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بتوقیت القاهرة 12:56:48 PM الساعة - 6/9/01 آخر تحدیث یوم رسائلء      

: المستر جمس یعود إلي األضواء ویجدد القصف المتبادل  
: یوسف نجم ردا علي سید إسماعیل  

 أحذرك من التورط في الملفات الوظیفیة 
 حالت ظروف سفري الي الكویت لحضور المهرجان المسرحي الخامس دون انجاز هذه

٨بتاریخ  ٤٠٤رقم ' أخبار األدب'المقالة التي ارد فیها علي مانشره الزمیل الكریم في عدد   
.، فأرجو المعذرة علي هذا التأخر٢٠٠١من ابریل 

'أخبار االدب'تفضل الزمیل الدكتور سید علي اسماعیل ورد علي مقالي الذي نشر في مجلة   
تاریخ'وها أنذا اقتطع بعضا من وقتي الرد علیه لعل هذا الرد یقنعه بخطأ ما ادعاه في كتابیه   

.'محاكمة یعقوب صنوع'و' المسرح في مصر في القرن التاسع عشر
قائال انني ٤/١/٢٠٠١بتاریخ ' االخبار'في مقدمة الرد یذكر الدكتور أنني صرحت لجریدة   1  

 سأعید كتابة تاریخ المسرح المصري وسأراعي حذف الدور الزائف الذي صنعه یعقوب
.صنوع وابنته واصدقاؤه افتراء علي المسرح المصري

في ذلك التاریخ او في غیره، ولیس من عادتي' األخبار'أقول أوال إنني لم أصرح لجریدة   
كل ماحدث أنني اتصلت هاتفیا بالصدیقة القدیمة االستاذة سناء. اعطاء التصریحات للصحف  

 فتح اهللا، اثر قراءتي ماكتبته، متحمسة اشد التحمس، عن موضوع مسرح صنوع معتمدة
 علي كشوف الدكتور سید علي اسماعیل، وكانت تعاني من أزمة صحیة حادة، وكل ماقتلته

،)وظنت أنني انسب الزعم الي صنوع(لها حول هذا الموضوع أنني اتعجب لهذا الزعم   
 وعندما یصدر كتاب الدكتور سید سأقرأه، واذا اقتنعت بما توصل إلیه من نتائج سأصحح

الذي سیصدر في ١٩٥٢حتي  ١٨٧٠معلوماتي حین اعید كتابة تاریخ المسرح المصري من   
وال اظن ان الزمیلة الصدیقة حرفت كالمي فجعلته تصریحا مني حول هذا. أربعة اجزاء  

 الموضوع، بل أمیل الي حسن الظن لما أعرفه من صدقها وأمانتها واقول ان ماقلته للزمیلة
وطلبت من األستاذة سناء. في الهاتف التقطته أذنها متقطعا او مشوشا بسبب حالتها الصحیة  

وقد حدث هذا بالفعل،. ان تتصل بالدكتور لیلتقیني في المكان والزمان اللذین نتفق علیهما  
وكان اللقاء ودیا، طلبت فیه منه ان یتقدم. وجاءني یحمل مشكورا عددا من كتبه هدیة لي  

 باطروحته، وبعد ان تأملت ملیا في ماقال وصححت له بعض المعلومات التي استند الیها في
 مازعمه، حذرته من التورط في نقض حقیقة أجمع رأي الباحثین علیها اال اذا كان لدیه

 أضعاف ما أدلي به الي من استنتاجات أري انها ال تقوم علي أساس متین وحین قال لي ان
 العدد الخامس األصلي من جریدة ابو نظاره زرقا في سنة صدورها األولي في مصر، سیكون

 شاهدا مهما في هذا الموضوع، قلت له ان العدد عندي في مجموعة ناقصة من الصحیفة
وهو عدد صدر كغیره من االعداد الخمسة. تضم اثني عشر عددا من أصل خمسة عشر عددا  

 عشر أثناء وجود صنوع او المستر جمس والخدیو اسماعیل في مصر، والأظن انه كان من
وقد أرسلت صورة عن ذاك العدد مرفوقة. (الجرأة بحیث یتورط في الزعم واالدعاء  

والشك ان الصدیق رئیس التحریر مازال یحتفظ' أخبار األدب'بمسامرتي األولي الي مجلة   
).بها، وسأرسلها ثانیة مع هذه المسامرة

:احمد خیري باشا  2
 أعجب أشد العجب الستخفافك بكتب االستاذ الكبیر عبدالرحمن الرافعي الذي اعتبره من أعظم

لقیتك التي' الملف الوظیفي'مؤرخي مصر الحدیثة ان لم یكن أعظمهم، مفضال االعتماد علي   
أال یمكن ان یكون له ملف آخر نقل الي. تعتز بها، أفال یكون هذا الملف ألحمد خیري آخر؟  

