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 الممخص:

التاسع عشر، وخاصة نشأت الصحافة الساخرة في النصف الثاني من القرن 
م( والذي أتاح قدًرا من الحرية ساعد عمى 3879-3861خالل عيد الخديِو إسماعيل )

ظيور الصحف وتطورىا،  فكانت الصحف الساخره إحدي الصحف التي ظيرت في ىذه 
الفترة. وكان رائدىا "يعقوب صنوع" صاحب جريدة "أبو نظارة" الذي بذل قصاري جيده 

ن واجيتو بعض الصعوبات لظيور صحيفتو الكاري كاتورية الساخرة عمى أفضل شكل، وا 
التي أدت لنفيو ومنعت دخول صحفو إلي مصر، لكنو استطاع بحيمو الكثير أن يصميا 
إلي الشعب، وتميزت بأنيا صحيفة سياسية ساخرة تناولت كافة أوضاع المجتمع المصري 

كافة طبقات الشعب. ولم بأسموب تيكمي ساخر مستخدمو ألفاًظا عامية بسيطة لتصل ل
تكن صحف أبو نظارة الوحيدة في مجاليا في مصر، فكانت ىناك صحيفتا "التنكيت 
والتبكيت، واألستاذ" لمسيد "عبداهلل النديم"، باإلضافة إلي بعض الصحف الساخرة األخري 

 التي ظيرت في تسعينيات القرن التاسع عشر.
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Abstract: 

The satirical press originated in the second half of the ninteenth 

century, especially during the reign of Khedive Ismail(1863- 1879), 

which provided a measure of freedom that helped the emergence and 

development of newspapers. The pioneer, "Yaqub Sanua" the owner 

of the newspaper "Abu Nazzara", who did his best to the emergence of 

his newspaper satirical caricature in the best form, although faced with 

some difficulties that led to his exile and prevented the entry of his 

newspapers to Egypt, but he managed by many tricks to reach the 

people, and was characterized as a political newspaper Cynical 

addressed all the conditions of the Egyptian society in a sarcastic 

manner cynical using simple slang words to reach all classes of 

people. Abu Nazzara's newspapers were not the only ones in their 

field in Egypt. There were the journals of "Mr. Abdullah Al-Nadeem", 

as well as some other satirical newspapers that appeared in the 

nineties of the nineteenth century. 
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ُيعد الضحك غريزة اجتماعية فيو أحد أشكال حب الحياة واإلقبال عمييا 
ولما كانت الصحافة في معناىا العام ىي لسان حال الجميور، فإن بتناسي آالميا، 

الصحيفة الفكاىية الساخرة ىي مزاجو. والفكاىة ىي إحدي المقاييس الدقيقة لمحكم 
عمى حضارة الشعوب؛ فالنادرة التي تضحك الرجل البدائي ليست ىي نفسيا التي 

  .(3)تضحك الرجل المتمدن

العصور،  فكان قديًما الظريف النديم وىو وتغيرت أساليب الضحك عمى مر 
الشخص ابن الحظ الذي يروي النادرة، ثم تطور ىذا الشخص في العصر الحديث 
فانسحب من بين الناس ليقوم بدوره عمى نطاق أوسع خمف المطبعة التي ُتخرج 
الصحيفة الفكاىية الساخرة، وبيذا انتقمت الفكاىة من الفكاىة المسموعة إلي الفكاىة 

 ومن ىنا تأتي أىمية التعرف عمى الصحافة الساخرة وصانعييا. (2) لمقروءة.ا

 -تعريف الصحافة الساخرة وأسباب ظهورها:

ظيرت الصحافة الساخرة في مصر في آخريات عيد الخديِو إسماعيل 
م(، فروح العصر الذي نشأت فيو الصحف األىمية دعت إلي شكل 3861-3879)

جديد من الصحافة لم يعرف من قبل في الشرق، وخاصة بعد خروج الخديِو عن 
وسعت ت يلذلك فإن بعض المجالت حديثة النشأة التمساره الطبيعي نحو التقدم، 
 يالبداية انقمبت عميو ف يأثنت عميو إلنجازاتو الكبيرة ف يبشكل ممحوظ في عيده والت

وكذلك ميمو البارز  ينواياه الميبرالية وانتقاد حكمو التعسف يجاءوا لمتشكيك ف، و النياية
، فظيرت الصحافة الساخرة في مصر،  وىي البمد التي أشيعت فييا إلي اإلسراف

كما كانت الصحف الساخرة أحد وسائل  (1) فييا األفكار واآلراء.األزمات، وتباينت 
محاربة االحتالل األجنبي، فما أن بدأ االستعمار األوروبي يدق أول مسمار في 
استقالل مصر زادت ىذه الصحف والمجالت اليزلية بشكل ممحوظ، وأخذت الصحافة 
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في السخرية والنقد الساخرة في بداية عيدىا من صحافة الغرب، واقتبست أسموبيا 
 .(4) الالذع ألحوال المجتمع

واألسباب التي أدت إلي ظيور ىذا النوع من الصحف ىي نفسيا التي أدت 
لظيور الصحافة األىمية وتطورىا، باعتبار الصحافة الساخرة ىي أحد أنواع الصحافة 
األىمية، وقد تأثرت بما تأثرت بو من عوامل، وخاصة وجود السيد "جمال الدين 

م(" في سبعينيات القرن التاسع عشر في مصر، والذي كان 3897-3818األفغاني )
لو دور كبير في إثارة تيار لمفكر الحر والذي تتممذ عمى يده العديد من طالب العمم، 
كما إنو تبني عدد من الصحفيين وشجعيم عمى إصدار صحفيم الخاصة،  ومن بين 

حافة الساخرة وتطورىا مثل "يعقوب ىؤالء شخصيات لعبت دور كبير في نشأة الص
صنوع، عبداهلل النديم، وغيرىما"، كما أن حركة التنوير التي تبناىا األفغاني كان ليا 
أثر كبير في تعويد الناس عمى الجرأه في األحكام، وتكوين جيل قادر عمى الشرح 

مى أعالم والتحميل وتوليد األفكار الجديدة ومتمكن من المغة العربية. وىذا ما أثر ع
 .(5) الصحافة المصرية وتكوينيم الفكري، فأدى إلي نشأة الصحافة الساخرة

وىناك سبب آخر أدي لظيور ىذا النوع من الصحف، وىو موقف الخديِو 
إسماعيل المضطرب من الصحافة والصحفيين عامة، حيث حاول الخديِو إسماعيل أن 

ة التي سمحت بوجود صحف يضفي الطابع األوروبي عمى مصر فأتاح قدر من الحري
ذات طابع سياسي، فكان حيًنا يشجع الصحافة ويأمر بإصدار الصحف وال تمبث ىذه 
الصحف إال فترة قصيرة ويأمر بإغالقيا، فكمما كانت الصحيفة مؤيده لو تنال االىتمام 
المادي والمعنوي والعكس، وحيًنا آخر يشجع الصحف عمى الكتابة ويسمح ليم بنقد 

لي والدول األوروبية بحرية تامة، وما أن تتحسن عالقتو بيم يعود ليأمر الباب العا
وىذا لم يرق لبعض الصحفيين  (6)بوقف وغمق ىذه الصحف ومعاقبة الصحفيين.
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طالق  فاتخذوا أسموب جديد في الكتابة، وىو أسموب الرمز بدون ذكر لألسماء المية وا 
م الكاريكاتورية لمتعبير عن أفكارىم ألقاب عمييم تجنًبا لغمقيا، كما استخدموا الرسو 

 وبيذا ظيرت الصحافة الساخرة.

وتطورت الصحف الساخرة عدة مرات، فانتقمت من الطور البدائي الذي كان   
مجرد تدوين لمنكات والقفشات إلي الطور المتحضر حيث الفيم الجيد لمفن الصحفي 

صحي والمزيد من الدقة، باإلضافة ولمكممة المكتوبة، مع العناية بالمغة واالقتراب إلي الف
إلي الرسوم الكاريكاتورية، وكان لكل جريدة لونيا الخاص بيا الذي ميزىا عن غيرىا. 

