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من رائد المسرح المصري؟ .. بعیدا عن أخطاء التاریخ  
!! والمفتري علیه... الموهوم... المحتال.. یعقوب صنوع  

محمد یوسف نجم 
 سعدت في زیارة أخیرة للقاهرة، وبترتیب من الصدیقة العزیزة الكاتبة المتألقة االستاذة سناء

وقد تفضل باهدائي عددا من كتبه المفیدة. فتح اهللا، بلقاء االستاذ الدكتور سید علي اسماعیل  
وقد رأیت بعد قراءة اثنین منها أن أبدي بعض المالحظ التي. في تاریخ المسرح العربي  

 عثرت بها فیها، خدمة لتاریخ المسرح العربي الذي خصصته بفترة طویلة من عمري العلمي،
 ولالستاذ المخلف لعل فیها ما یحقق له بعض الفائدة، أن في المعلومات أو في المنهج، راجیا

 ان یعتبرها أسهاما متواضعا من زمیل یرجو له الخیر والتوفیخ، في المهمة التي نذرلها
وسأبدأ هذه المالحظ بالتعلیق علي أمور بعینها، قبل أن اصل الي اثبات الحقیقة التي. قلمه  

. أسعي الي الكشف عنها لالستاذ المؤلف ولسائر المعنیین بدراسة تاریخ المسرح العربي
: الریادة المسرحیة 1

 حاول االستاذ الباحث، في حماسة منقطعة النظیر، أن یثبت أن محمد عثمان جالل كان صاحب
االوبرا، ثم لنشرة) جمع لیبرتو(الریادة المسرحیة في مصر، وذلك لترجمته بعض لیبرتات   

روضة'ترجمة ممصرة لجزء من مسرحیة الطبیب رغم انفه لمولییر في مجلة   
زعم أنه نص مجهول، واؤكد للزمیل الكریم) ٥/٥/١٨٧١، ٣السنة الثانیة، عدد (' المدارس  

روضة'، بعد أن وفقت الي اقتناء نسخة كاملة من ١٩٦٥أن النص موجود لدي منذ سنة   
وكنت اعده للنشر في الطبعة الثانیة من. عثرت بها علي سور االزبكیة، طیب الذكر' المدارس  

 المسرحیات التي مصرها حین یتاح لي من الوقت ما یمكنني من ذلك، اذ كنت مشغوال
. بالتحقیق والتألیف لعدد آخر من الكتب، وكنت افضل تقدیم الجدید، علي اعادة القدیم

 أما كلمة الریادة المسرحیة فخطأ في التعبیر، الن الریادة المسرحیة تعني التمثیل علي
.المسرح لنص مؤلف او مقتبس او معرب او ممصر، سواء كان للممثل نفسه او لغیره  

 واألصح ان نقول ان محمد عثمان جالل كان رائد تمصیر المسرحیات، ولم یكن له بذلك دور
 فعال في مسیرة المسرح العربي في مصر، اذ إن اول مسرحیة كاملة من المسرحیات التي

، أي بعد١٨٩٥التي مثلها القرداحي بایعاز من الخدیو سنة ' مدرسة النساء'مصرها كانت   
ثم مثل جورج ابیض المسرحیات المولییریة. خمس سنوات من نشرها، ولم یكتب لها النجاح  

.الیام معدودة، ومثل اوالد عكاشة علي مسرح االزبكیة الثقالء سنة  ١٩١٢االربع في سنة 

للفنان خلف طایع
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والمسرحیة التي القت نجاحا أكثر من غیرها هي الشیخ متلوف التي اخرجها زكي 1922  
ودخلت منذ ذلك الوقت في ریبرتوار ١٩٦٣/١٩٦٤طلیمات للمسرح القومي في موسم   

. الفرقة
 وهكذا، وحرصا علي التدقیق في تاریخ المسرح، وعدم اثارة الباحثین والقراء بالعنوانات

. الضخمة علینا أن نكون حریصین علي تحدید معني الریادة، ونسبتها الي أصحابها الحقیقیین         
: أحمد خیري باشا 2

 عجبت أشد العجب لوقوع الباحث الكریم في شرك االستهواء الذي قد یقود الي الخطأ بغیة
 اثبات فكرة تعلق بها، دون أن یتتبع الوقائع ویتحري األخبار والمعلومات بدقة العالم المتمكن

وقد جاء ذكر أحمد خیري باشا حین نوه یعقوب صنوع بجهوده في دعم نشاطه. من علمه  
فالدكتور سید علي. ، وفي الوساطة بینه وبین الخدیو اسماعیل١٨٧٠المسرحي منذ   