 ملفات السراي بعد ان التحق بالعمل في المعیة الخدیویة؟ وانا، رفقا بزمیل عالم، احذرك من
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 التورط في االعتماد علي الملفات الوظیفیة في بحوثك العلمیة، وأرجوك، لفائدتي، ان تبحث
١٨٩٨لي عن الملف الوظیفي لتوفیق الحكیم وتتأكد من سنة مولده، فهو یزعم انه ولد سنة 

 ، وقد احتفل المجلس األعلي للثقافة قبل ثالث سنوات بمرور مائة عام علي مولده، وشاركت
ارجوك ان ١٩٠٢.في ذلك الحفل وألقیت بحثا أثبت فیه بما الیدع مجاال للشك انه ولد سنة   

 تراجع ملفه، فقد تتیح لك تلك المراجعة فرصة أخري للتعریض بي والهزء مني، تلمیحا او
.تصریحا

 في الشهور التي كنت أعد فیها رسالتي عن المسرح، كنت اذهب یومیا الي القلعة، حیث توجد
وكنت أري الوثائق والملفات الوظیفیة، مصدر. مجموعة الدوریات التي تقتنیها دار الكتب  

ولو لم تمنعني تربیتي واخالقي وضمیري العلمي. اعتزازك وفخرك، ملقاة في الممرات  
.القتنیت ما شئت منها بأبخس األثمان

 وما لنا نخوض في الوثائق والملفات الوظیفیة وكتب الرافعي، وأمامنا شاهد ال یكذب، اال اذا
'مذكراتي في نصف قرن'اتخذت قررا بتكذیبه، تذكر في مراجع كتابیك انك رجعت الي كتاب   

وان كنت قد رجعت الیه وقرأته فهل قرأت كل. فهل رجعت الیه حقا؟. ألحمد شفیق باشا  
.صفحة فیه او انك اكتفیت بالرجوع الي الفهرس، فلما لم تجد فیه ضالتك نحیته جانبا

أورد المؤلف نادرة أحب) ١٩٣٤مطبعة مصر، (من الطبعة التي في مكتبتي  ٤٢في الصفحة   
:ان اشركك واشرك القراء فیها، أوردها اثناء حدیثه عن عصر إسماعیل بالنص التالي

).ولم نعثر علي صورتیهما(وفي مقدمة األدباء الشیخ علي أبو النصر والشیخ علي اللیثي '
ملیح النكتة من ذلك ان) هكذا في االصل(سمیر  فوق انه شاعر  وكان الشیخ علي اللیثي   

، أراد ان یداعب شاعري القصر فأمر ان)حامل الخاتم(احمد خیري باشا مهردار اسماعیل   
إنما نطعمكم': تلصق ورقة علي باب الغرفة الخاصة بهما في عابدین وبها اآلیة القرانیة  

فلما رآها الشیخ علي فطن للدعابة وعرف مصدرها ونظم هذین البیتین من ' ..لوجه اهللا  
:الزجل

كان لي طحونة جوا الدار تدور وتطحن لیل نهار
دورت فیها الطور عصي ودورت فیها المهردار

 وكتبها في ورقة ألصقها بباب خیري باشا، وكان ذلك ردا ظریفا استملحه الخدیو وظل یردده
.'مع ندمائه

ألحمد) الملف الوظیفي(الأظن ألنها ستكلفك عناء البحث عن . هل ضحكت لهذه النادرة؟  
.شفیق باشا لتثبت انه كان كذوبا

في) ٤٣ص(وقد ذكر احمد شفیق باشا احمد خیري باشا في الصفحة التالیة من كتابه هذا   
إنه تلقي العلوم العربیة في األزهر ونبغ فیها وفي اللغة: من ذكرهم من أدباء العصر وقال  

.التركیة وهو من أصل شركسي
 ولمزید من التأكید ارجو ان تسمح لك أشغالك العدیدة بقراءة دیوان الشیخ علي ابوالنصر،

وكتب رحمه': قصیدة توجت بما یلي ) ٦٤ص (الذي ورد اسمه في النادرة، فقد وردت فیه   
 اهللا إلي سعادة احمد باشا خیري مهردار الحضرة الخدیویة لیستأذن له في التوجه الي

٢٣١.، ٢١٣وقد مدحه في موضعین آخرین من الدیوان، في ص ' الصعید
 ولكن ما لنا ولكل هذا، الم یكن حریا بك وانت المولع بالوثائق والملفات ان تعود الي محاضر

، وفي دورته١٨٦٦نوفمبر  ٢٥مجلس شوري النواب في دورته االولي التي بدأت في   
والي محاضر جلسة الهیئة النیابیة الثانیة في ١٨٦٨.مارس  ١٦الثانیة التي بدأت في   

