




يكــّرم مهرجــان الدوحــة املســرحي ال 34   
واحــدًا مــن الــرّواد الذيــن عشــقوا فــن املســرح ، 
ــبته.  ــم ىلع خش ــم وه ــارة عمره ــوا عص و قدم
فقــد عرفنــاه ممثــًا و مخرجــًا و اداريــًا و أكاديميًا 
و كاتبــًا و عاشــقًا و مدافعــًا بــكل عنفــوان عــن 
املســرح . إنــه املمثــل القديــر  ســهل الفــن 

ــع. ــوره األرف ــه .. وس وممتنع
لفــن  املؤسســين  جيــل  مــن  حســن  علــي 
املســرح يف قطــر ، ولــد عــام ١٩٥٢ ، عمــل ممثًا 
يف الســينما والتليفزيــون واملســرح، وكان مــن 
أوائــل الفنانيــن الذيــن شــاركوا يف األعمــال 
املســرحية . كانــت صقــر قريــش بداياتــه األولــى 
مــع نخبــة مــن عاشــقي املســرح بقيــادة محمد 

عبداهلل االنصـــاري حينهـــا. 
ــر ،  مــن ذلــك الجيــل  القديــم هنــاك مــن استمـ

وهنـــاك مـــن تخّلف عـــــن الركـــب.

سيرة عطاء .. 



 أمــا ) أبــو حســن ( فقــد اســتمر يف رحلتــه .. عمــًا إثــر عمــل، و دورًا 

بعــد دور ، وشــخصية أعقبتهــا شــخصية .. ووجهــا خلــف ألــف وجــه . 



أبــدع الفنــان القديــر علي حســن   
يف العديــد مــن األعمــال الفنيــة. إذ 
ــن  ــم الشــراع الحزي ــه شــارك يف فيل أن
ــم  ــذي أنتــج عــام ١٩٧٦ ويعــد أول فيل ال
ــل  ــك مسلس ــري.  وكذل ــينمائي قط س
لذلــك  باإلضافــة  املهاجــرة.  الطيــور 
النجاحــات  مــن  سلســلة  لــه  كانــت 
ــًا.    ــًا وعربي ــًا وخليجي ــة قطري التلفزيوني



ــيرته  ــال مس ــز خ ــن، ارتك ــماء الف ــه يف س ــزوغ نجم ــاهم يف ب ــا س ــة م ــة واملركب واألدوار الصعب
الفنيــة ىلع أدواتــه التــي يتمثــل أبرزهــا يف صدقــه فيمــا يقدمه من أدوار، ومامســته ومعايشــته 
للشــخصية التــي يؤديهــا، وجديتــه وإخاصــه وتقديــره لقيمــة مــا يقــوم بــه مــن واجــب ورســالة 
تجــاه املجتمــع والجمهــور، عبــر مــا يقدمــه مــن أعمــال تحمل القيمــة والهــدف، وتؤثــر يف الجمهور 

واألجيــال.

مسـيرة الفنـان علـي حسـن كانـت مليئـة   
يف  واجهتـه  التـي  والتحديـات  بالصعوبـات 
البدايـات ولـم ترحـل عنـه طيلـة هذه املسـيرة. 
فكانت دروبًا من املشـقة عايشـها وتغلب عليها 
بعزيمتـه واصـراره. فـاذا ما نظرنا إلـى بداياته وما 
واجهـه مـن صعوبات سـنجد أن خطواتـه الفنية 

األولـى لـم تكـن ورديـة.
 أبدع الفنان القدير علي حسـن فــي العديد من 
األعمال الفنيــــة، وجسد الكثير  من الشخصيات 

البدايات الصعبة



احترامــه لفنــه وللجمهــور مّكنــاه مــن الوصــول إلــى منطقــة دافئــة يف قلــوب عشــاق املســرح 

والفــن القطــري، وألن يكــّرس  ملــن بعــده طريقــة الوصــول إليهــا .. لــم يكــن هــذا الحــب والتقديــر 

املتبــادل بيــن علــي حســن وجمهــوره إال نتــاج جهــد وتركيــز وإصــرار وعزيمــة وعمــل متواصل ىلع 

تطويــر الفنــان ملوهبتــه وأدواتــه، ليســطر بأعمالــه مســيرة زاخــرة باألعمــال املميــزة التــي خلدتهــا 

الحركــة الفنيــة يف قطــر .. تلــك املســيرة التــي صنعــت وشــكّلت اســم فنان قديــر وحفرتــه بحروف 

مــن ذهــب بيــن عمالقــة الفــن القطــري ونجومــه ..

