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صدر لألستاذ / المسرحي علي یوسف رشدان �تاب جدید عن وزارة الثقافة  

م، وهو �ضاف إلى ما في جع�ة 2017والمجتمع المدني خالل هذا العام

الم�ت�ة اللیب�ة لفن المسرح في لیب�ا، وهو مصنف علمي �ضاف إلى الكتب 

التي تؤطر إلى ظاهرة المسرح في لیب�ا وفي مدینة مصراتة على وجه 

صوص، و�ظهر هذا الكتاب استكماال لمشروع بدأه مؤلفه ��تا�ه الساب� الخ

م)، حیث �أتي 2004 -1944المعنون بـ (تار�خ المسرح في مصراتة من 

هذا المصنف لسد فراغ في الم�ت�ة اللیب�ة التي تهتم �الجانب التار�خي  

  وتأر�خ النشا� المسرحي على فترة طو�لة من الزمن.

د اشتغل ف�ه المؤلف على نشا� الفرق المسرح�ة في �ان الكتاب األول ق

مصراتة التي قدمت أعماال في مسرح الك�ار خالل فترة طو�لة لم ینشغل فیها 

�تاب بتسجیل ما �ان سائدا فیها من نشا�.. وهي مرحلة التأس�س ابتداء 

  م.2004م وحتى عام 1944من عام 

فه سا�قة عن غیره من وتقع أهم�ة هذا المشروع في �ونه �حتل الصدارة بوص

المصنفات، و�ذلك ال شك في أن تار�خ المسرح في مصراتة له حضوره 

م، و�ش�ل هذا 1944التار�خي وواقع ملموس من خالل ما قدمه منذ العام 

الحضور لونا رئ�سا في مجموعة ما ألف من ألوان شتى في المسرح في 



  2017دیسمبر-الخامس العدد- الثالثة  السنة- مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

 

  
287 

 
 

أّرخت للظاهرة  لیب�ا، وعلى قراءاتي في أغلب المصنفات التار�خ�ة التي

المسرح�ة في لیب�ا من �ونها لم تتعرض لنشأة وتار�خ ما قدمه المسرح في 

  مصراتة عبر امتداد فترة زمن�ة طو�لة.

فالتألیف للتوثی� والتسجیل یرسم حضارة األمة و�حف� حقوق اآلخر�ن، وهو 

منهج من مناهج النقد الحدیث التي تحق� في نشأة الفنون والعلوم، وتحف� 

  مؤلفیها، وتكشف عن صورة الف�ر في تلك ال�الد. حقوق 

والكتاب الذ� بین أیدینا �عد جزءًا من المشروع الذ� �طمح مؤلفه إلى 

تشییده ، واستكماال لما تقتض�ه طب�عة ال�حث العلمي تعمد المؤلف إلى 

محاولة تسجیل وتوثی� أو استظهار مجهودات الفرق المسرح�ة مع األعمال 

  م. 2005تدرجا �التسلسل الزمني ابتداء من عام  المسرح�ة المقدمة

لم یخرج الكتاب في عنوانه عن عنوان الكتاب الساب� ل�شیر إلى مد� أهم�ة 

هذا المشروع �ي �عزز من المنهج العلمي الذ� توخاه المؤلف وهو توثی� 

التراث المسرحي عبر الفترات الزمن�ة الممتدة �مدینة مصراتة . وعل�ه 

خذ له العنوان اآلتي: تار�خ المسرح في مصراتة إضاءة ثان�ة فنالح� أنه ات

  م).2015 - 2005(

فقسم المؤلف الكتاب إلى محاور علم�ة اقتضتها طب�عة المادة العلم�ة التي 

جمعها ، وال شك أن ال�احث قد بدل جهدا �بیرا جدا في جمعها وتحق�قها 

لخطوة الرئ�سة ، وتصن�فها ، فالعمل التأر�خي في واقعه �عتمد على هذه ا
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وهي تحقی� وجمع وتصنیف المعلومة وتوخي الرؤ� الشاذة ونحوها وٕابراز 

  مثالب أو محاسن صاحب �ل ف�رة أو جهد علمي.