١٠، وفي دورتها الثالثة الثانیة عقدت في ١٨٧٠دورتها االولي التي عقدت في اول فبرایر   
، حیث صحب احمد خیري باشا١٩٧٣ینایر  ٢٦وفي دورتها التي عقدت في  ١٨٧٠یونیو   

 الخدیوي بوصفه كاتبا له، ثم حامال لألختام، ثم مهردارا، نعم علیه بلقب باشا، لعلك تجد في
.هذه الوثائق ماتفقأ به عین الحسود

هل آمنوا او لم یدخل األیمان قلوبهم؟
وعلي ذكر احمد شفیق باشا، اراك تستشهد به وتلومني ألني تجاهلت قوله في مذكراته، 3  

بدأت تفد علي مصر بعض الفرق السوریة فكان ذلك منشأ'وهو من معاصري صنوع   
.'المسرح االهلي وأولي هذه الفرق هي فرقة سلیم النقاش

 أوال یا زمیلي الكریم، كان عمر احمد شفیق باشا في الفترة التي زاول فیها صنوع نشاطه
، ونحن نؤرخ نشاط صنوع المسرحي١٨٦٠مایو  ١٨سنة، فقد ولد في  ١٢  ١٠المسرحي   

، وشفیق باشا كتب في هذا الكتاب مذكراته، وكاتب المذكرات عادة١٨٧٢  ١٨٧٠بسنتي   
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یكتب ما عرفه وماخبره الما انتقل الیه بالسماع فضال عن ذلك فان قوله الذي اقتبسته، الینفي
 والیثبت وجود نشاط تمثیلي آخر هو نشاط صنوع والشیخ محمد عبدالفتاح علي وجه القطع

.والیقین، وهذا ماسیتبین لك بعد قلیل
أما جریدة الستردي ریفیو، التي تمسكت بها حجة دامغة في یدك، واتهمتني بأنني لم اطلع 4  

واتحذت دلیال علي ذلك انني ارخت المقالة التي ورد فیها ذكر صنوع،. علیها اال بالواسطة  
:وكان عنوانها

AN.ARAbIC PUNCH  یا لهذا الدلیل الساطع ١٨٧٩.، بدال من ١٨٦٧بسنة.
انظر الهمسة التي اختتمت بها ردي(ألم تعلم یاأخي أن كتبنا العربیة ملیئة باالخطاء الطباعیة   

ومع ٩.باللغات االجنبیة، وانت تعرف عددا منها دون شك، هو معكوس رقم  ٦وان رقم ) هذا  
 ذلك فسألحق بهذا الرد بعض فقراتها، لتراها رأي العین، لعلها توحي الیك بأن تؤلف كتابا

).انظر فقرتین من المقالة في المالحق. (مستقال
'الفرائد'ابتداء من مجلة .. لماذا تجاهلت': أما لومك الذي وجهته الي والذي بدأته بعبارتك 5  

یا زمیلي العزیز لو لم أتجاهل كل هذا الغثاء الذي ١٩٥١.حتي عبدالرحمن صدقي  1894  
 بني اكثره علي الوهم والتذكر والروایة الشفویة لما كنت اول مؤرخ موضوعي علمي منهجي

 للمسرح العربي، ولما أتیح للكثیرین، والاسمي أن یعیشوا وتنتفخ اوداجهم علي فتات
مرة١٣مرة ال  ١٦أما لماذا لم أثبت هذه االخبار التي حصلت علیها بعد طبع كتابي، . ماكتبت  

 كما قلت، فذلك ألن الكتاب اعید طبعه كما هو بالتصویر ولم اغیر فیه ابتداء من الطبعة الثانیة
 سوي المقدمة، اذ كنت معنیا بجمع معلومات النجدها في الصحف وال في اقوال الباحثین

 الهواة، اهمها البحث عن االصول التي اقتبست او مصرت او عربت او ترجمت عنها
 المسرحیات التي قدمت علي المسرح العربي، وقد وفقت حتي اآلن الي جمع معظمها ابتداء

١٩٣٥.حتي  ١٨٧٠من 
فهذا الخبر یخص. وال اعلم ماهي عالقة هذا الخبر بموضوعنا.. ': وتقول الفض فوك 6  

 ایضا رجال انكلیزیا اسمه مستر جمس ولعلك اعتبرته یعقوب صنوع علي اعتبار ان صنوع
.'الذي هو صنوع في هذا الخبر) سنوا(كان مشهورا باسم جمس سنوا، فاین اسم 

ثم اقرأ او األحري هذا البحث  اقرأ العدد الخامس الذي تجده في مالحق هذا الرد : وأقول  
 جمیع اعداد صحیفة ابونظاره زرقا التي اصدرها في مصر وفي باریس، تجده یخاطب او

اما كونه یوصف بانه. مستر جمس، مسیو جمیس، سنیور جمس: یشیر الي نفسه باسم   
 انجلیزي، وذلك ألن كان حمایة انجلیزیة، وكان المقیمون الذین یعودون الي اصول غیر