 . (7)والجدير بالذكر أن الصحف في أياميا األولي كانت أكثر جرأة في القول

وقد قامت الصحف الساخرة بدورىا عمى أكمل وجو في شتي المجاالت 
وطني، فمما كان االحتالل وجيت الصحف اىتماميا نحو وخاصة في الجانب ال

السياسة، فخالل العقد األول لالحتالل البريطاني لمصر ظيرت عديد من ىذه 
 –لبناني األصل  –الصحف، وفي مقدمتيا "مجمة الببغاء" لصاحبيا "نجيب غرغور" 

و"مجمة  وكانت تحتوي عمى فكاىات وطرائف، و"فواكو األرواح" لمحررىا "نقوال زكا"،
السرور" لصاحبيا "نقوال عبد المسيح" ومحررىا "جورجي ميرزا"، وصدرت بعد ذلك 

 . (8) مجمة "الثمرة" ومجمة "النديم"

أما عن أىداف وفمسفة ىذا المون من الصحافة، فيمكن استنتاجيا من خالل 
شعارات وافتتاحيات بعضيا، فنالحظ في جريدة "التنكيت والتبكيت" أن ىدفيا كما 

ده النديم "أنيا تتضمن حكًما وأدًبا ومواعظ ومضحكات بعبارات سيمة، وأن ىجوميا حد
تنكيت ومدحيا تبكيت، ولغتيا سيمة ال تحتاج لقاموس لفيميا وال تمزم مراجعة 
الجغرافيا والتاريخ". وأوضح "يعقوب صنوع" صاحب جريدة "أبو نظارة" "أنيا مثل 

فالفرد إذا عمم بمرارة الدواء لن يشربو وما  العسل الذي يوضع عمى حواف إناء الدواء،
أن يذوق حالوة العسل يتناولو فيشفي، وىي بذلك غش وعين النصيحة في ذات 
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العدد األول لجريدتو أنو يعمل عمى نشر جريدة   يوقد أعمن يعقوب صنوع ف (9)الوقت".
لفكاىة لتزيل البؤس والجيل عن أرواح المصريين، ولتنشيط عقوليم، وأشاد بأىمية ا

ن المجمة الساخرة يمكن أن تكون أداة ميمة لنقل األحداث أ، وأوضح يلزيادة الوع
 . (31)ون الجاريةئالتاريخية والش

وبيذا يمكن القول أن الصحافة الساخرة ىي أحد ألوان الصحافة الشعبية التي  
ظيرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وخاصة في أواخر عيد الخديِو 
إسماعيل لما اشتممو من أحداث وتطورات دعت لظيور ىذا النوع من الصحف، 

ره يسيل عمى الفقير والغني وىدفيا ىو تقديم الحكم والمواعظ لمشعب بمغة سيمة يسي
قراءتيا وفيميا والتأثر بيا، كما تضمنت في بعضيا عمى رسوم كاريكاتورية لجذب 
االنتباه، كما كانت وسيمة "لمحاربة االحتالل، واليجوم عمى القصر ورجالو، وانتقاد 

 العادات االجتماعية الشاذة والسيئة".

وذاع صيتيا ولعبت ومن الصحف اليزلية الساخرة التي ظيرت في مصر 
دوًرا كبيًرا في حياة المصريين جريدة "أبو نظارة" لصاحبيا يعقوب صنوع، وجريدة 

 "التنكيت والتبكيت" ومجمة "األستاذ" لمحررىما عبداهلل النديم.

 -م(:0670: 0655صحف أبونظارة )

م صدور أول جريدة ساخرة في مصر،  وىي مجمة "أبونظارة 3877شيد عام 
يا يعقوب بن صنوع، وىو أحد تالميذ السيد جمال الدين األفغاني الذي أثر زرقاء" لصاحب

فيو وفي فكره. وىي أول صحيفة كاريكاتورية تصدر بالمغة العربية النتقاد السياسة الرسمية، 
أتقن فييا صاحبيا النقد السياسي إتقاًنا رائًعا، وقد نالت تأييد كل من السيد جمال الدين 

وقبل الحديث عن الجريدة وسماتيا وأعدادىا وكيف تغير  (33) مد عبده.األفغاني والشيخ مح
 أسميا أكثر من مرة؟ البد من تعريف صاحبيا ونشأتو، وكيف أصدر الجريدة؟
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من أبوين ييوديين وىبتو والدتو  3819ولد "يعقوب روفائيل صنوع" في عام 
درس يعقوب التوراه ، وكان والده يخدم األمير "يكن" حفيد محمد عمي. (32) لإلسالم

واإلنجيل والقرآن، وأجاد عدة لغات وأتقن عدد من الفنون كالموسيقي والرسم والرقص، 
، ومن ىنا 3855إلي  3851وسافر إلي إيطاليا لدراسة الفنون واآلداب لمدة عامين من 

 .(31)ُأتيح ليعقوب صنوع اإلطالع عمى ثقافات مختمفة والتي أثرت عمى تكوين مداركو

عاد "ابن صنوع" من أوروبا وجد أن قضاء اهلل قد نزل بوالده، فوجد نفسو  وعندما
ن كان يممك أربع لغات كانت رأس مالو، فعمل مدرًسا  رب األسرة وليس لو ما يعيش بو وا 
في إحدي المدارس الحرة، وبيذا وجد وقتًا إلتقان ما تعممو من لغات وأضاف إلييا لغات 

ين أصبح يجيد ثماني لغات كتابًة وحديث، فقد أتقن أخري، فمما بمغ الخامسة والعشر 
"العبرية والعربية والتركية واإلنجميزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية والبرتغالية واألسبانية 
والمجرية والروسية والبولونية". ويقال أنو أتقن ما يقرب من ثالث عشرة لغة، والدليل عمى 

أكثر من لغة، ومن طرق العيش اآلخري التي ذلك جريدتو التي صدرت في باريس ب
اتبعيا ابن صنوع إنو أخذ ينتقل من قصر إلي قصر ومن بيت إلي آخر ليعمم أبناء 

 .(34) الخديِو والباشوات صبيان وبنات المغات والموسيقي والرسم

وُأتيح "البن صنوع" التنقل بين فئات المجتمع المصري المختمفة، فتنقل بين 
من عمال وحرفيين، إلي الطبقة المتوسطة التي ىو منيا ثم إلي الطبقة  الفئات الشعبية

األرستقراطية وحياة القصور، وصواًل إلي الجاليات األوروبية والتي ربطو بيم صالت 
جيدة، ولمعايشتو ليذه الفئات أثر كبير في تكوين وبمورة فكره، حيث عرف تفاصيل حياة 

عف كل منيا، واستطاع مالحظة الصراع بينيا، األفراد في كل فئة، وعرف نقاط قوة وض
 .(35) مما كان لو أثر كبير في رسم الشخصيات االجتماعية في مسرحياتو وكتباتو

مؤسس وُأطمق عميو " يعود ليعقوب صنوع الفضل في إنشاء المسرح في مصر
كان صنوع من حاشية الخديِو إسماعيل المقربة وخاصة ي"، المصر  يالمسرح القوم
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الميو والترف، فكان نديًما ممتاًزا إللمامو بالعديد من المغات األجنبية وآدابيا، حاشية 
وحديثو ساخر ولديو قدرة عمى التأليف والتمثيل واإلخراج وفن المكياج والتنكر، وبير 
الخديِو إسماعيل بما قدمو من عروض فردية ضاحكة كان يمثل فييا الرجال 

الشوام واألتراك، وتطور بعد ذلك في العروض والسيدات، ويقمد التجار المغاربة و 
فتحولت من منولوجات فردية إلي ديموجات ثنائية لعب فييا الدورين، وىذا ما آثار 

ا داخل القصر  .(36)إعجاب الخديِو فأنشأ لو مسرًحا خاصًّ

م فكر في تأسيس مسرح تعرض عمى خشبتو مسرحيات 3869وفي عام 
مصري من ناحية، ومن ناحية آخري توجو توجيًيا عربية، ىدفيا الترفيو عن الشعب ال

وطنيًّا، وتعمل عمى االرتقاء بو من الناحية االجتماعية، فأنشأ فرقتو المسرحية 
الخاصة، وتولي تدريبيا بنفسو مستفيًدا من دراستو األكاديمية والعممية في إيطاليا، 

لشوارع والحدائق، واستطاع أن يييئ المناخ المناسب لفرقتو وأخذ يقدم العروض في ا
واستطاع بمساعدة بعض أصدقائو عرض مسرحياتو عمى منصة مقيي موسيقي كبير 

