكس يخاء األ ة ال جمعيَّ  فأسَّ

ِّ ـعضاء العاملين باملجلس الها من غير األ فيالعاملون 
 
فرع لها في  بتأسيسقام  ي. ثمَّ مل

 ِّ
   القدس. ولم يغب لحظة عن أي 

فكان يلقي  ،جرى في القدس نشاط سياس ي 

ِّ  ،الخطابات ويقيم املهرجانات
ِّ  ا فقال:ن يكون حماسيًّ أة يَّ وقد عقد الن 

ة يَّ "عقدت الن 

 تعهَّ أن أ
ُّ

تي يبديها الش
َّ
 إمم األ  فال تعتزُّ  ،خرآان من وقت إلى بَّ د ٰهذه الحماسة ال

َّ
 ًل

 بمقدار ما في صدور شبابها من الحماسة". 

د فكار وتتوحَّ فتتبلور األ  ،ات وقام بنشر الوعي واملعرفةنتمى إلى العديد من الجمعيَّ اِّ 

كاكيني كبيرة جدًّ  ا حول العمل الجماعي لرفعة الوطن وخدمته. كانت طموحات السَّ

كن تأتي ا
ٰ
ِّ لول

ِّ ة من الفقد ًلقى املعارض ،فنياح بما ًل تشتهي السُّ ر 
 
ط كليروس املتسل

 
َّ
لك على الط

ٰ
 وهو ما ًل يريد حصوله ثمَّ  ،صالح هو زوال نفوذه ومنافعهال  نَّ أائفة، ذ

 ِّ
ذين تعارضت مصالحهم مع كل 

َّ
صالح. ومن إما سيحصل من  اصطدم بالوجهاء ال

عاطي مع الحركة تراك بالخيانة والتَّ ات املشتركة مع األخرى بدأت الجمعيَّ أجهة 

 وجُّ كون فترة والتَّ ٰهذا دفعه إلى السُّ  كلُّ  ،ةهيونيَّ الصُّ 
َّ
ذي كان قد شاط األ ه إلى الن

َّ
دبي ال

  أبد
ا

 (2).به قبال

  

                                                           
ح 1 ِّ

 
كاكيني، حياته، مواقفه وآثاره، اًلت اد، خليل السَّ وب حدَّ ين يوسف أيُّ ِّ

حفي  اب والصَّ اد العام للكتَّ

ين،  ِّ
 .128، ص1551الفلسطيني 

ابق، ص - 2  .121املصدر السَّ
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 األدبي:نشاطه 

كاكيني األ   العديد من األ إلى دبي انقسم نشاط السَّ
ُّ
غة مطالعات نواع، فقد كتب في الل

 
ُّ
فقد، كما دب والنَّ كتب مجموعة من املقاًلت في األ  (، ثمَّ 1529دب )غة واأل في الل

َّ
 أل

ِّ كتابا 
 

  ه زوجته سلطانة. ثمَّ في ىعر رثا في الش
َّ
نا يا دنيا". أ"كذا  ةاتيَّ كتب سيرته الذ

 
َّ
ذي سنتكل

َّ
 ا.نه ًلحقا عم وال

 حافة بتنقيح مسوَّ اقترب من عالم الصَّ 
َّ
س أسَّ  : األصمعي والقدس، ثمَّ تي  دات مجل

ا في قومِّ 1514ة، وفي )ستوريَّ رسة الدُّ ( املد1595) يون املعارف س  ( أصبح عضوا

ِّ 1515بالقدس، وفي )
 
ا لدار املعل ( 1529سافر إلى مصر ) مين بالقدس، ثمَّ ( عمل مديرا

ا للمدرسة العبيديَّ  ،ها عامينفيوبقي   ة.حيث عمل مديرا

كاكيني أوَّ  لعلَّ "و  ذين عملوا على ل رجال النَّ السَّ
َّ
إدخال الكتابة في طور جديد، هضة ال

ِّ يخلو من األسجاع امللفَّ  ،فقد عمل على إحياء أسلوب جديد للكتابة
نات قة واملحس 

 البديعيَّ 
َّ
ِّ ة املتكل

ذين كتبوا في الصَّ فة. وكان من أوائل األدباء الفلسطيني 
َّ
حافة، ين ال

 ة أدبيَّ زوا بشخصيَّ ة، وتميَّ وأخذوا باألساليب العصريَّ 
َّ
ا ة. و ة مستقل كان يراسل عددا

 غير قليل من كبريات الصُّ 
َّ

ة في العالم العربي، وينشر فيها املقاًلت ت األدبيَّ حف واملجال

تي تحمل مبادئه األدبيَّ 
َّ
كسبه شهرة واسعة. ولقد أة، مما ة واًلجتماعيَّ ة والنسانيَّ ال

تي ة في املة في كتاباته على صفحات الجرائد، وخاصَّ ة هامَّ أثار قضايا أدبيَّ 
َّ
عركة ال

أثارها مع األمير شكيب أرسالن حول القديم والجديد على صفحات جريدة 

« ِّ
 »و« ياسةالس 

ُّ
  (1).وغيرها« ورىالش

                                                           
ل: )بلدان املشرق  -1 ة، الجزء األوَّ ة العربيَّ حفيَّ كر، املوسوعة الصَّ

َّ
حسين العودات وياسين الش

 
َّ
ربية والث

َّ
ة للت مة العربيَّ

َّ
قافة والعلوم، تونس ـ العربي: سورية ـ لبنان ـ فلسطين ـ األردن(، املنظ

 م. 1559
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عندما جعلت من صحافتها  ،حف في تطوير األدب"زادت مساهمة الصُّ  وفي ٰهذه الفترة

