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كلمة سعادة وزير الثقافة 

ــا مؤّثــرا فــي حيــاة الّشــعوب، وقــد اســتطاع المســرح القطري  يظــلُّ المســرح فّنً  
ــي القطــري أّوالً  ــي المشــهد الثقاف ــر ف ــرن مــن النشــاط أْن يؤّث ــداد نصــف ق ــى امت عل
وفــي المجتمــع القطــري ثانًيــا، حّتــى أصبــح مــن أبــرز الفنــون األقــرب إلــى وجــدان 
ــم يكــن المســرح مجــّرد فــنٍّ للنُّخبــة بــْل كان منــذ بداياتــه  ووعــي القطرييــن، حيــُث ل
لصيًقــا بقضايــا المجتمــع، وهــو مــا جعلــه مــْن أبلــغ الفنــون فــي التعبيــِر عــْن الظواهــر 
االجتماعّيــة، مثلمــا تمّكــن مــْن احتضــاِن ســائر الفنــون األخــرى، مــْن شــعٍر وموســيقى 

ــة. وفنــون بصرّي
ــم فــي  ــات المســرح القطــري حماســة الشــباب القطــري المتعلّ وترجمــت بداي  
تأســيس حركــة مســرحّية ذات خصوصّيــة، ففــي الِفــرق البســيطة فــي األنديــة والفــرق 
التــي احتضنتهــا بعــض الّشــركات قــّدم الفنــان المســرحي القطــري األعمــال الكوميدّيــة 
ــدارس  ــت الم ــن. ولعب ــاغل القطريي ــة بمش ــة والملتزم ــا الهادف ــك الكوميدي ــى، تل األول

ــئة. ــة الناش ــن المســرحي بتربي ــط الف ــرق، ورب ــة تأســيس الف ــي مرحل ــاً ف دوراً مهّم
ــل  ــّن التمثي ــي ف ــم ف ــوا بعطائه ــم يبخل ــن ل ــور مبدعي  وعــرف المســرح القطــري ظه
والســينوغرافيا واإلخــراج والكتابــة المســرحّية، ونجحــت بعــض األعمــال المســرحّية 
ــت  ــة، فلفت ــة راقي ــات عربّي ــي مهرجان ــاركة ف ــن خــال المش ــاً م ــعاع عربّي ــي اإلش ف
إنتبــاه النقــاد ومحبــي المســرح، ناهيــك أّن المســرح القطــري حّقــق ســْبًقا فــي االســتلهام 
ــة  ــم العربّي ــن وهوّيته ــن القطريي ــة بي ــة الوثيق ــي اإلســامي، للصل ــخ العرب ــن التاري م
ــال المســرحيِّين بــدور المســرح فــي تعزيــز مشــاعر االنتمــاء  اإلســامّية وإيمــان أجي

إلــى قيــم األجــداد. 

ولــم يتوّقــف المســرح القطــري عنــد حــدود ذلــك المعيــن التاريخــي الــذي ال ينضــب 
ــة  ــنوات المنافس ــداد س ــى امت ــت عل ــِب أيضــاً، ونم ــارات التجري ــى مس ــح عل ــْل انفت ب
اإليجابيــة بيــن الفــرق المســرحّية، فعرفــت قطــر أزهــى فتــرات المســرح مــع فعاليــات 
ــرحّية  ــرق المس ــد الف ــراز جدي ــًة إلب ــذي كاَن فرص ــرحي، ال ــة المس ــان الدوح مهرج
وقــدرة المســرحيين القطرييــن علــى االســتفادة مــن المســرح العربــي والعالمــي. وقــد 
ــن  ــن ممثلي ــري، م ــرح القط ــة للمس ــات المضيئ ــراز العام ــي إب ــان ف ــاهم المهرج س
ومخرجيــن وكتــاب، وفــي كشــَف ذلــك التواصــل بْيــن األجيــال مــن الــرواد والشــباب، 

ســواء فــي المســرح المدرســي أو الجامعــي.

عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني    
وزيـــر الثقافـــــة    
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تمهيـد

الحركة المسرحية في دولة قطر

بمناســبة مــرور خمســين ســنة علــى والدة المســرح فــي قطــر، واحتفــاالً بهــذا   
اليوبيــل الذهبــي جــاءت فكــرة تأليــف هــذا الكتــاب الــذي نســتعرض فيــه جميــع الفــرق 
ــة المســرحية ومســرح  ــرق المســرح الخــاص ومســرح التربي ــة وف المســرحية األهلي
ــال  ــع األعم الشــباب والمســرح الجامعــي ومســرح ذوي االحتياجــات الخاصــة وجمي
المســرحية التــي قدمتهــا هــذه الجهــات فــي مســيرتها المســرحية، إضافــة إلى مشــاركتها 
فــي جميــع المهرجانــات المســرحية المحليــة والخليجيــة والعربيــة والمســرحيات التــي 

شــاركت فيهــا. 
ويأتــي هــذا الكتــاب ليوثــق الحركــة المســرحية فــي دولــة قطــر، إيمانــاً بــأن التوثيــق 
ــد  ــة. وق ــة تعكــس درجــات التطــور العلمــي لألمــم والشــعوب المختلف ــة حضاري عملي
راعيــُت فيــه ترتيــب األحــداث الزمنيــة حســب ســنة وقوعهــا حتــى ال ُيرهــق القــارئ 
ــتغرقت  ــذي اس ــاب ال ــذا الكت ــن ه ــي م ــا يبغ ــى م ــوع إل ــد الرج ــه عن ــث نفس أو الباح
كتابتــه أكثــر مــن ثــاث ســنوات. أمــا اإلعــداد لــه فقــد بــدأ منــذ انعقــاد نــدوة "المســرح 
فــي قطــر... ريــادة وتجــارب مميــزة" التــي أقيمــت ضمــن فعاليــات الــدورة الخامســة 
لمهرجــان المســرح العربــي الــذي يقــام كل ســنة فــي إحــدى العواصــم العربيــة 
واســتضافته وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث بدولــة قطــر خــال الفتــرة مــن 10 إلــى 
ــدد(.  ــد ومتج ــي جدي ــن أجــل مســرح عرب ــم تحــت شــعار )م ــارس 2013 وأقي 15 م

ــدوة : ــات الن وجــاء فــي توصي
"دعــا الفنانــون المســرحيون المشــاركون فــي تلــك النــدوة إلــى إعــادة إنجــاز   
ــوا بإعطــاء اهتمــام  ــم ُيكتــب بعــد، وطالب ــه ل ــوا إن ــذي قال تاريــخ للمســرح القطــري ال
أكبــر للبيئــات الفنيــة األساســية التــي ُتشــكل رافــداً لتطويــر المســرح ومــده بالكفــاءات 

واألجيــال الجديــدة وال ســيما المســرح المدرســي واألنديــة الشــبابية"1.

 1. إحدى توصيات الندوة.
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ومــا ســاعدني علــى تأليــف هــذا الكتــاب خبرتــي التــي امتــدت علــى أربعيــن   
ســنة )1976 - 2016( مــن العمــل المتواصــل بــوزارة الثقافــة التــي بــدأت بقســم 
المســرح ثــم إدارة الثقافــة والفنــون ثــم مكتــب األميــن العــام ثــم مكتــب ســعادة الوزيــر، 
خاصــة تلــك الفتــرة التــي ُكلفــت بهــا بالعمــل ســكرتيراً للجنــة الرقابــة على المســرحيات 
منــذ إنشــائها ســنة 1979 إلــى جانــب مهــام وظيفتــي األصليــة حتــى ســنة 2002 عندمــا 

ــراث. ــون والت ــة والفن ــي للثقاف ــن العــام للمجلــس الوطن ــت للعمــل بمكتــب األمي انتقل
ــك  ــد أن حضــرت تل ــن بع ــوف اليدي ــف مكت ــيَّ أال أق ــة فرضــت عل إن األمان  
النــدوة، وأال أبخــل بمــا لــدي مــن معلومــات وأرشــيف لوضــع مــادة هــذا الكتــاب بــكل 
أمانــة دون انحيــاز لجهــة مــا أو لشــخص مــا. ومــن ُحســن الطالــع أننــي فرغــت مــن 
ــة  ــي للحرك ــل الذهب ــا باليوبي ــل فيه ــي نحتف ــنة 2022 الت ــذه الس ــع ه ــي مطل ــه ف كتابت

ــر. ــي قط ــرحية ف المس
وبهــذه المناســبة يســرني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واإلمتنــان إلــى مركــز   
شــؤون المســرح علــى مبادرتــه ورعايتــه لطبــع ونشــر وتوزيــع هــذا الكتــاب.
ــّي العظيــم أن أكــون قــد وفقــت فــي مهمتــي هــذه، وأعتــذر عــن أي     ســائاً هللا العل

ســهو أو تقصيــر وقعــت فيــه عــن غيــر قصــد.. وهللا ولــي التوفيــق.  

      

زهـير رضــوان غـــزال       
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المسرح من المجتمع وإلى المجتمع

الفن - والمسـرح أحد فروعه - هو فن إنسـاني يخاطب البشـر من أجل السـمو   
بهـم ووضعهـم فـي طريق التحضر. وفن المسـرح الـذي يخاطب الجمهـور وجهاً لوجه 
مـن أقـدم الفنـون التـي عرفهـا اإلنسـان، فقـد بـدأ مـع الحضـارة اإلغريقيـة التـي قامـت 
علـى أرض مـا يسـمى اآلن باليونـان، ثـم انتقل إلى باد العالم المختلفـة بحكم أنه حراك 

مدنـي نشـأ وتطـور مـع المدينة.
وحتـى منتصـف القـرن التاسـع عشـر لـم يكن فـن المسـرح معروفاً فـي الوطن   
العربـي إلـى أن عرفتـه لبنـان ثـم انتقـل إلـى مصـر، ومـن مصـر إلـى باقـي الـدول 
العربيـة، وعرفتـه دولـة قطـر رسـمياً قبـل اسـتقالها فـي سـنة 1971. فقـد بـدأ علـى 
اسـتحياء خشـية أال يقبلـه أهـل البـاد بحكم تكوينهـم اإلجتماعي والثقافـي. إال أن ظهور 
النفـط سـنة 1949 وتوافـد أعـداداً كبيـرة من جنسـيات أوربية وآسـيوية، أجنبية وعربية 
للعمـل فـي هـذا المجـال وفـي مجـاالت الحيـاة األخـرى التـي أسسـت لدولـة حديثـة، 
جلـب معهـم أدوات الترفيـه عـن أنفسـهم مثـل أجهـزة العـرض السـينمائي، حيـث كانـوا 
يجتمعـون فـي البيـوت أو السـاحات ويشـاهدون مـا يجلبونـه معهـم مـن أشـرطة األفام 
األجنبيـة والعربيـة، ويشـاركهم فـي مشـاهدتها بعـض أهـل البـاد. وفـي مرحلـة الحقـة 
دخلـت أجهـزة التلفزيـون التـي كانـت تلتقـط مـا يبثـه تلفزيـون شـركة النفـط األمريكيـة  
- أرامكـو- وتلفزيـون القاعـدة األمريكيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ثـم تلفزيـون 
القاعـدة البريطانيـة فـي العـراق، ثـم تلفزيـون المحطـة الخاصـة التـي أنشـأها التاجـر 
فصـل  فـي  التلفزيـون  برامـج  يشـاهدون  القطريـون  كان  بهبهانـي.  يعقـوب  الكويتـي 
الصيـف وفصـل الخريـف بشـكل خـاص ويتابعون مـا تعرضه هذه المحطـات من أفام 

ومسلسـات أمريكيـة وبريطانيـة وعربيـة فـي فتـرة المسـاء والسـهرة.
هكـذا عـرف أهـل قطـر فـن التمثيـل، فمنهـم مـن شـغف بـه ومنهـم مـن أنكـره   
ومنهـم مـن تحمـس للعمـل فـي مجالـه. وكانـت البدايـة فـي أوائـل خمسـينيات القـرن 
الماضـي فـي بعـض األنديـة اإلجتماعية والرياضيـة، حيث ظهرت جماعـات فيها تتفق 
فيمـا بينهـا علـى تقديـم )إسكتشـات أو مونولوجـات( تمثيليـة تـؤدى بشـكل ارتجالي أمام 

النـادي. رواد 
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ــي ســنة 1959 وأخــذ  ــذي تأســس ف ــة ال ــادي الطليع ــوادي ن ــذه الن كان أول ه  
ــة  ــن خليف ــي ب ــراج عل ــن إخ ــرحيات م ــاث مس ــدم ث ــرحي فق ــاط المس ــزاول النش ي
الكــواري منهــا مســرحية "الفتــاش"، لكــن النــادي لــم يســتمر فــي نشــاطه. وفــي ســنة 
1961 تأســس نــادي كبــار الموظفيــن بشــركة نفــط قطــر، فقــام بعــض الشــبان القطريين 

بتقديــم بعــض النشــاطات المســرحية، نذكــر منهــم صالــح بــن محمــد الســليطي ومحمــد 
يوســف العالــي ومحمــد بــن غانــم الســليطي وهتمــي بــن أحمــد الهتمــي ومبــارك الهتمي 
ــب  ــذي كت ــة هللا النعيمــي ال ــت ظهــر نشــاط عطي ــي هــذا الوق ــن. وف ــة البوعيني وجمع
ــة"، "عــرب فلســطين"، "نصيحــة أب"  ــة ونهاي ــا "بداي وأخــرج عــدة مســرحيات منه

ــة واالرتجــال. ــت هــذه المســرحيات تتســم بالعفوي وكان
بعــد ذلــك توالــى إنشــاء األنديــة الرياضيــة واالجتماعيــة مثــل نــادي الجزيــرة، نــادي 
الجســرة الثقافــي واالجتماعــي، نــادي النجــاح فــكان لهــا دورهــا فــي تشــجيع ورعايــة 
مواهــب الشــباب القطرييــن فــي مجــال المســرح، نذكــر منهــم الســادة إبراهيــم فيــروز، 
حمــد الســليطي، صــاح درويــش، علــي حســن، ســيار الكــواري، محمــد البلــم، محمــد 

المســلماني2.
ــة  ــا اإلرتجالي ــدم عروضه ــات تق ــذه الجماع ــة صــارت ه ــة الحق ــي مرحل وف  
أمــام النــاس فــي األعــراس والمناســبات اإلجتماعيــة المختلفــة خاصــة بعــد انشــاء فرقــة 
األضــواء الموســيقية ســنة 1966. وســاعد علــى انتشــار المشــاهد التمثيليــة االرتجاليــة 
أنهــا كانــت تنتقــد بعــض المظاهــر اإلجتماعيــة مثل االســتعانة بالمشــعوذين الذيــن كانوا 
يوهمــون النــاس بأنهــم قــادرون علــى شــفاء المرضــى أو تزويــج البنــات العوانــس أو 
ــك باســتحضار  ــة وذل ــة الثاني ــق الزوج ــه أو تطلي ــا يهجــر زوجت ــزوج عندم ــة ال محب
الجــن، ومثــل المفارقــة بيــن حيــاة المجتمــع فــي الماضــي والحاضــر أو الحيــاة خــارج 
قطــر والعــودة إليهــا، فكانــت هــذه المشــاهد تخلــق مواقــف كوميديــة ضاحكــة وُتدخــل 

البهجــة والســرور علــى مشــاهديها.
ــة للمعــارف ســنة  ــة الوطني ــم انشــاء اللجن ــة المعــارف ســنة 1954 ث ومــع انشــاء لجن
1957 ثــم وزارة المعــارف وتعميــم التعليــم النظامــي فــي قطــر تــم اســتدعاء عــدد كبيــر 

ــم  ــي باده ــة المســرح ف ــوا تجرب ــن مارس ــم م ــن بينه ــرب كان م ــين الع ــن المدرس م

 2. بتصرف من كتاب الحياة المسرحية في قطر للكاتب حسان عطوان – أحد مراجع هذا الكتاب.
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فنقلــوه معهــم إلــى قطــر مــن خــال معســكرات الكشــافة وليالــي الســمر التــي كانــت 
ُتقــام فيهــا. وتشــجع عــدد مــن أبنــاء البــاد وســاعدوا علــى انتشــار فــن التمثيــل، ممــا 
حــدا بطالــب الصناعــة الثانويــة موســى عبــد الرحمــن ومجموعــة مــن زمائــه محبــي 
التمثيــل إلــى انشــاء أول فرقــة مســرحية قطريــة تــؤدي مشــاهد تمثيليــة علــى منصــة 
ــا  ــب له ــم يكت ــن ل ــل، لك ــعبية للتمثي ــة الش ــي الفرق ــنة 1968 وه عــرض مســرحي س
االســتمرار.هذا األمــر شــجع دار المعلميــن علــى إنشــاء فريــق للتمثيــل ســنة 1971، 
ولــم تخــرج المســرحيات التــي قدمتهــا هاتــان الفرقتــان عــن المســرح االرتجالــي رغــم 
ــى  ــي إل ــاره المدرس ــن إط ــرح م ــت بالمس ــا خرج ــة، إال أنه ــاً مكتوب ــا نصوص أن له

إطــاره العــام.
ونســتطيع القــول إن هــذه التجــارب األولــى كانــت بمثابــة إرهاصــات النبعــاث   
ــا وزارة  ــة مســرحية رســمية باركته ــي قطــر وإنشــاء أول فرق ــة المســرحية ف الحرك
اإلعــام بتاريــخ 10-08-1972هــي فرقــة المســرح القطــري. وهكــذا فــرض المســرح 
ــنة 1973  ــد س ــرح الس ــة مس ــئت فرق ــرحية، فأنش ــرق المس ــاء الف ــى إنش ــه وتوال نفس
وفرقــة المســرح العربــي ســنة 1974، وفرقــة مســرح األضــواء ســنة 1977، وأُعيــد 
ــة المســرح  ــى فرق ــر اســمها إل ــي تغي ــل ســنة 1984 الت ــة الشــعبية للتمثي إنشــاء الفرق

ــنة 1992. ــعبي س الش
ــن حــرص  ــاً م ــر نابع ــي قط ــرحية ف ــة مس ــود حرك ــى وج كان الحــرص عل  
الشــباب القطــري علــى وجــود عيــن ناقــدة لحركــة المجتمــع مــن الســلبيات التــي كانــت 
تواجههــا حتــى تدفعهــا بخطــى ثابتــة نحــو طريق التحضــر، ويؤكد ذلك أن المســرحيات 
التــي قدمتهــا هــذه الفــرق فــي بداياتهــا األولــى كانــت مرتبطــة بالمجتمــع القطــري وهــو 
يتحــول مــن حيــاة الفقــر فــي زمــن الغــوص )فــي القــرى( ورعــي الماشــية )فــي البادية( 
إلــى حيــاة المدينــة والثــراء بعــد ظهــور النفــط، ثــم الطفــرة الكبيــرة بعــد ارتفــاع أســعار 
النفــط فــي ســنة 1973. هــذا التحــول خلــق مفارقــات ومشــاكل اجتماعيــة كانــت مجــاالً 
رحبــاً للكاتــب القطــري الســتلهام موضوعــات كتاباتــه المســرحية التــي تركــزت حــول 
ســبل الخــروج مــن هــذه المفارقــات والمشــاكل التــي كانــت بالغــة التعقيــد فــي مجتمــع 

يتمســك بعاداتــه وتقاليــده المتوارثــة، وقــد نجــح فــي ذلــك.
ــع  ــلبيات المجتم ــه س ــفت ل ــة كش ــري الثاقب ــرحي القط ــب المس ــن الكات إن عي  
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الــذي يعيــش فيــه واســتطاع أن ُيعبــر بصــدق عــن مجتمعــه وأن ُيقــدم صــورة صادقــة 
لــه، فكانــت موضوعــات هــذه المســرحيات تــدور حــول مشــاكل الــزواج مثــل غــاء 
المهــور والــزواج بأكثــر مــن زوجــة والــزواج ببنــات مــن خــارج البــاد وزواج كبــار 
الســن مــن فتيــات صغيــرات ومشــاكل الطــاق، والســلوك المــادي غيــر الســوي عنــد 
ــوبية  ــاس والمحس ــداع الن ــش وخ ــوة والغ ــزور والرش ــهادة ال ــل ش ــراد مث ــض األف بع
والترفــع والتعالــي علــى بعــض أفــراد المجتمــع بســبب الثــراء الفاحش ومعيشــة الترف، 
وتفــكك األســر بعــد أن اتســعت البيــوت وصــارت مثــل القصــور وكل فــرد فيهــا يعيــش 
ــد بعــض العائــات ممــا تســبب  ــاع هيبــة رب األســرة عن بمعــزل عــن اآلخــر، وضي
فــي انحــراف بعــض الشــباب بســبب البحــث عــن الملــذات الفاســدة والوقــوع فــي أتــون 

المخــدرات والمســكرات.     
وكان التــراث القطــري بمــا تضمنــه مــن حكايــات وأســاطير وخرافــات مــادة   
خصبــة لعــدد مــن الكتــاب المســرحيين القطرييــن الذيــن اســتطاعوا توظيــف التــراث 
بأبعــاده اإلجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة ليخلقــوا مــن خالــه أعمــاالً فنيــة معاصــرة.

ــدة  ــه عق ــذي كان ينســجون من ــي ال ــط الدرام ــو الخ ــر ه ــر والش ــن الخي فالصــراع بي
المســرحية حتــى يجســدوا صــورة الصــراع بيــن الحريــة والعدالــة التــي ينشــدها 
ــن  ــلط وبي ــم المتس ــاج الظال ــب أداة اإلنت ــن صاح ــلط بي ــم والتس ــن الظل ــان، وبي اإلنس

ــوى. ــه األق ــم أن ــع بحك ــام للواق ــمون باالستس ــه ويتس ــي خدمت ــون ف ــن يعمل الذي
     وفــي مرحلــة الحقــة وإلــى جانــب المســرحيات االجتماعيــة كمــا يقــول الدكتــور 
ــة المســرحيات  ــب المســرحي القطــري لكتاب ــود، اتجــه الكات ــم كاف ــد الرحي ــد عب محم
ذات البعــد القومــي واإلنســاني، فخــرج مــن نطــاق األســرة والمجتمــع القطــري ليعالــج 
ــي  ــة الت ــل المشــكلة األزلي ــة، مث ــاداً مختلف ــي أخــذت أبع ــة الت ــة العربي ــا القومي القضاي
يعيشــها اإلنســان مــع أخيــة اإلنســان فــي صــورة صــراع حين يغيــب الضمير اإلنســاني 
أو يتغلــب جانــب األنانيــة فيســتغل أخــاه إلشــباع رغباتــه ولــو علــى حســاب اآلخريــن، 
ومثــل اشــكالية الخافــات العربيــة وأثرهــا الســلبي علــى مســيرة األمــة العربيــة نحــو 

التقــدم والنمــاء ويجعلهــا فريســة ســهلة لألعــداء الطامعيــن فيهــا وفــي ثرواتهــا3.
 

 3. بتصرف من  كتاب بعنوان “دراسات في المسرح القطري” للدكتور محمد عبد الرحيم كافود مشار إليه في مراجع 
هذا الكتاب
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ــب  ــه الكات ــة اتج ــرحيات القومي ــة والمس ــرحيات االجتماعي ــب المس ــى جان إل  
القطــري إلــى )تقطيــر( مســرحيات عربيــة وعالميــة - ونقصــد بكلمــة تقطيــر أن ُيســقط 
الكاتــب علــى النــص إحــدى قضايــا المجتمــع القطــري حســب مــا لديــه مــن قــدرة ونفــاذ 

ــي.  ــه مــن حــس فن ــب مــا لدي ــى جان ــا إل ــرة ووعــي بهــذه القضاي بصي
ومــع بدايــة تقليــد االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح، قــام بعــض الكتــاب المســرحيين 
وبعــض المخرجيــن بإعــداد نصــوص مســرحية عالمية مع االحتفاظ بأســماء شــخوصها 
وأحداثهــا كمــا جــاءت فــي النــص لتقديمهــا فــي هــذه المناســبة. وممــا ال شــك فيــه أن 
جمهــور النخبــة - الذيــن هــم جمهــور هــذا االحتفــال - ُيقبلــون علــى هــذا النــوع مــن 
األعمــال المســرحية علــى عكــس عامــة الجمهــور الذيــن ال ُيقبلــون عليهــا. وناحــظ أن 
موضوعــات مثــل هــذه النصــوص المســرحية تشــبه موضوعــات المســرحيات التراثيــة 

أو اإلجتماعيــة القطريــة إلــى حــد بعيــد.

الخالصة : 

ــاه  ــده تج ــه أو أع ــذي ألف ــب ال ــر الكات ــة نظ ــس وجه ــرحي يعك ــص المس الن  
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه باعتبــار أن فــن المســرح هــو الفــن األكثــر ارتباطــاً بالواقــع 
والحيــاة. فمــن كتــب النــص المســرحي هــو أحــد أبنــاء المجتمــع الــذي رصــد مشــكلة 
مــا يعيشــها المجتمــع فيمســك بقلمــه ليرصــد هــذه المشــكلة فــي نــص مســرحي يلقــي 
ــم  ــن، ث ــدي حزي ــا بأســلوب تراجي ــدي ســاخر وإم ــا بأســلوب كومي ــا الضــوء إم عليه
يتصــدى لهــذا النــص مخــرج مســرحي يقــوم بتحويــل هــذا النــص مــن ورق مكتــوب 
إلــى حــوار وحركــة يؤديهــا الممثلــون علــى خشــبة المســرح وأمــام جمهــور جالــس فــي 
قاعــة العــرض المســرحي يشــاهد ويتفــرج علــى نفســه مــن خــال شــخوص الممثليــن، 
فيضحــك ســاخراً مــن نفســه أو يبكــي حزنــاً علــى نفســه هنــا تتفســر لنــا مقولــة المســرح 

مــن المجتمــع وإلــى المجتمــع.  
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تأسيس الفرق المسرحية

إذا أردنــا توثيــق الحركــة المســرحية فــي دولــة قطــر بشــكل صحيــح وعلــى 
ــا  ــول أنه ــة – أق ــذه المهم ــدوا له ــن تص ــرحيين الذي ــن المس ــع المؤرخي ــاف جمي خ
ــة  ــز )Jeny Jones( بتأســيس فرق ــي جون ــت جين ــا قام ــنة 1954 عندم ــي س ــدأت ف ب
مســرح الدوحــة  بايــرز )Doha Players Theatre Troup(. فقــد عملــت فــي مجــال 
ــا قبــل حضورهــا إلــى قطــر برفقــة زوجهــا  المســرح كممثلــة ومخرجــة فــي بريطاني

الــذي تعاقــدت معــه شــركة نفــط قطــر للعمــل فــي فرعهــا بمدينــة دخــان.
وحتــى تشــغل وقــت فراغهــا أثنــاء إقامتهــا فــي مدينــة دخــان، قامــت بالدعــوة 
ــم تقتصــر دعوتهــا علــى ضــم البريطانييــن الذيــن كانــوا  إلــى إنشــاء هــذه الفرقــة. ول
يعملــون فــي هــذه الشــركة لعضويــة هــذه الفرقــة، بــل فتحــت المجــال لجميــع الناطقيــن 

باإلنجليزيــة أو يلمــوا ولــو إلمامــاً بســيطاً بهــا.
ــة  ــذه الفرق ــة ه ــخصاً لعضوي ــن ش ــة وثاثي ــع خمس ــتطاعت جم ــا اس وعندم
وأطلقــت عليهــا ذلــك االســم، ســارعت إلــى رئيــس نــادي الشــركة تطلــب منــه الســماح 
بــأن يزاولــوا هوايتهــم فــي النــادي. وبجهودهــم الذاتيــة وبمســاعدة مــن النــادي قامــوا 
بصنــع منصــة مســرحية )خشــبة عــرض( متحركــة أي تصلــح للتركيــب أثنــاء 
البروفــات والعــرض ثــم الفــك بعــد االنتهــاء مــن ذلــك. وكانــت هــي التــي تقــوم باختيــار 
ــب البعــض  ــاء المســرحي، وتدري ــن اإللق ــم األعضــاء ف ــا وتعلي النصــوص وإخراجه
ــاج  ــل المكي ــاءة وعم ــوت واإلض ــزة الص ــغيل أجه ــى تش ــاء عل ــن األعض ــر م اآلخ

ــي قطــر. ــة مســرحية ف ــك تأسســت أول فرق ــات، وبذل ــن والممث للممثلي
ــا  ــرحيتين، إحداهم ــم مس ــتطاعت تقدي ــة، اس ــر الفرق ــن عم ــنة م ــي أول س ف
ــنة  ــرأس الس ــال ب ــبة االحتف ــال، بمناس ــرحية أطف ــرى مس ــة واألخ ــرحية اجتماعي مس

ــرهم. ــن ألس ــال المرافقي ــن األطف ــه ع ــر 1955( للترفي ــة )يناي الميادي
وفــي الســنة الثانيــة اســتطاعت تقديــم ثــاث مســرحيات )اجتماعيــة - أطفــال - إيمائية(. 
وفــي الســنة الثالثــة قدمــت أربــع مســرحيات )اجتماعيــة - أطفــال - إيمائيــة باإلضافــة 
إلــى مســرحية كوميديــة يقــوم فيهــا الرجــال بــأدوار النســاء والنســاء بــأدوار الرجــال 

فينجــم عــن  ذلــك مواقــف كوميديــة(. 
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ــف  ــي تخفي ــواة ف ــدأ بعــض اله ــد ب ــرات. فق ــارب ُتكتســب الخب ــم التج وبتراك
العــبء عــن كاهــل جينــي جونــز وصــاروا ُيخرجــون مســرحيات الفرقــة، وازداد عــدد 
أعضائهــا وذاع صيتهــا، ممــا دعــا نــادي شــركة شــل فــي الدوحــة إلــى دعــوة الفرقــة 

لتقديــم عروضهــا فيــه بعــد أن تنتهــي مــن تقديــم عروضهــا فــي مدينــة دخــان.
ــنة  ــي س ــيعيد ف ــة مس ــى مدين ــا إل ــل أعماله ــط نق ــركة النف ــررت ش ــا ق وعندم
1965 حرصــت جينــي جونــز علــى أن تظــل فرقــة مســرح الدوحــة بايــزر محتفظــة 

بكيانهــا ولــم تســمح بانفــراط عقدهــا، فحصلــت علــى موافقــة نــادي الشــركة فــي الدوحة 
الــذي كان يقــع فــي منطقــة رمليــة بالقــرب مــن مبنــى القيــادة العامــة علــى أن تجــري 
تدريبــات الفرقــة وعروضهــا فــي القاعــة الكبــرى للنــادي. وقــام النــادي بإنشــاء منصــة 
عــرض ثابتــة فــي الجهــة الشــمالية مــن هــذه القاعــة، وأخــذت تســتعملها كقاعــة عــرض 
مســرحي لعــروض هــذه الفرقــة والفــرق األخــرى التــي كانــت تســتدعيها مــن الخــارج 
وكذلــك للحفــات الموســيقية والعــروض الســينمائية واالحتفــاالت األخــرى التــي كان 
ينظمهــا النــادي للعامليــن فــي الشــركة مــن جميــع  الجنســيات بغــرض الترويــح عنهــم4.

خــال الســنوات مــن )1954 إلــى 1959( لــم تكــن هنــاك أيــة فرقــة مســرحية 
قطريــة، لكــن بــدأت الحركــة المســرحية تطــل برأســها - علــى اســتحياء - منــذ ســنة 
1959 مــن خــال المشــاهد الكوميديــة االرتجاليــة التــي كان يؤديهــا بعض هــواة التمثيل 

مــن أبنــاء قطــر فــي نــادي الطليعــة. وأتصــور أن هــؤالء الهــواة قــد تأثــروا بالعــروض 
ــم  ــة دخــان ث ــرز فــي مدين ــة مســرح الدوحــة باي ــي كانــت تقدمهــا فرق المســرحية الت
فــي مدينــة الدوحــة ثــم فــي مدينــة مســيعيد. يقــول الفنــان المســرحي الراحــل موســى 
عبدالرحمــن فــي لقــاء لــه مــع الســيد حســان عطــوان فــي كتــاب الحيــاة المســرحية فــي 
قطــر ص. 258 : “ كمــا كنــت أذهــب إلــى )شــركة شــل( حيــث كانــوا يقدمــون بعــض 
الفواصــل الموســيقية األجنبيــة وبعــض المســرحيات باللغــة اإلنجليزيــة. وفــي تصــوري 
أن موســى عبدالرحمــن لــم يكــن الوحيــد مــن أبنــاء قطــر الــذي كان يقــوم بذلــك، بــل 
ــي،  ــن الراق ــذا الف ــاهدة ه ــودون مش ــن ي ــباب الذي ــن الش ــر م ــره الكثي ــاك غي كان هن
حيــث يــرون الممثليــن بأجســادهم يــؤدون مشــاهد تمثيليــة طبيعيــة، ومــن المؤكــد أنهــم 

أعجبــوا بــه وودوا أن يقدمــوه بأنفســهم.

 4. معلومة من كتاب أصدرته فرقة مسرح الدوحة بايرز بمناسبة يوبيلها الذهبي سنة 2004.
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 كمــا تأثــروا ببعــض العــروض الســينمائية التــي كانــت تعــرض فــي ســاحات 
بعــض أحيــاء )فرجــان( البــاد واألنديــة الرياضيــة وبيــوت األثريــاء. لذلــك فقــد أخــذوا 
ــة  ــرت فرق ــى أن ظه ــم، إل ــباع هواياته ــل إلش ــق التمثي ــقوا طري ــم أن يش ــى عاتقه عل
ــها   ــي أسس ــيقية الت ــوار الموس ــة األن ــج فرق ــد دم ــنة 1966 بع ــيقية س األضــواء الموس
المســرحي عبدالرحمــن المناعــي، وفرقــة الجســرة الموســيقية التــي أسســها الموســيقار  

عبدالعزيــز ناصــر العبيــدان، فــي فرقــة واحــدة أطلــق عليهــا ذلــك االســم.
ــد اســتدعت الحفــات التــي كانــت تحييهــا فرقــة األضــواء الموســيقية فــي  فق
المناســبات المختلفــة، خاصــة حفــات األعــراس، إلــى تقديــم فقــرات كوميديــة ارتجالية 
بيــن الفواصــل الغنائيــة. كانــت هــذه الفقــرات الكوميديــة تــؤدى بــدون نــص مكتــوب، 
وكان يؤديهــا محمــد أبــو جســوم ومحمــد حســن المفتــاح، بهــدف ادخــال البهجــة 
والســرور علــى الحاضريــن وشــغل الوقــت بيــن الفقــرات الغنائيــة التــي كان يؤديهــا 

ــة عبدالرحمــن المناعــي. مطــرب الفرق
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تأسيس الفرقة الشعبية للتمثيل

يمكــن التوثيــق فعليــاً بــأن أول فرقــة مســرحية قطريــة وثانــي فرقــة مســرحية 
تؤســس فــي قطــر هــي الفرقــة الشــعبية للتمثيــل التــي أسســها كل مــن يعقــوب المــاس  
وموســى عبــد الرحمــن ســنة 1968، وقدمــت مســرحيات "الدكتــور بوعلــوص" )1969( 
"بنــت المطــوع" )1970( " بنــت النوخــذة" )1971( "مطلــوب عمــال" )1971(. وألنهــا 
كانــت تعتمــد علــى تبرعــات أعضائهــا وعلــى مؤسســيها فــي تمويــل األعمال المســرحية 

التــي قدمتهــا، فقــد توقفــت عــن نشــاطها ســنة 1972.
لكــن هــذه الفرقــة لــم تؤســس مــن فــراغ، بــل كانــت تعبيــراً عــن تطلعــات عــدد 
كبيــر مــن شــباب أهــل البــاد إلــى وجــود فــرق مســرحية تعمــل علــى تقديــم عــروض 
مســرحية تتنــاول فيهــا بالنقــد بعــض الممارســات االجتماعيــة الخاطئــة وتلفــت النظــر 

إلــى ضــرورة إصاحهــا.
ــي قطــر" ضمــن  ــه "المســرح ف ــي كتاب ــور حســن رشــيد ف ــد الدكت ــول الناق يق
ــة  ــه الهيئ ــذي أصدرت ــد"، ال ــي الجدي ــرح العرب ــي المس ــد ف ــر المفي ــلة "المختص سلس

ــنة 2009: ــرح س ــة للمس العربي
»والحقيقــة أن المســرح القطــري فــي تلــك الفتــرة كان يبحــث لــه عــن مكانــة 
ــعبية  ــة الش ــت الفرق ــا. كان ــن دور م ــه ع ــث ل ــري يبح ــل القط ــف والممث ــا، والمؤل م
للتمثيــل تشــارك بمثــل تلــك العــروض االرتجاليــة، وهــذا مــا َجّمــَد فعليــاً نشــاط الفرقــة 
لمــدة عشــر ســنوات، لكنهــا عــادت مــرة أخــرى فــي ســنة 1983. ولكــن يحســب لهــذه 
ــارت  ــى أث ــة األول ــي المرحل ــا ف ــي قدمته ــة الت ــال االرتجالي ــض األعم ــة أن بع الفرق

ــم يتطــرق إليــه أحــد«5. ــداً ل موضوعاتهــا المتلقــي، فقــد كان طرحــاً جدي
ــى  ــد« عل ــن »الواف ــذا الف ــرة ه ــول فك ــاك إرهاصــات تبشــر بقب ــت هن إذاً كان
الرغـــم مــن العــادات والتقاليــد التــي كانــت تنظــر إلــى فــن التمثيــل نظــرة عــدم احتــرام  
ألنــه يقــوم علــى التشــخيص والتقليــد. وظهــرت هــذه اإلرهاصــات مــن خــال النشــاط 
المســرحي الطابــي مــع ظهــور التعليــم النظامــي فــي قطــر، والمعســكرات الكشــفية 
وحفــات الســمر التــي كانــت تقــام فيهــا، ومــن خــال بعــض األندية مثــل نــادي الطليعة 

 5. أحد مراجع هذا الكتاب.
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ــرق  ــا ف ــكلت فيه ــي تش ــاح، الت ــادي النج ــدة ون ــادي الوح ــن ون ــار الموظفي ــادي كب ون
ــات، وكان رّواد  ــة واالسكتش ــات الغنائي ــة والمنولوج ــاهد التمثيلي ــؤدي المش ــل ت للتمثي
ــة هللا النعيمــي،  ــد الهتمــي، وعطي ــة الكــواري، ومحمــد حم ــي خليف ــة عل هــذه المرحل

وحمــد الســليطي، وإبراهيــم فيــروز، وصالــح الســليطي، وعبــد هللا عبــد الكريــم.
ــؤذن الرســول"  ــال م ــة "ب ــا مدرســة الدوحــة الثانوي ــي قدمته ــروض الت والع
والمعهــد الدينــي "عالــم وطاغيــة" ومدرســة الصناعــة الثانويــة باالشــتراك مــع الفرقــة 
الشــعبية للتمثيــل "مطلــوب عمــال" كانــت حافــزاً لــدار المعلميــن علــى خـــوض هــذا 
المجــال بتقديــم مسرحـــية "صقـــر قريــش" في ســنة 1971، اخراج اللبنانــي عبداللطيف 

ســمهون.
كان نجــاح عــرض مســرحية "صقــر قريــش" دافعــاً لمديــر دار المعلميــن 
ــى  ــا عل ــي عرضه ــن شــاركوا ف ــن الذي ــد هللا األنصــاري، وللممثلي ــد عب األســتاذ محم
إعــادة التجربــة بتقديــم نــص اجتماعــي بعنــوان "حــاة الثــوب رقعتــه منــه وفيــه" تأليف 
وإخــراج عبــد اللطيــف ســمهون فــي ســنة 1971، وشــارك فــي تمثيلهــا علــي حســن، 
صــاح درويــش، حســن إبراهيــم، محمــد ســلطان، غانــم الســليطي، حمــد الرميحــي، 
حســن حســين، يوســف ســلطان. فــي هــذه المســرحية قــام أحــد الممثليــن الرجــال بــأداء 

الــدور النســائي الوحيــد.
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الهيئة التأسيسية األولى 
للفرقة الشعبية للتمثيل سنة 1968 

يعقوب ألماس1
موسى عبدالرحمن2
سالم ماجد3
علي ميرزا محمود4
محمد سلطان الكواري5
مرزوق سعيد6
سلوى عبدهللا حسن7
فالح فايز8
ناصر الخياط9

إبراهيم الصديقي10
محمد علي المالكي11
أحمد اعتمادي12
ميرزا غام13
أحمد عبدالرحمن14
ناصر عبدالرحمن15
محمد إبراهيم نور16
إبراهيم عبدالرحمن17
علي الخياط18
حسن عبدالرضا19
محمد خميس20
وحيد الباكر21
يوسف محمود22
حسن المريخي23
يوسف الحرمي24
محمد عبدهللا يعقوب25
يوسف حسن26
جابر المنصوري27
أحمد السبيعي28
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العروض المسرحية التي قدمتها الفرقة الشعبية للتمثيل
منذ تأسيسها سنة 1968 إلى سنة 1972

سنة العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
1969موسى عبدالرحمنموسى عبدالرحمن دكتور بوَعلّوص1

1970موسى عبدالرحمنموسى عبدالرحمنبنت المطّوع 2

1971موسى عبدالرحمنموسى عبدالرحمنبنت النوخذة3

1971موسى عبدالرحمنموسى عبدالرحمنمطلوب عمال4

تأسيس فرقة المسرح القطري

ــال  ــم األعم ــتطيع تقدي ــن يس ــه ل ــاري أن ــدهللا األنص ــد عب ــن لمحم ــا تبي عندم  
ــة  ــع إليهــا مــن خــال مســرح مدرســي، أخــذ فــي تأســيس فرق المســرحية التــي يتطل
ــن  ــن الذي ــباب الممثلي ــاف ش ــك التف ــي ذل ــاعده ف ــنة 1972. وس ــري س ــرح القط المس
شــاركوا فــي عــرض مســرحية » صقــر قريــش« ثــم مســرحية "حــاة الثــوب"، وبذلــك 
تعتبــر فرقــة المســرح القطــري ثالــث فرقــة مســرحية تأسســت فــي قطــر بعــد فرقــة 
مســرح الدوحــة بايــرز البريطانيــة )1954( والفرقــة الشــعبية للتمثيــل )1968(.

يقــول عبــدهللا أحمــد، فــي كتــاب الحيــاة المســرحية فــي قطــر، صفحــة 136:   
وحيــن جــاء األســتاذ زكريــا الحجــاوي إلــى قطــر عــن طريــق وزارة اإلعــام إلحيــاء 
الفنــون الشــعبية ســنة 1974، ألحــق النشــاط المســرحي بقســم الفنــون الشــعبية الــذي 

ــنة 6.1974 ــر س ــة قط ــع إلذاع كان يتب
وخـــال الفتــرة مــن 1972/09/11 إلــى 1973/03/23م، قدمــت الفرقــة ثــاث 
مســرحيات هــي "ســبع الســبمبع" تأليــف البحرينــي عبــد هللا أحمــد، وإخــراج اللبنانــي 
عبــد اللطيــف ســهمون، ومســرحية "عانــس" تأليــف عبــد هللا أحمــد، وإخراج الســوداني 
ــم" تأليــف صــادق راجــي، وإخــراج   كمــال محيســي، ومســرحية "خــارج مــن الجحي

عبداللطيــف ســمهون.
ــنة  ــة قطــر س ــن بإذاع ــق العاملي ــر لفري ــي صنوب ــطيني هان ــام الفلس إن انضم

 6. أحد مراجع هذا الكتاب.
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1974، قــد ســاهم وبشــكل كبيــر فــي بلــورة شــكل جديــد للعــروض المســرحية القطرية. 
ــات،  ــن إمكاني ــر م ــو متوف ــا ه ــاء بم ــال واالكتف ــى االرتج ــد عل ــت تعتم ــد أن كان فبع
أصبحــت تأخــذ شــكاً مســرحياً مدروســاً. واســتطاع صنوبــر خــال الفتــرة مــن 
ــم خمســة أعمــال مســرحية هــي "مــّرة وبــس"  1974/03/21 إلــى 1976/06/01 تقدي
تأليــف مشــترك بيــن كمــال محيســي، وعلــي ميــرزا محمــود، ومســرحية "أم الزيــن" 
ــن  ــد الرحم ــف عب ــة" تألي ــي الوصي ــرحية "باق ــي، ومس ــن المناع ــد الرحم ــف عب تألي
المناعــي، ومسرحـــية "إلــى أيــن" تأليــف عـــبد هللا أحمــد، ومســرحية "طماشــة" تأليــف 
خليفــة الســيد، وكان عــرض مســرحية "مــرة وبــس" أول عــرض مســرحي يعــرض 
خــارج حــدود دولــة قطــر عندمــا شــاركت بــه الفرقــة فــي مهرجــان دمشــق الخامــس 
للفنــون المســرحية ســنة 1975، وكان عــرض مســرحية "إلــى أيــن" ثانــي عــرض إذ 

عــرض فــي المهرجــان الســابع ســنة 1977.
وكان عــرض مســرحية "أم الزيــن" نقطــة تحــول هامــة فــي تاريــخ المســرح 
القطــري، فــألول مــرة يطــرح فــي نــص مســرحي مــا طــرأ علــى المجتمــع الخليجــي 
مــن تغييــرات ســلبية فــي ســلوكه بعــد ظهــور ثــروة النفــط، وألول مــرة تعتلــي فرقــة 
فنــون شــعبية قطريــة خشــبة المســرح للمشــاركة فــي عــرض مســرحي بتقديــم األغانــي 

والموســيقى الشــعبية، وألول مــرة تكتمــل لعــرض مســرحي عناصــره الكاملــة. 
ونعــرض فيمــا يلــي أســماء مؤسســي الفرقــة، ثــم نعــرض المســرحيات التــي 
قدمتهــا الفرقــة خــال الفتــرة مــن 1972/09/11 وحتــى نهايــة ســنة 1994 ـ التــي تــم 

فيهــا دمــج الفــرق المســرحية. 
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فرقة المسرح القطري

المؤسسون
االســــــــــــــــــمماالســـــــــــــمم
موسى زينل آل زينل2محمد عبدهللا األنصاري1
حسن إبراهيم حسن4صالح محمد السليطي3
محمد سلطان الكواري6عطية هللا النعيمي5
محمد عبدالكريم8إبراهيم الصديقي7
ناصر صالح الهتمي10سيار دهام الكواري9
يوسف سلطان المحمدي12محمد حسن أبوجسوم11
محمد أحمد المسلماني14غانم علي غانم المهندي13
علي حسن العلي16محمد نوح جاسم المطّوع 15
حمد فضل النعيمي18صاح درويش عبدهللا17
ماجد محمد الصايغ20محمد غانم السليطي19
خالد جاسم الكبيسي22إبراهيم فيروز21
خليفة السيد محمد المالكي24محمود عبدالعزيز زيارة23
عبدهللا أحمد عبدهللا26عبداللطيف سمهون25
فتحي عبداللطيف األمين28ميرغني أحمد ميرغني27
هاشم محمود المخلاتي30محمد علي عاهد الشنطي29
سعيد الكواري32عبدربه الخولي31
علي ميرزا محمود33

إنتاج فرقة المسرح القطري من 1971/02/15 وحتى نهاية سنة 1994 
)تاريخ الدمج(7

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
1972/09/11عبد اللطيف سمهونعبد هللا أحمد سبع السبمبع1

1972/09/11كمال محيسيعبد اللطيف سمهونعانس2

1973/02/23عبد اللطيف سمهونصادق راجيخارج من الجحيم3

1973/10/25د. سيد الريسخليفة السيدمن طول الغيبات4

كمال محيسيمرة وبس5
1974/03/21هاني صنوبرعلى ميرزا محمود

1975/09/05هاني صنوبرعبد الرحمن المناعيأم الزين6

7. المصدر د. حسن رشيد. كتاب المسرح في قطر – الشارقة 2009 ضمن مراجع الكتاب.
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تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
1976/01/20هاني صنوبرعبد الرحمن المناعيباقي الوصية7

1976/04/04هاني صنوبرعبد هللا أحمدإلى أين8

1976/07/01هاني صنوبرخليفة السيدطماشة9

1976/11/11عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيهوبيل يالمال10

الخروج من بوابة 12
1977/03/02محمد المسلمانيإعداد/ محمد المسلمانيالوهم

1978/02/21عبدالرحمن المناعياقتباس/ عبدالرحمن المناعيالجريمة13

مولييرالبخيل14
1979/06/04حسن إبراهيمإعداد: حسن إبراهيم

عاصم توفيق سوق البنات15
1980/12/29على ميرزا محمودعبد هللا أحمد

الرجل الذي صار 16
1981/03/28سيار الكواريإزفالدو دراكونكلبا

1982/01/15سالم ماجدناظم حكمتجوهر القضية17

ولكنه تركها 18
1982/03/27على ميرزا محمودفرناندو أربالتموت

1983/02/16على ميرزا محمودعبد هللا أحمدخال الكلفس19

1983/03/28على ميرزا محمودمحمد الخطيبمات بطا إذن20

عثمان محمد علىالمحتاس21
1983/09/17صالح المناعيصالح المناعي

1984/03/27على ميرزا محمودإسماعيل تامرعندما يكون غدا22

1985/03/27على ميرزا محمودصالح المناعياللعبة23

مرة أخري يقتل 24
1986/03/27سيار الكواريإسماعيل تامرسقراط

1987/03/30سيار الكواريعبد السام جاد هللاسامة25

1987/05/28صالح المناعيصالح المناعيبائع الصندل26

1988/01/10صالح المناعيصالح المناعيمسافرون27

1988/03/27على ميرزا محمودجيمس برون لينالزماء الثاثة28

رحمه والغابة 29
1988/09/20سالم ماجدالفريد فرجالمسحورة

1989/03/21صالح المناعيإيرفيوش إيردينسكيالنافذة 30
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تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

سعدان في غابة 31
1989/09/09علي ميرزا محمودوداد الكوارياألحزان

عذابات أحمد بن 32
ماجد

شعر: يعقوب المحرقي
1990/01/08حمد الرميحيرؤية: د. إبراهيم غلوم

1991/09/25على حسناستيفان أوكرينيالسيف وال الضيف33

1992/04/03حسن إبراهيمعبد الرحمن محسنالنافورة المسحورة34

1992/08/26حسن إبراهيممحمد عبد الجليلاألقنعة35

1993/04/02سيار الكواريوليد فاضلالسيد36

1994/03/31صالح المناعيصاح عبد الصبورمسافر ليل37

ــة 	  ــت فرق ــنة 1994، قدم ــة س ــي نهاي ــج ف ــى الدم ــنة 1972 وحت ــها س ــذ تأسيس من
المســرح القطــري )36( مســرحية موزعــة بيــن التأليــف المحلــي والعربــي 

والغربــي وبمعــدل مســرحية ونصــف فــي الســنة.
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مشاركة فرقة المسرح القطري في احتفاالت اليوم العالمي للمسرح
منذ سنة 1981 الى الدمج في نهاية سنة 1994

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

1ً 1981/03/28سيار الكواريازفالدو دراكونالرجل الذي صار كلبا

1982/03/27علي ميرزافرناندو أربالولكنه تركها تموت2

1983/03/28علي ميرزامحمد الخطيبمات بطاً إذن3

1984/03/27علي ميرزاإسماعيل تامر عندما يكون غدا4ً

1985/03/27علي ميرزاصالح المناعي اللعبة5

1985/03/27سيار الكواريإسماعيل تامرمرة أخرى يقتل سقراط6

1987/03/30سيار الكواريعبدالسام جاد هللاسامة7

1988/03/27علي ميرزاجيمس برون لينالزماء الثاثة8

1989/03/21صالح المناعيإيرفيوش إيردينكسيالنافذة9

1993/04/02سيار الكواريوليد فاضلالسيد10

1994/03/31صالح المناعيصاح عبدالصبورمسافر ليل11

لم تشارك الفرقة في احتفال 1990.	 
ألغي االحتفال في السنوات )1991 – 1992(.	 
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عروض مسرحية قدمتها فرقة المسرح القطري
خارج قطر

عــرض مســرحية "مــرة وبــس" تأليــف كمــال محيســي وعلــي ميــرزا محمــود، . 1
إخــراج هانــي صنوبــر مهرجــان دمشــق الخامــس للفنــون المســرحية 1975.

ــر، . 2 ــن" تأليــف عبــدهللا أحمــد وإخــراج هانــي صنوب ــى أي عــرض مســرحية "إل
ثــم أشــرف علــى إعــادة إخراجهــا عبداللطيــف ســمهون للعــرض فــي مهرجــان 

دمشــق الســابع للفنــون المســرحية ســنة 1977.
عــرض مســرحية "عندمــا يكــون غــداً" تأليــف إســماعيل تامــر، إخــراج علــي . 3

ــاط،  ــل األول – الرب ــي المتنق ــرح العرب ــان المس ــي مهرج ــود، ف ــرزا محم مي
المملكــة المغربيــة – 1984.

عــرض مســرحية "مســافرون" تأليــف وإخــراج صالــح المناعــي، فــي مهرجــان . 4
بغــداد للمســرح العربــي 1988.

عــرض مســرحية ) عذابــات أحمــد بــن ماجــد( شــعر يعقــوب المحرقــي ، رؤيــة 5. 
ــة  ــرق االهلي ــان الف ــد الرميحــي ، مهرج ــوم ، اخــراج حم ــم غل ــة إبراهي درامي

لــدول مجلــس التعــاون -الــدورة الثانيــة – الدوحــة 1990.
ــدي، إخــراج . 6 ــل قني عــرض مســرحية "األقنعــة" تأليــف الليبــي محمــد عبدالجلي

ــي 1992. ــي للمســرح التجريب ــم  فــي مهرجــان القاهــرة الدول حســن إبراهي
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تأسيس فرقة مسرح السد

ــة  ــد المســؤولين عــن تأســيس فرق ــا أح ــارة قاله ــل، عب ــح للتمثي ــت ال تصل أن  
المســرح القطــري لغانــم الســليطي بعــد أن عمــل مــع زمائــه فــي دار المعلميــن فــي 
ــكان هــذا  ــه"، ف ــه وفي ــه من مســرحية "صقــر قريــش" ومســرحية "حــاة الثــوب رقعت
االســتبعاد ســبباً لتأســيس رابــع فرقــة مســرحية قطريــة ســنة 1973، أطلــق عليهــا اســم 
فرقــة نــادي الســد المســرحية، نســبة إلــى نــادي الســد الرياضــي الــذي احتضــن فكــرة 

ــها. تأسيس
فقــد توجــه غانــم الســليطي برفقــة زمائــه مصطفــى عبــد الوهــاب، وعبــد هللا   
الســعداوي، ويعقــوب يوســف إلــى الســيد عبــد هللا بــن حمــد العطيــة رئيس مجلــس إدارة 
نــادي الســد الرياضــي فــي ذلــك الوقــت، حيــث اجتمــع معهــم بحضــور كل مــن محمــد 
مبــارك العلــي، ومبــارك أحمــد العلــي، وعرضــوا عليــه أن يكــون النشــاط المســرحي 
ــادي كل  ــي الن ــه ف ــن خــال موقع ــم م ــدم له ــم وّق ــادي، فرحــب به ــن أنشــطة الن ضم

خدمــة ممكنــة حتــى يســتطيعوا تقديــم مــا يتطلعــوا إليــه مــن أعمــال مســرحية.
عنــد تأســيس الفرقــة فــي ســنة 1973، كان الهــم الــذي يشــغل غانــم الســليطي   
وزمائــه العمــل المســرحي الــذي تخــرج بــه هــذه الفرقــة علــى الجمهــور، أمــا الهــم 
األكبــر فهــو أيــن ســتقدم الفرقــة هــذا العمــل، ألنهــم يعلمــون أن فرقــة المســرح القطــري 

ــى مســرحهم. ــأن يقدمــوا عروضهــم عل ــه ب ــن تســمح ل ل
   جاءتــه فكــرة اســتغال حلبــة الماكمــة التــي نصبتهــا وزارة التربيــة والتعليــم فــي 
ســتاد الدوحــة القديــم بمناســبة زيــارة بطــل العالــم فــي الماكمــة للــوزن الثقيــل الماكــم 
ــة  ــا منص ــك بجعله ــنة 1972، وذل ــة س ــي كاي للدوح ــد عل ــلم محم ــي المس األمريك
ــا  ــة وأمامه ــع المنص ــد لوض ــادي الس ــب ن ــتغال ملع ــك اس ــرحي، وكذل ــرض مس ع
ــكان العــرض  ــة منصــة وم ــر للفرق ــذا توف ــور، وهك ــوس الجمه ــة لجل المقاعــد المتنقل

ــن. الازمي
ــاً  ــر عام ــابعة عش ــاوز الس ــم يتج ــة ل ــذه المرحل ــي ه ــليطي ف ــم الس كان غان  
ــه المســرحية، وهــو فــي هــذه الســن  مــن عمــره، ومــع ذلــك فقــد كشــف عــن عبقريت
الصغيــر، إذ خــرج علــى الفرقــة بنــص كوميــدي اجتماعــي مــن تأليفــه بعنــوان "بيــت 
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األشــباح"، فتصــدى إلخراجــه زميلــه فــي الفرقــة مصطفــى عبــد الوهــاب، وقــام مؤلــف 
النــص بتمثيــل ثاثــة أدوار فيــه دوره الرئيســي ودوران إضافيــان منهمــا دور نســائي.
    عرضــت مســرحية بيــت األشــباح فــي أول شــهر مايــو ســنة 1974، والقــت 
ــم  ــن تقدمهــم ســعادة األســتاذ عيســى غان استحســان مــن شــاهدوا عرضهــا األول الذي
الكــواري وزيــر اإلعــام، الــذي أمــر بعــد ذلــك بتعويــض فرقــة المســرح القطــري َعّمــا 
أنفقتــه فــي إعــداد وتجهيــز مســرح نجمــة، وتحويــل عقــد إيجــار مبنــى المســرح علــى 
ــروض  ــيق ع ــة لتنس ــرح تحــت تصــرف إدارة اإلذاع ــام، ووضــع المس وزارة اإلع
فرقــة المســرح القطــري وفرقــة مســرح الســد، وأي فــرق مســرحية أو موســيقية 

ــة. ــة واألجنبي ــات العربي للجالي
ونعــرض فيمــا يلــي أســماء مؤسســي الفرقــة، ثــم نعــرض المســرحيات التــي قدمتهــا 

الفرقــة منــذ أول عمــل مســرحي للفرقــة فــي ســنة 1974، وحتــى الدمــج.