وسمح لو الخديِو بعرض مسرحياتو عمى  (37) .3871بحديقة األزبكية "قاعة األزبكية"
خشبة مسرح الخديِو بقصر النيل، وقدم ثالث مسرحيات ىي " البنت العصرية، 

و الخديو ولقبو بـ "موليير مصر" نسبة إلي موليير الضرتين، غندور مصر" فُأعجب ب
 . (38)الفرنسي الشيير مؤسس المسرح في فرنسا 

( حتي وشي بو عند 3872-3873وظل سنتين يعرض مسرحياتو في القصر )
الخديِو بعض الحاقدين من نجاحو وأعجاب الخديو لو، فأشاعوا أن مسرحياتو تحمل 

عرض مسرحية "الوطن والحرية" والتي أشار فييا  معاني سياسية خطيرة،  وخاصة بعد أن
إلي فساد القصر، فُأغمق المسرح بعد أن قدم ىو وفرقتو اثنين وثالثين رواية تمثيمية، ومن 

والجدير بالذكر،  إن بعض اآلراء أشارت  (39) ىنا طرد بن صنوع من النعمة الخديوية.
إلي أن سبب غمق المسرح لم يكن سياسيًّا وأن صنوع أشاع ىذا السبب ليكسب الرأي 
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العام، وأن السبب الحقيقي لغمق المسرح ىو الضائقة المالية التي كان يمر بيا صنوع بعد 
د وعده الخديِو فشمو في كسب الدعم المالي لممسرح من الخديِو إسماعيل،  حيث كان ق

 .(21) بدعم مسرحو،  فخفض من أسعار الدخول، بغض النظر فقد وئد المسرح في ميده

 ةقالب من الفكاى يوكان الطابع العام لمسرح ابن صنوع ىو تقديم النقد ف
والكوميديا، وكانت كتاباتو المسرحية النتيجة األدبية لالنصيار بين الثقافات المختمفة 

لي قسمين وانقسمت مسرحياتو إ ي،المينية األوسع نطاًقا كصحف ونقطة انطالق حياتو
"الكوميديا ذات النزعة السياسية، والكوميديا ذات النزعة االجتماعية". بالنسبة لمنوع 
األول: فقد عرض فييا فساد القصر وأنظمتو، وسياسة إسماعيل الفاشمة ومن 

، القرداتي، شيخ الحارة، المسرحيات التي عرضيا عن ىذا "الوطن والحرية، الجيادي
حكم قراقوش، سمطان الكنوز، الواد، زمزم المسكينو". أما عن النوع الثاني،  فانتقد فيو 
الظواىر االجتماعية الفاسدة والعادات السيئة في المجتمع المصري، كما تطرق إلي 
موضوع حرية المرأة ومن المسرحيات التي قدمت في ىذا "راستو وشيخ البمد 

و"الزوج الخائن" وتطرق إلي مواضيع الحب والزواج،  فكتب "أبو ريده  (23)والقواص"
 .(22) وكعب الخير، العميل، بورصة مصر، األميرة اإلسكندرانيو... وغيرىا"

وبإغالق المسرح ضاعت فرصة تطور المسرح المصري إال إنو كان قد وصل 
 دة نواٍح ىي:إلي درجة كبيرة من التطور، فأثر يعقوب صنوع ظل باقًيا في ع

  في األدب العربي في مصر. -تقريًبا –إنو أول من أدخل التمثيل 
  االقتباس من روائع المسرح الغربي وخاصة الكالسيكيات الفرنسية ومحاولة تقريبيا

 من الذوق المصري.
  ول من قدمأتطويع ىذا الفن لألغراض السياسية واالجتماعية ونقدىا، وكان صنوع 

 مسرحيات الظل. يلمتقاليد الشعبية عمى المسرح كما ف إطاًرا أدبيًّا عاميًّا ساخًرا
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  أدخل وألول مرة العنصر النسائي في المسرح العربي، بعد أن كان يقوم بدور
 .(21) المرأة والرجل والشاب

ويعد إغالق المسرح مرحمة فارقو بالنسبة لسياسة يعقوب صنوع تجاه الخديِو 
فقد أغمق الخديو في وجيو أبواب الوظائف العامة وتعقبو المسئولين في إسماعيل، 

الصحف وُشن ضده حرًبا حالت دون عممو بأية صحف. فأنشأ يعقوب صنوع جمعيتين 
عمميتين أدبيتين: األولى سميت "محفل التقدم"،  والثانية سميت "محبي العمم واألوطان"،  

يتين عدد من رجال األزىر وضباط الجيش الذين وانتخب ليما رئيًسا. وارتاد ىاتين الجمع
كانوا يحممون إلييا مقاالت تقرأ عمى الجميور، بل وحضر ندواتيا عدد من المسممين 

 .(24) والييود والمسيحيين مما خفف من حدة العصبية الدينية

أقمق نشاط الجمعيتين الخديِو إسماعيل، حيث خاف أن تكونا نواة لمثورة، مما 
ى حكمو، فأمر بإغالق الجمعيتين، وبيذا أغمق في وجو يعقوب الباب يمثل خطر عم

 .(25) 3874الثاني لمعيش عام 

وبدأت حدة الخالف ما بين الخديِو إسماعيل ويعقوب صنوع تخف قمياًل بعد سنة 
، فقد كان ىناك قمة من الحاشية تأمل أن تستقيم األمور في 3875من غمق الجمعيتين 

ة الخديو بأعدائو ومن بينيم "أحمد خيري باشا مكتوبجي الحضره القصر وأن تتحسن عالق
الذي استطاع أن يقنع  –كان في ىذا العام كبير أمناء الخديِو  –الخديوية الفخيمة" 

الخديِو إسماعيل أن يعقوب صنوع رجل شريف جدير بتقدير الوطن، وأصغي إسماعيل 
في كتاباتو وخطبو. ومضي ابن  لكبير أمنائو،  وأصدر العفو عن صنوع بشرط أن يعتدل

صنوع يتقرب من الخديو مره أخري، وعاد إلي نشاطو في تعميم أبناء الوزراء المغة 
 .(26) الفرنسية واإلنجميزية، وظل يندد بفساد القصر والخديِو في كثير من المحافل

وجد "يعقوب صنوع" أن الكتابة ىي وسيمتو لمتعبير عن رأيو، ولما أوصدت 
ا في وجيو،  قرر أن ينشئ صحيفتو الخاصة التي يكون فييا محررىا الصحف بابي
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كانت تربطو بالجالية اإليطالية  –ويكتب فييا ما يشاء، واستعان بالقنصمية اإليطالية 
فأصدر صحيفة ىزلية بالمغة الفرنسية أسماىا  (27)في بداية األمر، –عالقات قوية 

"La Moustique"  أي البعوضة، وأخري باإليطالية سماىا"L`Occhialino"  أي
أي الثرثار المصري،  Bavard Egyptien""النظارة، ثم أصدر بعد ذلك صحيفة 

وىي أوسع صحف ىذا العصر انتشاًرا،  ولقيت رواًجا كبيًرا في البالد،  فقد أصدرىا 
 .(28)قيافي ثماني لغات، حتي انتبيت ليا الحكومة المصرية وأمرت بإغال

فوجد "يعقوب صنوع" نفسو بدون قرطاس أو قمم، وساءت بو األحوال فنصحو 
المقربين لو أن يستسمح الخديِو،  ويطمب العفو منو،  ويتقرب لو بالوالء والطاعة مرة 
أخري حتي يستطيع أن يعيش في البالد، ولم يجد ابن صنوع مفر من ىذا فظل 

إسماعيل العفو والرضا عنو وسمح لو بإصدار شيرين يظير والءه لمخديِو، حتي أعمن 
 .(29) 3877مجمة "أبو نظارة" عام 

 :مجمة أبو نظارة في مصر- 

 3878مارس  24صدر العدد األول من "مجمة أبو نظارة" في مصر بتاريخ 
في القاىرة، واسميا الكامل "أبونظارة زرقاء"،  وتحت العنوان كتب "جريدة مسميات 

أسبوعية أدبية وعممية بيا محاورات ظريفة ونوادر لطيفة ومضحكات"، وىي مجمة 
وفوائد مفيدة ومقاالت فريدة وقصائد عجيبة وأدوار غريبة. وال يوجد أي مكتبة تحتفظ 
بيذا العدد وال األعداد التالية لو التي صدرت في مصر وكان عددىا خمسة عشر 