 
َّ
 لنقاشات األدباء حول األدب والث

ا
ا، وهو األمر قد األدبي قافة وحول النَّ محفال أيضا

 ِّ
 
ذي ساعد على بلورة اًلت

َّ
ِّ جاهات األدبيَّ ال

 . "ة الجديدةقديَّ ة والنَّ يَّ ة والفن 

  نَّ إويمكننا القول 
َّ
ِّ  ة قد عرف فيها األدب  قافة الفلسطينيَّ مرحلة نشوء الث

 
ن يجاهات

 عبير، ويحتفلة األصيلة في التَّ يدعو إلى إحياء األساليب العربيَّ  ان، أحدهميواضح

 
َّ
 بالل

َّ
 فظ الفصيح والت

َّ
ا، وقد مث ِّ راكيب البليغة أيضا

 
د جاه األديب محمَّ ل ٰهذا اًلت

 
َّ
ِّ شاشيبي. وأمَّ إسعاف الن

 
جاه اآلخر فيدعو إلى اًلحتفال باملعاني وتقديمها على ا اًلت

 ِّ
 
ا على اًلكتفاء بسالمة ٰهذه األلفاظ لغو األلفاظ، مؤك ادا  يًّ

َّ
ِّ ، ومث

 
جاه األديب ل ٰهذا اًلت

كاكينيخ  (1).ليل السَّ

  
  كما كان لكل 

َّ
كاكيني وإسعاف الن في  شاشيبي أسلوبه الخاصُّ من األديبين خليل السَّ

ا وخصومة بينهما، فإنَّ دون أن ي   ،الكتابة
ا
ه في مجال حدث اًلختالف في األسلوبين خالف

  النَّ 
من نفس  منهما أسلوبه املختلف عن اآلخر، واملستمدُّ  قد األدبي كان لكل 

 ِّ
تي أسَّ املسو 

َّ
 منهما أسلوبه في الكتابة. س عليها كل  غات ال

  (2)ة:آثاره القلميَّ 

 م. 1151اًلحتذاء بحذاء الغير، القدس،  .1

 م. 1511ة في فلسطين، القدس، هضة األرثوذكسيَّ النَّ  .2

1.  
ُّ
 م. 1529ة، القدس غة واألدب، دار األيتام السالميَّ مطالعات في الل

 م. 1529فلسطين بعد الحرب الكبرى، القدس،  .4

                                                           
د سليمان: مقالة: صحف البدايات ) -1 ة1522 ـ 1594محمَّ ة الفلسطينيَّ هضة األدبيَّ س للنَّ ِّ

، «م( تؤس 

ة "رؤية" اللكتروني 
َّ
 .، بال تاريخ نشر [www.idsc.gov.ps]موقع مجل

ا، أوس داود يعقوب، - 12، 1558أحمد حسن حامد،  - 2  .2919انظر أيضا
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 . م1511وم 1524أجزاء(، القدس،  4ة )الجديد في القراءة العربيَّ  .9

1.  ِّ
ِّ سر 

 م. 1519ة، القدس، جاريَّ ي، املطبعة الت 

 حاشية على تقرير لجنة النَّ  .8
ُّ
ة، مطبعة بيت غة العربيَّ ظر في تيسير قواعد الل

 م.1511املقدس، القدس، 

 م.1549ة، القدس، العصريَّ  ، املطبعةلذكراكِّ  .1

 م.1541وعليه قس، القدس،  .5

 م.1541م و1541ة، القدس، ن(، املطبعة العصريَّ ار )جزءما تيسَّ  .19

11.  
ُّ
 ل والدَّ ليل األوَّ ة، جزءان: الدَّ غة العربيَّ األصول في تعليم الل

َّ
اني، القدس، ليل الث

 م.1592، دار اًلعتماد، القاهرة، 2. طم1511و م1514

اريخ القديم، )ترجمة(، باًلشتراك مع وصفي عنبتاوي وأحمد خليفة معالم التَّ  .12

 .1542سنة 

ِّ 1599ة، القدس، جاريَّ ة(، املطبعة التَّ كذا أنا يا دنيا )سيرة ذاتيَّ  .11
 
اب حاد الكتَّ م. ات

 ِّ
 م.1512ين، بيروت، طبعة ثانية: الفلسطيني 

 م.1581ائي، )سيرة( أعزَّ  .14

 كاكيني )جزءان(:األعمال الكاملة للسَّ  .19

ات-أ كاكيني األدبيَّ األدبيَّ  .م1512ة، القدس، ة(، املطبعة العصريَّ ، )مقاًلت السَّ