 مصریة او عثمانیة، یلجأون الي القنصلیات االجنبیة لالنتساب الي بالدها والحصول علي
 حمایتها التي تتیح لهم التمتع بالكثیر من االمتیازات، ومن أهمها التقاضي أمام المحاكم

 المختلطة علي كل هذا موضوع العالقة لك به، الن اختصاصك هو اعادة كتاب تاریخ المسرح
.العربي بمنظورة جدید خاص بك ومن ابتداعك

ینفي المؤلف في معرض تكذیبه لصنوع، انه كان مدرسا في المهندسخانة،: المهندسخانة  7  
.الغي دیوان المدارس) ١٨٦٣  ١٨٥٤(ودلیله علي ذلك ان سعید باشا 

الري(ان الخدیو اسماعیل أعاد تنظیم دیوان المعارف وانشأ مدرسة المهندسخانة : ونقول له  
وقد). ١٩٧ص١عصر اسماعیل للرافعي ج: انظر(في العباسیة  ١٨٦٦في سنة ) والعمارة  

عندما حدثت ١٨٧٨كان صنوع، فیما نعلم، مقربا من اسماعیل ورجال عهده، حتي سنة   
أفال یجوز ان نفترض ان الخدیو او احد رجال عهده النافذین، عینه مدرسا. الفرقة بینهما  

 للغات التي كان یجید عددا منها، بدوام كامل او ببعض الدوام في المهندسخانة لفترة مابین
یستطیع) حجة الحجج(هذا جائز ومقبول طبعا، لوال انه الیملك ملفا وظیفیا  ١٨٧٨.و 1866  

 المؤلف المحقق ان یركن الیه في التثبت من ذلك، ولذا فمن األسهل علیه ان یتهمه بالكذب،
.جریا علي عادته في تكذیبه وتكذیب سواه

فقد' التجارة'اما عالقة صنوع باألفغاني وعبده وهجومهما علیه وعلي صحیفته في جریدة   
وبین ١٨٧٩یونیو عام  ٢٤شرح صنوع ظروف هذا الهجوم ومالبساته في صحیفته عدد   

 انه كان بضغط وتدبیر من اسماعیل ورجاله قبل اسابیع من تنازله عن العرش ومغادرته
١٨٧٩.یونیو  ٣٠مصر في 

ینایر ١٩ولو كان بینهما خصومة حقیقة لما مدحه صنوع عندما حضر الي باریس في   
١٨٨٣.فبرایر  ١، ولما كتب جمال الدین مقالة وتحیة لصنوع وصحیفته نشرت في 1883  

الثمانیة عشر التي اصدرها األفغاني وتلمیذه محمد' العروة الوثقي'ولو رجعت الي اعداد   
، لما وجدت بها مساسا او غضا من١٨٨٤اكتوبر  ١٧مارس حتي  ١٣عبده في باریس من   

).وأنت تؤثر التلمیح عادة( شأن صنوع وصحیفته، التصریحا والتلمیحا 
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:الفاقرة او قاصمة الظهر: محمد عبدالفتاح 9
 الفاقرة، لغة، الداهیة الكاسرة للفقار، وهي بمعني قاصمة الظهر، وقد تعمدت التكرار ألنه

في ثبت مراجعك في كتابك األول، ولم' الوقائع المصریة'ادرجت یازمیلي الكریم . یفید أحیانا  
،١٨٦٩وحددت السنوات التي رجعت الیها وهي ' المحاكمة'تذكرها في كتابك   

مثال، وهي سنة زعم الزاعم، وهو ١٨٧٢، فلماذا لم ترجع الي سنة 1871،1877،1878  
التقل لي انها مفقودة في مجموعة دار الكتب، ألنني. أنا، ان مسرح صنوع كان ناشطا فیها  

 رجعت الیها فیها وثمة نسخ منها في مكتبة مجلس الشعب ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة
 جامعة عین شمس، جامعتك ربما فعلت ذلك سهوا او تعجال، او، وبعض الظن إثم تجنبت

.ذكرها عامدا متعمدا
برمودة ٣٠الموافق  ١٢٨٩صفر  ٢٩، الصادر في ٤٥٥في الصفحة الثانیة من العدد   

:، االعالن التالي١٨٧٢األفرنجي ) اي مایو(مایه  ٧و 1588
صورة اعالن وارد¢

 قد ارتقت األنام في التمدن في زمن سعادة الخدیو المعظم حتي بلغت ما الیبلغه غیرها من
ومن جملة التمدن وجود التیاترات خصوصا التیاترو العربي الجاري مجراه في. األمم السابقة  

).تیاترو صنوع او سنوا او مستر جمس: أقول(حدیقة االزبكیة 
االسم الذي: أقول(ولما كانت جمیع الناس مجدین في تحصیل التمدن شرعنا في طبع لعبة   

