
 

 

 

 

 
 

   

 "٣"تهويد المسرح العربي 
سلب ريادة مارون النقاش للمسرح " الصهاينة/اليهود"حاول : سيد علي حديثه عن تهويد المسرح العربي فيقول. يواصل د

وهو . م١٨٤٧عام " نزاهة المشتاق"ألف مسرحيته العربية " إبراهام دانينوس"عندما قالوا بأن اليهودي الجزائري . العربي
الذي ". سامي موريس"هذا الزعم قال به الباحث سادجروف باالشتراك مع اليهودي العراقي . عام ريادة مارون للمسرح

واصبح استاذا لألدب العربي في جامعة الكيان ". شامويل موريه"هاجر إلي فلسطين المحتلة وأطلق علي نفسه اسم 
اصدرته " الحركة المسرحية عند يهود البالد العربية في القرن التاسع عشر"هذان الشخصان الفا كتابا بعنوان . الصهيوني

وحاوال . وفيه جاء زعمهما بأن إبراهام دانينوس هو رائد المسرح العربي ال مارون النقاش. م١٩٩٦جامعة مانشستر عام 
فدانينوس لم يمثل مسرحيته علي خشبة المسرح بعكس مارون النقاش الذي !! ولكنهما فشال. في كتابهما إثبات هذا الزعم

. المطبوعة بالحجر غير مؤرخة" نزاهة المشتاق"كما أن مخطوطة مسرحية !! بالفعل أمام الجمهور" البخيل"مثل مسرحيته 
فكتاب ". أرزة لبنان"لمارون المؤرخة والمطبوعة في كتاب " البخيل"بعكس مسرحية . وال يوجد عليها أي إثبات تاريخي

تم اكتشافها من غير ذكر تاريخ لها " نزاهة المشتاق"ذكر صراحة ان مسرحية " الحركة المسرحية عند يهود البالد العربية"
كما أن دانينوس يعد !! م١٨٤٧ثم تناقض الكتاب مع نفسه في موضع آخر وقال إنها ألفت حوالي سنة . أو مكان لنشرها

بعكس مارون التاجر الحر صاحب المكانة العربية . جاسوسا جزائريا متعاونا مع االحتالل الفرنسي ضد أبناء وطنه
وأثبت في . ٢٠٠٣والجدير بالذكر إن الدكتور الجزائري مخلوف بوكروح أعاد تحقيق مسرحية دانينوس عام !! الرفيعة

من أين جاء الزعم : والسؤال االن!! وأنها محفوظة بالمكتبة الوطنية الجزائرية. تحقيقه أن مخطوطة المسرحية غير مؤرخة
أليس هذا التلفيق والكذب الغرض منه الشك في ثوابت المسرح ! م؟١٨٤٧بأن مسرحية اليهودي دانينوس كتبت عام 

أي بعد عام واحد من الزعم . ١٩٩٧والدليل علي ذلك أن شامويل موريه عام ! ومحاولة تهويد المسرح العربي؟. العربي
وبهذا يكون إبراهام : "وفي مقدمتها قال. لحبيب مالطي" األحمق البسيط"حقق ونشر مسرحية يهودية بعنوان . السابق

وكأن الزعم بريادة دانينوس للمسرح العربي أصبحت حقيقة يعتمد ". دانينوس قد سبق مارون النقاش منشئ المسرح العربي
أما المخطط الثاني الخاص .. هذا هو المخطط الصهيوني األول لتهويد المسرح العربي!! عليها في األبحاث العلمية

 . ففي الحلقة التالية نتعرف عليه" زاكي كوهين"بالمسرحي اللبناني اليهودي 
  الصفحة السابقة
 الصفحة الرئیسیة
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