 -ب
ُّ
كاكيني الل  ة".غويَّ "مقاًلت السَّ

كاكيني، يوميَّ يوميَّ   .11 ِّ ات خليل السَّ
 
أجزاء( تحرير أكرم  4رات، )ات رسائل، مذك

 
َّ
ِّ م، مؤسَّ مسل

 ة في رام هللا ومركز خليل راسات املقدسيَّ سة الد 
َّ
كاكيني الث قافي، السَّ

 .م2999وم 2991صدرت بين 

كاكيني آثار مخطوطة منها كتاب )آدم(، إضافة إلى مقاًلته الكثيرة املنشورة في وللسَّ 

 الصُّ 
َّ

 ت العربيَّ حف واملجال
ُّ
 غة واألدب. ة في الل
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َّ
ة:شاطات الن ينيَّ ِّ

 الد 

 ِّ
كاكيني على اتضافرت عوامل متعد  وانفصاله عنها ونقمته كنيسة لدة وراء ثورة السَّ

كنَّ  ،عليها
ٰ
  ل

َّ
تي بدأت بيضاء من مجالس الٰهذه الث

َّ
 ـورة ال

َّ
ة انقلبت إلى ثورة ًلهبة مل

. وكانت دوافع صالح بمعارضة صارمة وعناد حاد  ن جوبهت حركة ال أبعد  ،صاخبة

كاكيني ال  مفهومه  ا فيا عقالنيًّ ه كان منفتحا نَّ أمنها  ،ة عواملة تعود لعدَّ صالحيَّ السَّ

 ِّ
 يني ًل يؤمن بالقشور وًل يرض ى بالسُّ الد 

َّ
تي يتقنها قسيَّ كوت على الخرافات الط

َّ
ة ال

ةعالي في جسم ومنها استشراء الفساد والتَّ  ،ةالخاصَّ  ألغراضهمهبان الرُّ   البطريركيَّ

ِّ ساتها، ومنها اغتصاب اليونان الة ومؤسَّ رثوذكسيَّ األ 
كنيسة العليا لين لسلطات اكليركي 

ذي لم يستسغه األ هل فلسطين، األ أنيا بالعرب وحصر املراتب الدُّ 
َّ
ة رثوذكس عامَّ مر ال

كاكيني خاصَّ  ِّ وهو النَّ  ،ةوالسَّ
 ك بشرقيَّ اقم على الغرب واملتمس 

ا
ا عن ممارسات ته. خالف

ة تي إفي حضور حفلة  البطريركيَّ
َّ
ة ة الفلسطينيَّ علنت الحركة الوطنيَّ أعالن اًلنتداب ال

 (1)هاينة.وقاف للصَّ راض ي األ أا، وبقيامها ببيع مقاطعته

ِّ دَّ أٰهذا  كلُّ 
 كنيسة، ولتمسُّ لعلى ا حرب   ى به إلى القيام بشن 

َّ
ديد بعروبته دعا كه الش

 كنيسة إلى تعريب لغتها، وتعريب الصَّ لا
َّ
 لوات فيها، وطالبها بأن ًل يصل

ُّ
غة ى فيها بالل

 اليونانيَّ 
َّ

 ة وأن ًل تستخدم فيها إًل
ُّ
ا عام ة، ونشر في ٰهذا الصَّ غة العربيَّ  الل دد منشورا

ى ٰهذا األمر إلى مواجهة مع ة في فلسطين". وقد أدَّ هضة األرثوذكسيَّ "النَّ  م بعنوان1511

 كنيسة، بعدما فشلت حركةل)خليل( على ا كنيسة كانت نتيجتها أن انشقَّ لا

  "الصالح"
َّ

تي بش
َّ
ك اليوناني ر بأمر من البطريكنيسة لر بها وقادها بجرأة، فأصدرت اال

ا" )ذميانوس( ِّ  "حرمانا
 تها مخالطته والصغاء إلى آرائه، ثمَّ ه، ومنعت على رعيَّ بحق 

                                                           
كاكيني، ص - 1 اد، خليل السَّ  .114حدَّ
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ذي كان يسكنه، وهو منزل تابع لـ
َّ
 وم""دير الرُّ  رفضت تزويجه وأخرجته من املنزل ال

.في القدس
(1) 

كاكيني قام بخوض حرب ضارية على  ". ثمَّ  ايًّ أرثوذكس لست "  عندها أعلن السَّ

   الكهنوت اليوناني.

كاكيني أوقد ر  ِّ  نَّ أى السَّ
تي تضعف كيانها ولة من األ ين على الدَّ سيطرة رجال الد 

َّ
مور ال

ِّ هم يقومون بالكثير من األ نَّ ليها ألإوتدخل الفساد 
 ين والقداسة. ثمَّ عمال باسم الد 

 
ُّ
ا أيقن مَّ ـاعي والقطيع والعصا. ولالرَّ اس على طريقة كنيسة بشؤون النَّ لم رأس اتحك

  أنَّ 
ُّ
ِّ ٰهذا املثال غير جدير باًلقتداء راح يجاهر بآرائه في رفض الط

 
ها، وشرع قوس كل

ِّ ليدعو إلى األخذ بروح النجيل ًل بطقوس ا
"الحرف  د قول النجيل:كنيسة، وكان يرد 

 قاد حركة إصالحيَّ  وح يحيي". ثمَّ يقتل والرُّ 
َّ
  ة"رثوذكسيَّ "األ  ةائفة داخل الط