 اسماعیل ینفي نفیا قاطعا أن یكون خیري باشا من امناء الخدیو بدلیل سجله الوظیفي في قلم
: ١٨٥٣ابتداء من عام : الوزارات ویقول اعتمادا علي هذا السجل انه تقلد الوظائف التالیة

 موظف بدیوان كتخداي مترجم بقلم تركي ایكنجي قلم تركي، كاتب تركي تفتیش قبلي موظف
١٨٨٤رئیس دیوان الخدیو  ١٨٨٢بمجلس االحكام رئیس قلم تركي ناظر المعارف العمومیة   

. ، والوظیفتان االخیرتان كانتا في عهد الخدیو توفیق)١٨٤انظر كتاب الدكتور ص (
هذا السجل اذا كان قد قرأه بدقة وحیاد، فیه ثغرات واخطاءفماذا سیكون موقفه اذا قلنا له إن   

ودلیلنا علي ذلك، مصدران اعتمد علي االول منهما الدكتور في كتابه، وذكره. في التواریخ  
، والثورة العرابیة واالحتالل االنجلیزي لعبد)٢ج(في كشاف مراجعه، هما عصر اسماعیل   

: الرحمن الرافعي، والیك ما عثرنا به فیهما من أخبار أحمد خیري باشا
: ٢عصر اسماعیل ج) 1(

، في١٨٦٦نوفمبر  ٢٥حضر افتتاح مجلس شوري النواب في دورته في : ٨٥ ٨٤ص   
، وكان یحمل لقب)أي سكرتیره(معیة الخدیو اسماعیل واركان دولته، بصفته كاتب الخدیو   

). بك(
في معیة الخدیو ١٨٦٨مارس  ١٦حضر افتتاح دور االنعقاد الثاني للمجلس في : ٩٨ص   

وكان یشغل هذه الوظیفة في'، )حامل االختام(اسماعیل واركان دولته، بصفته مهردار الخدیو   
). بك(، وكان یحمل لقب 'الدورة االولي ریاض باشا رئیس وزراء مصر فیما بعد

في معیة الخدیو ١٨٧٠حضر الدورة االولي للهیئة النیابیة الثانیة في اول فبرایر : ١١٢ص   
). بك(واركان حكومته، بصفته مهردار الخدیو، وكان یحمل لقب 

في معیة الخدیو ١٨٧١یونیة  ١٠حضر الدورة الثانیة للهیئة النیابیة الثانیة في : ١١٥ص   
). باشا(واركان حكومته، بصفته مهردار الخدیو واصبح یحمل لقب 

في معیة الخدیو ١٨٧٣ینایر  ٢٦حضر الدورة الثالثة للهیئة النیابیة الثانیة في : ١١٨ص   
وهذه الوظائف). باشا(واركان حكومته وكان ما یزال یتولي الوظیفة نفسها ویحمل لقب   

. جمیعا كانت في الفترة التي كان فیها یعقوب صنوع في مصر
: الثورة العرابیة واالحتالل االنجلیزي) 2(

ذهب في معیة الخدیو توفیق بصفته رئیس الدیوان الخدیوي، ومعهما ریاض باشا: ١٢٢ص  
.سبتمبر  ٩رئیس الوزراء للقاء الضباط العرابیین حین تظاهروا امام سراي عابدین یوم 

1880 
في معیة الخدیو توفیق ١٨٨١دیسمبر  ٢٦حضر افتتاح مجلس النواب في : ١٧٦ص   

. بصفته المهردار ورئیس الدیوان الخدیوي
وهذه. وزیرا للداخلیة ١٨٨٢اغسطس  ٢٠عین في وزارة شریف باشا في : ٤٥٠ص   

. الوظائف كانت في عهد الخدیو توفیق
 فأیهما نصدق في هذه التناقضات، المؤرخ الكبیر عبدالرحمن الرافعي او سجل قلم الوزارات

والمعلومات التي أتي بها وما فیهما من اخطاء في. التي استند الیه الدكتور سید اسماعیل  
اال یمكن ان یكون هذا السجل ألحمد خیري آخر، علما باننا اذا تصفحنا دلیل الهاتف. التواریخ  

. ' ١'في مصر اآلن سنجد العشرات بل المئات ممن اسمه أحمد خیري 
: ما صدر من صحیفة او نظارة زرقاء في مصر) 2(

 من دواعي اعتزازي بمكتبتي الخاصة، انها تحتوي في كثیر من األحیان علي ما ال تحتویه
 المكتبات العامة والخاصة األخري، وخاصة ما یخدم بحوثي في اختصاصي االول، وهو تاریخ

. المسرح العربي
١٨٧٨فقد استطعت أن أجمع مقتنیاتي من صحف أبو نظارة التي اصدرها في باریس   

