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للدكتور سيد علي إسماعيل ، الصادر عن الھيئة " محاكمة مسرح يعقوب صنوع " يتناول كتاب 
المصرية العامة للكتاب تفنيد و تحليل أدبي وتاريخي لمشاركات وإسھامات يعقوب صنوع في 

المسرح وذلك من خالل االستعانة باإلشارات الموجودة في صحف يعقوب صنوع التي صدرت في 
وتأتي أھمية ھذا الكتاب في أنه يغير مفھوم ثابت  . ١٩١٢وحتى عام  ١٨٧٨مصر وفرنسا منذ عام 

ويھز قضية مستقرة ، وسيترتب على ذلك عدم النظر في الدراسات السالفة التي كتبت عن صنوع 
فقد أشار الباحث في تمھيد الكتاب إلى أسباب تطرقه لھذا الموضوع ، وكيف . كرائد مسرحي 

اكتشف عدم وجود أي إشارة تدل على نشاط يعقوب صنوع كرائد مسرحي مصري طوال وجوده 
" ، وفي الفصل األول الذي جاء بعنوان  ١٩١٢في مصر في الربع األخير من القرن التاسع عشر وحتى وفاته عام 

قام الباحث بتتبع أقوال صنوع عن مسرحه ومن ثم قام بتحليلھا أدبيا وتاريخيا وذلك من خالل " إشارات صنوع المسرحية 
 . اإلشارات الموجودة في صحف صنوع ، مع نشر صور لبعض ھذه اإلشارات المنشورة في الصحف 

، فقد ناقش فيه الباحث )صنوع وبوابة التاريخ(أما الفصل الخامس، والذي جاء بعنوان 
أبو نظارة إمام الصحافة الفكاھية المصورة وزعيم المسرح (كتاب الدكتور إبراھيم عبده 

، والذي اعتبره الباحث بوابة التاريخ التي ُفتحت على ١٩٥٣المنشور عام ) في مصر
ومن خالل تفنيد الباحث لما جاء ! مصراعيھا، ليدخل منھا يعقوب صنوع إلى الثقافة العربية

الشك في مذكرات صنوع المنشورة، وإثبات عدم : في ھذا الكتاب، خرج بنتائج مھمة، منھا
أما الفصل السادس، والذي جاء بعنوان . وجود نشاط مسرحي عربي لصنوع في مصر

، فقد خصصه الباحث للحديث عن أنشطة صنوع المختلفة، بعيدًا عن )بعيدًا عن المسرح(
عمل صنوع كأستاذ في مدرسة المھندسخانة، فأثبت الباحث كذب ھذا االدعاء من قبل صنوع، ومن قبل : مسرحه، ومنھا
وكذلك ناقش الباحث عالقة صنوع بالشيخين جمال الدين األفغاني ومحمد عبده، وأثبت باألدلة المادية . من كتبوا عنه

كذلك فند الباحث ادعاءات صنوع بأن الخديوي إسماعيل صادر صحيفته في مصر، . والمنطقية عدم وجود ھذه العالقة
كما أنكر على صنوع تكوينه للجمعيات . ومن ثم نفاه إلى فرنسا، وأثبت أن ھذه االدعاءات ال أساس لھا من الصحة

 . والمحافل
 
 

، فقد ناقش فيه الباحث أھم )مسرح يعقوب صنوع في الدراسات األساسية(أما الفصل السابع، والذي جاء بعنوان 
المسرحية في األدب (دراستا الدكتور محمد يوسف نجم، األولى في كتابه : الدراسات الحديثة التي ُكتبت عن صنوع، وھي

ودراستا الدكتور أنور لوقا، . ١٩٦٣، واألخرى نشره لمخطوطات مسرحيات صنوع عام ١٩٥٦عام ) العربي الحديث
ووصل الباحث في نھاية ھذا الفصل، . ١٩٦١عام ) المجلة(، واألخرى في مجلة ١٩٥٨عام ) كتابي(األولى في سلسلة 

إلى أن ھذه الدراسات أصبحت من أھم المصادر والمراجع، التي اعتمدت عليھا كافة الدراسات المعاصرة المكتوبة عن 
، ففيه )مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة(أما الفصل األخير، والذي جاء بعنوان . مسرح وحياة صنوع في مصر

، ١٩٦٣ناقش الباحث مع التحليل والتفنيد، معظم الدراسات الحديثة التي ُنشرت عن صنوع كرائد مسرحي، منذ عام 
، فقد جاء فيه الباحث بنماذج من )صورة صنوع في صحفه(أما ملحق الكتاب، والذي جاء بعنوان . ١٩٩٩وحتى عام 

، مع مناقشة ما جاء فيھا من معلومات ١٩٠٠حتى عام  ١٨٧٩مذكرات صنوع المنشورة في صحفه بباريس من عام 
 . تخص مسرح صنوع المزعوم

 
 

عدم وجود أية إشارة عن صنوع كرائد مسرحي : وأخيرًا تأتي الخاتمة، وفيھا ذكر الباحث النتائج التي توصل إليھا، ومنھا
وأن محمد عثمان جالل، ھو أول مصري كتب المسرحيات باللغة العربية في . ١٩١١وحتى عام  ١٨٧٠مصري، منذ عام 

وأن سليم خليل النقاش اللبناني، ھو صاحب أول فرقة مسرحية عربية، تعرض المسرحيات باللغة . ١٨٧٠مصر عام 
، تحدثت عن بدايات ١٩٤٥إلى عام  ١٨٧٠وأن معظم الصحف والمجالت من عام . ١٨٧٦العربية في مصر عام 

وأن من كتب من األجانب المعاصرين لصنوع، عن ريادته . المسرح العربي في مصر، دون ذكر نشاط صنوع المسرحي
وأن المسرحيات . للمسرح العربي في مصر، ھم من أصدقائه، وكتبوا من خالله ومن خالل أقواله المنشورة في صحفه

تاريخ كتابتھا، أو تمثيلھا، أو أن كاتبھا ھو ، ال يوجد بھا أي توثيق يثبت ١٩٦٣المنسوبة إلى صنوع، والمنشورة عام 
 . يعقوب صنوع نفسه، بل أن خطھا يثبت أنھا إلنسان آخر غير صنوع 

 
 

أن للكتاب أصداء إيجابية وأخرى " محاكمة مسرح يعقوب صنوع " ويذكر الدكتور سيد علي إسماعيل صاحب كتاب 
سلبية فاإليجابية كانت تناقش الفكرة واألدلة المثبتة في الكتاب بكل موضوعية وتنتھي إلى قبول الطرح، أما األصداء 

وفي مشاركتي األخيرة في مھرجان الكويت المسرحي الثامن في إبريل . السلبية فكانت ترفض الفكرة دون مناقشة
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الماضي، وجدت أن ھذا الموضوع ُيناقش على الصعيد العربي وباألخص في األردن الشقيق من خالل الدكتور مؤيد حمزة 
ناھيك عن كتابات الدكتور . الذي ُيعد مقاًال عن ھذا الموضوع اآلن، وكذلك سورية والعراق وبعض دول الخليج العربي

نادر القنة واألستاذ عالء الجابر حول ھذا الموضوع في الكويت، وذلك من خالل لقاءات عديدة تمت في المھرجان مع 
 . بعض الضيوف من الدول العربية
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