ُّ
ص للتخل

: كليروس اليوناني(، وكان ًل ينفكُّ لامن استبداد )
ا

 ماء ألنَّ "ًل تخافوا السَّ  قائال

 ِّ
  (2)ماء".ين( ليست من السَّ سلطتهم )أي سلطة رجال الد 

 مرحلة الحزن 

لك مرَّ 
ٰ
كاكيني بثالثة  بعد ذ املرحلة مور هي ٰهذه األ  ا، وتعدُّ وجعت قلبه كثيرا أمور أالسَّ

ا ما ا كبيرا ها حبًّ حبَّ أمور كان وفاة زوجته سلطانة، فقد ولى ٰهذه األ أخيرة في حياته. األ 

 
َّ
  ""لذكراكِّ  ر على كتاباته، فرثاها في كتاب كامل هوأث

ا
اته  في يوميَّ وجعل لها فصال

كاكيني طعما ""دعونا ننقرض أسماه  وأا للحياة بعد موت سلطانة . لم يجد السَّ

 كما كان يدعوها.  لة""صاحبة الجال

 رثائها:ومن قصيدته في 

                                                           
راث، موقع إلكتروني.  - 1

ُّ
قافة والت

َّ
سة القدس للث كاكيني، مؤسَّ  أوس داود يعقوب، خليل السَّ

ابق.  - 2  املصدر السَّ
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 قفا نبكِّ 

 (1)ه )سلطانة(تفي رثاء زوج

شاشــتي  قفــا نبــكِّ مــن ذكــرى أذابــت ح 

 

 

مع  حـــــاجتيمع، فالــــدَّ وًل تــــبخال بالـــــدَّ    

صـــــــــابي، فـــــــــإنَّ   فـــــــــا أســـــــــعفاني فـــــــــي م  نيقِّ  

 

ا قـــــــــــــد تجـــــــــــــاوز طـــــــــــــاقتي   أراه  مصـــــــــــــابا

نـــــيلقـــــد كنـــــت  قبـــــل اليـــــوم أحســـــب  أنَّ    

 

ن  ســــاحتي صــــبور    علــــى األرزاء يقــــرع   

ــــــــــــــ  ِّ
 
هوأن ي كبيــــــــــــــر  القلــــــــــــــب، ًل تســــــــــــــتخفُّ  

 

 ٰهـــــــــذا الـــــــــدَّ  
 

ـــــــــحـــــــــوادث ا توالـــــــــتهر إمَّ  

  مـــــــن العلـــــــم صـــــــال    
 
ـــــــي علـــــــى حـــــــظ

 
 وأنِّ

 

 

ر مـــــــا قـــــــد زوَّ   دتنـــــــي ثقـــــــافتيعلـــــــى قـــــــد   

ــــــــــ  نيفلمَّ
 
ا دهــــــــــاني مــــــــــا دهــــــــــاني، وجــــــــــدت  

 

ى وكآبــــــــــةِّ   ــــــــــ ا
 

ــــــــــا ذا ش ا جزوعا  ضــــــــــعيفا

ه    رجعــــــت    إلــــــى قلبــــــي، وأيــــــن اصــــــطبار   

 

 وراجعـــــت  مـــــا أدري، وأيـــــن درايتـــــي   

ـــــ وقلـــــت: لعـــــلَّ   ِّ
 

ينفـــــع  فـــــي األســـــ ى عر  الش  

 

ـــــــــــــــ  ِّ
 
بـــــــــــــــانتيلعل

 
ي أرى فيـــــــــــــــه قضـــــــــــــــاء  ل  

ـــــــــــــــــــ  ِّ
 
ـــــــــــــــــــتُّ عل  تلفَّ

ا
جـــــــــــــــــــاءة

 
ي أن أراهـــــــــــــــــــا ف  

 

 

ــــــــــــ  ِّ
 
ي أن أفــــــــــــوز بنامــــــــــــةوأصــــــــــــغيت  عل  

هــــــــا   وقلــــــــت: هنــــــــا عاشــــــــت، وٰهــــــــذا مكان 

 

 وكــــــــدت  أناديهــــــــا علــــــــى مثــــــــل عــــــــادتي 

  
َّ

دعــــــــــة  فلـــــــــم ألـــــــــق  إًل
 
 بعـــــــــد خ

ا
دعــــــــــة

 
  خ

 

  
َّ

  مــــــــــــا يشــــــــــــقُّ مرارتــــــــــــيولــــــــــــم ألــــــــــــق  إًل

 
ذي ممَّ  ،1541 فلسطيننكبة  وتأتي املصائب متتابعة فتحلُّ 

َّ
ا يودي ببيته الجميل ال

ِّ ا، يقول في يوميَّ ه عشر سنوات، فيخرج منه غصبا فيكمل ألم يكن قد 
ع البيت اته يود 

ِّ "الوداع يا دارنا  واملكتبة: 
 

 يا مستودع األمانات، يا مجمع الخال
ُّ
وار في زَّ ن يا مقصد ال

 
َّ
  هار، لم يكن يمرُّ يل والنَّ الل

َّ
ا  دخل وشرب القهوة، وإذا كنَّ بك أحد وًل ابن سبيل إًل

 
َّ
ة  يا ملتقى أقطاب ر، الوداع يا دارنا يا دار األمَّ عام أشركناه في ما تيسَّ على الط

 ِّ
ا والعراق  انين من مصر ولبنان وسوريَّ ار الخطباء والفنَّ حافة وكبياسة ورجال الصَّ الس 