، كما استطعت ان أجمع١٩٧٤وأن أنشرها كاملة في بیروت في عشرة مجلدات سنة  1910  
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 اثني عشر عددا من أعداد صحیفة أبو نظارة التي صدرت في مصر قبل سفره إلي باریس،
وقد حاولت أن اكملها لكي انشرها فلم اوفق، ورجعت. وعدة ما صدر منها خمسة عشر عددا  

 الي سجل مقتنیات جمیع المكتبات البریطانیة التي تحتوي علي صحف ومجالت عربیة فلم
وقد تفضل صدیقي العزیز العالم الناقد الدكتور صبري حافظ فراجع ماتقتنیه. '٢'أجدلها اثرا  

 مكتبة المتحف البریطاني ومكتبة كلیة الدراسات الشرقیة، واالفریقیة في جامعة لندن التي
 یعمل فیها الدكتور، ومكتبة مركز دراسات الشرق االوسط في جامعة اكسفورد فلم یعثر علي

 ١٨٧٨/ .ه١٢٩٥عدد واحد من اعداد السنة االولي من المجلة التي صدرت في مصر سنة 
 وقد أمكنتني هذه االعداد االثنا عشر من أن انقض الكثیر مما جاء في كتاب الدكتور سید علي

: اسماعیل خاصا بیعقوب صنوع، علي النحو التالي
: صنوع مؤلفا) 1(

: أ اللعبات التیاتریة
اقحم صنوع اسمه': ، ما یلي بالنص)١٥٩ص (یقول الدكتور سید علي اسماعیل في كتابه   

 في تاریخ المسرح المصري ونصب نفسه رائدا له بسبب ما نشره من مسرحیات قصیرة
التي بدأ في نشرها بعد سفره الي فرنسا بفترة قصیرة، وهذه) اللعبات التیاتریة(اطلق علیها   

وبعد. اللعبات كانت تأتیه من مصر اما بصورتها المنشورة في صحفه او بعد قیامه باعدادها  
 نشره لمجموعة من هذه اللعبات توهم انه من كتاب المسرح المصري، أو أنه اول من كتب

وهذا الوهم كان مقصودا. هذا اللون المسرحي، فنصب نفسه رائدا للمسرح المصري بأكمله  
 من قبل صنوع، ألنه اذا أوهم أهل فرنسا بأنه رائد للمسرح المصري، سیعطي لنفسه مكانة

(ص ' مرموقة هو في أشد الحاجة الیها لیبني علي هذه المكانة دورا ونشاطا له في فرنسا
159 .(

فكیف أباح المؤلف لنفسه أن یصدر هذا الحكم الجائر علي. وال ینتهي عجبي هنا ایضا  
فهو في ما یبدو لم یطلع علي ما نشر من السنة. صنوع، قبل أن تتوافر لدیه جمیع االدلة  

 االولي لصحف ابو نظارة في مصر ولو كان اطلع علیها لما تورط في هذا الخطأ الفادح، وفي
. ما بناه علیه من استنتاجات جائرة

أي قبل أن ١٨٧٨فبرایر / ١٢٩٥اصدر صنوع صحیفته في مصر في شهر ربیع االول   
)١٥من اصل  ١٢(وإذا استعرضنا االعداد التي لدي منها، . یرحل الخدیو اسماعیل عن مصر  

 وجدنا انها جمیعا تقوم علي المحاورات، وتتخللها لعب تیاتریة، وهذا یعني ان صنوع عرف
 منذ البدایة أن موهبته الكتابیة االولي ال تتجلي اال في أسلوب الحوار، والمشاهد المسرحیة،

: والیك بعض االمثلة. ولعلها اول وآخر صحیفه صدرت في اللغة العربیة بهذا االسلوب
: ١٢٩٥ربیع ثاني  ١١محتویات العدد الثالث یوم االحد 

). ١٢ص . (محاورة بین ابي نظارة وبین استاذه الفاضل انكساغورس 1
محاورة بین السید رضوان العنكبوتي التاجر الظریف والسنیور فالسي أحد محضرین 2  

).٢٣ص. (التریبونال
).٣٤. (محاورة بین أبي الشكر افندي والمستر بول وكیل بنك أبي السباع وشركاه 3

: ١٢٩٥ربیع ثاني  ١٤محتویات العدد الرابع یوم االربعاء 
). ١٢ص . (محاورة بین أبي خلیل وابي نظارة 1
ویعني بالغز الممالیك ولكنه في (١٢٠٤.لعبة تیاتریة تاریخیة في ایام الغز سنة  القرداتي  2  