فرقة مسرح السد
المؤسسون

علي أحمد الفياض 2مبارك أحمد العلي  1
فالح فايز 4محمد مبارك العلي    3
محمد البلم 6غانم السليطي      5
محمد يوسف العبيدلي 8عبدهللا ناصر       7
محمد المفتاح 10عبدهللا السعداوي    9
يعقوب يوسف12مصطفى عبدالوهاب11
مرزوق بشير14سالم ماجد 13
خليفة الكبيسي16حمد الرميحي 15
حسن المريخي 18إبراهيم عبدالرحيم السيد 17

ونــرى أن هــذه األســماء جــاءت خليطــاً مــن أعضــاء كانــوا فــي فرقــة األضواء   
الموســيقية وآخريــن فــي فرقــة المســرح القطــري والفرقــة الشــعبية للتمثيــل، وهــذا أمــر 
البــد منــه وهــو أن يتفــرق المؤسســون بعــد أن يتبيــن لهــم تضــارب واختــاف رؤاهــم 

وأفكارهــم عنــد تنفيذهــا، وهكــذا يولــد التنافــس والتحــدي.
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إنتاج فرقة السد منذ إنشائها
سنة 1973 وحتى دمجها مع فرقة مسرح األضواء في نهاية سنة 

19948

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

1973/05/01مصطفى عبدالوهابغانم السليطيبيت األشباح1

1973/10/05مصطفى عبدالوهابمصطفى عبد الوهابمشاكل بالجملة2

1974/03/02مصطفى عبدالوهابمرزوق بشيرعلتنا منا وفينا3

1974/11/25مصطفى عبدالوهابمحمد مبارك العليخلود4

محمد مبارك العلينادي العزوبية5
1975/11/14كمال محيسيأحمد عبد الملك

1976/05/02كمال محيسيمحمد مبارك العليمن فوق هاهلل هاهلل6

1976/08/01بدر الدين حسنينسامي المناعيخميس في باريس7

1977/01/21محمد بو جسومخليفة عيد الكبيسيالسر المكتوم8

عبد هللا الطوخينجوم على الرصيف9
1977/01/21سالم ماجدإعداد: سالم ماجد

1979/01/25عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعييا ليل يا ليل10

1980/04/10عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيالحذاء الذهبي11

1981/03/27محمد البلمتوفيق الحكيممجلس العدل12

1981/10/12حسن إبراهيمحمد الرميحيبودرياه131

1982/03/29عبد الرحمن المناعيسعد هللا ونوسالفيل يا ملك الزمان14

1983/03/29حمد الرميحيحمد الرميحيالمناقشة15

1983/05/05بن بنسونبن بنسونتمثيل صامت )مايم(16

1983/07/23عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيمن يضحك أخيًرا17

أنين الصواري18
شعر:علي عبدهللا خليفة
إعداد: عبدالرحمن 

المناعي
1984/03/31عبد الرحمن المناعي

1986/03/31عوني كروميإعداد :عوني كروميالبحر والرجال19

8.  المصدر د. حسن رشيد. كتاب المسرح في قطر – الشارقة 2009 ضمن مراجع الكتاب.
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آباء وأبناء20 
إعداد : عوني 

كرومي
1986/04/04عوني كرومي

1986/06/08عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيقطار المرح21

1987/03/28محمد البلمجوجوليوميات مجنون22

1987/01/12سالم ماجدعام القايدحمام المحبة23

1988/03/21حمد الرميحيحمد الرميحيبودرياه 242

1988/04/05سعد بورشيدوليد إخاصيالثرثرة25

1989/03/27عبدالرحمن المناعيتوم أوماراالخيمة26

1990/03/15سالم ماجدوليدإخاصيالقرد27

1990/07/02محمد البلمخليفة السيدالكنز الغائب28

1991/05/27محمد البلموداد الكواريالسيارة العجيبة29

صالح المناعيالسيد كاف30
1991/07/13سعد بورشيدعبد هللا الهيموني

1992/05/30محمد البلموداد الكواريعيال السيارة العجيبة31

1993/03/31محمد البلمدرويش األسيوطيأحام منتصف الوقت32

عبد المنعم عيسىالجمبازي33
1993/03/28محمد البلممحمد البلم

1994/03/27سالم ماجدوليد إخاصيقطعة وطن34

ــة 	  ــى الدمــج فــي نهاي ــذ تأسيســها ســنة 1973 وحت ــة الســد من وهكــذا نجــد أن فرق
ــي الســنة. ســنة 1994 قدمــت 34 مســرحية بمعــدل مســرحية ونصــف ف

بن بنسون بريطاني الجنسية.	 
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مشاركة فرقة مسرح السد
في احتفاالت اليوم العالمي للمسرح

منذ سنة 1981 إلى الدمج في نهاية سنة 1994 

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
1981/03/27محمد البلمتوفيق الحكيممجلس العدل1

1982/03/28عبدالرحمن المناعيسعد هللا ونوسالفيل يا ملك الزمان2

1983/03/29حمد الرميحيحمد الرميحيالمناقشة3

أنين الصواري4
اشعارعلي عبد هللا 

خليفة
عبد الرحمن 

المناعي
1984/03/31

إعداد: عوني البحر والرجال5
1986/03/31عوني كروميكرومي

إعداد: عوني آباء وأبناء6
1986/04/04عوني كروميكرومي

1987/03/28محمد البلمجوجوليوميات مجنون7

1990/03/15سالم ماجدوليد إخاصيالثرثرة8

1989/03/27عبدالرحمن المناعيتوم أوماراالخيمة9

1990/03/15سالم ماجدوليد إخاصيالقرد10

1993/03/31محمد البلمدرويش األسيوطيأحام منتصف الوقت11

1994/03/27سالم ماجدوليد إخاصيقطعة وطن13

لم تشارك الفرقة في احتفال 1985	 
ألغي االحتفال في السنوات )1991، و1992(	 
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مشاركة فرقة مسرح السد
في مهرجانات المسرح الخليجية والعربية والزيارات الخاصة

حتى نهاية سنة 1994

ــي . 1 ــو ظب ــارة أب ــارقة وإم ــارة الش ــي إم ــي" ف ــذاء الذهب ــرحية "الح عــرض مس
ــنة 1980. ــدة س ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم بدول

عــرض مســرحية األطفــال "االختــراع" بإمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات . 2
العربيــة المتحــدة بدعــوة مــن حكومــة الشــارقة 1985، ثــم فــي دولــة البحريــن 

.1985

عــرض مســرحية األطفــال "قطــار المــرح" بمهرجــان الطفولــة الثانــي بإمــارة . 3
الشــارقة ســنة 1986.

عــرض مســرحية "الثرثــرة" تأليــف وليــد إخاصــي ، إخــراج ســعد بورشــيد فــي . 4
مهرجــان القاهــرة الدولــي األول للمســرح التجريبي 1988.

عــرض مســرحية "بودريــاه 2" فــي مهرجــان الفــرق المســرحية االهليــة . 5
ــراج   ــف وإخ ــت 1988( تألي ــة – الكوي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع بمجل

ــي. ــد الرميح حم
عــرض مســرحية األطفــال "قريــة الزهــور" بمهرجــان الطفولــة العاشــر بإمــارة . 6

الشــارقة، كمــا عرضــت فــي مدينــة كلبــا وإمــارة أبــو ظبــي خــال الفتــرة مــن 
20 إلــى 31 مــارس 1994.

عــرض مســرحية "الحــادث والكائــن فــي مــوت عايــش بــن ظاعن" فــي مهرجان . 7
الفــرق المســرحية األهليــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )االمــارات 

العربيــة المتحــدة 1992( تأليــف وإخــراج عبــد الرحمــن المناعــي.
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تأسيس قسم المسرح

ــد  ــع عن ــون، وكان يتب ــة والفن ــل تأســيس إدارة الثقاف تأســس قســم المســرح قب  
ــوزارة  ــإدارة  اإلذاعــة ب ــون الشــعبية ب ــة الفن ــي صيــف ســنة 1974 لمراقب تأسيســه ف
ــي  ــطيني هان ــي الفلس ــرج اإلذاع ــم المخ ــذا القس ــى ه ــراف عل ــام باالش ــام، وق اإلع
صنوبــر. ثــم اســتقدمت الــوزارة فــي ســنة 1976 المســرحي البحرينــي محمــد عــواد 
لاســتفادة مــن خبراتــه فــي إدارة شــؤون القســم. فقــد تخــرج مــن بريطانيــا وعمــل فــي 
ــك الســنة أن تخــرج أول شــاب قطــري  ــي تل ــن، وتصــادف ف وزارة اإلعــام بالبحري
فــي المعهــد العالــي للفنــون المســرحية بالقاهــرة هــو محمــد حســـن أبــو جســوم، فتعيــن 

ــس قســم المســرح. مســاعداً لرئي
ــن  ــر م ــي قط ــرح ف ــوض بالمس ــه للنه ــع خطت ــواد يض ــد ع ــا كان محم وفيم
خــال الزيــارات الميدانيــة التــي كان يقــوم بهــا للفــرق المســرحية التــي كانــت قائمــة 
ــي باريــس"  ــرق ثــاث مســرحيات هــي "خميــس ف ــي ســنة 1976، قدمــت هــذه الف ف
لفرقــة مســرح الســد، تأليــف ســامي المناعــي، وإخــراج بــدر الديــن حســنين، ومســرحية 
"الــزوج العــازب" لفرقــة المســرح العربــي تأليــف تيســير طبيشــات وإخــراج مصطفــى 
عبــد الوهــاب، ومســرحية "هوبيــل يــا المــال" تأليــف وإخــراج عبــد الرحمــن المناعــي.
ــي  ــرحيات "باق ــك مس ــل ذل ــب قب ــذي كت ــب ال ــة، فالكات ــن وقف ــد م ــا ال ب وهن
الوصيــة، وأم الزيــن" نجــده فــي "هوبيــل يــا المــال" مؤلفــاً ومخرجــاً، مســتفيداً بذلــك 
ــن  ــه مســرحيّتي "أم الزي ــد أن الزمــه وهــو يخــرج ل ــر بع ــي صنوب ــرات هان مــن خب
وباقــي الوصيــة"، بعــد أن تــرك هانــي صنوبــر اشــرافه علــى قســم المســرح وتفرغــه 

ــن محمــد عــواد رئيســاً للقســم. ــي إدارة اإلذاعــة بعــد تعيي ــي ف ــه األصل لعمل

ــى  ــى رئاســته حت ــوا عل ــن تعاقب ــي أســماء رؤســاء قســم المســرح الذي ــورد فيمــا يل ون
اآلن:

سالم ماجد 	 
صالح المناعي 	 
حمد الرميحي	 
سنان المسلماني	 
سعد بورشيد	 

وبعد تغيير مسمى قسم المسرح الى مركز شؤون المسرح تولى ادارته :
أحمد المفتاح	 
صاح الما 	 
عبدالرحيم الصديقي	 
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تأسيس إدارة الثقافة والفنون

ــن إدارات وزارة اإلعــام  ــون ضم ــة والفن ــرار إنشــاء إدارة الثقاف بصــدور ق  
ســنة 1976، ثــم تأســيس اإلدارة ســنة 1977 ونقــل تبعيــات )مركــز الدوحــة الثقافــي 
ومراقبــة الفنــون الشــعبية  وقســم المســرح( مــن إدارة اإلذاعــة إليهــا، وتعييــن األســتاذ 
ناصــر محمــد العثمــان وكيــاً ثــم مديــراً لــإدارة، اكتســب االهتمــام بالمســرح طابعــاً 
جديــدا. فبعــد أن كان عبئــاً علــى إدارة اإلذاعــة باعتبارهــا غيــر معنيــة بأمــره، أصبــح 

ــدة. ــذه اإلدارة الولي ــات ه أحــد اهتمام
وناصــر العثمــان ليــس غريبــاً عــن الوســط الثقافــي، فقــد تولــى هــذا المنصــب 
عــن خلفيــة ثقافيــة، فقــد تشــكلت لديــه ثقافــة عربيــة مؤصلــة بالتربية اإلســامية الســليمة 
صقلتهــا ســنوات اغترابــه عــن قطــر عندمــا أتــم دراســته فــي العاصمــة اللبنانيــة بيروت 
التــي كانــت فــي ســتينات القــرن المنصــرم منــارة اإلشــعاع الثقافــي العربــي. وحيــن 
عــاد إلــى قطــر التحــق بالعمــل فــي قســم اليونســكو بــوزارة التربيــة والتعليــم إلــى أن 

تــم تعيينــه وكيــاً إلدارة الثقافــة والفنــون.
تعــددت االجتماعــات التــي عقدهــا ناصــر العثمــان مــع المســئولين عــن قســم 
المســرح ومــع الفــرق المســرحية فــي مقارهــا، وأخــذ يســتمع فيهــا إلى مشــاكل المســرح 
والمســرحيين القطرييــن. ثــم خــرج بمشــروعه للنهــوض بالمســرح عــن طريــق زيــادة 
ــم دورات  ــت، وتنظي ــرة والكوي ــي القاه ــرح ف ــة المس ــن لدراس ــة المبعوثي ــدد الطلب ع
تدريبيــة فــي جميــع مجــاالت المســرح، واســتقدام أســاتذة وخبــراء فــي المســرح 
لإشــراف علــى هــذه الــدورات، وتوفيــر دور العــرض المســرحية، وتوفيــر النصــوص 
المســرحية بتســجيل اشــتراكات فــي سلســلة عالــم المســرح الكويتيــة، وتوفيــر العناصــر 
النســائية الازمــة ألداء األدوار المســرحية النســائية، وزيــادة الدعــم المــادي لمســاعدة 
الفــرق علــى إنتــاج وتقديــم األعمــال المســرحية وعلــى توفيــر مقــر مناســب لــكل فرقــة 
ــه القاعــات والمكاتــب اإلداريــة ألداء البروفــات والتدريبــات األوليــة علــى  تتوافــر في

العــروض المســرحية، وإدارة شــؤون الفرقــة األخــرى.
ومــن خــال اتصالــه بالمســئولين اســتطاع ناصــر العثمــان اعتمــاد دعم ســنوي 
للفــرق المســرحية تشــجيعاً علــى إنتــاج وتقديــم األعمــال المســرحية، فخصصــت 
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ــغ  ــات( مبل ــوادي واالتحــادات والجمعي ــات الن ــد )إعان ــون تحــت بن ــة والفن إدارة الثقاف
)25.000( لاير، كدعـــم لــكل عـــمل مسرحـــي بحـــد أقصــى )3( أعمــال مســرحية فــي 

ــع )2.000( لاير شــهرياً. ــر بواق ــغ )24.000( لاير، كدعــم أجــرة مق الســنة، ومبل
ــة  ــيس إدارة الثقاف ــاث أن تأس ــرحية الث ــرق المس ــت الف ــد ظن ــك، فق ــع ذل وم
والفنــون إنمــا جــاء ليضــع قيــوداً علــى نشــاطها ولينافســها فــي إنتــاج األعمــال 
المســرحية. وقــد جــاء لهــا هــذا الظــن مــن اعتقــاد بــأن إدارة الثقافــة والفنــون ســوف 
ــا  ــج قضاي ــاج أعمــال مســرحية تعال ــه بإمــاء إنت ــذي خصصت ــي ال تربــط الدعــم المال
ــن  ــة الفناني ــداً لحري ــك تقيي ــي ذل ــاً أن ف ــرأت مقدم ــه، ف ــة الحصــول علي ــة إلمكاني معين
ــم  ــرة، فل ــك الفت ــي تل ــد ف ــد تجم ــرق ق ــذه الف ــد أن نشــاط ه ــك نج ــداع. ولذل ــى اإلب عل
نشــاهد طــوال ســنة 1977 إال مســرحيتين همــا "الســر المكتــوم" لفرقــة مســرح الســد، 
ــد الكبيســي وإخــراج محمــد حســن أبوجســوم، ومســرحية اللوحــات  تأليــف خليفــة عي
الثــاث "كنــدري الفريــج"، "الطــرار"، "العمــارة المربوطــة" لفرقــة مســرح األضــواء 

تأليــف حســن حســين وإخــراج كمــال محيســي.
وفــي خطــوة جريئــة مــن إدارة الثقافــة والفنــون اقترحــت علــى المســئولين فــي 
وزارة اإلعــام إنشــاء لجنــة للرقابــة علــى المســرحيات تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن 
ــة  ــإدارة الثقاف ــم المســرح ب ــس قس ــى رئي ــة إل ــة باإلضاف ــي الدول ــات ف ــدة جه ــن ع ع
والفنــون، فصــدر قــرار وزيــر اإلعــام رقــم )3( لســنة 1979، بإنشــاء لجنــة الرقابــة 
علــى المســرحيات برئاســة مديــر إدارة الثقافــة والفنــون وعضويــة ممثــل عــن كل جهــة 

مــن هــذه الجهــات.
كان قــرار إنشــاء اللجنــة بمثابــة الحصــن الــذي احتمــى فيــه ُكّتــاب المســرح، 
فقــد ضمنــوا إلــى جانــب رقابــة جــودة النــص المســرحي مــن الناحيــة الفنيــة، رقابتــه 
أيضــاً مــن الناحيــة الموضوعيــة، بحيــث ال يســمح إال بإجــازة النصــوص المســرحية 
التــي اكتملــت فيهــا عناصــر النــص المســرحي. أمــا إذا لــم تكتمــل هــذه العناصــر فــي 
نــص مــن النصــوص لكــن وجــدت فيــه اللجنــة خامــة جيــدة لنــص مســرحي فقــد كانــت 
ــص  ــرض الن ــد ع ــا ويعي ــى يتداركه ــه حت ــل في ــن الخل ــه بمكام ــدي النصــح لمؤلف ُتس

عليهــا مــرة أخــرى إلجازتــه.
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فرقة مسرح قطر األهلي
ومشاركتها في مهرجانات المسرح العربية

 
مثــل معظــم الــدول العربيــة التــي لديهــا فــرق مســرحية رســمية، اتجــه تفكيــر 
إدارة الثقافــة والفنــون إلــى إنشــاء فرقــة مســرحية تحمــل اســم فرقــة المســرح القومــي، 
ولمــا تبيــن صعوبــة ذلــك، اتجــه التفكيــر إلــى إنشــاء فرقــة مســرحية يتــم تشــكيلها مــن 
ــرق  ــاج الف ــر عمــل مســرحي مــن إنت ــا ال يتوف ــرق المســرحية عندمـ منتخــب مــن الف
المســرحية األهليــة يصلــح للمشــاركة بــه فــي المهرجانــات المســرحية العربيــة التــي 
ُتدعـــى الدولــة للمشــاركة فيهــا مثــل مهرجــان القاهــرة للمســرح التجريبــي، مهرجــان 

دمشــق للفنــون المســرحية، مهرجــان قرطــاج للفنــون المســرحية.
ومنــذ اللجــوء إلــى فكــرة إنشــاء منتخــب مــن ممثلــي وفنيــي الفــرق المســرحية 
ــت  ــنة 1978، قدم ــي س ــا ف ــي عليه ــة مســرح قطــر األهل ــة وإطــاق اســم فرق األهلي

الفرقــة ثمانيــة أعمــال مســرحية هــي:
المغنــي واألميــرة، إعــداد وإخــراج عبــد الرحمــن المناعــي ـ مايــو 1978، . 1

ــس. ــرح بتون ــي للمس ــات الدول ــان الَحّمام ــي مهرج ــه ف ــاركت ب وش
رحلــة جحــا إلــى جزيــرة النزهــاء، تأليــف جماعــي مــن خــال دورة مســرحية . 2

أشــرف عليهــا المســرحي التونســي المنصــف السويســي ـ ســبتمبر 1979.
ياليــل ياليــل، تأليــف وإخــراج عبــد الرحمن المناعــي ـ نوفمبر 1984، وشــاركت . 3

بــه بعــد أن حولتــه إلــى اللغــة العربيــة الفصحــى فــي مهرجــان قرطــاج للفنــون 
ــة الفنــون  ــال باليوبيــل الفضــي ألكاديمي ــه فــي االحتف ــم شــاركت ب المســرحية ث
بالقاهــرة 1984 )كانــت فرقــة مســرح الســد قــد قدمــت عــرض هــذه المســرحية 

باللهجــة العاميــة القطريــة فــي الموســم المســرحي بتاريــخ 1980/04/10(.
ــر . 4 ــرزا محمــود، نوفمب ــي مي ــم الســليطي وإخــراج عل المتراشــقون، تأليــف غان

ــة  ــدورة الثاني ــي ال ــرحية ف ــذه المس ــرض ه ــاركت اإلدارة بع ــد  ش 1985، وق
لمهرجــان قرطــاج للفنــون المســرحية بتونــس وحصلــت علــى جائزتيــن األولــى 
جائــزة أفضــل ممثــل لغانــم الســليطي، واألخــرى جائــزة أفضــل ديكور مســرحي 

لعبــد الرحمــن المناعــي.
مقامــات بــن بحــر، تأليــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي وشــاركت بــه االدارة  . 5
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فــي مهرجــان قرطــاج  للفنــون المســرحية بتونــس فــي نوفمبــر 1987.
ــي . 6 ــر ف ــة قط ــه دول ــاركت ب ــي، وش ــد الرميح ــراج حم ــف وإخ ــاه - تألي بودري

مهرجانيــن :
أ- مهرجان دمشق الحادي عشر للفنون المسرحية 1988.. 8
ب- مهرجان صالون المسرح العربي بالدار البيضاء – المغرب 1988.. 9
مــوال الفــرح والحــزن، تأليــف حمــد الرميحــي، إخــراج الفرنســية آن توريســت . 7

وتــم إنتاجهــا خــال الفتــرة مــن 9-7 إلــى 1994/11/25، ـ وقــد جــاء هــذا العمــل 
مــن خــال التعــاون الثقافــي مــع وزارة الثقافــة الفرنســية التــي أوفــدت مخرجــة 
ومصمــم إضــاءة ومصمــم ديكــور إلــى الدوحــة إلخــراج عمــل مســرحي قطري، 
حيــث ُعــرض علــى المخرجــة خمســة نصــوص مســرحية لكتــاب قطرييــن بعــد 
ــاركت  ــم إلخراجــه. وشـ ــص عليه ــذا الن ــت ه ــة الفرنســية، ففضل ــا للغ ترجمته
ــى لمهرجــان المســرح  ــدورة األول ــي ال ــة قطــر بعــرض هــذه المســرحية ف دول
العربــي بالقاهــرة )ديســمبر 1995( وأشــرف علــى إعــادة إخراجهــا وعرضهــا 
فــي المهرجــان مؤلفهــا حمــد الرميحــي بعــد تعــذر عــودة آن توريســت إلعــادة 

عرضهــا فــي هــذا المهرجــان.
ــي . 8 ــه اإلدارة ف ــاركت ب ــي، وش ــن المناع ــراج عبدالرحم ــف وإخ ــرزام، تألي الم

الــدورة األولــى لمهرجــان الشــارقة للمســرح الخليجي، فبرايــر 2015 وعرضت 
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــام س ــر 2015 وق ــوم 12 فبراي ــرحية ي المس
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة بتكريــم الوفــد القطــري 
الــذي شــارك فــي هــذا المهرجــان وكان برئاســة الســيد فالــح العجــان الهاجــري 

مديــر إدارة الثقافــة والفنــون بــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث.
ــزاً  ــة حاف ــي المناســبات المســرحية المختلف ــي ف ــة مســرح قطــر األهل كان إنشــاء فرق
للفــرق المســرحية األهليــة علــى تقديــم أعمــال مســرحية بجــودة األعمــال التــي قدمتهــا 

هــذه الفرقــة.
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تأسيس فرقة مسرح األضواء 

علــى الرغــم مــن أن فرقـــة األضواء الموسيقـــية التي أسســها عبدالعزيز ناصر 
ــه محمــد  ــة زمائ ــة الجســرة - بمشاركـ ــوار وفرق ــة األن ســنة 1966 - بعــد دمــج فرق
حســن مفتــاح، وعبــد الرحمــن عبــد هللا، وإبراهيــم علــي وأحمــد عنبر، وحســن وحســين 
ــن  ــن المناعــي وعبدالرحم ــد وعبدالرحم ــو جســوم  وإســماعيل خال ــد حســن أب ومحم
الغانــم وفــرج عبــدهللا وأخــرون كان اهتمامهــا األول بالموســيقى والغنــاء، فقــد كانــت 
تقــدم االسكتشــات والتمثيليــات الكوميديــة والمنولوجــات التــي تعتمــد علــى االرتجــال، 
وكان يؤديهــا محمــد أبــو جســوم ومحمــد المفتــاح وذلــك بين فقرات أمســياتها الموســيقية 
والغنائيــة التــي شــارك فيهــا بالغنــاء عبــد الرحمــن المناعــي الــذي بــدأ حياتــه فــي عالــم 
الفــن والمســرح مــن بــاب الغنــاء، وهــذه معلومــة ال يعرفهــا إال عــدد قليــل مــن النــاس.

ومــع ذلــك فــإن التوثيــق الرســمي لتأســيس فرقــة مســرح األضــواء يبــدأ مــن 
بدايــة ســنة 1977، بعــد أن قــام حســن حســين بتحويلهــا إلــى فرقــة مســرحية وتــرأس 
مجلــس إدارتهــا قبــل ســفره إلــى الكويــت للدراســة فــي معهــد الفنــون المســرحية، حيــث 
حــل مكانــه حســن العبيدلــي الــذي ســرعان مــا تركهــا ليتفــرغ ألعمالــه الخاصــة، ثــم 
حــل مكانــه ناصــر أمــان الكــواري، رئيســاً لمجلــس إدارة الفرقــة ومــن بعــده إبراهيــم 
محمــد العمــادي، وفــي تصورنــا أنــه مــا كان لفرقــة األضــواء الموســيقية أن تتحــول 
إلــى فرقــة مســرحية لــوال ســفر مؤسســها عبدالعزيــز ناصــر إلــى القاهــرة للدراســة فــي 
معهــد الموســيقى العربيــة وإقامتــه فيهــا بعــد التخــرج بعــدة ســنوات، حيــث قــام بتلحيــن 
ــس  ــمه كمؤس ــل اس ــد ظ ــك فق ــع ذل ــرب، وم ــن وع ــن مصريي ــات لمطربي ــدة أغني ع
ــن  ــماء كل م ــيها أس ــة مؤسس ــت قائم ــي تضمن ــيقية الت ــة األضــواء الموس أيضــاً لفرق
عبــد العزيــز ناصــر، حســن حســين جابــر، علــي عبــد الرحمــن، حســن علــي، أحمــد 
عبــد الملــك، إبراهيــم علــي، عبــد العزيــز الغانــم، وليــد عبــد هللا، فــرج عبــد هللا، عبــد 
ــي عبدالرحمــن، إســماعيل  ــم، حســن درويــش، عل ــد الكري ــرج عب ــم، ف الرحمــن الغان

العباســي، عبدالرحمــن المناعــي.
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فرقة مسرح األضواء
المؤسسون

حسن العبيدلي1
حسن حسين2
إبراهيم محمد العمادي3
أحمد زينل4
علي سلطان5
جبر الفياض6
ناصر المؤمن7
أحمد صالح 8
عامر الفياض9
جمال الساعي10
عبد هللا ميرزا11
حيدر محمد12
ناصر أمان الكواري13
محمد الساعي14
هدية سعيد15
جمال فايز16
عبدالعزيز إسماعيل 17
مبارك خميس18
محمد مفتاح 19
خالد سعيد20
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إنتاج فرقة مسرح األضواء منذ إنشائها
سنة 1977 وحتى دمجها مع فرقة مسرح السد في نهاية سنة  19949

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

1977/02/22كمال محيسيحسن حسيناللوحات الثاثة1

1978/03/12مبارك خميسإعداد :حسن حسينقيس ولبني2

1978/10/28 ناصر القافحسن حسينالحب الكبير3

1979/03/13محمد عوادمحمد عوادالسالفة وما فيها4

منصور قاهر 5
1980/02/09سالم ماجدالمنصف السويسيالعماقين

1980/09/06سيار الكواريمولييرطبيب رغم أنفه6

1981/02/15محمد عوادمحمد عوادحسن وفرارة الخير7

1982/02/01سيار الكواريحسن حسينثاثة على واحد8

1982/03/30سالم ماجدعلى سالمالكافيتريا والزنجبيل9

1982/07/26سالم ماجدمصطفى الجداوياألهبل10

1983/01/08عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيهالشكل يا زعفران11

1983/03/27إمام مصطفىمصطفى محمودأنشودة الدم12

تمثيل صامت13
1983/04/15 الىبن بنسونبن بنسوندورة مسرحية

1983/05/05

1983/07/11سالم ماجدسالم ماجدسواق بالماجستير14

جريمة في حي 15
البندقية

حسن حسين
1983/12/23حسن إبراهيمعبد المنعم عيسي

1984/03/29حسن إبراهيمصالح المناعيالصغير والبحر16

ابتسام في قفص 17
االتهام

صالح المناعي
1984/11/19عبدالمنعم عيسىعادل صقر

1985/03/04عبدالرحمن المناعيبراد جرومسكياالختراع18

الغرباء ال يشربون 19
1985/03/31إمام مصطفىمحمود ديابالقهوة

  9. المصدر د. حسن رشيد. كتاب المسرح في قطر – الشارقة 2009 ضمن مراجع الكتاب.
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1986/03/31عوني كروميإعداد: عوني كروميالبحر والرجال20

عوني كروميآباء وأبناء21
1986/04/04عوني كروميعبد هللا أحمد

مبارك خميسوحوش ما تحوش22
1987/01/27حسن إبراهيمناصرالمؤمن

1987/03/26مبارك خميستولستويالصانع األول23

1988/03/30عادل صقرحسن حسيناللحظة األخيرة24

ناصر المؤمنشرباكة25
1988/05/16جمال منصورعبد العزيز السميح

1989/03/25عبدالرحمن المناعي محفوظ عبد الرحمنمحاكمة السيد “م”26

1990/03/19عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيالحادث والكائن27

1990/04/26فالح فايزجاسم صفرمدينة المحبة28

1991/06/22عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيالمهرج29

1993/01/13صالح المناعيصالح المناعيسواد وبياض30

اش31 1993/04/04طالب الدوسحسن حسينالفرَّ

1994/02/20عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيقرية الزهور32

1994/03/29عبدالواحد محمدصالح المناعيالبيت33

ــة 	  ــت الفرق ــة ســنة 1994 قدم ــي نهاي ــج ف ــى الدم ــذ تأسيســها ســنة 1977 وحت من
)33( مســرحية موزعــة بيــن التأليــف المحلــي والعربــي والغربــي وبمعــدل أكثــر 
ــري  ــرح القط ــي المس ــوق فرقت ــك تف ــنة... وبذل ــي الس ــف ف ــرحية ونص ــن مس م

ــي متوســط عــدد المســرحيات المقدمــة ســنوياً. ومســرح الســد ف
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مشاركة فرقه مسرح األضواء
في احتفاالت اليوم العالمي للمسرح

منذ سنة 1981 إلى الدمج في نهاية سنة 1994

تاريخ اسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
العرض

رحلة حنظلة )تمثيل 1
1981/03/28سالم ماجداعداد: سالم ماجدصامت(

1982/03/30سالم ماجدعلي سالم الكافيتريا والزنجبيل2

1983/03/27إمام مصطفىمصطفى محمودإنشـــودة الـدم 3

1984/03/29حسن إبراهيم صالح المناعي الصغير والبحر 4

1985/03/31إمام مصطفى محمود ديابالغرباء ال يشربون القهوة 5

عوني كرومي وعبد آبـــاء وأبنــاء 6
1986/04/04عوني كرومي هللا أحمد 

1987/03/26مبارك خميس تولستوىالصانع األول7

1988/03/30عادل صقرحسن حسيناللحظة األخيرة8

1989/03/25عبدالرحمن المناعي محفوظ عبدالرحمن محاكمة السيد م9

1990/03/19عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعي الحادث والكائن10

1993/04/04طالب الدوسحسن حسينالفّراش11

1994/04/02عبد الواحد محمدصالح المناعي البيت 12

ألغي االحتفال في السنوات )1991-1992(	 
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عروض مسرحية قدمتها فرقة مسرح األضواء
 خارج قطر

عــرض مســرحية "الكافيتريــا والزنجبيــل" وعــرض مســرحية التمثيــل الصامــت . 1
ــرح  ــادي المس ــن ن ــوة م ــرة بدع ــة القاه ــة المصري ــي العاصم ــة" ف ــة حنظل "رحل

ــنة 1982. المصــري س
عــرض مســرحية "جريمــة فــي حــي البندقيــة" بإمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات . 2

العربيــة المتحــدة بدعــوة مــن حكومــة الشــارقة 1983.
عرض مسرحية "البحر والرجال" بإمارة الشارقة سنة 1986.. 3
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فن التمثيل الصامت )بانتوميم(

ــه  ــوار ينطق ــن دون ح ــل، لك ــن التمثي ــواع ف ــد أن ــو أح ــت ه ــل الصام التمثي  
الممثلــون علــى خشــبة المســرح، بــل يــؤدي فيهــا الممثلــون أدوارهــم بالحــركات 
ــذا  ــؤدي ه ــن ي ــاعر. وم ــكار والمش ــن األف ــر ع ــرض التعبي ــدية بغ ــاءات الجس واإليم
ــه  ــن، وعرف ــاء المصريي ــه قدم ــن عرف ــي، وهــو ف ــان إيمائ ــه اســم فن ــق علي ــن يطل الف
اليونانيــون، وقــد أهمــل لســنين طويلــة ولكنــه عــاد فــي القــرن التاســع عشــر بفضــل 

الفنانيــن الفرنســيين. 
ــد المخــرج  ــى ي ــل الصامــت عل ــة التمثي وعرفــت الحركــة المســرحية القطري  
ــنة 1981  ــي س ــرج ف ــد وأخ ــا أع ــذاك- عندم ــرح -آن ــم المس ــس قس ــد رئي ــالم ماج س
ــي  ــت ف ــي ُعرض ــة" الت ــة حنظل ــوس "رحل ــعد هللا ون ــوري س ــب الس ــرحية الكات مس
أول احتفــال قطــري باليــوم العالمــي للمســرح يــوم 1981/03/27علــى مســرح نــادي 
ــاض، ناصــر  ــر الفي ــي ســلطان، جب ــا عل ــام بتمثيله ــود، وق ــرأس ابوعب شــركة شــل ب
ــة"،  ــا الصامت ــوان "الكوميدي ــى المســرح تحــت عن ــة ســعيد وقُدمــت عل المؤمــن، هدي
وأعيــد عرضهــا علــى مســرح فرقــة الدوحــة بايــرز البريطانيــة بتاريــخ 1981/04/23 

ــة. ــذه الفرق ــى ه ــرفون عل ــده المش ــذي يع ــات ال ــج المنوع ــن برنام ضم
     يقــول ســالم ماجــد عــن هــذه التجربــة: حاولــت مــن خــال شــباب مســرح األضــواء 
تقديــم عــرض مســرحي باســتخدام كل إمكانيــات الجســد البشــري مــن أدوات التعبيــر 
ومــن مشــاعر ورغبــات واحباطــات وقــدرات الفنــان الخارقــة علــى التعبيــر عمــا فــي 

داخلــه.

دورة بن بنسون للتمثيل الصامت

ــة  ــون والكلي ــة والفن ــإدارة الثقاف ــرح ب ــم المس ــن قس ــور التواصــل بي ــدت جس      امت
ــم  ــة لنــدن منــذ صيــف ســنة 1978 عندمــا ت ــة للدرامــا فــي العاصمــة البريطاني الملكي
إيفــاد 13 فنانــاً مســرحياً قطريــاً لانخــراط فــي دورة مســرحية لمــدة أســبوعين، وأعيــد 
ــد  ــاد أح ــرض إيف ــنة 1983 بغ ــع س ــي مطل ــا ف ــة للدرام ــة الملكي ــع الكلي ــل م التواص
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مدرســي الكليــة إلــى قطــر لتنظيــم دورة لعــدد مــن الفنانيــن القطرييــن فــي فــن التمثيــل 
ــم عــرض مســرحي  ــي خاضهــا ســالم ماجــد بتقدي ــة الت الصامــت، بعــد نجــاح التجرب
 )Bin Benson( صامــت ســنة 1981. وتــم االتفــاق علــى إيفــاد البريطانــي بــن بنســون
ــار  ــم إخط ــو 1983. ت ــى 5 ماي ــل إل ــن 15 أبري ــابيع م ــة أس ــدة ثاث ــة لم ــى الدوح إل
ــة  ــد وفرق ــرح الس ــة مس ــت فرق ــدورة فطلب ــذه ال ــأن ه ــة بش ــرحية األهلي ــرق المس الف
مســرح األضــواء المشــاركة فيهــا، وتــم االتفــاق علــى إقامتهــا فــي مقــر فرقــة مســرح 
األضــواء، وأبــدى عبدالرحمــن المناعــي اســتعداده لمســاعدة بــن بنســون والعمــل معــه 

كمترجــم لتســهيل مهمتــه.
ــة عــروض مــن المســرح الصامــت فــي إطــار كوميــدي  ــدورة ثاث ــاج هــذه ال كان نت

هــي :
ــى مناصــب . 1 ــية إل ــات هامش ــود فئ ــي تصــور صع ــة" وه ــة األقنع ــرحية "لعب مس

ــد أن  ــم بع ــح به ــة تطي ــزات عنيف ــون له ــم يتعرض ــدم كفاءته ــة، ولع ــة مهم قيادي
ــم. ــدم كفائته ــروا ع يظه

مســرحية "التلفزيــون" وهــي تطــرح ســؤاالً مفــاده إلــى أي مــدى يمكــن للتلفزيــون . 2
أن يشــكل رأيــا عامــاً متجانســاً، وهــل كل مــا يعرضــه التلفزيــون هــو فكــر أصيــل 
أم يــزور الواقــع، وفــي نهايتهــا تدعــو المســرحية إلــى أن نحطــم هــذا الجهــاز أو 

أن ُندخــل عليــه إصاحــات جذريــة حتــى يصبــح مفيــداً ونافعــاً.
مســرحية "الصــراع الشــريف" وهــي تحكــي عــن اإلنســان االنتهــازي حيــن تواتيــه . 3

الظــروف فــا يتــرك طريقــاً للشــر إال ويتبعــه فــي ســبيل الوصــول إلــى غايتــه، 
ــة  ــم الروحي ــى القي ــودة إل ــى الع ــان إل ــذا اإلنس ــو المســرحية ه ــا تدع ــي نهايته وف

النبيلــة.    

ــن  ــد الرحم ــان عب ــول: ســاعدني الفن ــدورة فيق ــى هــذه ال ــن بنســون عل ــق ب       ويعل
ــا ســاعدني الشــباب  ــذه الصــورة، كم ــي ظهــور هــذه العــروض به ــراً ف المناعــي كثي
الذيــن انخرطــوا فــي هــذه الــدورة وأعجبــت بقدراتهــم وقمــت باســتغال روح الفكاهــة 
عندهــم، فقــررت أن اســتغلها فــي العــروض التــي قدمناهــا ونجحنــا جميعــاً فــي ذلــك.
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تأسيس فرقة المسرح العربي 

كان الخــاف بيــن زمــاء الهوايــة الواحــدة علــى نوعيــة األعمــال المســرحية 
المزمــع تقديمهــا ســبباً فــي انفصــال مجموعــة مــن أعضــاء فرقــة المســرح القطــري 
ومســرح الســد وقســم التمثيــل بفرقــة األضــواء الموســيقية ليؤسســوا فــي ســنة 1975 

الفرقــة المســرحية الخامســة فــي قطــر هــي فرقــة المســرح العربــي.
ــى  ــرق عل ــذه الف ــاء ه ــن أعض ــن م ــن الفناني ــة م ــت إرادة مجموع ــد تاق فق

تأســيس فرقــة مســرحية جديــدة تحــت اســم فرقــة )المســرح العربــي(.
ــرحية  ــاة المس ــاب الحي ــي كت ــة ف ــس للفرق ــي – أول رئي ــن العبيدل ــول حس يق
ــة  ــام بالفرق ــراف وزارة االع ــم اعت ــد ت ــاب: لق ــذا الكت ــع ه ــد مراج ــر – أح ــي قط ف
ــا مســرحية  ــال الدعــم المخصــص لباقــي الفــرق، فقدمن ــدم أعمالهــا المســرحية وتن لتق
"ســوتها وســتوت" ومســرحية "الــزوج العــازب" غيــر أن بعــض أعضــاء الفرقــة بــدأوا 
يذهبــون للدراســة خــارج قطــر، ممــا أضعــف إمكانيــات الفرقــة مــن الناحيــة الفنيــة، 
وبــدأ البعــض اآلخــر يتطلــع لإنضمــام إلــى مســرح الســد والمســرح القطــري باعتبــار 
أن تجربــة هاتيــن الفرقتيــن أوســع، إزاء هــذا الوضــع اقترحــت دمــج فرقــة المســرح 

العربــي مــع فرقــة األضــواء وتــم هــذا الدمــج بتاريــخ 1976/11/01.

ومنــذ تأسيـــسها فــي 1974/11/01 وحتــى حلهــا بتاريــخ 1976/11/01، قدمــت 
فرقــة المســرح العربــي مسرحـــيتين همــا "ســوتها واســتوت" تأليــف عبــدهللا بــركات، 
وإخــراج مصطفــى عبــد الوهــاب 1975، و"الــزوج العــازب" تأليــف تيســير طبيشــات، 

وإخــراج مصطفــى عبــد الوهــاب 1976.

ونــرى أن فرقــة المســرح العربــي هــي الفرقــة المســرحية الثانيــة بعــد الفرقــة 
الشــعبية للتمثيــل - فــي تأسيســها األول 1968 - التــي تتوقــف عــن نشــاطها بعــد مــرور 
ســنتين علــى تأسيســها، وهكــذا عــاد لفرقــة األضــواء عــدد مــن أعضائهــا الذيــن كانــوا 

فــي قســم التمثيــل وقــت أن كانــت الفرقــة موســيقية.
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فرقة المسرح العربي
المؤسسون

حسن العبيدلي1

أحمد علي2

أحمد يعقوب3

يوسف يعقوب4

أحمد إبراهيم5

محمد حسن بهلول6

عبدهللا بركات7

محمد سيف الكواري8

مصطفى أحمد عبدالوهاب9

أحمد زينل10

مال هللا محمد11

مبارك خميس12

مريم راشد13

ناصر القاف14

محمد علي15

تيسير طبيشات16
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إعادة تأسيس الفرقة الشعبية للتمثيل

ــد  ــت بع ــم انحل ــنة 1968 ث ــي س ــت ف ــد تأسس ــة ق ــذه الفرق ــى أن ه ــرنا إل أش  
الصعوبــات الماليــة التــي واجهتهــا وبعــد ســفر عــدد مــن أعضائهــا إلــى خــارج البــاد 

للدراســة الجامعيــة فــي ســنة 1972.
لكــن فــي ســنة 1983 أعيــد تأســيس الفرقــة لتكــون الفرقــة المســرحية الرابعــة   
إلــى جانــب فــرق )القطــري ـ الســد ـ األضــواء(، وتشــكل مجلــس إدارتهــا مــن يعقــوب 
ــس،  ــن للرئي ــد ـ نائبي ــد الحمي ــارق عب ــن وط ــد الرحم ــى عب ــاً، وموس ــاس ـ رئيس الم
ــدوق، محمــد  ــاً للصن ــاً للســر، ناصــر آل اســحق ـ أمين ــي ـ أمين محمــد يوســف العبيدل
حســن ـ رئيســاً للجنــة الثقافيــة، ناصــر عبــد الرضــا ـ رئيســاً للشــؤون الفنيــة، عبــد هللا 

ــز ـ عضــو أول. ــد العزي عب
ونعــرض فيمــا يلــي أســماء مؤسســي الفرقــة ثــم المســرحيات التــي قدمتهــا منــذ إعــادة 
ــنة  ــة س ــي نهاي ــة المســرح القطــري ف ــع فرق ــا م ــى دمجه ــنة 1983 وحت ــها س تأسيس

1994

شعيل بخيت31يعقوب ألماس 1
يوسف عبدالرحمن41موسى عبدالرحمن2
سلطان مبارك51 طارق عبدالحميد3
جمال الكواري61 محمد يوسف4
فاروق عبدالعزيز71ناصر عبدالرحمن 5
عبدالعزيز عبدالرحمن 81 محمد عبدهللا حسن 6

طال الصديقي91 ناصر عبدالرضا77
غام عادلي02 عبدهللا عبدالعزيز8
طارق عبدالرحمن12جاسم األنصاري9

محمد يوسف العبيدلي22عبدهللا حامد10
محمد حسن32عبدهللا الباكر11
ناصر آل اسحق24حمد عبدالرضا12
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العروض التي قدمتها الفرقة الشعبية للتمثيل
منذ تأسيسها سنة 1968 إلى الدمج في نهاية سنة 1994

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

1984/06/30موسى عبدالرحمنمحفوظ فودةحلم علي بابا1

1985/06/19موسى عبدالرحمنمحفوظ عبدالرحمنالفئران2

فصيلة على طريق 3
1985/03/29عبدالمنعم عيسىالفونسو شاستريالموت

1986/03/29جمال منصورسعدهللا ونّوسفصد الدم4

1986/06/07عبدالمنعم عيسىموسى عبدالرحمنباي باي مشمش5

ياسمين والحصان 6
1987/01/07محمد كشكحمد عبدالرضاالطائر

1987/04/01موسى عبدالرحمنتشيكوف زوبعة في فنجان7

اعداد:موسى عبدالرحمنديك الجن8
1988/04/02عبدالمنعم عيسى    عبدالمنعم عيسى

1989/03/23حسن إبراهيمنيل جرانتالرجل الذي فكر لنفسه9

1990/03/17عبدهللا عبدالعزيزمحمد قنيدياألقنعة10

1990/07/01عبدهللا عبدالعزيزحمد عبدالرضاريم والساحر شحتوت11

1991/02/25نجاة حسينعبدالرحيم الّصديقيعرب 122000

رأيت الذي سوف 13
1992/07/20حمد الرميحيإعداد: د.إبراهيم غلوميحدث

1993/04/03نجاة حسينعبداللطيف البنايالبنات والساحر14

1993/03/29جاسم األنصارييوجين يونسكومرتجله ألما15

1993/05/24عبدهللا عبدالعزيزوداد عبداللطيفكابتن ماجد16

1993/10/26عبدهللا عبدالعزيزعبدالرحيم الّصديقيالكوكب المقلوب17

1994/03/29سعد بورشيدعبدالباسط عبدالصمدالزلزال18
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المسرحيات التي قدمتها الفرقة الشعبية للتمثيل 
في االحتفال باليوم العالمي للمسرح من 1985 إلى نهاية 1994

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

فصيلة على طريق 1
1985/03/29عبدالمنعم عيسىالفونسو شاستريالموت

1986/03/29جمال منصورسعدهللا ونّوسفصد الدم2

1987/04/01موسى عبدالرحمنتشيكوف زوبعة في فنجان3

اعداد:موسى عبدالرحمنديك الجن4
1988/04/02عبدالمنعم عيسى     عبدالمنعم عيسى

الرجل الذي فكر 5
1989/03/23حسن إبراهيمنيل جرانتلنفسه

1990/03/17عبدهللا عبدالعزيزمحمد قنيدياألقنعة6

1993/03/29جاسم األنصارييوجين يونسكومرتجله ألما7

1994/03/29سعد بورشيدعبدالباسط عبدالصمدالزلزال8

ــدهللا 	  ــة ســنة 1990، مــن إخــراج عب ــا الفرق ــا وعرضته ــة أنتجته مســرحية األقنع
ــن  ــة المســرح القطــري ســنة 1992، م ــا فرق ــا وعرضته ــم انتجته ــز، ث عبدالعزي
ــي. ــي مهرجــان القاهــرة للمســرح التجريب ــا ف ــم، وشــاركت به إخــراج حســن إبراهي

ــرق المســرحية 	  ــة بدمــج الف ــرار وزارة اإلعــام والثقاف ــي ســنة 1995 صــدر ق ف
األهليــة األربعــة فــي فرقتيــن، فاندمجــت فرقــة المســرح الشــعبي مع فرقة المســرح 

القطــري تحــت اســم فرقــة قطــر المســرحية.
ــذ إعــادة تأسيســها ســنة 1983 وحتــى الدمــج فــي ســنة 1995، قدمــت الفرقــة 	  من

)18( مســرحية موزعــة بيــن التأليــف المحلــي والعربــي واألجنبــي وبمعــدل 
ــنة. ــي الس ــرحية ونصــف ف مس

ــى  ــادت إل ــد ع ــل ق ــعبية للتمثي ــة الش ــا أن الفرق ــرض يتضــح لن ــذا الع ــن ه م  
ــرق  ــج الف ــم دم ــى ت ــن المســرحيات، حت ــر م ــاج الغزي ــذا اإلنت ــر ه ــوة عب الوجــود بق

الحكومــي. اإلنفــاق  بسياســة ترشــيد  فرقتيــن عمــاً  فــي  األربــع  المســرحية 
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فــي ســنة 1992 تــم تغييــر اســم الفرقــة الشــعبية للتمثيــل ليصبــح اســمها الجديــد فرقــة 
المســرح الشــعبي.

عروض مسرحية قدمتها الفرقة الشعبية للتمثيل
خارج قطر

عــرض مســرحية "الرجــل الــذي فكــر لنفســه" تأليــف األمريكــي نيــل جرانــت إخــراج 
حســن إبراهيــم، فــي مهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح التجريبــي 1989.
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تأسيس فرقة مسرح الخليج 

ــاء علــى قــرار المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث فــي اجتماعــه  بن  
الــذي عقــد بتاريــخ 2005/01/15 - بالموافقــه علــى مــا جــاء فــي المذكــرة المقدمــة مــن 
اللجنــة الدائمــة لشــؤون المســرح بشــأن إشــهار ثــاث فــرق مســرحية أهليــة جديــدة. 
فقــد تلقــت اللجنــة التأسيســية لفرقــة مســرح الخليــج كتــاب ســعادة األميــن العــام للمجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث المــؤرخ فــي 2005/01/30 الــذي يفيــد فيــه الموافقــة 
علــى إشــهار الفرقــة ويطلــب فيــه عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للفرقــة إلنتخــاب 

ــة مجلــس إدارة للفرق
ــام  ــن الع ــعادة األمي ــى س ــية عل ــة التأسيس ــخ 2005/02/15 ردت اللجن وبتاري  
ــررت  ــخ 2005/02/09 وق ــت بتاري ــة اجتمع ــة للفرق ــة العمومي ــأن الجمعي ــس ب للمجل
انتخــاب عبدالواحــد المولــوي رئيســاً لمجلــس إدارة الفرقــة علــى أن يقــوم خــال شــهر 

مــن إنتخابــه بتســمية أعضــاء مجلــس اإلدارة.
ــس  ــيد رئي ــاب الس ــس كت ــام للمجل ــن الع ــى األمي ــخ 2005/03/22 تلق وبتاري  
ــة  ــس إدارة الفرق ــه تشــكيل مجل ــذي يخطــره في ــج ال ــة مســرح الخلي ــس إدارة فرق مجل

برئاســته وعضويــة كل مــن : 
السيد / حمد الرميحي - نائباً للرئيس.. 1
السيد / عبدهللا حامد - أميناً للسر . 2
ــدهللا ســالم . 3 ــم الســيد - عبدالرحمــن محســن - عب ــز عبدالرحي الســادة ) عبدالعزي

الكــواري - حافــظ علــي علــي - عــادل أحمــد األنصــاري - حمــد علــي علــي( 
أعضــاء.

شــرعت الفرقــة الوليــدة فــي البحــث عــن مبنــى مناســب ليكــون مقــراً للفرقــة،   
ثــم شــرعت فــي تأثيثــه عــن طريــق المجلــس الوطنــي. وعندمــا أعلــن المجلــس 
ــارس 2006،  ــي شــهر م ــي الخامــس ف ــة مهرجــان الدوحــة الثقاف عــن اإلعــداد إلقام
تقدمــت الفرقــة بطلــب المشــاركة فــي المهرجــان بعــرض مســرحية األطفــال "الــوادي 
المســحور" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج المصــري محمــد كشــك فــي هــذا المهرجــان 
ــام 23 و24 و25  ــذه المســرحية أي ــا المســرحي، وعرضــت ه ــورة إنتاجه ــون باك ليك

مــارس 2006. 
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فرقـة مســرح الخليــج
المؤسسون

عبدالواحد المولوي1
حمد الرميحي 2
عبدالعزيز السيد 3
عبدهللا حامد 4
عبدالرحمن محسن 5
محمد البلم 6
يوسف البلم 7
يوسف زينل موسى8
عبدهللا سالم الكواري 9

عادل األنصاري10
حافظ علي علي 11
طال المولودي 12
هال محمد 13
يوسف الحسيني 14
سعود الشمري15
ذكريات الباكر 16
صفوت الغشم17
غانم السليطي18
وليد القايد19
حمد علي20
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حل فرقة مسرح الخليج 

بتاريــخ 2006/03/25 تقــدم الســيد عبدالواحــد المولــوي رئيــس مجلــس إدارة   
الفرقــة بكتــاب إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة يعلنهــم فيــه باســتقالته مــن رئاســة الفرقــة 
مــن تاريخــه لعــدم اســتطاعته تقديــم الوقــت والجهــد اللذيــن تســتحقهما الفرقــة، ووافــق 
ــة  ــف شــؤون الفرق ــي تصري ــى أن يســتمر ف ــول هــذه االســتقالة عل ــى قب ــس عل المجل
ــس إدارة  ــاب مجل ــوم 2006/04/11 إلنتخ ــة ي ــة العمومي ــاع الجمعي ــد اجتم ــن عق لحي

ــد. جدي
عقدت الجمعية العمومية للفرقة اجتماعين لها إلنتخاب مجلس إدارة جديد، األول    
ــى  ــان األول ــاك قائمت ــث كان هن ــوم 2006/04/25، حي ــر ي ــوم 2006/04/11 واآلخ ي

ــة تضــم الشــباب.  ــار، والثاني وتضــم الكب
ــباب  ــرحيين الش ــار والمس ــرحيين الكب ــن المس ــرأي بي ــي ال ــاف ف كان االخت  
ــى  ــراع عل ــة االقت ــم يحضــروا عملي ــن ل ــة الذي ــة العمومي حــول حــق أعضــاء الجمعي
انتخــاب مجلــس االدارة الجديــد وأرســلوا توكيــات لبعــض األشــخاص لينوبــوا عنهــم 
ــرض المرشــح  ــم ُي ــذي ل ــي اإلدالء بأصواتهــم النتخــاب أحــد المرشــحين، األمــر ال ف
األخــر. وكان عــدم توصلهــم إلــى حــل يرضــي الطرفيــن ســبباً فــي حــل الفرقــة اعتبــاراً 

ــر 2007. ــخ 31 أكتوب ــن تاري م



مسيرة المسرح في قطر  60

تأسيس فرقة الوطن وفرقة الغد

صــدر قــرار ســعادة وزيــر الثقافــة والفنــون والتــراث رقــم )74( لســنة 2014   
بتاريــخ 2014/03/23 باعتمــاد الئحــة الترخيــص بإنشــاء الفرق المســرحية واإلشــراف 
ــاً لتوصيــات اللجنــة الدائمــة لشــؤون المســرح بالترخيــص إلنشــاء  عليهــا، وذلــك وفق

ــدة. فــرق جدي
وبنــاء علــى مــا جــاء فــي هــذا القــرار تقدمــت كل مــن فرقــة الوطــن للفنــون   
المســرحية وفرقــة الغــد لفنــون الدرامــا بطلــب الترخيــص بإنشــائها إلــى الســيد مديــر 
إدارة الثقافــة والفنــون بــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث، وقــد تمــت موافقــة اإلدارة 

ــائها. ــص بإنش ــى الترخي عل

أوالً : تأسيس فرقة الوطن للفنون المسرحية

تلقــى صالــح أحمــد المناعــي رئيــس فرقــة الوطــن للفنــون المســرحية كتــاب   
فالــح العجــان الهاجــري مديــر إدارة الثقافــة والفنــــون المــــؤرخ فـــــي 2015/03/08 
الــذي جــاء فيــه : فــإن إدارة الثقافــة والفنــون تمنحكــم ترخيصــاً بإنشــاء فرقــة )الوطــن للفنــون 
المســرحية( وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات اعتبــاراً مــن تاريخــه، علــى أن تلتــزم الفرقــة بائحــة 

ــا. ــرق المســرحية واإلشــراف عليه الترخيــص بإنشــاء الف
بتاريــخ 2018/04/13 تلقــى ناصــر يوســف الحمــادي، رئيــس فرقــة الوطــن   
للفنــون المســرحية كتــاب أحمــد جاســم الكــواري، مديــر إدارة الثقافــة والفنــون الــذي 
جــاء فيــه : المانــع لدينــا مــن تجديــد ترخيــص الفرقــة لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ 

.2018/03/08
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فرقـــة الوطــن للفنـون المســرحية
المؤسسون

يعــد صالــح أحمــد المناعــي الداعــي إلــى تأســيس فرقــة الوطــن للفنــون   
ــة  ــى الفرق ــام إل ــن لانضم ــه الفناني ــوة زمائ ــه دع ــى عاتق ــذ عل ــد أخ ــرحية، فق المس

وهــــم: الفرقــة  إشــهار  طلــب  لتقديــم  توقيعاتهــم  علــى  والحصــول 

صالح أحمد شبيب المناعي1
هال محمد المهندي2
مبارك جهام الكواري3
حسن عبدالرحمن الما4
سيار الكواري5
يوسف أحمد الحميد6
جمال عبدالرحيم7
أحمد عبدالرحيم8
علي محمود الصديقي9

عبدالمنعم جرار10
صالح غريب11
عبدهللا عيسى فخرو12
ناصر يوسف الحمادي13
علي ميرزا محمود14
غانم المهندي15
أحمد حمد المناعي16
يوسف سلطان17
سنان المسلماني18
محمد سلطان الكواري19
اسماعيل مظهر20
محمد حجازي21
عبداللطيف الشرنشي22
علي حسن العلي23
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إنتاج فرقة الوطن المسرحية 
منذ انشائها سنة 2015 إلى اآلن

مســرحية "أم حمــار" تأليــف وإخــراج صالــح المناعــي وعرضــت بتاريــخ . 1
.2015 المســرحي  الدوحــة  لمهرجــان   2015/04/25

مســرحية "الغريــب" تأليــف طالــب الــدوس، إخــراج جاســم األنصــاري عرضت . 2
بتاريــخ 2016/03/27 لمهرجــان الدوحة المســرحي 2016.

