
 

المزيد      :القاھرة ٢٠١٠يونیو  ١الثالثاء     

 شركة تسويق أجنبیه تؤكد وجود اربع عروض احتراف لعماد متعب 

  "٨"تھويد المسرح العربي 
 
٣٠/٠٥/٢٠١٠  
 

المشـھور بأبـي       سید علي إسماعیل حديثه حول تھويد المسرح العربي أول من أدخل يعقـوب صـنوع                        . يواصل د 
ندما كتــب                                 نظارة في تاريخ المسرح المصري ونصبه فیه رائدًا ھو المؤرخ الصحفي اللبنـاني فلیــب دي طـرازي ع

  ١٩١٣عام " تاريخ الصحافة العربیة"عن حیاة واعمال صنوع المسرحیة في كتابه " خمس صفحات فقط"
 

صنوع قـائالً                                 : أي بعد وفاة صنوع بعام واحد مما أضفي علي الصفحات مصداقیة ال نظیر لھا بدأ طرازي كالمه عـن 
شتھر                                       " لذي ا ظارة المصـري ا شیخ أبـي ن ال نظن أحدًا من كتبة األعارب واألعاجم في ھذا العصر يجھل اسـم ال

في    : "وبعد ھذا اإلقرار الكاذب بشھرة صنوع المتوھمة تحدث طرازي عن مسرح صنوع قائالً                       " ذكره في الخافقین    
أنشأ صنوع أول مسرح عربي في القاھرة بمساعدة الخديو إسماعیل الذي منحه لقب مولیـیر مصـر                               ١٨٧٠سنة  

حینئـذ اثنتیــن وثالثیـن روايـة          " أي صـنوع   "ونشطه علي عمله وشھد مرارًا تمثیل رواياتـه فـألف صـاحب الترجمـة                       
وھذه العبارة الموجـزة فـي كتـاب طـرازي        " ھزلیة وغرامیة لم يزل صداھا يرن في آذان الشیوخ علي ضفاف النیل          

عن صـنوع كرائـد                                  عرب واألجانـب  تاب والنقــاد ال كانت الباب الذي فتح علي مصرعیه أمام جمیع من كتب مـن الك
يزي                                        ھذه العبــارة فقــط عز ناء علـي  قاالت والدراسـات والكتـب الضـخمة ب مسرحي مصري بعد ذلك فانھالت الم

ما كنـا نعتقـد                                   ھو صـنوع نفسـه ال طـرازي ك تب ھــذه األسـطر  وھـذه  !! القاريء ال تتعجب عندما أقـول لـك ان كا
ية بعنـوان                             ١٩٨٧إلي عام      ١٩١٣الحقیقة ظلت سرًا خفیًا منذ عام           ندن كتـاب باللغـة اإلنجلیز شر فـي ل عنـدما ن

صفاته الدينیـة وعملـه فـي المسـرح                : يعقـوب صـنوع    "بعنوان  " شامويل موريه "به دراسة للصھیوني       " يھود مصر "
طاب مـن                       " والصحافة وفقًا ألرشیف العائلة      وھذه الدراسة تضمنت مجموعة من الخطابات الخاصة بصنوع أھمھا خ

 . وھذا الخطاب سیكون موضوع حلقتنا القادمة ١٩١١طرازي إلي صنوع في عام 
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