ونشرها علي جمیع المحبین للوطن لزیادة التمدن ویكون) استعمله صنوع للمسرحیة  
 اخذالنسخ من محل محمد افندي عبدالفتاح الكائن بالموسكي بحارة االفرنك بجوار الخواجة
 كمواره التاجر وثمن النسخة الواحدة فرنك واحد واللعبة التي صار طبعها حینئذ تسمي لیلة

¢.من النهار ٥وان الحضور ألخذ النسخة سیكون من ابتداء الساعة واحدة لغایة الساعة 
 أظن، وبعض الظن أثم كما أسلفت، ان عینك وقعت علي هذا االعالن، وانت علي منصة

 القضاء تحت قوس العدالة، تمثل االدعاء في محاكمة المدعي علیه المدعي الكذاب یعقوب بن
 روفائیل صنوع المعروف بجمس سنوا، فرأیت انها في مصلحة المتهم فكتمتها واهللا سبحانه

).والتكتموا الشهادة ومن یكتمها فإنه آثم قلبه': وتعالي یقول في كتابه العزیز
.فما هي حكایة محمد عبدالفتاح هذا

نقال عن كتاب) من جمیع الطبعات ٩٠ص (' المسرحیة في االدب العربي'ذكرت في كتابي   
EGYPTE SATIRIQUE لبول دي بنییر، الذي اعدت طباعته في بیروت في دار صادر  

ألتكسب بكتب صنوع ومجالته وما كتب عنه، ولذا ادافع عنه حتي تروج هذه ( ١٩٧٢سنة   
ان شیخا) الكتب والمجالت كما یقول زمیلي الرفیع التهذیب في ختام مقاله الذین نحن بصدده  

واورد االستاذ. ازهریا اسمه محمد عبدالفتاح تأثر بحركة صنوع، والف مسرحیة اسمها لیلي  
 المهذب الدكتور ابراهیم عبده، شیخ مؤرخي الصحافة المصریة، هذا الخبر في كتابه

ومنذ ذلك الوقت والشیخ محمد. ، نقال عن حدیث لصنوع عن مسرحه٣٢ص ' ابونظارة'  
ولم. عبدالفتاح یؤرقني، فتشت عنه في فهارس دور الكتب فوجدت له كتبا في الدین واالدب  

 اجد لمسرحیته تلك ذكرا حتي قرأت االعالن الذي نشر في الوقائع المصریة واوردناه بنصه
وقد وفقني اهللا بعد جهد. سابقا، اثناء مراجعتي للجزء االول من كتابي ذي االجزاء االربعة  

 جهید ومساعدة من صدیق كریم الي العثور علي نسخة من تلك المسرحیة لن أخوض في
 التفاصیل اآلن خشیة ان تصبح مشاعا لباحثي هذه االیام الذین هم في التألیف واصدار الكتب

).وهذا مثل عربي مهذب(اسرع من ام خارجة في نكاحها 
ردا علي مزاعم یعقوب' محاكمة مسرح یعقوب صنوع'فماذا قال المؤلف الكریم صاحب كتاب   

.صنوع وبول دي بینییر الخاصة بالشیخ محمد عبدالفتاح؟
:یقول تعلیقا علي ما أورده الدكتور ابراهیم عبده

ولكن ما یهمنا من هذه الطرائف ماقاله الدكتور، ان یعقوب صنوع قال وهو یحدثنا عن... '  
 متاعبه انه عرض روایة لیلي الول مرة علي مسرحه التیاترو الوطني، وهي مأساة كتبها له

.صدیقه الشیخ محمد عبدالفتاح وحضرها الوزراء وكثیر من العلماء والشعراء
تتمثل في ان هناك مؤلفا هكذا یقول الدكتور االستاذ السید علي اسماعیل  وأهمیة هذا القول '  

فهل في تاریخ)! لیلي(الف لصنوع مسرحیة ) الشیخ محمد عبدالفتاح( مسرحیا اسمه   
، مؤلفها شیخ)لیلي(مسرحیة باسم  ١٨٧٢وحتي عام  ١٨٦٩المسرح المصري منذ عام   

.؟)محمد عبدالفتاح(یدعي 
 وللوصول الي حقیقة هذا االمر كان البد من البحث اوال في تاریخ المؤلفات، والمؤلفین،

وجدنا) یا للباحث المدقق المتتبع: أقول(وبالبحث في التاریخ . وثانیا البحث في صحف صنوع  
والعمل الفني الثاني ١٩٢٧.كان فیلما مصریا بدأ تصویره عام ) لیلي(ان اول عمل فني باسم   
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محمد(أما البحث عن اسم . ، كما هو معروف١٩٥٣كان للمازني عام ) لیلي(تحت اسم   
كمؤلف او كاتب في هذه الفترة فلم نجد غیر شخص واحد توفي في اواسط القرن) عبدالفتاح  