  

  

  وأهم المحاور الرئ�سة التي تناولها المصنف هي:

م �معنى أن 2015 - 2005توثی� الحر�ة المسرح�ة في مدینة مصراتة من 

العمل یوث� لمدة عشر سنوات.. وذلك لتوثی� وتأر�خ ورصد للعروض 

  المسرح�ة التي قدمتها الفرق ومشار�تها في المحافل المسرح�ة في لیب�ا 

رصد للفرق المسرح�ة التي حازت على العدید من الجوائز من خالل  - 

  ها على المستو� المحلي أو الدولي.مشار�ات

رصد لآلراء النقد�ة ومد� تفاعل الجمهور مع التجارب المسرح�ة عقب  - 

االنتهاء من العرض المسرحي ، وهي من الطقوس المعتاد علیها أتناء 

عرض أ� مسرح�ة، وذلك في خطوة لفتح �اب النقاش واالستفادة من آراء 

ل المسرحي أهم الر�ائز التي یتم عن الجمهور �اعت�ار أن الجمهور في العم

طر�قها العرض المسرحي وقد �حدد رأ� الجمهور مد� نجاحه ومد� نس�ة 

اإلقصاء ف�ه ، والمؤلف یر�ز على نقل هذه اآلراء حول عرض �عض من 

المسرح�ات ، معتمدا بذلك على المقا�الت الصحف�ة والدور�ات وتسجیل 

لب ما یدلي بها أهل االختصاص أو المالحظات أو االنتقادات التي من الغا

الممارسین لهذا الفن... �ما اشتمل هذا المصنف العلمي على م�احث أخر� 

  من بینها :
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  معوقات في طر�� المسرح –

وقد تحدث فیها الكاتب على تلك المعوقات التي تقف حائال دون تحقی� 

المسرح أهدافه ، ومن أهمها تلك التي تحدد عالقة المؤسسة الح�وم�ة 

ودورها في الس�طرة على توظیف المسرح لصالحها وهي من الموضوعات 

  التي لم یتطرق الیها أ� ناقد من قبل. 

الكاتب بتوظیف الظاهرة المسرح�ة ومن خالل الحدیث عن المعوقات �قوم 

في لیب�ا ونشأتها مع بروزها من وس� رحم المعاناة ؛ فقد ر�� بین نشأة 

م ومرحلة التأس�س الحق�قي مع مطلع 1908المسرح في العهد العثماني عام 

بدا�ات الستین�ات محاوال بذلك وضع تلك المعوقات في قالب استفهام 

  في واقعه. وتساؤل ، وهو �عد تساؤال تار�خ�ا

م ، محاولة الفرق �2005ما وث� الكاتب في �تا�ه الجدید مع بدا�ات العام 

تدلیل والتخلص من أزمة هذه المعوقات التي تش�ل حاجزا أمام استمرار 

العطاء المسرحي �شتى صوره ؛ وذلك في إشاراته لنقل ما تناولته 

م في تلك الفترة االجتماعات اإلدار�ة التي �انت مع المسئولین �قطاع اإلعال

وأهم الفرق التي انت�ه لها الكاتب ووث� ما دار في اجتماعاتها ومحاولتها 

الفرقة  -فرقة الش�اب الثائر - تدلیل الصعو�ات ونحوها وهي: فرقة الشعب

وقد تم  - وفرقة مصراتة لإلبداع الفني -فرقة السو�حلي –العر��ة للمسرح 

ان�ة حل تلك المشاكل وتدلیل الطرح والتناول في هذه االجتماعات إلم�

  الصعاب.
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وقد تمیز الكتاب �سب� صحفي تخلل منهجا نقد�ا متمثال في تعز�ز األف�ار 