  الوداع يا دارنا، يا مستقرَّ 
َّ

 (2)جئين".القيادة، يا مستوصف الجرحى، يا مالذ الال

                                                           
عراء العرب املعاصرين.- 1 ة ملعجم البابطين للشُّ سخة اللكترونيَّ

ُّ
 الن

كاكيني، كذا أنا يا دنيا، ص - 2  .115السَّ
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  ثمَّ  
ا

كاكيني إلى وداع مكتبته قائال "الوداع يا مكتبتي يا دار الحكمة، يا : ينتقل السَّ

بك  لست أدري ما حلَّ  ،األدب، الوداع يا كتبي ويا ندوةواق الفلسفة يا معهد العلم ر  

 رِّ بعد رحيلنا، أح  
 
  تِّ ق

 
 قِّ ، أن

 
إلى  ، أصرتِّ  ةة أو خاصَّ مة إلى مكتبة عامَّ زة مكرَّ معزَّ  تِّ ل

 دكاكين البقَّ 
 
 الين يل

ُّ
 أن  عليَّ  بأوراقك البصل  يعزُّ  ف

 
حرم منك وقد كنت غذائي أ

ء، لقد كنت أًلزمك في ليلي ونهاري، ولم ا إلى ٰهذا الغذاوًل أزال شرها  وحي وكنت  الرُّ 

 
َّ
 يل أو النَّ يزرني أحد في الل

َّ
.ا على كتبي" وجدني منكبًّ هار إًل

(1) 

ا وقض ى بها بضع سنوات كانت مليئة بذكرياته مر جعله يغادر إلى القاهرة قسرا ٰهذا األ 

تي 
َّ
ِّ  1591وفي عام  قلبه وفكره، ومن ثمَّ  مألتالحزينة ال

ي، فاجأه خبر وفاة ابنه سر 

ذي كسر قلبه وروحه
َّ
مر ضاءتها. ٰهذا األ أخر شعلة آن انتهت من حياته أبعد  ،ال

ذي لم يصبر عليهأ
َّ
ة بعد موت ابنه بثالثة فوافته املنيَّ  ،صابه بالحباط والحزن ال

 شهر. أ

 :"كذا أنا يا دنيا"نظرة في كتاب 

ا يروي له كلَّ ما يحصل في حياته وكيانه، فكان  كاكيني يرى في قلمه صديقا كان السَّ

ين،  ِّ
ياسة واألدب والد  ِّ

نه على أوراقه، فكتب آراءه في الس  إذا حصل معه ش يء دوَّ

ِّ ما كتبه في كتاب وأسمته 
وهو  "كذا أنا يا دنيا"وعند موته قامت ابنته بجمع كل 

ي ال ِّ
كاكيني:بداية بيت شعر للمتنب  ل للسَّ اعر املفضَّ

َّ
 ش

ا          كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهب م  د 
 
 ويا نفس زيدي في كرائهها ق

لك
ٰ
، وذ

ا
 لقراءته، يبدأها بالحديث عن  ويحتوي الكتاب على اثني عشر فصال

ا
تسهيال

ى  ة في وصفها من بداية الفصل حتَّ فه عليها، وقطع نثريَّ ه لها وتلهُّ ِّ
ل لحب 

َّ
سلطانة فمث

                                                           
حاد  - 1 ِّ

 
كاكيني، حياته، مواقفه وآثاره، تقديم أنيس صايغ، اًلت اد، خليل السَّ وب حدَّ يوسف أيُّ

ين، بيروت  ِّ
ين الفلسطيني  ِّ

حفي  اب والصَّ  م.1511ـ العام للكتَّ
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تي 
َّ
ث عن أمريكا وما حصل معه هناك، واملصاعب ال اني تحدَّ

َّ
نهايته. وفي الفصل الث

ا الفصل  الث فيحتوي واجهها عندما حاول الحصول على عمل ليعيل أسرته. أمَّ
َّ
الث

ابع يشرح عن  ة وما قام به ألجل رفعتها. في الفصل الرَّ على دور الحركة األرثوذكسيَّ

ة وأهوالها،  عليم، وفي الخامس وصف للحرب العامليَّ ربية والتَّ
َّ
نشاطاته في مجاًلت الت

جون في أوائل اًلنتداب البريطا تي قضاها في السُّ
َّ
ابع للفترة ال ص الفصل السَّ ني. وخصَّ

ة،  ث عن رحلته للقاهرة وإدارته لقسم العربية في العبيديَّ امن تحدَّ
َّ
في الفصل الث

اسع عبارة عن رسائل بعث بها إلى ولده من سنة  ، وقد قامت 1518إلى  1511والتَّ

ن آراءه وانتقاداته  ِّ
ات، فكان يخاطب نفسه فيها ويبي  سائل عنده مقام اليوميَّ ٰهذه الرَّ

اس.  (1)للنَّ

كاكيني:   مبادئ السَّ

اته،  (2)في مقال فيصل درَّاج تي أوردها في يوميَّ
َّ
كاكيني وال تي آمن بها السَّ

َّ
د املبادئ ال ِّ

يعد 

دق لنزاهة "وأولى ٰهذه املبادئ : ِّ
ة صارمة قوامها الص  ث بمنظومة أخالقيَّ التشبُّ