 .(11) عدًدا؛  وىذا ألن الخديِو إسماعيل أمر بإحراقيا

ل،  إن سبب تسميتيا بيذا االسم يرجع إلي اجتماع بين يعقوب صنوع يقا
والسيد جمال الدين األفغاني والشيخ محمد عبده الختيار اسم المجمة، وانفض ىذا 
االجتماع دون اختيار االسم المناسب، فخرج يعقوب مغادًرا بيت األفغاني فاجتمع 

و،  ويقول لو "ىو ده يا أبو حولو المكاريو كل منيم يريد أن يختار حمارة ليوصم
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نظارة". فأعجبو االسم خاصة أن أبا نظارة تعني أنو يري من بعيد،  وال تفوتو فائتو 
 .(13)وتم اختيار االسم،  وقد أعجب بو عدد كبير من أصدقائو

وقد غمب الطابع المسرحي اليزلي عمى كتابات المجمة، فعمى الرغم من كونيا 
حافتيم، إال إنيا كانت لسان حال المصريين معبره جديدة عمى حياة المصريين وص

عن مآسي حياتيم،  واقتربت من أوجاعيم وآالميم،  فأضحت صورة حية لذلك 
العصر، ولم تكن المجمة كميا ىزاًل بالمغة الدارجة فقط، فقد جمعت بين العامية 

أعطاىا  والفصحي وما بين الجد واليزل، فقد كتب ليا السيد جمال الدين األفغاني مما
وزًنا وثقاًل أدبيًّا وفكريًّا وصحفيًّا، واحتوت المجمة عمى نقٍد الزٍع ضد الفساد والقسوة في 
جمع الضرائب من الفالحين، وانتقمت الجريدة عدًدا تمو اآلخر إلي السياسة لتنتقد 

 .(12)بأسموبيا الساخر ولي النعم عن طريق الثناء عميو فيما ال يجب الثناء عميو

قوب صنوع حتي العدد الخامس لممجمة ينتقد حاضره بنقد ماضيو، وشجعو وكان يع
انتشار المجمة ونجاحيا المتزايد عمى نقد الخديِو بشكل أوسع، فأخذ يوجو النقد لشخصية 
سرافو وتدخل األجانب في الشئون المالية لمبالد بأسموب ساخر تيكمي ورسوم  الخديِو وا 

الخديِو فأمر بإغالق المجمة، بل أمر بقتمو أكثر من كاريكاتورية فكاىية، وىذا ما أغضب 
مرة،  لكن ىذه المحاوالت فشمت، وُأشيع أنو قتل فاضطرب الناس فخشي الخديِو عاقبة ىذا، 
فأمر بظيوره في المدينة لتيدئة الجماىير، ثم أوعز إسماعيل إلي قنصل إيطاليا بطرده من 

وأصدر الخديِو األمر بنفيو من مصر فغادر يعقوب  –كان يحظي بحماية إيطالية  –مصر 
 .(11)إلي فرنسا 3878ابن صنوع البالد في الثاني والعشرين من يونيو 

ىاجر "يعقوب صنوع" إلي فرنسا، ووصل إلي باريس ولم يكن يممك من المال 
ما يعيش بو، ولم يستسمم ليذا الفقر واستطاع أن يحصل عمى عمل معمم لمغة العربية 

ميذ مقابل مبمغ من المال، واستطاع أن يحظي بصحبة نخبة من المثقفين لمتال
المصريين والفرنسيين الذين أطمقوا عميو "المنفي المصري". واستطاع أن يوسع نشاطو 
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في التدريس فأخذ يدرس لألجانب المغة العربية والحساب والفمك والرسم، كما قام 
 .(14)لين في باريسبتدريس المغة الفرنسية ألبناء العرب الناز 

عالقاتو  ياستخدام المغة الفرنسية وآدابيا أن يقو  يواستطاع ببالغتو ولباقتو ف
 اترحيبً  يورجال السياسة من مختمف التوجيات والمذاىب. كما لق يبكثير من أىل الرأ

 ،Le Gaulois""" من جانب الصحف الفرنسية مثل صحف "لوجولوا اكبيرً 
، كما رحبت بو بعض الصحف اإلنجميزية أيًضا مثل "Figaro" Le"الميجارو" و

األوساط  ي. وعمل ابن صنوع داعية لمصر ف"Daily New""الديمي نيوز" 
باريس ما ىيئ لو الظروف ليكمل ما  يوخاصة الفرنسية. وىكذا كسب ف ، األوروبية

عشر  يثنامن الصحف الساخرة وصل عددىا إلي  اوأصدر عددً  ، مصر يبدأه ف
جودة الورق  يولكن اختمفت ف ، المزاج والطابع يتختمف عن بعضيا ف اسًما، ال

رسالتيا وىي الدفاع عن الشعب  يوالطباعة، والشكل والحجم. ولكنيا جميًعا تتفق ف
 يالنيل، وحممتيا الدائمة ضد حكم األسرة العموية والتدخل األجنب يالمصري ووحدة واد

 .(15)شئون مصر يف – يخاصة اإلنجميز  –

وواجو "ابن صنوع" في إصدار الصحف في المنفي العديد من الصعوبات منيا: 
دخول الجريدة مصر،  فقد عممت الحكومة المصرية منذ عيد إسماعيل عمى منع دخوليا 
البالد،  فكثيًرا ما اجتمع مجمس النظار،  وأصدر قراًرا بمنع دخوليا إلي أرض مصر، 

اًما، وىذه القرارات طبقت عمى أبو نظارة ومنعت تم 3883حتي صدر قانون المطبوعات
وغيرىا من الصحف التي تصدر في الخارج، واشتد المنع مع االحتالل البريطاني مما 
اضطره إلي تغيير اسميا أكثر من مرة، والتشديد عمى الناس عدم قراءة الجريدة وعقاب 

صحفية التي أتاحيا كما إن الحرية ال (16) من يحمميا بدفع غرامة كبيره وأحياًنا الحبس.
كرومر أثناء االحتالل أدت إلي ظيور ىذا المون من الصحافة في صحف أخري،  فكان 
عميو أن يكافح من أجل بقاء صحيفتو خاصة أنو بعيد عن الوطن. كما يذكر ابن صنوع 
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أيًضا صعوبة الحصول عمى المعمومات واألنباء، وجشع رسام الكاريكاتير الفرنسيين، 
 مما أدي إلي عدم انتظام صدور الصحف. وغالء الطباعة

ويرجع ليعقوب صنوع النصيب األكبر في تحرير صحيفتو، فيو المفكر  
األول فيما ينشر فييا من رسوم وصور، وكاتبيا الوحيد لما يقرب من ثالثين عام، 
واعتمد في تحريرىا عمى دراستو الخاصة في موضوعات السياسة المصرية، وما يصل 

وأخبار من الصحف مثل: جريدتي "األىرام ومصر"، ىذا فضاًل عما  لو من معمومات
يبعث لو من أخبار ورسائل وتمغرافات من معجبيو ومعاصريو والوافدين إلي باريس من 

لديو شبكة واسعة من العمالء في كل مكان اعتادوا عمى إبالغو أىل مصر، فكان 
وكان  (17) ،ت أسماء مزورةبآخر األخبار من خالل إرسال رسائل سرية إلي باريس تح

لصحف ابن صنوع رسام لرسم األشكال الكاريكاتورية التي تصدر فييا، كما كان لو 
مساعد لكتابة الجريدة عمى الحجر، ويبدو إن ىذا المساعد تغير أكثر من مرة ويالحظ 

 .(18) ىذا من تغير جودة الخط بين الجودة والرداءة

ميما اختمفت  –من السمات العامة التي تميزت بيا صحف يعقوب صنوع 
أنيا تحتوي عمى عدد من المحاورات الواحدة التي  –أسماؤىا وأشكاليا وأحجاميا 

طالق الرموز واألسماء الساخرة عمى الشخصيات  تتغير في عناوينيا وموضوعاتيا، وا 
يًبا،  فأطمق عمى الخديو إسماعيل السياسية المصرية واإلنجميزية في معظم األعداد تقر 

"شيخ الحارة"، و"فرعون"، و"أبو السباع"، وعمى األمير توفيق "الواد" و"الواد المرق"، 
و"الواد األىبل"، و"الواد المئيم"، و"فرعون الصغير"، كما أطمق عمى رياض باشا 