مســرحية "الســجينة" تأليــف وإخــراج صالــح المناعــي، عرضــت فــي الــدورة . 3
الثالثــة لمهرجــان الكويــت للمونودرامــا، الــذي أقيــم خــال الفتــرة مــــن 6 إلــى 

ــل 2016. 21 أبري

مســرحية "ســعيد راهــن ومرهــون" تأليــف ســعيد المناعــي، إخــراج عبدالواحــد . 4
محمــد، عرضــت بتاريــخ 2017/01/01 واســتمر عرضهــــا لمــدة )10( أيــام.

مســرحية األطفــال "صنــدوق منايــر" إنتــاج مشــترك بيــن فرقــة الوطــن وشــركة . 5
ــج، إخــراج جاســم االنصــاري  ــد  فري ــي محم ــف عل ــي، تألي ــاج الفن دالل لإنت
وعرضــت بتاريــخ 2017/06/20 واســتمر عرضهــا طــوال عطلــة عيــد الفطــر 

المبــارك.
مســرحية األطفــال "الغريبــه" تأليــف وإخــراج أحمــد البــدر وعرضــت بتاريــخ . 6

5 ســبتمبر 2017 علــى مســرح مجمــع أزدان مــول التجــاري، اســتمر عرضهــا 
طــوال عطلــة عيــد األضحــى المبــارك.

ــرازق الربيعــي، . 7 ــال "حــاق األشــجار" تأليــف العمانــي عبدال  مســرحية األطف
ــم أعيــد عرضهــا  إخــراج ابراهيــم الري، وعرضــت بتاريــخ 2019/07/25، ث

خــال الفتــرة مــن 13 إلــى 23 ينايــر 2021.
مســرحية "قصــة حــب دانــة" تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي، وعرضــت . 8

بتاريــخ 2022/03/26 فــي االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح 2022 .
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ثانياً : تأسيس فرقة الغد لفنون الدراما

تلقــى محمــد ســعد البلــم رئيــس فرقــة الغــد لفنــون الدرامــا كتــاب مديــر إدارة   
الثقافــة والفنــون المــؤرخ فــي 2015/03/08 الــذي جــاء فيــه : فــإن إدارة الثقافــة والفنــون 
تمنحكــم ترخيصــاً بإنشــاء فرقــة )الغــد لفنــون الدرامــا( وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات اعتبــاراً 
مــن تاريخــه، علــى أن تلتــزم الفرقــة بائحــة الترخيــص بإنشــاء الفــرق المســرحية واإلشــراف 

عليهــا.

فرقـــة الغــد لفنـــون الدرامــــا
المؤسســون

يعــد محمــد البلــم الداعــي إلــى تأســيس فرقــة مســرح الغــد لفنــون الدرامــا، فهــو   
ــة  ــن شــاركوه تأســيس الفرق ــن الذي ــه الفناني ــه االتصــال بزمائ ــى عاتق ــذي أخــذ عل ال
فــراح يســتقبلهم فــي بيتــه أو يذهــب إليهــم فــي بيوتهــم أو يلتقــى بهــم فــي أماكــن عامــة 

ــم: ــي التأســيس وه ــى المشــاركة ف ــع عل أخــرى لتســجيل أســماؤهم والتوقي

يوسف زينل موسى2محمد سعد البلم1
عبدهللا سالم الكواري4خليفه السيد المالكي3
ذكريات عبدهللا الباكر6عبدهللا عيد العبيد5
هاني حسين الخزاعي8سلمان صالح المري7
أحمد علي10سعد محمد الشروقي9

زايد هزاع الهزاع12خالد عبدهللا الزيارة11
محمد إبراهيم السياري14موسى األمير13
طالب الدوس16إيمان ذياب15
سعد ابراهيم البلم 18سمير مصطفى17
اسماعيل عيسى20مشعل المري19
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إنتاج فرقه الغد لفنون الدراما 
منذ إنشائها سنة 2015 وحتى دمجها مع فرقة الوطن

مســرحية " إلــى أيــن ذهبــت لمــار" تأليــف صالحــة أحمــد  إخــراج محمــد البلــم . 1
عرضــت بتاريــخ 2015/04/29 لمهرجــان الدوحــة المســرحي 2015.

مســرحية "ســجون" تأليــف األردنــي مفلــح العــدوان، إخــراج محمــد البلــم . 2
.2016 المســرحي  الدوحــة  لمهرجــان   2016/03/28 بتاريــخ  وعرضــت 

ــد . 3 ــارة إخــراج محم ــد الزي ــال "مملكــة أم األفاعــي" تأليــف خال مســرحية األطف
البلــم، وعرضــت بتاريــخ 2017/09/01 علــى مســرح قطــر الوطنــي بمناســبة 
عيــد األضحــى المبــارك وســبق عــرض المســرحية للمــرة األولــى علــى مســرح 
عبدالعزيــز ناصــر بســوق واقــف بتاريــخ 20 ينايــر 2017 واســتمر عرضهــا 

حتــى يــوم 2 فبرايــر2017.

دمج فرقة الغد لفنون الدراما مع فرقة الوطن المسرحية

بتاريــخ 21 ينايــر 2018 تلقــى رئيــس فرقــة الغــد لفنــون الدرامــا كتــاب الســيد   
صــاح المــا، مديــر مركــز شــؤون المســرح الــذي ُيفيــد بأنــه تــم اإلقــرار بدمــج فرقــة 
الغــد لفنــون الدرامــا مــع فرقــة الوطــن للفنــون المســرحية تحــت مســمى )فرقــة الوطــن 
ــراء  ــل العمــل المســرحي وإث ــى آمــل أن ُيســاعد هــذا الدمــج فــي تفعي المســرحية( عل
الحركــة المســرحية والفنيــة وتقديــم فنــون مســرحية هادفــة تســاهم فــي تطويــر المجــال 

الثقافــي بالمجتمــع.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المســؤولين فــي كلتــا الفرقتيــن )الغــد والوطــن( قــد   
ــم يؤخــذ  ــل اتخــاذه ول ــه قب ــم يســبق التشــاور معهــم في ــرار الدمــج حيــث ل ــوا بق تفاجئ

ــه. ــم في رأيه



65 مسيرة المسرح في قطر 

تنافس الموهوبين والخريجين

عملــت عــودة أبنــاء الفــرق المســرحية األهليــة الذيــن ســافروا لدراســة 
المســرح فــي القاهــرة والكويــت بعــد أن صقلــوا موهبتهــم بالدراســة األكاديميــة علــى 
ظهــور نــوع مــن التنافــس بيــن أصحــاب الموهبــة وبيــن األكاديمييــن، لتشــهد الســاحة 

ــة. ــى أســس متين ــاً عل ــاً قوي ــة بعث المســرحية القطري
ففــي ســنة 1976 عــاد أول خريــج مســرحي قطــري فــي التمثيــل واإلخــراج 
هــو محمــد حســـن  أبــو جســوم، ثــم مــرزوق بشـــير فــي النقــد والكتابــة المســرحية، 
وســالم ماجــد ـ تمثيــل وإخـــراج فــي ســنة 1977، أمــا ســنة 1978 فقــد شـــهد تخــرج 
خمســة فـــنانين دفعــة واحــدة هــم )حســن رشــيد، غانم الســليطي )نقــد(، ســيار الكواري، 
حســن إبراهـــيم، محـــمد المســلماني )تمثيــل وإخــراج(. وفــي ســنة 1979 تخــرج صالح 
المناعــي )تمثيــل وإخــراج(، وحمــد الرميحــي )نقــد(، وفــي ســنة 1982 تخــرج علــي 
حســن )تمثيــل وإخــراج(، وعبــد هللا الكــواري )ديكــور(، وشـــهدت ســنة 1983 تخـــرج 
ثاثــة فـــنانين هــم موســى عبــد الرحمــن )تمثيــل وإخــراج(، وحســـن حســـين )نقــد(، 
وفــرج دهــام )ديكــور(، وفــي ســنة 1985 تخــرج كل مــن محمــد البلــم، وفالــح فايــز 
)تمثيــل وإخــراج(، وفــي ســنة 1986 تخــرج كل مــن ســعد بورشــيد، ومبــارك الكواري 

)تمثيــل وإخــراج( وتوالــى بعــد ذلــك تخــرج فنانييــن آخريــن. 
ــع  ــي أرب ــت ف ــي قدم ــرحية الت ــال المس ــر األعم ــس حص ــذا التناف ــد ه ويؤك
ــن  ــة ســنة 1981 لمخرجي ــى نهاي ــع ســنة 1978 وحت ــرة مــن مطل ســنوات خــال الفت
قطرييــن، فنجدهــا ثاثــة عشــر مســرحية موزعــة بيــن مخرجيــن موهوبيــن ومخرجيــن 
أكاديمييــن، ويمثــل المخرجيــن أصحــاب الموهبــة كل مــن عبدالرحمــن المناعي، وعلي 
ميــرزا محمــود، ففيمــا نجــد أن المناعــي قــد أخــرج أربــع مســرحيات هــي "الجريمــة"، 
"المغنــي واألميــرة" ســنة 1978، "ياليــل ياليــل"، و"الحــذاء الذهبــي" ســنة 1980، نجــد 

أن علــي ميــرزا قــد أخــرج مســرحية واحــدة هــي "ســوق البنــات".
ــي مســرحيات هــي "نجــوم  ــد أخرجــوا ثمان ــون فق ــرجون األكاديمي أمــا المخـ
علــى الرصيــف" لســالم ماجــد، و"البخيــل" لحســن إبراهيــم ســنة 1979، و"منصــور 
قاهــر العماقيــن" لســالم ماجــد، و"طبيــب رغــم أنفــه" لســيار الكــواري ســنة 1980، 
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و"مجلــس العــدل" لمحمــد البلــم و"الرجــل الــذي صــار كلبــاً" لســيار الكــواري، و"رحلة 
حنظلــه" لســالم ماجــد، و"بودريــاه" برؤيــة المخــرج حســن إبراهيــم فــي ســنة 1981.
أمــا المنافســة الحقيقيــة بيــن المخرجيــن الموهوبيــن والمخرجيــن األكاديمييــن 
فقــد شــهدتها الســنوات الثــاث التاليــة وهــي )1982 ـ 1983 ـ 1984(، حيــث ُعرضــت 
ــا  ــرج منه ــرزا، أخ ــي مي ــي وعل ــال للمناع ــع أعم ــا تس ــرحية، منه ــر مس ــعة عش تس
المناعــي خمــس مســرحيات هــي "الفيــل يــا ملــك الزمــان" 1982 "هالشــكل يــا 
زعفــران" و"مــن يضحــك أخيــراً" ســنة 1983، "أنيــن الصــواري"، و"ياليــل ياليــل" 
ســنة 1984، أمــا علــي ميــرزا فقــد أخــرج أربــع مســرحيات "ولكنهــا تركهــا تمــوت" 
ــون  ــا يك ــنة 1983، و"عندم ــاً إذن" س ــات بط ــس"، و"م ــال الكلف ــنة 1982، و"خ س

غــداً" ســنة 1984.
ومنهــا عشــر مســرحيات للخريجيــن هــي "جوهــر القضيــة" إخراج ســالم ماجد 
1982 و"ثاثــة علــى واحــد" إخــراج ســيار الكــواري 1982 و"الكافتيريــا والزنجبيــل" 

إخــراج ســالم ماجــد 1982 و"األهبــل" إخــراج ســالم ماجــد 1982 و"المناقشــة" إخــراج 
حمــد الرميحــي 1983 و"ســواق بالماجســتير" إخــراج ســالم ماجــد و"المحتــاس" 
إخــراج صالــح المناعــي 1983 و"جريمــة فــي حــي البندقيــة" اخــراج حســن إبراهيــم 
1983 و"الصغيــر والبحــر" إخــراج حســن إبراهيــم 1984 و"حلــم علــي بابــا" إخــراج 

موســى عبدالرحمــن 1984.
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الندوات والمحاضرات المسرحية

اهتمـــت إدارة الثقافـــة والفنون في بداية تأسيـــسها بدراســـة الواقـــع المسرحي 
القطــري واســتقدمت عــدداً مــن كبــار رجــال المســرح فــي الوطــن العربــي لزيــارة دولة 
قطــر والتعــرف عــن قــرب علــى الحركــة المســرحية القطريــة وإســداء النصــح فيمــا 

يتعلــق بالتأســيس لحركــة مسرحـــية واعـــدة  منهم:

زكــي طليمــات، أميــن العيوطــي، عبــد الفتــاح البيلــي، كــرم مطــاوع الذيــن زاروا 	 
الدوحــة تباعــاً فــي ســنة 1977 وســنة 1978.

وفــي 26 مــارس 1979 نظمــت إدارة الثقافــة والفنــون نــدوة كبــرى بعنــوان 	 
ــاتذة:  ــن األس ــا كل م ــي بحوثه ــارك ف ــي( ش ــن العرب ــي الوط ــرح ف ــول المس )ح
ــير.  ــرزوق بش ــا م ــعد أردش وأداره ــي، وس ــي الراع ــم، وعل ــف نج ــد يوس محم
وتابــع أعمــال النــدوة جمهــور كبيــر تقدمــه الطيــب صالــح، مديــر وزارة اإلعــام، 

ــون. ــة والفن ــر إدارة الثقاف ــان، مدي وناصــر العثم

وفــي 1 أبريــل 1985 ألقــى الدكتــور عــادل قــره شــولي محاضــرة بعنــوان 	 
»المســرح ووســائل اإلعــام« حضرهــا عــدد كبيــر مــن الفنانيــن القطرييــن.

وإلــى جـــانب هذه الندوات والمحاضرات المسرحـــية تعاقــدت إدارة الثقافة والفنون 	 
مــع المخــرج المصـــري نبيـــل األلفــي خــال الســنوات مــن )1981 إلــى 1983( 
للعمــل خبيــراً مســرحياً، وبعــد أن قــام بدراســة أحــوال المســرح فــي قطــر وقــام 
بزيــارة الفــرق المســرحية األهليــة خــال الســنة األولــى والتقــى بأعضائهــا وحضر 
ــى  ــوم عل ــا، وضــع خطــة للنهــوض بالمســرح تق ــا شــاهد عروضه ــا كم بروفاته
تكامــل الحركــة المســرحية ببنــاء أكثــر مــن دار عــرض مســرحي، وتأســيس فرقــة 
المســرح القومــي القطــري، ومشــاركة المســرحيين فــي التخطيــط الثقافــي للدولــة، 
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وإعــداد الممثــل القطــري ليكــون نــواة صالحــة لفرقــة المســرح القومــي، وتطويــر 
إمكانيــات الفــرق المســرحية، وإنشــاء أكاديميــة مصغــرة للفنــون المســرحية لتفريخ 
الكــوادر المســرحية المؤهلــة علميــاً وفنيــاً لخدمــة المســرح واإلذاعــة والتلفزيــون، 

باعتبــار أن الموهبــة ال بــد لهــا مــن ثقافــة علميــة كــي تتطــور.
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الدورات التدريبية المسرحية

لّمــا كان معظــم أعضــاء الفــرق المســرحية لــم تتــح لهــم فرصــة دراســة التمثيل   
ــك  ــم عــن ذل ــى تعويضه ــل قســم المســرح عل ــد عم ــد المســرحي، فق واإلخــراج والنق
بتنظيــم دورات تدريبيــة مســرحية إمــا خــارج البــاد وإمــا بــدورات  ُيدعــى لإشــراف 

ــي. ــي الوطــن العرب ــا عــدد مــن رجــال المســرح ف عليهــا ووضــع خططه

الدورة المسرحية األولى:
دورة فــي فــن التمثيــل، حيــث تــم االتفــاق مــع الكليــة الملكيــة للدرامــا فــي لنــدن علــى 
إيفــاد )13( فنانــاً قطريــاً إليهــا لحضــور هــذه الــدورة لمــدة أســبوعين، مــن 25 يوليــو 

الــى 8 أغســطس 1978.

الدورة المسرحية الثانية:
دورة )األقنعة المجردة( بإشــراف المخرج التونســي المنصف السويســي خال   
الفتــرة مــن 6  إلــى 10  ســبتمبر 1979، وفــي نهايــة هــذه الــدورة قــدم المشــاركون فيهــا 
عرضــاً مســرحياً بعنــوان "رحلــة جحــا إلــى جزيــرة النزهــاء" شــارك فــي تأليفهــا كل 
مــن المنصــف السويســي، مــرزوق بشــير، غانــم الســليطي، حمــد الرميحــي وأخرجهــا 
ــرق  ــن الف ــدورة م ــوا بال ــن التحق ــع م ــا جمي ــي أدائه المنصــف السويســي، وشــارك ف

المسرحية الثاث. 

الدورة المسرحية الثالثة:
ــا عــدد  ــدي حضره ــي ســعدون العبي ــات الجســد( بإشــراف العراق دورة )تقني  
كبيــر مــن أعضــاء الفــرق المســرحية األربــع خــال ســنة 1980، قدمــوا فــي نهايتهــا 

مشــاهد مســرحية مختلفــة فــي مقــر فرقــة مســرح األضــواء.
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الدورة المسرحية الرابعة:
دورة التمثيــل الصامــت )بانتوميــم( بإشــراف البريطانــي بــن بنســون المــدرس بالكليــة 
الملكيــة للدرامــا فــي لنــدن خــال الفتــرة مــن 15 أبريــل إلــى 5 مايــو 1983 حضرهــا 
ــاث  ــا ث ــواء وكان نتاجه ــرح األض ــة مس ــد وفرق ــرح الس ــة مس ــض أعضــاء فرق بع

مســرحيات هــي "لعبــة األقنعــة"، "التلفزيــون"، "الصــراع الشــريف".

الدورة المسرحية الخامسة:
دورة » إعــداد الممثــل » بإشــراف الدكتــور عونــي كّرومــي، حضرهــا   
أعضــاء فرقتــي مســرح الســد واألضــواء خــال الفتــرة مــن 20 فبرايــر إلــى 7 أبريــل 
1986، قدمــوا فــي نهايتهــا عرضيــن مســرحيين مــن إخــراج الدكتــور كّرومــي، همــا 

"أبنــاء وآبــاء" تأليــف مشــترك بيــن عبــد هللا أحمــد، عونــي كّرومــي، ومســرحية 
"البحــر والرجــال" تأليــف عبدالعزيــز جاســم وســعد بورشــيد وفيصــل التميمــي وخليفــة 
المريخــي، إخــراج عونــي كّرومــي، وقــد جــاء عــرض هاتيــن المســرحيتين بمناســبة 

ــارس 1986(. ــرح )م ــي للمس ــوم العالم ــال بالي االحتف



71 مسيرة المسرح في قطر 

استضافة عروض مسرحية عربية وأجنبية

إلـى جانـب تنظيم الـدورات التدريبية المسـرحية وضعـت إدارة الثقافة والفنون   
منـذ تأسيسـها خطـة تتبنـى بموجبهـا اسـتضافة فـرق مسـرحية عربيـة وأجنبيـة لتقديـم 
عروضهـا فـي الدوحـة بهـدف إطـاع الفنـان والمواطن القطـري على أعمال مسـرحية 
عربيـة وأجنبيـة حتـى يعـرف عـن قـرب مـا أنجزتـه الـدول األخـرى فـي هـذا المجـال 

والعمـل علـى اللحـاق بهـم.
سـنة 1976 المسـرحية الكويتيـة "الـواوي" أثناء دورة كأس الخليـج الرابعة لكرة . 1

القـدم التي اسـتضافتها وزارة اإلعام قبل إنشـاء اإلدارة.
البـدر عـرض . 2 للمنتجـة عواطـف  الكويتيـة  البـدر  سـنة 1977 قدمـت مؤسسـة 

البحـري". "السـندباد  األطفـال  مسـرحية 
 سـنة 1978 قدمت فرقة بلدية تونس المسـرحية، ثاث مسـرحيات هي "اللغز"، . 3

"الثعلب والعنب"، "عطشـان يا صبايا" على مسـرح نجمة.
 وفي نفس السـنة 1978 تمت اسـتضافة عرض مسـرحية "كان ياما كان" لفرقة . 4

المسـرح القومـي العراقي ضمن فعاليات األسـبوع الثقافي العراقي.
سـنة 1981 قدمـت فرقة المسـرح الكوميـدي الكويتية عرض مسـرحية "عزوبي . 5

السـالمية" لعبدالحسين عبدالرضا.
سـنة 1982 شـهدت اسـتضافة ثاثـة فرق مسـرحية مـن الكويت، قدمـت إحداهما . 6

عـرض مسـرحية األطفـال "تسـمح تضحـك" ثـــم عـــرض مسـرحية الكبــار 
"فرسـان المنـاخ" ومسـرحية "الحـاق" تأليـف الفريـد فـرج، إخـراج مبـارك سـويد.

عـرض المسـرحية االسـتعراضية "الربيـع السـابع" لفرقـة كركا االسـتعراضية . 7
بتاريـخ 1982/02/24.

عـرض المسـرحية االسـتعراضية "حكايـة كل زمـن" لفرقـة كـركا المسـرحية . 8
بتاريـخ 1983/01/25. االسـتعراضية 

عـرض المسـرحية المصرية "ريا وسـكينة" لفرقـة الفنانين المتحديـن المصرية، . 9
بتاريـخ 1983/02/21 التـي قـام ببطولتهـا شـادية وسـهير البابلـي وعبدالمنعـم 

مدبولي.
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ــي . 10 ــي المغرب ــة المســرح الوطن ــة" لفرق ــي الحلق عــرض مســرحية "القاضــي ف
ــخ 1983/04/14. ــي بتاري ــي المغرب ــبوع الثقاف ــن االس ضم

عــرض مســرحية "ســوء تفاهــم" لفرقــة نــادي المســرح المصــري بتاريــخ . 11
.1983/12/24

عــرض مســرحية "مــا أجملنــا" لفرقــة نــادي المســرح المصــري وأداء ســميحة . 12
ــادل  ــال تب ــن خ ــا م ــرحيتان جاءت ــان المس ــخ 1983/12/26 )هات ــوب بتاري أي

ــارات المســرحية(. الزي
عرض مسرحية "حال الدنيا" لألردني زهير النوباني بتاريخ 1985/12/28.. 13
عــرض مســرحية "بنــت النوخــذة" لفرقــة مســرح أوال البحرينيــة بتاريــخ . 14

.1986/01/25

ــدة  ــون ع ــة والفن ــتضافت إدارة الثقاف ــة اس ــرحية األجنبي ــرق المس ــد الف ــى صعي وعل
ــا: ــر منه ــروض، نذك ع

عــرض مســرحية "ترويــض النمــرة" لفرقــة كامبــردج المســرحية البريطانيــة . 1
بتاريــخ 1982/04/20 بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي البريطانــي بالدوحــة.

عــرض مســرحية »الليلــة الثانيــة عشــرة« لفرقــة لنــدن شكســبير المســرحية . 2
البريطانيــة بتاريــخ 1983/01/03 بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي البريطانــي 

بالدوحــة.
ــة المطــاف" لفرقــة الماندراجــور بتاريــخ . 3 عــرض المســرحية الفرنســية "نهاي

1983/05/12 بالتعــاون مــع القســم الثقافــي بالســفارة الفرنســية بالدوحــة.

عــرض مايــم مســرحي - تمثيــل صامــت - لفرقــة كامبــردج المســرحية . 4
ــة بتاريــخ 1984/12/22 بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي البريطانــي  البريطاني

ــة. بالدوح
عــرض مســرحية "حلــم ليلــة صيــف" لفرقــة لنــدن شكســبير المســرحية بتاريــخ . 5

1985/09/01 بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي البريطانــي بالدوحة.

وفــي مهرجــان الدوحــة الثقافــي الــذي أقيمــت منــه ســت دورات )مــن 2002 . 6
ــم عروضهــا  ــه ومســرح لتقدي ــرا وبالي ــم دعــوة عــدة فــرق أوب ــى 2008( ت إل

ضمــن فعاليــات المهرجــان.
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وفــي احتفاليــة الدوحــة عاصمــة الثقافــة العربيــة 2010 تــم دعــوة عــدة فــرق . 7
ــن خــال  ــواًء م ــا س ــم عروضه ــة لتقدي ــرق قطري ــدة ف ــة وع مســرحية عربي
األســابيع الثقافيــة العربيــة التــي أقيمــت خــال اإلحتفاليــة أو مــن خــال 

ــرة. ــوات المباش الدع
ــث عــن مهرجــان  ــد الحدي ــع هــذه العــروض عن ــاً لجمي ــارئ تفصي وســوف يجــد الق

ــة. ــة العربي ــة الثقاف ــة الدوحــة عاصم ــي واحتفالي ــة الثقاف الدوح
وممــا ال شــك فيــه أن عــرض تلــك المســرحيات فــي الدوحــة كان لــه أثــره الكبيــر فــي 

اعطــاء الحركــة المســرحية القطريــة ُبعــداً فنيــاً وفكريــاً جديــداً. 

المشاركة في المهرجانات المسرحية

وإدراكـــاً منها بأهمـــية المشــاركة في المهرجانات المســرحية العربية لتعريف   
الفنــان المســرحي القطـــري بمــا وصلــت إليــه الحركــة المســرحية فــي أقطــار الوطــن 
ــة  ــا، حرصــت إدارة الثقاف ــه مــن االطــاع عليه ــة، مــن خــال تمكين ــي المختلف العرب
ــي القاهــرة  ــام بانتظــام ف ــي تق ــات المســرح الت ــي مهرجان ــى المشــاركة ف ــون عل والفن
ــان )مهرجــان المســرح الخليجــي ومهرجــان القاهــرة  ــداد وعّم ــس وبغ ودمشــق وتون
للمســرح التجريبــي ومهرجــان دمشــق للفنــون المســرحية ومهرجــان قرطــاج للفنــون 
المســرحية ومهرجــان بغــداد للمســرح العربــي، ومهرجــان المســرح العربــي بــاألردن، 

ــل(. ــي المتنق ومهرجــان المســرح العرب
ــف  ــوز عــرض مســرحية "المتراشــقون" تألي ــس مــن المســتغرب أن يف إذاً لي  
ــام  ــة ألي ــدورة الثاني ــي ال ــن ف ــود بجائزتي ــرزا محم ــي مي ــم الســليطي وإخــراج عل غان
ــزة أفضــل  ــليطي وجائ ــم الس ــل لغان ــزة أفضــل ممث ــرحية )1985( جائ ــاج المس قرط

ديكــور مســرحي لعبــد الرحمــن المناعــي.
ــه  ــم نمــا ونضــج وأتــى أكل فهــذا اإلنجــاز إنمــا جــاء حصــاداً لغــراس نبــت ث  
خــال ثاثــة عشــر عامــاً منــذ عــام 1972 الــذي شــهد تأســيس فرقــة المســرح القطــري 
ــى أول  ــن عل ــرحيين القطريي ــن المس ــن م ــهد حصــول اثني ــذي ش ــام 1985 ال ــى ع إل

ــري. ــرحي قط ــل مس ــن عم ــرحيتين ع ــن مس جائزتي

وســوف نأتــي علــى مشــاركة الفــرق المســرحية فــي هــذه المهرجانــات عنــد الحديــث 
ــا مشــاركات فرقــة المســرح القطــري وفرقــة الســد  عــن كل فرقــة وســبق أن عرضن

وفرقــة مســرح األضــواء وفرقــة مســرح قطــر األهلــي فيهــا.
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إعادة تنظيم إدارة الثقافة والفنون

ــل موســى،  ــتاذ موســى زين ــلم األس ــنة 1981، تس ــن س ــر م ــي شــهر نوفمب ف  
مهــام وظيفتــه مديــراً إلدارة الثقافــة والفنــون، خلفــاً لمؤسســها األســتاذ ناصــر محمــد 
العثمــان، الــذي َفّضــَل التفــرغ التــام لصحيفــة )الرايــة( التــي أسســها وتــرأس تحريرهــا 

ــا. ــي تصدره ــة الت ــة الصحفي ــيس المؤسس ــي تأس ــارك ف ــد أن ش بع
وموســى زينــل لــم يكــن غريبــاً عــن الوســط الثقافــي والفنــي، فقــد كان مديــراً   
لقســم النشــاط الطابــي بجامعــة قطــر، وقبــل ذلــك عضــواً مؤسســاً لفرقــة دار المعلميــن 
ــنوات،  ــدة س ــتها لع ــى رئاس ــة المســرح القطــري وتول ــد فرق ــا بع ــي أصبحــت فيم الت
ومشــاركاً بالتمثيــل فــي عــدد مــن المســرحيات منهــا مــا هــو محلــي، ومنهــا مــا هــو فــي 
مصــر أثنــاء دراســته بكليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة، حيــث شــارك فــي مســرحيات 

مثــل فيهــا مــع زمائــه محمــد متولــي وأحمــد بديــر ومحمــد الشــويحي.
ــد  ــل، فق ــى زين ــن موس ــاً م ــاً طوي ــم اإلدارة وقت ــادة تنظي ــتغرق إع ــم يس ول  
أصــدر فــي ســنة 1982، خطتــه المقترحــة للتنظيــم اإلداري واألنشــطة الثقافيــة والفنيــة 
بــإدارة الثقافــة والفنــون، وكان أصعــب مــا فــي هــذه الخطــة الجــزء الخــاص بتنشــيط 

ــاد. ــي الب ــرحية ف ــة المس الحرك
فحتــى شــهر فبرايــر 1982 لــم يكــن فــي قطــر قاعــة عــرض مســرحي مملوكة   
لــوزارة اإلعــام وكانــت العــروض المســرحية المحليــة ُتقــّدم علــى مســرح نجمــة الــذي 
ســنأتي علــى ذكــره الحقــاً، أو علــى مســرح ســينما الخليــج بعــد أن قامــت إدارة الســينما 
ــى منصــة عــرض  ــا إل ــة لتحويله ــد الصال ــن مقاع ــى م ــتة األول ــوف الس ــع الصف بخل

مســرحي فــي ســنة 1979.
ــو  ــاه األول ه ــن، االتج ــي اتجاهي ــل ف ــل أن يعم ــى زين ــى موس ــك كان عل لذل  
ــام  ــدس هش ــع المهن ــه م ــف لقاءات ــي بتكثي ــر الوطن ــرح قط ــاح مس ــي افتت ــراع ف اإلس
ــع  ــات م ــد اجتماع ــذاك، وعق ــري آن ــوان األمي ــي بالدي ــم الهندس ــس القس ــي، رئي قدوم
الجهــات المســئولة عــن تنفيــذه، واآلخــر هــو االتصــال بالفــرق المســرحية وزيارتهــم 
فــي مقارهــم وأماكــن بروفاتهــم وتدريباتهــم للتعــرف علــى مشــاكلهم عــن قــرب والعمل 

ــدة. ــة مســرحية واع ــازم لحرك ــاخ ال ــر المن ــا لتوفي ــى حله ــده عل ــدر جه ق
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أصبــح موســى زينــل قريبــاً مــن كل مســرحي وصديقــاً لــكل مســرحي ســواًء   
كان كاتبــاً أو مخرجــاً أو فنيــاً أو ممثــاً، خاصــة أن الدخــول إليــه فــي مكتبــه أو مهاتفتــه 

ــت. ــي أي وق ــرد وف ــى كل ف ــيراً عل كان يس
وعلــى صعيــد آخــر وطــد عاقتــه بالملحقيــن الثقافييــن بســفارات الــدول   
ــك فــي إســتقدام  ــد ســاعده ذل ــدول، وق ــك مــع ســفراء هــذه ال ــة وكذل ــة واألجنبي العربي
ــي  ــاركة ف ــي والمش ــادل الثقاف ــق التب ــن طري ــا ع ــة منه ــرحية وفلكلوري ــروض مس ع
ــد  ــى الدوحــة بع ــف ســفرها إل ــق بتكالي ــا يتعل ــف اســتقدامها وخاصــة فيم ــل تكالي تحم
أن كانــت اإلدارة تتحمــل كافــة التكاليــف. وعــاد ذلــك بالنفــع فــي تلــك الســنوات التــي 

شــهدت فيهــا موازنــة اإلدارة خفضــاً كبيــراً بســبب الظــروف الماليــة.
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)2(
املسرح الخاص

» التجــاري«
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المسرح الخاص » التجاري«

أراد غانــم الســليطي أن يســتثمر نجاحــه بحصولــه علــى شــهادة أفضــل ممثــل   
فــي مهرجــان قرطــاج أمــام جمهــور كبيــر ولجنــة تحكيــم تدقــق فــي ترشــيحاتها 

واختياراتهــا كثيــراً، ليؤكــد جدارتــه بحصولــه علــى هــذه الجائــزة.
كمــا أراد أن يســتثمر نجاحــه كممثــل كوميــدي فــي األعمــال التلفزيونيــة التــي   
مثلهــا وكتبهــا أو شــارك فــي كتابتهــا، ليؤســس فرقــة مســرحية خاصــة بــه ســنة 1986، 
يســتطيع مــن خالهــا تقديــم األعمــال المســرحية التــي يتطلــع إلــى تقديمهــا دون وصايــة 

عليــه مــن الفــرق األهليــة التــي كان ينتمــي إليهــا.  
يقول غانم السليطي :

اكتشــفت أن جمهورنــا العربــي عامــة والقطــري خاصــة ال ُيقبــل علــى األعمال   
ــى المســرح،  ــة مشــاكله وهمومــه عل ــل يحــب رؤي ــة، ب ــة الغربي المســرحية األكاديمي
فتخليــت عــن النظريــات ألنــزل إلــى الجمهــور، أُشــخص مــا يمكــن أن يتفاعــل معــه.
ــي  ــازل عــن القيمــة والفكــرة ف ــم أتن ــى المســرح الجــاد، فل ــا عل ــت الكوميدي ــا أدخل هن

ــاع. ــن االمت ــي إطــار م ــاد ف ــت الموضــوع الج ــت وضع ــي ذات الوق المســرحية وف
ــي  ــد االجتماعــي والسياســي ف ــا النق ــه "كوميدي ــي كتاب ــر غــزال ف ــول زهي يق  
مســرح غانــم الســليطي" : كانــت الصدفــة وحدهــا هــي التــي أقحمــت غانــم الســليطي 
فــي مجــال اإلنتــاج المســرحي الخــاص، فبعــد أن تأكــد مــن ضــرورة االبتعــاد عــن أجــواء 
الصراعــات التــي كانــت قائمــة فــي الفــرق المســرحية األهليــة، دعــا غانــم بعــض زمائــه 
ــع  ــه" وتشــجع الجمي ــر وأبل ــاج مســرحية "عنت ــي إنت ــن لاشــتراك ف ــن والممثلي الفناني
للفكــرة، وبــدأ العمــل فــي إنتــاج المســرحية كمــا بــدأت البروفــات والتدريبــات الازمــة 
فــي إعــداد المســرحية للعــرض علــى الجمهــور، لكنــه فوجــئ بتراجــع جميــع زمائــه 
ــط، فشــعر  ــا فق ــل فيه ــن اســتعدادهم للتمثي ــاج المســرحية مبدي ــي إنت عــن المشــاركة ف
بحجــم الورطــة التــي قــرر الدخــول فيهــا، غيــر أن هــذا التراجــع لــم يهــزه ولــم يثنــه 
عــن الســير فــي طريقــه، فــكان عليــه أن يقــوم بإنتاجهــا منفــرداً، فأســس الــدار القطريــة 
لإنتــاج الفنــي لتكــون أول مؤسســة إنتــاج مســرحي قطــري تحتفــظ بموســم مســرحي 

ثابــت منــذ إنشــائها ســنة 1986 وحتــى وقتنــا الحالــي. 
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إذاً بعــد مــرور )14( ســنة علــى قيامــه بخطوتــه الجريئــة فــي تأســيس فرقــة 
ــا يضــع كل مــا يملــك مــن  مســرح الســد، نــراه يقــوم بخطــوة جريئــة أكثــر، فهــو هن
ــور  ــس وديك ــي حاجــات العــرض المســرحي مــن ماب ــى يلب ــرض حت ــل ويقت ــال ب م
واكسســوارات ومقدمــات أجــور، وال يــدري، هــل ســُيقبل الجمهــور علــى مســرحياته 
ــن  ــع م ــه، واألفظ ــا أنفق ــر م ــا أم سيخس ــف إنتاجه ــرحية تكالي ــرض المس ــق ع ويحق
ذلــك أن يخذلــه الجمهــور ويخســر نفســه كممثــل وتكللــت تجربتــه األولــى فــي اإلنتــاج 

بنجــاح لــم يكــن يتوقعــه.

          ونعــرض فيمــا يلــي مؤسســات وشــركات االنتــاج الفنــي التــي تأسســت بعــد 
ــاج  ــركات االنت ــات وش ــض مؤسس ــا بع ــي قدمته ــرحيات الت ــرض المس ــم نع ــك، ث ذل
ــروض  ــم ع ــرحي بتقدي ــم المس ــي الموس ــاركة ف ــى المش ــت عل ــي حافظ ــة الت الخاص

ــام : ــار بانتظ ــار والصغ ــرحية للكب مس
 

مؤسسات وشركات اإلنتاج المسرحي الخاصة : 

السنـــــةالفـنـــــانالمؤسســــــةم
1989صالح المناعياإلبداع لإنتاج الفني1

1992حمد الرميحيالموال لإنتاج الفني2

1992هدى حسينأوس لإنتاج الفني3

1995سعد بورشيدمؤسسة الفارس لإنتاج الفني4

1996-مؤسسة الغدير لإنتاج الفني5

1996-مؤسسة كاكيت لإنتاج الفني6

1996حمد عبدالرضامؤسسة فضائية لإنتاج الفني7

1998نجاة حسينجاسمين لإنتاج الفني8

1998عبد العزيز جاسممؤسسة منار لإنتاج الفني 9

1999-السيف لإنتاج الفني10

1999مؤسسة األبجر لإنتاج الفني11

2000الشيخ فالح بن غانم آل ثانيتذكار لإنتاج الفني12
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2002-دوحة آرت لإنتاج الفني13

2003-الروز لإنتاج الفني سنة 14

2004سالم المنصوريمؤسسة أصول لإنتاج الفني15

2004فالح فايزمؤسسة السعيد لإنتاج الفني16

2005-مؤسسة صفا فيلم لإنتاج الفني 17

2005-مؤسسة دريم لإنتاج الفني18

2007-الماسة لإنتاج الفني19

2008-مؤسسة مشيرب لإنتاج الفني20

2004-مؤسسة آرت أندآرت  لإنتاج الفني21

2008جاسم االنصاريمؤسسة لمسه لإنتاج الفني  22

2021-مؤسسة الحصن لإنتاج الفني23

ــة  ــت قائم ــات ظل ــذه الشــركات والمؤسس ــى أن بعــض ه ــارة إل ــدر اإلش وتج  
حتــى اآلن، وبعضهــا اآلخــر ألغــى لعــدم الجــدوى الماليــة والخســائر التــي لحقــت بهــا.
ومــن خــال اســتعراض قائمــة اإلنتــاج المســرحي القطــري منــذ ظهــور   
ــي ســنة 1993 أن  ــرى ف ــى اآلن، ن المســرح الخــاص »التجــاري« ســنة 1986 وحت
اإلنتــاج الخــاص بــدأ ُينافــس اإلنتــاج األهلــي فــي عــدد العــروض المســرحية المقدمــة، 

ــي. ــاج األهل ــوق اإلنت ــاص يف ــاج الخ ــدأ اإلنت ــد ب ــنة 1998، فق ــي س ــا ف أم
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قدمت الدار القطرية لإلنتاج الفني التي أسسها غانم السليطي في سنة 1986 
األعمال المسرحية اآلتية :

سنة اسم المسرحيةمسنة اإلنتاجاسم المسرحيةم
اإلنتاج

1988زلزال19862عنتر وأبله1

1991مفلح في المريخ19894دوحة تشريف3

1993وحش الليل19936َحّبوب الحّبوب )أطفال(5

طيب في الغابة )أطفال(19958هالو جلف7
أعيد عرضها في سنة 

1996
1997

1998أمجاد يا عرب199710بوكا هونتاس 9

2007عنبر و11 سبتمبر200312أنا ومرتي واألرهاب11

2017شللي يصير201314فرجان13

2019كومبارس15

ــز جاســم ســنة  ــاج الفنــي التــي أسســها عبدالعزي ــار لإلنت وقدمــت مؤسســة من
1989 ثــم أوقفــت نشــاطها، وأعادتــه ســنة 1999، األعمــال المســرحية اآلتيــة:

سنة اسم المسرحيةم
سنة اإلنتاجاسم المسرحيةماإلنتاج

سعدان في غابة األحزان 1
1990الكنز الغائب19892)أطفال(

مسرحية )أ.ب.ت( 19984مسرحية الفرسان )أطفال(3
1999)أطفال(

2001وزير الناس19996في بيتنا مرشح5

2004هوامير األسهم20028البترول يا حكومة7

2009شمان في لبنان200610خلك في البيت9

2016طار الوزير201212قطري 1160%

2017ديرة العز13
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وقدمــت شــركة المــوال لالنتــاج الفنــي التــي أسســها حمــد الرميحــي ســنة 1992 
األعمــال المســرحية اآلتية:

تاريخ العرضاسم المسرحيةم
2007أبو حيان التوحيدي1
2005سويرة وبنتها )أطفال(2
2007ما أجمل الحرية )أطفال(3
2008الكلب4
2009الفيله5
2010القرن األسود )انتاج للمرة الثانية(6
2010أخت رجال7
2013الدكتاتور8

أحمد بن ماجد9
2014قصة حب بحرية

2015ورقة حب لن تنسى10

ــز ســنة 2004  ــح فاي ــي أسســها فال ــي الت ــاج الفن وقدمــت شــركة الســعيد لإلنت
ــة: ــال المســرحية اآلتي األعم

سنة اإلنتاجاسم المسرحيةمسنة اإلنتاجاسم المسرحيةم

خرابة 5 نجوم20042أميرة والذئاب )أطفال(1
أعيد عرضها في سنة

2006
2014

فلة وعروس البحر 20074عيال فريجنا3
2008)أطفال(

2011هميان )أطفال(20116قالت شهرزاد5

2013المسعور20128العرض األخير7

2014اللظى201310فريج عبيد )أطفال(9

2015السردال201512سعدون وسويرة )أطفال(11

2016الجوع201514مدينة الحكايات )أطفال(13

الصياد والقراضة 15
سعدون والتنين 201616)أطفال(

2017)أطفال(

2018مواطن باإليجار 201718الكنز المفقود )أطفال(17

2020كوفيد التاسع عشر201920فرسان الوطن )أطفال(19
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ــن  ــاج الخاصــة م ــركات اإلنت ــات وش ــا مؤسس ــي قدمته ــار الت ــرحيات الكب مس
ســنة 1986 إلــى اآلن:

اســـم م
تاريخ العرضالمنتجاسم المخرج اسم المؤلفالمسرحية

1986/11/29الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيعنتر وأبله1

1988/11/28الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيزلزال2

عاصم توفيقدوحة تشريف3
1989/11/26الدار القطريةفهمي الخوليغانم السليطي

عاصم توفيقمفلح في المريخ4
1991/12/03الدار القطريةعصام السيدغانم السليطي

عبدهللا الهيمونيزواج بالفاكس5
1992/09/28اإلبداع لإنتاجفالح فايزصالح المناعي

هشام يانسعرب سات6
الريان وأوس نجاة حسينحمد الرميحي

1992/11/17لإنتاج

1993/11/28الدار القطريةغانم السليطيعزيز نسينوحش الليل7

1995/05/02الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيهالو جلف8

1998/01/29الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيأمجاد يا عرب9

عبدالمنعم عيسىفي بيتنا مرشح10
1999/11/01منار لإنتاجسعيد بورشيدعبدالعزيز جاسم

عبدالمنعم عيسىوزير الناس11
2001/02/16منار لإنتاجسعد بورشيدعبدالعزيز جاسم

البترول يا 12
2002/03/28منار لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيحكومة

أنا ومرتي 13
2003/03/12الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيواالرهاب

عبدالرحيم الصديقيهوامير األسهم14
2004/03/18منار لإنتاجمحمد القفاصتيسير عبدهللا

عبدالرحيم  الصديقيخلك في البيت15
2006/01/04منار لإنتاجسعد بورشيدتيسير عبدهللا

2006/12/05السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوس خرابة 5 نجوم16



83 مسيرة المسرح في قطر 

أبوحيان 17
2007/03/30الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيالتوحيدي

2007/04/02الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيعنبر و11 سبتمبر18

إعداد وإخراجممدوح عدوانالكلب  19
2008/03/28الموال لإنتاجحمد الرميحي

2009/04/02الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيالفيلة20

تيسير عبدهللاشمان في لبنان21
2009/09/20منار لإنتاجفالح فايزعبدالرحيم الصديقي

2010/04/22الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيالقرن األسود 22

أخت رجال23
سلطان بن حمد 

آل ثاني وأحمد بن 
راشد المسند

2010/12/27الموال لإنتاجحمد الرميحي

2011/04/12السعيد لإنتاجفالح فايزناصر المؤمنقالت شهرزاد 24

2011/04/24لمسة لإنتاججاسم األنصاريحنان بديع قلة أدب25

2012/03/18فضائية  لإنتاجفيصل رشيد علي الزيديثامن أيام االسبوع26

2012/03/24دوحة آرتجاسم األنصاريسعود الشمريمواطن بالمقلوب27

2012/03/27السعيد لإنتاجفالح فايزفهد الحارثيالعرض األخير28

2012/03/28الماسة لإنتاجفهد الباكرعباس الحايكالمزبلة الفاضلة29

دوحة جوت 30
2012/08/19لمسة لإنتاججاسم األنصاريتيسير عبدهللاتالنت

الدكتاتور- تأليف 31
البير كامي

إعداد علي عليان
2013/04/09الموال لإنتاجحمد الرميحيوحمد الرميحي

2013/04/10السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوسالمسعور32

2013/04/11لمسة لإنتاججاسم األنصاري سعود الشمري وطن 33

2013/04/12الماسة لإنتاجفهد الباكرلوركابيت برنارد ألبا 34

2013/04/08األبجر لإنتاجفيصل رشيدفاح شاكرالعرس الوحشي35

2013/04/09فضائية لإنتاجعلي ميرزاعلي الزيدي المحنة36

2013/04/10دوحة آرتعلي الشرشنيبسمة يونسودقت الساعة 37
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2013/04/11بروق لإنتاجسعد بورشيدحميد فارس طوفان 38

2013/04/12أصول لإنتاجسالم المنصوريعماد الشنفريأبو سامة 39

2013/08/18الدار القطريةحسن رجبغالم السليطيفرجان 40

2014/03/22األبجر لإنتاجناصر المؤمنسالم الحتاويالجنرال41

عبدالمنعم عيسىرحلة حنظله42
2014/03/22سديم لإنتاجحسن إبراهيمحسن إبراهيم

2014/03/23مشيرب  لإنتاجعلي الشرشنيطالب الدوساللوحة 43

قصة حب 44
2014/03/24الموال لانتاجحمد الرميحيحمد الرميحيبحرية

2014/03/25السعيد لإنتاجفالح فايز طالب الدوساللظى45

2014/03/26الماسة لإنتاجفهد الباكرلوركاالعرس الدموي46

خرابه 5 نجوم 47
2014/10/01السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوس)إعادة عرض(

2015/03/23الفارس لإنتاجسعد بورشيدعبدالرحمن المناعيأم الزين 48

فكرة د.مرزوق بشيربين األبراج49
2015/03/25لمسة لإنتاججاسم األنصاريتأليف:سعود الشمري

50
أحمد بن ماجد
ورقة حب لن 

تنسى
2015/03/26الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحي

2015/03/27السعيد لإنتاجفالح فايزعبدهللا صالحالسردال51

2015/03/28مشيرب لإنتاجفهد الباكرمرعي الحلياننهارات علول52

2015/07/06السافلية لإنتاجسعد بورشيدتيسير عبدهللابشويش 53

2016/03/29السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوسالجوع 54

2016/04/01فضائية لإنتاجفهد الباكرسوسن دروزة مدينة كل مكان55

عبدالرحيم الصديقيطار الوزير56
2016/07/05منار لإنتاجفهد الباكرتيسير عبدهللا

2017/03/27الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيكرامة وطن57

2017/09/26مشيرب لإنتاججاسم األنصاريطالب الدوسالحصار 58

2017/10/26منار لإنتاجسعد بورشيد عبدالعزيز جاسمديرة العز 59

2017/12/28الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيشللي يصير 60

29/02/2018السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوسموطن باإليجار61
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2018/05/10اإلبداع لإنتاجصالح المناعيصالح المناعيالكندري62

جميل بعد 63
2019/01/01الدالل لإنتاجسعود الشمريسعود الشمريالتعديل

2019/02/02الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيكومبارس64

2019/09/05أورانج لإنتاجطالب الدوسطالب الدوسخربطيشن65

2019/11/13أصول لإنتاجسالم المنصوريسالم المنصوريالسلطان 66

كوفيد التاسع 67
2020/08/10السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوسعشر*

2022/02/02الحصن لإنتاجطالب الدوسسعد دهشزواج بالحال68

 	 Q-ticket ــر منصــة ــاً عب ــد التاســع عشــر" إلكتروني عرضــت مســرحية "كوفي
فــي تجربــة مســرحية جديــدة بتقديــم عــروض مســرحية عــن بعــد بســبب تعطــل 

الحركــة الفنيــة بســبب جائحــة كورونــا.
تأثــر اإلنتــاج المســرحي القطــري بجائحــة كورونــا التــي اجتاحــت جميــع دول 	 

ــال  ــم األعم ــن تقدي ــاج ع ــات اإلنت ــرحية ومؤسس ــرق المس ــت الف ــم فتوقف العال
ــد  ــة عن ــنة 2019 واآلن تتخــذ اإلجــراءات االحترازي ــة س ــن نهاي المســرحية م

ــض المســرحيات. عــرض بع
ســنعرض مســرحيات األطفــال التــي قدمتهــا مؤسســات وشــركات اإلنتــاج 	 

ــل. ــرح الطف ــد مس ــث عن ــد الحدي ــة عن الخاص
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عروض مسرحية قدمتها جهات أخرى 
في الدولة في مناسبات خاصة

م
اسم  

المسرحية
تاريخ العرضاسم الجهةإسم المخرجاسم المؤلف

سالم الجحوشيخالد الزيارةنداء األقصى1
جمعية قطر 

الخيرية
2001/05/06

على الطاير2
عبدالرحيم الصديقي

تيسير عبدهللا
2004/12/12اللجنة األولمبيةسعيد بورشيد

3
جزيرة 
األحام

طالب الدوسطالب الدوس
لجنة حقوق 

االنسان
2006/12/30

4
الشهيد علي 
حسن الجابر

2012/06/10قناة الجزيرةسالم الجحوشيسالم الجحوشي
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 مشاركة فرق مؤسسات وشركات اإلنتاج الفني
 في مهرجانات المسرح الخليجية والعربية

والجوائز التي حصلت عليها

لــم تقتصــر مشــاركات دولــة قطر فــي مهرجانــات المســرح الخليجيــة والعربية   
علــى فرقــة مســرح قطــر األهلــي أو الفــرق المســرحية االهليــة، فقــد أتيحــت الفرصــة 
ــي: ــات وه ــذه المهرجان ــي ه ــاركة ف ــي الخاصــة للمش ــاج الفن ــات اإلنت ــرق مؤسس لف

مشــاركة مؤسســة أصــول لإنتــاج الفنــي فــي مهرجــان طقــوس عشــيات الدوليــة  . 1
تأليــف  "الغريــب"  بعــرض مســرحية   2012 الهاشــمية  بالمملكــة األردنيــة 
ــان  ــة دور ث ــزة أحســن ممثل ــى جائ ــت عل وإخــراج ســالم المنصــوري، وحصل

ــزة أحســن إخــراج.  ــف وجائ ــزة أحســن تألي وجائ
مشــاركة مؤسســة الســعيد لانتــاج الفنــي بعــرض مســرحية "العــرض االخيــر" . 2

تاليــف فهــد الحارثــي وإخــراج فالــح فايز في الدورة الخامســة لمهرجان المســرح 
العربــي الــذي تنظمــه الهيئــة العربيــة للمســرح ومقرهــا امــارة الشــارقة، حيــث 

أقيمــت هــذه الــدورة فــي الدوحــة مــن 9 إلــى 15 ينايــر 2013
ــف . 3 ــي بعــرض مســرحية "الوطــن" تألي ــاج الفن مشــاركة مؤسســة أصــول لإنت

ــة 2014  ــة المغربي ــك بالمملك ــان فكي ــي مهرج ــوري ف ــالم المنص ــراج س وإخ
ــور. ــزة أفضــل ديك ــى جائ ــت عل وحصل

مشــاركة مؤسســة أصــول لإنتــاج الفنــي فــي مهرجــان شــعوب البحــر األبيــض . 4
المتوســط بمدينــة بــاري اإليطاليــة بعــرض مســرحية "أبــو ســامة" تأليــف عمــاد 

الشــنفري إخــراج ســالم المنصــوري، أغســطس 2014.
مشــاركة مؤسســة أصــول لإنتــاج الفنــي بعــرض مســرحية "الســلطان" تأليــف . 5

ــة المســرحي  ــة لمهرجــان بجاي ــدورة الثامن ــي ال ــالم المنصــوري ف وإخــراج س
ــر  ــى 4 نوفمب ــر إل ــن )29 أكتوب ــرة م ــم خــال الفت ــذي أقي ــر ال ــي بالجزائ الدول
2016( وحصلــت فيــه المســرحية علــى جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة وحصلت 

الممثلــة خلــود أحمــد علــى جائــزة تشــجيعية عــن دورهــا فــي المســرحية وكانــت 
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ــاألردن خــال  ــوس ب ــي مهرجــان عشــيات طق ــد شــاركت ف هــذه المســرحية ق
الفتــرة مــن )17 إلــى 21 ســبتمبر 2016(.

