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! وبحوثه.. المسرح المصري  
.بال ملل اواصل

واقسام المسرح بالجامعات.. في تصوري ان معهد الفنون المسرحیة التابع الكادیمیة الفنون  
.والتي لها الحق في منح الدرجات العلمیة الماجستیر والدكتوراة.. والعربیة ایضا.. المصریة

العتماد اولویات هذه البحوث والرسائل العدیدة التي تتقدم بها الجامعة او' خطة'ان یكون لها   
.بمطلق حریة الباحث والمشرف علي رسالته ولجان مناقشاتها.. المعهد

وفي حق.. في حق المسرح المصري.. لتمنح درجاتها العلمیة المؤسسة علي اخطاء فادحة  
.المشرفین علي هذه البحوث ولجان مناقشاتها

لماذا؟
 الن هناك مواقع كثیرة مستغلقة في تاریخ المسرح المصري، صحیح ان المركز القومي

قد اضاء كثیرا من المواقع المستغلقة.. للمسرح خصوصا في مرحلة الفنان محمود الحدیني  
رائد المسرح المصري' اكذوبة'في تاریخ المسرح المصري اال انها لم تتوغل الي منطقة   

.یعقوب صنوع لتنفي هذا الموضوع من اصله
والن الخدمة.. ونظرا الن ادوات البحث حالیا اصبحت متاحة عن طریق شبكة االنترنت  

 الخاصة بجریدة االهرام دیوان العصور اصبحت متاحة للتأكد من البحث المقدم حول ادعاء
.مضافا الیه جمیع المجالت الفنیة في ذلك الوقت.. السید یعقوب صنوع

ان تتناوله.. سید علي مطبوعا من خالل هیئة الكتاب. فمن الواجب اآلن وقد ظهر بحث د  
من.. او مناقشة الباحث فیما یتوارد من بنود للنقاش.. القرار البحث الجاد.. الهیئات المعنیة  
لها أهدافها.. في ذلك الوقت' الیهود'الن مالعیب .. من اجل الحقیقة.. اجل التصحیح  

..السیاسیة ولو علي المدي البعید، لیبرأ المسرح المصري من هذا الدور المزیف والدخیل  
.'الیهود الكاذب'حتي وان كانت هناك اقالم متعنتة لتدعم دور 

 
 :أحمد حسین الطحاوي

ولقد اشتهر یعقوب صنوع بأنه'یقول االستاذ احمد حسین الطحاوي في مقدمته لهذا البحث   
وبأنه رائد المسرح المصري الذي انشأه في الفترة.. رائد الصحافة الهزلیة الفكاهیة االنتقادیة  

فصفحة ابونضارة.. ویقر الباحثون والمثقفون بریادة الرجل الصحافیة ١٨٧٢ ١٨٧٠من   
 وابوصفارة مازالت باقیة وموضوع اهتمام الدارسین اما مسرحه، فحتي قبیل صدور هذا

ولكن بعد تداول نسخ هذا العمل.. مازال قائما ورائدا' محاكمة مسرح یعقوب صنوع'الكتاب   
ذلك ان.. فسوف یخسر الكثیر، بل سیصیر كالما عاطال من الحقائق.. النقدي الجريء؟  

 المؤلف شكك في وجوده، حتي اوصلنا، او كاد إلي الیقین واوقع في روعنا انه لم ینشأ اصال،
 فال الصحافة المعاصرة له ذكرته، وال معاصروه قالوا بذلك ولیست هناك شواهد اسمیة او

وهو امر.. عنه ومن تأثروا به وساروا علي طریقه' صنوع'فعلیة تثبت وجوده اللهم اال كالم   
فإذا كان صنوع انشأ مسرحا فعال، فأین االدلة الدالة علیه؟؟ واذا كان لم ینشيء.. یثیر الرثاء  
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 مسرحا وان كل ما قیل اكاذیب وافتراءات، فكیف شاعت هذه التخرصات دون شاهد یشهد بها
 او برهان علیها؟ وكیف دبجت المقاالت، وألفت الكتب الضخام، ووضعت الرسائل العلمیة التي

.ناقشها اساتذة متخصصون واجازوها، ورسخت هذا االعتقاد؟
 علي ان هذا المسرح وهم كبیر، ولم یشید اال في مذكرات صنوع وصحفه التي صدرها إلي

وتناقلتها االقالم والشفاه.. فتبناها من تلقاها واصدر بشأنها احكاما.. غیره وهو في منفاه  
.علي مر االیام دون بحث او استقصاء

 وهذا الكتاب یزیح النقاب ویكشف عن مختلف المالبسات التي مر بها هذا المسرح الموهوم
.وكیف رسخ شیئا فشیئا في االذهان

سید علي اسماعیل متنوعة في اثبات عدم صلة صنوع بالمسرح. وكانت وسائل المؤلف د  
.المنظور

 وسنتناول االسبوع القادم بعض هذه االدوات وبراهینها ولمفهوم المسرح المنظور كما هو
ومتعارف علیه، وهو المسرح الذي یراه الناس وله خشبة مسرح ونص وممثلونمصطلح   
.او اي من هذه االدوات كمفردات للمسرح.. وجمهور

 والذي لم ینشأ بمصر اال علي ید سلیم خلیل النقاش كأول من ادخل التمثیل بمصر باللغة
١٨٧٥.العربیة بعد حصوله علي موافقه الخدیو اسماعیل عام 

او مناظرة او رأي.. وهذا الباب مفتوح الي مناقشة جادة او دلیل مضاد لهذا العمل الكبیر  
 .وحتي یتم تصحیح تاریخ المسرح المصري
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