باشا"،  "أبوريضو"، و"الوزير المشخمع"، و"الديك الرومي"، وعمى نوبار باشا "غوبار
وعمى المورد كرومر "المورد كرنب"، وعمى المورد كتشنر"المورد كشنكار"، وأطمق عمى 

"البالص كميفورد"، وعمى )**( الخميفة العثماني "شيخ التمن" وأطمق عمى كميفورد لويد
 .(19)"الجنرال أخص" أو "ىمس" )***(الجنرال ىكس
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"حداثة" استوردىا من  عد، وترسوم كاريكاتورية مصورة إلي مصركما قدم فييا 
 ،ا لنجاح مجمتو رئيسً سرعان ما استحوذت عمى انتباه قرائو وكانت عاماًل  ، والتيأوروبا

لذلك استخدم الرسوم  ،من الواضح أنو أدرك اإلمكانات اليائمة لمبالغة المرئيةو 
يصال النقد السياسإالكاريكاتورية بكثرة حيث   ينو كان عمى استعداد إليصال رسالتو وا 

 ة.حتي لألميين الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتاب

 الطريقة التي يىذه ى، الخام ةاستخدام الكممات القاسية والمغة غير المصقول
باإلضافة إلي تعميقاتو ، استقطب جميوًرا واسًعا بسبب لغتو السيمة الفيم من خالليا

استخدم بميارة ليجات عربية  والوقت نفس يوف ي،ذوقيم الفكاى يالساخرة التي ترض
، كما لعب عمى مختمفة خاصة تمك التي يستخدميا الفالحون في جميع أنحاء مصر

الدينية  الكتباستخدم دائًما خطاًبا غنًيا بالكممات مع وتر التدين لدي المصريين و 
عمى الرغم من أصمو غير المسمم، فقد استعار العديد من األقوال  ،لجذب جميوره

صمي اهلل عميو وسمم أو عمى األقل  يمن القرآن الكريم أو من أقوال النب المستخرجة
كممات وتعميقات وأوصاف ، ولم يمانع صنوع من استخدام أصميا في الثقافة اإلسالمية

وأحياًنا أساءت إلي المشاعر طالما أنيا  ي عصرها حطمت كل المحرمات ففاحشة جدًّ 
 .(41)مواستيداف سمعة خصو  يخاصًة ف أغراضةخدمت 

أما عن الصحف الساخرة التي أصدرىا يعقوب صنوع في باريس،  فيي 
، النظارات المصرية 3879، أبو نظارة زرقا 3878"رحمة أبو نظارة زرقا الوالي 

، أبو نظارة لسان حال 3883، الحاوي3881، أبو زمارة 3881، أبو صفارة 3879
ال األمة المصرية الحرة ، أبو نظارة زرقاء لسان ح3883األمة المصرية الحرة 

، أبو نظارة مصر 3881، الوطني المصري 3881، أبو نظارة زرقا 3882
". باإلضافة إلي ثالث من الصحف الجادة،  وىي صحيفتي "التودد" 3885لممصريين 

 . (43)3917، وصحيفة "العالم اإلسالمي" 3899و"المنصف" عام 
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 :"صحيفة "رحمة أبو نظارة زرقا الوالي- 

؛  أي بعد حوالي شيرين 3878صدرت ىذه الجريدة في السابع من أغسطس عام 
من نفي يعقوب صنوع إلي باريس، وىي جريدة أسبوعية صدر منيا ثالثون عدًدا،  كل عدد 
منيا في أربع صفحات، مزودة برسوم كاريكاتورية ساخرة. اشتراكيا خمسة وعشرون فرنك 

فييا وثق ترسل إلي أبو نظارة بيضاء في اإلسكندرية،  لمثالثين نمرة تدفع ألي بنك فرنسي أو
 . (42) بمالطا حتي وصل إلي باريس واستقر ىناك ارحمتو التي تبدأ من اإلسكندرية، مرورً 

 :"صحيفة "أبو نظارة زرقا- 

أحياًنا كانت تكتب "أبي نظاره زرقا"، وىي صحيفة أسبوعية أدبية عممية بيا 
واعظ مفيدة، ومقاالت فريدة، وقصايد عجيبة وأدوار محاورات ظريفة ونوادر لطيفة وم

غريبة. صدرت في الفترة التي ُعزل فييا إسماعيل وتولي توفيق حكم مصر. وىي 
امتداد لمصحيفة التي سبقتيا،  وقد اضطر يعقوب صنوع لتغيير اسميا بعد اإلرىاب 

 ، وذكر يعقوب صنوع3879الصحفي الذي شنو رياض باشا عمى الصحف المصرية 
 .(41)في آخر أعدادىا أنيا سوف تتوقف لتصدر جريدة النظارات المصرية 

 :"مجمة "النظارات المصرية- 

 36صدرت في السنة الرابعة من صدور صحف يعقوب صنوع، تحديًدا في 
، وىى جريدة تاريخية عممية تحرير مصر واإلسكندرية. تشبو 3879سبتمبر لعام 

سابقتيا في التحرير واإلنشاء إال إن موضوعاتيا اختمفت، وطبعت عمى الحجر في 
سابقتيا فى أنيا  خط جميل. وظير في أوليا رسم يمثل فكرة سياسية، وتختمف عن

تشبو الكتاب الصغير، أما أبو نظارة زرقا فتشبو المجالت المعاصرة، وصدر منيا 
 .(44)عشرة أعداد فقط تخصصت في نقد كل من رياض باشا ونوبار باشا 
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 :"صحيفة "أبو صفارة- 

صدرت في العام الرابع من تاريخ صحف يعقوب صنوع، صدر العدد األول 
أي بعد اختفاء النظارات المصرية بحوالي ثالثة أشير،  3881يونيو  4منيا في 

ويمكن القول أنيا وصمت ما انقطع من مجمة أبونظارة زرقا. وىى "جريدة ىزلية 
أسبوعية النبساط الشبان المصرية يحفظيم رب البرية من المظالم الفرعونية، منشأىا 

،  وأمرت الحكومة محب االستقالل والحرية". ولم يصدر منيا سوى ثالثة أعداد فقط
 المصرية بمصادرتيا،  فتعذر إصدارىا مرة أخري بيذا االسم.

 :"مجمة "أبو زمارة- 

إحدي صحف الضرورة التي كان يصدرىا يعقوب صنوع بعد وقف أي من 
صحفة بأوامر الخارجية المصرية ليسيل دخوليا إلي مصر، وىي من حيث الشكل 

ن  غمبت عمييا العامية المسجوعة. لم يصدر والمضمون تتفق مع صحيفة أبو صفارة وا 
 .(45)منيا سوي ثالثة أعداد مثل سابقتيا، ركز فييا عمى النقد الساخر لمخديو توفيق

 :"مجمة "الحاوي- 

وىي أيًضا من مجالت الضرورة، صدر منيا عدة أعداد كل خمسة عشر 
يوًما يصدر عدد، صارت عمى نفس سياسة صحف ابن صنوع، صدر العدد األول 

تحت عنوان "الحاوي الكاوي المي يطمع من البحر الداوي  3883فبراير  5نيا في م
عجايب النكت لمكسالن والغاوي ويرمي الغشاش في الجب الياوي"، وسبق صدورىا 
كراسة صغيرة سميت بـ "مقدمة الحاوي" في مائو واثنين وعشرين صفحة، شممت 

الشامية، وفصواًل عن السياسة  موضوعات عديدة منيا فصاًل عن مجمة الحاوي بالمغة
 يتوضيحية فالخارجية وغيرىا من الموضوعات، وتميزت باحتوائيا عمى أربع رسوم 
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لتسمية الناس واضحاكيم، كما تتميز أعداد الحاوي بتسجيميا لمقدمات الثورة  كل قضية
 .(46)العسكرية، فكادت تتخصص في الثورة العرابية 

 المصرية الحرة": صحيفة "أبونظارة لسان حال األمة- 

صدرت ىذه الجريدة بعد مصادرة الحكومة المصرية لمجمة الحاوي، وصدر العدد 
األول منيا في السنة الخامسة لصحف بن صنوع. بعض أعدادىا صدر في ثماني 
صفحات والبعض اآلخر في اثنتي عشرة صفحة، أما أغمب أعدادىا كان في أربع صفحات 

المصرية الحرة". وتميزت ببعض كباقي صحف بن صنوع. وشعارىا ىو "لسان حال األمة 
 .(47)المقاالت األدبية عن الثورة العرابية والتي نشرىا يعقوب صنوع منذ العدد الثاني 

 :"صحيفة "أبو نظارة زرقاء.. لسان حال األمة المصرية الحرة- 

أبريل عام  23صدرت في السنة السادسة لصحف يعقوب صنوع،  وتحديًدا في 
لصحيفة "أبونظارة لسان حال األمة المصرية الحرة" تغير ، فمنذ العدد الثامن 3882

اسميا إلي "أبو نظارة زرقاء.. لسان حال األمة المصرية الحرة". وتميزت ىذه الجريدة 
بصدورىا بالمغتين العربية والفرنسية، فكثيًرا ما طغت ترجمة فرنسية عمى المتن العربي. 

