
 

المزيد      :القاھرة ٢٠١٠يونیو  ١الثالثاء     

 مخالفه مرور لسعودى كفیف اليمتلك سیاره 

  ٧تھويد المسرح العربي 
 
٢٣/٠٥/٢٠١٠  
 

بي مؤكـدا عبـارة                             . يواصل د   عن تھويـد المسـرح العر ثه  سرح           "سید علي إسماعیل حدي يعقـوب صـنوع رائـد الم
ھي العبارة الوحیدة التي الزمت سیرة صنوع في جمیع الدراسات والكتب ورسائل الماجستیر                       " العربي في مصر    

 التي كتبت عنه وكذلك في جمیع وسائل اإلعالم العربیة والعالمیة حتي اآلن؟   العربیة واألجنبیة  والدكتوراة
 
وھذه الريادة يلھج بذكرھا كل صھیوني أو يھودي في العالم لیثبت أن صنوع ھو الرائد الیھودي للمسرح العربـي                       

لد عربـي                 .. في مصر  لم يـذكرھا أي إنسـان إال                    !! أي أن الیھود رواد المسرح في أھم ب يب أن ھـذه الريـادة  والغر
عام              : عندما قال. صنوع نفسه في كتاباته ومذكراته الملفقة         ستمر     ١٨٧٠إنه أنشأ المسرح العربي في مصر  م وا

وكون فرقتین مسرحیتین ضـمتا      . إنه ألف اثنتین وثالثین مسرحیة       كما يقول صنوع       وفي ھذه الفترة     ١٨٧٢حتي  
مـرة وبلغــت عروضـه فـي         ١٠٠" آنسـة علـي الموضـة       "مـرة ومسـرحیته        ٥٣" الضـرتین  "فتاتین وعرض مسرحیته      

حتي أمـر الخـديو إسـماعیل                             ٣٠٠عامین أكثر من      لیلة عرض وكانت الجماھیر تحضر باآلالف وظل مسرحه يعمل 
كم إعالن    : م وبناء علي ھذه المعلومات واألرقام أطرح علي القاريء ھذا اللغز في صور أسئلة                        ١٨٧٢بإغالقه عام    

نشرت عن ھذه العروض المســرحیة؟             مادحة أو قادحة     حصلنا علیه لمئات عروض صنوع المسرحیة؟ وكم مقالة                
سرحي الريـادي؟ وكـم                       شاط الم لق بھـذا الن وكم صحفي أدلي برأيه في ھذه العروض؟ وكم وثیقة وجـدناھا تتع
ــإغالق ھــذا المســرح؟ وكــم حــوار وجــدناه منشــورا ألعضــاد فرقــتي صــنوع                ــق بإنشــاء أو ب وثیقــة وجــدناھا تتعل

صريتین تعمـالن فـي المسـرح؟ وكـم؟                             تاتین م كم؟   .. المسرحیة؟ وكم مقالة نشرت لمـدح أو ذم أول ف كم؟    .. و و
ید             لم أجد سطرا واحدا منشورا يجیب         : عزيزي القاريء إلیك اإلجابة          علـي سـؤال واحـد مـن             من قريب أو من بع

عوم لصـنوع تبعـا                    " م١٨٧٢   ١٨٧٠"ھذه األسئلة طوال الفترة ما بین عامي           وھي فـترة النشـاط المسـرحي المز
سرح                    !! ألقوال صنوع نفسه عن نفسه       إذن كیف تسلل يعقوب صنوع ونشاطه المسرحي المزعوم إلي تـاريخ الم

 . اإلجابة في الحلقات القادمة! العربي؟
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