ذي وضع في أ
َّ
ب واملجاراة، األمر ال كسُّ أي وازدراء التَّ ا وشجاعة الرَّ قواله وأفعاله أبعادا

م، وتأكيده 
َّ
ؤوب املنظ اني في تقديس العمل الدَّ

َّ
ى املبدأ الث

َّ
ة واضحة. ويتجل طهرانيَّ

زوع إلى 
ُّ
الث عن الن

َّ
ا في آن واحد. ويصدر املبدأ الث ي وخالقا ِّ

و  ا عن النسان السَّ تعبيرا

حيح، يملي عليه أن يرفض ما يجانب العقل واملنطق،  د الصَّ مرُّ ى لو أقبل عليه التَّ حتَّ

ة تختلف عن غيرها، لها دور  الثة شخصيَّ
َّ
اآلخرون وقبلوا به. أنتجت ٰهذه املبادئ الث

ثقافي فلسطيني وعربي، ولها موقع تربوي وريادي في فلسطين وما يحيط بها، وذات 

                                                           
كاكيني، ص - 1 اد، السَّ  .12-24حدَّ

اقي:  - 2 ف الرَّ ة وأحالم املثقَّ ة الوطنيَّ كاكيني: القضيَّ اج، السَّ كاكيني، رام فيصل درَّ ات خليل السَّ يوميَّ

 .11، ص2991هللا 
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عيَّ  ة تنوُّ ع على الكتابة واملظاهرة والخطابة، ومبادرات وطنيَّ ال، يتوزَّ   فعَّ
ة حضور وطني 

 (1)اصطدمت في معظم األحيان بعوائق كبيرة.

هم،  ِّ
رهم ومن أهم  هم وقدَّ ِّيات واآلراء ألشخاص أحبَّ

ظر  كاكيني بعض النَّ ى السَّ لقد تبنَّ

د املسيح، فهو أحبَّ فكرة النسان  ِّ
ي  ي، والفيلسوف األملاني نيتشه والسَّ ِّ

اعر املتنب 
َّ

الش

 ِّ
ا لخوض الكل  ذي يكون مستعدًّ

َّ
لك فقد األعلى ال

ٰ
من أجل طموحاته وآماله، ولذ

ي قائمة على  ِّ
ة في فلسفة الفيلسوف األملاني، كما أنَّ فتنة املتنب  أعجبه مبدأ القوَّ

ا في  ا بل جاهد دائما د املسيح لم ييأس أبدا ِّ
ي   نهائي في حياته، كما أنَّ السَّ

َّ
موح الال

ُّ
الط

ِّ النسان. 
 سبيل طموحه وإيمانه برقي 

كاكين لك فهنالك فرق بين النسان حاول السَّ
ٰ
ي الفصل بين أنواع األشخاص، ولذ

قافة والرادة 
َّ
ذي يستولد حالته من الث

َّ
ة وبين النسان ال ذي يعيش حالة مرضيَّ

َّ
ال

ِّي قال فيها: 
لك فقد كتب رسالة إلى ولده سر 

ٰ
ا "واألخالق. ولذ أكره سوء اًلستعمال أيًّ

ذي يراعي ا
َّ
 كان مصدره، أكره الحاكم ال

ا
ذي ًل يكون عادًل

َّ
لخواطر ويحابي الوجوه، ال

 مع 
َّ

ا إًل ذي ًل يكون حازما
َّ
ا، ال ا وًل يرض ي أحدا  إذا كان العدل ًل يغضب أحدا

َّ
إًل

ذي ينظر بغير عينيه ويسمع بغير أذنيه، ويسير 
َّ
ين، أكره الحاكم ال ِّ

 
املستضعفين املنذل

اء في بغير رأيه ويعتمد على غير عقله، ويستلسم إلى غير وج  صمَّ
ا
دانه، بل يكون آلة

ِّفونه كما يشاؤون". 
  (2)(.1.11.1541أيدي ذوي األغراض واملطامح يصر 

لك
ٰ
ات، لذ ا في الكثير من الفئات والجمعيَّ ذي كان موجودا

َّ
كاكيني اًلختالل ال  حارب السَّ

امي  ا على دخول املندوب السَّ مين في القدس احتجاجا ِّ
 
ه استقال من دار املعل فإنَّ

عوة. وقد  ه لم يقبل بٰهذه الدَّ امي، فإنَّ ه عندما دعاه املندوب السَّ ى إنَّ هيوني، حتَّ الصُّ

                                                           
ابق.  - 1  املصدر السَّ

ابق، ص - 2  .11املصدر السَّ
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ة، كتب يقول:  ياسيَّ ِّ
لطات الس  ا بين "كره الوظيفة لكرهه للسُّ ا أو أميرا

ا
ما رأينا ملك

ة  الفالسفة، يَّ ِّ
ا يبحث في أمور البشر أو في حقوق البشر، وفي حر  ا أو أميرا

ا
ما رأينا ملك

عاليك بعد  ى عن امللك وانضمَّ إلى الصَّ
َّ
وإصالح البشر وإسعادهم. بل رأينا بوذا قد تخل

دير،  ق والسَّ
 
ن ر  عمان  األكبر ربُّ الخو  قاء ما ًل يطاق، وقد يشبهه النُّ

َّ
أن عانى من الش

ه رأى فقد اعتزل  ه انتحر ألنَّ
َّ
لك ولعل

ٰ
ر  بعد ذ امللك وترك قصره وهام على وجهه ولم ي 

 (1)"في الحياة عبث.

