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الساعة9  
  ؟!توثیق بدون وثائق 8

سناء فتح اهللا : بقلم 

حرف النون ساكن والفتحة علي الواو' ٍعîصٍنو'مازلنا مع الزعم المغرض بأن السید یعقوب   
.وتوارثت األخطاء التي جاءت مسلسلة من د.هو رائد المسرح المصري العربي بمصر  

.وكان منهج د.. وجریدة أبونظارة.. ابراهیم عبده دون قصد وهو یؤرخ للصحافة في مصر  
..ابراهیم عبده كما ذكر هو ذكر كل ما یقال في مذكراته كما ادعي أو ادعي اصدقاؤه وابنته  

.إلخ.. ابراهیم عبده كسیدة شدیدة التوهج. والتي كتب عنها د

.المؤرخ المعروف.. محمد یوسف نجم. ابراهیم عبده د. ونقل عن د* 
مع تفنید كل هذه المزاعم بخطأ. أنور لوقا كما ذكرت في األسبوع الماضي. ثم أضاف كثیرا د  

.وادعاءاتها.. تواریخها وخطأ منطقها
:ثم نجيء الیوم إلي* 
لویس عوض. د

تاریخ الفكر المصري(ٍع ضمن كتابه îلویس عوض دراسة عن صٍنو. كتب د ٦٨٩١ففي عام   
).الحدیث

!وهذه الدراسة امتألت بأقوال غریبة وشطحات عجیبة لم ترد من صنوع نفسه
.هذه الدراسة واألقوال إلي قسمین.. سید علي. د. ویقسم الباحث

.األول یخص مسرح صنوع* 
والثاني عن حیاته الشخصیة* 

برعایة الخدیو اسماعیل الذي ٠٧٨١لویس عوض عن مسرحه إنه انشيء عام . ویقول د  
والتي قیل انه هاجم فیها فكرة تعدد الزوجات التي' الضرتین'غضب علیه بسبب مسرحیة   

وهذا القول الذي..٨٧٨١وطرده عام  ٢٧٨١أغضبت الخدیو اسماعیل وغضب علیه في عام   
٨٧٨١عام ' نفسه'لویس عوض نفسه أنه أعید افتتاح المسرح . زعم فیه د

علما بأن في هذا الوقت، كان هناك مسرح یوسف الخیال الذي تكلمت عنه كل الدوریات*   
(!)وال اشارة واحدة. الصحفیة ولم تذكر أي إشارة عن نشاط مسرح لصنوع

وهذا(!) مسرحیة اخرج اكثرها في مصر ٢٣لویس عوض قوله انه ترك . ثم یتابع د*   
ولذا فمن. المحصول الوفیر لم یكن في االمكان ان یكون ثمرة هذا العدد القلیل من السنوات  

لویس عوض اي احتمال لكذب. ولم یضع د.. المنطقي ان یقال انه بدأ مسرحه في الستینات  
.صنوع رغم ان من وثق قبله كتب شكوكه لهذا االدعاء

علي) الممثالت(لویس عوض من عندیاته أن صنوع هو أول من استخدم . وأضاف د*   
بینما لم یسمع عن احد استخدم هذا العنصر في التمثیل إال اسكندر فرح الذي. خشبة المسرح  

وهذا التعارض). إسترشطاح(الممثلة الیهودیة المعروفة  ٥٩٨١كانت نجمة فرقته بعد سنة   
وهو ایضا یخالف الواقع الذي استخدم العنصر.. لویس عوض نفسه. هو الذي طرحه د  
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)یوسف الخیاط(والثاني  ٦٧٨١في عام ) سلیم خلیل النقاش(النسائي ألول مرة والذي كان    
)لطیفة عبداهللا(من خالل ) میخائیل جرجس(والثالث  ٥٨٨١عام ) هیالنه بیطار(من خالل   

وجریدة ٨٣١٢والعدد  ٠٣في عددها رقم ) استنادا إلي ما جاء بجریدة األهرام (١٩٨١عام   
٨٩٥المقطم العدد 

لویس عوض. كما ذكر د ٥٩٨١ومعني هذا إنه تأریخ لما قبل 
..٢٩٨١ ٠٨٨١لویس عوض قال ان مسرح صنوع أعید افتتاحه من . ومن الغریب ان د*   

)؟(!)(وهي الفترة التي كان فیها صنوع في فرنسا
وفي الجزء الثاني وما یخص صنوع في حیاته ونشاطه بعیدا عن المسرح تجد ما هو اكثر*   

لویس عوض لم یعتمد في توثیق اقواله سوي علي كتاب صدر باالنجلیزیة عام. ان د.. غرابة  
الرؤي العملیة لیعقوب(والكتاب هو ) الیرین جادزیر(من جامعة هارفارد االمریكیة  6691  
والتي قدمت تفسیرات ال منطقیة وال تعتمد علي مرجع حول أثر صنوع كأستاذ للغات) صنوع  

علي المثقفین المصریین من طالب المهندسخانة والعلوم) مدرسة المهندسخانة(في   
بما.. وحقوق االنسان.. وحب الحریة' الوطنیة'العسكریة والحقوق واإلدارة لكي یفجر فیهم   

لویس عوض احد مشجعي یعقوب صنوع ومن مریدیه. احمد عرابي الذي جعله د: فیهم  
یشترك في تحریرها الشیخانوالذي ادعي ان الفكرة األولي من اصدار جریدة ابونظارة ان   

.محمد عبده واالفغاني
لویس. ولكن نسبها د.. وال في مذكراته المكذوبة.. وهذه تفسیرات لم یذكرها صنوع نفسه  

.عوض إلیه كما لم یذكر حقیقة مصادر معلوماته األخري
 وهكذا ینضم الدكتور لویس عوض دون قصد إلي من سبقوه في اخطاء كان نتیجتها هو

.تزییف تاریخ المسرح المصري
.'التروي'والبعد إلي حد كبیر إلي .. والمفترض هنا هو حسن النیة

لیكشف لنا عن هذه الحقیقة والتي یجب أن' الباحث'سنة باحث له صفة  ٠٥١وحتي جاء بعد   
أو في االبحاث التي تقدم كدراسات تعتمد.. نصححها فورا سواء في معاهد الفنون المسرحیة  

محمد یوسف. ابراهیم عبده ود. الهامة والقویة والموثوق بها امثال د' العمادات'علي هذه   
.لویس عوض. أنور لوقا ود. ود. نجم
مؤلفا أو مؤلفا باسم تاریخ المسرح.. أما من یجيء فیما بعد معتمدا علي هذه المصادر*   

فهو ال یملك ال أمانة الباحث أو المؤرخ أو حتي المستفید بطبع.. ودون التصحیح.. المصري  
.التصحیح.. التصحیح.. المهم هنا هو. دراسة ما بأي شكل من األشكال

یجب أن توضع في مجال البحث األكادیمي.. وفي تصوري عند طبع هذه الرسالة القیمة*   
فوزي فهمي لیوصي. سواء بالجامعات المختصة واقسامها أو اكادیمیة الفنون برعایة د  

.معهد الفنون المسرحیة بالدراسة والتصحیح ولنا عند هذا التصحیح وقفة
سنة شيء هام جدا یوجب التصحیح بدال من توارث ٠٥١حتي ولو بعد .. 'الحقیقة'وظهور *   

!'صنوع'المغرضة من ناحیة ' األخطاء'
.كما أري انه یوجب ایضا تكریم مثل هذا الباحث الذي یجب ان نحمل له كل تقدیر*   
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