مســيرة الفنــان علــي حســن وأعمالــه من الصعــب الحديث 
ــات،  ــدة صفح ــطر أو ع ــة أس ــا يف بضع ــا أو حصره عنه
فهــي تحتــاج إلــى قــدر كبيــر مــن الوقــت والجهــد الــذي 
يــوازي مــا قدمــه لنــا مــن أعمــال قيمــة عاشــت يف 
الوجــدان وســتعيش.. وبالتطــرق إلــى أبــرز تلــك األعمــال 
يمكــن الحديــث عــن دوره يف مسلســل حكــم البشــر، 
ــم  ــًا دوره يف فيل ــش، وأيض ــر قري ــرحية صق ــك مس وكذل

ــام ٢0١0. ــرض يف ع ــذي ع ــاعة ال ــارب الس عق





قصة جائزة

مــن ضمــن املفارقــات  و الصعوبــات التــي واجهــت الفنــان علــي حســن  مــا حصــل معــه 

حيــن عمــل يف تلفزيــون قطــر بعــد تخّرجــه مــن الكويــت. وكان التلفزيــون قد اتجــه حينها 

إلنتــاج عمــل عربــي تحــت عنــوان أواخــر األيــام ، و تــم اســناد اإلنتــاج ملنتــج و فنــان عربــي،  

تــم ترشــيح اســم الفنــان علــي حســن ليمثــل الــدور الرئيســي يف العمــل فلــم يســتجب 

املنتــج لذلــك ، حتــى تدخلــت اإلدارة. وكان نجمنــا يف مســتوى الرهــان ، فقــد فــاز بجائــزة 

أفضــل أداء يف حلقــة )الخصيــب( يف أحــد املهرجانــات التلفزيونيــة .

اتخــذ مــن هــذه التجربــة نافــذة أطــل منهــا ىلع طموحاتــه التــي كان أكثــر إصــرارًا ىلع 

تحقيقهــا والوصــول إليهــا، فــكان هــذا الــدور بمثابــة الدافــع ألن يكمــل طريقــه ويتخطــى 

الحواجــز واحــدًا تلــو اآلخــر. ولــم ال، وقــد فــاز بجائــزة عــن هــذا الــدور يف مهرجــان قرطــاج 

الدولــي، لقــد تعلــم مــن ذلــك درســًا مهمــًا وهــو أن النجــاح ال يتحقــق إال بالصبــر واالصــرار 

واالجتهــاد، لــذا فقــد كانــت هــذه األدوات هــي أســلحته يف مســيرته التــي تشــبه »مجــازًا« 

ــي  ــات الت ــات واالحباط ــن التحدي ــر م ــه ىلع الكثي ــا ملوهبت ــر فيه ــي انتص ــة الت املعرك

واجهتــه. 



أعمالـــه



املسرحيات 

صقر قريش 	

حاة الثوب رقعته منه وفيه 	

عانس 	

سبع السبمبع 	

مرة وبس 	

أم الزين  	

هوبيل ياملال 	

باقي الوصية 	

إلى اين 	

الخروج من بوابة الوهم 	

عشاق حبيبة 	

رحلة جحا إلى جزيرة النزهاء 	

جوهر القضية 	

خال الكلفس 	

مقامات بن بحر 	

السيف وال الضيف 	

موال الفرح والحزن 	

مظلوم ظلم مظلوم 	

املحارة ملكة األزمنة القديمة  	

السياب يعيش مرتين 	

الفيلة 	

الدكتاتور 	

ورقة حب لن تنسى 	

املسلسات التلفزيونية

الطيور املهاجرة 	
الهجرة إلى املستقبل 	
سعيد  	 محمود  مع   - الغدير 

ومنى واصف
عبد  	 سعاد  مع   - وبدر  طيبة 

اهلل
الرحيل - مع سعاد عبد اهلل 	
إبراهيم  	 مع   - األيام  أحلى 

وغانم  الفهد  وحياة  الصال 
السليطي

سيار  	 مع   - عائلة  يوميات 
الكواري

املرايا 	
الرحيل املر 	
سيف دحيان 	
زهرة الجبل 	
نور الدين زنكي 	
اوراق شاب متزوج 	
أواخر األيام ) الخصيب (  	
صرخة ندم 	
التائهة 	
مـع  	 سـهرة   - العمـر  خريـف 

الصـال إبراهيـم 
البيت الكبير 	
ايام العمر 	
حلم شهريار 	
بيت املغتني 	
عيال الذيب  	
سعـــاد  	 مــع   - البشر  حكم 

عبد اهلل وعبد العزيز جاسم

األفام السينمائية

حصـل  	  )١٩٧٦( الحزيـن  الشـراع 

عـام  الفضيـة  الجائـزة  ىلع 

شـاليمار مهرجـان  يف   ١٩٧8

فيلـم  	 )أول  السـاعة  عقـارب 

)٢0١0 طويـل  قطـري  روائـي 




