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 اختالف الباحثین في تراث يعقوب صنوع 
  عامر صباح المرزوك

 
اختلف الباحثون في تراث يعقوب صنوع ، الكاتب والشاعر والمخرج والموسیقي والصحافي ، فھو 
أبو : (مؤسس أول مسرح وطني في مصر والرائد الثالث للمسرح العربي ، عرف بأسماء متعددة منھا 

، عرف نشاطه في مصر باتجاھین بارزين ) نظارة ، أبو زمارة ، الحاوي ، النظارات المصرية ، مولییر مصر
 . ھما الصحافة والمسرح 

م في القاھرة ألبوين يھوديین ، عمل والده مستشارًا لألمیر ١٨٣٩ولد يعقوب روفائیل صنوع في العام 
احمد يكن حفید محمد علي ، فأتیحت الفرصة لیعقوب لإلطالع على معظم الثقافات فدرس التوراة 

 . واإلنجیل والقرآن وكان مؤمنًا بوجود اهللا 
ظل اسم يعقوب صنوع منسیًا لفترة طويلة ، فلم يذكره الكثیر من المھتمین في المسرح العربي ، 

للباحث الدكتور جمیل نصیف التكريتي ) المسرح العربي ريادة وتأسیس(وھذا ما نقرئه في كتاب 
، الذي تناول ريادة المسرح العربي من ظھور أول نشاط  ٢٠٠٢الصادر عن دار الشؤون الثقافیة ـ بغداد 

م وختامًا بخصائص ١٨٤٧لمارون النقاش وذلك في العام ) البخیل(مسرحي عربي وھو مسرحیة 
واني . التي تنحصر بین بالد الشام ومصر . مسرح يعقوب صنوع ، أي انه درس فترة التأسیس فقط 

آرى ان الدكتور التكريتي كان موفقًا حینما شرع في اصدار دراسة جديدة عن المسرح العربي الذي 
 . تفتقره المكتبات المتخصصة في المسرح 

ـ١٨٤٧المسرحیة في األدب العربي الحديث (وذكره ايضًا الباحث الدكتور محمد يوسف نجم في كتابه 
م ، فیذكر الدكتور نجم ، المسرح في مصر من خالل ١٩٥٦الصادر عن دار الثقافة ـ لبنان ) م١٩١٤

الذي زار القاھرة حوالي سنة ) Carsten Nibuhr(اشارته لموضوع الرحالة الدنمركي كارستین نیبر 
م وقد ذكر ان ھناك فرقة تمثیلیة تتكون من عدد من الممثلین وھؤالء مختلفین الديانات وكانوا ١٧٨٠

 . يمثلون في الھواء الطلق ويستخدمون فناء البیت كمسرح وھذا مـا اثار دھشه 
لعل اول خطوة عملیة جدية في سبیل اقامة مسرح : (.. ومن ثم يذكر الدكتور محمد يوسف نجم 

عربي في مصر ، ھي تلك الخطوة التي اضطلع بھا يعقوب صنوع ، في النصف الثاني من القرن 
 ...) . الماضي 

الصادر عن ) المسرح في الوطن العربي(وجاء على ذكره الباحث الدكتور علي الراعي في كتابه 
م ، ولكن بشكل مھمش أي كان مروره علیه بشكل سريع ١٩٨٠سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت 

كیف انه تلقى مرانه المسرحي باالشتراك بالتمثیل .. ويجئ دور الرائد الثالث يعقوب صنوع : (فیقول 
م مما اوحى له بأن ينشئ ١٨٧٠في مسرحیات فرقتین اوروبیتین ، فرنسیة وإيطالیة زارتا مصر عام 

 ..) . فدرس اعمال كل من جولدوني ومولییر وشريدان.. مسرحًا عربیًا يغترف من ھذا المعین 
كما جاء ) الصحفي الثائر(م واسماه ١٩٥٥كما أصدر الدكتور إبراھیم حمادة كتابًا عن يعقوب صنوع عام 

كان ... في ھذا الكتاب سیرة لصحفي ثائر نادر المثال في تاريخ الصحافة المصرية : (في المقدمة 
يمتاز يعقوب صنوع أو أبو نظارة كما عرف في التاريخ بأنه .. مؤرخًا دقیقًا لفضائح العصر ومباذل القصر 

كان أول من انشأ مسرحًا في مصر ، وأول من أصدر صحیفة ھزلیة كاريكاتورية في الشرق قاصیة 
ودانیة ، وأول من اخرج مجلة باأللوان ، وأول من نفى من اصحاب األقالم ، وأول من جاھد في مصر 
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ونجد ..) . والسودان ضد االستعمار في كل مكان أربعة وثالثین سنة وبطريقة لم يسبقه إلیھا إنسان
 . ذكر لصنوع في دراسات اخرى لم يتسن لنا ذكرھا 