). ٢٤ص . (، وهي من منظرین)الحقیقة یعني ایام الخدیوي اسماعیل
). ٤ص (محاورة بین الصدفجي وابو نظارة  3

: ١٨٩٥ربیع الثاني  ٢١یوم االربعاء : محتویات العدد الخامس
).١٣ص (محاورة بین أبي خلیل وأبي نظارة  1

، وهي من منظرین١٢٠١حكم قراقوش لعبة تیاتریة حصلت في قبلي في أیام الغز سنة  2  
). ٣٤ص (
). تركنا أسماء الشهور الهجریة كما وردت في الصحیفة ولم نصححها(

: ١٢٩٥محتویات العدد السابع یوم الخمیس غایة ربیع ثاني 
.محاورة بین أبي الشكر وأبي العینین وخالط وأبي نظارة علي قهوة عمر أغا باالزبكیة 1  
). ١٣ص (

نادرة بین جندي مسافر مع مراكبي لجهة قبلي وتعطل في البحر لعدم مساعدة الریح 2  
). ٢ص ). (وهي محاورة ضمن المحاورة السابقة(وفرغت منه الزوادة 

وهي محاورة ضمن. (محاورة بین أبي نظارة والخواجا لقوابن انطانیوس الدمشقي 3  
). ٣ص ). (المحاورة االولي
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محاورة بین أبي نظارة وملف جرناالت تحت باطه وسید أحمد البولیس في شارع 4  
). ١٣ص ). (وهي محاورة ضمن المحاورة االولي(الموسكي 

: ١٢٩٥جماد اول  ٣محتویات العدد الثامن یوم االحد 
-١ص . (محاورة بین أبي نظارة والخواجا یوسف رملة االسكندراني علي قهوة البورصة 1
3 .(

في قراقول الجامع ١٢٠٥بالوظة أغا وعدالته لعبة تیاتریة حصلت في أیام الغز سنة  2  
).٣٤ص . (االحمر، وهي في ثالثة مناظر

: ١٢٩٥جماد اول  ٥محتویات العدد التاسع یوم الثالث 
). ١٣ص . (محاورة بین أبي خلیل وأبي نظارة 1
). ٣٤ص . (محاورة وردت للجریدة من افندي ظریف یسلم فمه 2
 ٤.ص). محاورة(الصدفجي وأبو نظارة  3

 ١٢٩٥.جمادي اول  ٧محتویات العدد العاشر یوم الخمیس 
). ١٣ص . (محاورة بین أبي نظارة ویوسف رملة في قهوة الكولوني 1
). ٣ص . (محاورة بین أبي خلیل وأبي نظارة بقلم أحد االخوان 2
). ٣٤ص (محاورة بین الملك والوزیر  3
). ٤ص . (محاورة بین أبي نظارة وبین بعض اصاقائه الذین ذكروا في المحاورات السابقة                 4

 ١٢٩٥.جماد أول  ٨محتویات العدد الحادي عشر یوم الجمعة 
). ١ص . (محاورة بین أبي خلیل وأبي نظارة 1
). ١٣ص . (شیخ الحارة الظالم محاورة بین الحدق والمجدع 2

قرقوش افندي المعاون وخاسر: في قرقول المتولي ١٢٠٠نادرة حصلت ایام الغز سنة  3  
). ٣٤ص (أغا القواص ومحمد المعدم بقلم شاب ظریف یحفظه ربنا، وهي في منظرین 

 ١٢٩٥.جماد اول  ١٠محتویات العدد الثاني عشر یوم األحد 
. وهي مقدمة للنادرة التالیة) ١ص . (محاورة بین أبي خلیل وأبي نظارة 1

بین كاشر أو علي السنجق ١٢٠٤نادرة حصلت في مدیریة من المدیریات ایام الغز سنة  2  
). ١٣ص (وباب الفقر القواص وابو الغلب الفالح 

رسالة وردت للصحیفة من أحد(محاورة بین أبي معشر البلخي وأبي داطیس الهندي  3  
). ٣٤ص ). (فضالء االسكندریة

 ١٢٩٥.جماد اول  ١٤محتویات العدد الثالث عشر یوم االربعاء 
). ١٣ص . (محاورة بین أبو نظارة وابو خلیل 1
). ٣٤ص ... (لعبة تیاتریة في الكبانیة المشتملة علي أبو نظارة واسمه دوار افندي 2

 ١٢٩٥.جماد اول  ١٥محتویات العدد الرابع عشر یوم الجمعة 
محاورة بین زلیخة وخدیجة وصلوحة جیران في حارة شق العرسة بقلم الحدق أبو نظارة 1  