 نعي ساخر لم يراع فيو ىيبة الموت.ومن األمور التي استحدثت ألول مرة أيًضا نشر 

وتخمل أعداد ىذه الجريدة عدد واحد تحت  عنوان "أبو نظارة مصر لممصريين" ولم  (48)
يحمل رسالة أو معني جديد أكثر مما أنطوت عميو الجريدة، وىو تذكير بما كتبو منذ ستة 

ذلك عبارة  أشير. ثم صدرت الجريدة مرة أخرى باسميا األصمي لعدد واحد لتختفي بعد
 .(49) "لسان حال األمة المصرية الحرة" لتصدر باسم "أبو نظارة زرقا"

 :"صحيفة "أبو نظارة زرقا- 

يناير عام  39صدرت في العام السابع لصحف يعقوب صنوع، وبالتحديد 
، وتميزت ىذه الصحيفة بكثرة الرسوم،  فكانت تحتوي عمى رسمين في الصفحة 3881
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ىذه الجريدة بأنيا سجل ميم ألحداث مصر، وتحسن الخط،   األولي واألخيرة. تميزت
وأصبحت الكتابة في نيرين، كما شممت باب جديد في السياسة وآخر لمتمغرافات 
الخصوصية، وىي برقيات من المؤلف تحوي العديد من الشتائم والسخرية. ولم تحتِو 

ن لم تخمو من تعميق بالمغة  الصحيفة كسابقتيا عمى ترجمة فرنسية لمدة عامين، وا 
 .(51)الفرنسية عمى الرسوم والصور

 :"صحيفة "الوطني المصري- 

اضطر يعقوب صنوع إصدار ىذه الصحيفة بعد مصادرة مجمس النظار لصحيفة 
أي بعد مضي عام من  3881سبتمبر  29"أبو نظارة زرقا"، صدر العدد األول منيا في 

م والموضوع "تشبو أبو نظارة االحتالل البريطاني لمصر، وىي من حيث الشكل والحج
زرقا"، وتميزت باحتوائيا ألول مرة عمى ترجمة إنجميزية لبعض المقاالت التي كتبت 

 The Egyptian"بالعربية، وكان اسم الجريدة يكتب بالمغة العربية محاًطا بترجمة إنجميزية 

Patriot".(53) ، كما شممت الترجمة اسم الناشر وقيمة االشتراك وتاريخ الصدور 

ذكر ابن صنوع أنو سيصدر منيا اثني عشر عدًدا، وفي الواقع لم يصدر منيا سوي 
عددين فقط حتي استطاع أن يرتب أموره في كيفية دخول جريدة أبونظارة زرقا مصر، 
وأصدر جريدة أبو نظارة زرقا بعد شيرين من صدور الوطني المصري، وكانت الوطني 

ة، وغمبت عمييا أخبار المعارك في السودان، المصري تصدر في ست صفحات بداًل من أربع
 . (52)كما شممت الرسائل التي وردت البن صنوع من "الجمعية الوطنية السرية بالقاىرة" 

 :"صحيفة "أبو نظارة .. مصر لممصريين- 

،  واستمرت حتي عام 3885يناير  31صدر العدد األول لمصحيفة في 
استمرت نحو ست وعشرين عاًما.  حيث صدر العدد األخير منيا، أي إنيا 3931

تقمبت فييا بين الكمال والنقص وبين القوة والضعف في شكميا وموضوعاتيا. وُتعد 
ىذه الصحيفة أنضج ما صدر من صحف يعقوب صنوع في الشكل والموضوع والرسم 
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يالحظ وجود  3885والخط واإلمالء واألسموب والفكرة حتي في طريقة تحريرىا. ومنذ 
لمنشر. وقد خصص فييا ابن صنوع جزًءا ينشر بالمغة الفرنسية في  ما يشبو دار

الصفحة األولي والرابعة، وفي بعض األحيان طغت المغة الفرنسية عمى المغة العربية 
 (51) رغبة منو أن ُيعرَّف األوروبيين بما يحدث في مصر.

رة ستبدي تغير اسميا إلي "أبو نظا 3886تغير اسم الجريدة أكثر من مرة، ففي عام 
السميا األول، ثم تغير  3887لك ما كنت جاىاًل ويأتيك باألخبار ما لم تزود" ثم عادت عام 

، 3917و 3914، وأيًضا في عامى 3891، وتغير ممحوظ في عام 3893طفيف عام 
والجدير بالذكر،  إن ىذا التغير لم يشمل شكميا أو طبعيا أو حجميا. وتميزت بالرسوم 

وم لم تشمل كل األعداد،  فقد اختفت وعادت بعد سبع سنوات، إال إنيا الممونو وىذه الرس
وتميزت بالورق الجيد وطبعت بعض أعدادىا  (54)ظمت تصدر بالرسوم األبيض واألسود.

عمى ورق أبيض. ولم تصدر بانتظام فحيًنا تصدر كل شير وحينا آخر كل نصف شير من 
 (55)، وصدرت فى بعض األحيان أربع مرات فقط في السنة.3891إلى  3885عام 

وتميزت ىذه الصحيفة في بعض أعدادىا أنيا ُطبعت بحروف مطبعة، إال 
ا كتبت بخط اليد، وقد اختمف ىذا الخط في بعض األعداد بالرغم من إنيا في أغمبي

أن يعقوب صنوع ىو محررىا الوحيد إال إنو اشترك في كتابتيا كثير من الشرقيين 
وكذلك رسوميا. ولوحظ فييا كتابات آلخرين أفصحوا عن أسمائيم ومنيم "القس لويس 

ي نفس سياسة يعقوب صابونجي صاحب مجمة النحمة". وكانت سياسة الصحيفة ى
 صنوع الصادقة في السخرية والنقد الالذع.

وىدأت حماسة صحف يعقوب صنوع بعد أن بمغت الثالثين من عمرىا، وكان 
أنو لم يعد قادًرا  3916لمسن والمرض دخاًل في ذلك،  فقد أشار يعقوب صنوع منذ عام 

الفراش لمدة عامين  وىي السنة التي مرض فييا والزم 3931عمى الكفاح، حتي حمت سنة 
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. وأعمن في العدد الرابع أنو سوف يكون آخر أعداد الصحيفة وجاء تحت 3932حتي توفي 
 . (56) عنوان "آخر عدد صادر من ىذه الجريدة التي بأنظار عشاقيا عاشت لميوم سعيدة"

ىذه إًذا سمسمة صحف يعقوب صنوع الممثل الثائر والصحفي الساخر إمام 
األول في مصر دون منازع. وأخيًرا البد من توضيح أن صحف صنوع الصحافة الفكاىية 

ومسرحو كان ليما الفضل الكبير في نشر مبادئ الحرية واالستقالل والحكم الوطني 
  .(57)الذاتي بين أفراد الشعب، والتي كان ليا أثر واضح في إبراز القومية المصرية
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https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/104470/9/09_chapter

%201.pdf 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/104470/9/09_chapter%201.pdf
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/104470/9/09_chapter%201.pdf
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 Doaa Kandil, OP.Cit, p.10 األفغاني راجع: لممزيد عن عالقة يعقوب صنوع بالسيد جمال الدين
قبمو فما أن عممت بحمميا لو نصحتيا  ، يذكر يعقوب صنوع أنو مات ألمو أربعة أطفال( 32)