مشــاركة مؤسســة أصــول لإنتــاج الفنــي فــي المهرجــان الدولــي لابــداع . 6
المســرحي الــدورة الثالثــة الــذي تنظمــه فرقــة مســرح النــون والفنــون بالمملكــة 
المغربيــة بعــرض مســرحية "أبــو ســامة" نوفمبــر 2017 بطلــب خــاص مــن 

ــة. ــان للمؤسس إدارة المهرج
مشــاركة مؤسســة اإلبــداع لانتــاج الفنــي بعــرض مســرحية "الكنــدري" تأليــف . 7

ــت  ــان الكوي ــة لمهرج ــدورة الخامس ــي ال ــي ف ــح المناع ــل صال ــراج وتمثي وإخ
ــل 2018( ــا )أبري للمونودرام

ــك" . 8 ــة الكع ــي بعــرض مســرحية "بائع ــاج الفن ــة لإنت مشــاركة مؤسســة فضائي
تأليــف تيســير عبــدهللا وعبدالرحيــم الصديقــي وإخــراج ناصــر عبدالرضــا فــي 
الــدورة الســابعة للمهرجــان العربــي لمســرح الطفــل )يوليــو 2019( وحصلــت 

ــى جائــزة أفضــل عــرض مســرحي. ــه المســرحية عل في
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مشاركة فرق مؤسسات وشركات 
االنتاج الفني في مهرجان الدوحة المسرحي 2012 – 2016

ألول مــرة تشــارك الفــرق التابعــة لمؤسســات وشــركات االنتــاج الفنــي فــي االحتفــال 
باليــوم العالمــي للمســرح الــذي صــار اســمه مــن دورة مــارس 2012 مهرجــان الدوحــة 

المســرحي :

الجهة اسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
تاريخ العرضالمنتجة

2012/03/18فضائية االنتاجفيصل رشيد علي الزيدي ثامن ايام االسبوع1

2012/03/24دوحة أرت جاسم األنصاري سعود الشمري مواطن بالمقلوب 2 

2012/03/27السعيد لإنتاج فالح فايز فهد الحارثي العرض األخير 3

2012/03/28الماسة لإنتاج فهد الباكر عباس الحايك المزبلة الفاضلة 4

الدكتاتور 5
تأليف البير كامي 

اعداد:علي عليان 
2013/04/09الموال لانتاج حمد الرميحي وحمد الرميحي 

2013/04/10السعيد لانتاج فالح فايز طالب الدوس المسعور 6

2013/04/11لمسة لإنتاج جاسم األنصاري  سعود الشمري وطن7

الشاعر األسباني بيت برنارد ألبا 8
2013/04/12الماسة لانتاجفهد الباكرلوركا

2013/04/08األبجر لإنتاج فيصل رشيد فاح شاكر العرس الوحشي 9

2013/04/09فضائية لإنتاج علي ميرزا علي الزيدي المحنة 10

2013/04/10دوحة أرت علي الشرشني بسمة يونس و دقت الساعة 11

2013/04/11بروق لانتاج سعد بورشيد حميد فارس طوفان 12

2013/04/12أصول لإنتاج سالم المنصوريعماد الشنفري أبو سامة 13

2014/03/21األبجر لإنتاج ناصر المؤمن سالم الحتاوي الجنرال14

عبدالمنعم عيسىرحلة حنظلة 15
2014/03/22سديم لإنتاجحسن إبراهيمحسن إبراهيم

2014/03/23مشيرب لإنتاج علي الشرشني طالب الدوس اللوحة 16

2014/03/24الموال لإنتاج حمد الرميحيحمد الرميحيقصة حب بحرية 17

2014/03/25السعيد لإنتاج فالح فايز طالب الدوس اللظى 18
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الشاعر األسباني العرس الدموي 19
2014/03/26الماسة لإنتاج فهد الباكر لوركا

2014/03/23الفارس لإنتاج سعد بورشيد عبدالرحمن المناعي أم  الزين – اعادة 20

بين االبراج 21

فكرة: مرزوق 
بشير 
كتابة:

سعود الشمري

جاسم 
2014/03/25لمسة لإنتاج االنصاري 

ورقة حب لن تنسى 22
2015/03/26الموال لإنتاج حمد الرميحي حمد الرميحيأحمد بن ماجد

2015/03/27السعيد لإنتاج فالح فايز عبدهللا صالح السردال 23

2015/03/28مشيرب لإنتاج فهد الباكرمرعي الحليان نهارات علول 24

2015/03/29السعيد لإنتاج فالح فايز طالب الدوس الجوع 25

2016/04/01فضائية لإنتاج فهد الباكر سوسن دروزة مدينة كل مكان 26
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الجوائز التي حصلت عليها مؤسسات وشركات اإلنتاج الفني
من مهرجان الدوحة المسرحي ) 2012 – 2016 (

مهرجان الدوحة المسرحي األول 2012 :
ــي مســرحية  ــا ف ــة ماجــي مطــران عــن دوره ــان، للفنان ــة دور ث ــزة أفضــل ممثل جائ
ــة  ــاري لمؤسس ــم األنص ــراج جاس ــمري إخ ــعود الش ــف س ــوب" تألي ــن بالمقل "مواط

ــي  ــاج الفن ــة آرت لإنت دوح

مهرجان الدوحة المسرحي الثاني 2013 : 
حصــدت مســرحية "المســعور" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج فالــح فايــز . 1

لمؤسســة الســعيد لإنتــاج الفنــي الجوائــز اآلتيــة: جائــزة أفضــل إخــراج لفالــح 
فايــز، جائــزة أفضــل عمــل مســرحي متكامــل لمؤسســة الســعيد لإنتــاج الفنــي، 

ــر.  ــان، لحســن صق ــل دور ث ــزة أفضــل ممث جائ
حصــدت مســرحية "بيــت برنــارد ألبــا" تأليــف الشــاعر األســباني لــوركا إخــراج . 2

فهــد الباكــر لمؤسســة الماســة لإنتــاج الفنــي الجوائــز اآلتيــة: أفضــل ممثلــة دور 
ــزة  ــح، جائ ــدة صال ــدة لحم ــة واع ــزة أفضــل ممثل ــي، جائ ــميرة الوهيب ــاٍن لس ث
أفضــل ســينوغرافيا للمغربــي يوســف العرقوبــي )مناصفــة( مــع مســرحية فــي 

أعالــي الحــب لناصــر عبدالرضــا 
حصــدت مســرحية "الدكتاتــور – كاليجــوال" تأليــف ألبيــر كامي، إعــداد األردني . 3

علــي عليــان وحمــد الرميحــي، إخــراج حمــد الرميحــي لمؤسســة المــوال لإنتــاج 
ــة دور أول لســحر حســين، جائــزة  ــة: جائــزة أفضــل ممثل الفنــي الجوائــز اآلتي
أفضــل ممثــل دور أول لعلــي حســن مناصفــة مــع جاســم األنصــاري عــن دوره 
فــي مســرحية وطــن، جائــزة التحكيــم الخاصــة ألنريــكا بارباجالــو عــن أدائهــا 

التعبيــري. 
جائــزة أفضــل نــص للكاتــب ســعود الشــمري، وجائــزة أفضــل ممثــل دور أول . 4
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لجاســم األنصــاري )مناصفــة( عــن دوره فــي مســرحية "وطــن" تأليــف ســعود 
الشــمري إخــراج جاســم األنصــاري لمؤسســة لمســة لإنتــاج الفنــي.

مهرجان الدوحة المسرحي الثالث 2014 : 
حصــدت مســرحية "اللظــى" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج فالــح فايــز لشــركة . 1

الســعيد لإنتــاج الفنــي الجوائــز اآلتيــة : جائــزة أفضــل نــص مســرحي للكاتــب 
ــي محمــد،  ــة عبدالنب ــة أمين ــة واعــدة للفنان ــزة أفضــل ممثل ــدوس، جائ ــب ال طال

جائــزة أفضــل أزيــاء وجائــزة أفضــل إضــاءة للمخــرج فالــح فايــز.
ــوركا إخــراج فهــد . 2 حصــدت مســرحية "العــرس الدمــوي" للشــاعر األســباني ل

الباكــر لمؤسســة الماســة لإنتــاج الفنــي الجوائــز اآلتيــة: جائــزة أفضــل إخــراج 
ــعدي،  ــد الس ــم فه ــاٍن لمري ــة دور ث ــل ممثل ــزة أفض ــر جائ ــد الباك ــرج فه للمخ
ــزة أفضــل عــرض مســرحي  ــل واعــد لعيســى مطــر، جائ ــزة أفضــل ممث جائ

ــي. ــاج الفن متكامــل لمؤسســة الماســة لإنت
جائــزة أفضــل ممثــل دور ثــاٍن لمحمــد الصايــغ وجائــزة أفضــل مكيــاج لخلــود . 3

أحمــد، عــن مســرحية "اللوحــة" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج علــي الشرشــني 
لمؤسســة مشــيرب لإنتــاج الفنــي.

ــي مســرحية . 4 ــد الســني عــن مشــاركته ف ــة لمحم ــزة أفضــل مســاهمة عربي جائ
"رحلــة حنظلــة" تأليــف عبدالمنعــم عيســى وحســن إبراهيــم إخــراج حســن 

ــي  ــاج الفن ــديم لإنت ــة س ــم لمؤسس إبراهي

مهرجان الدوحة المسرحي الرابع 2015 :  

حصــدت مســرحية "نهــارات علــول" تأليــف الكاتــب اإلماراتــي مرعــي الحليــان . 1
ــزة  ــة: جائ ــز اآلتي ــي الجوائ ــتاج الفن إخــراج فهــد الباكــر لشــركة مشــيرب لإنـ
أفضــل عــرض متكامــل، مناصفــة مــع مســرحية الخيمــة لفرقــة قطــر المســرحية 
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- جائــزة أفضــل إخــراج مناصفــة بيــن مخــرج المســرحية فهــد الباكــر ومخــرج 
ــرحي،  ــص مس ــزة أفضــل ن ــرحية – جائ ــر المس ــة قط ــة لفرق ــرحية الخيم مس
ــاك"  ــف مســرحية "هن ــان ومؤل ــف المســرحية مرعــي الحلي ــن مؤل ــة بي مناصف
ــن  ــة بي ــة مناصف ــاهمة عربي ــل مس ــزة أفض ــرحية – جائ ــة المس ــة الدوح لفرق
عبدالرحمــن المزيعــل، والشــيخة زويــد عــن مشــاركتها فــي مســرحية "أم حمار" 
لفرقــة الوطــن المســرحية - جائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــاٍن لمريم فهــد – وجائزة 
أفضــل أزيــاء مناصفــة بيــن زهــرة إبراهيــم ومصممــة أزيــاء مســرحية الخيمــة 

لفرقــة قطــر المســرحية.
جائــزة أفضــل ممثلــة واعــدة لســماح الســيد عــن مشــاركتها فــي مســرحية "بيــن . 2

األبــراج" لشــركة لمســة لإنتــاج الفنــي. 
جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول لنــدى أحمــد عــن دورهــا فــي مســرحية "ورقــة . 3

حــب لــن تنســى" لشــركة المــوال لإنتــاج الفنــي. 

مهرجان الدوحة المسرحي الخامس 2016 :
حصــدت مســرحية "مدينــة كل مــكان" تأليــف سوســن دروزة إخــراج فهــد . 1

الباكــر لمؤسســة فضائيــة لإنتــاج الفنــي الجوائــز اآلتيــة: جائــزة أفضــل عــرض 
متكامــل - جائــزة أفضــل إخــراج لفهــد الباكــر - جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول 
لنــدى أحمــد - جائــزة أفضــل ماكيــاج - جائــزة أفضــل أزيــاء - جائــزة أفضــل 
ــزة  ــاركة المتمي ــر للمش ــزة تقدي ــل وجائ ــن المزيع ــة لعبدالرحم ــاهمة عربي مس

ــن دروزة. لسوس
جائــزة أفضــل نــص مســرحي لطالــب الــدوس عــن مســرحية "الجــوع" لشــركة . 2

ــر  ــي أمي ــزة للبحرين ــاركة المتمي ــر للمش ــهادة تقدي ــي، وش ــاج الفن ــعيد لإنت الس
دســمال.    
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االحتفال باليوم 
العاملي للمسرح
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االحتفال باليوم العالمي للمسرح
ومهرجان الدوحة المسرحي

لــم يكــن االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح فــي يــوم 27 مــارس مــن كل ســنة   
الــذي بــدأ االحتفــال بــه علــى مســتوى العالــم منــذ ســنة 1961، يلقــى أي اهتمــام خليجــي 
حتــى تــم تعييــن ســالم ماجــد رئيســاً لقســم المســرح بــإدارة الثقافــة والفنــون فــي ســنة 
ــة للمســرح  ــة الدولي ــع الهيئ ــرة اتصــاالت م ــك الفت ــي تل ــد جــرت ف ــت ق 1980، وكان

 ITI التــي يرمــز إليهــا باللغــة اإلنجليزيــة باألحــرف International Theare Institute

لضــم قطــر إلــى عضويــة الهيئــة، وهــي تتبــع لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم )اليونســكو(.

حمــل ســالم ماجــد فكــرة دعــوة إدارة الثقافــة والفنــون للفــرق المســرحية   
القطريــة إلــى االحتفــال بهــذه المناســبة بتقديــم األعمــال المســرحية الجــادة، علــى أن 
ــل وتنقــد كل مســرحية بعــد  ــة التــي تناقــش وتحل ــدوات التطبيقي ــد الن تقــوم اإلدارة بعق
عرضهــا مباشــرة، وكذلــك النــدوات التــي تناقــش قضايــا ومشــاكل المســرح، وكذلــك 
إلقــاء المحاضــرات التــي تبيــن أهمية المســرح ودوره فــي تثقيف وتحضــر المجتمعات.
ومنــذ االحتفــال األول باليــوم العالمــي للمســرح فــي قطــر بتاريــخ 27 مــارس   
1981، ظــل االحتفــال بهــذه المناســبة قائمــاً حتــى اآلن علــى الرغــم مــن كل الظــروف 

ــة الحركــة المســرحية فــي قطــر خاصــة بعــد دمــج  ــى الحــد مــن انطاق ــي أدت إل الت
ــر  ــي تغي ــي ســنة 2016 الت ــن ســنة 1995، فف ــي فرقتي ــة ف ــرق المســرحية القطري الف
ــم إلغــاء  فيهــا اســم وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث إلــى وزارة الثقافــة والرياضــة ت
االحتفــال بهــذه المناســبة، لكــن وضعــت شــكاً آخــر لاحتفــال بــه ســنعرضه فيمــا بعــد.

ــة  ــرحية القطري ــرق المس ــا الف ــي قدمته ــرحيات الت ــرض للمس ــي ع ــا يل وفيم  
وفــرق القطــاع الخــاص فــي اليــوم العالمــي للمســرح منــذ ســنة 1981، وحتــى اآلن:

االحتفــال األول ســنة 1981: مســرحيات "مجلــس العــدل" لمســرح الســد، و"الرجــل . 1
الــذي صــار كلبــاً" للمســرح القطــري، و"رحلــة حنظلــه" لمســرح األضــواء.

ــرح . 2 ــوت" للمس ــا تم ــه تركه ــرحيات "ولكن ــنة 1982: مس ــي س ــال الثان االحتف  
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القطــري، و"الفيــل يــا ملــك الزمــان" لمســرح الســد، و"الكافيتريــا والزنجبيــل" 
ــواء. ــرح األض لمس

االحتفــال الثالــث ســنة 1983: مســرحيات "أنشــودة الــدم" لمســرح األضــواء، . 3  
"مــات بطــاً إذن" للمســرح القطــري، "المناقشــة" لمســرح الســد.

االحتفــال الرابــع ســنة 1984: مســرحيات "عندمــا يكــون غــداً" للمســرح . 4  
القطــري، و"الصغيــر والبحــر" لمســرح األضــواء، و"أنيــن الصــواري" لمســرح 

ــل. ــعبية للتمثي ــة الش ــوت" للفرق ــق الم ــى طري ــة عل ــد، و"فصيل الس
ــراع" لمســرح األضــواء، . 5 ــال الخامــس ســنة 1985: مســرحيات "االخت االحتف  

و"اللعبــة" للمســرح القطــري، و"فصيلــة علــى طريــق المــوت" للفرقــة الشــعبية 
ــرح األضــواء. ــوة" لمس ــربون القه ــاء ال يش ــل، و"الغرب للتمثي

االحتفــال الســادس ســنة 1986: مســرحيات "مــرة أخــرى يقتــل ســقراط" لفرقــة . 6  
المســرح القطــري، و"فصــد الــدم" للفرقــة الشــعبية للتمثيــل، ومســرحيتي "البحــر 
ــن  ــرح األضــواء" م ــد و"مس ــرح الس ــي مس ــاء" لفرقت ــاء وآب ــال" و"أبن والرج

خــال دورة مســرحية.
االحتفــال الســابع ســنة 1987: مســرحيات "الصانــع األول" لمســرح األضــواء، . 7  

و"يوميــات مجنــون" لمســرح الســد، و"ســامة" للمســرح القطــري، و"زوبعــة 
فــي فنجــان" للفرقــة الشــعبية للتمثيــل.

االحتفــال الثامــن ســنة 1988: مســرحيات "الزمــاء الثاثــة" للمســرح القطري، . 8  
و"اللحظــة األخيــرة" لمســرح األضــواء، و"ديــك الجن" للفرقــة الشــعبية للتمثيل، 

و"الثرثــرة" لمســرح الســد.
االحتفال التاســع ســنة 1989: مســرحيات "النافذة" للمســرح القطري، و"الرجل . 9  

ــذي فكــر لنفســه" للفرقــة الشــعبية للتمثيــل، و"محاكمــة الســيد ميــم" لمســرح  ال
األضــواء، و"الخيمــة" لمســرح الســد.

االحتفــال العاشــر ســنة 1990: مســرحيات "القرد" لمســرح األضــواء، "األقنعة" . 10
ــة   ــواء، "محاكم ــرح األض ــن" لمس ــادث والكائ ــل، "الح ــعبية للتمثي ــة الش للفرق

األبطــال الثاثــة" للتربيــة المســرحية، "الواشــي" لمســرح رعايــة الشــباب.
مالحظة 1: ألغي االحتفال بهذه المناسبة في سنة 1991 وسنة 1992.
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مالحظة 2: كما تم تغيير اسم الفرقة الشعبية للتمثيل إلى فرقة المسرح الشعبي.
ــرح . 11 ــا" للمس ــة ألم ــرحيات "مرتجل ــنة 1993: مس ــر س ــادي عش ــال الح االحتف

الشــعبي، "أحــام منتصــف الوقــت" لمســرح الســد، "الســيد" للمســرح القطــري، 
ــراش" لمســرح األضــواء. "الف

ــى شــاطئ . 12 ــة وطــن عل ــي عشــر ســنة 1994: مســرحيات "قطع ــال الثان االحتف
قديــم" لمســرح الســد المســرحية، "الزلــزال" للمســرح الشــعبي، "مســافر ليــل" 

ــت" لمســرح األضــواء. للمســرح القطــري، "البي
االحتفــال الثالــث عشــر ســنة 1995: مســرحيات "رســائل أبــو أحمــد الحويلــي" . 13

لفرقــة الدوحــة، "الكمامــة" لفرقــة قطــر المســرحية.. فــي هــذه الســنة تــم دمــج 
الفــرق األربعــة فــي فرقتيــن )القطــري والشــعبي فــي فرقــة قطــر المســرحية، 

والســد واألضــواء فــي فرقــة الدوحــة المســرحية.
ــة . 14 ــة الدوح ــدوس" لفرق ــرحيات "حم ــنة 1996: مس ــر س ــع عش ــال الراب االحتف

ــباب الدوحــة، "المحــارة  ــز ش ــدام" لمرك ــة اإلع ــن ساحـ ــاً م المســرحية، "قريب
ــرحية. ــر المس ــة قط ــة" لفرق ــة القديم ــة األزمن ملك

االحتفــال الخامــس عشــر ســنة 1997: مســرحيات "ســقراط يبيــع التحــف" لفرقة . 15
الدوحــة، "كــم بقــى مــن الحــدود" لمركــز شــباب الدوحــة، "ســجات رســمية" 

لفرقــة قطــر المســرحية.
ــة . 16 ــه التربي ــرة" لتوجي ــال الســادس عشــر ســنة 1998: مســرحيات "الدائ االحتف

المســرحية، "رأس المملــوك جابــر" لفرقــة الدوحــة،" ليلــة ســمر ناقصــة" 
لمســرح الشــباب، "حكايــة شــهر زاد" لفرقــة قطــر، "بانتظــار" لمركــز شــباب 

ــرحية. ــة المس ــت" للتربي ــل الصام ــن التمثي ــة، "ف الدوح
ــة . 17 ــمالي" لفرق ــاوي الش ــرحيات "غن ــنة 1999: مس ــر س ــابع عش ــال الس االحتف

الدوحــة، "ســالفة عربيــة" لفرقــة قطــر، "القــدم ـ الســاق" لمركــز اإلبــداع الفنــي، 
"كــش يــا أســتاذ" لمركــز شــباب الدوحــة.

ــدي واحــد" . 18 ــق إال جن ــم يب ــنة 2000: مســرحيات "ل ــن عشــر س ــال الثام االحتف
لفرقــة قطــر، "زكريــا حبيبــي" لفرقــة الدوحــة، "األســير" لمركــز شــباب 

الدوحــة، "ارتجــال" لفرقــة نــادي الجســرة المســرحية.
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ــز . 19 ــدور اآلن" لمرك ــن ال ــرحيات "لم ــنة 2001: مس ــر س ــع عش ــال التاس االحتف
شــباب الدوحــة،" الحامــي والحرامــي" لنــادي الجســرة، "اإلمبراطــور جونــز" 

ــا وطــن" لفرقــة قطــر. لفرقــة قطــر، "الخيــول" لفرقــة الدوحــة، "ســام ي
الدوحــة، . 20 لفرقــة  "مواويــل"  مســرحيات   :2002 ســنة  العشــرون  االحتفــال 

"ماكبــث" لفرقــة قطــر، "االنتهازيــون ال يدخلــون الجنــة" لنــادي الجســرة، "مــن 
ــز شــباب الدوحــة. ــن" لمرك ضــد م

مالحظة: ألغي االحتفال بهذه المناسبة سنة 2003
االحتفــال الحــادي والعشــرون ســنة 2004: مســرحيات "مــا باقــي إال الزوليــة" . 21

لفرقــة الدوحــة، "مــن يطــرق البــاب" لمركــز شــباب الدوحــة، "عــرج الســواحل" 
لنــادي الجســرة، "ذهــب الموســيقى" لفرقــة قطــر.

االحتفــال الثانــي والعشــرون ســنة 2005: مســرحيات "شكســبير فــي الدوحــة" . 22
لمركــز شــباب الدوحــة، "الكرســي" لفرقــة الدوحــة، "التفاحــة تصــرخ" لفرقــة 

قطــر، "زهــرة صغيــرة يابســة" لنــادي الجســرة.
مالحظة:  ألغي االحتفال بهذه المناسبة سنة 2006.  

الثالــث والعشــرون ســنة 2007: مســرحيات "هلوســات" لفرقــة . 23 االحتفــال 
الدوحــة، "أوركســترا تايتانيــك" لفرقــة قطــر.

ــذه المناســبة ســنة 2008 وســنة 2009 وســنة  ــال به ــي االحتف مالحظــة :ألغ  
.2010

االحتفــال الرابــع والعشــرون ســنة 2011 مســرحيات "ُكلنــي ياجنــاب الســلطان" . 24
لفرقــة الدوحــة المســرحية، "نيجاتــف" لفرقــة قطــر المســرحية، "الكلــب" لشــركة 

المــوال الإنتــاج الفنــي، "قلــة أدب" لشــركة لمســة لإنتــاج الفنــي.
االحتفــال الخامــس والعشــرون ســنة 2012 مهرجــان الدوحــة المســرحي الــدورة . 25

ــة قطــر المســرحية،  ــة الدوحــة المســرحية، "البوشــية" لفرق 26، "كــرك" لفرق

"ثامــن أيــام األســبوع" لمؤسســة فضائيــة لإنتــاج الفنــي، "مواطــن بالمقلــوب" 
لمؤسســة دوحــة آرت لإنتــاج الفنــي، "العــرض األخيــر" لشــركة الســعيد لإنتاج 

الفنــي، "المزبلــة الفاضلــة" لمؤسســة الماســة لإنتــاج الفنــي. 
ــات  ــة لمؤسس ــرق تابع ــارك ف ــرة تش ــه ألول م ــان أن ــذا المهرج ــي ه ــظ ف ناح



99 مسيرة المسرح في قطر 

ــوم  ــال بالي ــي االحتف ــي الخاصــة بعــرض مســرحياتها ف ــاج الفن وشــركات اإلنت
العالمــي للمســرح، الــذي صــار اســمه بــدءاً مــن هــذه الســنة مهرجــان الدوحــة 

ــرحي. المس
االحتفال الســادس والعشــرون 2013 :  انقســمت العروض المســرحية المشــاركة . 26

فــي هــذا المهرجــان إلــى عــروض داخــل مســابقة المهرجــان وعــروض خــارج 
مســابقة المهرجــان، أمــا التــي دخلــت المســابقة فهــي مســرحيات "مهــرة" لفرقــة 
الدوحــة المســرحية، "فــي أعالــي الحــب" لفرقــة قطــر المســرحية، "الدكتاتــور" 
ــي،  ــاج الفن ــعيد لإنت ــركة الس ــعور" لش ــي، "المس ــاج الفن ــوال لإنت ــركة الم لش
"وطــن" لمؤسســة لمســة لإنتــاج الفنــي، "بيــت برنــارد ألبــا" لمؤسســة الماســة 
لإنتــاج الفنــي، وأمــا العــروض التــي خــارج المســابقة فهــي مســرحيات "العرس 
الوحشــي" لمؤسســة األبجــر لإنتــاج الفنــي، "المحنــة" لمؤسســة فضائيــة لإنتاج 
الفنــي، و"دقــت الســاعة" لمؤسســة دوحــة أرت لإنتــاج الفنــي، "طوفــان" 
لمؤسســة بــروق لإنتــاج الفنــي، "أبــو ســامة" لمؤسســة أصــول لإنتــاج الفنــي، 

"همــس الكراســي" لمركــز شــباب الدوحــة.
االحتفــال الســابع والعشــرون 2014 : مســرحيات "الجنــرال" لمؤسســة األبجــر . 27

ــة"  ــي، "اللوح ــاج الفن ــديم لإنت ــة س ــة" لمؤسس ــة حنظل ــي، "رحل ــاج الفن لإنت
لمؤسســة مشــيرب لإنتــاج الفنــي، "قصــة حــب بحريــة" لمؤسســة المــوال 
لإنتــاج الفنــي، "أم الســالفة" لفرقــة الدوحــة المســرحية، "اللظــى" لشــركة 
الســعيد لإنتــاج الفنــي، "الخلخــال" لفرقــة قطــر المســرحية، "العــرس الدمــوي" 

ــي(. ــاج الفن ــة لإنت ــة الماس لمؤسس
االحتفــال الثامــن والعشــرون 2015: مســرحية "أم الزيــن": إعــادة تقديــم احتفــاالً . 28

ــابقة،  ــارج المس ــنة 1975 خ ــرة س ــا ألول م ــى عرضه ــنة عل ــرور )40( س بم
ــرحية، "أم  ــة المس ــة الدوح ــاك" لفرق ــرحية، "هن ــر المس ــة قط ــة" لفرق "الخيم
ــاج  ــة لإنت ــة لمس ــراج" لمؤسس ــن األب ــرحية، "بي ــن المس ــة الوط ــار" لفرق حم
الفنــي، "ورقــة حــب لــن تنســى" لمؤسســة المــوال لإنتــاج الفنــي، "الســردال" 
ــون  ــد لفن ــة الغ ــار" لفرق ــت لم ــن ذهب ــى أي ــي، "إل ــاج الفن ــعيد لإنت لشــركة الس

ــي. ــاج الفن ــول" لمؤسســة مشــيرب لإنت ــارات عل ــا، "نه الدرام
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أحــواض . 29 فــي  "الغــرق  مســرحيات   :2016 والعشــرون  التاســع  االحتفــال 
ــي،  ــاج الفن ــة قطــر المســرحية، "الجــوع" لشــركة الســعيد لإنت الزجــاج" لفرق
"انكســارات ســعيد المجبــر" لفرقــة الدوحــة المســرحية، "ســجون" لفرقــة الغــد 

ــي. ــاج الفن ــة لإنت ــركة فضائي ــكان" لش ــة كل م ــا، "مدين ــون الدرام لفن

ونالحظ من هذا العرض ما يلي:
بــدءاً مــن ســنة 1996 تــم الســماح بإشــراك الفــرق المســرحية الشــبابية وفــرق . 1

النــوادي الثقافيــة ورعايــة الشــباب فــي تقديــم عــروض اليــوم العالمــي للمســرح.
ــا . 2 ــنتين )1991 و1992( كم ــي الس ــي للمســرح ف ــوم العالم ــال بالي ــي االحتف ألغ

ألغــي فــي الســنوات )2003 و2006 و2008 و2009 و2010(.
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مشاركة فرقة قطر المسرحية 
في االحتفال باليوم العالمي للمسرح ومهرجان الدوحة المسرحي 

من سنة 1995 إلى اآلن

تاريخ العرض اسم المخرج اسم المؤلف اسم المسرحية م
1995/03/30جاسم االنصاريالفونسو شاستريالكمامة1

المحارة ملكة األزمنة 2
1996/04/02حمد الرميحيحمد الرميحيالقديمة

1997/04/14حمد الرميحيحمد الرميحيسجات رسمية 3

1998/03/30سعد بورشيدد. رياض عصمتحكاية شهرزاد 4

1999/03/20سعد بورشيدكاتب ياسينسالفة عربية5

2000/03/27علي ميرزاإسماعيل ثامرلم يبقى اال جندي واحد6

2001/04/01صفوت الغشميوجين أونيلاإلمبراطور جونز7

2001/04/07سعد بورشيدحمد الرميحيسام يا وطن8

2002/04/16صاح القصبشكسبيرمكبث9

2004/04/25ناصر عبدالرضاصاح القصبذهب الموسيقى10

تسير عبدهللاما في البلد إال ها لولد11
2005/03/30ناصر عبدالرضاعبدالرحيم الصديقي

2007/03/29محمد نور هللاهيربيستو بوكتشيفأوركسترا تايتانك12

2011/04/27أسرة المسرحيةأشرف العوضينيجاتف13

2010/09/25ناصر عبدالرضاسعود الشمريعابر سبيل14

2012/03/27ناصر عبدالرضافاح شاكر في أعالي الحب15

2013/04/18فيصل رشيدسالم الحتاويالخلخال16

2015/04/24ناصر عبدالرضاعبدالرحمن المناعيالخيمة17

الغرق في أحواض 18
2016/03/28فيصل رشيدمحمود أبو عباسالزجاج

2022/03/27ناصر عبدالرضاطالب الدوسالُغــّبــة19



مسيرة المسرح في قطر  102

ألغـي االحتفـال باليـوم العالمـي للمسـرح فـي السـنوات )2003، 2006، 2008، 	 
.)2010  ،2009

توقـف مهرجـان الدوحـة المسـرحي الـذي كان بديـا لاحتفـال باليـوم العالمـي 	 
للمسـرح اعتبـارا مـن سـنة 2017.
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الجوائز التي حصلت عليها فرقة قطر المسرحية
عن مشاركتها في مهرجان الدوحة المسرحي )2012 – 2016(

حصــدت مســرحية "البوشــيه" تأليــف إســماعيل عبــدهللا إخــراج ناصــر عبدالرضا، 	 
ثمانيــة جوائــز مــن مهرجــان 2012 هــي : جائــزة أفضــل إضــاءة، جائــزة 
أفضــل ممثــل دور أول لناصــر المؤمــن، جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول لفاطمــة 
الشــروقي، جائــزة أفضــل نــص  إلســماعيل عبــدهللا، جائــزة أفضــل إخــراج لناصر 
ــزة  ــة( لفيصــل رشــيد، جائ ــان، )مناصف ــل دور ث ــزة أفضــل ممث عبدالرضــا، جائ

تقديريــة لفاطمــة شــداد. 
جائــزة أفضــل ســينوغرافيا لمســرحية "فــي أعالــي الحــب" للكاتــب العراقــي فــاح 	 

شــاكر إخــراج ناصــر عبدالرضــا مــن مهرجــان 2013.
جائــزة أفضــل ممثــل دور أول لفيصــل رشــيد عــن دوره فــي مســرحية "الخلخــال" 	 

تأليــف ســالم الحتــاوي وإخــراج فيصــل رشــيد مهرجــان 2014 
ناصــر 	  إخــراج  المناعــي  عبدالرحمــن  تأليــف  "الخيمــة"  مســرحية  حصــدت 

ــاج  ــل ماكي ــزة أفض ــي جائ ــان 2015 ه ــن مهرج ــز م ــة جوائ ــا، ثماني عبدالرض
زهــرة  مــع  ناصــر  لريــم  )مناصفــة(  أزيــاء  أفضــل  جائــزة  ناصــر،  لريــم 
إبراهيــم عــن أزيــاء مســرحية "نهــارات علــول"، جائــزة أفضــل مؤثــرات 
عبدالرضــا،  لناصــر  إضــاءة  أفضــل  جائــزة  المرزوقــي،  لمحمــد  صوتيــة 
إخــراج  أفضــل  جائــزة  رشــيد،  لفيصــل  ثــان  دور  ممثــل  أفضــل   جائــزة 
)مناصفــة( ناصــر عبدالرضــا مــع فهــد الباكــر عــن إخــراج مســرحية "نهــارات 

ــول". عل
ــان 	  ــل دور ث ــزة أفضــل ممث ــيد، جائ ــل دور أول لفيصــل رش ــزة أفضــل ممث جائ

لعبــدهللا العســم، جائــزة أفضــل مؤثــرات صوتيــة وموســيقية، لمســرحية "الغرق في 
أحــواض الزجــاج" تأليــف محمــود أبــو عبــاس، إخــراج فيصــل رشــيد مهرجــان 

.2016
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مشاركة فرقة الدوحة المسرحية
في االحتفال باليوم العالمي للمسرح 

ومهرجان الدوحة المسرحي من سنة 1995 إلى اآلن

تاريخ العرضاسم الفرقةاسم المؤلفاسم المسرحيةم

أحمــد 1 أبــو  رســائل 
يلــي لحو 1995/03/27عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيا

1996/03/27سعد بورشيدماجد بوشليبيحمدوس2

1997/04/06محمد البلمحسن حسينسقراط يبيع التحف3

1998/03/24عبد المنعم عيسىسعد هللا ونوسرأس المملوك جابر4

1999/03/16عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيغناوي الشمالي5

2000/03/29عبد الرحمن المناعيناجي الحايزكريا حبيبي6

2001/04/04عبد الرحمن المناعيد.إبراهيم غلومالخيول7

2002/04/14فالح فايزسالم الحتاويمواويل8

2004/04/03فالح فايزإسماعيل تامرمابقي إال الزولية9

2005/05/14فالح فايزطالب الدوسالكرسي10

2007/03/25عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيهلوسات11

كلني يا جناب 12
2021/04/21علي ميرزا محمودسعد الدين وهبهالسلطان

2012/03/20عبدالرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيكرك13

2013/04/07عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيمهرة14

2014/03/24عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيأم السالفة15

2015/04/24عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيهناك16

انكسارات سعيد 17
2016/03/30عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيالمجبر

2018/04/04عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيمسرحية18

2021/03/23عبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيوادي المجادير19

2022/03/29فالح فايزجمال عبدهللاصانع الدمى20
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ألغــي االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح فــي ســنة )2003، 2006، 2008، 	 
)2010  ،2009

توقــف مهرجــان الدوحــة المســرحي الــذي كان بديــا لاحتفــال باليــوم العالمــي 	 
للمســرح اعتبــارا مــن ســنة 2017.
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الجوائز التي حصلت عليها فرقة الدوحة المسرحية
عن مشاركتها في مهرجان الدوحة المسرحي )2012 - 2016(

جائــزة أفضــل ممثــل دور ثــان لعلــي ســلطان عــن دوره فــي مســرحية "كــرك" 	 
مــن مهرجــان 2012 مناصفــة مــع فيصــل رشــيد.

جائــزة  أفضــل ممثــل واعــد لجاســم الســعدي عــن المشــاركة بعــرض مســرحية 	 
"مهــرة" فــي مهرجــان 2013، تأليــف واخــراج عبدالرحمــن المناعــي.

ــان 2014  	  ــي مهرج ــالفة" ف ــرحية "أم الس ــرض مس ــور لع ــل ديك ــزة أفض جائ
ــي. ــن المناع ــراج عبدالرحم ــف واخ تألي

جائــزة أفضــل نــص مناصفــة لمســرحية "هنــاك" تأليــف عبدالرحمــن المناعــي، 	 
مــع نــص مســرحية "نهــارات علــول" تأليــف مرعــي الحليــان، وجائــزة أفضــل 

ممثــل دور أول ألحمــد عفيــف فــي مهرجــان 2015 .
جائــزة أفضــل إضــاءة وجائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــان لزينــب العلــي وجائــزة 	 

أفضــل ممثلــة واعــدة لشــيخة عبــدهللا فــي مهرجــان 2016، عــن مشــاركتها فــي 
ــن  ــراج عبدالرحم ــف وإخ ــر" تألي ــعيد المجب ــارات س ــرحية "إنكس ــرض مس ع

المناعــي.
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االحتفال باليوم العالمي للمسرح في سنة 2017

ــم  كان االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح لســنة 2017 ذو طبيعــة خاصــة ول  
يأخــذ الشــكل الــذي اعتــاد عليــه الجمهــور فــي الســنوات الســابقة  فقــد اقتصــر علــى 
تقديــم عــروض موســيقية وفنيــة مســاء يــوم 2017/03/27 حيــث تــم عــرض مشــاهد 
ــى المســرح  ــا عل ــة عيالن ــا فعالي ــز شــؤون المســرح منه ــا مرك ــن مســرحيات قدمه م

ــرحية. ــة المس للتربي
ــه  ــليطي وأخرج ــم الس ــه غان ــذي كتب ــبة" ال ــي الخش ــت ل ــرض "قال وكان ع  
جاســم األنصــاري  - إنتــاج مركــز شــؤون المســرح - هــو العــرض الرئيــس فــي هــذا 
االحتفــال. فهــو اســتعراض لنشــأة ومســيرة الحركــة المســرحية فــي العالــم منــذ بداياتهــا 
األولــى مــروراً بمحطاتهــا الهامــة والمؤثــرة وصــوالً إلــى عصرنــا الحالــي متضمنــا 

ــي قطــر. ــيرة المســرح ف ــات ومس بداي
واشــتمل االحتفــال علــى قــراءة كلمــة االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح التــي كتبتهــا 
فــي ذلــك العــام الفرنســية ايزابيــل هيوبــرت ونشــرتها الهيئــة الدوليــة للمســرح وترجمها 
ــح  ــي قطــر فال ــى الجمهــور ف ــي، وقرأهــا عل ــة الســعودي ســامي الزهران ــى العربي إل

فايــز.
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االحتفال باليوم العالمي للمسرح في سنة 2018

أخــذ االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح فــي ســنة 2018 شــكاً مختلفــاً   
وهــو االحتفــال بجميــع العــروض المســرحية التــي قدمتهــا الفــرق المســرحية األهليــة 
والخاصــة خــال الفتــرة مــن أكتوبــر 2017 إلــى مــارس 2018 ومنــح جوائــز ألفضــل 
هــذه العــروض ففــي تاريــخ 16 مــارس 2018 أعلــن صــاح عبــدهللا المــا مديــر مركز 
ــون  ــغ ملي ــدت مبل ــد اعتم ــوزارة ق ــة والرياضــة أن ال ــوزارة الثقاف شــؤون المســرح ب
وســتمائه ألــف لاير لتوزيعــه كجوائــز لألعمــال المســرحية وللفنانيــن المشــاركين فيهــا. 

و شاركت في هذه العروض كل من المسرحيات اآلتية:  
 مســرحية "الحصــار" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج جاســم األنصــاري إنتــاج . 1

ــر  ــى 9 أكتوب ــبتمبر إل ــن 26 س ــت م ــي وعرض ــاج الفن ــيرب لإنت ــركة مش ش
.2017

ــيد . 2 ــعد البورش ــراج س ــم وإخ ــف عبدالعزيزجاس ــز" تألي ــرة الع ــرحية "دي    مس
ــر 2017. ــى 30 نوفمب ــر إل ــن 25 أكتوب ــي وعرضــت م ــاج الفن ــار لإنت ــاج المن إنت

 مســرحية "شــللي يصيــر" تأليــف وإخــراج غانــم الســليطي إنتــاج الــدار القطريــة . 3
لإنتــاج الفنــي وعرضــت خــال الفتــرة مــن 28 ديســمبر 2017 إلــى 10 فبرايــر 

.2018

 مســرحية "مواطــن بااليجــار" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج فالــح فايــز إنتــاج . 4
الســعيد لإنتــاج الفنــي وعرضــت خــال الفتــره مــن 29 فبرايــر إلــى 15 مــارس 

.2018

وفــي مســــــاء يـــــوم 27 مــارس 2018 وبمناســبة االحتفــــــال باليــوم العالمــي   
ــة العناصــر المســرحية وشــهد  ــي كاف ــن ف ــم المتميزي ــال بتكري للمســرح جــرى االحتف
ــه واخرجــه  ــذي كتب ــت الشــعري "كرامــة وطــن" ال ــك عــرض األوبري ــال كذل االحتف
حمــد الرميحــي، إنتــاج مركــز شــؤون المســرح وتــدور أحداثــه حــول قصــة حــب تنشــأ 
ــرض  ــذي ف ــر ال ــن الحصــار الجائ ــتفادت قطــر م ــف اس ــم( و)قطــر( وكي ــن )حكي بي
عليهــا، وقــام بتمثيــل أدوار األوبريــت كل مــن علــي ميــرزا محمــود وخالــد عبدالكريــم 

ــدى أحمــد وســماح الســيد.  ون
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كمــا اشــتمل االحتفــال علــى قــراءة كلمــة الهيئــة الدوليــة للمســرح التــي كتبهــا في 	 
هــذه الســنة خمســة مســرحيين مــن قــارات العالــم، وكتــب كلمــة قــارة آســيا التــي 
ننتمــي إليهــا الهنــدي رام غوبــال، وقرأهــا علــى جمهــور الحاضريــن فــي قطــر 

مــرزوق بشــير بــن مــرزوق.
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االحتفال باليوم العالمي للمسرح في سنة 2019

علــى غــرار االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح فــي ســنة 2018 كان االحتفــال   
ــرق  ــا الف ــي قدمته ــروض المســرحية الت ــع الع ــال بجمي ــو االحتف ــام، وه ــك الع ــي ذل ف
ــى منتصــف  ــر 2019 إل ــة يناي ــن بداي ــرة م ــة والخاصــة خــال الفت المســرحية األهلي
ســبتمبر 2019 ومنــح جوائــز ألفضــل هــذه العــروض مــن خــال المبلــغ الــذي اعتمدتــه 

ــف لاير. ــتمائه أل ــون وس ــدره ملي ــوزاره وق ال
ــي  ــار الت ــذه الســنة مســرحيات الكب ــال ه ــي احتف ــال ف    وشــاركت مســرحيات األطف

ــة:   ــه وهــي المســرحيات اآلتي عرضــت في
 مســرحية "جميــل بعــد التعديــل" تأليــف وإخــراج ســعود الشــمري إنتاج مؤسســة . 1

الــدالل لإنتــاج الفنــي وعرضــت مــن 1 إلى 15 ينايــر 2019.
 مســرحية "كومبــارس" تأليــف وإخــراج غانــم الســليطي وإنتــاج الــدار القطريــة . 2

لإنتــاج الفنــي وعرضــت مــن 2 فبرايــر إلــى 5 مــارس 2019.
 مســرحية األطفــال "بائعــة الكعــك" تأليــف عبدالرحيــم الصديقــي وتيســير عبدهللا . 3

ــي وعرضــت  ــاج الفن ــة لإنت ــاج شــركة فضائي إخــراج ناصــر عبدالرضــا وإنت
ــارس  ــى 25 م ــن 15 إل ــي م ــى مســرح قطــر الوطن ــى عل ــن األول ــى فترتي عل
2019 واألخــرى علــى مســرح كتــارا خــال الفتــره مــن 30 مايــو إلــى 6 يونيــو 

.2019

ــي  ــان العرب ــابعة للمهرج ــدوره الس ــي ال ــك" ف ــة الكع ــرحية "بائع ــاركت مس ش  
لمســرح الطفــل الــذي أقيــم فــي دولــه الكويــت الشــقيقة خــال شــهر يوليــو 2019 
ــرحية  ــع مس ــة م ــرحي مناصف ــل مس ــل عم ــزة أفض ــرحية بجائ ــازت المس وف

ــة. ــى" الكويتي ــم الدم "عال
ــي . 4 ــل الرحيم ــز وخلي ــح فاي ــف فال ــال "فرســان الوطــن" تألي ــرحية األطف  مس

ــال  ــت خ ــي وعرض ــاج الفن ــعيد لإنت ــركة الس ــاج ش ــز إنت ــح فاي ــراج فال وإخ
الفتــره مــن 1 إلــى 15 أبريــل 2019.

 مســرحية "خربطيشــن" تأليــف وإخــراج طالــب الــدوس إنتــاج مؤسســة أورانــج . 5
لإنتــاج الفنــي وعرضــت خــال الفتــره مــن 18 أبريــل إلــى 3 مايــو 2019.
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ــح المناعــي . 6 ــر الســام" تأليــف وإخــراج صال ــال "بلقيــس طائ  مســرحية األطف
وإنتــاج مؤسســة اإلبــداع لإنتــاج الفنــي وعرضــت خــال الفتــرة مــن 5 إلــى 14 

يونيــو 2019.
ــي . 7 ــرازق الربيع ــي عبدال ــف العمان ــال "حــاق األشــجار" تألي  مســرحية األطف

إخــراج إبراهيــم الري إنتــاج فرقــة الوطــن المســرحية وعرضــت يومــّي 
ــبت  ــة والس ــّي الجمع ــاً ويوم ــداً يومي ــاً واح ــع عرض ــس بواق ــاء والخمي األربع
ــاث  ــدة ث ــو 2019 ولم ــخ 20 يولي ــن تاري ــاراً م ــاً اعتب ــن يومي ــع عرضي بواق

ــابيع. أس
 مســرحية األطفــال "شــجره اللؤلــؤ" تأليــف شــيخه الزيــاره إخــراج فالــح فايــز . 8

إنتــاج فرقــة الدوحــة المســرحية وعرضــت مــن تاريــخ 4 إلــى 20 يوليــو 2019.
و فــي يــوم الســبت 11 ينايــر 2020 أقيــم حفــل ختــام الموســم المســرحي وتوزيــع 	 

ــز  ــوم مرك ــرة يق ــزة وألول م ــع )44( جائ ــل توزي ــهد الحف ــث ش ــز، حي الجوائ
شــؤون المســرح بتكريــم العامليــن فــي تنفيــذ الديكــور بمســرح قطــر الوطنــي، 
ــور يوســف  ــذ الديك ــد ومنف ــد أس ــور أحم ــذ الديك ــن منف ــم كل م ــم تكري ــث ت حي
حســن واللذيــن شــاركا فــي تنفيــذ جميــع الديكــورات الخاصــة بالمســرحيات التــي 
عرضــت علــى مســرح قطــر الوطنــي منــذ أكثــر مــن 20 عامــاً وإلــى تاريخــه 

بصفــة متواصلــة دون راحــة. 
ــار 	  ــاج مســرحي للكب ــزة أفضــل إنت ــى جائ ــارس" عل ــت مســرحية "كومب حصل

ــتعراض. وأفضــل اس
حصلت مسرحية "بائعة الكعك" على جائزة أفضل إنتاج مسرحي لألطفال.	 
وفــي يــوم 27 مــارس 2019 اقتصــر االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح بمســرح 	 

قطــر الوطنــي علــى قــراءة كلمــة الهيئــة الدوليــة للمســرح التــي كتبهــا المخــرج 
المســرحي الكوبــي كارلــوس ســيلدران، وقرأهــا علــى جمهــور الحاضريــن فــي 

قطــر ناصــر عبدالرضــا.
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االحتفال باليوم العالمي للمسرح في سنة 2021

أخــذ االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح فــي عــام 2021 شــكاً مغايــراً   
لاحتفــاالت التــي ســبقته فقــد اقتصــر هــذا االحتفــال علــى عــدة فعاليــات اشــتملت علــى:

ــة . 1 ــة الدولي ــا الهيئ ــي تعده ــرح الت ــي للمس ــوم العالم ــال بالي ــة االحتف ــراءة كلم ق
للمســرح التــي يرمــز لهــا باألحــرف )ITI( وهــي تتبــع كمــا أشــرنا آنفــاً لمنظمــة 
األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو( التــي كتبتهــا ســنة 2021 
البريطانيــة هليــن ميريــن، وقرأهــا علــى جمهــور الحاضريــن فــي قطــر موســى 
زينــل موســى، مســاعد وكيــل وزارة االعــام والثقافــة األســبق لشــؤون الثقافــة 

الفنــون.
ــال . 2 ــم خ ــذي أقي ــي ال ــي الثان ــرح الجامع ــان المس ــز مهرج ــع جوائ ــل توزي حف

الفتــره مــن 21 إلــى 24 مــارس 2021.
عــرض مســرحية "وادي المجاديــر" التــي كتبهــا وأخرجهــا عبدالرحمــن المناعي . 3

وإنتــاج فرقــة الدوحــة المســرحية وقــام بــاألدوار الرئيســية فيهــا أحمــد عفيــف 
ــي دور  ــي دور أم ســعد وجاســم الســعدي ف ــي ف ــب العل ــداوي زين ــي دور الم ف
ــر  ــرح قط ــى مس ــارس 2021 عل ــبت 27 م ــوم الس ــاء ي ــدو(، مس ــعيد )المج س

الوطنــي.

وتتنــاول المســرحية  ثنائيــة الحيــاة والمــوت وتحــوالت اإلنســان فــي ظــل   
الكــوارث التــي تحــل بــه. فقــد اجتــاح قطــر ومناطــق أخــرى مــن الخليــج 
العربــي وبــاء الجــدري فــي عــام 1932 وعلــى الرغــم مــن أن مســرحية "وادي 

المجاديــر" تعتبــر عمــاً تراثيــاً إال أنهــا تحمــل أبعــاداً وجوديــة.
ألغي االحتفال باليوم العالمي للمسرح لسنة 2020 بسبب جائحة كورونا.	 
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االحتفال باليوم العالمي للمسرح في سنة 2022
مهرجان المسرح الجامعي الثالث 2022

مهرجان الدوحة المسرحي 34

ــزاً إذ  ــاالً ممي ــنة 2022 احتف ــي س ــرح ف ــي للمس ــوم العالم ــال بالي كان االحتف  
اشــتمل علــى العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة، بمناســبة االحتفــال بمــرور خمســين ســنة 
ــنة  ــي س ــام ف ــا وزارة اإلع ــت به ــة اعترف ــرحية قطري ــة مس ــيس أول فرق ــى تأس عل

 .1972
ــه مهرجــان الدوحــة المســرحي  ــق علي ــذي أطل ــال ال ــد اشــتمل هــذا االحتف وق  
34 علــى عــدة فعاليــات عــروض مســرحية للفــرق المســرحية األهليــة وفــرق المســرح 
الجامعــي، وتكريــم عــدد مــن المســرحيين األحيــاء والراحليــن، توزيــع نــص مســرحية 
"قالــت لــي الخشــبة"، قــراءة الكلمــة الســنوية للهيئــة الدوليــة المســرحية وحفــل توزيــع 

ــز المهرجــان. جوائ

عروض الفرق المسرحية األهلية: 

فرقــة قطــر المســرحية : مســرحية "الغّبــة" تأليــف طالــب الــدوس، الفكــرة . 1
والســينوغرافيا واإلخــراج ناصــر عبدالرضــا.

 فرقــة الدوحــة المســرحية : مســرحية "صانــع الدمــى" تأليــف جمــال عبــدهللا، . 2
إخــراج فالــح فايــز.

 فرقــة الوطــن المســرحية : مســرحية "قصــة حــب دانــه" تأليــف إخــراج حمــد . 3
الرميحــي.

عروض فرق المسرح الجامعي التي أقيمت تحت عنوان شبابنا على المسرح:
 
 فرقــة جامعــة قطــر: مســرحية "مــا وراء ســنتارا" عــن روايــة أحــدب نوتــردام، . 1

لفيكتــور هوجــو، إخــراج فيصــل العذبــة.
 فرقــة جامعــة لوســيل: مســرحية "مجلــس العــدل" تأليــف توفيــق الحكيــم، إخراج . 2

عبدالرحمــن األحبابي.
ــد . 3 ــة بل ــن رواي ــان" ع ــرحية "وادي العمي ــي: مس ــمال األطلنط ــة ش ــة كلي  فرق

ــي. ــد العل ــراج أحم ــز، إخ ــورج ويل ــرت ج ــان، لهرب العمي
 فرقــة كليــة المجتمــع: مســرحية "ســت شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف" للويجــي . 4

بيرانديلــو، إخــراج إبراهيــم الري.
 فرقــة معهــد الدوحــة للدراســات: مســرحية "الفيــل ياملــك الزمــان" تأليــف ســعد . 5
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هللا ونــوس، إخــراج يوســف أمجيــدة، إشــراف رؤى القلعــي.
تكريــم المســرحيين: رشــحت الفــرق المســرحية األهليــة القطريــة األســماء اآلتية 	 

لتكريمهــم فــي إحتفــال هــذه الســنة:

فرقة قطـر: سّيار الكواري – ناصر عبدالرضا.. 1
فرقة الدوحة: خليفة جمعان – محمد حسن.. 2
فرقة الوطـن: عبدهللا غيفان – سعيد المناعي.. 3

طبــع وتوزيــع نــص مســرحي : قــام مركــز شــؤون المســرح بطبــع نــص 	 
مســرحية "قالــت لــي الخشــبه" فــي كتــاب وهــو النــص الذي كتبــه غانم الســليطي 
وأخرجــه جاســم األنصــاري، وتــم عرضــه فــي احتفــال اليــوم العالمــي للمســرح 

ســنة 2017 وقــد أشــرنا إليــه فيمــا ســبق.
ــنة 	  ــذه الس ــا ه ــي كتبه ــنة 2022 الت ــرح لس ــة للمس ــة الدولي ــة الهيئ ــراءة كلم ق

ــى مســرح  ــدور الكلمــة حــول الدعــوة إل ــر ســيلرز، وت المخــرج األمريكــي بيت
ــرية. ــتقبل البش ــف بمس ــي تعص ــروب الت ــرف والح ــف والتط ــذ العن ينب

شخصية المهرجان علي حسن :
مواليد 13 ديسمبر 1952.	 
من مؤسسي فرقة المسرح القطري سنة 1972 ومن مؤسسي، فرقة دار المعلمين 	 

سابقاً – تخرج في معهد الفنون المسرحية بالكويت سنة 1982 من قسم التمثيل 
واإلخراج.

قام بأدوارالبطولة في عدد كبير من المسرحيات بلغ عددها )23( مسرحية كانت 	 
أولها مسرحية "صقر قريش" سنة 1971 وأخرج مسرحية "السيف والضيف" 
سنة 1991 لفرقة المسرح القطري، وقام بالتمثيل في عدد كبير من المسلسات 
سنة  الحزين"  "الشراع  هما  للسينما  وفيلمين  مسلساً،   )25( بلغت  التلفزيونية 
1978 إنتاج تلفزيون تلفزيون قطر و"عقارب الساعة" سنة 2010 إنتاج وزارة 

الثقافة والفنون والتراث، باإلضافة إلى عدد من المسلسات اإلذاعية.
تم تكريمه في عدد من المهرجانات المسرحية المحلية والخليجية والعربية تقديراً 	 

لجهوده المتواصلة وإخاصه لفن التمثيل. 
وقد قام سعادة وزير الثقافة بتكريمه في هذا المهرجان تقديراً لعطائه الفني طوال 	 

نصف قرن من الزمان.
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ندوات المهرجان : 
أوالً: الندوات الفكرية: 

أقيمت على هامش المهرجان ثالث ندوات هي: 
نــدوة )المســرح القطــري 50 عامــاً( يــوم 21 مــارس 2022 تحــدث فيهــا حســن . 1

رشــيد وعبــدهللا أحمــد عبــدهللا.
نــدوة )قــراءة فــي تجربــة عبدالعزيــز جاســم المســرحية( يــوم 23 مــارس 2022 . 2

تحــدث فيهــا محمــد أبــو جســوم وفالــح فايــز وســعد البورشــيد. 
نــدوة )المهرجانــات المســرحية إلــى أيــن( يــوم 25 مــارس 2022 تحــدث فيهــا . 3

مــرزوق بشــير وعلــي العنــزي. 

ثانياً : الندوات التطبيقية: 
أعقــب عــرض كل مســرحية مــن مســرحيات المهرجــان نــدوة تطبيقيــة، وتولــى إدارة 

هــذه النــدوات كل مــن : 
غازي حسين  - مسرحية "6 شخصيات تبحث عن مؤلف".. 1
سعد البورشيد – مسرحية "وادي العميان". . 2
حسن رشيد – مسرحية "ما وراء سنتارا". . 3
علي ميرزا محمود – مسرحية "الفيل يا ملك الزمان". . 4
رواء المنيع – مسرحية "مجلس العدل". . 5
جليلة النهدي – مسرحية "صانع الدمى".. 6
بهاء زهير – مسرحية "قصة حب دانة".. 7
حنان قصاب – مسرحية "الغّبة".. 8

 لجنة تحكيم المهرجان:
تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من كل من : 

أحمد عبدالملك – رئيساً.. 1
علي الحمادي – عضواً.. 2
محمد الخليفي – عضواً. . 3
محمد السني – عضواً. . 4
هدية سعيد – عضواً.. 5

وتولى سكرتارية اللجنة محمد حجازي، الموظف بمركز شؤون المسرح.
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حفــــل الختـــام:

شــهد يــوم األحــد 27 مــارس 2022 حفــل ختــام المهرجــان الــذي اشــتمل علــى   
عــدة فعاليــات بحضــور ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن بــن حمــد آل ثانــي وزيــر الثقافــة، 

ــي: ــم الصديق ــرح عبدالرحي ــؤون المس ــز ش ــام لمرك ــر الع والمدي

ــعيد . 1 ــة س ــن هدي ــا كل م ــام بقراءته ــرح وق ــة للمس ــة الدول ــة الهيئ ــراءة كلم ق
وخالــد عبدالكريــم وفيصــل رشــيد.