). ١٢ص . (حمرا
حواریة زجلیة بین اثنین من األدباتیه هما حنیجل والمشقلب في هجاء عزیز اوغلو 2  

). ٢٣ص (، ١٢٠٣السنجق في ایام الغز سنة 
كاتبها أبو نظارة صفرا حفظه اهللا، في ١٢٠٦لعبة تیاتریة في أیام الغز سنة : الدخاخني 3  

). ٣٤ص . (ثالثة مناظر
 ١٢٩٥.جماد اول  ١٦محتویات العدد الخامس عشر یوم السبت 

) ١ص . (محاورة بین ابو العینین و أبو الشكر 1
). ١٤ص (محاورة بین انسان وهرة، یعني قطة، بقلم أحد فضالء االسكندریة  2
). ٤ص . (محاورة بین أبو نظارة والحمار 3
). ٤ص . (محاورة بین وأبو نظارة 4

 وهكذا یتبین اننا عثرنا في هذه المجموعة الناقصة من صحیفة ابو نظارة زرقا االصدار
 المصري علي عدد من اللعب التیاتریة، وهذا ینقض ما أكده مؤلف الكتاب، موضوع التعلیق،

. من أنه بدأ في نشر هذه اللعب في صحیفته التي اصدرها في باریس
: مسرحیات بالعامیة المصریة) 1(

 لحظنا مما عرضناه من محتویات األعداد االثني عشر من صحیفة ابو نظارة زرقا التي في
 حوزتنا، أن صنوع اعتمد اعتمادا كلیا علي الحوار في ایصال أفكاره وفكاهاته الي القراء،

وتذكر المراجع أنه الف اثنین وثالثین نصا تمثیلیا،. سواء في محاوراته او في لعبه التیاتریة  
بورصة'، وهي )١٩٦٣بیروت (وصلنا منها النصوص الستة التي نشرناها عن مخطوطته   

'األمیرة االسكندرنیة'و' الصداقة'و' ابو ریدة وكعب الخیر'و' العلیل'و' مصر  
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التي نشرناها عن نسخة' مولییر مصر وما یقاسیه'، ومعها مسرحیة )الضرتین(' الدرتین'و  
وثمة نصوص أخري ذكرتها المراجع ١٩١٢.مطبوعة في المطبعة االدبیة في بیروت سنة   

'غزوة رأس تور'و' غندور مصر'، منها )المسرحیة في االدب العربي الحدیث: انظر كتابنا(  
آنسة علي'و' الوطن والحریة'و' راس وشیخ البلد والقواص'و' زبیدة'و' زوجة االب'و  

. 'السالسل المحطمة'و' الموضة
: مسرحیات باللغة األجنبیة) 2(

 تذكر المراجع ان له ثالث مسرحیات باللغة االیطالیة، كانت اصول بعضها مكتوبة بالعامیة
: وهي. المصریة

فاطمة 
ثالثة فصول 

Fatima
وقد ترجمت الي الفرنسیة ١٨٧٠و ١٨٦٩ذكر صنوع انه مثلها علي مسرحة بین سنتي   

). ٢٠٤عبده (
L:Aristocratica AIIesandrina

 وهي مقتبسة عن مسرحیته االمیرة االسكندرانیة، وقد نشرها صدیقه جول باریبه صاحب
 ١٨٧٥.المسرحیة سنة  LEbekienجریدة االزبكیة 
الزوج الخائن 

IIIMarito IntedeIe
 كومیدیا من فصل واحد ألفها باللغة االیطالیة وأهداها الي الكونتیس دي كفنهولر، وقد نشرها

 ١٨٧٦.جول باربیبه صاحب جریدة االزبكیة سنة 
). ٢١٤عبده (

: مسرح یعقوب صنوع
 یتحدي الدكتور سید علي اسماعیل جمیع المصادر والمراجع المعاصرة لصنوع في مرحلته

 المصریة، واألخري المعاصرة لمرحلته الباریسیة وینكر أي نشاط مسرحي لصنوع في مصر،
وینسب الریادة ١٨٧٢.حتي سنة  ١٨٧٠وهو ما أجمعت المراجع علي أنه كان من سنة   

الطبیب'المسرحیة في مصر الي محمد عثمان جالل، ألنه مصر قطعة صغیرة من مسرحیة   
والدكتور یعلم ان ١٨٧٠.سنة ' روضة المدارس'لمولییر ونشرها في مجلة ' رغما عنه  

 العملیة المسرحیة والریادة فیها ال تتوقف علي نص مجتزأ ممصر عن مسرحیة فرنسیة، بل
النص الكامل الصالح للتمثیل، والعرض المسرحي بما: تعني العملیة التمثیلیة باركانها الثالثة  