).١٥٦  ١٥٥المحاكمة . (الخ'.. ثم!. التاسع عشر، اي وصنوع عمره عشر سنوات
هل اطلعت حقا علي: ابدأ تعلیقي علي الفقرة األخیرة من هذا االقتباس واسأل الباحث المدقق  

حركة الترجمة'اما أنك اكتفیت بكتاب جاك تاجر . كتب تاریخ المؤلفات والمؤلفین، كما تقول؟  
ومن قال لك ان الشیخ األزهري كان مترجما حتي تبحث. 'بمصر خالل القرن التاسع عشر  

معجم'هل اطلعت علي . عنه في كتاب عن حركة الترجمة خالل القرن التاسع عشر  
في العمود رقم(لیوسف الیان سركیس، وهو اهمها وقد ذكر ' المطبوعات العربیة والمعربة  

، مصر'تحفة األلباب في مجالس األحباب'الشیخ محمد عبدالفتاح، وذكر كتابه ) 1677  
صفحة وقد اهداه الي صدیقة جمس ٥٢، )م١٨٩٢. (ه ١٣١٠، المطبعة المیمنیة 1305  
تحفة اولي'وهل رجعت الي فهارس دار الكتب المصریة، وقد عثرت فیها علي كتابة . سنوا  

نجاح'، فضال عن كتابین آخرین له یؤكدان میوله الروائیة هما 'االلباب في مجالس األحباب  
وهي كما وصفت في الفهرس حكایة 'السید غندور وخیانة اسطي طرطور والصنعة حكمت  
، وصف'السبك واللهج'والثاني هو . فكاهیة تجاریة قضائیة اجتماعیة، طبع حجر، القاهرة  

قصة أدبیة تاریخیة تتضمن سیرة السید حزنبل وبنت عمه زلكوته وما'في الفهرس بأنه   
طبع'وهي مرتبة علي أربعة واربعین سبكا وعلي ست وعشرین لهجة . جري في سیاحته  

ثم لماذا لم تبحث في مرجع المراجع وهو. صفحة ١٦٤) م١٨٧٦(ه ١٢٩٣القاهرة  حجر   
للمستشرق كارل بروكلمان، وهو یذكر له في الملحق الثاني، ص' تاریخ األدب العربي'كتاب   
فأرجو ان(من الطبعة األلمانیة ثالثة كتب منها لعبته التیاتریة التي سنفاجئك بها اآلن،  736  
).تتماسك

نقال عن' ...تحفة األلباب'كتابه  ١٨٠: ١٠' معجم المؤلفین'وقد ذكر له عمر رضا كحالة في   
للبغدادي وذكر انه ١:٢٤٣'ایضاح المكنون في الذیل علي كشف الظنون'فهارس الدار وعن   

والأشك في انك سمعت بهذه المراجع بوصفك رئیس. درس في المدارس االوروبیة بمصر  
فلماذا تجنبتها واكتفیت بكتاب جاك تاجر. قسم الدراسات األدبیة بدار العلوم في جامعة المنیا  

وتزعم كذلك أنك قرأت صحف صنوع التي اصدرها في. الذي الیجدي فتیال في هذا الموضوع  
علي اسهامات محمد عبدالفتاح او وقعت وأغمضتها  ألم تقع عینك  ١٩١٠.  ١٨٧٩باریس   

 فیها واشادة صنوع به واعتزازه بصداقته، ربما لمست ذلك لمس العین، ولكن أقنعت نفسك
وللتذكیر، او التنبیه،. انها كلها من اختراع صنوع، ألنك قررت ان تتهمه بالكذب والخداع  

:ارجوك ان تراجع االعداد التالیة من صحفه
.قصیدة لمحمد عبدالفتاح في مدح السلطان عبدالحمید  ٢٥/٣/١٨٩٢عدد   1

قصیدة لمحمد افندي عبدالفتاح صاحب التعریف والتألیف المشهور  ٥/٨/١٨٩٣عدد   2  
 اسمه علي كل لسان البرق في الغرب والشرق بمناسبة زیارة السلطان عباس حلمي الي

.باریس
لمحمد افندي عبدالفتاح خادم العلم' السعد الحمیدي'مقال بعنوان   ٥/١١/١٨٩٣عدد   3  

.الشریف باألزهر
.مقالة وقصیدة لمحمد عبدالفتاح مدرس اللغة العربیة بباریس  ٣/١١/١٨٩٤عدد   4

قصیدة لمحمد افندي عبدالفتاح في مدح المسیو لویه رئیس الجمهوریة  5/6/1899  5  
:الفرنساویة، قدمها صنوع بقوله