ــعار . 2 ــي أش ــد الرميح ــص حم ــة ون ــة"، رؤي ــرح نجم ــرحية "مس ــرض مس ع
عبدالحميــد اليوســف، ألحــان خالــد الســالم، إخــراج إبراهيــم الري وهــو يحكــي 

ــي 50 ســنة. ــاء مســيرة المســرح القطــري ف ــل والغن بالتمثي

تكريم رؤساء قسم المسرح السابقين:. 3
ــد آل  ــن حم ــن ب ــيخ عبدالرحم ــعادة الش ــام س ــان قي ــام المهرج ــل خت ــهد حف وش
ــم تكريــم رؤســاء قســم المســرح  ثانــي، وزيــر الثقافــة، بتكريــم علــي حســن، ث

ــم : ــابقين وه الس
محمد هتيمي عواد.	 
سالم ماجد المرزوقي.	 
صالح أحمد المناعي.	 
سنان عبدالرحمن المسلماني.	 
سعد يوسف البورشيد.	 
أحمد عبدالرحمن المفتاح.	 
صاح عبدهللا الما.	 

تكريم عدد من رّواد المسرح :. 4
فرقة قطر المسرحية: كل من سّيار الكواري وناصر عبدالرضا.	 
فرقــة الدوحــة المســرحية: كل مــن خليفــة جمعــان ومحمــد حســن 	 

المحمــدي.
فرقة الوطن المسرحية: كل من عبدهللا غيفان وسعيد المناعي.	 

توزيع جوائز المهرجان :. 5
 جوائز مهرجان الدوحة المسرحي 34 :	 

كمـا شـهد حفـل الختـام توزيع جوائـز هذا المهرجـان، حيث أعلنـت لجنة تحكيم 
المهرجـان بحضـور سـعادة الشـيخ عبدالرحمـن بـن حمـد آل ثانـي وزير 
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الثقافة، ومدير عام مركز شـؤون المسـرح عبدالرحيم الصديقي، أسـماء 
الفنانيـن الذيـن فـازوا بجوائـز المهرجـان وذلك علـى النحو اآلتي :

جائــزة أفضــل ممثــل دور أول، ناصــر حبيــب عــن دوره فــي مســرحية  	 
"الغبــة" لفرقــة قطــر المســرحية.

جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول، زينــب العلــي عــن دورهــا فــي مســرحية 	 
"قصــة حــب دانــة" لفرقــة الوطــن المســرحية.

جائــزة أفضــل ممثــل دور ثــان، فيصــل رشــيد، عــن دوره فــي مســرحية 	 
"الغبــة" لفرقــة قطــر المســرحية.

جائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــان، العنــود الخوالــي عــن دورهــا فــي 	 
مســرحية "قصــة حــب دانــة" لفرقــة الوطــن المســرحية.

جائــزة أفضــل ســينوغرافيا، عــرض مســرحية "قصــة حــب دانــة" 	 
لفرقــة الوطــن المســرحية.

ــة" 	  ــة حــب دان ــرحية "قص ــص مس ــرحي، ن ــص مس ــزة أفضــل ن جائ
تأليــف حمــد الرميحــي لفرقــة الوطــن المســرحية.

جائــزة أفضــل إخــراج، عــرض مســرحية "قصــة حــب دانــة" للمخــرج 	 
حمــد الرميحــي، لفرقــة الوطــن المســرحية.

جائــزة أفضــل عــرض مســرحي، مســرحية "قصــة حــب دانــة" لفرقــة 	 
الوطــن المســرحية.

جوائز مهرجان المسرح الجامعي الثالث 2022:

حيث  الثالث،  الجامعي  المسرح  مهرجان  جوائـز  توزيع  المهرجان  ختام  حفل  وشهد 
أعلنت لجنة تحكيم المهرجان بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير 
الثقافة، والسيد عبدالرحيم الصديقي، مدير عام مركز شؤون المسرح، أسماء الفنانين 

الذين فازوا بجوائز عن العروض التي قدموها، وذلك على النحو اآلتي:

النصر، عن دورها في مسرحية "ست شخصيات 	  لولوه  أفضل ممثلة،  جائزة 
تبحث عن مؤلف" لكلية المجتمع. 

سنتارا” 	  وراء  “ما  مسرحية  في  دوره  عن  الما  عبدهللا  ممثل،  أفضل  جائزة 
لجامعة قطر.

جائزة أفضل سينوغرافيا، عرض مسرحية "ما وراء سنتارا" لجامعة قطر.	 
جائزة أفضل إخراج، فيصل العذبة عن مسرحية "ما وراء سنتارا" لجامعة قطر.	 
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جائزة أفضل عرض مسرحي متميز، مسرحية "ما وراء سنتارا" لجامعة قطر.	 

ــد  ــز جاســم فق ــان الراحــل عبدالعزي ــت اســم الفن ــي حمل ــز التشــجيعية الت ــا الجوائ أم
حصــل عليهــا كل مــن:

ــد 	  ــان" لمعه ــك الزم ــا مل ــل ي ــي مســرحية "الفي ــا ف ــش، عــن دوره عائشــة العي
ــات. ــة للدراس الدوح

ــة شــمال 	  ــان" لكلي ــي مســرحية "وادي العمي ــن كســاب، عــن دوره ف عبدالرحم
األطلنطــي.

6.   ما زالوا في الذاكرة :

تحــت هــذا العنــوان قــام مركــز شــؤون المســرح بتزييــن مدخــل مســرح الدراما   
بالحــي الثقافــي ببوســترات تحمــل صــور وأســماء الفنانيــن الذيــن رحلــوا عــن عالمنــا، 
كمــا قــام بتضميــن كتــاب التعريــف بفعاليــات المهرجــان بصورهــم ونبــذة عــن كل فنــان 

منهــم وهــم :

الوفــــاةالمولـــدالفنــــــانم
19572018عبدالعزيز جاسم1

19482017موسى عبدالرحمن2

19522019حســن إبراهيم3

19452014هــــال محمد4

19502017 محمد سلطان الكواري5

19562012حســن حسين6

19592020مبارك الكواري7

19592017درويش علي8

19552017حيــــدر محمد9

19772020عبداللطيف الشرشني10

نسأل هللا العلي العظيم أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل مثواهم الجنة.
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الفنانون المكرمون في احتفال
اليوم العالمي للمسرح )من سنة 1996 إلى سنة 2005(

علــى الرغــم مــن أن الفــرق المســرحية القطريــة بــدأت االحتفــال باليــوم   
العالمــي للمســرح بتقديــم عروضهــا المســرحية منــذ ســنة 1981، إال أن فكــرة االحتفــال 
بتكريــم المســرحيين لــم تبــدأ إال فــي االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح لســنة 1996، 
وتجــدر الماحظــة إلــى أنــه لــم يتــم االحتفــال بهــذه المناســبة فــي الســنوات )1991 - 
1992 - 2003 - -2006 - 2008 - 2009 - 2010( وماحظــة أن احتفــال ســنة 2011 

ــم. ــة التكري ــم يتضمــن فعالي ل
و نعرض فيما يلي أسماء الذين تم تكريمهم في احتفالية اليوم العالمي للمسرح:

سنة التكريماالحتفالاسم الفنان م

1996الرابع عشرعلي حسن1

1996الرابع عشرهدية سعيد2

1996الرابع عشرعلى ميرزا محمود3

1996الرابع عشرمحمد البلم4

1997الخامس عشرعبدهللا أحمد 5

1997الخامس عشرصاح درويش6

1997الخامس عشرعلي سلطان7

1997الخامس عشرفالح فايز8
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سنة التكريماالحتفال اسم الفنانم
1998السادس عشرمحمد سلطان الكواري 1

1998السادس عشرسلوى عبدهللا 2

1998السادس عشرناصر عبدالرضا3

1998السادس عشرجاسم األنصاري4

1998السادس عشرعبدالرحمن المناعي5

1998السادس عشرغانم السليطي6

1998السادس عشرحسن حسين7

1998السادس عشرجبر الفياض8

1998السادس عشرصفوت الغشم9

1998السادس عشرسالم الجحوشي 10

1998السادس عشرعبدالواحد محمد11

1998السادس عشرطالب الدوس12

1998السادس عشرحمد الرميحي13

1998السادس عشرحسن رشيد14

1998السادس عشرأحمد المفتاح15

1999السابــع عشـرسيار الكواري16

1999السابــع عشـرحمد عبدالرضا17

2000الثامـن عشــريوسف سلطان18

2000الثامـن عشــرغازي حسين19

2000الثامـن عشــرعبدهللا حامد20
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سنة التكريماالحتفالاسم الفنانم

2001التاسع عشرعبداللطيف سمهون21

2001التاسع عشرهال محمد22

2001التاسع عشرفاروق المنصوري23

2001التاسع عشرخليفة السيد24

2001التاسع عشرإبراهيم محمد25

2002العشرونصاح الما26

2002العشرونمحمد نوح27

2002العشرونأحمد المفتاح28

2002العشرونحسين العبيدلي29

2004الحادي والعشرونعبدهللا دسمال الكواري 30

2004الحادي والعشرونعلي يوسف الحمادي31

2004الحادي والعشرونسالم الجحوشي32

2004الحادي والعشرونعلي الخلف33

2005الثاني والعشرونمبارك شاهين الكواري 34

2005الثاني والعشرونعبدالرحمن المناعي 35

2005الثاني والعشرونحمد مراد36

2005الثاني والعشرونأحمد الفضالة37

2005الثاني والعشرونعبدالرحمن محمد38
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الفنانون المكرمون 
في مهرجان الدوحة المسرحي )من سنة 2012 إلى سنة 2016(

المكرمون في المهرجان األول 2012:

الفرقةالفنانم
فرقة قطر المسرحيةحسن إبراهيم1

فرقة قطر المسرحيةموسى عبدالرحمن2

بترشيح من قسم المسرحوداد عبداللطيف الكواري    3

المكرمون في المهرجان الثاني 2013 :

الفرقةالفنانم
فرقة الدوحة المسرحية عبدالعزيز جاسم               1

فرقة الدوحة المسرحية جبر الفياض2

فرقة قطر المسرحية محمد سلطان الكواري3

فرقة قطر المسرحيةصاح درويش4

المكرمون في المهرجان الثالث 2014 :

الفرقةالفنانم

فرقة قطر المسرحيةهال محمد 1

رئيس قسم المسرح األسبقسنان المسلماني2

فرقة الدوحة المسرحيةخالد عبدالكريم الحمادي3
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المكرمون في المهرجان الرابع 2015 : 

الفرقةالفنانم

رئيس قسم المسرح األسبق ومخرج سالم ماجد المرزوقي1
مسرحي

 ناقد وكاتب مسرحيمرزوق بشير بن مرزوق2

عضو فرقة مسرح السد وممثل وكاتب خالد الزيارة3
مسرحي

من مؤسسي فرقة المسرح القطري يوسف سلطان4
وممثل

عضو فرقة مسرح االضواء ثم فرقة  خالد سالم5
الدوحة المسرحية وممثل

المكرمون في المهرجان الخامس 2016 :

الفرقةالفنانم
فرقة قطر المسرحيةعبدالرحيم الصديقي1
فرقة الدوحة المسرحيةناصر صالح الخاقي 2
فرقة الوطن المسرحية صالح أحمد غريب3
فرقة الغد لفنون الدراما يوسف زينل موسى 4

زهير رضوان غزال 5
بترشيح من قسم المسرح بإدارة 

الثقافة والفنون 
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)4(
دمج الفرق

املسرحية األهلية
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دمج الفرق المسرحية األهلية

ــى إدارة  ــنة 1994، كان عل ــع س ــي مطل ــة ف ــة العالمي ــة االقتصادي ــد األزم بع  
الثقافــة والفنــون وهــي إحــدى إدارات وزارة اإلعــام أن تختــار مــا بيــن رفــع الدعــم 
ــذه  ــد ه ــراط لعق ــك انف ــي ذل ــة، وف ــت قائم ــي كان ــة الت ــرق المســرحية األربع ــن الف ع
الفــرق وضيــاع لمكتســبات الحركــة المســرحية والعــودة إلــى نقطــة الصفــر مــن جديــد، 

ــى النصــف.  ــم إل ــذا الدع ــض ه أو خف
ــرق  ــاء الف ــع رؤس ــاع م ــد إجتم ــى عق ــت اإلدارة إل ــار دع ــذا االختي ــام ه أم  
ــم  ــاع ت ــذا االجتم ــد ه ــن، وبع ــن الخياري ــد هذي ــى أح ــاق عل ــة لاتف المســرحية األربع
االتفــاق علــى تخفيــض بنــد دعــم الفــرق المســرحية إلــى النصــف ودمــج الفــرق 
المســرحية األربعــة فــي فرقتيــن - فرقــة المســرح القطــري وفرقــة المســرح الشــعبي 
فــي فرقــة أطلــق عليهــا اســم فرقــة قطــر المســرحية، وفرقــة مســرح األضــواء وفرقــة 
ــم  ــذا ت ــرحية - وهك ــة المس ــة الدوح ــم فرق ــا اس ــق عليه ــة أطل ــي فرق ــد ف ــرح الس مس
الهــروب مــن الخيــار األول وهــو حــل الفــرق المســرحية األربعــة التــي كانــت علــى 

الســاحة المســرحية.
ــك  ــرار بحــزن شــديد، ومــع ذل ــون هــذا الق ــد اســتقبل المســرحيون القطري وق  
فقــد اجتــازوا تداعيــات هــذا القــرار، وحــاول كل منهــم أن يؤكــد ذاتــه، خاصــة بعــد أن 
بــدأت فكــرة تأســيس شــركات ومؤسســات اإلنتــاج المســرحي »الخــاص« أو المســرح 

ــذا االســم. ــه ه ــق علي ــاس أن يطل ــو لبعــض الن ــا يحل »التجــاري« كم
        ونــورد فيمــا يلــي مجمــل اإلنتــاج المســرحي األهلــي القطــري بعــد دمــج 
الفــرق المســرحية األربــع التــي كانــت قائمــة قبــل ســنة 1995 وحتــى اآلن مــن خــال 
العــروض المســرحية التــي قدمتهــا فرقــة قطــر المســرحية وفرقــة الدوحــة المســرحية 

وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
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انتاج فرقة قطر المسرحية من سنة 1995 إلى اآلن

تاريخ العرضاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
1995/03/30جاسم االنصاريالفونسو شاستريالكمامة 1

1995/05/20حمد الرميحي حمد الرميحي مظلوم ظلم مظلوم2

1995/11/20صالح المناعيعبدهللا الهيمونيزهرة والمارد3

المحارة ملكة األزمنة 4
1996/02/04حمد الرميحيحمد الرميحيالقديمة

1997/04/14حمد الرميحيحمد الرميحي سجات رسمية 5

1997/04/17حسن ابراهيمحمد عبدالرضاعودة الساحر شحتوت6

عبد الرحيم الصديقي أحدب نوتردام7
1998/01/29ناصر عبد الرضاتيسير عبد هللا

1998/03/30سعد بورشيدرياض عصمتحكاية شهرزاد8

عبدالرحيم الصديقي ياسمينة والسندباد9
1999/02/17حسن ابراهيمتيسير عبد هللا 

1999/03/20سعد بورشيدكاتب ياسينسالفة عربية10

2000/01/02ناصر عبد الرضانور الدين الهاشميأنا جحا11

2000/03/27علي ميرزا محمودإسماعيل ثامرلم يبق إال جندي واحد12

2001/03/05ناصر عبد الرضاعواطف نعيم قطعة 1312

2001/04/01صفوت الغشم يوجين أونيلاالمبراطور جونز14

2001/04/07حمد الرميحي حمد الرميحيسام يا وطن15

2001/10/01سعد بورشيدأحمد هاتفبيان أول للنهاية16

2002/04/16صاح القصبشكسبيرمكبث17

2002/10/27ناصر عبد الرضاصاح القصبهذيانات ُمرة18

2003/04/12فهد الباكرصالح السعداللعبة مع فاوست19

2003/09/21حمد الرميحيحمد الرميحيالقرن االسود20

2004/04/25ناصر عبد الرضاصاح القصبذهب الموسيقى21
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تيسير عبد هللا على الطاير21
2004/12/10سعد بورشيدعبد الرحيم الصديقي 

تيسير عبد هللا ما في البلد إال  هالولد22
2005/03/30ناصر عبد الرضاعبد الرحيم الصديقي

2005/05/19حسن ابراهيمدالل خليفةالتفاحة تصرخ23

2006/10/13غنام غنامغنام غنامالسياب يعيش مرتين24

2007/03/29محمد نوجارهريستوبوتيشفأوركسترا تايتانك25

2007/07/25فهد الباكرسعد هللا ونوسأفواه با ألسن26

2007/10/12ناصر عبد الرضاعبد األمير ابراهيمالشجعان27

2008/03/25ناصر عبد الرضاخليفة السيديا غافل لك هللا28

2008/04/12محمد السنياكو تاجواراشامون29

2009/02/20سعد بورشيدسعد بورشيدنورة30

2010/01/08ناصر عبد الرضاإسماعيل عبد هللامجاريح31

2010/09/25ناصر عبد الرضاسعود الشمريعابر سبيل32

2011/10/22جماعي من الممثليناشرف العوضينيجاتيف33

2012/03/27ناصر عبد الرضاإسماعيل عبد هللاالبوشية34

2013/04/18ناصر عبد الرضافاح شاكرفي أعالي الحب35

2014/03/26فيصل رشيدسالم الحتاويالخلخال36

2015/04/24ناصر عبد الرضاعبد الرحمن المناعيالخيمة37

2016/02/18فهد الباكرحميد فارسالبارود38

الغرق في أحواض 39
2016/03/28فيصل رشيدمحمود أبو عباسالزجاج

تيسير عبد هللا الذئب وليلى40
2017/08/21سعد بورشيدعبد الرحيم الصديقي

تيسير عبد هللا عسل يا وطن41
2018/06/12ناصر عبد الرضاعبد الرحيم الصديقي

2019/11/24سعد بورشيدتيسير عبدهللافيا 4224

2022/03/22ناصر عبدالرضاطالب الدوس الُغــّبـــة43
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إنتاج فرقه الدوحة المسرحية من سنة 1995 إلى اآلن

تاريخ العرض اسم المخرج اسم المؤلف اسم المسرحية م
1995/03/27عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيرسائل أبو أحمد الحويلي 1

1995/10/01عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيقرية الزهور 2

1996/03/27سعيد بورشدماجد بو شليبيحمدوس3

1997/04/06محمد البلم حسن حسين سقراط يبيع التحف4

1997/12/01محمد البلم محمد البلمعلي باباي5

1998/03/24عبد المنعم عيسىسعد هللا ونوس رأس المملوك جابر6

1999/03/16عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعي غناوي الشمالي 7

2000/03/29عبدالرحمن المناعيناجي الحايزكريا حبيبي 8

2001/04/04عبدالرحمن المناعيإبراهيم غلوم الخيول 9

2001/10/07عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيمغرم هل الشوق10

2002/04/14فالح فايزسالم الحتاوي مواويل11

2003/07/10فالح فايز سالم الحتاوياالختراع العجيب12

2004/04/03فالح فايزإسماعيل تامرما بقى إال الزولية13

2004/11/28عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيالحادث والكائن14

2005/03/14عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيياهل الشرق15

2005/05/14فالح فايزطالب الدوس الكرسي16

2006/11/09عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيأهل شرق17

2007/03/25عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيهلوسات18

2008/08/18عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيشدو الضعاين19

2010/07/15فالح فايزمنصور نعمانسندريا وطيور الغابه20

2010/08/02عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعياسفار الزباري 21

2010/12/20فالح فايزعبدالرحمن المناعيهالشكل يازعفران22

2011/04/21علي ميرزا محمودسعد الدين وهبةكلني ياجناب السلطان 23

2012/03/20عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيكرك 24

2013/04/07عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيمهره25
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2014/03/24عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيأم السالفة26

2015/04/24عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيهناك 27

2016/03/30عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيانكسارات سعيد المجبر28

2018/04/04عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيمسرحية29

2019/07/04فالح فايزشيخة الزيارةشجرة اللؤلؤ30

2021/03/27عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيوادي المجادير31

2022/03/29فالح فايزجمال عبدهللاصانع الدمى32

وبنظــرة فاحصــة إلــى مجمــل اإلنتــاج المســرحي األهلــي القطــري منــذ تأســيس فرقــة 
المســرح القطــري ســنة 1972، ثــم مســرح الســد ســنة 1973، ومســرح األضــواء ســنة 
1977، والفرقــة الشــعبية للتمثيــل ســنة 1983، وحتــى دمــج هــذه الفــرق األربعــة فــي 

فرقتيــن فــي ســنة 1995، نــرى مــا يلــي:ـ
فرقة المسرح القطري قدمت )36( مسرحية.. 1
فرقة مسرح السد قدمت )34( مسرحية.. 2
فرقة مسرح األضواء قدمت )33( مسرحية.. 3
الفرقة الشعبية للتمثيل قدمت )18( مسرحية.. 4

وبذلــك يكــون مجمــل هــذا اإلنتــاج )121( مســرحية فــي )23( ســنة، بمتوســط )5.5( 
عــرض مســرحي فــي الســنة الواحــدة.

ــى ســنة  ــي ســنة 1995، وحت ــذ الدمــج ف ــي القطــري من ــاج المســرحي األهل ــا اإلنت أم
2022، فهــو كمــا يلــي:ـ

فرقة قطر المسرحية قدمت )44( مسرحية.. 1
فرقة الدوحة المسرحية قدمت )32( مسرحية.. 2

وبذلــك يكــون مجمــل هــذا اإلنتــاج )76( مســرحية فــي )27( ســنة بمتوســط )3( 
ــدة. ــنة الواح ــي الس ــرحية ف ــروض مس ع

نخلــص مــن هــذه المقارنــة إلــى أن دمــج الفــرق المســرحية األربــع فــي فرقتيــن قلــل من 
اإلنتــاج المســرحي القطــري، ففــي وجــود )4( فــرق يشــتد التنافــس ويغــزر اإلنتــاج، 
ــد  ــور حم ــا ســعادة الدكت ــي تواله ــراث الت ــون والت ــة والفن ــت وزارة الثقاف ــراً فعل وخي
ــر 2016،  فأعــادت  ــى 15 فبراي ــو 2008 إل ــخ 1 يولي ــز الكــواري مــن تاري عبدالعزي

هــذه الفــرق إلــى )4( فــرق، بعــد تحســن الظــروف الماليــة العامــة.
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مشاركة فرقة قطر المسرحية
في مهرجانات المسرح الخليجية  والعربية

من سنة 1995 إلى اآلن والجوائز التي حصلت عليها 

عــرض مســرحية "مظلــوم ظلــم مظلــوم" تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي فــي . 1
ــت  ــن 1995، وحصل ــي _ البحري ــرح الخليج ــان المس ــة لمهرج ــدورة الرابع ال
ــدى حســين، أفضــل  ــة دور أول له ــز أفضــل ممثل ــى عــدة جوائ المســرحية عل

ــة ســعيد. ــان لهدي ــة دور ث ــز جاســم، أفضــل ممثل ــان لعبدالعزي ــل دور ث ممث
ــي . 2 ــي ف ــد الرميح ــراج حم ــف وإخ ــمية" تألي ــجات رس ــرحية "س ــرض مس ع

ــت  ــت 1997، وحصل ــي - الكوي ــرح الخليج ــان المس ــة لمهرج ــدورة الخامس ال
المســرحية علــى جائزتيــن أفضــل ممثــل دور أول لجاســم األنصــاري، أفضــل 

ــد الرميحــي.  ــة لحم تقني
عــرض مســرحية "القــرن األســود" تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي فــي الــدورة . 3

الثامنــة لمهرجــان المســرح الخليجــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة 2003، 
ــزة أفضــل ســينوغرافيا. ــى جائ ــت المســرحية عل وحصل

ــات . 4 ــن فعالي ــيد، ضم ــعد بورش ــراج س ــف وإخ ــورة" تألي ــرحية "ن ــرض مس ع
الــدورة العاشــرة لمهرجــان المســرح الخليجــي العاشــر - الكويــت 2009، 
وحصلــت المســرحية علــى جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول لفاطمــة عبدالرحيــم 

ــن. ــة عبدالرحم ــة عائش ــع االماراتي ــة( م )مناصف
عــرض مســرحية "مجاريــح" تأليف إســماعيل عبــدهللا إخراج ناصــر عبدالرضا. . 5

ــر  ــة قط ــي – الدوح ــرح الخليج ــان المس ــرة لمهرج ــة عش ــدورة الحادي ــي ال ف
2010 وحصلــت الفرقــة علــى )3( جوائــز، أفضــل ممثــل دور ثــان لعلــى ميــرزا 

محمــود، أفضــل ممثلــة دور ثــان لفــوز الشــرقاوي، شــهادة تقديــر لفاطمــة شــداد.
عــرض مســرحية "نيجاتيــف" تأليــف األردنــي أشــرف العوضــي، إخــراج . 6

جماعــي بإشــراف ناصــر عبدالرضــا، وبطولــة مشــتركة فيصــل رشــيد وأحمــد 
العقــان وحنــان صــادق وفاطمــة الشــروقي، ضمــن فعاليــات مهرجــان المســرح 

ــر 2011. ــان – األردن 22 أكتوب ــع – عم ــي الراب العرب
عــرض مســرحية "البوشــية" تأليــف إســماعيل عبــدهللا إخــراج ناصــر عبدالرضا . 7
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فــي الــدورة الثانيــة عشــرة لمهرجــان المســرح الخليجــي – صالــة – ســلطنة 
عمــان 2012، وحصلــت المســرحية علــى جائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــان 

لفاطمــة شــداد.
عــرض مســرحية "الخلخــال" تأليــف ســالم الحتــاوي إخــراج فيصــل رشــيد فــي . 8

ــو 2014،  ــة عشــرة لمهرجــان المســرح الخليجــي الشــارقة – ماي ــدورة الثالث ال
حصلــت المســرحية علــى جائــزة أفضــل ســينوغرافيا.
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مشاركة فرقة الدوحة المسرحية 
في مهرجانات المسرح الخليجية والعربية من سنة 1995 إلى اآلن

والجوائز التي حصلت عليها

المشــاركة فــي المهرجــان المســرحي الســادس لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي . 1
)مســقط - ســلطنة عمــان( 1999/05/15 بعــرض مســرحية "غنــاوي الشــمالي" 
ــزة أفضــل عــرض  ــى جائ ــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي وحــازت عل تألي

مســرحي متكامــل.
ــرح . 2 ــي للمس ــرة الدول ــان القاه ــرة لمهرج ــة عش ــدورة الحادي ــي ال ــاركة ف المش

التجريبــي )ســبتمبر 1999( بعــرض مســرحية "غنــاوي الشــمالي" تأليــف 
وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي .

المشــاركة فــي المهرجــان المســرحي الســابع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي . 3
)الدوحــة - قطــر( 2001/10/07 بعــرض مســرحية "مغــرم هــل الشــوق" 
ــزة أفضــل إخــراج  ــى جائ ــن المناعــي وحــازت عل ــف وإخــراج عبدالرحم تألي

ــلطان . ــدى س ــة ه ــان للبحريني ــل دور ث ــل تمثي ــي وأفض ــن المناع لعبدالرحم
ــون المســرحية )دمشــق – . 4 ــي عشــر للفن ــي مهرجــان دمشــق الثان المشــاركة ف

ســوريا( 2004/11/23 بعــرض مســرحية "الحــادث والكائــن فــي مــوت عايــش 
بــن ضاعــن" تأليــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي .

المشــاركة فــي المهرجــان المســرحي التاســع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي . 5
ــف  ــن( 2006/11/09 بعــرض مســرحية "أهــل شــرق" تألي ــة – البحري )المنام

وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي .
عــرض مســرحية "هالشــكل يــا زعفــران" تأليــف عبدالرحمــن المناعــي إخــراج . 6

ــر يـــــوم  ــادي عشــ فالــح فايــز ، فــي حفــل إفتتــاح المهرجــان المســرحي الحــ
ــال بالدوحــة عاصمــة  ــاء االحتف ــة قطــر أثن ــذي اســتضافته دول 2010/12/20 ال

ــة 2010 )خــارج المســابقة الرســمية للمهرجــان( . ــة العربي الثقاف
المشــاركة فــي المهرجــان الدولــي أليــام قرطــاج المســرحية )الــدورة الخامســة . 7

عشــر( تونس ، التي أقيمت تحت شعـــــار )المســــرح يحتفــــي بالثــــورة( مــــن 
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ــف  ــاب الســلطان" تألي ــي ياجن ــر 2012 بعــرض مســرحية "كلن ــى 13 يناي 6 إل
ســعد الديــن وهبــه ، وإخــراج علــي ميــرزا المــا .

المشــاركة فــي مهرجــان الشــارقة للمســرح الخليجــي  الــدورة الثانيــة )الشــارقة . 8
- االمــارات العربيــة المتحــدة( مــن 9 إلــى 15 فبرايــر 2016 بعــرض مســرحية 

"هنــاك" تأليــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي . 
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)5(
مسرح الطفل
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مســـــرح الطفـــــل

ــن  ــي: هــو عــروض الممثلي ــح كمــا يل يحــدد قامــوس اكســفورد هــذا المصطل  
المحترفيــن أو الهــواة للصغــار ســواء علــى خشــبة المســرح أو فــي قاعــة معــدة لذلــك.

ــأ 	  ــكان المهي ــه الم ــل بأن ــرح الطف ــة مس ــات الدرامي ــم المصطلح ــرف معج ويع
ــة كتبــت وأخرجــت خصيصــا لمشــاهدين مــن  مســرحياً لتقديــم عــروض تمثيلي

ــال. ــم مــن األطف ــن كله ــد يكــون الممثلي ــال وق األطف

واهتمــت المجتمعــات الغربيــة واألقطــار العربيــة بــأدب الطفــل وازداد االهتمــام بــه فــي 
القــرن العشــرين، خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 1945 - وأخــذ منحنــى أكثــر 

فاعليــة بعــد إعــان حقــوق الطفــل فــي األمــم المتحــدة ســنة 1976.

      ومــن المتفــق عليــه عالميــا أن مــن يهتــم بطفولــة مجتمعــه يكــون معنيــاً بالمســتقبل 
ــوس  ــي نف ــزرع ف ــا شــك ي ــتدامة. فالمســرح ب ــة المس ــات التنمي ــد متطلب ــه أح بوصف
ــداً،  ــاً جدي ــي طابع ــا الحال ــي عصرن ــد أخــذ ف ــة. وق ــم والتربي ــة والعل ــال المعرف األطف
فلــم يعــد وســيلة للتســلية والترفيــه فحســب، بــل أصبــح وســيلة فعالــة للتعليــم والتثقيــف 
ونشــر األفــكار ومســاعدة المعلميــن فــي تدريــس المــواد العلميــة ونقلهــا إلــى األطفــال 
بأســلوب يعتمــد عنصــري التشــويق والتبســيط بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة. ويأتــي ذلــك 
علــى عكــس شاشــات وســائط التكنولوجيــا المعاصــرة مــن ألعــاب وأفــام عنــف التــي 
ــدى  ــح ل ــلوك جام ــي س ــي تنام ــببت ف ــرة، وتس ــر األخي ــنوات العش ــي الس ــرت ف انتش
األطفــال، ممــا يجعلنــا نتمســك بأهميــة عــودة المؤسســات التعليميــة والثقافيــة واألدبيــة 
إلــى المســرح المدرســي ومســرح الطفــل إلعــادة التــوازن لســلوك األطفــال أمــام هــذا 
االجتيــاح للوســائط االلكترونيــة. وألن اللعــب مــن أهــم النشــاطات عنــد الطفــل، فمــن 
الممكــن أن نجعــل مــن المســرح لعبــة محببــة عنــده مــن خــال مجموعــة مــن األلعــاب 
التــي يمتــزج فيهــا الخيــال بالواقــع، ألن باللعــب ُينفــس الطفــل عــن طاقتــه فيدفعــه إلــى 
ــاة واالســتمتاع بهــا وهــو مــا يدفعــه إلــى اإلنتمــاء لمجتمعــه ووطنــه، كمــا  حــب الحي

يدفعــه إلــى الســلوك الســوي.
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          وفــي دولــة قطــر بــدأ االهتمــام بإنتــاج مســرحيات موجهــة للطفــل ببــادرة مــن 
ســالم ماجــد، فــإذا كانــت الريــادة فــي عمــل مــا تطلــق علــى أول مــن بــادر بالقيــام بهــذا 
العمــل فــي بلــده، فــإن ســالم ماجــد يعتبــر رائــد مســرح الطفــل فــي قطــر، فهــو أول مــن 

بــادر وتحمــل مســئولية عــرض أول عمــل مســرحي لألطفــال.

ــي  ــرحية الت ــدورة المس ــى ال ــرف عل ــي يش ــف السويس ــي المنص كان التونس  
انخــرط فيهــا أعضــاء الفــرق المســرحية الثــاث )القطــري ـ الســد ـ األضــواء(، وقــد 
أفصــح لســالم ماجــد بــأن لديــه فكــرة مســرحية لألطفــال، فشــرعا فــي كتابتهــا، المنصف 
ــل لهجــة  ــة الفصحــى، وســالم ماجــد فــي تقطيرهــا، أي تحوي السويســي باللغــة العربي
ــالم  ــا تصــدى س ــن كتابته ــا م ــد أن انتهي ــة، وبع ــة القطري ــة العامي ــى اللهج ــوار إل الح
ماجــد إلخراجهــا وتقديمهــا مــن إنتــاج فرقــة مســرح األضــواء تحــت اســم "منصــور 

ــر 1980. ــهر فبراي ــن" ش ــر العماقي قاه
وممــا ســاهم فــي نجــاح عرضهــا واســتمراره ألكثــر مــن أســبوعين، أن العالــم   
كان يحتفــل ألول مــرة بالســنة الدوليــة للطفــل، وكانــت دول العالــم ومــن بينهــا دولــة 
قطــر مهتمــة بتوجيــه إعامهــا لاحتفــال بهــذه المناســبة وإقامــة المهرجانــات الخاصــة 
بالطفــل، وكان هديــة المســرح فــي قطــر للطفــل تدشــين اإلنتــاج المســرحي القطــري 

ــل. ــة للطف ــم بســنة 1979 ســنة دولي ــال العال ــل مــع احتف المّوجــه للطف
ــي  ــن المناع ــد الرحم ــل، أراد عب ــرح الطف ــي مس ــد ف ــالم ماج ــة س ــد تجرب بع  
ــي  ــي" الت ــذاء الذهب ــرحية "الح ــص مس ــراث ن ــن الت ــد م ــة، فأع ــذه التجرب خــوض ه
ــر ســنة  ــي فبراي ــر ســنة 1980، وف ــي أكتوب ــة مســرح الســد ف ــا فرق ــا وقدمته أخرجه
1981 قــام محمــد عــواد، وهــو رئيــس قســم المســرح بكتابــة نــص مســرحية "حســن 

ــى  ــا، وعرضــت عل ــه بإخراجه ــي كلفت ــة مســرح األضــواء الت ــر" لفرق ــرارة الخي وف
ــة. ــرح نجم مس

ــي عــرض  ــل ف ــع مســرح الطف ــة م ــمن المناعــي الثاني ــد الرحـ ــربة عب ــت تجـ     كان
مســرحية "مــن يضحــك أخيــراً" التــي ألفهــا وأخرجهــا لفرقــة مســرح األضــواء فــي 

ــنة 1983. ــف س منتص
أما في شهر يونيو 1984 فقـــد قدمـــت الفرقة الشعبية للتمثيل عرض مسرحية    
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"حلم علي بابا" تأليف محفوظ فودة إخراج موسى عبدالرحمن.
ناحــظ مــن هــذا العــرض الســريع لإنتــاج المســرحي القطــري مــن مســرح الطفــل 	 

اختفــاء رائــده ســالم ماجــد عــن ســاحة اإلنتــاج المســرحي المّوجــه للطفــل وعــن 
ــد الرحمــن المناعــي  ســاحة اإلخــراج المســرحي بشــكل عــام، وســطوع نجــم عب
بعــد أن قــدم تلــك المســرحيات فــي تلــك الفتــرة، فهــو يــرى - وهــذه حقيقــة - أن 

مســرح الطفــل أصعــب فــي تقديمــه مــن مســرح الكبــار.
وبنظــرة شــاملة علــى مجمــل النشــاط المســرحي القطــري مــن ســنة 1990 إلى   
ــاج المســرحي  ــى اإلنت ــاج المســرحي المّوجــه للطفــل قــد طغــى عل اآلن نجــد أن اإلنت
بصفــة عامــة، حتــى أنــه أنشــئت مؤسســات لإنتــاج الفنــي لتقديــم عــروض مســرحية 
للطفــل إذا مــا توفــر النــص، فأصبــح نــص األطفــال ســلعة نــادرة فــي ســوق اإلنتــاج 
المســرحي، هــذا األمــر جعــل بعــض الُكّتــاب المســرحيين يتصــدون للكتابــة لألطفــال 
دون خلفيــة أدبيــة أو ثقافيــة أو فنيــة تعينهــم علــى ذلــك، اللهــم أن ذلــك الكاتــب شــاهد 
مسلســل أو حلقــة مــن مسلســل أطفــال تلفزيونــي مترجــم أو مدبلــج حــاز علــى قبــول 
ــد  ــي عي ــرحي وعرضــه ف ــص مس ــى ن ــا إل ــوم بتحويله ــاء عرضــه، ليق ــال أثن األطف
الفطــر أو عيــد األضحــى أمــاً فــي الحصــول علــى أعلــى ســعر، خاصــة إذا كان هــذا 
النــص قــد تمــت إجازتــه فنيــاً وموضوعيــاً مــن الجهــة المســئولة عــن رقابــة النصــوص 

والعــروض المســرحية.

ــركات  ــات وش ــرق مؤسس ــة وف ــرحية األهلي ــرق المس ــاج الف ــي إنت ــا يل ــرض فيم ونع
ــال. ــرحيات األطف ــن مس ــي م ــاج الفن اإلنت
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مسرحيات األطفال التي قدمتها الفرق المسرحية األهلية

الجهة اسم المخرجاسم المؤلفالمسرحيةم
تاريخ العرضالمنتجة

منصور 1
1980/02/09مسرح األضواءسالم ماجدالمنصف السويسي قاهرالعماقين

1980/10/09مسرح السدعبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيالحذاء الذهبي2

حسن وفرارة 3
1981/02/25مسرح األضواءمحمد عوادمحمد عوادالخير

من يضحك 4
1983/07/23مسرح السدعبد الرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيأخيراً

1984/06/30الشعبية للتمثيلموسى عبدالرحمنمحفوظ فودةحلم علي بابا5

1985/03/04مسرح األضواءعبدالرحمن المناعيبراد جروفسكياالختراع6

باي باي 7
مشمش

موسى عبدالرحمن 
1986/06/07الشعبية للتمثيلعبد المنعم عيسىعبدالمنعم عيسى

عبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيقطار المرح8
مسرح السد

أعيد عرضها 
في

1986/06/08
1987/02/11

ياسمين 9
1987/01/07الشعبية للتمثيلمحمد كشكحمد عبد الرضاوالحصان الطائر

1987/12/01مسرح السدسالم ماجدعام القائدحمام المحبة 10

رحمة والغابة 11
1988/09/20الشعبية للتمثيلسالم ماجدالفريد فرجالمسحورة

مغامرات 12
1989/05/06مسرح السدمحمد كشكمحمد كشكعاء الدين

سعدان في 13
1989/09/09المسرح القطريعلي ميرزا محمودوداد عبد اللطيفغابة االحزان

1990/04/26مسرح األضواءفالح فايزجاسم صفرمدينة المحبة14

1990/07/02مسرح السدمحمد البلمخليفة السيدالكنز الغائب15

ريم والساحر 16
1990/08/01مسرح األضواءعبد هللا عبدالعزيزحمد عبد الرضاشحتوت

1991/05/27مسرح السدمحمد البلموداد عبد اللطيفالسيارة العجيبة17

1991/06/22الشعبية للتمثيلعبدالرحمن المناعيعبدالرحمن المناعيالمهرج18

النافورة 19
1992/04/03المسرح القطريحسن إبراهيمعبدالرحمن محسنالمسحورة
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1992/04/03الشعبية للتمثيلنجاة حسينعبد اللطيف البنايالبنات والساحر20

عيال السيارة 21
1992/05/30مسرح السدمحمد البلموداد عبد اللطيفالعجيبة

1993/05/24الشعبية للتمثيلعبد هللا عبدالعزيزوداد عبد اللطيفكابتن ماجد22

1994/03/20مسرح األضواءعبد الرحمن المناعيعبد الرحمن المناعيقرية الزهور23

1995/03/02قطر المسرحيةفالح فايزصالح المناعيالشرير واألقزام24

1995/11/20قطر المسرحيةصالح المناعيعبدهللا الهيمونيزهرة والمارد25

عودة الساحر 26
1997/04/17قطر المسرحيةحسن إبراهيمحمد عبدالرضاشحتوت

1997/02/01الدوحة المسرحيةمحمد البلممحمد البلمعلي باباي 27

عبدالرحيم الصديقيأحدب نوتردام28
1998/01/29قطر المسرحيةناصر عبدالرضاتيسير عبدهللا

ياسمينه 29
والسندباد

عبدالرحيم الصديقي
1999/02/17قطر المسرحيةحسن إبراهيمتيسير عبدهللا

2000/02/01قطر المسرحيةناصر عبدالرضانور الدين الهاشمي أنا جحا30

عبدالرحيم الصديقيشرشكون31
2002/03/28قطر المسرحيةناصر عبدالرضاتيسير عبدهللا

2003/03/12نادي الجسرةمحمد البلممحمد البلمزهور المحبه32

االختراع 33
2003/07/10الدوحة المسرحيةفالح فايزسالم الحتاويالعجيب

لجنة حقوق طالب الدوسطالب الدوسجزيرة األحام 34
2006/12/30االنسان

2007/10/12قطر المسرحيةناصر عبدالرضاعبداالمير ابراهيمالشجعان35

سندريلا 36
2010/07/15الدوحة المسرحيةفالح فايزمنصور نعمانوطيور الغابة

الوطن جاسم األنصاريعلي محمد فريجصندوق مناير37
2016/06/20المسرحية

2017/01/20الغد المسرحيةمحمد البلمخالد الزيارةمملكة األفاعي 38

2017/09/05الوطن المسرحيةأحمد البدرأحمد البدرالغريبة39

2019/07/04الدوحة المسرحيةفالح فايزشيخة الزيارةشجرة اللؤلؤ40

2019/07/25الوطن المسرحيةإبراهيم الريعبدالرزاق الربيعيحاق األشجار41
2021/01/13
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مسرحيات األطفال التي قدمتها مؤسسات
 وشركات اإلنتاج الفني الخاصة

تاريخ العرضالجهة المنتجةاسم المخرجاسم المؤلفالمسرحيةم

1
مغامرات 
عاء الدين

1989/05/06االبداع لإنتاجمحمد كشكمحمد كشك

1993/01/20الدار القطريةصاح الماغانم السليطيَحّبوب الَحّبوب2

1994/01/16االبداع لإنتاججاسم األنصاريصالح المناعيسنان3

1994/03/13أوس لإنتاجنجاة حسينحسين عبدالنبيكوت وتوت4

5
األخطبوط 

وعروس البحر
1995/05/10أوس لإنتاجنجاة حسينعزت عبدالوهاب

1995/06/15الفارس لإنتاجسعد بورشيدعبد الرحيم الصديقيدانة ودراكوال6

1996/02/20الغدير لإنتاجفالح فايزوداد عبداللطيفافتح يا سمسم7

1996/06/20كاكيت لإنتاجعبدهللا عبدالعزيزناصر المؤمننشيطة وكسول 8

1996/04/28أوس لإنتاجهدى حسينإعداد:نجاة حسينجميلة والوحش9

1996/11/02الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيطيب في الغابة10

الذيب وليلى11
عبدالرحيم الصديقي

تيسير عبدهللا
1996/12/03فضائية لإنتاجناصر عبدالرضا

تلفزيون المرح12
عبدالرحيم الصديقي

تيسير عبدهللا
1997/02/08اإلبداع لإنتاجفالح فايز

1997/04/17أوس لإنتاجنجاة حسيننجاة حسينالديناصور13

1997/06/10الدار القطريةصاح الماعبدالرحيم الصديقيبوكا هونتاس14

فالح فايزوداد عبداللطيفالفرسان15
الغدير ومنار 

لإنتاج
1998/01/29

1998/04/07جاسمين لإنتاجنجاة حسيننجاة حسينالذيب والفئران16

هرقل17
عبدالرحيم الصديقي

تيسير عبدهللا
1998/06/16فضائية لإنتاجناصر عبدالرضا

1999/01/18منار لإنتاجسعد بورشيدوداد عبد اللطيفأ.ب.ت18

1999/01/18السيف لإنتاجأكرم اليوسفسالم المنصوريالطائرة والوحش19
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عبدالرحيم الصديقيسوبر عبود20
1999/03/27األبجر لإنتاججمعان الرويعيتيسير عبدهللا

21
علي بابا 
والعصابة

1999/03/27جاسمين لإنتاجنجاة حسيننجاة حسين

1999/03/27اإلبداع لإنتاجفالح فايزصالح المناعيرحلة األحام22

23
استعراض هدى 

وسحر
2000/01/07أوس لإنتاجنجاة حسيناستعراضات

24
شوق والغابة 

المسحورة
2000/01/07تذكار لإنتاجزينب العسكريزينب العسكري

2000/03/16األبجر لإنتاجسعد بورشيدمريم سيفعبود في سكول25

26
نور في القصر 

المهجور
2000/03/16تذكار لإنتاجفالح فايزعبد هللا عيسى

27
سمسوم الشرير
)حبوب الحبوب(

صاح الماغانم السليطي
الدار القطرية

)عرض للمرة 
الثانية(

2000/03/27

1993/01/20تذكار لإنتاجفهد الباكرأحمد الشيبةالبوكيمون28

2001/03/05تذكار لإنتاجعبدهللا عبدالعزيزتيسير عبد هللاَفّروحة29

2001/12/16دوحة آرتجاسم األنصاريجاسم األنصاريرحلة عبود30

2002/02/22الدار القطريةسعود الشمريتيسير عبد هللاماما فين31

2002/12/05أصول لإنتاجفالح فايزسالم المنصوريالطائرة والوحش32

2002/12/05تذكار لإنتاجطالب الدوسزينب العسكريطرزانة33

2003/02/11تذكار لإنتاجفهد الباكرأحمد الشيبةطفل العنكبوت34

2003/11/25الروز لإنتاجطالب الدوسعبد الواحد محمدجنجل زون35

2003/11/25أصول لإنتاجسالم المنصوريسالم المنصوريمغامرات عزوز36

2004/02/01السعيد لإنتاجفالح فايزعبد الواحد محمدأميرة والذئاب37

2004/11/13تذكار لإنتاجعلى الشرشنيأحمد الشيبةمجود والقرود38

2004/11/13موال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيسويرة وبنتها39

2005/03/30صفا فيلمصفوت الغشمسعود الشمريوردة الحياة40

2005/04/01ستار لإنتاجفهد الباكرعبد الواحد محمدعسكر حرامي41

2006/01/10أصول لإنتاجسالم المنصوريسالم المنصوريرحلة الكنز42
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لجنة حقوق طالب الدوسطالب الدوسجزيرة األحام43
2006/10/03اإلنسان

2006-12-30تذكار لإنتاجعلي محمدأحمد الشيبةزعتر مان44

2007-10-25تذكار لإنتاجعلى محمدأحمد الشيبةشاطر شاطر45

2007-12-19موال لإنتاجحمد الرميحيمهدي الصايغما أجمل الحرية46

2007-12-21ايكوميديافالح فايزطالب الدوسعرب تويت47

2007-12-25السعيد لإنتاجفالح فايزعبدالواحد محمدعيال فريجنا48

فله وعروس 49
2008-10-01السعيد لانتاجفالح فايزعبدالواحد محمدالبحر

2011-09-15السعيد لإنتاجفالح فايزعبدالواحد محمدهميان50

2013-11-18السعيد لإنتاجفالح فايزطالب الدوسفريج عبيد51

2015-03-02السعيد لإنتاجفالح فايزأحمد الشيبهمدينة الحكايات 52

2015-07-17سديم لإنتاجحسن إبراهيمحسن إبراهيمعالم القردة53

2015-08-28تطلعات لإنتاجسعد بورشيدتيسير عبدهللاالمصارع54

2015-10-21السعيد لإنتاجفالح فايزعبدالواحد محمدسعدون وسويرة55

2016-01-29السافلية لانتاجسعد بورشيدتيسير عبدهللاباسورد خلود56

57
الصياد 

والقراصنة
2016-11-08السعيد لإنتاجفالح فايز أحمد الشيبه

تيسير عبدهللاسوبر عبود58
2017-06-02لمسة لانتاججاسم االنصاريعبدالرحيم الصديقي

2017-06-25السعيد لانتاجفالح فايزأحمد الشيبةسعدون والتنين59

2017-08-08السافلية لانتاجفيصل رشيدجمال الصقرخشيشه60

61
جزيرة الكنز 

المفقود
2017-09-01السعيد لانتاجفالح فايزجمال الصقر
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عبدالرحيم الصديقيبائعة الكعك62
فضائية لإنتاج ناصر عبدالرضاتيسير عبدهللا

2019/03/15
2019/05/30

فالح فايزفرسان الوطن63
2019/04/01السعيد لإنتاجفالح فايزخليل الرحيمي

64
بلقيس طائر 

السام
2019/06/05االبداع لانتاجصالح المناعيصالح المناعي



مسيرة المسرح في قطر  144

)6(
مسرح وزارة

التربية والتعليم 
التربية املسرحية
املسرح املدرسي
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مسرح وزارة التربية والتعليم 
المسرح المدرسي - التربية المسرحية

ــل مــن أجــل  ــي يعتمــد التشــخيص والتمثي   المســرح المدرســي هــو نشــاط فن
ــاء  ــذ واإلرتق ــدرات التامي ــة ق ــدف تنمي ــة به ــي المدرس ــة ف ــاب المعرف ــم واكتس التعل
بذوقهــم الفنــي وحســهم الجمالــي وتربيتهــم علــى القيــم اإلنســانية وحــب الوطــن وهــو 
ــر  ــى التعبي ــم عل ــراءة وتعويده ــح الق ــم بمفاتي ــة وتزويده ــادئ اللغ ــذ مب ــم التامي يعل
ومواجهــة النــاس، كمــا يطلــع التاميــذ علــى معــارف جديــدة حــول موضوعــات 
المســرحيات والقضايــا التــي تطرحهــا خاصــة إذا كانــت تاريخيــه أو دينيــة أو اجتماعية 
ــر  ــذ وتغيي ــاق التامي ــب أخ ــوم بتهذي ــي يق ــرح المدرس ــد المس ــذا نج ــة وهك أو علمي

ــاً. ــاً ايجابي ــم تقويم ــلوكهم وتقويمه ــح س ــة وتصحي ــم الوجداني ــم واتجاهاته ميوله
 

جــاء فــي فــي كتــاب "الحيــاة المســرحية فــي قطــر" لحســن عطــوان أن موســى   
ــي  ــوا ف ــن ترب ــن القطريي ــاب والفنيي ــن والكت ــر مــن الفناني ــاك كثي ــول: أن هن ــل يق زين
معســكرات الكشــافة وفــي نشــاطات المــدارس مــن تمثيليــات ومســرحيات ســواء خــال 
نشــاطها الســنوي أو االحتفــاالت التــي كانــت تقــام فــي نهايــة العــام الدراســي، فقــد مثلنــا 
قصــة حركيــة عــن الجزائــر وعــن فلســطين وعــن المعــارك اإلســامية الكبــرى. فــي 
ذلــك الزمــان – أوائــل الخمســينيات - قّيــض للتربيــة مجموعــة مــن المدرســين كان كل 
ــوا  ــة كان ــدع فــي مجــال تخصصــه، فمدرســو اللغــة العربي واحــد منهــم يحــاول أن ُيب
يدربــون طابهــم علــى اإللقــاء الجيــد مــن خــال المقطوعــات المقــررة مثــل األســتاذ 
مصطفــى البنــداري الــذي أعــد وأخــرج للمعهــد الدينــي مســرحية "تاجــر البصــرة عــن 
ــد وأخــرج مســرحيات  ــذي أع ــة ال ــق النتش ــتاذ رفي ــة"، واألس ــر البندقي مســرحية تاج
لمعهــد المعلميــن ومدرســة الصناعــة. فالمســرح المدرســي كفعاليــة ثقافيــة كان يقــوم 
علــى أســس غيــر مــا هــي عليــه اليــوم، إذ أخــذ اليــوم ُبعــداً تربويــاً وتعليميــاً متطــوراً 
وأصبــح نشــاطاً قائمــاً بذاتــه ليصبــح اســمه التربيــة المســرحية لهــا إدارة قائمــة بذاتهــا 
ــي  ــر ف ــأن كبي ــتقبل ش ــي المس ــا ف ــتكون لفعالياته ــي س ــتمرة الت ــاطاتها المس ــا نش وله

الحركــة المســرحية.
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وقــد بــدأ المســرح المدرســي بدولــة قطــر منــذ ســنة 1959، حيــث كان مجرد فكــرة لدى 
التربوييــن، فقدمــوا أول مســرحية بمدرســة الدوحــة الثانويــة تناولــت ســيرة الصحابــي 

الجليــل مــؤذن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم )بــال بــن ربــاح(.

ــرحية  ــرض مس ــم ع ــى تقدي ــي عل ــد الدين ــجعت المعه ــامية ش ــة اإلس  البداي
"عالــم وطاغيــة" تأليــف الدكتــور يوســف القرضــاوي ســنة 1963 وتناولــت الصــراع 

ــم ســعيد بــن جبيــر. بيــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي والعال
ــى المســرح المدرســي  ــة عل ــوع المســرحيات المقدم ــدأت تتن ــنة 1968 ب ــي س       ف
لتخــرج إلــى دائــرة أشــمل وأعــم، حيــث َقــّدم طــاب مدرســة الصناعــة الثانويــة 

ــة. ــم الذاتي ــه" بجهوده ــم انف ــب رغ ــرحية "طبي مس
     

ــش"   ــر قري ــرحية "صق ــرض مس ــن ع ــت دار المعلمي ــنة 1969 قدم ــي س وف  
ضمــن المحــاوالت الفرديــة التــي تترجــم الرغبــة الحقيقيــة لبعــض الطــاب فــي 
ممارســة النشــاط المســرحي، وإيمــان بعــض كبــار مســؤولي وزارة التربيــة والتعليــم 

بأهميــة المســرح المدرســي كنشــاط تربــوي ثقافــي.

ــة المســرحية ســنة  ــدى المســؤولين فأنشــئت إدارة التربي تنامــى هــذا األمــر ل  
1975 ضمن إدارات وزارة التربية والتعليم، فتحول النشــاط المســرحي المدرســي إلى 

برامــج تربويــة وثقافيــة مــن خــال جهــاز مســتقل لــه خططــه وبرامجــه ومهرجاناتــه، 
ــذ ســنة 1985. ــاً ســنوياً من ــة المســرحية مهرجان ــح للتربي فأصب

ــائل  ــم بطــرق ووس ــامل تت ــا الش ــي مفهومه ــة ف ــة التربوي ــة التعليمي إن العملي  
متعــددة منهــا مــا يتــم علــى مقاعــد الدراســة، ومنهــا مــا يتــم خارجهــا مثــل التلفزيــون 
التربــوي والمســرح التربــوي، ويهــدف المســرح التربــوي إلــى نقــل المعــارف العلميــة 
ــي  ــاهم ف ــذاب، فيس ــّوق وج ــلوب مش ــن بأس ــب ولك ــى الطال ــة إل ــة والتاريخي والثقافي
تهيئــة منــاخ جيــد لتــذوق الطالــب لهــذه المعــارف، كمــا ُيســاهم فــي تخريــج جيــل مــن 

ــوي. ــي المســرح الترب ــوا ف ــن عمل ــة الذي ــؤالء الطلب ــن ه المســرحيين م

ــب  ــى الطال ــارف إل ــات والمع ــل المعلوم ــى نق ــوي إل ــرح الترب ــدف المس ويه  
بأســلوب فنــي مشــّوق وجــذاب، وتبســيط وتســهيل المعلومــات والمعــارف، وتقريــب 
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األحــداث التاريخيــة والثقافيــة وتشــخيصها علــى المســرح وكأن الطالــب يعايــش 
األحــداث الماضيــة أمامــه، واتخــاذ القــدوة األخاقيــة والقيــم العليــا مــن قــادة التاريــخ 
ــق  ــرات النط ــاح عث ــاء وإص ــى اإللق ــده عل ــب وتعوي ــان الطال ــم لس ــام، وتقوي العظ

واللســان، وتنميــة شــخصية الطالــب وتعويــده مواجهــة النــاس.
   