. یرافقه من اخراج ودیكور وتمثیل، والجمهور الذي یشاهد هذا العرض
 ولكي أثبت لالستاذ الدكتور أن صنوع قام بنشاط مسرحي في مصر استمر موسمین، اكتفي

 بایراد الشواهد الثابتة من المراجع المعاصرة له في مصر، متجنبا ما قاله صنوع عن مسرحه
 وهو في باریس، وان كان فیه قسط كبیر من الحقیقة، ألنني أعلم بعد ان درست صنوع

 دراسة طویلة احاطت بمسرحیاته وبصحفه التي اصدرها في باریس، والتي عانیت الكثیر
نفاج(حتي جمعتها ونشرتها كاملة في بیروت، أنه كان في كثیر من االحیان مبالغا نفاجا   

، وقد اشرت الي ذلك في مقدمتي لما نشرته من)بالفصحي تقابل نتاش بالعامیة المصریة  
. مسرحیاته

: صحیفة ابو نظارة زرقا االصدار المصري) 1(
ربیع ٢١التي اصدرها في مصر ابتداء من ' ابو نظارة زرقا'وأبدأ بالسنة االولي من صحیفة   

:ففي اسفل الصفحة األخیرة من كل عدد كان یقول ١٨٧٨.مارس ١٢٩٥/٢٦االول سنة   
محرر هذه الجریدة المفیدة مستر جیمس سنوا مدرس السن شرقیة وغربیة ومؤسس'  

. 'التیاترات العربیة
 فهل كان یجرؤ علي هذا االدعاء العریض وهو یعیش في مصر، محاطا باالعداء والكارهین،

. لو أنه لم یكن حقا مؤسس التیاترات العربیة فیها
، ولدي نسخة اصلیة منه كما)١٢٩٥ربیع الثاني  ٢١(وفي العدد الخامس من هذه الصحیفة   

 ذكرت سالفا، وفي محاورة بینه وبین أبو خلیل، محاورة الدائم في الجریدة، یرد علي لسان
. أبي خلیل
ومحبتك بتزید یومي. واحنایا أوالد البلد فاهمین األمر ده. عفارم علیك یابو نضارة: أبوخلیل  

أدیك الفت لك. في قلوبنا وبنطلب لك التوفیق إنما یا أسفاه رایح ینوبك إیه من التعب ده كله  
 باالفرنجي مدح في مصر وترجمت أفخر قصائد العرب الشهار علم اآلداب الشرقي في الغرب
 وحسن أخالقهم وحریة دیانتهم وما أشبه وأسست لنا تیاترو عربي وصنفت لك مقدار ثالثین
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 كومیدیة من قریحتك نثر وأشعار وصرفت فیها دم قلبك وعلمت أبناء الوطن التشخیص بكل
. '..مهارة في التیاترو

یاتري كسبت ایه من ده بس ربیت لك أعداء وضدیات 
واضح الداللة وال حاجة بنا ١٨٧٨وهذا النص الذي ورد في صحیفته وهو في مصر سنة   

ولو كان كاذبا او مدعیا لتناولته الصحف العربیة التي كانت تصدر في. الي التعلیق علیه  
التي' االهرام'مصر آنذاك كالوقائع المصریة، وكانت صحیفة رسمیة وادبیة في آن، و   

التي' التجارة'و ١٨٧٧اللتین صدرتا سنة ' مصر'و' حدیقة االخبار'، و١٨٧٦صدرت سنة   
. وهي في ما أعلم، لم تغمز جانبه ولم تمسه بنقد او تجریح او تكذیب ١٨٧٨.صدرت سنة 

: صحف عربیة معاصرة) 2(
'وادي النیل'اهتمت صحیفتان كانتا معاصرتین لنشاط صنوع التمثیلي بأخبار مسرحه هما   

'الجوائب'وجریدة  ١٨٦٦.التي اصدرها في مصر العالم المترجم عبداهللا ابو السعود سنة   
وقد ١٨٦١.التي اصدرها في االستانة عالمة القرن التاسع عشر أحمد فارس الشدیاق سنة   

بین ١٨٦٩،١٨٧٠،١٨٧١، السنوات 'وادي النیل'ذكر الدكتور سید علي أسماعیل صحیفة   
). ٤٠٢ص (ایضا  ١٨٦٨،١٨٦٩' الجوائب'، كما ذكر )٤٠٢الكتاب ص (مراجعه 

وهي تضم اعدادا من السنوات' وادي النیل'وقد اطلعت علي نسخة دار الكتب من   
، ولم أجد فیها أخبارا عن صنوع، وان وجدت فیها أخبارا مفیدة عن1868،1869،1870  