وها قصیدة منها تفضل علینا بها الصاحب الصدیق والخل الشقیق من له علینا المآثر غیر'  
 مرة والكرة بعد الكرة في مثل هذه المعاني وله الباع الطویل بتنقیح تلك المباني من تعدد

وخلتنا. الزالت محبتنا معه طویلة األمد. محمد افندي عبدالفتاح. اقواله في جرائدنا كالمصباح  
.'ممتدة إلي األبد

.نبذة له في مدح صدیقه السید سلیمان بن ناصر  15/9/1899  6
محمد: مقطوعة له في مدح البرنس محمد عبدالقادر موقعة هكذا  ١٩٠٢مارس   7  

.عبدالفتاح االزهري
قال': الیه قائال ١٩٠٥اهدي صنوع اعداد صحیفته لسنة : السنة التاسعة والعشرون  8  

 ابونظارة قد أهدیت هذه االعداد الي صدیقي الوفي الفاضل محمد افندي عبدالفتاح واتحفها
.بهذه المقالة

 وأرجوك ان تبحث في الملفات الوظیفیة ودار الوثائق، مصدراك األثیران، لعلك تجد له كتبا
.أخري، لم اعثر بها في مصادري، او معلومات عنه تضیف الي ما لدي من معلومات

التي تزعم انك اطلعت علیها ' الوقائع المصریة'كل هذا یتضاءل أمام اإلعالن الذي نشرته   
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، وهو نص مسرحیته التي في'الفاقرة او قاصمة الظهر'واماما سمیته  وقد اوردناه سابقا   
.حوزتي، وسأقتبس منها بعض ما جاء في مقدمتها وخاتمتها

العنوان
 نزهة االدب في شجاعة العرب المبهجة لالعین الزكیة في حدیقة االزبكیة تألیف محمد

عبدالفتاح المصري احد تالمذة األزهر
من المقدمة

وتعاقبها الدر. لما أبصرت جواهر التمدن قد انتظمت في سلك المعالي). وبعد).. (٢ص(  
)٣ص(جال . وبرزت أهل المعارف في میدان التصانیف. الثمین منثورا علي بساط اللیالي  

الذي صنف من. جواد فكرهم الصافي في حومة التصانیف خصوصا صدیقنا جمس المعتبر  
حتي. وقد كانت الناس قبله علي عدم وجوده في قلق. أعظم هذا الفن ما یزید علي اثني عشر  

.وشرع في أعماله فجاء كما الفلق وبعد اطالعي علي تلك التصانیف. انه اظهر همته العالیة  
ثم عرضتها علیه. وكونت تلك المكینة من تصوراته. حنیت شوقا اقتفاء طریق آثاره المنیف  
ومال نحو ما احتوت علیه قلبهم،. فقر بها نظرهم. وعلي من له إلمام بمفرداته وتركیباته  

وألبناء الوطن في كل األمور مراع. فرأیت ان اهدیها الي من هو فوق أعلي الرتب سام  
من) ٤ص(صاحب السیاسة والفضل الزاهر . فلم أر أعظم من ذي الرونق الباهر. ومحام  

ابهج اهللا. الوزیر األعظم اسماعیل باشا الصدیق. ولروحه صدیق. علي جسم الزمان أمیر  
وأعظم السرور عندي. وأسرنا بحیاته البهیة. وأسر بالسرور سیره وهیامه. بالتحف أیامه  

.ألن افتتاح هذا الفن لما كان بمساعدته. قبولها مني بیده السخیة
واختتام هذه النسخة لما كانت ألجله فاح مسكیه فوق عبیر الروض. قارن الطالع األشهر  

¢.واهللا المستعان وعلیه التكالن. األزهر
:هذه مقدمة كاشفة، نستخلص منها المعلومات التالیة

.كانت عالقة صداقة یشد من أزرها اهتمامهما بالمسرح) جمس(عالقة المؤلف بصنوع   1
كان رائد هذا الفن في مصر، وقد الف حتي تاریخ صدور روایة الشیخ) جمس(صنوع   2  

).لعبة(محمد عبدالفتاح اثنتي عشرة مسرحیة 
، ألنه كان)اسماعیل باشا المفتش(اهدي المؤلف مسرحیته الي اسماعیل باشا صدیق  3  

.التي كان یرأسها صنوع. راعیا لجمعیة التیاترات العربیة
نعود الي المسرحیة

)٥ص (
)اسماء اشخاص اللعب(

األمیر زیدان ، لیلة بنته
األمیر عمران ، الشاطر حسن

)سعدة دادت لیلي(
علي من فرسان قبیلة األمیر عمران 

)المنظر األول(
)صیوان األمیر زیدان(
)لیلي ثم سعدا(

الفجر أهو الح قوموا یاتجار النوم
عجب تناموا وعیني لم تذوق النوم 
نزلت بحر المحبة مااحسبوشي عوم
غرفت قاتلت جمیع الناس تستاهل