كنَّ خوفه 
ٰ
ا، ول كاكيني كثيرا ل في فلسطين خاف السَّ

ُّ
وغ هيوني بالتَّ عندما بدأ الكيان الصُّ

تي كانوا يتعاملون بها، فقد رأى ف
َّ
هيوني نفسه، بل من الوسائل ال ي لم يكن من الصُّ

فاتهم وتدبيرهم لألمور من الحكمة، بما ًل يوازي ولو بالقليل ما لدى  نظامهم وتصرُّ

ع أن 
َّ
لك فقد تشاءم وتوق

ٰ
ك. لذ

ُّ
فك تات والتَّ

َّ
ين من الفوض ى والش ِّ

العرب الفلسطيني 

ا.  ل قويًّ
ُّ
وغ  يكون التَّ

ات، األولى عندما ذهب إلى أمريكا ليبحث كاكيني من وطنه ثالث مرَّ عن  هاجر السَّ

في إلى دمشق عام 
 
انية عندما ن

َّ
ِّزق والث

الثة عندما رحل مع أسرته إلى 1511الر 
َّ
، والث

ر حر   ِّ
 
، ومفك مي  ، وتربوي  تقدُّ ر مقدس ي  ِّ

 
ه كاتب ومفك القاهرة، وتقوم شهرته على أنَّ

اته في تقدير ناقد أدبي م قيض. وتعدُّ يوميَّ ة على طرفي النَّ ينيَّ ِّ
سة الد  ز، يقف واملؤسَّ ِّ

تمي 

ذي 
َّ
دريس ال ا بدخول األدب الفلسطيني مرحلة الحداثة، لقد كان منهجه في التَّ إيذانا

سبة  ِّ
 
ا بالن ة األولى ثوريًّ تي أنشأها قبل الحرب العامليَّ

َّ
ة ال ستوريَّ قه في املدرسة الدُّ طبَّ

لبة بوصفها 
َّ
ة للط ا. ألغى العقوبات البدنيَّ ِّ معاصريه تقريبا

ة وتعو "لكل  د إلى بربريَّ

مون.  ِّ
 
لبة واملعل

َّ
ا يقوم به الط ا ذاتيًّ القرون الوسطى". واستبدل باًلمتحانات تقييما

ة في  يَّ ِّ
لبة الحر 

َّ
بين، كان للط ِّ

ب املتغي 
َّ

ال
ُّ
لوا أسماء الط ِّ

مين أن ًل يسج  ِّ
 
وطلب من املعل

                                                           
ابق، ص - 1  .18املصدر السَّ
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هاب إلى البيت إذا شعروا بامللل. وقد شعر أنَّ ٰهذا يجبر املع
َّ
م على ترك املدرسة والذ ِّ

 
ل

كاكيني في  لبة. كلُّ ٰهذا أنشأه السَّ
َّ
ا لكي يحافظ على اهتمام الط دا ِّ

ا ومجد  أن يكون ممتعا

 (1)أوائل العشرينات.

كاكيني مواقف من تي املشهورة السَّ
َّ
جديد، إلى دعوته تبرز وال غة من موقفه التَّ

ُّ
 الل

كاكيني آمن فقد: واألسلوب غة بأنَّ  السَّ
ُّ
 كما القدامى، عكس على غاية ًل وسيلة الل

بع األصالة على باًلعتماد آمن
َّ
قليد ونبذ األسلوب في والط نعة التَّ ف والصَّ

ُّ
كل . والتَّ

ل والواقع للحياة صورة مفهومه في األدب ِّ
 
 خارج يكون  وًل عليه، ويدلُّ  العصر يمث

لك صاحبه، ومكان زمان دائرة
ٰ
عقيد عن الوضوح واًلبتعاد إلى يدعو فهو لذ  التَّ

ر قعُّ عراء  هاجم هنا من. والتَّ
ُّ

ذين"الش
َّ
 يستوحون  بل وقلوبهم، عقولهم يستوحون  ًل ال

 استعماًلت من عصره في شاع ما هاجم كما وألفاظهم، معانيهم فيستعيرون القدماء

ة ضمين أدبيَّ لميح واًلقتباس كالتَّ ات وسائر والتَّ فظية البهلوانيَّ
َّ
 (2)".الل

اعر أو للكاتب بدَّ  ًل كان إذا" :يقول 
َّ

 بألفاظه، ويستعين غيره معاني يستعير أن الش

 يسرف فعليه
َّ

لك في أًل
ٰ
 . ذ

َّ
ى كالمه كان وإًل ا، صدا دا ه لم إذا ٰهذا مردَّ عدُّ

 
ا، ن

ا
 مسروق

ا األلفاظ من به يستعين وما املعاني من يستعيره ما يكون  أن وعلى  يعينه ممَّ

ذي الحال ويقتضيه
َّ
  فيه، هو ال

َّ
ا الحال يقتضيه ما أو يعنيه ما يكون  فقد وإًل  شيئا

ف هو وٰهذا آخر، يكتبه وما
ُّ
كل فاق الجمود بل التَّ ِّ

 (3)".والن 

ا ويقول  ا أيضا كرار مهاجما رادف التَّ
َّ
ائعين والت

َّ
ا" :عصره في الش ولع وممَّ

 
 أصحاب به أ

كرار، مواطن غير في الكالم تكرار ٰهذا، يومنا إلى القديم املذهب  في والسراف التَّ

                                                           
ابق، ص - 1  .21املصدر السَّ

ة في فلسطين خالل اًلنتداب البريطاني. ترجمة د. حسني  - 2 قافة القوميَّ
َّ
عدنان أبو غزالة، الث