شيخ مسجد الشعراني فعنده التمائم والتعوايذ والمحصنات ضد موت  ىلإصديقتيا أن تذىب 
ستجار بو من أجميا وُقبمت شفاعتو أبقي جنينيا. وذىبت األم ااهلل، فإذا  ىاألطفال وأنو قريب إل

إلي الشيخ وبشرىا أنيا سوف تمد ولد، وأنيا إذا نذرتو لمدفاع عن اإلسالم فسوف يعيش، كما 
ا وسوف يجد ما يريد بفضل بركة خالقو. و من حسنات المؤمنين ليكون متوضعً ئأمرىا بكسا

حفظ القرآن وعاىد أمو  بن صنوع أنو حين كبراونفذت األم وصية الشيخ بحذافيرىا، ويذكر 
نظارة إمام  إبراىيم عبده: أبو :رىا وأن يكرس نفسو لخدمة اإلسالم والمسممين. راجعتنفيذ نذ ىعم

 )مكتبة اآلداب، القاىرة، 3931-3819ر الصحافة الفكاىية المصورة وزعيم المسرح في مص
 .34:31؛ نفس المؤلف: الصحفي الثائر، ص ص وما بعدىا 38ص (3951

 ىرائد النيضة المسرحية )مجمة المقتطف المصر  نرمين سعد الدين إبراىيم: يعقوب صنوع( 31)
، أكتوبر 1ع ىالتاريخية، اإلصدار األول، مؤسسة دراسات سياسية تاريخية، السنة األول

لممزيد عن حياة يعقوب صنوع في مدينة Doaa Kandil, OP.Cit, p10 ؛ 57( ص2119
 الماسونية انظر:في إيطاليا، وتجربتو اإليطالية وروابطو الييودية  Livornoليفورنو 

Angela Daiana Langone: L’Arabo Anziano (The Old Arab) A Forgotten 

Book by Yaʿqūb Ṣanūʿ, Rhesis International Journal of Linguistics, 

Philology and Literature, Literature, vol.7.2, 2016, pp.50-87. 

 ؛ 24:23ص إبراىيم عبده: أبونظارة، ص( 34)
Matti Moosa: Ya'qub Sanua' the Rise of Arab Drama in Egypt, International 

Journal of Middle East Studies, vol.5, No.4 (Sep., 1974), p 402;  Ziad Adel 

Fahmy: Popularizing Egyptian Nationalism: Colloquial Culture and Media 

Capitalism, 1870-1919, Ph.D. Dissertation, Graduate College, University of 

Arizona, 2007, pp.90-91; Ettmueller,E,U., Op.Cit, p.225. 

 .57نرمين سعد الدين: المرجع السابق، ص( 35)
عبداهلل أحمد عبداهلل: الصحافة الفكاىية في مصر )الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ( 36)

ىتمامو بالحياة الفنية ا؛ كان لثقافة الخديِو إسماعيل أثر واضح في 6:5( ص ص3981
، ومسرح صغير بحديقة األزبكية ا نشأ دار األوبر أشجع المغنيين والصحف و وتشجعييا، لذلك 

التاريخ الثقافي لمصر الحديثة "المؤسسات العممية والثقافية في براىيم الدسوقي: راجع: وائل إ
ص  (2135الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، )مصر في القرن التاسع عشر" 

 ؛63:58ص
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Adam Mestyan: Arabic Theater in Early Khedivial Culture, 1868-72: James 

Sanua Revisited, International Journal of Middle East Studies, vol.46, 

Issue 1, (Feb., 2014), pp.117-118. 
أيام الحممة  -، في نفس مكان مسرح الجميورية والفنون 3869بدأ بناء مسرح حديقة األزبكية ( 37)

. لممزيد سيد عمي إسماعيل: تاريخ المسرح في مصر في القرن 3871وتم افتتاحو  –الفرنسية 
 ,Doaa Kandil ؛ 45( ص3998التاسع عشر )الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

OP.Cit, p.10  
عماد أبو غازي: الرقابة في مصر قراءة في التاريخ )بحث منشور في كتاب في محبة  (38)

 .481( ص2136التاريخ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
بداية لمخالف بين الخديِو  –التي نقد فييا صنوع تعدد الزوجات  –كانت مسرحية الضرتين ( 39)

، 3873يس الذي جعل الخديِو يأمر بغمق المسرح نيا لم تكن السبب الرئإإسماعيل وصنوع إال 
فقد كشف صنوع في مذكراتو غير المنشورة أن اإللغاء القصري لممسرح نتج عن شعور الممثمين 

بسبب مسرحية "السواح والحمار"، فضغطوا عمى السمطات البريطانية  ؛ البريطانيين باإلىانة
رأي أن اليدف من المسرح لم يكن واضًحا ن الخديِو إلمضغط عمى الخديو إللغاء المسرح، كما 

 ولم يكن لو من يرشده ويوجيو لذلك أمر بغمقو.
Ettmueller, E,U., Op. Cit, p.226; Doaa Kandil, OP.Cit, p.11; Matti Moosa, 

Op.Cit, p.406; Amr Zakaria Abd Allah: The Theory of the Theatre for 

Egyptian nationalists in the first quarter of the twentieth century, 

Quaderni di Studi Arabi, Nuova Serie, vol.4, 2009, p.199;  

نظارة مصر لممصريين، العدد  ؛ جريدة أبو58:57نرمين سعد الدين: المرجع السابق، ص ص
 .1:2، ص3887فبراير لسنة 28الثاني، بتاريخ 

(20) Doaa Kandil, OP.Cit, p11; M.M. Badawi: The Father of the Modern 

Egyptian Theatre: Ya'qub Sannu, Journal of Arabic Literature, vol.16, 

1985, p.134; Matti Moosa, Op.Cit, p.405.    

 ا عمى األغنية والموسيقي.وبريت ىزلي يعتمد أساسً أوىو ( 23)
)22) Ettmueller, E,U., Op. Cit, p.222; Adam Mestyan, Op. Cit, pp.123-125; 

 .11:25؛ إبراىيم عبده: أبو نظارة، ص ص58نرمين سعد الدين: المرجع السابق، ص
 نظر:الممزيد عن مسرحيات يعقوب صنوع 

M.M. Badawi, Op.Cit, pp136-144; The Unfaithful Husband by James 

Sanua, trans. Marvin Carlson & Stefano Boselli, Arab Stages, vol.8 

(Spring, 2018), pp.1-28. 
(23) Ettmueller, E,U., Op. Cit, pp.222-225.    
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؛ إبراىيم 12ص( 3989أحمد حمروش: قصة الصحافة في مصر )دار المستقبل العربي، القاىرة، 
، 374، ع35)مجمة الكاتب، القاىرة، مج ،تأثير أبو نظارة في تطوير الوعي بالمسرح درديري:
  .51:51ص ص( 3975

الوطني القديم. عادل أمين الصيرفي:  ويري البعض أن ىاتين الجمعيتين كانتا نواة لمحزب (24)
)رسالة ماجستير، كمية  3925وصحافيوىا في مصر منذ نشأتيا حتي عام  ةصحافة الفكاى

نظارة مصر لممصريين،  ؛ أبو97:96( ص ص3972اآلداب، قسم الصحافة، جامعة القاىرة، 
 ,Ziad Adel Fahmy   ؛1، ص3887فبراير  28، بتاريخ ةالحادية عشر الثاني السنة  لعددا

Op.Cit, p.94 
 .15:14نظارة، ص ص إبراىيم عبده: أبو( 25)
 .17:15ص، ص نفسو (26(
ستغالل العالقات التي كونيا في إيطاليا أثناء سفره اصولو اإليطالية، و أستغالل اأراد صنوع  (27)

 Doaa في مصر، ولكن ىذه الحماية لم تساعده كثيًرا. راجع:اإليطالية  ىناك لمتمتع بالحماية

Kandil, OP.Cit, p.16 

 .98:97عادل أمين الصيرفي: المرجع السابق، ص ص(28)
 Doaa Kandil, OP.Cit, p.12 ؛ 41، صةإبراىيم عبده: أبونظار ( 29)

)30) Ettmueller, E,U., Op. Cit,  p.220; 

 سماعيلإصفاء أحمد ياسين: تطور المؤسسات التعميمية والثقافية في مصر في عيد الخديو 
إبراىيم  ؛364ص( 3998)رسالة ماجستير، كمية البنات، جامعة عين شمس،  3861-3879

 .43ص نظارة، عبده: أبو
، 34مج األردن، نظارة دراسة ببموجرافية )رسالة المكتبة، حامد الشافعي: صحف أبو( 13)

 ؛6( ص3،3979ع
Doaa Kandil, OP.Cit, p.11; Matti Moosa, Op.Cit,  p.403. 

