
 

 

 

 

 
 

   

 "٢"تهويد المسرح العربي 
هو أول رائد " م١٨٥٥ ١٨١٧"مارون النقاش : فيقول" تهويد المسرح العربي"سيد علي اسماعيل كالمه حول . يواصل د

تعريبا عن موليير " البخيل"وكانت باكورة أعماله مسرحية . مسرحي عربي استطاع ان يقدم مسرحا عربيا في بيته في لبنان
. هذه حقيقة تاريخية ال جدال فيها.. حيث قدمها ألول مرة أمام جمهور من االصدقاء والجيران وعلية القوم. م١٨٤٧عام 

ولكن اليهود واألصح .. معترفين بريادة هذا المسيحي للمسرح العربي.. وسنظل نكررها. ومازلنا نكررها. كنا نكررها
مارون النقاش يملك ! كيف ذلك؟!! لذلك عملوا علي تغييرها لصالح اليهود. الصهيونية ال يريدون قبول هذه الحقيقة

١٨٤٧ومثلها كانت في عام " أو عربها"واألخري أن أول مسرحية كتبها ". أو معربا"األولي أنه قدم مسرحا عربيا . حقيقتين
م نشر ١٩٩٦ففي عام . أمال في العصف بهما. هاتان الحقيقتان بكل أسف اجتهد اليهود وأعوانهم في التشكيك فيهما. م
ونشره المركز القومي للمسرح في . أمين العيوطي. د" المسرح في مصر في القرن التاسع عشر"كتابه " فيليب سادجروف"

ظهرت التجارب المسرحية التي قام بها مارون النقاش في : "في هذا الكتاب جاءت هذه العبارة الغريبة. م٢٠٠٧مصر عام 
نزاهة المشتاق "ونشر أول مسرحية عربية كتبها ابراهام دانينوس . سوريا في أواخر األربعينيات من القرن التاسع عشر

األول أن مارون النقاش : هذه العبارة تعني أمرين. م١٨٤٧في الجزائر عام " وغصة العشاق في مدينة طرياق في العراق
أن مارون النقاش لم يكن صاحب أول نص مسرحي . واألخري!! بل قدم تجارب ال ترقي لمستوي المسرح. لم يقدم مسرحا

"!! إبراهام دانينوس"بل صاحب هذا اإلنجاز من وجهة نظر مؤلف الكتاب كان يهوديا جزائريا اسمه ". أو معرب"عربي 
وأين . فأين مارون النقاش في التاريخ!! أي عام ريادة مارون. م١٨٤٧واألغرب ان هذا اليهودي كتب مسرحيته في عام 

؟ وما قصة مسرحية "إبراهام دانينوس"ومن هذا اليهودي المدعو ! امام تخطيط اليهود لتهويد المسرح العربي؟.. ريادته
كل هذه االسئلة سأجيب عنها في حلقاتنا ! م حقيقة؟١٨٤٧؟ وهل لها وجود فعلي؟ وهل كتبت عام "إلخ.. نزاهة المشتاق"

 .. فإلي اللقاء.. القادمة
  الصفحة السابقة
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