كمــا يهــدف إلــى تهيئــة كــوادر مســرحية فنيــة يمكــن أن تحتــرف فنــون   
المســرح فــي المســتقبل، وتخريــج حرفييــن فــي هندســة اإلضــاءة والصــوت والديكــور 

بّكتــاب مســرحيين ونقــاد وإدارييــن. العــام  والمكيــاج، ورفــد المســرح 

الفرق بين المسرح التربوي والمسرح العام
ــى المســرح  ــق عل ــام ينطب ــى المســرح الع ــق عل ــا ينطب ــأن م ــول ب ــن الق يمك
التربــوي الــذي يّوجــه إلــى فئــة معينــة هــم طــاب المــدارس بمراحلهــا المختلفــة، إال 
أن المســرح التربــوي مســرح مــن نــوع خــاص يمكــن اعتبــاره معهــداً للثقافــة والفنــون 
والتربيــة، باإلضافــة إلــى الناحيــة التعليميــة التــي يمكــن أن ُتقــّدم مــن خالــه للطــاب 

لتوثيــق الصلــة بيــن التربيــة والتعليــم.

ــن  ــه م ــه أو الترفي ــي التوجي ــه أوســع ســواًء كان ف ــام فمجال ــا المســرح الع أم
خــال مــا يعــرض مــن مســرحيات ال تتقيــد باألســاليب التربويــة الصرفــة التــي يعتمــد 
عليهــا المســرح التربــوي، فالمســرح التربــوي لــه نظــم وقوانيــن خاصــة تحــدد الخطــط 

واألهــداف المتوخــاة مــن التربيــة المســرحية كجهــاز ثقافــي وتربــوي.
والمســرح التربــوي ُيراعــي الفــروق الفرديــة والمضاميــن ذات الفائــدة التــي 
تهــدف إلفــادة الطالــب أوالً، وهــذه المضاميــن تؤخــذ مــن عــدة روافــد مثــل المناهــج 

الدراســية والقيــم التربويــة.

وكان توجيــه التربيــة المســرحية يضــم نخبــة مــن المســرحيين القطرييــن 
والعــرب، فمــن المســرحيين القطرييــن نذكــر حســن إبراهيــم وحســن حســين وموســى 
عبدالرحمــن ومحمــد البلــم وفالــح فايــز ومبــارك الكــواري وناصــر عبدالرضــا ومــن 
العــرب نذكــر كل مــن بــدر الديــن حســنين وعبدالمنعــم عيســى وجمــال منصــور 
ــي  ــري ويوســف الميمون ــب فك ــد كشــك وغري ــودة ومحم ــوظ ف ــر ومحف ــادل صق وع
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ــري. ــي وطــارق فك ــد عل ــان محم ــن وعثم ــر عبدالرحم وعم

ــة  ــد أســس خطــوة مســرحة المناهــج التربوي ــه ق ــم أن ويحســب لحســن إبراهي
ــة  ــرأس إدارة التقنيــات التربوي ــس وت ــرحية وأس ــة المس ــه التربي ــرك توجي عندمــا ت
والتلفزيــون التربــوي التابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم باإلضافــة إلــى توجيــه التربيــة 

ــذه اإلدارة. ــع له ــذي صــار يتب المســرحية ال

ونــورد فيمــا يلــي عرضــاً للمســرحيات التــي قدمتهــا التربيــة المســرحية، كمــا 
ســنعرض نبــذة عــن مســرح الدمــى ثــم مهرجانــات التربيــة المســرحية التــي أقامتهــا 

ــم. ــة والتعلي وزارة التربي



149 مسيرة المسرح في قطر 

المسرحيات التي قدمتها التربية المسرحية منذ سنة 1959 
 وحتى نهاية سنة 1985

اســـم اســـــم المخرجاســــم المؤلفنــوعـهاالمسرحيةم
السنةالمدرسة

عبدالمنعم تاريخيةبال بن رباح1
الدوحة محمد صدقيالجداوي

1959الثانوية

يوسف تاريخيةعالم وطاغية2
1962المعهد الدينيرفيق النتشهالقرضاوي

طبيب رغم انفه3
إعداد:إجتماعيةكتبها )موليير(

موسى عبدالرحمن
موسى 

عبدالرحمن
مدرسة 
1968الصناعة

عبدالمنعم تاريخيةصقر قريش4
الجداوي

عبد اللطيف 
1969دار المعلمينسمهون

مسيرة الحق 5
عثمان بن طالب العنانيبدرالدين حسنيندينيةوالنور 

1976عفان

اليرموك بدرالدين حسنينبدرالدين حسنينتاريخيةخالد بن الوليد6
1976اإلعدادية

اإلستقال بدرالدين حسنيناحمد قنوعوطنيةالموعد7
1976الثانوية

عبد المنعم تاريخيةأسامة بن زيد8
اإلستقال بدرالدين حسنينالجداوي

1978والدوحة

الصناعة بدرالدين حسنينمحمد صادقتاريخيةفي سبيل المجد9
1978الثانوية

1978دار المعلمينطارق فكريعمر الحميديتاريخيةالحاكم الشجاع10

عبد الرحيم بدرالدين حسنينتربويةكان واخواتها11
صحصاح

الدوحة 
1978اإلعدادية

بدر الدين تاريخيةالبطل12
علي بن أبي بدرالدين حسنينحسنين

1978طالب

1978خليفة الثانويةبدرالدين حسنينمحمود تيمورتاريخيةصقر قريش13

وصفي تاريخيةوامعتصماه14
الخندقجي

موسى 
عبدالرحمن

أبو بكر 
1978اإلبتدائية

عبد المجيد إجتماعيةأمسية هادئة15
شكري

موسى 
عبدالرحمن

الخليج 
العربي 
اإلبتدائية 

1978

عبد المنعم دينيةظهور اإلسام16
الجداوي

موسى 
عبدالرحمن

عمر بن 
1979الخطاب 
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عبدالمنعم تاريخيةأرطبون العرب17
1979خليفة الثانويةبدرالدين حسنينالجداوي

عبدالمنعم إجتماعيةولدي الحبيب18
الجداوي

عبدالرحيم 
صحصاح

علي بن أبي 
1979طالب

يحيى عبد وطنيةفي سبيل الوطن19
الرؤوف

عبدالرحيم 
صحصاح

علي بن أبي 
1979طالب

عبدالرحيم علي حسنينشعبيةالرزيف20
صحصاح

علي بن أبي 
1979طالب

1980المعهد الدينيجمال منصورمحمود تيمورتاريخيةطارق بن زياد21

واعتصموا بحبل 22
عبد المنعم إجتماعيةهللا

طارق بن محمد البلمالجداوي
1980زياد

1980أم صالعادل صقرعادل صقرتاريخيةحارس البستان23

1980أم صال عادل صقرعادل صقرتاريخيةعدالة السماء24

بال مؤذن 25
الدوحة محفوظ فودةأبو بكر عليتاريخيةالرسول

1980اإلعدادية

أحمدمحفوظ فودةد. محمد منيرتاريخيةصاح الدين26
1980بن حنبل

علي بن أبي طارق فكريعمر الحميديإجتماعيةالجهل مصيبة27
1980طالب

اإلستقال طارق فكريجمال منصوردينيةوعد هللا28
1980الثانوية

من حكايات 29
اليرموك جمال منصورعمر الحميديتربويةالعرب 

1980اإلعدادية

َعلّم االنسان مالم 30
عبد المنعم تربويةيعلم

الجداوي
بدر الدين 

1980خليفة الثانويةحسنين

الدوحة عادل صقرعادل صقرتاريخيةالحاكم العادل 31
1980الثانوية

1980نشاط صيفيطارق فكريطارق فكريقصصيةليلة من ألف ليلة32

1980نشاط صيفيمحفوظ فودةمحفوظ فودة تربويةالرحلة33

صح النوم يا 34
1980نشاط صيفيعادل صقرعادل صقرإجتماعيةطلبة

الصحة شئ 35
الخور طارق فكري طارق فكري تربويةثمين

1980اإلبتدائية

إبن سينا طارق فكريطارق فكريإجتماعيةالصياد 36
1981اإلبتدائية
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مجاهدون في 37
أبو بكر عادل صقرعادل صقرتاريخيةاالسام

1981اإلبتدائية

خليفة صالح المناعيصالح المناعيتربويةالعقل الراجح38
1981اإلبتدائية

محمد البلمعادل صقر تربويةالجّرة الذهبية39
طارق 
بن زياد 
اإلبتدائية

1981

جمال منصورمحفوظ فودةتربويةالحزام السحري40
خالد بن 
الوليد 
اإلبتدائية

1981

عثمان بن محفوظ فودة محفوظ فودةتربويةطريق النور41
1981عفان

عبد المنعم تاريخيةأبو ذر الغفاري42
أم صال صاح الماالجداوي

1981محمد

عمرو بن 43
الدوحة عادل صقرعادل صقرتاريخيةالعاص

1981الثانوية

1981المعهد الدينيجمال منصورمحفوظ فودةتاريخيةأحمد بن تيمية44

علي بن أبي طارق فكريصالح المناعيإجتماعيةوقفة مع أب45
1981طالب

أحمد بن محفوظ فودةمحفوظ فودةتراثيةيا جمال46
1981حنبل

تاجر البندقية47
إعداد: صالح عالميةكتبها )شكسبير(

1981خليفة الثانويةصالح المناعيالمناعي

الصناعة محمد البلمجمال منصورخياليةاللصوص48
1981الثانوية

1981نشاط صيفيعادل صقرخليفة السيدإجتماعيةالدالل49

1981نشاط صيفيمحفوظ فودةمحفوظ فودةتربويةالفيل األبيض50

حمار الحطاب- 51
منتخب عادل صقرعادل صقرتربويةعرائس

1981مدارس

الحكمة ضالة 52
عمر بن صالح المناعيفوزي النتشهتربويةالمؤمن

1982الخطاب

الخليج عمر شاهينعمر شاهينتربويةنافخ المزمار53
1982العربي

علي بن أبي محفوظ فودةاحمد شوقيدينيةنهج البردة54
1982طالب

أم صال عمر شاهينفوزي النتشةتربويةذكاء القاضي55
1982محمد
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الدوحة جمال منصورفوزي النتشهتاريخيةعهد ووفاء56
1982اإلعدادية

خليفة عمر شاهينعمر شاهينإجتماعيةالحياة مدرسة57
1982اإلبتدائية

عثمان محمد دينيةأصحاب الكهف58
علي

عثمان محمد 
علي

اإلستقال 
1982الثانوية

1982المعهد الدينيعادل صقرعادل صقرإجتماعيةحكاية عمران59

أحمد بن جمال منصورجمال منصوردينيةوعد هللا60
1982حنبل

الرجل الذي 61
الصناعة محفوظ فودةمحفوظ فودةتربويةسقط سهواً

1982الثانوية

1982خليفة الثانويةطارق فكريصالح المناعيإجتماعيةالمغترب62

شقاوة غنوم- 63
منتخب محمد كشكمحمد كشكتربوية)عرائس(

1982مدارس

الطالب:إجتماعيةإذا ُعرف السبب64
غام عادلي

محفوظ 
1982نشاط صيفيعبدالرحمن

1982نشاط صيفيمحفوظ فودةمحفوظ فودةإجتماعيةالمرتجلة65

1982نشاط صيفيعمر شاهيند.سيد الرّيستربويةالضحايا66

عثمان محمد تربويةالنفخة الكذابة67
علي

عثمان محمد 
1982نشاط صيفيعلي

عثمان محمد دينيةإفتتاحية دينية68
علي

عثمان محمد 
علي

علي بن أبي 
1982طالب

عثمان محمد تربويةالعلم نور69
علي بن أبي طارق فكريعلي

1982طالب

عثمان محمد كوميديةسوء تفاهم70
علي بن أبي طارق فكريعلي

1982طالب

الخور طارق فكريخليفة السيدإجتماعيةالدالل71
1983اإلعدادية

أبي عبيده غريب فكريعمر الحميديإجتماعيةعدل القضاء72
1983الجراح

الدوحة صالح المناعيصالح المناعيإجتماعيةوقفة مع أب 73
1983اإلعدادية

ابو بكر محفوظ فودةنوال الجملإجتماعيةشجاعة طفل74
1983الصديق

عمر بن نصر زينهمعمر الحميديتاريخيةالحاكم الشجاع75
1983الخطاب
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طارق بن جمال منصورشوقي الصوتتربويةحكاية ثعلوب76
1983زياد

عثمان بن عادل صقرعادل صقرتربويةأبي ُعد إلّي77
1983عفان

أسماء هللا 78
عبد المنعم دينيةالحسنى

عيسى
عبد المنعم 

1983خليفة الثانويةعيسى

جحا وشجرة 79
كوميديةاألرانب

فكرة:
عبدالتواب يوسف
إعداد: نصر زينهم

1983امسيعيدحسين جودة

الدوحة جمال منصورجمال منصوردينيةنصر هللا80
1983اإلعدادية

النعمان ملك 81
عبد المنعم تاريخيةالحيرة

اليرموك عمر شاهينالجداوي
1983اإلعدادية

أبو فراس 82
1983المعهد الدينيعادل صقرفوزي النتشةتاريخيةالحمداني

1983المعهد الدينيعادل صقرفوزي النتشةتاريخيةمعن بن زائدة83

الحاق 84
عبد المنعم صالح المناعيكوميديةوالبطيخة

عيسى
قطر 

1983اإلعدادية

منتخب جمال منصورجمال منصوروطنيةشهداء با طبول85
1983مدارس

عثمان محمد تربويةلمن يكون القمر86
منتخب عادل صقرعلي

1983مدارس

كان ياما كان- 87
منتخب محمد كشكمحمد كشكتربويةعرائس

1983مدارس

معهد األمل نصر زينهمنصر زينهمتربويةأمل 88
1983للصم والبكم

الطالب: محمد تربويةمملكة الحكايات89
1983نشاط صيفيعمر شاهينخير الدين

1983نشاط صيفينصر زينهمنصر زينهمكوميديةأرض الضفادع90

حكايات تبحث 91
عبد المنعم عبدالمنعم عيسىتربويةعن مؤلف

1983نشاط صيفيعيسى

الدوحة عادل صقرعادل صقرإجتماعيةاإلحسان باإلحسان92
1984اإلعدادية

انتهى الدرس يا 93
عثمان محمد إجتماعيةمغرور

أبوبكر وخالد طارق فكريعلي
1984بن الوليد

1984خليفة الثانويةعادل صقرعادل صقرإجتماعيةالندم94

أحمد بن عمر شاهينجمال منصوردينيةرجال صدقوا هللا95
1984حنبل
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اإلستقال طارق فكريعادل صقرإجتماعيةالورطة96
1984الثانوية

عبد المنعم عبدالمنعم عيسىتربويةفراديس الشعر97
عيسى

الوكرة 
واليرموك 
وقطر 
اإلعدادية

1984

مسيعيد محفوظ فودةمحفوظ فودةتربويةالرحلة رقم 982
1984اإلبتدائية

عمر شاهينعمر شاهينتربويةمحكمة التاريخ99
عثمان 

ومشيرب 
اإلبتدائية

1984

عمر بن محفوظ فودةمحفوظ فودةتربويةأديسون100
1984الخطاب

معهد األمل نصر زينهمنصر زينهمتربويةلوحات تعبيرية101
1984للصم والبكم

ذكاء أرنوبة - 102
منتخب محمد كشكمحمد كشكتربويةعرائس

1984مدارس

منتخب يوسف الميمونييوسف الميمونيتربويةالكواكب السيارة103
1984مدارس

1984نشاط صيفيعمر شاهينعمر شاهيندينيهالمنافق ثعلبة104

1984نشاط صيفيمحفوظ فودةمحفوظ فودةإجتماعيةلحظة صدق105

1984نشاط صيفي محمد كشكمحمد كشكتربويةعرض عرائس106

1985مسيعيدغريب فكريجمال منصوروطنيةالوفاء العظيم107

خليفة وابن عادل صقرعادل صقرتاريخيانتصار اإلسام108
1985تيمية الثانوية

عبد المنعم تربويةوطن الشعراء109
عيسى

عبد المنعم 
1985المعهد الدينيعيسى

محفوظ فودةمحفوظ فودةتربويةزيد بن حارثة110

علي بن 
أبي طالب 
- الدوحة- 
اليرموك 
اإلعدادية

1985
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حسين جودةحسين جودةتربويةسيوف االسام111
قطر وأبي 

أيوب 
اإلعدادية

1985

طارق فكريطارق فكريتربويةعدالة الرشيد112

أبو بكر 
وخالد 

بن الوليد 
والخليج 

والمثنى بن 
حارثة

1985

من خزايا بني 113
عمر شاهينعمر شاهيندينيةاسرائيل

عمر بن 
الخطاب 
وخليفة 
والريان 

ومالك بن 
أنس

1985

نصر زينهمنصر زينهمتربويةُيحكى ان114

مشيرب 
وعثمان بن 
عفان وابن 
سينا والوكرة

1985

على هامش 115
الوكرة غريب فكريغريب فكريدينيةالسيرة

1985الثانوية

معهد األمل نصر زينهمنصر زينهمتربويةمنتخب األمل116
1985للصم والبكم

منتخب محمد كشكوفيق أبو النصرتربويةوادي األقزام117
1985مدارس

منتخب يوسف الميمونيمحمد كشكتربويةالتاج المفقود118
1985مدارس

القدس عروس 119
عثمان محمد تاريخيالمدائن

منتخب محفوظ فودةعلي
1985مدارس

المصــدر: حســان عطــوان كتــاب الحيــاة المســرحية فــي قطــر، الناشــر المؤلــف 1987 
الدوحــة – أحــد مصــادر هــذا الكتــاب.
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نبذة عن مسرح الدمى )العرائس(

الدميــة هــي لعبــة يضعهــا إنســان متخصــص وهــي لجســم إنســان أو حيــوان أو   
مخلوقــات خياليــة، ويتــم صنعهــا مــن العديــد مــن المــواد كالحجــر والخــزف والخشــب 
والعظــم والــورق والقمــاش والبورســلين والمطــاط والباســتيك، ويتحكــم فــي حركتهــا 
إنســان متخصــص ُيســمى محــرك الدمــى إمــا بيــده أو بخيــوط أو بأســاك أو ُعصــي، 

وتتقمــص هــذه الدمــى أدواراً فــي مســرحيات نعــرف بإســم عــروض الدمــى.
    وقــد عــرف اإلنســان مســرح الدمــى منــذ فجــر التاريــخ، وكانــت تتطــور وظيفتــه 
وتتخــذ مفهومــات متباينــة فــي كل عصــر مــن العصــور، وكان لــه تأثيــر على المشــاهد.
    وارتبــط مســرح الدمــى مــع الفــن الشــعبي ومــن هنــا اكتســب حياتــه وخلــوده، خاصة 
أن الدمــى المســرحية اقترنــت باألســاطير القديمــة، ويقــال : إن اإلنســان عندمــا أراد أن 
ُيعّبــر عــن عالــم األرواح ومافــوق الواقــع لجــأ إلــى الصــورة ثــم إلــى الدميــة لتكــون 
وســيطاً بينــه وبيــن الــروح، ثــم أخــذ يصنــع الدمــى علــى صــور األبطــال، وفــي هــذا 

الجــو األســطوري انبثــق مســرح الدمــى.
ــاس وتثقيفهــم، ويخطــئ  ــي تســلية الن ــن يلعــب دوراً أساســياً ف وظــل هــذا الف
كثيــراً مــن يظــن أن مســرح الدمــى قــد ُجعــل لألطفــال وأنــه ال يليــق بالكبــار، والواقــع 
أن لهــذا المســرح خواصــه التــي تجعــل لــه شــخصيته ولونــه التعبيــري بحيــث يقــف 

علــى قــدم المســاواة مــع المســرح اآلدمــي كلــون مســتقل بذاتــه.
ويعتمــد مســرح الدمــى علــى إثــارة الخيــال لــدى الطفــل، بحيــث يحصــل نــوع 
ــن يحــاورون ألعابهــم  ــال حي ــة، ولناحــظ األطف ــن هــذه الدمي ــه وبي مــن التواصــل بين
ــات  ــن مكنون ــر ع ــي التعبي ــه ف ــل ورغبت ــاعر الطف ــن مش ــم ع ــاورات تن ــم مح وُدماه
ــاعر  ــيس ومش ــا أحاس ــل وكأن له ــة العاق ــة مخاطب ــه ُيخاطــب الدمي ــذا فإن ــه، وله نفس

وأفعــال.
ولعــل مســرح الدمــى بمــا لديــه مــن امكانــات التأثيــر فــي نفــس الطفــل وخلــق 
ــب  ــي تحبي ــا ف ــة وأفعله ــائل التربوي ــدر الوس ــن أق ــر م ــه، يعتب ــة لدي ــن الدهش ــو م ج
ــراً  ــم كثي ــي يتفه ــه ك ــعاً لعالم ــال واس ــاح المج ــه وإفس ــيطها لذهن ــه وتبس ــدروس إلي ال
مــن القيــم واألفــكار النبيلــة فضــاً عــن إكســابه مهــارات تســتجيب لحاجاتــه النفســية 
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واالنفعاليــة، بحيــث يكتســب الطفــل قــدرة علــى طــرح أفــكاره بحريــة واســتقالية فــي 
ــي  ــي نفســيته ف ــد تكــون نمــت ف ــى عــادات ســيئة ق ــرأي مــن شــأنها أن تقضــي عل ال
مراحــل طفولتــه األولــى مثــل الخجــل واالنطــواء والنطــق غيــر الصحيــح، فضــاً عــن 
جعلــه اجتماعيــاً مقبــاً علــى الحيــاة واألصحــاب وهــو علــى ســلوك حســن، ومقــدرة 
ــائل  ــدر الوس ــن أق ــى م ــرح الدم ــى أن مس ــة إل ــكاره. باإلضاف ــن أف ــر ع ــى التعبي عل
التربويــة علــى تنميــة خيــال الطفــل وتنميــة حاســة الــذوق والتــذوق الفنــي واإلبداعــي 

لديــه.
ــذا  ــا له ــاً لم ــاً واضح ــى اهتمام ــرح الدم ــم مس ــة والتعلي ــت وزارة التربي وأول
المســرح مــن قــدرة علــى امتــاع الطفــل وإثــارة خيالــه وتثقيفــه بصــورة غيــر مباشــرة، 
ولهــذا فقــد قامــت الــوزارة بإنشــاء مســرح العرائــس ســنة 1981 وزودتــه باإلمكانــات 

الازمــة علــى أحــدث الطــرز لتحقيــق أهــداف تربويــة وثقافيــة وتعليميــة متعــددة.
وقــام بتأســيس مســرح الدمــى ضمــن أقســام المســرح التربــوي التابــع لــوزارة 
ــن  ــن الطــاب الذي ــي. وم ــف الميمون ــك ويوس ــد كش ــن محم ــم، كل م ــة والتعلي التربي
عملــوا فــي فريــق مســرح الدمــى كل مــن عبــدهللا الباكــر- ناصــر عبدالرضــا - ســلطان 
المناعــي - ايهــاب عبدالجــواد - علــي محمــد علــي - حمــد علــي - حافــظ علــي - حمــد 
عبدالرضــا باإلضافــة إلــى عــدد آخــر مــن تاميــذ المــدارس الذيــن أحبــوا هــذا الفــن.

الفرق بين مسرح الدمى والمسرح العام:

ــن  ــي الشــكل والمضمــون، فم ــام ف ــف مســرح الدمــى عــن المســرح الع يختل
ناحيــة الشــكل علــى مســتوى خشــبة المســرح، تكــون الخشــبة فــي مســرح الدمــى عبارة 

عــن حاجــز خشــبي يفصــل بيــن »العــب« الدميــة - الــذي يحركهــا - والجمهــور.
 وليســت هنــاك خشــبة مســرح منبســطة يوضــع عليهــا الديكــور ويــؤدي 
ــة، ألن  ــف الدمي ــي العرائــس يكــون عــادة خل ــون أدوارهــم عليهــا، فالديكــور ف الممثل
الدمــى تتحــرك علــى قاطــع مــن الخشــب والقمــاش )برافــان( وتتحــرك الدمــى بربطهــا 

ــوم بتحريكهــا(.  ــذي يق ــة )ال ــد العــب كل دمي ــوط تكــون نهايتهــا فــي ي بخي
ــى  ــاك موضوعــات ال يمكــن تقديمهــا عل ــإن هن ــة المضمــون ف ــا مــن ناحي أم
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خشــبة المســرح العــام ولكــن يمكــن تقديمهــا علــى مســرح الدمــى، مثــل موضوعــات 
ــل تحــت أعمــاق البحــار أو الفضــاء. ُتمّث

ــص  ــام، فالن ــرح الع ــص المس ــى ون ــرح الدم ــص مس ــن ن ــرق بي ــاك ف  وهن
ــع  ــه يجم ــى فإن ــرح الدم ــص مس ــا ن ــدي، أم ــكله التقلي ــروف بش ــام مع ــرحي الع المس
باإلضافــة إلــى الشــكل التقليــدي شــكاً آخــر يكــون أقــرب إلــى النــص التلفزيونــي منــه 
ــه  ــوم في ــمين، األول يق ــى قس ــة إل ــه الصفح ــم في ــام، وُتقس ــص المســرحي الع ــى الن إل

ــوت والصــورة.  ــوار،  أي الص ــي الح ــة، والثان ــب بوصــف الحرك الكات
ــة  ــة التعليمي ــة التربوي ــي العملي ــى ف ــرح الدم ــن مس ــتفادة م ــل االس ــن أج وم
اســتقدمت وزارة التربيــة والتعليــم ثــاث بعثــات فنيــة بريطانيــة متخصصــة فــي فنــون 
مســرح الدمــى. وأوصــت أن تكــون هنــاك سلســلة مــن البعثــات مــدة كل منهــا شــهر 
ــوص  ــداد النص ــغيلها وإع ــى وتش ــرح الدم ــون مس ــى فن ــاب عل ــب الط ــد لتدري واح

ــا. ــى وتحريكه ــع الدم ــة تصني ــى وكيفي ــروض مســرح الدم الخاصــة بع
واهتـم توجيـه التربيـة المسـرحية بهـذه التوصيـات، حيـث بدأ في شـهر فبراير 
1982 بتدريـب فريـق مكـون مـن )27( تلميـذاً تتـراوح أعمارهم بين 9 و16 سـنة على 

مـدى سـاعتين يوميـاً خـال أربعة أيام في األسـبوع على مسـرح الدمى، وجـاءت نتائج 
هـذه الـدورة مشـجعة، حيـث شـارك هـؤالء التاميـذ في تقديـم عروض متعددة لمسـرح 
الدمـى فـي مدارسـهم والمـدارس األخـرى، حيـث كانـوا يقومـون بزيـارات لمـدارس 
المرحلتيـن االبتدائيـة واإلعداديـة لتقديـم عروضهـم فيهـا أثنـاء اليوم المدرسـي باالتفاق 

مـع إدارات هـذه المدارس.
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مشاركة التربية المسرحية 
في المهرجانات المحلية والخارجية

أقيــم أول  التربيــة المســرحية )1975(  فــي الســنة األولــى إلنشــاء إدارة 
ــخ  ــه ثــاث مســرحيات مــن التاري مهرجــان مســرحي مدرســي )1976( عرضــت في
ــنوات  ــال الس ــد( وخ ــن الولي ــد ب ــد- خال ــور- الموع ــق والن ــيرة الح ــامي )مس اإلس
الخمــس األولــى مــن عمــر اإلدارة )1975- 1980( عرضــت عــدة مســرحيات تنوعــت 
مــا بيــن التاريخــي اإلســامي- التاريخــي- االجتماعــي- باإلضافــة إلــى مســرحة بعــض 
ــلوباً  ــان أس ــذ المهرج ــي 79-1980 أخ ــام الدراس ــن الع ــدءاً م ــية، وب ــج الدراس المناه
ــى  ــاره عل ــدم اقتص ــي وع ــرحي المدرس ــاط المس ــة النش ــاع رقع ــبب اتس ــزاً بس متمي
ــداد  ــوم بإع ــص يق ــة لمخت ــتحداث وظيف ــى اس ــة إل ــة، باإلضاف ــة الدوح ــدارس مدين م
ــع المراحــل الدراســية،  ــر النصــوص المســرحية لجمي النصــوص للمســاعدة فــي توفي

ــه )14( مدرســة. ــدارس المشــاركة في ــغ عــدد الم فبل
ــذي  ــي ال ــي مهرجــان مســرح الشــباب العرب ــة المســرحية ف وشــاركت التربي
تنظمــه جامعــة الــدول العربيــة كل ســنتين وتســتضيفه إحــدى الــدول العربيــة - األول 
ــي  ــر ف ــرب" واآلخ ــون الع ــرحية "أرطب ــه مس ــت في ــنة 1979 وقدم ــرب س ــي المغ ف
ســوريا 1981 وقدمــت فيــه مســرحية "أحمــد بــن تيميــة" كمــا قامــت التربيــة المســرحية 
ــة  ــي دول ــت( فف ــارات - األردن - الكوي ــة )اإلم ــدة دول عربي ــى ع ــات إل ــدة رح بع
اإلمــارات ســنة 1981 قدمــت مســرحيتين "الجــرة الذهبيــة" و"طــارق بــن زيــاد"، وفــي 
ســنة 1983 قدمــت فــي دولــة الكويــت ثــاث مســرحيات هــي، "شــهداء بــا طبــول" 
- "لمــن يكــون القمــر" - ومســرحية الدمــى )العرائــس( - "كان يامــاكان" وفــي ســنة 
1985 قدمــت فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية أربــع مســرحيات هــي "القــدس عــروس 

المدائــن" - "وطــن الشــعراء" ، "التــاج المفقــود" )دمــى( - "وادي األقــزام" )دمــى(.
ــاط  ــن النش ــب م ــات نصي ــدارس البن ــة، صــار لم ــة وقوي ــوة جريئ ــي خط وف
ــذات  ــة" لتلمي ــم وطاغي ــر بمســرحية "عال ــهام الباك ــيدة س ــه الس ــذي قادت المســرحي ال
المرحلــة االبتدائيــة، ثــم مســرحية "لمــن يكــون القمــر" لتلميــذات المرحلــة اإلعداديــة، 

ــة. ــة الثانوي ــذات المرحل ــم مســرحية "أســماء هللا الحســنى" لتلمي ث
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وازداد هــذا النشــاط المســرحي للبنــات مــع اســتقدام ثــاث مدرســات للتربيــة 
ــر  ــن دور كبي ــان، وكان له ــة حســن - ســهير الت ــدم - دري ــب المق ــم زين المســرحية ه
بالنشــاط المســرحي المدرســي - داخــل حــدود المدرســة - وتناولــن موضوعــات مثــل 
مســرحة المنهــج الدراســي وإحيــاء التــراث القطــري ومشــاكل المجتمــع والتأكيــد علــى 

العقيــدة اإلســامية.
وفــي األعــوام الدراســية التاليــة ولزيــادة اإلقبــال والرغبــة فــي أن يكــون 
ــة  ــس التربي ــن لتدري ــم اســتقدام مّدرســتين أخرتي ــات نشــاط مســرحي، ث ــدارس البن لم

ــح(. ــامية صال ــد - س ــى محم ــا )لبن ــرحية هم المس
لقــد أدرك التربويــون أن العــروض المســرحية تعمــل علــى تدريــب الطــاب 
علــى النطــق الصحيــح وطاقــة اللســان وغــرس الثقــة بالنفــس لديهــم، وخــروج الطالب 
المنطــوي علــى نفســه مــن عزلتــه، والمســاعدة فــي تكويــن وجــدان الطالــب وتركيــز 
انتباهــه وغــرس العديــد مــن الصفــات الحســنة والمهــارات لديــه، لذلــك صــار النشــاط 
المســرحي مــن األعمــدة األساســية فــي المنهــج التربــوي الحديــث، ألنــه ُيعتبــر أساســاً 
وســيلة هامــة مــن وســائل إيضــاح المــادة العلميــة، كمــا أنــه بالتعــاون بيــن اإلخصائيــن 
ــض  ــاج بع ــن ع ــي أمك ــرحي المدرس ــاط المس ــى النش ــرفين عل ــن والمش االجتماعيي

حــاالت اإلنطــواء والتلعثــم عنــد الــكام "التأتــأة".
ويمكــن القــول باختصــار إن المســرح المدرســي فــن يفتــح األفــق لخيــال 
أطفالنــا ليــروا الغــد بصــورة أفضــل وأعمــق ليصبــح الطالــب مبدعــاً ومتجــدداً دائمــاً 

ــة. ــي المعرف ــن ســبقوه ف ــررة لم ــح صــورة مك ــن أن يصب ــدالً م ب

والبــد أن نذكــر ونحــن فــي هــذا المقــام أن عــدد العــروض المســرحية التــي 
ــر  ــي عش ــغ ف ــد بل ــية ق ــل الدراس ــف المراح ــن مختل ــر م ــدارس قط ــا طــاب م قدمه
ســنوات )155( عرضــاً مســرحياً تنوعــت مــا بيــن عــروض تاريخيــة وإســامية 

ــس( ــى )العرائ ــرح الدم ــروض مس ــى ع ــة إل ــة باإلضاف ــة وتعليمي وثقافي
وبلــغ عــدد المــدارس االبتدائيــة التــي شــاركت فــي تقديــم هــذه العــروض )52( 
مدرســة، وعــدد المــدارس اإلعداديــة )47( مدرســة، وعــدد المــدارس الثانويــة )50( 

مدرســة، وبذلــك يبلــغ مجمــوع هــذه المــدارس )149( مدرســة.
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وشــارك فــي تقديــم هــذه العــروض خــال عشــر ســنوات عــدد )729( طالبــاً 
مــن المرحلــة االبتدائيــة، وعــدد )695( طالبــاً مــن المرحلــة اإلعداديــة، وعــدد )625( 
ــا  ــي تقديمه ــاركين ف ــاب المش ــدد الط ــغ ع ــك بل ــة، وبذل ــة الثانوي ــن المرحل ــاً م طالب

ــاً. )2049( طالب
أمــا المــدارس التــي شــاركت فــي عــروض المهرجــان خــال عشــر ســنوات 
ــغ فــي المهرجــان األول )3( مــدارس، وفــي المهرجــان الثانــي )8( مــدارس،  ــد بل فق
ــي  ــع )9( مــدارس، وف ــي المهرجــان الراب ــث)13( مدرســة، وف ــي المهرجــان الثال وف
ــي  ــي المهرجــان الســادس )15( مدرســة، وف المهرجــان الخامــس )14( مدرســة، وف
المهرجــان الســابع )15( مدرســة، وفــي المهرجــان الثامــن )28( مدرســة، وفــي 

ــة. ــان العاشــر )27( مدرس ــي المهرج ــة، وف ــان التاســع )16( مدرس المهرج
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عودة المسرح المدرسي

أشــرنا إلــى أن إلغــاء إدارة التقنيــات التربويــة بــوزارة التربيــة والتعليــم التــي   
ــي  ــب ف ــاً كان يص ــرياناً مهم ــداً وش ــى راف ــد ألغ ــرحية ق ــة المس ــه التربي ــم توجي تض
حــوض الحركــة المســرحية القطريــة، إذ لــم يعــد هنــاك أي عناصــر مســرحية جديــدة 

ــرح.  ــى المس ــم إل تنض
هـذا األمـر جعـل المسـؤولين عـن المسـرح والثقافـه فـي قطـر يمـدون جسـور   
التواصـل مـع وزارة التربيـة والتعليـم مـن أجـل عـودة المسـرح المدرسـي إلـى الحيـاة 
مـرة أخـرى، وقـد أسـفرت اإلتصاالت التي أجراها سـعادة الدكتور حمد بـن عبدالعزيز 
الكـواري وزيـر الثقافـة والفنـون والتراث مـع وزارة التربية والتعليم على تشـكيل لجنه 
مشـتركة مـن الوزارتيـن فـي سـنة 2015  لبحـث هـذا الموضـوع الـذي أكملـه سـعادة 
صـاح بـن غانـم العلـي وزيـر الثقافة والرياضة في سـنة 2016 بعـد أن تولى الوزارة، 
وأتـت هـذه االتصـاالت أكلهـا بإنشـاء قسـم الفنـون والمسـرح بـإدارة التوجيـه التربـوي 
بوزارة التعليم والتعليم العالي في سـنة 2016، وتعيين السـيدة سـعاد السـالم رئيسـة له. 

فـي هـذه الفتـرة المبكـرة شـاركت وزارة التعليـم والتعليـم العالـي فـي مهرجـان 	 
المسـرح المدرسـي الخليجي السـابع الـذي أقيم في مملكة البحريـن )اكتوبر 2016( 
بعـرض مسـرحية "النخلـة الذهبيـة" لمدرسـة خالـد بـن أحمـد اإلعداديـة، وهـي من 
تأليـف الكاتـب القطـري أحمـد البـدر، وإخـراج األسـتاذ إسـام فـوزي، وحصلـت 
المسـرحية علـى عـدة جوائـز جائـزة األداء الجماعـي، جائـزة أفضـل ممثـل دور 
ثـاٍن، جائـزة أفضـل ماكيـاج، جائـزة المسـاهمة الطابيـة وقـد أتـت هـذه المشـاركة 
وهـذه الجوائـز بعـد أقل من سـنة على إعادة المسـرح المدرسـي هـذا األمر وإن دل 
علـى شـيء فإنمـا يـدل على أن جذوة النشـاط المسـرحي المدرسـي. بـوزارة التعليم 
لـم تخفـت، حيـث بدأت السـيدة سـعاد السـالم العمل في إعادة إنشـائه وسـاعدها على 
ذلـك أن الـوزارة قامـت بتلبيه احتياجاتها مـن العناصر البشـرية والمتطلبات الفنية، 
فتمكنـت خـال شـهور قليلـة مـن إنتـاج وعـرض مسـرحية "هكـذا كبرنـا" لطالبات 
مدرسـة حليمـة السـعدية االبتدائيـة للبنـات يـوم 2017/05/17، وبعـد سـبعة شـهور 
مـن هـذا التاريـخ شـارك المسـرح المدرسـي فـي إحتفـاالت البـاد باليـوم الوطنـي 
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)ديسـمبر2017( بإقامـة مهرجـان مسـرحي مـن سـت مسـرحيات لعـدد مـن الكتاب 
والمخرجيـن الذيـن ينتمـون إلـى مسـرح الكبـار هي :

مســرحية "طويلــه والبقــرات" تأليــف عبــدهللا فخــرو إخــراج جاســم األنصــاري . 1
لمدرســة البيــان للبنــات.

 مســرحية "الخــادم" تأليــف طالــب الــدوس إخــراج فالــح فايــز لمدرســة سميســمه . 2
ــة للبنات. اإلبتدائي

ــف حصــة العوضــي إخــراج ســعد بورشــيد . 3 ــول" تألي ــن ل ــن زم  مســرحية "م
ــة. ــروق االبتدائي ــة ب لمدرس

 مســرحية "دب فــي قريــة القنافــذ" تأليــف شــيخة الزيــارة إخــراج فيصــل رشــيد . 4
لمدرســة اإلخــاص النموذجيــة للبنيــن.

 مســرحية "الصديقــان" تأليــف حنــان دحلــب إخــراج صــاح المــا ألكاديميــة . 5
ــرة الخاصــة. الجزي

 مســرحية "المزرعــة" تأليــف حصــة العوضــي إخــراج فهــد الباكــر لمدرســة . 6
ــن. ــة للبني ــة اإلعدادي مســيعيد اإلبتدائي

وبعد سنة ونصف من إنشاء القسم، أقيم أول مهرجان للمسرح المدرسي:

مهرجان المسرح المدرسي األول )2018( : 	 

   أقـــام قســـم الفنـــون والمســـرح بـــوزارة التعليـــم هـــذا المهرجـــان علـــى فترتيـــن، 
ـــات،  ـــة للبن ـــة اإلعدادي ـــة رقي ـــر 2018 بمدرس ـــى 14 نوفمب ـــن 12 إل ـــات م ـــى للبن األول
ـــه  ـــم عروض ـــي تقدي ـــارك ف ـــر 2018، وش ـــى 27 نوفمب ـــن 25 إل ـــن م ـــرى للبني واألخ

ـــة. ـــب وطالب ـــن 200 طال ـــرب م ـــا يق م
واشـــتمل حفـــل افتتـــاح المهرجـــان علـــى عـــرض مســـرحية "الفقيـــر والطمـــاع" لمدرســـة 
ـــت  ـــيبة بن ـــة نس ـــام" لمدرس ـــة الس ـــرحية "مملك ـــم عـــرض مس ـــة، ث ـــية النموذجي القادس
ـــي  ـــدة، وف ـــي عبي ـــة أب ـــز" لمدرس ـــرحية "الكن ـــرض مس ـــي ع ـــوم التال ـــي الي ـــب، وف كع
اليـــوم األخيـــر عـــرض مســـرحية "فرســـان المســـرح" لمدرســـة عبدالرحمـــن بـــن 
ـــك  ـــرحية "أحب ـــات، ومس ـــة للبن ـــر االبتدائي ـــة قط ـــة" لمدرس ـــرحية "الحكم ـــم ومس جاس

ـــان. ـــة جوع ـــي" لمدرس ـــا وطن ي
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مهرجان المسرح المدرسي الثاني )2020(:	 

أقيــم هــذا المهرجــان خــال الفتــرة مــن 20 إلــى 28 ينايــر 2020 تحــت   
عنــوان )هاماتنــا عاليــة( أيضــا علــى فترتيــن، األولــى للبنيــن علــى مســرح عبدالعزيــز 
ناصــر بســوق واقــف بعــرض مســرحية "أحبــك يــا وطنــي" لطــاب مدرســة جوعــان، 
ــة الكشــافة والمرشــدات بعــرض مســرحية "الحكمــة"  ــى مســرح جمعي واألخــرى عل

ــر. ــة قط ــات مدرس لطالب
وشــارك فــي تقديــم عــروض المهرجــان مــا يقــرب مــن )350( طالبــاً وطالبــة   
وقــد ســبق هذيــن المهرجانيــن أن قامــت لجنــة متخصصــة بشــؤون المســرح التربــوي 
ــاء  بمشــاهدة العــروض المســرحية المرشــحة للمشــاركة فــي المهرجــان وقامــت بإنتق
ــة  ــة والتراثي ــم الوطني ــول القي ــروض ح ــذه الع ــه، وتمحــورت ه ــرض في ــا للع أفضله

ــية.   ــج الدراس ــى مســرحة بعــض المناه ــة ال ــه قطــر، باإلضاف لدول
ــراء  ــى إث ــل عل ــوف تعم ــي س ــرح المدرس ــودة المس ــه أن ع ــك في ــا الش ومم  
العمليــة التعليميــة وتفعيــل دور الحركــة المســرحية المدرســية كرافــد مــن روافــد الثقافــة 
ــى  ــي للطــاب وتعريفهــم عل ــارة الفضــول المعرف ــى إث ــة إل ــداع، إضاف ــم واإلب والتعلي

ــداع. ــون واإلب ــن الفن ــدة م ــاق جدي ــح آف ــي وفت ــون األدب العرب فن
ونتمنــى أن تعــود وزارة التعليــم والتعليــم العالــي إلــى زيــادة االهتمام بالمســرح   
المدرســي وإقامــة المهرجــان بصفــه ســنوية منتظمــة، حيــث لــه فوائــد كثيــرة يحققهــا 
فــي نفــوس الطــاب فهــو إلــى جانــب كونــه يحقــق المتعــة لهــم فإنــه يعمــل علــى إثــراء 
ــة  ــاً تربوي ــابهم قيم ــوي واكس ــر اللغ ــى التعبي ــم عل ــه قدراته ــوي وتنمي ــهم اللغ قاموس

ــح والخســارة. ــي حســابات الرب ــدر بثمــن ف ــد ال تق ــة، وهــي فوائ وأخاقي

اإلعالن عن إضافة منهج خاص بفنون المسرح للمرحلة الثانوية :	 

ــم  ــم والتعلي ــل وزارة التعلي ــي وكي ــح النعيم ــن صال ــم ب ــور إبراهي ــن الدكت أعل  
العالــي عــن إضافــة منهــج خــاص بفنــون المســرح للمرحلــة الثانويــة جــاء ذلــك أثنــاء 
ــر  ــوم 20 يناي ــاح ي حضــوره أول عــروض مهرجــان المســرح المدرســي الثانــي صب

2020 بمســرح عبدالعزيــز ناصــر بســوق واقــف. 
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وقــال إن المســرح يعتبــر مــن أبــرز المؤسســات التربويــة نظــراً لــدوره الرائــد   
ــا  ــئ، كم ــدى النش ــيخها ل ــة وترس ــة والوطني ــم األخاقي ــز القي ــم وتعزي ــاء األم ــي بن ف
نــوه بــدور المســرح فــي إضفــاء عنصــر المتعــة والتشــويق وتبســيط وتســهيل المــواد 
الدراســية مــن خــال مــا يعــرف بمســرحة المناهــج الدراســية. وأشــار إلــى أن المســرح 
المدرســي يعمــل علــى إثــراء القامــوس اللغــوي للطالــب وتنميــة قدرتــه علــى التعبيــر 
وإكســابه قيمــاً تربويــة وأخاقيــة فضــاً عــن اعتبــاره وســيلة لتخفيــف الضغوط النفســية 
وتغزيــز الثقــة بالنفــس بالتخلــص مــن أزمــة اإلنطــواء وعــاج مشــاكل النطــق وتنميــة 

القــدرة علــى الصبــر والتحمــل وتنميــة الــذوق الفنــي والجمالــي.
وفــي نهايــة كلمتــه أعلــن وكيــل الــوزارة أنــه بــدءاً مــن العــام الدراســي القــادم   
ســوف يتــم إضافــة منهــج خــاص بفنــون المســرح للمرحلــة الثانويــة ليتســنى لطــاب 
هــذه المرحلــة تفجيــر طاقاتهــم اإلبداعيــة والفنيــة والتعبيــر عــن ذاتهــم مــن خــال تقديــم 

ــة.  ــة العمري ــذه المرحل عــروض مســرحية مناســبة له
    وشــارك فــي هــذا المهرجــان 18 مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة و484 طالبــاً وطالبــة 
ــا 24 مخرجــاً وصــاغ  ــاً وأخرجه ــا 21 كاتب ــام بكتابته ــوا 18 عرضــاً مســرحياً ق قدم
ــي عرضــت  ــن المســرحيات الت ــاً، وم ــا 11 ملحن إشــعارها 9 شــعراء ووضــع ألحانه
فــي المهرجــان نذكــر أنــه فــي اليــوم األول للمهرجــان عرضــت مســرحية "معــاً نبنــي 
ــرحية  ــة وعرضــت مس ــن النموذجي ــن عبدالرحم ــعود ب ــة س ــن" لطــاب مدرس الوط
ــة، وانتهــت المســرحية  ــت كعــب اإلبتدائي ــات مدرســة نســيبه بن ــط" لطالب ــره وخي "إب
بفقــره اســتعراضية مــن التــراث الشــعبي القطــري أدتهــا طالبــات المدرســة، وعرضــت 
مســرحية "صانعــة المجــد" لطالبــات مدرســة رقيــة اإلعداديــة للبنــات، كمــا عرضــت 
ــة  ــة الثانوي ــة الشــحانية اإلعدادي ــات مدرس ــد" لطالب ــد.. فخــر الغ مســرحية "عــز الج

للبنــات.
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مسرح الشباب
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مسرح الشباب )رعاية الشباب( 

حتــى عــام 1979 الــذي تأســس فيــه المجلــس األعلــى لرعايــة الشــباب، كان   
ــوم  ــي كانــت تق ــم الت ــة والتعلي ــوزارة التربي ــإدارة الشــباب ب النشــاط الشــبابي مناطــاً ب
بنشــاط متنــوع، وتشــكيل جماعــات النشــاط الشــبابي التــي روعــي فيهــا التنــوع إلشــباع 
كل الميــول والرغبــات ليجــد كل شــاب الفرصــة فــي االشــتراك بالنشــاط الــذي يوافــق 
هواياتــه، ويشــغل أوقــات فراغــه بمــا يفيــده فــي المراكــز الصيفيــة التــي كانــت ترفــد 
الحركــة المســرحية بأصحــاب المواهــب الفنيــة مــن الشــباب بعــد توجيههــا بمــا يتناســب 

مــع قدراتهــا وتنميتهــا وصقلهــا علــى يــد أســاتذة متخصصيــن.
وبعـد إنشـاء المجلـس األعلـى لرعايـة الشـباب بموجـب المرسـوم رقـم )1(   
لسـنة 1979 وتعييـن سـمو الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي، ولـي العهـد – آنـذاك – 
رئيسـاً للمجلـس، وتعييـن سـعادة الشـيخ ثامـر بن محمـد آل ثانـي نائباً للرئيـس، وتعيين 
أعضـاء المجلـس مـن كبـار الموظفيـن فـي عـدد مـن وزارات الدولـة، ثـم تعيين سـعادة 
الشـيخ محمـد بـن عيـد آل ثانـي، أمينـاً عامـاً للمجلـس بتاريـخ 1980/10/25، عمـل 
المجلـس علـى تحقيـق أهدافـه التـي تمثلـت فـي توجيـه وتنميـة مواهب الشـباب القطري 
فـي المجـاالت الرياضيـة واالجتماعيـة والفنيـة والثقافيـة، لذلـك فقد أنشـأ المجلس إدارة 
الشـؤون الفنيـة وأسـند رئاسـتها إلـى السـيد محمـد فـرج قاسـم، وتفـرع عنها عدة أقسـام 
منهـا قسـم النشـاط الفنـي الـذي أسـندت رئاسـته إلى السـيد حسـين السـادة، الذي أشـرف 
علـى إنشـاء عـدة أنديـة ومراكـز شـبابية هدفهـا تجميـع الشـباب لممارسـة هواياتهـم بعد 
أن توفـرت لهـذه األنديـة والمراكـز كل اإلمكانيـات الفنيـة والثقافيـة، حتـى ُتسـاهم فـي 
خلـق أجيـال مـن الشـباب القادريـن علـى التعبيـر عـن أنفسـهم واسـتغال مواهبهـم فيما 
ينفـع المجتمـع والبـاد. وكان المجلـس األعلى لرعاية الشـباب يولي النشـاط المسـرحي 
أهميـة خاصـة إليمانـه برسـالة المسـرح في تحريـك المجتمـع نحو التحضر، فمشـاركة 
مجموعـة مـن الشـباب فـي تأليـف نص مسـرحي وتوزيـع أدواره، وفي صنـع المابس 
والديكـورات وإكسسـوارات العـرض المسـرحي، البـد أن تعمـل علـى تثقيفهـم وتفجيـر 

طاقاتهـم اإلبداعيـة الكامنـة فيهـم واكتشـاف الموهوبيـن منهـم.
ــباب  ــة الش ــى لرعاي ــس األعل ــاء المجل ــى إنش ــنوات عل ــرور )7( س ــد م وبع  
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أي فــي ســنة 1983، كان هنــاك )12( فرقــة مســرحية شــبابية هــي فرقــة نــادي 
قطــر، فرقــة النــادي األهلــي، فرقــة نــادي الســد، فرقــة النــادي العربــي، فرقــة نــادي 
ــة  ــادي الوكــرة، فرق ــة ن ــادي التضامــن، فرق ــة ن ــادي التعــاون، فرق ــة ن الجســرة، فرق
نــادي الريــان، فرقــة مركــز شــباب الغرافــة، فرقــة شــباب الدوحــة، الفرقــة النموذجيــة 
ــرق  ــن أعضــاء ف ــن منتخــب م ــرة تشــكلت م ــة األخي ــذه الفرق ــون المســرحية وه للفن

ــباب. ــز الش ــة ومراك األندي
ــدورات  ــوا ال ــب، فنظم ــرق بالتدري ــذه الف ــاطات ه ــى نش ــون عل ــم القائم واهت  
التدريبيــة المختلفــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى تثقيــف الموهوبين وصقــل مواهبهم 

ــة. ــة واعي ــس علمي ــى أس ــا عل ــون تكوينه ــى يك ــي، حت ــري والعمل ــب النظ بالتدري
ــاء  ــل والديكــور واألزي ــاء والتمثي ــون اإللق ــى فن ــدورات عل واشــتملت هــذه ال  
والمكيــاج والتمثيــل واإلخــراج والكتابــة واإلعــداد والتدريبــات الصوتيــة، وقــام 
ــم الســليطي،  ــن منهــم عبدالرحمــن المناعــي، غان ــة مــن الفناني ــا نخب باإلشــراف عليه
ــد  ــان محم ــى، عثم ــام مصطف ــام، إم ــرج ده ــان الحمامصــي، ف ــواري، عثم ســيار الك
علــي، محمــد أبــو جســوم، جمــال منصــور، عبــدهللا دســمال الكــواري، موســى 
عبدالرحمــن، محمــد العوضــي، عبدالجــواد عميــرة. كمــا اســتضاف المجلــس المصــري 

ــدورات. ــذه ال ــن ه ــرات ضم ــاء محاض ــرقاوي إللق ــال الش ج
وفـي نفـس السـنة )1983( تمكـن قسـم النشـاط الفنـي مـن تنظيـم أول مهرجان   
للفنـون المسـرحية أقيم على شـكل مسـابقة، وشـاركت فـي هذا المهرجـان )5( فرق من 
أصـل )12( فرقـة شـبابية كانـت قائمـة، أمـا في المهرجـان الثانيـ  مـارس 1984ـ  فقد 

شـاركت فيـه )9( فـرق.
وقبـل نهايـة السـنة السـابعة مـن عمـر المجلـس شـارك الشـباب القطـري فـي   
مهرجـان الشـباب العربـي السـادس بالريـاض )14-1983/12/23( بعـرض مسـرحية 
للفرقـة  الحمامصـي  المناعـي وإخـراج عثمـان  تأليـف عبـد الرحمـن  "حكايـة حـداد" 

المسـرحية. للفنـون  النموذجيـة 
فقــد عمــل قســم النشــاط الفنــي علــى إنشــاء هــذه الفرقــة لتكــون تابعــة للمجلــس 
األعلــى لرعايــة الشــباب، وهــي منتخــب مــن أفضــل العناصــر الشــبابية بالفــرق 
المســرحية، وقــد أطلــق عليهــا ذلــك االســم، فشــاركت فــي ذلــك المهرجــان وشــارك 
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ــد  ــماعيل - خال ــد إس ــر- ناصــر عبدالرضــا - أحم ــدهللا الباك ــن عب ــا كل م ــي تمثيله ف
ــز- حمــد عبدالرضــا،  ــدهللا عبدالعزي ــدهللا حامــد - عب ــم - أحمــد عفيــف - عب عبدالكري
جاســم االنصــاري - ناصــر محمــد - بخيــت فهــد الدوســري - عبــدهللا محمــد - محمــد 
عبــدهللا مبــارك - خالــد التميمــي – أحمــد المطــوع - ســعيد بخيــت - عبدالعزيــز 
ــد الســويدي - خليفــة الســليطي. وناحــظ أن  ــد الرســول - خال الكــواري - موســى عب
ــار وأصبحــوا مــن نجــوم الصــف  ــي مســرح الكب ــا ف ــد شــقت طريقه هــذه األســماء ق

ــاج. ــل واخــراج وإنت ــن تمثي ــا بي ــه م األول في
ــي  ــع الشــبابي الفن ــي التجم ــك ف ــة المســرحية كذل ــة النموذجي وشــاركت الفرق
لشــباب دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )الكويــت مــن 11 إلــى 21 فبرايــر 
ــين،  ــب القطــري حســن حس ــف الكات ــة تصــادم" تألي ــرض مســرحية "حفل 1985( بع

ومعالجــة دراميــة إلمــام مصطفــى واخــراج عثمــان الحمامصــي. وفــاز عــرض هــذه 
المســرحية بالمركــز الثالــث فحصلــت الفرقــة علــى الميداليــة البرونزيــة.

 
ــة  ــه الحرك ــا أنتجت ــبء م ــل ع ــن تحم ــر م ــي أكث ــان الحمامص ــر عثم ويعتب  
ــيس  ــي تأس ــرة ف ــوداً كبي ــذل جه ــد ب ــرحية، فق ــال مس ــن أعم ــبابية  م ــرحية الش المس
وتشــكيل الفــرق المســرحية الشــبابية وتدريبهــا إلــى أن بلــغ عددهــا )12( فرقــة تغطــي 

معظــم النــوادي الرياضيــة والمراكــز الشــبابية فــي قطــر.
وبتحويــل المجلــس األعلــى لرعايــة الشــباب إلــى هيئــة عامــة للشــباب   
والرياضــة ســنة 1991، وتعييــن ســعادة الشــيخ محمــد بــن عيــد آل ثانــي رئيســاً لهــا 
بدرجــة وزيــر بتاريــخ 1991/09/18، اهتمــت الهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة 
ــعادة  ــن س ــاً بتعيي ــراراً أميري ــدر ق ــنة 2000 ص ــي س ــاً، وف ــاً ورياضي ــباب ثقافي بالش
الشــيخ ســعود بــن خالــد آل ثانــي رئيســاً للهيئــة العامــة للشــباب بدرجــة وزيــر، علــى أن 
يتــم إلحــاق الوحــدات اإلداريــة التابعــة للرياضــة باللجنــة األوليمبيــة األهليــة القطريــة.
    أخــذت الهيئــة مــن خــال إدارة الشــباب التــي أدارهــا الســيد خالــد يوســف المــا، 
ــة المختلفــة بحيــث ال  ــادة عــدد المراكــز الشــبابية وتوزيعهــا علــى مــدن الدول فــي زي
يتــم تركيــز النشــاطات الشــبابية فــي مدينــة الدوحــة فقــط، وتبــع ذلــك إنشــاء مراكــز 
ــيقية،  ــون الموس ــز الفن ــرحية، ومرك ــون المس ــز الفن ــل، مرك ــة مث ــبابية متخصص ش
مركــز اإلبــداع الشــبابي، مركــز الفنــون الشــعبية، ويعنــي كل مركــز برعايــة الشــباب 
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فــي التخصــص الــذي يمارســه، وبلــغ عــدد المراكــز الشــبابية والمراكــز المتخصصــة 
)28( مركــزاً تقــدم خدماتهــا ونشــاطاتها الثقافيــة والفنيــة واألدبيــة الموجهــة للشــباب.