مما' الجوائب'ولذا سأكتفي بما ورد في . التمثیل االجنبي ودور المالهي والمالعب والسیرك  
وسأورد أخبار. 'وادي النیل'كان یزودها به مكاتبها في القاهرة، ومما كانت تنقله عن   

بنصها، لما تحتویه من معلومات مفیدة تثبت ریادة صنوع المسرحیة، وتعطي فكرة' الجوائب'  
. والیك هذه األخبار. عن نشاطه المسرحي في موسمه الثاني

أنه أنشيء فیها تیاترو تنشد فیه) أخبار مصر المحروسة(وقد سرنا ما بلغنا من أخبارها  '1  
وللطفه قد حضر فیه اللیلة االولي نحو الف نفس، ثم إنه وان كان قد أرسل. االلعاب العربیة  

 إلي مصر عدة روایات من جهات مختلفة خصوصا من بیروت، اال انه انتخب له روایة یقال
. 'لها القواس الفها احد االنكلیز

. من مكاتبها في مصر ١٨٧١أغوسط  ١٦، ٥٣٥ع /١١الجوائب س 
قد ذكرنا سابقا أنه أنشيء بمصر تیاترو تجري فیه االلعاب والروایات العربیة وهذا تفصیل 2  

: محاسنه علي ما ذكر في وادي النیل
نجاح التیاترات العربیة بالدیار المصریة في هذه الحقبة العصریة 

جمادي االولي صار اللعب بالثالث قطع التیاتریة العربیة التي ٩في لیلة الخمیس الماضي   
 صار لعبها بتیاترو القنسر داخل حدیقة االزبكیة، وذلك بسراي قصر النیل العامرة أمام

 الحضرة الخدیویة وكان علي جمیع الحاضرین عالمات السرور لسریان ذوق تلك االلعاب
. االدبیة بالدیار المصریة وظهور نجاح تلك المادة التمدنیة

 وقد ابتديء بهذه القطع الوجیزة باللغة العربیة الدارجة لقصد تسهیل التمرین علي الشبان
 المتشبثین باجراء تلك االلعاب وحیث ظهر علیهم عالمات النجاح في هذه القطع الصغیرة

 السهلة تألیف الخواجة جمس أحد أعضاء جمعیة تأسیس التیاترات العربیة بمصر، وهو جار
 التمرین علي قطعتین ادبیتین عربیتین اخریین أهم من ذلك من قبیل ما هو جار بالبالد

 االوروبیة المتقدمة في هذا الفن احداهما اسمها البخیل علي انموذج الكومیدیة الفرنساویة
 المسماة بهذا االسم تألیف مولییر الشاعر الفرنساوي الشهیر، واالخري تسمي بالجواهرجي

 عربیة االصل من تألیف بعض الشبان المصریین، وغیرهما من التألیفات االدبیة العربیة
 الجدیدة، وذلك تحت ادارة جمیعة تأسیس التیاترات العربیة المذكورة، ولعلهما تحظیان

 بالتشریف باالجراء بین دي الحضرة الخدیویة العلیة تشجیعا لهذه الجمعیة المستجدة في هذه
 األیام األخیرة بالدیار المصریة تحت حمي سعادة الباشا ناظر المالیة، حتي یتم نجاح هذه
 المادة البهیة وتكون من جملة المواد التمدنیة التي ظهرت في عصر الحضرة الخدیویة

. االسماعیلیة اعزها اهللا
) ١٨٧١اغوسط  ٢٧/ ٥٣٧ع /١١الجوائب س(
ناظر ١٨٧٠انشيء في االزبكیة حوالي  Theatre de concertتیاترو القنسر : تعلیق'  

. 'المالیة كان آنذاك اسماعیل صدیق باشا المفتش وكان راعیا لجمعیة تأسیس التیاترات
أما المالهي االفرنجیة، اعني التیاطرات، فقد قرب اوان قفلها فلذا شرع في تهیئة') 3(  

 التیاطرو العربي الكائن باالزبكیة وقد أعطي انعام من حضرة الخدیو المعظم لرجل من االنكلیز
 اسمه مستر جیمس لیتولي ترتیبه وتتظیمه فیقال إنه الف حكایات مضحكة ترجمت الي

وال شك ان اول كل شيء صعب لكن. العربیة وان افتتاح هذا المحل یكون في اول صفر القابل  

أخبار األدب -جسر الحنين ٨من  ٦صفحة 

٠٦/٠٩/٢٠٠٥file://E:\١أخباراألدب\نت٢٠%مقاالت\األستاذ.htm



وكان مكاتب الجنان. المأمول أن التیاطرو العربي یصل كغیره من االمور الي درجة االتقان  
 المتقل قد طلب من الحكومة انشاء تیاطرو علي ان یجلب الیه راقصین وراقصات یلعبون فیه