ا )د.ت(، صمحمود، األسوار، 
َّ
 .14عك

اد يوسف، ص  - 3  .215حدَّ
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 أتبعوها إًل بكلمة يأتون  ًل فهم فائدة، وًل إليها حاجة غير على املترادفات استعمال

 نزارة"على  يدلُّ  املترادفات ٰهذه مثل استعمال أنَّ  إلى ٰهذا من ويخلص. بمرادفاتها"

ة ة املادَّ  ".الفكريَّ

كاكيني أنَّ  كما ا كان السَّ لك عصره، لروح فاهما
ٰ
 حيث الكتابة في اليجاز إلى دعا لذ

دت إذا وأنت" :يقول   علمت ورسائلهم، وخطبهم وأمثالهم أشعارهم في العرب كالم تفقَّ

هم لغراف لغة فيه تغلب كادت عصر في قولك فما... اليجاز إلى يميلون  أنَّ ِّ
 . كما"الت 

ه عراء هاجم أنَّ
ُّ

اب الش  وًل منهم كان بل" :يقول  حيث الغريب باستعمال املولعين والكتَّ

 كلمة استعمل معروفة شائعة ورقة كلمة رأى فإذا بالغريب، أولع من كثيرون يزال

 (1).كاغد" كلمة استعمل شاعت فإذا قرطاس،

ذين هاجم كما
َّ
راكيب يستعملون  ال

َّ
بة املحفوظة الجاهزة الت

َّ
تي املعل

َّ
 وًل فيها حياة ًل ال

 بل أدب، أو شعر أو غناء أو موسيقى لكم يكون  أن أردتم إذا الحياة،" :يقول . روح

  حياة فيه فليكن وجود، لكم يكون  أن أردتم إذا
َّ

  فلستم وإًل
َّ

 [.11"]بالية هياكل إًل

ص
َّ
 ملخ

تي كانت بداية لتغييرات أكبر فيما بعد، 
َّ
غييرات ال كاكيني وراءه الكثير من التَّ ف السَّ

َّ
خل

ا، ففي مجال األدب قام بحمالت كثيرة ضدَّ  ا واجتماعيًّ ا وسياسيًّ ا أدبيًّ
ا
فقد كان نشيط

ه وقف  ياسة وقف في وجه اًلحتالل، كما أنَّ ِّ
القديم وللخروج عن املألوف، وفي الس 

ته وعمل من ضد الكنيس كاكيني بقضيَّ ة عندما رأى الفساد املنتشر فيها. لقد آمن السَّ

ا ونضاله ذا نفع على وطنه.
ا
لك فقد كان عمله صادق

ٰ
 أجل تحقيقها، ولذ

                                                           
جديد،  - 1 كاكيني والتَّ ة، خليل السَّ غة العربيَّ

ُّ
 :2911مجمع الل

 http://www.arabicac.com/?mod=articles&ID=373 

http://www.arabicac.com/?mod=articles&ID=373
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عوبات في حياته وصدمته الحياة في أكثر من موقع،  كاكيني الكثير من الصُّ واجه السَّ

غة
ُّ
ا ذا طموح يدعو إلى تعريب الل ون باغتصاب  فنراه ثوريًّ بعد أن قام الكليريكيُّ

ه جوبه باملعارضة  كنَّ
ٰ
ة، ول غة اليونانيَّ

ُّ
رانيم بالل

َّ
الة والت الكنيسة العليا، فثار ضدَّ الصَّ

كاكيني في بداية حياته أن يجابه  ورفضه من الكنيسة، بل وحرمانه منها. حاول السَّ

 أكثر من أشهر الفقر فسافر إلى إنجلترا ومن ثمَّ إلى أمريكا، وهناك ل
ُّ
م يحالفه الحظ

ج  نة، ثمَّ دقَّ الفقر بابه من جديد. وتزوَّ قليلة، عاد بعدها إلى بلده وعمل قريب السَّ

ا  ة، فحزن حزنا ا وافتها املنيَّ ا وبنتا حبيبة قلبه سلطانة، ثمَّ وبعد أن أنجبت له ولدا

تي أوقدت حياته. 
َّ
معة ال

َّ
ا وانطفأت الش  شديدا

ذي 1541حنة الكبيرة وهي نكبة فيما بعد واجه امل
َّ
رته من بيته ال ، وكان منها أن هجَّ

لم يقض فيه أكثر من عام، فرحل إلى القاهرة وهناك عاش على ذكرياته املؤملة، 

ِّي، وهنا انتهت آماله في 
ى ابتلي بوفاة ابنه سر  ا لرثاء زوجته، ما كاد ينهيه حتَّ ف كتابا

َّ
فأل

ا ولم يستطع ا ة بعد موت الحياة، فحزن كثيرا لخروج من دائرة حزنه، فوافته املنيَّ

 ابنه بثالثة أشهر ودفن في القاهرة.
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