
 

 

 

 

 
 

   

 "٦"تهويد المسرح العربي 
أو شامويل موريه استاذ األدب العربي في الجامعة العبرية . سيد علي اسماعيل إن اليهودي العراقي سامي موريس. قال د

نشر مجموعة من نصوص  ١٩٩٦المنشور في جامعة مانشستر " الحركة المسرحية عند يهود البالد العربية"في كتابه 
وانتصار . ومدعي الشرف. المريض الوهمي: وهي". انطون شحيبر"المسرحيات المدرسية العربية المخطوطة منسوبة إلي 

وادعي . وهذه المسرحيات اغلبها مترجم أو معرب. وذبيحة اسحاق. وناكر الجميل. الفضيلة أو حادثة االبنة اإلسرائيلية
من . ١٨٧٦وأنه بدأ نشاطه المسرحي عام . الكاتب الصهيوني شامويل أن اليهودي أنطون شحيبر من رواد المسرح العربي

والالفت للنظر ان مؤلف الكتاب الصهيوني حاول بكل وسيلة ممكنة وغير . خالل عمله مدرسا في المدرسة االسرائيلية
ورغم هذا الشك أصر في نهاية األمر علي . ألن المؤلف يشك في ديانته. ممكنة ايهام القراء بأن انطون شحيبر يهودي

م خطبة ألقاها في ١٨٨٣وبالبحث وجدت انطون شحيبر مسيحيا حيث نشرت له مجلة المقتطف عام ! يهودية ديانة شحيبر
واستشهد شحيبر في خطبته هذه بأقوال . يدور موضوعها حول أثر الخطابة في انتشار الديانة المسيحية. جمعية شمس البر

 . من االنجيل
واخيرا . أن انطون شحيبر هو كبير أساتذة مدرسة كفتين المسيحية في طرابلس الشام ١٨٨٧كما ذكرت مجلة الصفا عام 
وكان من . ألنطون شحيبر" ناكر الجميل"إلي أن طالب مدرسة كفتين مثلوا مسرحية  ١٨٨٨اشارت مجلة المقتطف عام 
. وهذه الحقائق كلها تعصف بأكاذيب الصهيونية. الذي اصبح من أشهر االدباء فيما بعد. تالميذ المدرسة فرح أنطون

واسلوبهم في سلب تاريخ نشاط المسلمين والمسيحيين المسرحي كي . وتكشف مدي تطاولهم علي تاريخ المسرح العربي
الحركة المسرحية "كما جاءت في كتاب . وهكذا تحطمت ريادة اليهود للمسرح العربي. يكتبوا تاريخا مسرحيا يهوديا ملفقا

. رائد المسرح المسرحي كما كنا نتوهم" يعقوب صنوع"ولم يبق للصهيونية رائد سوي المصري " عند يهود البالد العربية
 . وهذا الوهم هو محور حلقاتنا القادمة
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