فیا لها من خیبة شملته وصاحب الجنان، مع أن صاحب الجنان اقام نفسه مقام. فلم تأذن له  
ولوال ذكر. واعظ ونذیر، فالظاهر ان وعظ الناس بواسطة الراقصات من جملة مخترعاته  

. 'التیاطرات لما تصدیت لفضح مأموریة مكاتبه المتتقل
) ١٨٧٢مارس  ٢٧/ ٥٧٨ع/ ١٢الجوائب س (
.'١٨٧٢ابریل  ١١اول سفر یوافق ). یعقوب صنوع(جیمس هو جیمس صنوا : تعلیق'
: الصحف الصادرة بمصر باللغات االجنبیة) 4(

 كان في مصر في عصر الخدیو اسماعیل صحف اجنبیة عدة، بعضها باللغة الفرنسیة مثل
Leواهمها لبروغریه اجبسیان  Le NiIوصحیفة النیل  LEgypteصحیفة لیجبت   

progres Egyptien  الصحافة الفرنسیة في: نجیب ابو اللیل: انظر(وكثیر غیرها  
٢٣في العدد االول من سنتها الثالثة، ' وادي النیل'وقد ذكرت جریدة ). ١٩٥٧مصر، القاهرة   

اسماء تسع صحف اجنبیة كانت تصدر في مصر في ذلك التاریخ اكثرها ١٨٦٩ابریل   
وكان حریا بالمؤلف، ما دام یحاول ان ینقض حقیقة شائعة. بالفرنسیة واقلها باالیطالیة  

 ومسلم بها بین الباحثین، ان یراجع هذه الصحف، وال شك انه علم بها من كتاب الدكتور
 نجیب ابو اللیل ومن جریدة وادي النیل، اذ ادرجهما في كشاف المراجع التي استعان بها في

وال نزعم اننا رجعنا الي جمیع هذه الصحف، ولكننا تلقطنا من بعض هذه الصحف،. كتابه  
من خالل بعض المراجع، بعض االخبار التي نشرت فیها والتي' النیل'و' االزبكیة'وخاصة   

 تتصل بنشاط صنوع المسرحي، وهي علي قلتها ذات قیمة خاصة النها كانت معاصرة
وهو معذور اذا كان قد تجنبها. لصنوع، ال كتلك الصحف التي كتبت عنه بعد مغادرته مصر  

 النه ال یستطیع القراءة في الفرنسیة واالیطالیة، غیرمعذور عن عمد اذا كان قد تجنبها عن
 عمد، ألنها تنقض دعواه في ریادة محمد عثمان جالل المسرحیة، ونؤكد وجود نشاط

 مسرحي كثیف لصنوع في مصر في اوائل السعبینیات، وذلك یقوض نظریته التي تحمس لها
. وقدمها للقراء باعتبارها حقیقة الریب فیها، من أساسها

ارجو ان اكون بهذا البحث السریع قد اقنعت الزمیل الكریم بان صنوع كان رائدا في. أما بعد  
. الكتابة للمسرح، وبأنه الف فرقة مثلث موسمین قبل ان یتوقف عن هذا النشاط

، بعد ان اصدر خمسة عشر١٨٧٨اما لماذا توقف، ولماذا غادر مصر مختارا او منفیا سنة   
فلدي اجتهاد خاص في هاتین القضیتین أرجو ان یكون. 'ابو نظارة زرقا'عددا من صحیفته   

. مقنعا، ولكن لن ابوح به اآلن خشیة أن یستباح كما استبیح اخوه له من قبل

الهوامش 

ابو نظارة امام الصحافة'أنظر ما كتبه الدكتور إبراهیم عبده عن خیري باشا في كتابه  1  
.،٣٦،٣٧،٣٩،٥٩: الصفحات ١٩١٢ ١٨٣٩الفكاهیة المصورة وزعیم المسرح في مصر   

. وما بعدها ١١٥، ص ٢٠ط ' الوقائع المصریة'وفي كتابه 
یرجي ممن یعرف اماكن وجود االعداد الثالثة التي تنقضي من هذه الصحیفة، وهي االول 2  

 والثاني والسادس، ان یتفضل باعالمي بذلك ویطریقة الحصول علیها، اصلیة او مصورة
:عنواني(منسوحة لكي اعید نشر هذه السنة التي صدرت في مصر من صحف ابو نظارة   

). الجامعة االمیركیة بیروت
 ٦.،١،٢تنقص مجموعتي، كما ذكرت آنفا، االعداد  1
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