والمعلومات المسجلة �صور فوتوغراف�ة أكدت على إبراز روح الموضوع�ة 

لد� الكاتب ، فقد اجتمع في منهج الكاتب التوثی� الصحفي مع المنهج 

عل ال�احث �مارس مهمة التت�ع لمسیرة الفرق النقد� التأر�خي.. وهذا ما ج

المسرح�ة ومد� تفاعلها لیوث� حر�تها و�رسم معالم إنتاجها بدقة متناه�ة، 

متناوال بدا�ات عمل الفرقة مع ذ�ر آخر أعمالها المسرح�ة و�م�ن الرجوع 

إلى الكتاب النظر لما خطه الكاتب �التفصیل، ومن ثم فقد لفت نظر� أن 

شغف الجمع العلمي فما من شاردة وواردة اال و�جمعها الكاتب یتمتع �

  و�حتف� بها،

وقد أعجبني ما قام �ه الكاتب حین تت�ع نشا� �ل فرقة مسرح�ة اعت�ارا من 

م مشیرا إلى آخر نشا� قامت �ه الفرق لتظهر لنا فرق قد  تكونت 2005

مما م. و 2011حدیثا في ظل عدم استقرار ال�الد �عد أحداث الثورة الشعب�ة 

اهتم �ه الكاتب اإلشارات النقد�ة التي تشیر إلى رؤ�ة الفرقة المسرح�ة مثل 

نوع المسرح والمنهج المت�ع في ذلك على سبیل المثال : فرقة الش�اب الثائر، 

آخر عمل قامت �ه هو رائحة ال�ارود ، ولیلة الزواج ، فأشار إلى أن 

قة ما شار�ت �ه من مسرح�ة ل�ة الزواج من المسرح التجر�بي ، وأن الفر 

أعمال في المهرجانات ینتمي في أغل�ه إلى المسرح التجر�بي، وهذه �لها 

  تصن�فات ومالحظات نقد�ة مهمة؛ هي جوهر في نقد العمل المسرحي. 

وقد سار الكاتب في عمله �أسلوب مفصل ألعمال الفرق في مدینة مصراتة، 

ي و�یف أنه �ان �ما لم �غفل الكاتب عن تسجیل أعمال المسرح الجامع

یتمتع بروح نشا� لد� �ثیر من الش�اب، إذ إن المسرح المدرسي والجامعي 
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هو لب المسرح االحترافي، وفي هذا الس�اق وث� ال�احث جهد ما قامت �ه 

الفرق المسرح�ة في جامعة مصراتة متخذا األسلوب ذاته مع ما سار عل�ه 

  في الفرق األخر�.

�ة الجدیدة،  والتي ظهرت عقب أحداث ثورة أشار الكاتب إلى الفرق المسرح

فبرایر، وهي فرقة: صالح الدین للمسرح والموس�قى.. وهي فرقة  17

تخصصت في مسرح األطفال وهي من النوع المسرح المتخصص �شر�حة 

األطفال حیث �ما نعلم أن المدینة ال یوجد فیها مثل هذا اللون من المسارح 

في مدینة مصراتة جاءت من خالل ، وجل اهتمام الظاهرة المسرح�ة 

  االهتمام �مسرح الك�ار.

ومن ثم فالكتاب یتت�ع الظاهرة المسرح�ة من خالل حر�ة الفرق ظهورا 

واختفاء وٕاح�اء من جدید �ما حدث في إح�اء فرقة المسرح الوطني 

�مصراتة، التي تعد لبنة المسرح في مصراتة قد�ما، ومرورا �ظهور الفرق 

  عمال المسرح�ة التي قدمتها تلك الفرق .الحدیثة و�ذلك األ

و�ختم الكاتب �تا�اته عن تأر�خ المسرح في مصراتة بتناوله ظاهرة مسرح 

الح�واتي ومسرحة التراث، وهي تجر�ة یخوضها المسرح في مصراتة؛ مشیرا 

إلى أن الر�ادة �انت للفنان یوسف خش�م  حیث استطاع هذا الفنان أن �قدم 

  تراث�ة ضمن قالب تراثي هو فن الح�واتي.الح�ا�ة الشعب�ة ال

ولم �غفل في ختام �تا�ه من التسجیل لحر�ة المسرح المدرسي وتقد�م 

المجهودات التي قدمت عن طر�� المدارس، وأشار ال�احث إلى مد� 
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أهمیتها في نشأة مسرح الك�ار، .فأرخ للبدا�ات األولى للمسرح المدرسي في 

لمسرح�ة المشهورة التي ترأست هذا اللون لیب�ا وأشار إلى أقدم العروض ا

  المسرحي.

إن هذا الكتاب التأر�خي للحر�ة المسرح�ة في مصراتة، �عد استمرارا 

لمشروع استهله الكاتب �أسلوب علمي یتوخى الموضوع�ة والتدقی� في 

تسجیل �ل ما من شأنه أن �حف� تراث هذه المدینة العر�قة ، و�ما قدمه 

راثا وجهدا ثقاف�ا یرسم خطوطا عر�ضة عبر األ�ام الكاتب فقد حف� لنا ت

القادمة ، فهذا المسح الشامل لألنشطة المسرح�ة �ظهر العم� التار�خي 

للمدینة ، و�نمي إلى أن ال�احث �حتضن تراث المدینة الثقافي، وأن لد�ه 

أرش�فا �بیرا، ین�غي دراسته وتعهده اكثر، واالستفادة منه في دراسات نقد�ة 

 جدیدة.وعلم�ة 

  

  

  
  