 .54:52ص ص نظارة، أبو ؛ إبراىيم عبده:45:44أحمد حمروش: المرجع السابق، ص ص( 12)
  ؛364؛ صفاء أحمد ياسين: المرجع السابق، ص29سامي عزيز: المرجع السابق، ص( 11)

Matti Moosa, Op.Cit, pp.410-412  
؛ بول 35، ص3881مارس  38مجمة النظارات المصرية، العدد السابع السنة األولي، بتاريخ  (14)

 ىلممسرح والموسيق ىحمادة إبراىيم، المركز القوم نظارة يعقوب صنوع )ترجمة: دبينيير: ألبوم أبو
 .68:65نظارة، ص ص إبراىيم عبده: أبو؛ 58( ص2119والفنون الشعبية، القاىرة، 

 .331:318أمين الصيرفي: المرجع السابق، ص ص عادل( 15)
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، الكود 3882يوليو  7، بتاريخ 3، ممف 3/3وثائق مجمس النظار، نظارة الداخمية، محفظة  (16)
؛ تحايل يعقوب صنوع لدخول الصحف مصر رغم أنف البريد، 1175 -111113األرشيفي 

ف التي تنشر صور الصح ىوف فكان يرسميا في كراسات الموسيقي والمجالت المصورة،
أرسل  ، كثر من ألف نسخة، وأنو في إحدي المراتألمخديو، ويقال أنو ىرب بيذه الطريقة 

وقد ذكر  .42ص لمخديو نسخة في إحدي المجالت المصورة. سامي عزيز: المرجع السابق،
ية نينيو أنو كان يقوم بتوزيع المجمة النقديو المحظورة التي كان يصدرىا الصحفي صنوع بالعرب

الدارجة في منفاه في باريس والتي كانت تحتوي عمى رسوم الكاريكاتير التي تناسب ذوق 
)ترجمة فتحي العشري، المجمس  3882-3879رسائل من مصر  الفالحين. جون نينيو:

؛ أبي نظارة زرقاء، العدد الرابع عشر السنة الثالثة، 58( ص2115القاىرة،  األعمى لمثقافة،
 Doaa Kandil, OP.Cit, pp.16-17 ؛4، ص3879يونيو24بتاريخ 

مايو  24جريدة أبي نظارة مصر لممصريين، العدد السابع السنة السابعة عشر، بتاريخ (17)
 ؛ إبراىيم عبده: أبو334:331عادل أمين الصيرفي: المرجع السابق، ص ص ؛2، ص3891

 .Doaa Kandil, OP.Cit, p.13  ؛81:77صنظارة، ص 

ا يصعب قراءتو. عادل معقدًّ  اىذه الخطوط ىو خط يعقوب صنوع نفسو، فكان خطًّ  أكان أسو ( 18)
 .335أمين الصيرفي: المرجع السابق، ص

لمدة ستة أشير، ووكيل  3881( كيمفورد لويد: مفتش إلصالحات وزارة الداخمية من سبتمبر *)*
عبدالرحمن الرافعي: م، وطغت سمطتو عمى سمطة نوبار باشا. لممزيد 3884نظارة الداخمية عام 

، دار 4)ط "3892-3882حتالل "تاريخ مصر القومي مصر والسودان في أوائل عيد اال
 .366:364( ص ص3981المعارف، القاىرة، 

نجميزي والذي قام بحممة عمى السودان لمقضاء عمى ىكس: ىو أحد جنراالت الجيش اإل (**)*
 .339:336، ص صونفسانظر: الثورة الميدية وفشمت الحممة وىزم. لممزيد 

 )رسالة 3934عام  ىآمنة حجازي: الوطنية المصرية في العصر الحديث نشأتيا وتطورىا حت (19)
؛ عادل أمين الصيرفي: المرجع 88ص (3998ماجستير، كمية البنات، جامعة عين شمس، 

 .Ettmueller, E,U., Op ؛28؛ رامي عطا صديق: المرجع السابق، ص335ص السابق،

Cit, pp. 231-235; M.M. Badawi, Op.Cit, p.135 
(40) Doaa Kandil, OP.Cit, pp.13-14. 

، فمم يكن يرسم ىبو الكاريكاتور المصري، فيو أستاذ الكاريكاتير الحواري أو الديالوجأيعد صنوع 
بل ليصنع حالة من الجدل حول حوارات الشخصيات التي رسميا،  ، ليعبر عن ىموم الناس
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 المصري الكاريكاتيروالتي تقدم نقًدا لمحالة السياسية التي تعيشيا مصر. راجع عيد عبد الحميم: 
( 2136بريل أ، 151الثورة )مقال منشور بمجمة أدب ونقد، ع  جيل إلي صنوع يعقوب من
 .5ص

، جمال الدين الرمادي: صحافة الفكاىة وصانعوىا )الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة( 43)
وما بعدىا؛ إبراىيم  336المرجع السابق، ص ؛ عادل أمين الصيرفي:21:39د.ت( ص ص

 .55عبده: أعالم الصحافة، ص
؛ 4، ص3878أغسطس7جريدة رحمة أبونظارة زرقا الولي، العدد األول السنو الثانية، بتاريخ ( 42)

 ,Doaa Kandil؛ 85ص نظارة، أبو ؛ إبراىيم عبده:54ص المرجع السابق، أحمد حمروش:

OP.Cit, p.14 

نظارة، ص  ؛ إبراىيم عبده: أبو322:323صص  : المرجع السابق،ىعادل أمين الصيرف( 41)
 .333:331ص

 .335:332نظارة، ص ص إبراىيم عبده: أبو( 44)
؛ أحمد حمروش: المرجع السابق، 329:326ص: المرجع السابق، ص ىعادل أمين الصيرف( 45)

 Doaa Kandil, OP.Cit, p.14 ؛55ص

إبراىيم عبده: أبونظارة، ص  ؛336، ص3883مقدمة الحاوي، السنو الخامسة ( 46)
 Doaa Kandil, OP.Cit, p.15 ؛55؛ أحمد حمروش: المرجع السابق، ص316:311ص

 .311عادل أمين الصيرفي: المرجع السابق، ص( 47)
لـ "شاىين باشا" من كبار رجال إسماعيل وأحد خصوم يعقوب صنوع، وكان النعي  ىكان نع( 48)

نظارة زرقاء لسان حال  مميئ بالسخرية الالزعة ُنشر بالمغة العربية والفرنسية. راجع جريدة أبو
؛ إبراىيم 2، ص3882مايو  32األمة المصرية الحرة، العدد التاسع السنة السادسة، بتاريخ 

 .315:314ص : المرجع السابق، صى؛ عادل أمين الصيرف347ص ،ةنظار  عبده: أبو
 .351إبراىيم عبده: أبونظارة، ص( 49)

 .353نظارة، ص ؛ إبراىيم عبده: أبو317عادل أمين الصيرفي: المرجع السابق، ص( 51)
 .362نظارة، ص إبراىيم عبده: أبو( 5(3
 .341ص : المرجع السابق،ى؛ عادل أمين الصيرف7: المرجع السابق، صىحامد الشافع( 52)
 .367نظارة، ص إبراىيم عبده: أبو( 51)
 .342:343: المرجع السابق، ص صىعادل أمين الصيرف( 54)
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نتظام لكبر سن يعقوب صنوع وضعف بصره، وكثرة أشغالو في التعميم اويرجع عدم صدورىا ب( 55)
نو كان يصدر صحف إة، كما نشغالو في إلقاء الخطب في المحافل األدبية والسياسياوالترجمة، و 

    .342المرجع السابق، ص في نفس الوقت. عادل أمين الصيرفي: ىأخر 
-Matti Moosa, Op.Cit, pp.415 ؛381، 372، 371نظارة، ص إبراىيم عبده: أبو( 56)

416  

 انظر:لممزيد عن دور يعقوب صنوع في نشأة القومية المصرية وتطورىا  (57)
Irene L. Gendzier: James Sanua and Egyptian Nationalism, Middle East 

Journal, vol.15, No.1 (winter, 1961), pp.16-28. 

 
 

 

 
 