عشق الجماالت غندرة الیوم وغیر الیوم

)اقتباس من الخاتمة(
)٤٧ص (
في سلك. وبحمد من بظریف نعمائه تتم الصالحات قد استكمل نظم عقد درر هذه المقاالت'  

 تكون من بدائع الحكم البهیة في ظل أیام شملتها شمائل التمدن الزهیة من لطیف نور الخدیو
 المعظم أسر اهللا جمیع األنام بحیاته وعزه المفخم وعفي عن أمة االجابة ما جنته من تحف

ومما قد أظهر من. ما دامت السموات واألرض والمروة والصفي). لم أفهم معناه( وصفي   
علي ذمة مؤلفها في هذا العصر. طبعها في هذه األیالم النامیة. محاسن هذه النزهة السامیة  

 محمد عبدالفتاح المصري بالمطبعة التي قد تزینت بطبع معظم اللغات والفنون وصارت مركز
وسمیت تأصال بالتلیانیة، واشتهرت قدیما بالكاستلیة، نسبة للخواجة. االیام تالحظها العیون  
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انتهي): ١٢٨٩سنة (جاكموا كاستلي الزالت علي مدار االزمان عامرة وذلك في غرة صفر 
نالحظ علي اسلوب الشیخ شیئا من الركاكة وهذا ناتج عن خلط بین العامیة': أقول  1  

 والفصحي وااللفاظ الدخیلة الدائرة علي األلسن آنذاك، محاوال ان یأتي بحوار معبر عن
علي طریقة صدیقة ومعلمه الفصول  مستوي الشخصیات وقد قسم مسرحه الي مناظر   
.صنوع في لعبة التیاتریة ومسرحیاته التي نشرناها

في السنة التي صدرت' ابونظاره زرقا'المطبعة الكاستلیة هي التي كانت تطبع صحیفة   2  
.فیها في مصر

١٨٧٢.ابریل  ١٠= ه  ١٢٨٩غرة صفر   3
.وانا اعد األن هذه اللعبة التیاتریة او المسرحیة للنشر لتقرأها كاملة، وتقر عینا

 
 خاتمة

سید علي اسماعیل تفضله باصدار هذا الكتاب الذي لواله ولوال. وفي الختام أشكر للزمیل د  
 كتابه السابق، لما اتیح لي ان اضع األمور في نصابها، وان اصحح الوهم الذي كاد البعض
 ان یظنه حقیقة، وان امحو الشك بالیقین، مدفوعا بحرصي األكادیمي متقیدا بمنهج البحث

 العلمي السلیم، فقد غدا الكثیر من البحوث التي تصدر في ایامنا هذه، وخاصة عن الجامعیین،
.بال علم وبال منهج، وال ادري من یتحمل هذا الوزر
ستة من كتبه ذات القیمة، ٥/١/٢٠٠١كما أشكر الزمیل الكریم علي تفضله باهدائي في   

:قدمها باهداءات اخجلتني حقا وهي،
الي من' 'محمد یوسف نجم مع تحیاتي . د.الي العالم العالمة في مجال المسرح العربي أ  

الي العالم الفذ صاحب الدراسات القیمة' تتلمذت علي یده دون ان اراه الي من تمنیت ان اراه   
الي من دفعتني' 'العظیمة التي حفرت اسمه بحروف من النور في مجال المسرح العربي   

.'الي مؤرخ المسرح العربي األول' 'كتاباته الي التخصص في مجال التراث المسرحي 
 فما عدا مما بدا، ولم انقلب الثناء ذما وهجاء وتجریحا، صریحا ومبطنا، في رده علي مقالي

وعمال بما نشئت علیه، وبما لقنته من شیوخي الكبار، الیسعني' اخبار االدب'الذي نشرته في 
.اال ان أسامحه واغفر له زالته وأسال اهللا له الهدایة

ثمة أخطاء نحویة ولغویة ولحن وركاكة في التعبیر في: همسة أخیرة في اذن زمیلي الكریم  
 كتابیك اللذین قرأتهما، لعلها جمیعا مما جنته ید الطابع في المطبعة، وكثیرا ماجني علینا

اذ الیمكن ان افترض باي حال من االحوال ان استاذا كبیرا یحمل الدكتوراة. اصحاب المطابع  
 في اللغة العربیة وآدابها من جامعة عریقة ویرأس قسم الدراسات االدبیة بكلیة دار العلوم
 بجامعة المنیا، یمكن ان یرتكب مثل هذه األخطاء فإذا احتجت الي قائمة بها لتستدركها في

 الطبعات التالیة فالرجاء توجیه رسالة الي علي عنواني في الجامعة األمریكیة، بیروت،
 الرسلها لك مع الشكر راجیا ان یكون هذا الرد خاتمة هذا الجدل الذي لم یكن بالتي هي

.أحسن، كما علمنا دیننا الحنیف
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