ــى  ــق بالرياضــة إل ــا يتعل ــة كل م ــل تبعي ــباب ونق ــة للش ــة العام ــاء الهيئ وبإلغ  
اللجنــة األولمبيــة القطريــة وتغييــر اســم الهيئــة إلــى إدارة الشــباب ونقــل تبعيتهــا إلــى 
ــى  ــر مســماها إل ــاراً مــن 2009/04/01، وتغيي ــراث اعتب ــون والت ــة والفن وزارة الثقاف
إدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية، شــهد االهتمــام بالشــباب نقلــة نوعيــة. فالشــباب 
ــى توجيهــه نحــو األخــذ  ــة إل ــذي تســعى الثقاف ــراً مــن المجتمــع ال ــون قطاعــاً كبي يمثل
ــدول المتقدمــة، خاصــة وأن مديرهــا شــخصية  بأســباب الحضــارة وبلــوغ مصــاف ال
تمرســت علــى العمــل الجــاد لتحقيــق أهــداف األعمــال التــي أســندت إليــه منــذ أن أدار 
ــوزارة اإلعــام. ــار ب ــع إلدارة المتاحــف واآلث ــذي كان يتب ــي ال متحــف قطــر الوطن

ومــن هــذا المنطــق، لــم تّدخــر وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث جهــداً لتهيئــة 
ــف  ــال لمختل ــم، ففتحــت المج ــة إبداعاته ــباب وتنمي ــب الش ــل مواه ــبل لصق ــة الس كاف
التجــارب والمســاهمات المســرحية علــى كافــة المســتويات، وكانت الورشــة المســرحية 
ــس  ــو 2010 بإشــراف كل مــن يون ــى 27 يولي ــرة مــن 16 إل ــي أقيمــت خــال الفت الت
الوليــدي تخصــص درامــا وتعبيــر حركــي ولطيفــة بالخيــر المتخصصــة فــي التدريــب 
ــد  ــينوغرافيا واإلضــاءة ق ــي الس ــي المتخصــص ف ــف العرقوب ــل ويوس ــداد الممث وإع
ــذه  ــي ه ــوا ف ــاباً انخرط ــل )75( ش ــن أص ــاباً م ــار )12( ش ــم اختي ــا ت ــرت عندم أثم
ــل دولــة قطــر فــي المهرجــان  الورشــة، للمشــاركة فــي العــرض المســرحي الــذي َمّث
ــذي اســتضافته  ــة ال ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع المســرحي التاســع لشــباب مجل
دولــة قطــر خــال الفتــرة مــن 22 إلــى 27 أكتوبــر 2010 وكان بعنــوان )أنــا... أنــت... 
اإلنســان( تأليــف الكاتبــة دالل خليفــة إخــراج فهــد الباكــر، فقــد فــازت هــذه المســرحية 

بعــدة جوائــز باإلضافــة إلــى جائــزة أفضــل عمــل مســرحي متكامــل.

المهرجانات المسرحية الشبابية القطرية:

ومنــذ إنشــاء المجلــس األعلــى لرعايــة الشــباب ســنة 1979 وحتــى تغييــر اســمه إلــى 
الهئيــة العامــة للشــباب والرياضــة ســنة 1991 تــم فصــل الرياضــة عــن الشــباب 
وتحويــل اختصاصاتهــا إلــى اللجنــة األولمبيــة القطريــة، وتحويــل اختصاصــات 
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الشــباب إلــى وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث ســنة 2009 قدمــت الفــرق المســرحية 
الشــبابية التابعــة لألنديــة الرياضيــة والثقافيــة واإلجتماعيــة العديــد مــن المســرحيات، 
وأقيمــت عــدة مهرجانــات مســرحية شــبابية، وشــاركت الفــرق المســرحية الشــبابية فــي 

ــة. ــة والعربي ــات المســرح الشــبابي الخليجي مهرجان
ــا 	  ــي نظمه ــة الت ــبابية المحلي ــرحية الش ــات المس ــي المهرجان ــا يل ــرض فيم ونع

ــباب. ــة الش ــى لرعاي ــس األعل المجل
ــوادي 	  ــبابية والن ــرق المســرحية الش ــا الف ــي قدمته ــرض المســرحيات الت ــم نع ث

ــباب. ــة للش ــة العام ــي بالهيئ ــاط الفن ــة إلدارة النش ــة التابع المختلف
ونعــرض المســرحيات التــي قدمتهــا الفــرق المســرحية الشــبابية والنــوادي 	 

المختلفــة التابعــة إلدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون 
ــوم العالمــي للمســرح.  ــال بالي ــي االحتف ــراث ف والت

ونختتــم هــذا الجــزء بالمهرجانــات المســرحية الشــبابية القطريــة التــي نظمتهــا 	 
إدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث.

المهرجانات المسرحية الشبابية المحلية التي نظمها 
المجلس األعلى لرعاية الشباب

خــال الفتــرة مــن 26 فبرايــر 1983 إلــى 18 فبرايــر 1986، أقــام القســم الفنــي 
بالمجلــس األعلــى لرعايــة الشــباب ســت مهرجانــات مســرحية شــبابية محليــة، شــاركت 
ــي  ــا يل ــرض فيم ــة، ونع ــة والثقافي ــة الرياضي ــة لألندي ــرحية التابع ــرق المس ــا الف فيه

ــة: ــذه المهرجــات المحلي ــي ه ــي شــاركت ف المســرحيات الت
المهرجان المسرحي األول أقيم خال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1983:	 

ــف . 1 ــي، تألي ــادي الجســرة الثقاف ــة ن ــان" لفرق ــي كحي عــرض مســرحية "المحام
ــر. ــوم 26 فبراي ــى، ي ــام مصطف ــداد إم وإع

ــف . 2 ــرحية، تألي ــاون المس ــادي التع ــة ن ــم" لفرق ــادي أظل ــرحية "الب ــرض مس ع
ــر. ــوم 27 فبراي ــودة ي ــادر ع ــد الق ــراج عب وإخ

فازت هذه المسرحية بجائزة المركز الثالث في هذا المهرجان.	 
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عــرض مســرحية "حكمــة القاضــي" لفرقــة النــادي األهلــي المســرحية، تأليــف . 3
عــادل صقــر وإخــراج محمــود أبــو غــرارة، يــوم 28 فبرايــر.

فازت هذه المسرحية بجائزة المركز الثاني في هذا المهرجان.	 
فاز عبد هللا الباكر بجائزة الممثل األول عن دوره في هذه المسرحية.	 

عرض مسرحية "22 فبراير" لفرقة نادي التضامن المسرحية، تأليف وإخراج . 4
نادي ربيع يوم 1 مارس.

عــرض مســرحية "رفقــاً بالزهــور" لفرقــة نــادي الســد المســرحية، إعــداد . 5
وإخــراج هــال فهمــي  يــوم 2 مــارس.

فازت هذه المسرحية بجائزة المركز األول في هذا المهرجان.	 
فاز عبد هللا بال بجائزة الممثل الثاني عن دوره في هذه المسرحية.	 
فاز جمال بال بجائزة الممثل الثالث في هذا المهرجان.	 

المهرجــان المســرحي الثانــي أقيــم فــي نهايــة الموســم الصيفي لســنة 1983 	 
خــالل الفتــرة مــن 31 أغســطس إلــى 2 ســبتمبر 1983:

ــباب . 1 ــز ش ــة مرك ــلطان" لفرق ــة الس ــان وتنابل ــاطر حس ــرحية "الش ــرض مس ع
ــطس. ــوم 31 أغس ــم، ي ــراج نصــر زينه ــداد وإخ ــة، إع الدوح

ــف . 2 ــة، تألي ــة مركــز شــباب الغراف ــر" لفرق ــاع األخي عــرض مســرحية "اإلجتم
ــوم 1 ســبتمبر. ــي وإخــراج محمــود زكــي، ي عثمــان محمــد عل

عــرض مســرحية "الحــاق والبطيخــة" لفرقــة نــادي الجســرة الثقافــي، تأليــف . 3
صالــح المناعــي وإخــراج إمــام مصطفــى يــوم 2 ســبتمبر.

أعيــد عــرض هــذه المســرحية فــي المهرجــان المســرحي الثالــث وحصلت 	 
علــى جائــزة أفضــل عمــل مســرحي فــي المهرجان.
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المهرجــان المســرحي الثالــث أقيــم خــالل الفتــرة مــن 3 إلــى 11 مــارس 	 
:1984

ــراج . 1 ــداد وإخ ــرحية، إع ــر المس ــادي قط ــة ن ــود" لفرق ــرحية "الس ــرض مس ع
ــارس. ــوم 3 م ــم، ي ــر زينه نص

ــرحية، . 2 ــان المس ــادي الري ــة ن ــر" لفرق ــع الضمي ــراع م ــرحية "ص ــرض مس ع
ــارس. ــوم 4 م ــودة ي ــادر ع ــد الق ــراج عب ــداوي وإخ ــى الج ــف مصطف تألي

عــرض مســرحية "الينانــوة" لفرقــة النــادي العربــي المســرحية، تأليــف مصطفى . 3
الجــداوي وإخــراج عبــد المنعــم عيســى يــوم 5 مــارس.

عــرض مســرحية "الطمــع" لفرقــة نــادي الوكــرة المســرحية، إعــداد زينــب عبــد . 4
العزيــز وإخــراج غريــب فكــري يــوم 6 مــارس.

عــرض مســرحية "مــن الحيــاة" لفرقــة النــادي األهلــي المســرحية، تأليــف محمــد . 5
شــوقي الصــوت وإخــراج محمــود أبــو غــرارة يــوم 7 مــارس.

ــة( عــن  ــل )مناصف ــزة أفضــل ممث ــى جائ ــد هللا الباكــر عل ــد حصــل عب هــذا وق
ــذه المســرحية. ــي ه دوره ف

عــرض مســرحية "المزيــن" لفرقــة نــادي التضامــن المســرحية، تأليــف وإخــراج . 6
نــادر ربيــع يــوم 8 مــارس.

ــى . 7 ــف مصطف ــد المســرحية، تألي ــادي الس ــة ن ــول" لفرق عــرض مســرحية "الغ
ــارس. ــوم 9 م ــى ي ــام مصطف ــراج إم ــداوي وإخ الج

حصــل موســى زينــل علــى جائــزة أفضــل ممثــل )مناصفــة( عــن دوره 	 
فــي هــذه المســرحية.

عــرض مســرحية "ســوالف" لفرقــة نــادي التعــاون المســرحية، تأليــف عبــد هللا . 8
الهاشــمي وإخــراج أحمــد أبــو القاســم يــوم 15 مــارس.

المهرجان المسرحــي الرابع أقيم فــي نهاية الموســم الصيفـي لسنة 	 
1984 خالل الفترة من 25 إلى 29 أغسطس.

عــرض مســرحية "الحقيقــة" للفرقــة النموذجيــة للفنــون المســرحية، إعــداد . 1
وإخــراج عثمــان الحمامصــي يــوم 25 أغســطس.
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الدوحــة . 2 الســيد جحــا" لفرقــة مركــز شــباب  عــرض مســرحية "حكايــات 
27 أغســطس. يــوم  المنعــم عيســى  إعــداد وإخــراج عبــد  المســرحية، 

عــرض مســرحية "ال مفــر" لفرقــة مركــز شــباب الغرافــة، تأليــف إمــام مصطفى . 3
وإخــراج عمــر شــاهين يوم 29 أغســطس.

المهرجـان المسـرحي الخامـس - أقيـم خـالل الفترة من 23 إلى 31 ديسـمبر 	 
:1984

 
عــرض مســرحية "الفيــل يــا ملــك الزمــان" لفرقــة نــادي الجســرة الثقافــي تأليــف . 1

ســعد هللا ونــوس وإخــراج إمــام مصطفــى يــوم 23 ديســمبر.
عــرض مســرحية "المحاكمــة" لفرقــة النــادي األهلــي المســرحية، تأليــف إمــام . 2

مصطفــى وإخــراج جمــال منصــور يــوم 24 ديســمبر.
ــد . 3 ــف محم ــرحية، تألي ــان المس ــادي الري ــة ن ــزاء" لفرق ــرحية "الج عــرض مس

ــمبر ــوم 25 ديس ــودة ي ــادر ع ــد الق ــراج عب ــش وإخ الدراوي
عــرض مســرحية "الميــراث" لفرقــة نــادي الســد المســرحية، تأليــف وإخــراج . 4

ــز األول  ــرحية بالمرك ــازت المس ــد ف ــذا وق ــمبر. ه ــوم 26 ديس ــر ي ــادل صق ع
فــي مســابقة المهرجــان، وفــاز جاســم األنصــاري بجائــزة الممثــل األول، وفــاز 

ناصــر محمــد بجائــزة الممثــل الثالــث عــن دوره فــي هــذه المســرحية.
عــرض مســرحية "نهايــة الشــر" لفرقــة نــادي الوكــرة المســرحية، إعــداد أحــام . 5

عبــد العزيــز وإخــراج غريــب فكــري يــوم 27 ديســمبر.
عــرض مســرحية "مشــاكل يوميــة" لفرقــة نــادي التضامــن المســرحية، تأليــف . 6

وإخــراج نــادر ربيــع يــوم 28 ديســمبر.
عــرض مســرحية "أســرى الفنــار" لفرقــة نــادي قطــر المســرحية، إعــداد . 7

ــزة  ــد بجائ ــد هللا حام ــاز عب ــد  ف ــمبر. وق ــوم 29 ديس ــم ي ــراج نصــر زينه وإخ
الممثــل الثانــي عــن دوره فــي هــذه المســرحية.

ــف . 8 ــادي التعــاون المســرحية، تألي ــة ن عــرض مســرحية "ســوق الحــراج" لفرق
ــوم 30 ديســمبر. وإخــراج ماهــر فكــري، ي

ــف . 9 ــرحية، تألي ــي المس ــادي العرب ــة الن ــا" لفرق ــاب جح ــرحية "كت ــرض مس ع
ــمبر. ــوم 31 ديس ــودة ي ــين ج ــراج حس ــى وإخ ــام مصطف ــور وإم ــال منص جم
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المهرجـان المسـرحي السـادس - أقيـم خـالل الفتـرة مـن 8 إلـى 18 فبرايـر 	 
:1986

عـرض مسـرحية "المكتـوب" لفرقـة نـادي الوكـرة المسـرحية، تأليف حسـن حسـين . 1
وإخـراج غريـب فكـري، يـوم 8 فبراير.

عرض مسـرحية "من أجل المصلحة العامة ولكن" لفرقة نادي النهضة المسـرحية، . 2
تأليـف وإخراج هـال فهمي يوم 9 فبراير.

عـرض مسـرحية "أقصـر طريـق" لفرقـة النـادي األهلي المسـرحية، تأليف موسـى . 3
عبد الرحمن وإخراج عبد هللا الباكر، يوم 15 فبراير. هذا وقد فازت المسـرحية 
بجائـزة المركـز األول فـي المهرجـان، كمـا فـاز خالـد إسـماعيل بجائـزة الممثـل 

الثالث.
عــرض مســرحية "الدراســة فــي البــاد األجنبيــة" لفرقة نــادي التضامن المســرحية، . 4

تأليــف وإخــراج نــادر ربيــع، يــوم 11 فبراير.
ــادي العربــي المســرحية، تأليــف وإخــراج . 5 ــة الن عــرض مســرحية "ارتجــال" لفرق

ــزة  ــرحية بجائ ــازت المس ــد ف ــذا وق ــر. ه ــوم 12 فبراي ــى، ي ــم عيس ــد المنع عب
ــي المهرجــان. ــي ف ــز الثان المرك

عــرض مســرحية "وينــك يــا وليــدي وينــك" لفرقــة نــادي الريــان المســرحية، تأليــف . 6
وإخــراج هــال فهمــي، يــوم 13 فبرايــر.

عــرض مســرحية "المناقشــة 2" لفرقــة نــادي اإلتحــاد المســرحية، تأليــف وإخــراج . 7
نصــر زينهــم، يــوم 14 فبرايــر.

عــرض مســرحية "الــزواج عــاج" لفرقــة نــادي التعــاون المســرحية، تأليــف وليــد . 8
محمــود وإخــراج احمــد أبــو القاســم، يــوم 15 فبرايــر.

عــرض مســرحية "الشــك" لفرقــة نــادي الســد المســرحية، تأليــف وإخــراج غريــب . 9
فكــري يــوم 16 فبرايــر. هــذا وقــد فــازت المســرحية بجائــزة المركــز الثالــث فــي 

المهرجــان، وفــاز ناصــر محمــد بجائــزة الممثــل الثانــي.
عــرض مســرحية "لعبــة الحيــاة والمــوت" لفرقــة نــادي قطــر المســرحية، إعــداد . 10

نصــر زينهــم وإخــراج أحمــد إســماعيل وعبــد هللا حامــد، يــوم 17 فبرايــر.
ــرحية، . 11 ــي المس ــرة الثقاف ــادي الجس ــة ن ــن" لفرق ــون ولك ــرحية "مجن ــرض مس ع

ــر. ــوم 18 فبراي ــى، ي ــام مصطف ــراج إم ــر وإخ ــم صف ــف جاس تألي
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العروض المسرحية التي قدمتها الفرق المسرحية الشبابية والنوادي المختلفة 
التابعة اإلدارة النشاط الفني بالهيئة العامة للشباب

تاريخ العرضاسم الفرقةاسم المخرج اسم المؤلفاسم المسرحيةم

قريبا من ساحة 1
مركز شباب سالم الجحوشيوليد إخاصي اإلعدام 

1996/03/30الدوحة

مركز شباب سالم الجحوشيماجد درندشكم بقي من الحدود2
1997/04/09الدوحة

توجيه التربية أميمة محمد حسن حسين الدائرة3
1998/03/21المسرحية

تمثيل صامت 4
توجيه التربية __________“مايم”

1998/03/26المسرحية

الهيئة السنة صفوت الغشمعبد الغفار مكاويليلة سمر ناقصة5
1998/03/27للشباب

مركز شباب سالم الجحوشي  خالد المحمود بانتظار6
1998/04/02الدوحة

مركز شباب سالم الجحوشي أنور جعفركش يأستاذ7
1999/03/23الدوحة

مركز شباب سالم الجحوشيحسن رشيد األسير8
2000/03/09الدوحة

2000/03/13نادي الجسرةعبدالمنعم عيسىعبدالمنعم عيسىارتجال9

مركز شباب سالم الجحوشيرجب تشولمن الدور اآلن10
2001/03/27الدوحة

محفوظ عبد الحامي والحرامي 11
الرحمن

عبد المنعم 
2001/03/29نادي الجسرةعيسى

جمعية قطر سالم الجحوشيخالد زيارةنداء األقصى12
2001/05/06الخيرية

قصة حب طبل 13
الهيئة السنة حمد الرميحي حمد الرميحي وطارة

2001/10/18للشباب

االنتهازيون ال 14
يدخلون الجنة

عبد الغفار 
مكاوي

عبد المنعم 
2002/04/18نادي الجسرةعيسى

مركز شباب سالم الجحوشيسالم الجحوشيمن ِضد من 15
2002/04/19الدوحة
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2003/03/12نادي الجسرة محمد البلممحمد البلمزهور المحبة 16

مركز شباب سالم الجحوشيأحمد المفتاحمن يطرق الباب 17
2004/04/16الدوحة

2004/04/08نادي الجسرةعلي الخلف سالم الحتاويعرج السواحل18

زهرة صغيرة 19
2005/05/01نادي الجسرةنصر السيد يوجين أونيليابسة

شكسبير في 20
مركز شباب أحمد المفتاحماجد درندشالدوحة

2005/05/13الدوحة

لجنة حقوق طالب الدوسطالب الدوسجزيرة األحام21
2006/12/30اإلنسان

حصلــت مســرحية "قصــة حــب طبــل وطــاره" علــى جائــزة أحســن نــص فــي مهرجــان 
أيــام عمــان المســرحية بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية ســنة 2001.
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العروض المسرحية التي قدمتها الفرق المسرحية الشبابية والنوادي المختلفة 
التابعة إلدارة األنشطة والفعاليات الشبابية بوزارة الثقافة والفنون والتراث

تاريخ العرضاسم الفرقةاسم المخرج اسم المؤلفاسم المسرحيةم
2010/02/17الفرقة النموذجيةفيصل رشيدفيصل رشيد قيود1

2010/10/26الفرقة النموذجيةفهد الباكردالل خليفةأنا..أنت..اإلنسان2

2011/01/16المركز الشبابي للفنونسلمان المريهوارد باركرالسقوط3

2012/03/01مركز شباب الدوحةأحمد المفتاحأحمد المفتاحنهاية رّيل شجاع4

2012/03/03مركز شباب سميسمةفهد الباكر حمد الشهأبيلعنة الفرن5

2012/03/05نادي الجسرة الثقافيعلى الشرشنيباسمة يونسمساء للموت6

2012/12/23نادي الجسرة الثقافيعلى الشرشنيعبد هللا صالحبيت القصيد7

2012/12/24نادي الريان الرياضيسالم المنصوريسالم المنصوريالوطن8

2012/12/25نادي السد الرياضيطالب الدوسطالب الدوسالكرسي الفاضي9

النادي العربي فيصل رشيدخالد المحمودالخط األخير10
2012/12/26الرياضي

مركز الفنون فهد الباكرفهد الحارثيرحلة بحث 11
2012/12/27المسرحية

2012/12/28مركز شباب الدوحة أحمد المفتاحأحمد المفتاحهمس الكراسي12

طالب كوكتيل13
2013/07/17نادي الجسرةعلي الشرشنيالدوس

2013/12/25مركز شباب الكعبانفهد الباكرعلى الزيدي الجندي المجهول 14

2012/12/23نادي قطر الرياضييوسف إبراهيمفيصل العذبةيمعه خميس 15

إعداد فيصل الصامولة16
النادي العربي فيصل رشيدرشيد

2013/12/24الرياضي

سمير حسن حسينسبيكة وجمعان17
2013/12/25مركز شباب الكعبانمصطفى
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إبراهيم الطنبورة18
عبدالرحيم

إبراهيم 
2013/12/26نادي السد الرياضيعبدالرحيم

عباس حكاية زهرة19
الحايك

علي 
2013/12/27نادي الجسرة الثقافيالشرشني

محفوظ محاكمة السيد “م”20
2013/12/28مركز شباب الدوحةأحمد المفتاح عبدالرحمن

اللي عمره ما 21
تبخر

برانيساف 
نوشيتش

اعداد 
وإخراج فهد 

الباكر
2015/08/12المركز الشبابي 

جان جينيهليلة السيدة21
اعداد 

وإخراج فهد 
الباكر

2017/04/03كلية المجتمع
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مشاركة فرق األندية الشبابية
واألندية الثقافية والتربية المسرحية

في احتفاالت اليوم العالمي للمسرح )من 1988 الى 2005(

تاريخ العرضاسم الفرقةاسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم

1988/03/29التربية المسرحيةعبدالمنعم عيسىمحمد شوقيحكاية ثعلوب 1

محاكمة 2
1990/03/30التربية المسرحيةمحمد كشكمحمد كشكاألبطال الثاثة

1990/04/01رعاية الشبابصالح المناعيصالح المناعيالواشي3

قريباً من ساحة 4
مركز شباب سالم الجحوشيوليد إخاصياإلعدام

1996/03/30الدوحة

كم بقي من 5
مركز شباب سالم الجحوشي ماجد درندشالحدود

1997/04/09الدوحة

ليلة سمر 6
ناقصة

عبدالغفار 
1998/03/27رعاية الشبابصفوت الغشممكاوي

1998/03/31التربية المسرحيةأميمة محمدحسن حسينالدائرة7

التمثيل الصامت 8
1998/04/01التربية المسرحيةنصر زينهمنصر زينهم- بانتوميم

مركز شباب سالم الجحوشيخالد المحمودبإنتظار9
1998/04/02الدوحة

عبدالمنعم البيت السعيد10
1999/03/27التربية المسرحيةعبدالمنعم عيسىعيسى

1999/03/28التربية المسرحيةعادل خفاجيمحفوظ فودة وا إساماه11

التمثيل الصامت 12
1999/03/29التربية المسرحيةنصر زينهمنصر زينهم- بانتوميم

الهيئة العامة صفوت الغشمسرمت جابكانالقدم – الساق13
1999/04/01للشباب

مركز شباب سالم الجحوشيأنور جعفركش يا أستاذ 14
1999/04/23الدوحة
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مركز شباب سالم الجحوشيحسن رشيداألسير15
2000/03/29الدوحة

2000/03/31نادي الجسرةعبدالمنعم عيسىعبدالمنعم عيسىإرتجال16

مركز شباب سالم الجحوشيرجب تشوسيالمن الدور اآلن17 
2001/03/27الدوحة

الحامي 18
والحرامي

محفوظ 
2001/03/28نادي الجسرةعبدالمنعم عيسىعبدالرحمن

االنتهازيون ال 19
يدخلون الجنة

عبدالغفار 
2002/04/18نادي الجسرةعبدالمنعم عيسىمكاوي

سالم من ضد من20
مركز شباب سالم الجحوشيالجحوشي

2002/04/19الدوحة

من يطرق 21
مركز شباب سالم الجحوشيأحمد المفتاحالباب

2004/04/16الدوحة

2004/04/18نادي الجسرةعلي الخلفسالم الحتاويعرج السواحل22

زهرة صغيرة 23
2005/04/01نادي الجسرةنصر زينهميوجين أونيليابسة

شكسبير في 24
مركز شباب أحمد المفتاح ماجد درندشالدوحة

2005/04/02الدوحة

مالحظــة: بــدءاً مــن شــهر فبرايــر 2010 صــارت إدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية 
بــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث تقيــم مهرجانــاً ســنوياً لمســرح الشــباب.
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المهرجانات المسرحية الشبابية القطرية التي نظمتها
وزارة الثقافة والفنون والتراث

دعمــاً وتشــجيعاً لمســرح الشــباب أقامــت إدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية   
بــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث مهرجانــاً ســنوًيا لمســرح الشــباب، وأقيمــت مــن هــذا 
المهرجــان أربــع دورات كان يفتتحهــا ويحضــر عروضهــا ســعادة الدكتــور حمــد بــن 
عبــد العزيــز الكــواري، وزيــر الثقافــة والفنــون والتــراث، وســعادة مبــارك بــن ناصــر 
آل خليفــة األميــن العــام للــوزارة، والدكتــور خالــد يوســف المــا مديــر إدارة األنشــطة 
والفعاليــات الشــبابية، والمســؤولون عــن األنشــطة اإلجتماعية والمعســكرات والمســرح 
ــات،  ــذه المهرجان ــي ه ــاركت ف ــي ش ــة الت ــة والرياضي ــوادي اإلجتماعي ــاإلدارة والن ب

والمهتمــون بالحركــة المســرحية ورجــال الصحافــة واإلعــام.

المهرجان المسرحي األول للشباب:

ــاركة )9(  ــر 2010 بمش ــى 23 فبراي ــن 15 إل ــرة م ــال الفت ــان خ ــذا المهرج ــم ه أقي
مؤسســات شــبابية تنافســت علــى )14( جائــزة، وشــهد المهرجــان تكريــم كل مــن أحمــد 
المفتــاح وفهــد الباكــر، وفــازت مســرحية "قيــود" تأليــف وإخــراج فيصــل حســن رشــيد 

بجائــزة أفضــل عمــل مســرحي متكامــل.

المهرجان المسرحي الثاني للشباب:

ــى 7 مــارس 2012 بمشــاركة  ــر إل ــرة مــن 26 فبراي ــم هــذا المهرجــان خــال الفت أقي
)10( مؤسســات شــبابية تنافســت علــى جوائــز المهرجــان، وكانــت أبــرز المســرحيات 

المشــاركة فــي هــذا المهرجــان:
ــة مركــز . 1 ــاح، لفرق ــة لايّر شــجاع" تأليــف وإخــراج أحمــد المفت مســرحية "نهاي

شــباب الدوحــة.
ــني، . 2 ــي الشرش ــراج عل ــمة يوســف وإخ ــف باس ــوت" تألي ــاء للم مســرحية "مس

ــي. ــادي الجســرة الثقاف ــة ن لفرق
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ــة . 3 ــر، لفرق ــد الباك ــد الشــهابي وإخــراج فه ــف حم ــرن" تألي ــة الف مســرحية "لعن
مركز شباب سميسمة. 

ــرحي 	  ــل مس ــزة أفضــل عم ــجاع" بجائ ــة لايّر ش ــرحية "نهاي ــازت مس ف
ــل. متكام

 جائزة أفضل إخراج للمخرج أحمد المفتاح.	 
 شهادة تقدير للمشاركين في هذه المسرحية.	 

المهرجان المسرحي الثالث للشباب:

ــى 29 ديســمبر 2012 بمشــاركة )6(  ــن 23 إل ــرة م ــذا المهرجــان خــال الفت ــم ه أقي
ــاج  ــم إنت ــراث دع ــون والت ــة والفن ــح وزارة الثقاف ــرة تمن ــبابية، وألول م مؤسســات ش

ــذا المهرجــان وهــي: ــي ه ــة شــاركت ف ــكل فرق ــداره )100.000( لاير ل مق
فرقــة نــادي الجســرةالثقافي، عــرض مســرحية "بيــت القصيــد" تأليــف عبــد هللا . 1

صالــح وإخــراج علــي الشرشــني.
ــف وإخــراج . 2 ــان الرياضــي، عــرض مســرحية "الوطــن" تألي ــادي الري ــة ن فرق

ســالم المنصــوري.
ــف . 3 ــي الفاضــى" تألي ــد الرياضــي، عــرض مســرحية "الكرس ــادي الس ــة ن فرق

ــدوس. ــب ال ــراج طال وإخ
ــف . 4 ــر" تألي ــي الرياضــي، عــرض مســرحية "الخــط األخي ــادي العرب ــة الن فرق

ــيد. ــود وإخــراج فيصــل رش ــد المحم خال
فرقــة مركــز الفنــون المســرحية ، عــرض مســرحية "رحلــة بحــث" تأليــف فهــد . 5

الحارثــي وإخــراج فهــد الباكــر.
ــف . 6 ــي" تألي ــس الكراس ــرحية "هم ــرض مس ــة، ع ــباب الدوح ــز ش ــة مرك فرق

ــاح. ــد المفت ــراج أحم وإخ

ــرحي  ــرض مس ــزة أفضــل ع ــن، جائ ــي" بجائزتي ــس الكراس ــرحية "هم ــازت مس وف
متكامــل، وجائــزة أفضــل إخــراج ألحمــد المفتــاح، وفــازت مســرحية "الخــط األخيــر" 

ــد المحمــود. بجائــزة أفضــل نــص مســرحي لخال
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المهرجان المسرحي الرابع للشباب:

ــى 28 ديســمبر 2013 بمشــاركة )7(  ــن 22 إل ــرة م ــذا المهرجــان خــال الفت ــم ه أقي
مؤسســات شــبابية، حيــث حصلــت كل فرقــة مســرحية مشــاركة فيــه علــى دعــم إنتــاج 

ــداره )100,000( لاير وهــي: مق
فرقــة مركــز شــباب سميســمة، عــرض مســرحية "الجنــدي المجهــول" تأليــف . 1

علــي الزيــدي وإخــراج فهــد الباكــر.
فرقــة نــادي قطــر الرياضــي، عــرض مســرحية "يمعــة خميــس" تأليــف فيصــل . 2

العذبــة وإخــراج يوســف إبراهيــم.
فرقــة النــادي العربــي الرياضــي، عــرض مســرحية "الصامولــة" إعــداد وإخراج . 3

فيصل رشــيد.
ــف . 4 ــان" تألي ــبيكة وجمع ــرحية "س ــرض مس ــان، ع ــباب الكعب ــز ش ــة مرك فرق

ــى.   ــمير مصطف ــراج س ــين وإخ ــن حس حس
ــورة" تأليــف وإخــراج . 5 ــادي الســد الرياضــي، عــرض مســرحية "الطنب ــة ن فرق

ــم. ــد الرحي ــم عب إبراهي
فرقــة نــادي الجســرة الثقافــي، عــرض مســرحية "حكايــة زهــرة" تأليــف عبــاس . 6

الحايــك وإخــراج علــي الشرشــني.
فرقــة مركــز شــباب الدوحة،عــرض مســرحية "محاكمــة الســيدم" تأليــف محفوظ . 7

عبــد الرحمــن وإخــراج أحمــد المفتاح.

ــزة  ــل، وجائ ــزة أفضــل عــرض مســرحي متكام ــورة" بجائ ــازت مســرحية "الطنب وف
أفضــل نــص مســرحي، وفــازت مســرحية "الجنــدي المجهــول" بجائــزة أفضــل إخــراج 

لفهــد الباكــر.

المهرجان المسرحي الخامس للشباب:

أقيــم هــذا المهرجــان خــال الفتــرة مــن 28 ديســمبر 2014 إلــى 2 ينايــر 2015 
بمشــاركة 5 مؤسســات شــبابية وحصلــت فيــه كل فرقــة مســرحية مشــاركة علــى دعــم 

ــي :  ــف لاير وه ــة أل ــغ )100,000( مائ ــاج مبل انت
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فرقــه النــادي العربــي عــرض مســرحية "مقامــات" تأليــف أحمــد المصطفــوي . 1
وإخــراج أحمــد العقــان.

فرقــة مركــز شــباب الدوحــة عــرض مســرحية "ســيف" تأليــف أحمــد المفتــاح . 2
وإخــراج أحمــد الفضالــه. 

فرقــة نــادي الجســره الثقافــي واإلجتماعــي عــرض مســرحية "حصــة" تأليــف . 3
فاطمــة المزروعــي وإخــراج علــى الشرشــني. 

فرقــة نــادي قطــر عــرض مســرحية "أيهــا الحــي أنــت ميــت" تأليــف وإخــراج . 4
حنــان صــادق. 

ــيا . 5 ــف غارس ــكافيه" تألي ــرحية "اإلس ــرض مس ــرزان ع ــباب ب ــز ش ــة مرك فرق
ــر.  ــد الباك ــراج فه ــد، إخ ــى أحم ــداد مصطف ــوركا، إع ل

ــزة  ــل وجائ ــزة أفضــل عــرض مســرحي متكام ــازت مســرحية "اإلســكافيه" بجائ و ف
ــزة أفضــل نــص مســرحي. ــازت مســرحية "مقامــات" بجائ أفضــل مخــرج وف

 بتاريــخ 20 نوفمبــر 2012 أطلقــت إدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية مســابقة للكتابــة 
المســرحية  للشــباب.

مشاركة الفرق المسرحية الشبابية القطرية
في المهرجانات المسرحية الشبابية العربية

شــاركت الفرقــة النموذجيــة المســرحية التابعــة للقســم الفنــي بالمجلــس األعلــى   
لرعايــة الشــباب فــي المهرجانــات المســرحية الشــبابية العربيــة بنــاًء علــى الدعــوات 

ــات. ــذه المهرجان ــن إدارات ه ــا م ــت تتلقاه ــي كان الت

مهرجان الشباب العربي السادس بالعاصمة السعودية الرياض

أقيــم هــذه المهرجــان خــال الفتــرة مــن 14 إلــى 23 ديســمبر 1983 وشــاركت   
ــي  ــن المناع ــد الرحم ــف عب ــداد" تألي ــة ح ــرحية "حكاي ــرض مس ــر بع ــة قط ــه دول في
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وإخــراج عثمــان الحمامصــي، المشــرف المســرحي بالمجلــس األعلــى لرعاية الشــباب، 
ــي  ــا ف ــد عرضه ــوم 18 ديســمبر، وأعي ــذا المهرجــان ي ــي ه وعرضــت المســرحية ف
ــاح  ــبة النج ــر 1984 بمناس ــْي 8 و9 فبراي ــي يوم ــر الوطن ــرح قط ــى مس ــة عل الدوح

ــاض. ــي الري ــه عــرض المســرحية ف ــذي لقي ــر ال الكبي
قــام ســعادة الشــيخ محمــد بــن عيــد آل ثانــي، األميــن العــام للمجلــس األعلــى لرعايــة 
الشــباب بتقديــم هدايــا تذكاريــة لــكل مــن شــارك فــي عــروض مســرحية "حكايــة حداد".

ــة  ــدول مجلــس التعــاون بدول ــى للنشــاط المســرحي ل المســابقة الســنوية األول
ــت: الكوي

     كمــا شــاركت هــذه الفرقــة فــي التجمــع الشــبابي الفنــي األول لشــباب دول 
ــر 1985  ــى 21 فبراي ــرة مــن 11 إل ــم خــال الفت ــذي أقي ــس التعــاون الخليجــي ال مجل
بالكويــت، بعــرض مســرحية "حفلــة تصــادم" تأليــف حســن حســين ومعالجــة دراميــة 

ــي. ــان الحمامص ــراج عثم ــى وإخ ــام مصطف إم
وحــاز عــرض المســرحية علــى استحســان الجمهــور والنقــاد ولجنــة التحكيــم، وفــازت 
ــهادات  ــة وش ــات البرونزي ــى الميدالي ــون عل ــث وحصــل الممثل ــز الثال ــزة المرك بجائ

التقديــر.

مالحظــة: لــم تتوافــر أي معلومــات عــن المهرجــان الثانــي والثالــث والرابــع لشــباب 
مجلــس التعــاون.

المهرجان المسـرحي الخامس لشـباب دول مجلس التعاون )الكويت من 15 إلى 	 
22 أكتوبر 1999(

المشـاركة بعـرض مسـرحية "المحـارة ملكـة األزمنـة القديمـة" تأليـف وإخـراج 	 
حمـد الرميحـي، وفـازت المسـرحية بجائـزة أفضـل عـرض مسـرحي.

المهرجـان المسـرحي السـادس لشـاب دول مجلـس التعاون )الدوحـة من 18 إلى 	 
23 أكتوبر 2001(

المشـاركة بعـرض مسـرحية "قصـة حـب طبـل وطـارة" تأليـف وإخـراج حمـد 	 
الرميحـي، وفـازت المسـرحية بجائـزة أفضـل إخـراج.

المهرجـان المسـرحي السـابع لشـباب دول مجلـس التعـاون )الكويـت من 14 إلى 	 
20 أكتوبـر 2003(
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المشــاركة بعــرض مســرحية "االنتهازيــون ال يدخلــون الجنــة" تأليــف وإخــراج 	 
عبدالغفــار مــكاوي، إخــراج عبدالمنعــم عيســى لفرقــة نــادي الجســرة الثقافــي.

المهرجــان المســرحي الثامــن لشــباب دول مجلــس التعــاون )الكويــت مــن 8 إلــى 	 
14 أكتوبــر 2005(

المشــاركة بعــرض مســرحية "مــن يطــرق البــاب" تأليــف أحمــد المفتــاح، إخراج 	 
ســالم الحجوشــي لمركــز شــباب الدوحة.

)توقف المهرجان من سنة 2006 إلى سنة 2009( ثم عاد في سنة )2010(	 
ــس التعــاون )الدوحــة مــن 22 	  المهرجــان المســرحي التاســع لشــباب دول مجل

ــر 2010(: ــى 27 أكتوب إل
المشــاركة بعــرض مســرحية "أنــا.. أنــت.. اإلنســان" تأليــف دالل خليفــة 	 

وإخــراج فهــد الباكــر، وفــازت المســرحية بجائــزة أفضــل عمــل مســرحي 
متكامــل وجوائــز أخــرى.

المهرجــان المســرحي العاشــر لشــباب دول مجلــس التعــاون )الكويــت مــن 26 	 
فبرايــر إلــى 7 مــارس 2012(:

 المشــاركة بعــرض مســرحية "مســاء للمــوت" تأليــف اإلماراتيــة باســمة يونــس 	 
وإخــراج علــي الشرشــني، وفــازت المســرحية بجائــزة أفضــل مخــرج وجائــزة 

أفضــل ممثــل دور أول. 
ــت 	  ــاون )الكوي ــس التع ــباب دول مجل المهرجــان المســرحي الحــادي عشــر لش

ــارس 2013(: ــى 24 م ــر إل ــن 14 فبراي م
ــي وإخــراج 	  ــد الحارث ــف فه ــة بحــث" تألي  المشــاركة بعــرض مســرحية "رحل

ــون المســرحية. ــد الباكــر، لمركــز الفن فه
)توقف المهرجان من سنة 2014 إلى سنة 2016(

مهرجــان الكويــت لمســرح الشــباب العربــي، ضمــن فعاليــات الكويــت عاصمــة 	 
الشــباب العربــي 

   )الكويت من 15 إلى 27 أكتوبر 2017(
المشــاركة بعــرض مســرحية "همــس الكراســي" تأليــف أحمــد المفتــاح وإخــراج 	 

فيصــل رشــيد لمركــز شــباب الدوحــة.
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العــــربـــــي 2013



189 مسيرة المسرح في قطر 

مهرجان الفرق المسرحية األهلية
بمجلس التعاون لدول الخليج العربي

ــس  ــة لمجل ــرق المســرحية األهلي ــت فكــرة إقامــة مهرجــان مســرحي للف انبثق  
ــة قطــر، فقــد طرحهــا حمــد الرميحــي ســنة  ــة مــن دول ــدول الخليــج العربي التعــاون ل
ــس  ــدول مجل ــة ب ــرحية األهلي ــرق المس ــة للف ــة الدائم ــا كان عضــو اللجن 1986 عندم

التعــاون.
وكان حمــد الرميحــي- خريــج المعهــد العالــي للفنــون المســرحية بدولــة الكويت   
)قســم النقــد( ســنة 1979- يعمــل بقســم الدرامــا بتلفزيــون قطــر، وبعــد عــدة ســنوات 
قضاهــا فــي إدارة التلفزيــون، إرتــأى العــودة إلــى المســرح بيتــه األصلــي فانتقــل للعمــل 

بقســم المســرح بــإدارة الثقافــة والفنــون وأصبــح رئيســا لهــذا القســم.
رفــع حمــد الرميحــي فكــرة إنشــاء هــذا المهرجــان إلــى األســتاذ موســي زينــل،   
ــدول  ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة العام ــة الثقافي ــون عضــو اللجن ــة والفن ــر إدارة الثقاف مدي
ــري  ــن مدي ــكل م ــي تتش ــذاك والت ــة آن ــج العربي ــدول الخلي ــذاك. ل ــة آن ــج العربي الخلي
ــي  ــي الخليج ــل الثقاف ــا للعم ــع تصوراته ــث تض ــس، حي ــدول المجل ــة ب إدارات الثقاف
ــة  ــة العام ــق األمان ــن طري ــا ع ــي إقراره ــر ف ــوزراء للنظ ــاع ال ــى اجتم ــا إل وترفعه

للمجلــس. 
ــة  ــاالت الازم ــري االتص ــي أن ُيج ــد الرميح ــن حم ــل م ــى زين ــب موس طل  
ــرة  ــذه الفك ــرض ه ــس لع ــي دول المجل ــرح ف ــام وإدارات المس ــي أقس ــه ف ــع زمائ م
عليهــم فاقــت استحســانهم، األمــر الــذي شــجع موســى زينــل علــى إعــداد مذكــرة بهــذا 
ــت  ــس، فوافق ــدول المجل ــة العامــة ل ــة الثقافي ــى أول اجتمــاع للجن ــا إل ــرح ورفعه المقت
ــى  ــه إل ــس رفع ــة للمجل ــة العام ــة باألمان ــر إدارة الثقاف ــت مــن مدي ــة وطلب ــه اللجن علي
ــوا  ــس فوافق ــدول المجل ــة ب ــي وزراء الثقاف ــمو والمعال ــاب الس ــاع ألصح ــرب اجتم أق
ــس  ــادة دول المجل ــة والســمو ق ــى أصحــاب الجال ــرح إل ــذا المقت ــع ه ــم رف ــه، وت علي
فأقــروه، وصــار يقــام كل ســنتين بالتنــاوب بيــن دول المجلــس، وتشــكلت لجنــة لمتابعــة 
شــؤون هــذا المهرجــان أطلــق عليهــا اســم اللجنــة الدائمــة لمهرجــان الفــرق المســرحية 

ــة. ــن مــن كل دول ــس مــن عضوي ــدول المجل ــة ب األهلي
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ــتضافت  ــنة 1988، واس ــي س ــان األول ف ــت المهرج ــة الكوي ــتضافت دول اس  
دولــة قطــر المهرجــان الثانــي فــي ســنة 1990، واســتضافت اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة المهرجــان الثالــث فــي ســنة 1992، وتعاقبــت دورات المهرجــان تباعــا فــي 
عواصــم دول المجلــس عــدا العاصمــة الســعودية “الريــاض” لظروفهــا الخاصــة آنــذاك.

        
وحتى سنة 2014 استضافت دولة قطر ثاث دورات لهذا المهرجان:

الدورة الثانية سنة 1990	 
الدورة السابعة سنة 2001	 
الدورة الحادية عشر سنة 2010	 

مشاركة دولة قطر في المهرجان والجوائز التي حصلت عليها
من 1988 إلى 2014

المهرجان المسرحي األول – الكويت 1988:
شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "بودريــاة 2" لفرقة مســرح 

الســد، تأليــف وإخــراج حمــد الرميحي

المهرجان المسرحي الثاني – قطر 1990 :
شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "عذابــات أحمــد بــن ماجــد" 
لفرقــة المســرح القطــري، شــعر يعقــوب المحرقــي، رؤيــة دراميــة إلبراهيــم غلــوم، 

إخــراج حمــد الرميحــي.

المهرجان المسرحي الثالث – اإلمارات العربية المتحدة 1992:
ــي  ــن ف ــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "الحــادث والكائ ــة قطــر ف شــاركت دول
مــوت عايــش بــن ظاعــن" لفرقــة مســرح الســد، تأليــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي.
ــدورة الرابعــة وفيمــا يلــي عرضــاً  ــدءاً مــن ال ــدأ المهرجــان يأخــذ شــكل المســابقة ب ب

ــة قطــر: ــا دول ــت عليه ــي حصل ــز الت للمســرحيات المشــاركة والجوائ
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المهرجان المسرحي الرابع - البحرين 1995:

ــوم"  ــم مظل ــوم ظل ــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "مظل شــاركت دول
ــز  ــى الجوائ ــة قطــر المســرحية، تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي، وحصلــت عل لفرق

اآلتيــة:
جائزة أفضل ممثلة دور أول لهدى حسين.	 
جائزة أفضل ممثل دور ثاني لعبدالعزيز جاسم.	 
جائزة أفضل ممثلة دور ثاني لهدية سعيد.	 

المهرجان المسرحي الخامس - الكويت 1997:

شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "ســجات رســمية" لفرقــة 
قطــر المســرحية، تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي، وحصلــت علــى الجوائــز اآلتيــة:

جائزة أفضل ممثل دور أول لجاسم األنصاري.	 
جائزة أفضل تقنية لحمد الرميحي.	 

المهرجان المسرحي السادس - سلطنة عمان 1999:

شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "غنــاوي الشــمالي" لفرقــة 
الدوحــة المســرحية، تأليــف وإخــراج عبــد الرحمــن المناعــي، وحصلــت علــى جائــزة 

أفضــل عمــل مســرحي متكامــل لعبــد الرحمــن المناعــي.

المهرجان المسرحي السابع - قطر 2001:

شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "مغــرم هــل الشــوق" لفرقة 
ــت المســرحية  ــد الرحمــن المناعــي، وحصل ــف وإخــراج عب الدوحــة المســرحية، تألي

علــى الجوائــز اآلتيــة:
جائزة أفضل إخراج لعبد الرحمن المناعي.	 
جائزة أفضل ممثلة دور ثاني لهدى سلطان.	 

فــي هــذا المهرجــان اشــتمل حفــل االفتتــاح علــى عــرض مســرحية "بيــان اول للنهايــة" 
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ــوم  ــيد ي ــف، إخــراج ســعد بورش ــد هات ــي أحم ــف العراق ــة قطــر المســرحية تألي لفرق
2001/10/01 )خــارج المســابقة الرســمية للمهرجــان( وقــام بتمثيلهــا نخبــة مــن 

ــل  ــي عم ــة ف ــذه النخب ــع ه ــة لجم ــي أول تجرب ــاون ف ــس التع ــن دول مجل ــن م الفناني
ــد. مســرحي واح

المهرجان المسرحي الثامن - اإلمارات العربية المتحدة 2003:

شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "القــرن األســود" لفرقــة 
ــزة  ــى جائ ــة عل ــت الفرق ــد الرميحــي، وحصل ــف وإخــراج حم قطــر المســرحية، تألي

أفضــل ســينوغرافيا.

المهرجان المسرحي التاسع – البحرين 2006 :
ــة  ــرق" لفرق ــل ش ــرحية "أه ــرض مس ــان بع ــذا المهرج ــي ه ــر ف ــة قط ــاركت دول ش

الدوحــة المســرحية، تأليــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي.

المهرجان المسرحي العاشر-الكويت 2008:

شـاركت دولة قطر في هذا المهرجان بعرض مسـرحية "نورة" لفرقة قطر المسـرحية 
تأليف وإخراج سـعد بورشـيد، وحصلت المسـرحية على جائزة أفضل ممثلة دور أول 

لفاطمـة عبـد الرحيـم )مناصفة( مع اإلماراتية عائشـة عبد الرحمن.

المهرجان الحادي عشر- قطر 2010:
ضمــن فعاليــات احتفاليــة الدوحــة عاصمــة الثقافــة العربيــة )2010( اســتضافت قطــر، 
هــذا المهرجــان وشــاركت فيــه بعــرض مســرحية "مجاريــح" لفرقــة قطــر المســرحية، 
تأليــف إســماعيل عبــدهللا، إخــراج ناصــر عبــد الرضــا، وحصلــت الفرقــة علــى الجوائز 

اآلتية:
جائزة أفضل ممثل دور ثاني لعلى ميرزا محمود.	 
جائزة أفضل ممثلة دور ثاني لفوز الشرقاوي.	 
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شهادة تقدير لفاطمة شداد.	 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم عــرض المســرحية القطريــة "هالشــكل يــا 	 

زعفــران" تأليــف عبدالرحمــن المناعــي إخــراج فالــح فايــز لفرقــة الدوحــة 
المســرحية فــي حفــل افتتــاح المهرجــان لكــن خــارج المســابقة الرســمية.

المهرجان الثاني عشر - سلطنة عمان 2012:

شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "البوشــية" لفرقــة قطــر 
ــد الرضــا،  ــينوغرافيا ناصــر عب ــد هللا، إخــراج وس ــماعيل عب ــف إس المســرحية، تألي
ــة الشــعبية فاطمــة  ــي للفنان ــة دور ثان ــزة أفضــل ممثل ــى جائ ــت المســرحية عل وحصل

شــداد.

المهرجان الثالث عشر - الشارقة - االمارات العربية المتحدة 2014 : 
شــاركت دولــة قطــر فــي هــذا المهرجــان بعــرض مســرحية "الخلخــال" تأليــف ســالم 
ــزة أفضــل  ــازت بجائ ــة قطــر المســرحية، وف ــاوي، وإخــراج فيصــل رشــيد لفرق الحت

ســينوغرافيا للمخــرج فيصــل رشــيد.

ــس 	  ــي دول مجل ــع أهــل المســرح ف ــدورة ويتطل ــد هــذه ال ــف المهرجــان بع توق
ــاً. ــه قريب ــى عودت التعــاون إل
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قطر تستضيف الدورة الخامسة
لمهرجان المسرح العربي

ــدورة  ــر 2013 ال ــى 15 يناي ــرة  مــن 9 إل ــة قطــر خــال الفت اســتضافت دول  
الخامســة لمهرجــان المســرح العربــي الــذي تنظمــه الهيئــة العربيــة للمســرح بالشــارقة  
التــي يرأســها ويرعاهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
ــام  ــارقة، ويق ــم الش ــدة حاك ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــى لدول ــس األعل عضــو المجل
ســنوًيّا بالتنــاوب بيــن عواصــم الــدول العربيــة التــي تملــك البنــي التحتيــة الســتضافة 
مثــل هــذا المهرجــان الــذي تتنافــس فيــه الفــرق المســرحية المشــاركة علــى نيــل جائــزة 

القاســمي ألفضــل عــرض مســرحي.
وشاركت في هذه الدورة تسع دول عربية قدمت المسرحيات اآلتية:

 
ــة 	  ــاج فرق ــن" انت ــل الطي ــرحية "صهي ــدة: مس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول

مســرح الشــارقة الوطنــي تأليــف إســماعيل عبــد هللا، إخــراج وســينوغرافيا 
ــري. ــد العام محم

ــاج الفنــي 	  دولــة قطــر: مســرحية "العــرض األخيــر" إنتــاج فرقــة الســعيد لإنت
تأليــف فهــد الحارثــي، معالجــة دراميــة طالــب الــدوس، إخــراج فالــح فايــز.

ــف 	  ــد اللطي ــف عب ــامح" تألي ــي التس ــن ف ــرحية "تماري ــة: مس ــة المغربي المملك
ــاهدي. ــود الش ــراج محم ــي، إخ اللعب

ــة المســرح 	  ــاج فرق ــة: مســرحية "إمــراة مــن ورق" إنت ــة الجزائري الجمهوري
الوطنــي الجزائــري، تأليــف واســيني األعــرج، إخــراج صونيــا )ســكينة  

ــوه(. مكي

الجمهوريــة اللبنانيــة: مســرحية "الدكتاتــور" إنتــاج فرقــة بيــروت 8:30 تأليــف 	 
عصــام محفــوظ، إخــراج لينــا أبيــض.
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الجمهوريــة التونســية والجمهوريــة اللبنانيــة )إنتــاج مشــترك( فرقــة مســرح 	 
البيــت: مســرحية "يامــا كان" تأليــف يــارا أبــو حيــدر، إخــراج وحيــد العجمــي.

ــل 	  ــة للتمثي ــة الوطني ــاح الفرق ــة: مســرحية "باســبورت" إنت ــة العراقي الجمهوري
ــدر جمعــة، إخــراج عــاء قحطــان. تأليــف حي

الجمهورية التونسية: مسرحية "انفات" تأليف وإخراج وليد الدغسني.	 

ــرحية 	  ــي المس ــل الواع ــة الجي ــاج فرق ــي" إنت ــرحية "مندل ــت: مس ــة الكوي دول
تأليــف جــواد األســدي، إخــراج عبــد هللا التركمانــي.

وضمـن فعاليـات هـذه الـدورة جـرى تكريـم الناقـد المسـرحي القطـري الدكتـور 	 
حسـن عبـد هللا رشـيد، كـم جـرى تكريم عـدد من المبدعـات في المسـرح العربي 
أحـام محمـد - البحريـن، امينـة عبدالرسـول - عمـان، رنـدا األسـمر - لبنـان، 
زهيـرة بـن عمـار - تونـس، سـامية بكـري - فلسـطين، سـعاد عبـدهللا - الكويـت، 
سـمر محمـد – العـراق، سـميرة احمـد- االمـارات، سـكينة مكيـوه - الجزائـر، 
فايـزة عمسـيب - السـودان، فتحيـة العسـال - مصـر، مريـم الصالـح - الكويـت، 
مريـم سـلطان - االمـارات، ملحـه عبـدهللا - السـعودية، نهـاد صليحـه - مصـر، 

هديـة سـعيد - قطـر.

وأقيمـت نـدوة فكريـة بعنـوان )همـزة وصـل - نقد التجربـة( باإلضافـة إلى إقامة 	 
عـدة ورش مسـرحية )ورشـة النـص المسـرحي بعـد التأليـف( بمسـرح قطـر 
الوطنـي، )ورشـة األزيـاء( بمقـر فرقـة الدوحـة المسـرحية، )ورشـة العرائـس “ 

الدمـى”( بمقـر فرقـة قطـر المسـرحية.