) : السفور(بینما تغافلت دراسات كثیرة عند ذكر تراث ھذا المسرحي فقد كتب محمد تیمور في مجلة 
أتانا التمثیل من ايطالیا عن طريق سوريا ، وأول من جاءنا به قوم من فضالء السوريین أمثال النقاش (

وأديب إسحاق والخیاط والقباني ، وفدوا إلى مصر مقر العلوم واآلداب الشرقیة لینشروا فیھا بذور ذلك 
وھكذا ...) وانشأوا بأيديھم فن التمثیل في مصر بعد ان كنا ال نعلم من أمره شیئًا يذكر ... الفن الجديد 

 . نرى ان الدكتور محمد تیمور لم يأت على يذكر يعقوب صنوع مطلقًا 
محاكمة يعقوب (بینما كنت قبل فترة قلیلة أتصفح مواقع االنترنت فأندھشت حینما قرأت مقاًال بعنوان 

/١٧/٣في جريدة أخبار األدب المصرية في والمنشورة ) ھدم أسطورة رائد المسرح المصري... صنوع 
م ٢٠٠١الصادر عام ) محاكمة يعقوب صنوع(م لكاتبھا رابح لطفي جمعة وھو يستعرض كتاب ٢٠٠٢

لكاتبه األستاذ الدكتور سید علي اسماعیل رئیس قسم الدراسات األدبیة بكلیة دار العلوم ـ جامعة 
، وفندت ) محاكمة مسرح يعقوب صنوع(منذ أن كتبت كتابي : (المنیا ، حیث يقول الدكتور سید علي 

فیه كافة مزاعم يعقوب صنوع ـ ومن كتب عنه من الباحثین ـ بأنه رائد للمسرح العربي في مصر ، 
فاإليجابیة كانت تناقش الفكرة واألدلة المثبتة في . وجدت لھذا الكتاب أصداء إيجابیة وأخرى سلبیة 

الكتاب بكل موضوعیة وتنتھي إلى قبول الطرح ، أما األصداء السلبیة فكانت ترفض الفكرة دون مناقشة 
وفي مشاركتي األخیرة في مھرجان الكويت المسرحي الثامن في إبريل الماضي ، وجدت أن ھذا 

. الموضوع ُيناقش على الصعید العربي وباألخص في األردن وسورية والعراق وبعض دول الخلیج العربي
ناھیك عن كتابات الدكتور نادر القنة واألستاذ عالء الجابر حول ھذا الموضوع في الكويت، وذلك من 

خالل لقاءات عديدة تمت في المھرجان مع بعض الضیوف من الدول العربیة ھذا الموضوع على الجمیع، 
لعل أي مھتم يجد ولو دلیًال واحدًا على قیام يعقوب صنوع بنشاط مسرحي في مصر خدمة لتاريخ 

المسرح فأنا على أتم استعداد لسحب فكرتي فور إيجاد ھذا الدلیل علمًا بأن معظم األدلة المنشورة 
في الدراسات واألبحاث والمقاالت ورسائل الماجستیر والدكتوراه ، التي تقول بأن يعقوب صنوع له 

نشاط مسرحي في مصر ، وأنه رائد المسرح العربي في مصر، تم تفنیدھا وإثبات عدم مصداقیتھا في 
كتابي سابق الذكر لذلك أرجو مناقشة الموضوع بعیدًا عن الكتابات المذكورة في الكتاب ، والبحث عن 

أدلة جديدة تستحق المناقشة ، إال إذا أراد أي شخص مناقشة أي جزء من الكتاب من خالل رؤية 
مع مالحظة أن ھناك ملحقًا يتعلق بھذه القضیة نشرته في . جديدة ، ووجھة نظر تستحق المناقشة

الجزء األول ، الصادر عن ھیئة ) م١٩٣٥ـ١٩٠٠مسیرة المسرح في مصر (ختام كتاب آخر لي وھو 
) محاكمة مسرح يعقوب صنوع(م ، فلعله يفیدكم في النقاش علمًا بأن ملخص كتابي ٢٠٠٣الكتاب عام 

 )) . مسیرة المسرح في مصر(و
ھكذا نرى أوجه التشابه االختالف في الدراسات والكتب حول تراث يعقوب صنوع التي تحیرنا وتشرد 

عقولنا ، بین الحقیقة والسراب ، والتي تتزايد تعقیدًا يومًا بعد يوم ، فعلى الناقد المتخصص ان يثیر ھذه 
فھنا يواجھنا سؤال . النقطة النھا مھمة ، فكل دراسة جديدة تختلف اختالفًا كبیرًا عن التي سبقتھا 

؟!مھم ؟ على اية مصادر نستعین في كتاباتنا ؟ حتى ال نقع فـي الخطـأ 
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