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن األعمـال المسـرحية المشـاركة في هـذه الدورة قد تـم اختيارها 
مـن بيـن )96( عمـاً مسـرحًيا تقدمـت للمشـاركة، حيـث تـم اختيـار )9( عـروض فقط 
منهـا، وكان يتـم اختيـار العـروض حسـب األفضـل فاألفضـل، وال عاقـة إلسـم الدولة 
بالدخـول فـي مسـابقة المهرجـان مـن عدمـه، فغياب بعض الـدول عن المرحلـة النهائية 

مـن التنافـس هـو غياب للعـروض وليـس للدولة.
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)9(
إنشــاء املجلـس
الوطنـي للثقافة
والفنـون والتـراث
وعــروض مهرجان
الدوحــة الثقافـي
من 2002 إلى 2008
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إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
 

بتاريــخ 18 نوفمبــر 1998 صــدر المرســوم بقانــون رقــم )16( لســنة 1998 
بإنشــاء المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث ليكــون للثقافــة وألول مــرة جهــاز 
مســتقل يرعــى شــؤونها، ومــا من شــك فــي أن المثقفيــن والفنانين واألدباء قد استبشــروا 
خيــراً، خاصــة أن تشــكيلة المجلــس جــاءت برئاســة محمــد عبدالرحيــم كافــود الذي كان 
وقتهــا وزيــراً للتربيــة والتعليــم أيضــاً، وقــد قــام خــال رئاســته األولى للمجلس بتشــكيل 
عــدة لجــان لمناقشــة قضايــا وهمــوم الشــعر واألدب والمســرح، وعقــدت هــذه اللجــان 
عــدة اجتماعــات لهــا وأوصــت بإقــرار العديــد مــن الخطــط والبرامــج التــي تهــدف إلــى 
إنعــاش العمــل الثقافــي بالبــاد، وكانــت هــذه اللجــان تدعــو المثقفيــن إلــى العمــل بجــد 
واجتهــاد لجعــل الثقافــة والعمــل الثقافــي بالبــاد مؤسســة تعتمــد فــي تمويلهــا علــى مــا 
تحققــه مــن إيــرادات إلــى جانــب مــا يقــدم لهــا مــن ميزانيــات أو دعــم مــن الدولــة حتــى 

ال تكــون عبئــاً عليهــا، خاصــة فــي أوقــات األزمــات االقتصاديــة.
ــاج أعمــال  نشــط المســرحيون بعــد لقائهــم بالمســئولين عــن المجلــس فــي إنت  
ــة  ــرحيتين لفرق ــا مس ــرحيات، منه ــاث مس ــاج ث ــنة 1999 إنت ــهدت س ــرحية، فش مس
قطــر المسرحـــية "ياســمينة والســندباد" تأليــف عبــد الرحيــم الصديقــي وإخــراج حســن 
إبراهيــم، ثــم مســرحية "ســالفة عربيــة" تأليــف الجزائــري كاتــب ياســين وإخــراج ســعد 
ــاوي الشــمالي" تأليــف وإخــراج  ــة الدوحــة المســرحية "غن بورشــيد، ومســرحية لفرق
عبدالرحمــن المناعــي. وكذلــك ســنة 2000، التــي شــهدت إنتاج ثاث مســرحيات، منها 
مســرحيتين لفرقــة قطــر المســرحية "أنــا جحــا" تأليــف نـــور الديــن الهاشــمي وإخـــراج 
ناصــر عبــد الرضــا، ثــم مســرحية "لــم يبــق إال جنــدي واحــد" تأليــف إســماعيل ثامــر 
وإخـــراج عـــلي ميــرزا محمــود، ومســرحية لفرقــة الدوحة المســرحية "زكريــا حبيبي" 

تأليــف ناجــي الحــاي وإخــراج عبــد الرحمــن المناعــي.
ــنة )1999( )7(  ــي س ــت ف ــد أنتج ــي فق ــاج الفن ــركات اإلنت ــات وش ــا مؤسس       أم
مســرحيات هــي مســرحية "أ ب ت" لمؤسســة منــار، ومســرحية "الطائــرة والوحــش" 
لمؤسســة الســيف، ومســرحية "القــدم والســاق" لمؤسســة اإلبــداع، ومســرحية "ســوبر 
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عبــود" لمؤسســة األبجــر، ومســرحية "علــي بابــا والعصابــة" لشــركة جاســمين، 
ومســرحية "رحلــة األحــام" لمؤسســة اإلبــداع، ومســرحية "فــي بيتنــا مرشــح" 

ــار. ــة من لمؤسس
وفــي ســنة 2000 قدمــت )5( مســرحيات "اســتعراض هــدى وســحر" لمؤسســة 
أوس، ومســرحية "شــوق والغابــة المســحورة" لمؤسســة تــذكار، ومســرحية "عبــود فــي 
ســكول" لشــركة األبجــر، ومســرحية "نــور فــي القصــر المهجــور" لمؤسســة تــذكار، 

ومســرحية "َحبــّوب الَحبــّوب" للــدار القطريــة.
ــرق  ــت الف ــس، انتفض ــاء المجل ــة إلنش ــنة الثالث ــي الس ــنة 2001، وه ــي س ف  
ــاري  ــدي التج ــرحي الكومي ــاج المس ــزو اإلنت ــعرت بغ ــد أن ش ــة بع ــرحية األهلي المس
ــرحية  ــرق المس ــوب الف ــن ص ــة وم ــاص المحلي ــاج الخ ــات اإلنت ــوب مؤسس ــن ص م
التجـــارية الزائــرة والتــي تســتضيف عروضهــا عــادة المؤسســات الخاصة، فقـــد قُّدمت 
الفــرق األهليــة خـــمس مســرحيات منهــا ثــاث مســرحيات لفرقــة قطــر المسرحـــية هي 
"اإلمبراطـــور جـــونز" تأليــف يوجيــن أونيــل وإخــراج صفــوت الغشــم، ثــم "ســام يــا 
وطــن" تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي، ثــم "بيــان أول للنهايــة" تأليــف أحمــد هاتــف 
وإخــراج ســعد بورشــيد، ومســرحيتان لفرقــة الدوحــة المســرحية همــا "الخيــول" تأليــف 
ــف  ــوق" تألي ــل الش ــرم ه ــم "مغ ــي، ث ــن المناع ــد الرحم ــراج عب ــوم وإخ ــم غل إبراهي

ــد الرحمــن المناعــي. وإخــراج عب
      أخــذت الفــرق المســرحية األهليــة تطالــب المجلــس الوطنــي بإعــادة الفــرق 
المســرحية الــى مــا كانــت عليــه قبــل دمــج الفــرق المســرحية األهليــة فــي فرقتيــن بعــد 
ان كانــت أربــع فــرق، فوافــق المســؤولون علــى انشــاء فرقــة مســرحية ثالثــة فأنشــئت 

فرقــة مســرح الخليــج، علــى أن ينظــر فــي أمــر إنشــاء الفرقــة الرابعــة فيمــا بعــد.
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مهرجان الدوحة الثقافي

ــنة  ــف س ــع منتص ــري م ــي قط ــان ثقاف ــة أول مهرج ــات إلقام ــدأت الدراس ب
2001، ولــم يجــيء مطلــع ســنة 2002 إال واإلعــداد قــد بــدأ إلقامــة مهرجــان الدوحــة 

ــارس 2002. ــي شــهر م ــي األول ف الثقاف
ــون  ــى تك ــان حت ــذا المهرج ــي ه ــم األفضــل ف ــن تقدي ــث ع ــع يبح كان الجمي  
انطاقتــه قويــة تشــجع علــى إقامتــه فــي كل ســنة. وهكــذا وصلــت تكلفتــه إلــى )75( 
مليــون لاير، بعــد أن تطــورت فكرتــه مــن مهرجــان محلــي وخليجــي إلــى مهرجــان 
دولــي تتاقــى فيــه ثقافــات وفنــون قــارات العالــم المختلفــة، واتخــذ مــن عبــارة )الدوحــة 

ــه. ــعاراً ل ــات( ش ــى الثقاف ملتق

األوبريتات والعروض المسرحية القطرية والعربية واألجنبية المشاركة 
في مهرجان الدوحة الثقافي منذ الدورة األولى 2002 وحتى الدروة السابعة 

2008

الدورة األولى - مارس 2002 :
تقديــم عــرض األوبريــت القطــري "قطــر المجــد" تأليــف أحمد الدوســري، ألحان . 1

ــات  ــرج الرقص ــل، أخ ــن خلي ــتعراضات حس ــرج االس ــي، أخ ــد المرزوق محم
الشــعبية فيصــل التميمــي، أخــرج األوبريــت ســعد بورشــيد، شــارك فــي الغنــاء 

محمــد عبــده وعلــي عبدالســتار ونــوال وُعرضــت يــوم 2002/03/22.
استضافة عرض أوبرا "عايدة" لفيردي يوم 2002/03/27.. 2
اســتضافة عــرض المســرحية المصريــة "مامــا أمريــكا" لمحمــد صبحــي، تأليــف . 3

مهــدي يوســف، ســيناريو وحــوار وإخــراج محمــد صبحــي، يــوم 25 و26 
ــارس 2002. م

عــرض مســرحية األطفــال القطريــة "شرشــكون" تأليــف عبدالرحيــم الصديقــي . 4
ــرحية  ــر المس ــة قط ــاج فرق ــا، إنت ــر عبدالرض ــراج ناص ــدهللا، إخ ــير عب وتيس

يومــى 28 و2000/03/29
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عــرض المســرحية القطريــة "البتــرول يــا حكومــة" تأليــف وإخــراج حمــد . 5
الرميحــي، إنتــاج مؤسســة منــار لإنتــاج الفنــي يومــي 1 و2002/04/02.

الدورة الثانية - مارس 2003 : 
تقديــم عــرض األوبريــت القطــري "وطــن وقائــد" كلمــات فالــح العجــان . 1

الهاجــري، ألحــان محمــد المرزوقــي، إخــراج ســعد بورشــيد، مســاء يــوم 
.2003/03/10

اســتضافة عــرض باليــه "بحيرة البجع" للموســيقار الروســي بيتر تشايكوفســكي، . 2
مســاء يوم 2003/03/12 .

اسـتضافة عـرض المسـرحية المصريـة "كحيـون ربـح المليـون" لمحمـد نجـم . 3
يومـي  أشـرف زكـي،  إخـراج  اإلبيـاري،  أحمـد  تأليـف  فريـد شـوقي،  ورانيـا 

16و2003/03/17.

تقديـم عـرض المسـرحية القطريـة "أنا ومرتـي واإلرهاب" تأليـف وإخراج غانم . 4
السـليطي، إنتـاج الـدار القطرية لإنتاج الفنـي يوم 2003/03/12 واأليـام التالية.

ــة" تأليــف وإخــراج . 5 ــة "زهــور المحب ــال القطري ــم عــرض مســرحية األطف تقدي
ــي يومــي 12 و2003/03/13. ــادي الجســرة الثقاف ــة ن ــم، لفرق ــد البل محم

الدورة الثالثة - مارس 2004 :
تقديم عرض أوبريت "خيمة العز" تأليف عبدالرحمن المناعي وأحمد بن راشد . 1

ناصر  بطولة  المرزوقي  محمد  ألحان  المناعي،  عبدالرحمن  إخراج  المسند، 
ناصر  الغناء  في  وشارك  فايز  فالح  المنفذ  المخرج  سلطان،  وعلي  عبدالرضا 
صالح ومنصور المهندي وسعاد لحدان، وصمم االستعراضات فيصل التميمي، 

وعرضت يوم 2004/03/09.
الفنانيــن . 2 لفرقــة  "بــودي جــارد"  المصريــة  الكوميديــة  المســرحية  عــرض 

ــة  ــام، بطول ــي إم ــراج رام ــي، إخ ــف معاط ــف يوس ــة تألي ــن المصري المتحدي
عــادل إمــام وشــيرين ســيف النصــر، يومــّي 14 و15 مــارس 2004.
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عــرض مســرحية األطفــال القطريــة "مّجــود واألقزام الســبعة" تأليــف عبدالرحيم . 3
ــي  ــس الوطن ــاج المجل ــي، إنت ــى آرت ــراج موس ــدهللا، إخ ــير عب ــي وتيس الصديق

للثقافــة والفنــون والتــراث، أيــام 17 و18 و2004/03/19.
ــنة 1873. . 4 ــه س ــورج بيزي ــا ج ــي ألفه ــن" الت ــرا "كارم ــرض أوب ــتضافة ع اس

وأخرجهــا كارلــوس ســاورا، وصمــم رقصاتهــا انطونيــو جاديــس، ولــم ينقطــع 
عرضهــا فــي دول العالــم منــذ تلــك الســنة وحتــى اآلن. وعرضــت يــوم 

.2004/03/18

ــي وتيســير . 5 ــم الصديق ــف عبدالرحي ــر األســهم" تألي ــة "هوامي المســرحية القطري
عبــدهللا إخــراج محمــد القفــاص، بطولــة عبدالعزيــز جاســم إنتــاج مؤسســة منــار 

لإنتــاج الفنــي يــوم 2004/03/18 واأليــام التاليــة.

الدورة الرابعة 2005 : 
عــرض أوبريــت "القفــال"  التــي صمــم اســتعراضاتها ووضع ألحانهــا وأخرجها  . 1

فيصــل التميمــي بإشــراف عبدالرحمــن المناعــي وبمشــاركة فرقــة اللؤلــؤة 
للفنــون الشــعبية، يــوم 2005/03/22، علــى كورنيــش الدوحــة حيــث تــم تركيــب 

منصــة عــرض ومدرجــات لجلــوس المشــاهدين، فــي أول تجربــة حتــى ُيعايــش 

الجمهــور أحــداث األوبريــت التــي ســبق عرضهــا كرنفــال بحــري شــارك فيــه 

عــدد كبيــر مــن الســفن التقليديــة مــن جزيــرة الســافلية إلــى مــكان العــرض.

 عــرض مســرحي غنائــي اســتعراضي بعنــوان "حكــم الرعيــان"، تأليــف . 2

ــية  ــة التونس ــي، بطول ــروان الرحبان ــراج م ــي، وإخ ــور الرحبان ــان منص وألح

و2005/03/26.  25 يومــي  لطيفــة، 

 اســتضافة فرقــة كامبريــدج البريطانيــة لتقديــم اســتعراض الباليــه "كســارة . 3

.2005/03/28 يــوم  البنــدق" 

ــن . 4 ــراج عبدالرحم ــف وإخ ــرق" تألي ــل الش ــة "ياه ــرحية القطري ــرض المس  ع

المناعــي لفرقــة الدوحــة المســرحية يومــي 24 و2005/03/25.
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عرض مسرحية األطفال القطرية "سويرة وبنتها" تأليف وإخراج حمد الرميحي، . 5

انتاج مؤسسة الموال لإنتاج الفني يومي 30 و2005/03/31.

عــرض المســرحية القطريــة "مــا فــي البلــد إال هالولــد" تأليــف عبدالرحيــم . 6

الصديقــي وتيســير عبــدهللا، إخــراج ناصــر عبدالرضــا لفرقــة قطــر المســرحية 

ــة. ــام التالي ــي 2005/03/30 واألي يوم

الدورة الخامسة - مارس / أبريل 2006 :  
عــرض أوبريــت "مــي وغيــان" تأليف وإخــراج عبدالرحمن المناعي، موســيقى . 1

وألحــان مطــر علي، اســتعراضات فيصل التميمي، يــوم 2006/03/25.

اســتضافة عــرض أوبــرا "ال ترافاياتــا"، لجوزيبــي فيــردي، وهــو مســتوحى مــن . 2

روايــة غــادة الكاميليــا، وضــع األغانــي فرانشــيكو ماريــا بيــاف، وعــرض يــوم 

.2006/03/28

عرض مسرحية األطفال "الوادي المسحور" تأليف طالب الدوس، إخراج محمد . 3

كشك لفرقة مسرح الخليج القطرية أيام 23 و24 و2006/03/25.

ــم الصديقــي . 4 ــك فــي البيــت" تأليــف عبدالرحي ــة "خل عــرض المســرحية القطري

وتيســير عبــدهللا إخــراج ســعد بورشــيد، بطولــة عبدالعزيــز جاســم إنتاج مؤسســة 

منــار لإنتــاج الفنــي، يــوم 2006/04/01 واأليــام التاليــة.

الدورة السادسة - مارس / أبريل 2007 : 
عــرض أوبريــت "بــر وبحــر" تأليــف صقــر الكعبــي، ألحــان محمــد المرزوقــي، . 1

إخــراج ســعد بورشــيد، بطولــة ناصــر عبدالرضــا وســيار الكــواري، بمشــاركة 

فرقــة اللؤلــؤة للفنــون الشــعبية يــوم 2007/03/21.

عــرض المســرحية القطريــة "هلوســات" تأليــف وإخــراج عبدالرحمــن المناعــي، . 2

لفرقــة الدوحــة المســرحية يومــي 25 و2007/03/26.

عــرض المســرحية التركيــة "أوركســترا تيتانــك" تأليــف هيربيســتو بوكتشــيف . 3
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إخــراج محمــد نــورهللا، مــن خــال التعــاون بيــن الفرقــة التركيــة المنتجــة وفرقــة 

قطــر المســرحية، يومــي 29 و2007/03/30.

عـرض المسـرحية القطرية "أبو حيان التوحيـدي" تأليف وإخراج حمد الرميحي . 4

إنتاج مؤسسـة الموال لإنتاج الفني  يومي 30 و2007/03/31.

ــليطي، . 5 ــم الس ــراج غان ــف وإخ ــبتمبر" تألي ــر و11 س ــة "عنب ــرحية القطري المس

ــة. ــام التالي ــوم 2007/04/04 واألي ــي ي ــاج الفن ــة لإنت ــدار القطري ــاج ال إنت

الدورة السابعة - مارس 2008 :
العجــان . 1 فالــح  تأليــف  والســام"  المحبــة  "قطــر أرض  أوبريــت  عــرض 

الهاجــري، ألحــان جمــال أبــو الحســن، بمشــاركة نخبــة مــن نجــوم الغنــاء فــي 

ــل الروش، األســباني  ــي ديميــس روســوس، الفرنســية إيزابي ــم هــم اليونان العال

خوســيه فرنانــدز، الســعوديان أبــو بكــر ســالم وعبدالــرب إدريــس، القطــري فهــد 

ــة -  ــة - اإلنجليزي ــات )العربي ــت باللغ ــي األوبري ــم أداء أغان ــث ت الكبيســي، حي

ــوم 2008/03/01. ــاء ي ــة( مس ــبانية - اإليطالي ــية - األس الفرنس

تقديم االستعراض الغنائي "حورية البحر" يومي 3 و 2008/03/04.. 2

عرض مسرحية األطفال "بيتك يا ستي" يومي 5 و2008/03/06.. 3

عـرض المسـرحية القطريـة "يـا غافل لك هللا" تأليف خليفة السـيد، إخراج ناصر . 4

عبدالرضـا، انتـاج فرقة قطر المسـرحية يوم 2008/03/02  واأليام التالية.

تقديم االستعراض األسباني "فامنجو" يوم 2008/03/01.. 5

ــى مســرح . 6 ــة، لروســيني عل ــرا "حــاق اشــبيلية" الهزلي إســتضافة عــرض أوب

ــوم 2008/03/05. ــة ي ــيراتون الدوح ــدق ش ــس بفن ــة المجل قاع
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إنتاج المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
من األوبريتات والمسرحيات القطرية المشاركة

في دورات مهرجان الدوحة الثقافي
من 2002 إلى 2008

الجهة اسم المخرجاسم المؤلفاسم المسرحيةم
تاريخ العرضالمنفذة

أوبريت قطر 1
2002/03/22المجلس الوطنيسعد بورشيدأحمد الدوسريالمجد

عبدالرحيم شرشكون2
قطر ناصر عبدالرضاالصديقي

2002/03/28المسرحية

البترول يا 3
2002/04/01منار لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيحكومة

أوبريت وطن 4
2003/03/10المجلس الوطنيسعد بورشيدفالح العجانوقائد

2003/03/12نادي الجسرةمحمد البلممحمد البلمزهور المحبة5

أنا ومرتي 6
2003/03/12الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطيواإلرهاب

أوبريت خيمة 7
العز

عبدالرحمن 
المناعي

أحمد راشد 
المسند

عبدالرحمن 
2004/03/09المجلس الوطنيالمناعي

مجود واألقزام 8
السبعة

عبدالرحيم 
الصديقي 

تيسير عبدهللا
2004/03/17المجلس الوطنيموسى آرتي

عبدالرحيم الصديقيهوامير األسهم9
2004/03/18منار لإنتاجمحمد القفاص تيسير عبدهللا

المصباح 10
2004/03/21المجلس الوطنيطالب الدوسد. حسن رشيدالسحري

2005/03/22المجلس الوطنيفيصل التميميفيصل التميمي أوبريت القفال11

عبدالرحمن ياهل الشرق12
المناعي

عبدالرحمن 
2005/03/24فرقة الدوحةالمناعي
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2005/03/30الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيسويرة وبنتها13

ما في البلد إال 14
هالولد

عبدالرحيم 
الصديقي

تيسير عبدهللا
قطر ناصر عبدالرضا

2005/03/30المسرحية

أوبريت مي 15
وغيان

عبدالرحمن 
المناعي

عبدالرحمن 
المناعي

المجلس 
2006/03/25الوطني

فرقة مسرح محمد كشكطالب الدوسالوادي المسحور16
2006/03/23الخليج

خلك في البيت17
عبدالرحيم 
الصديقي

تيسير عبدهللا
2006/04/01منار لإنتاجسعد بورشيد

المجلس سعد بورشيدصقر الكعبيأوبريت بر وبحر18
2007/03/21الوطني

عبدالرحمن هلوسات19
المناعي

عبدالرحمن 
المناعي

الدوحة 
2007/03/25المسرحية

أبو حيان 20
2007/03/30الموال لإنتاجحمد الرميحيحمد الرميحيالتوحيدي

عنبر و11 21
2007/04/04الدار القطريةغانم السليطيغانم السليطي سبتمبر

22
أوبريت قطر 
أرض المحبة 

والسام
د. جمال أبو فالح العجان 

الحسن
المجلس 
2008/03/01الوطني

قطر ناصر عبدالرضاخليفه السيد يا غافل لك هللا23
2008/03/02المسرحية
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)10(
إنشــاء وزارة

الثقافة والفنون والتراث
وعــروض احتفــاليـة
الـدوحـــة عــاصـمـة
الثقافة العربية 2010
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إنشاء وزارة الثقافة والفنون والتراث
بصــدور األمــر األميــري رقــم )1( لســنة 2008، بإعــادة تشــكيل مجلــس   
ــراث ليقودهــا  ــون والت ــة والفن ــة أول وزارة هــي وزارة الثقاف ــح للثقاف ــوزراء، أصب ال
الدكتــور حمــد بــن عبــد العزيــز الكــواري، بمؤهلــه العلمــي الرفيــع وخبرتــه العمليــة 

العريضــة وروحــه الغيــورة علــى بلــده العربــي وأمتــه العربيــة.
اســتجابت الــوزارة لطلــب المثقفيــن والمســرحيين بزيــادة عدد الفرق المســرحية 
لتعــود أربعــة فــرق مســرحية بــدالً مــن فرقتيــن بإنشــاء فرقــة الوطــن المســرحية وفرقــة 

الغــد المســرحية إلــى جانــب فرقــة قطــر المســرحية وفرقــة الدوحة المســرحية.

الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010
بــدأت فكــرة العواصــم الثقافيــة العربيــة عــام 1996 وتــم إقرارهــا فــي مؤتمــر   
وزراء الثقافــة العــرب الحــادي عشــر الــذي عقــد بإمــارة الشــارقة باإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بتاريــخ 21 نوفمبــر 1998، وتــم االتفــاق علــى أن يقــام االحتفــال بالعاصمــة 
الثقافيــة ســنوياً فــي إحــدى العواصــم العربيــة حســب الترتيــب الهجائــي إلســم العاصمة، 

فجــاء ترتيــب االحتفــال بمدينــة الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــه فــي عــام 2010.
 

بــدأت االســتعدادات لهــذه االحتفاليــة منــذ بدايــة عــام 2008، وفــي بدايــة عــام   
2009 تــم تشــكيل لجنــة عليــا برئاســة ســعادة الدكتــور حمــد بــن عبدالعزيــز الكــواري، 
ــوزارة  ــؤولين بال ــار المس ــن كب ــدد م ــة ع ــراث وعضوي ــون والت ــة والفن ــر الثقاف وزي
ــاً  ــة وطن ــة العربي ــة. وتحــت شــعار )الثقاف ــة المختلف ــي وزارات الدول وعــدد مــن ممثل
والدوحــة عاصمــة( الــذي وضعــه ســعادة الوزيــر، أقيمــت احتفاليــة الدوحــة عاصمــة 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــح حضــرة صاح ــر 2010 افتت ــخ 28 يناي ــة، وبتاري ــة العربي الثقاف
حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، أميــر البــاد المفــدى آنــذاك فعاليــات هــذه االحتفاليــة التــي 
أقيمــت تحــت رعايــة ســموه الكريمــة، وشــارك فــي حضــور افتتــاح هــذا االحتفال ســمو 
ــر، وفخامــة الرئيــس الســوري  الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر المســند حــرم ســمو األمي
ــد القاســمي  ــن محم ــور ســلطان ب ــه، وســمو الشــيخ الدكت بشــار األســد والســيدة قرينت
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعدد 
كبيــر مــن وزراء الثقافــة العــرب وكبــار المســؤولين بــوزارات الثقافــة العربية وســفراء 

ــدول العربيــة واألجنبيــة. ال
بــدأ حفــل االفتتــاح بكلمــة قصيــرة افتتــح فيهــا حضــرة صاحــب الســمو أميــر   
ــون  ــة والفن ــر الثقاف ــا ســعادة وزي ــة ألقاه ــم كلم ــة، ث ــات االحتفالي ــدى فعالي ــاد المف الب
والتــراث، ثــم عــرض أوبريــت "بيــت الحكمــة" تأليــف الســوري محمــد قجــة، إخــراج 
الســوري جهــاد ســعد بمشــاركة مجموعــة مــن الفنانيــن القطرييــن، تحــت إشــراف حمــد 
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الرميحــي، وأدى دور الخليفــة هــارون الرشــيد غســان مســعود، وقدمت االســتعراضات 
فرقــة إنانــا الســورية بقيــادة جهــاد مفلــح، واشــتملت االحتفاليــة علــى تقديــم عــدد كبيــر 

مــن العــروض المســرحية العربيــة واألجنبيــة كان أهمهــا :
ــر . 1 ــة عش ــدورة الحادي ــي ال ــت ف ــي عرض ــة الت ــرحية الخليجي ــروض المس الع

لمهرجــان الفــرق المســرحية األهليــة بــدول مجلــس التعــاون.
العــروض المســرحية الخليجيــة التــي عرضــت فــي الــدورة التاســعة لمهرجــان . 2

مســرح الشــباب بــدول مجلــس التعــاون.
عــرض المســرحية الســورية "صــاح الديــن األيوبــي"، للكاتــب الســوري . 3

الراحــل محمــد بشــير عباســي. 
عــرض الدرامــا الغنائيــة التونســية "الصبــاح الجديــد" التــي كتبهــا الشــاعر . 4

والمناضــل التونســي أبــو القاســم الشــابي .
ــف وأخــراج المنصــف سويســي، . 5 ــوم" تألي ــن رشــد الي المســرحية التونســية "اب

ــي التونســي.  ــات األســبوع الثقاف ضمــن فعالي
كمــا اشــتملت عــروض هــذه االحتفاليــة علــى تقديــم العــروض المســرحية القطريــة 

اآلتيــة : 
عــرض مســرحية "مجاريــح" تأليــف الكاتــب اإلماراتي إســماعيل عبــدهللا إخراج . 1

الفنــان ناصــر عبدالرضــا لفرقــة قطــر المســرحية بتاريــخ 2010/07/27 
ــد عرضهــا بتاريــخ 2010/12/22. واعي

عــرض مســرحية "القــرن األســود" تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي لمؤسســة . 2
ــخ 2010/04/22. ــي بتاري ــاج الفن مــوال لإنت

عــرض مســرحية "ســندريا وطيــور الغابــة" تأليــف د. منصــور نعمــان إخــراج . 3
فالــح فايــز لفرقــة الدوحــة المســرحية بتاريــخ 2010/07/15 .

ــد الرحمــن المناعــي . 4 عــرض مســرحية "اســفار الزبــاري" تأليــف واخــراج عب
ــخ 2010/08/03 . ــة الدوحــة المســرحية بتاري لفرق

عــرض مســرحية "عابــر ســبيل" تأليــف ســعود الشــمري إخــراج ناصــر . 5
.2010/09/25 بتاريــخ  المســرحية  قطــر  لفرقــة  عبدالرضــا 

مســرحية "هالشــكل يازعفــران" تأليــف عبــد الرحمــن المناعــي، اخــراج فالــح . 6
ــخ 2010/12/20 . ــة الدوحــة المســرحية تاري ــز، لفرق فاي

عــرض أوبريــت )أخــت رجــال ( تأليــف ســلطان بــن احمــد آل ثانــي واحمــد بــن . 7
راشــد المســند ، اخــراج حمــد الرميحــي ، أنتــاج المــوال لانتــاج الفنــي ،  علــي 

مســرح دار االوبــرا بالحــي الثقافــي يــوم 2010/12/26 .
ــة  ــذه االحتفالي ــروءة ه ــة والمق ــة المرئي ــام العربي ــائل اإلع ــت وس ــد تابع وق  
وكتبــت وأعــدت التقاريــر عنهــا ، فقــد وصــل عــدد فعالياتهــا إلــى 140 فعاليــة تنوعــت 
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بيــن اســتضافة أســابيع ثقافيــة عربيــة وأمســيات شــعرية ومحاضــرات و نــدوات 
ــة  ــون شــعبية وحفــات أوركســترا وغنائي ــب وعــروض مســرحية وفن ومعــارض كت
ومعــارض فنــون وعــروض ســينمائية ومعــارض تــراث وأزيــاء باإلضافــة إلــى 
ــات بلغــت 22  ــر مــن المؤلف ــع عــدد كبي ــال ، وطب ــات متنوعــة للشــباب واألطف فعالي

ــاً .   كتاب

الحفل الختامي إلحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010 :
ــذاك - يرافقــه  ــم بــن حمــد آل ثانــي - ولــي العهــد - آن شــهد ســمو الشــيخ تمي  
ســمو الشــيخ جاســم بــن حمــد آل ثانــي – الممثــل الشــخصي لحضــرة صاحــب الســمو 
ــة  ــم المختلف ــن مــن دول العال ــن واإلعاميي ــة مــن المثقفي ــدى - ونخب ــاد المف ــر الب أمي
معــرض الصــور الــذي َوّثــَق جميــع فعاليــات إحتفاليــة الدوحــة عاصمــة الثقافــة العربيــة 
2010 مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا الــذي أقيــم فــي بهــو مســرح األوبــرا بالحــي الثقافــي 
- كتــارا-، ثــم حضــرا عــرض أوبريــت "أخــت رجــال" التــي صــاغ أشــعارها كل مــن 
الشــيخ ســلطان بــن حمــد آل ثانــي والشــاعر أحمــد بــن راشــد المســند وأخرجهــا حمــد 
الرميحــي، وُعرضــت بتاريــخ 27 ديســمبر2010 وشــارك فــي أدائهــا أكثــر مــن )30( 
ممثــاً وفنانــاً وفرقــة إيمــار االســتعراضية، ووضــع ألحانهــا كل مــن محمــد المرزوقــي 

وعبــدهللا المناعــي.
وبمناســبة عــرض األوبريــت قــال مخرجهــا حمــد الرميحــي: هــذا األوبريــت   
ــت  ــروءة وعكس ــرم والم ــزاً للك ــت رم ــة كان ــرأة قطري ــخ إم ــى تاري ــا إل ــد ذاكرتن يعي

شــموخ المــرأة ونضالهــا لكســب حريتهــا وانعتاقهــا.
وبمناســبة ختــام احتفاليــة الدوحــة عاصمــة الثقافــة العربيــة 2010 قــال ســعادة   
ــس  ــراث رئي ــون والت ــة والفن ــر الثقاف ــواري وزي ــز الك ــن عبدالعزي ــد ب ــور حم الدكت
ــرب  ــوة الع ــكل األخ ــكر ل ــدم بالش ــرني أن أتق ــة: يس ــة لإحتفالي ــا المنظم ــة العلي اللجن
الذيــن شــاركوا وأثــروا فعاليــات االحتفاليــة باأليــام الثقافيــة واألســابيع الثقافيــة العربيــة، 
ونــّوه ســعادته فــي ختــام كلمتــه بمــا قــرره وزراء الثقافــة العــرب فــي مؤتمرهــم الــذي 
ــن أنجــح  ــت م ــن أن الدوحــة كان ــر 2010 م ــي شــهر نوفمب ــة قطــر ف اســتضافته دول

ــع. ــوذج يتب ــا نم ــة وأن احتفاليته ــة العربي عواصــم الثقاف
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)11(
إنشاء وزارة

الثقافة والرياضة

تأسيس مركــز شؤون املسرح ونشاطاته
لجنة تقييم العروض واألعمال املسرحية

املسرح الجامعي
مسرح ذوي االحتياجات الخاصة



211 مسيرة المسرح في قطر 

إنشاء وزارة الثقافة والرياضة
 

بصــدور القــرار األميــري رقــم )4( لســنة 2016 بتاريــخ 2016/01/27   
بتعديــل بعــض أحــكام القــرار األميــري رقــم )16( لســنة 2014 بتعييــن اختصاصــات 
ــة  ــح وزارة الثقاف ــراث ليصب ــون والت ــة والفن ــر اســم وزارة الثقاف ــم تغيي ــوزارات، ت ال
ــراً  ــي وزي ــم العل ــن غان ــعادة صــاح ب ــن س ــى تعيي ــرار عل ــتمل الق والرياضــة، واش

للثقافــة والرياضــة.
   ومنــذ عــام 2016 إلــى عــام 2021 صــدرت عــدة قــرارات وزاريــة تتعلــق بالمســرح 

منهــا : 
القــرار رقــم )59( لســنة 2016 بتأســيس مركــز شــؤون المســرح واعتمــاد وثيقــة . 1

تأسيسه.
القرار رقم )187( لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة الرقابة على المسرحيات.. 2
ــال . 3 ــروض واألعم ــم الع ــة تقيي ــكيل لجن ــنة 2018 بتش ــم )150( لس ــرار رق الق

ــة.   ــة اإلنتاجي ــن الناحي ــرحية م ــم المس ــرحية للمواس المس

قرار وزير الثقافة والرياضة
بتأسيس مركز شؤون المسرح

ــم  ــة والرياضــة رق ــر الثقاف ــو 2016 صــدر قــرار ســعادة وزي ــخ 1 يوني بتاري  
 : أهدافــه  ومــن  المســرح  شــؤون  مركــز  بتأســيس   2016 لســنة   )59(

تأطيــر المواهــب المســرحية وتطويرهــا وتثقيفهــا مســرحياً علــى أســس علميــة لرفــد . 1
ــة  ــي كاف ــاً ف ــة فني ــرة والمثقف ــدة الخبي ــوادر الجدي ــة بالك ــرحية القطري ــة المس الحرك

ــي. النواح
ــراج، . 2 ــرح )إخ ــون المس ــف فن ــي مختل ــين ف ــن الجنس ــب م ــب المواه ــجيع وتدري تش

ــم.  ــي لديه ــذوق الفن ــتوى الت ــاء بمس ــا( لارتق ــد وغيره ــل، نق ــور، تمثي ــة، ديك كتاب
اقامة الورش والدورات الفنية المتعلقة بشؤون المسرح بغرض التطوير. . 3
اصدار النشرات المتخصصة بشؤون المسرح والتي تسهم في تطوير الحركة المسرحية. . 4
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جلب العروض المسرحية المتميزة من الخارج وعرضها في دولة قطر.. 5
متابعة أعمال الفرق المسرحية المختلفة. . 6
إبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات تتعلق بشؤون المسرح.. 7
إعــداد الدراســات المتعلقــة بشــؤون المســرح داخليــاً وخارجيــاً وكيفيــة االســتفادة . 8

مــن التجــارب المتعلقــة بــه.
ــة . 9 ــرحية العربي ــل المس ــف المحاف ــي مختل ــة قطــر ف ــل دول ــي تمثي ــاركة ف المش

ــع. ــا المجتم ــي بقضاي ــي تعن ــرحية الت ــال المس ــم األعم ــة بتقدي واألجنبي
الحفاظ على تراث الحركة المسرحية القطرية.. 10

بعــد صــدور هــذا القــرار تــم تعييــن أحمــد عبدالرحمــن المفتــاح مديــراً للمركــز 	 
واســتمر فــي عملــه حتــى نهايــة ســنة 2016.

ــأن يكــون 	  ــدهللا المــا، ب بتاريــخ 2017/01/25 صــدر قــرار تعييــن صــاح عب
ــراً لمركــز شــؤون المســرح. مدي

بتاريــخ 2021/07/25 صــدر قــرار تعييــن عبدالرحيــم الصديقــي، مديــراً لمركــز 	 
ــؤون المسرح. ش
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نشاطات مركز شؤون المسرح بعد تأسيسه

بصــدور قــرار ســعادة وزيــر الثقافــة والرياضــة رقــم )59( لســنة 2016   
بتأســيس مركــز شــؤون المســرح واعتمــاد وثيقــة تأسيســه تحــررت الحركــة المســرحية 
القطريــة بعــد أن أصبــح للمركــز ميزانيــة مســتقلة اســتطاع مــن خالهــا توســيع دائــرة 

اختصاصاتــه.
   فقــد تنوعــت النشــاطات المســرحية التــي قــام بهــا المركــز بيــن إنتــاج أعمــال 
ــن  ــلة م ــة سلس ــتضافة عــروض مســرحية وإقام ــة واس ــبات معين ــي مناس مســرحية ف

الــورش التدريبيــة.

أوالً : إنتاج أعمال مسرحية : 

إنتــاج مســرحية "قالــت لــي الخشــبة" تأليــف غانــم الســليطي إخــراج جاســم . 1
األنصــاري وُعرضــت علــى مســرح قطــر الوطنــي يــوم 2017/03/27 بمناســبة 
االحتفــال باليــوم العالمــي للمســرح، وكانــت بمثابــة رحلــة عبــر تاريــخ المســرح 
بــدءاً مــن أرســطو وصــوالً إلــى العصــر الحديــث مــع اســتعراض لبدايات المســرح 

فــي قطــر.
إنتـاج األوبريت الشـعري "كرامة وطـن" تأليف وإخراج حمد الرميحي، وُعرضت . 2

علـى مسـرح قطـر الوطنـي يـوم 2018/03/27 بمناسـبة االحتفـال باليـوم العالمـي 
للمسرح.

إنتـاج مسـرحية "أحـب أطيـر" تأليـف سـعد سـرحان وعصـام أبـو خالـد، إخـراج . 3
عصـام أبـو خالـد، وعرضت على مسـرح قطر الوطني يـوم 2018/11/07  واأليام 

التالية.
إنتـاج مسـرحية "االصمعـي باقـووه" تأليـف عبدالرحيـم الصديقـي وتيسـير عبـدهللا . 4

إخـراج سـعد بورشـيد وعرضـت على مسـرح الدرامـا بالحي الثقافي يـوم 20 يناير 
2022 واأليـام التاليـة بمناسـبة معـرض الدوحـة الدولـي للكتاب.
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ثانياً : استضافة عروض الجاليات :
اســتضافة عــرض مســرحية "قطــر بيتنــا الثانــي" للجاليــة الهنديــة بدولــة قطــر . 1

علــى مســرح قطــر الوطنــي يــوم 2017/07/25.
اســتضافة عــرض مســرحية "تاالتــن ومخالتيــن" للجاليــة الســودانية بدولــة قطــر . 2

علــى مســرح قطــر الوطنــي خــال الفتــرة مــن 2 إلــى 2017/08/05.

ثالثاً :  استضافة عروض مسرحية من سلطنة ُعمان : 
اســتضافة مســرحية "النوخــذة" لفرقــة صالــة المســرحية، تأليــف عبــدهللا . 1

ــطس  ــام 16 و17 و18 أغس ــنفري، أي ــد الش ــراج خال ــون الحضــري ، إخ جحن
ــي. ــر الوطن ــرح قط ــى مس 2017 عل

اســتضافة مســرحية "حــارة البخــت" لفرقــة تواصــل المســرحية، تأليــف وإخراج . 2
ــر  ــرح قط ــى مس ــطس 2017  عل ــام 21 و22 و23 أغس ــلماني، أي ــك المس مال

الوطنــي.
 اســتضافة مســرحية "المهمــة الصعبــة" لفرقة مســرح الســام الكويتية بمشــاركة . 3

غــازي حســين وخالــد ربيعــة، بالتعــاون بيــن مركــز شــؤون المســرح بــوزارة 
الثقافــة ومؤسســة الحــي الثقافــي “ كتــارا “، خــال الفتــرة مــن 9 إلى 12 ديســمبر 
2021 علــى مســرح الدرامــا بالحــي الثقافــي ضمــن الفعاليــات المصاحبــة لبطولة 

كأس العــرب لكــرة القــدم التــي اســتضافتها دولــة قطــر، المســرحية تأليــف 
عبدالعزيــز المســلم وأيمــن الحبيــل، إخــراج عبــدهللا المســلم.

رابعاً : الورش المسرحية :
قام مركز شؤون المسرح بتنظيم عدة ورش تدريبية مسرحية في إطار الحرص   

على تطوير قدرات المسرحيين في دولة قطر، وتضمن جدول هذه الورش : 
ورشة في مجال تقنية كتابة المسرحيات للراغبين في التعرف على تقنيات الكتابة . 1

للمسرح، أشرف عليها يوسف بعلوج عام 2019.
أكثر من ورشة في مجال تصميم وتصنيع وتحريك الدمى المسرحية بإشراف . 2

متخصصين من تركيا والدنمارك.
 ورشة في التوليف واالرتجال.. 3
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ــاً وعرضــاً لعناصــر المســرح . 4 ــت تحلي ــم الري تضمن ورشــة بإشــراف إبرهي
ــراج (. ــن - اإلخ ــور - الممثلي ــبة - الديك )الخش

ورشــة لإخــراج تــم تخصيصهــا لفعاليــة عيالنــا علــى المســرح )مهرجــان . 5
األول(.  المدرســي  المســرح 

ورشــة خاصــة انخــرط فيهــا مشــرفي ومشــرفات التربيــة المســرحية تــم خالهــا . 6
وضعهــم علــى الطريــق الصحيــح لضمــان تنفيــذ عــروض عيالنــا علــى المســرح 

)مهرجــان المســرح المدرســي الثانــي( بصــورة جيــدة.
ورشــة الكتابــة المســرحية بإشــراف حمــد الرميحــي خــال الفتــرة مــن 10-20 . 7

ــن كل أســبوع بمســرح  ــس م ــاء والخمي ــام األحــد والثاث ــى 2021/11/20 أي إل
قطــر الوطنــي.

خامساً : فرقة مسرح فضاء الدمى )مسرح العرائس( : 
ــث عــن  ــد الحدي ــس( عن ــا هــو مســرح الدمــى )العرائ ــا ســبق م ــا فيم عرضن  
مســرح وزارة التربيــة والتعليــم، ونعــرض فيمــا يلــي نشــاط مركــز شــؤون المســرح 

ــال : ــذا المج ــي ه ف
تتبــع فرقــة فضــاء الدمــى )مســرح العرائــس( التــي أنشــئت فــي ســنة 2018   
لمركــز شــؤون المســرح بــوزارة الثقافــة والرياضــة، وهــي بديــل لمســرح العرائــس 
الــذي كان يتبــع لتوجيــه التربيــة المســرحية بــوزارة التربيــة والتعليــم، لكــن بأســلوب 

ــرة. ــنوات األخي ــي الس ــي ف ــدم التكنولوج ــع التق ــى م ــة تتماش ــات حديث ــد وتقني جدي
وقــد نظــم المركــز ورش عمــل بهــدف تعريــف المهتميــن والناشــئة بهــذا   
النــوع مــن الفــن المســرحي مــن خــال تعليــم كيفيــة صناعــة الدميــة وتحريكهــا وطــرق 
التعبيــر ســواًء التعبيــر الصامــت والمصاحــب للموســيقى أو الناطــق بالحــوار، فقــد تــم 
إنتــاج ثاثــة أعمــال لهــذه الفرقــة هــي باكــورة انتاجهــا، حيــث اســتغرق انتاجهــا ثاثــة 
شــهور، عــرض "ســحابتي" بالتعبيــر الصامــت والمصاحــب للموســيقى، وهــو موجــه 
لكافــة أفــراد األســرة، وعــرض "حقــق حلمــك" المّوجــه لألطفــال مــن ســن )3( إلــى 
)6( ســنوات، وعــرض )بشــرى والبحــر( المّوجــه لألطفــال مــن ســن )6( إلــى )12( 
ســنة، وهــذان العرضــان األخيــران بمصاحبــة الحــوار المســرحي، كمــا قــدم المركــز 
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مسرحيتين تنتميان لمسرح خيال الظل هما "هوب هوبك والحظ السيء" 
واســتعان مركــز شــؤون المســرح بخبــرات بعــض الــدول المتقدمــة فــي هــذا النــوع مــن 
الفــن المســرحي مثــل اســكتلندا وتركيــا، فأقامــوا ورش عمــل دربــوا خالهــا الراغبيــن 
مــن الشــباب وأعضــاء الفرقــة علــى كيفيــة صناعــة الدميــة مــن خــال فعاليــات درب 
ــم مــن خــال معــرض الدوحــة الدولــي للكتــاب )ينايــر  الســاعي )ديســمبر 2019(، ث

.)2020

وقــام مركــز شــؤون المســرح بتنظيــم احتفاليــة لعــروض فرقــة فضــاء الدمــى   
للمــدارس بــدأت صبــاح يــوم 24 فبرايــر 2020، قدمــت فيــه الفرقــة العــروض الثاثــة 
التــي أشــرنا اليهــا ســابقاً وســوف يكــرر المركــز هــذه التجربــة مــرات عديــدة لتعريــف 

الناشــئة بهــذا النــوع مــن الفــن المســرحي.
       وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الفرقــة قــد شــاركت بتقديــم هــذه العــروض فــي الــدورة 
الرابعــة عشــر لمهرجــان أزميــر الدولــي لعــروض الدمــى الــذي أقيــم خــال الفتــرة مــن 

5 إلــى 10 مــارس 2020، بمشــاركة )16( دولــة مــن أوروبــا وآســيا.

لجنة تقييم العروض واألعمال المسرحية
للمواسم المسرحية من الناحية اإلنتاجية

ــة  ــم العــروض المســرحية للمواســم المســرحية مــن الناحي ــة تقيي تشــكلت لجن  
اإلنتاجيــة بقــرار ســعادة وزيــر الثقافــة والرياضــة رقــم )150( لســنة 2018 الصــادر 

بتاريــخ 19 ســبتمبر 2018، ونــص القــرار علــى أن تتشــكل اللجنــة مــن : 
السيد محمد حسن عبدهللا أبوجسوم - رئيساً.. 1
السيد الدكتور مرزوق بشير بن مرزوق -عضواً.. 2
السيد الدكتور حافظ علي الشرشني - عضواً.. 3
السيد الدكتور سعيد الناجي - عضواً. . 4
السيد عبدهللا دسمال الكواري - عضواً.. 5
السيد محمد خميس الخليفي - عضواً.. 6
السيد عبدالواحد عبدهللا المولوي - عضواً.. 7
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ممثل عن إدارة الثقافة والفنون - مراقباً.. 8
ممثل عن مركز الوجدان الحضاري - مراقباً.. 9

ــا  ــي تجيزه ــى النصــوص المســرحية الت ــا تتلق ــة فإنه ــل اللجن ــة عم وعــن آلي  
لجنــة الرقابــة علــى المســرحيات بــوزارة الثقافــة والرياضــة. وفــي حــال رغــب مقدمــو 
ــل  ــي، فيحي ــى دعــم مركــز شــؤون المســرح المال ــي الحصــول عل هــذه النصــوص ف
المركــز هــذه النصــوص إلــى لجنــة تقييــم العــروض واألعمــال المســرحية باعتبــار أنها 
المختصــة باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتقييــم األعمــال المســرحية التــي ستشــارك فــي 

ــة. ــة اإلنتاجي الموســم المســرحي مــن الناحي
وإذا رفضــت لجنــة التقييــم قيــام المركــز بإنتــاج عمــل مســرحي مــا، فــإن هــذا   
الرفــض يعنــي رفــض تقديــم دعــم مالــي مــن مركــز شــؤون المســرح وليــس رفضــه 
رقابيــاً، ويكــون مــن حــق الجهــة التــي قدمــت النــص المســرحي، إنتــاج وتقديــم العمــل 
المســرحي لكــن دون الحصــول علــى دعــم اإلنتــاج المالــي، ألن هــذا الدعــم مخصــص 

ــاً لرؤيــة الــوزارة. لألعمــال المســرحية التــي ُتقــدم وفق
المسرح الجامعي

كان لتوجيهــات ســعادة صــاح بــن غانــم العلــي وزيــر الثقافــة والرياضــة إلــى   
مركــز شــؤون المســرح إلجــراء االتصــاالت الازمــة مــع جامعــه قطــر والجامعــات 
األخــرى العاملــة بدولــه قطــر أثــراً كبيــراً فــي إنشــاء أقســام للمســرح فــي هــذه 

الجامعــات.
فإيماناً من وزارة الثقافة والرياضة بأن المسرح الجامعي يساهم في خلق جيل   
تأليف  من  المسرحي  اإلبداع  مجاالت  على خوض  القادر  القطري  الشباب  من  جديد 
وإخراج وتمثيل بما يعزز الحراك المسرحي في دوله قطر، فقد سعت إلى الجامعات 
العاملة في الباد وطرقت أبوابها، فاقت من هذه الجامعات القبول والترحاب على أن 
الجامعات  المادي والمعنوي، وهكذا تأسست في هذه  العون والدعم  الوزاره  تجد من 
فرق مسرحية فيها الكاتب والمخرج والممثل ومهندس الديكور ومصمم السينوغرافيا. 
وتوجــت الجهــود التــي بذلتهــا هــذه الجامعــات مــع وزاره الثقافــة والرياضــة   
بإقامــة المهرجــان المســرحي الجامعــي األول عــام 2019 والمهرجــان الجامعــي الثانــي 
عــام 2021، وكان لهمــا أثــر كبيــر فــي تقديــم مبدعيــن جــدد للمســرح صــاروا يشــكلون 
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رافــداً جديــداً مــن الكتــاب والمخرجيــن  والممثليــن للحركــة المســرحية فــي دولــه قطــر. 
إن وجــود المســرح الجامعــي يعنــي وجــود منطقــة لتواصل األجيال واســتمرار   
العطــاء المســرحي فــي المســتقبل، فهــو بــا شــك يخلــق فــي الوســط الجامعــي حالــة 
ــوف  ــاً س ــق جي ــك يخل ــه بذل ــع، ألن ــة المجتم ــي حرك ــرح ف ــزز دور المس ــة تع ثقافي
يحتــرف العمــل المســرحي ويحملــه علــى كاهلــه بعــد أن يعيــش ســنوات مــن التجريــب 
المســرحي الــذي ال تحكمــه القيــود والقوالــب الجامــدة التــي تتحكــم فــي مســرح الكبــار.

ونعرض فيما يلي المهرجانين األول والثاني للمسرح الجامعي.
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مهرجان المسرح الجامعي األول 2019
شبابنا على المسرح

أقيـــم مهرجـــان المســـرح الجامعـــي األول مســـاء يـــوم الخميـــس 21 مـــارس   
2019 تحـــت اســـم )دورة الفنـــان المســـرحي القطـــري الراحـــل عبدالعزيـــز جاســـم( 

بإشـــراف مركـــز شـــؤون المســـرح وتحـــت رعايـــة وحضـــور ســـعاده صـــاح بـــن 
غانـــم العلـــي وزيـــر الثقافـــة والرياضـــة، ليتزامـــن هـــذا المهرجـــان مـــع االحتفـــال 
ـــة  ـــرحية القطري ـــرق المس ـــادة الف ـــرت ع ـــذي ج ـــرح ال ـــي للمس ـــوم العالم ـــنوي بالي الس

علـــى االحتفـــال بـــه منـــذ عـــام 1981. 
وأقيـــم المهرجـــان علـــى مســـرح كليـــة شـــمال األطلنطـــي بحضـــور عـــدد   
كبيـــر مـــن الفنانيـــن المســـرحيين القطرييـــن وطـــاب الجامعـــات وأعضـــاء الفـــرق 
المســـرحية المشـــاركة فـــي المهرجـــان الذيـــن شـــاهدوا عـــرض مســـرحية )22 بوصـــة( 
تأليـــف وإخـــراج إيمـــان المـــري الـــذي قدمـــه فريـــق )22 تحـــت الصفـــر( بجامعـــة 
قطـــر، وتكونـــت المســـرحية مـــن ســـتة مشـــاهد فنيـــة متنوعـــة يصـــور كل مشـــهد منهـــا 
ـــد وســـيلة  ـــذي يع ـــون ال ـــا التلفزي ـــكان وينقله ـــي كل م ـــرر ف ـــة تتك ـــة سياســـية يومي واقعي
اتصـــال ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا لنقـــل األحـــداث وتشـــكيل الـــرأي العـــام وتغييـــر 

األفـــكار وتوجيههـــا.
ــذا  ــي هـ ــرى فـ ــرحيات أخـ ــس مسـ ــاركت خمـ ــرحية، شـ ــذه المسـ ــب هـ ــى جانـ و إلـ

ــي: ــان هـ المهرجـ
ـــان . 1 ـــد وإخـــراج ايم ـــو عاب ـــن أب ـــف عبدالرحم ـــاء المربوطـــه" تألي مســـرحية "بالت

ـــا. ـــات العلي ـــة للدراس ـــد الدوح الطبطـــي لمعه
ــدو . 2 ــع تأليـــف فرنانـ ــة المجتمـ ــه" لكليـ ــدان المعركـ ــي ميـ ــه فـ ــرحية "نزهـ مسـ

ــيد. ــل رشـ ــراج فيصـ ــال وإخـ أربـ
مســـرحية "عابـــر ســـبيل" لكليـــة شـــمال االطلنطـــي تأليـــف ســـعود الشـــمري . 3

وإخـــراج عبـــدهللا جـــرادات.
مســـرحية "شـــباب ولكـــن" لجامعـــة قطـــر، تأليـــف أحمـــد المفتـــاح، وإخـــراج . 4

محمـــد المـــا.
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ــان 	  ــذا المهرجـ ــي هـ ــقيقة فـ ــان الشـ ــلطنة ُعمـ ــات بسـ ــة التقنيـ ــاركت كليـ وشـ
ـــد الحســـني،  ـــم الســـليطي وإخـــراج محم ـــف غان بعـــرض مســـرحية "المتراشـــقون" تألي

خـــارج المســـابقه الرســـمية. 

وأعقـــب كل عـــرض مـــن هـــذه العـــروض المســـرحية نـــدوة تطبيقيـــة بحضـــور   
ـــن مـــن طـــاب  ـــن فـــي هـــذه العـــروض والمهتمي ـــاد المســـرحيين والعاملي عـــدد مـــن النق

الجامعـــات المشـــاركة فـــي هـــذا المهرجـــان.
وتشـــكلت لجنـــه تحكيـــم المهرجـــان برئاســـة محمـــد حســـن ابوجســـوم،   
ـــظ  ـــور حاف ـــي، الدكت ـــس الخليف ـــد خمي ـــوي، محم ـــد المول ـــن عبدالواح ـــة كل م وعضوي

ــي. ــي علـ علـ

حفل توزيع جوائز المهرجان المسرحي الجامعي األول : 

وشهد يوم األربعاء 27 مارس 2019، الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي   
للمسرح حفل توزيع جوائز هذا المهرجان بحضور سعادة صاح بن غانم العلي وزير 
هذا  بجوائز  الفائزين  أسماء  المهرجان  تحكيم  لجنة  أعلنت  حيث  والرياضة،  الثقافة 

المهرجان وذلك على النحو اآلتي: 
جائـــزة أفضـــل نـــص، مســـرحية "بالتـــاء المربوطـــة" للكاتـــب عبـــد الرحمـــن . 1

ابوعابـــد .
ــان . 2 ــة إيمـ ــة" للمخرجـ ــاء المربوطـ ــرحية "بالتـ ــراج، مسـ ــل إخـ ــزة أفضـ جائـ

ــي. الطبطـ
جائزة األداء الصوتي، مسرحية "22 بوصة" دانة المير.. 3
جائزة التمثيل، مسرحية "نزهة في ميدان المعركة" لولوة النصر.. 4
جائزة أفضل أزياء، مسرحية "22 بوصة" جامعة قطر.. 5
جائزة أفضل إضاءة مسرحية، مسرحية "شباب ولكن" جامعة قطر.. 6
ـــة . 7 ـــة" جامع ـــرحية "22 بوص ـــة، مس ـــمعية وبصري ـــرات س ـــل مؤث ـــزة أفض جائ

ـــر. قط
جائزة أفضل ممثل دور ثان، مسرحية "عابر سبيل" غدير سلطان.. 8
جائزة أفضل ممثل دور ثان، مسرحية "22 بوصة" سائد أبو عفيفة.. 9
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ــة" . 10 ــدان المعركـ ــي ميـ ــة فـ ــرحية "نزهـ ــة دور أول، مسـ ــل ممثلـ ــزة أفضـ جائـ
ســـارة مبـــارك.

ــة" . 11 ــدان المعركـ ــي ميـ ــة فـ ــرحية "نزهـ ــل دور أول، مسـ ــل ممثـ ــزة أفضـ جائـ
إبراهيـــم الري.

جائزة أفضل مخرج، مسرحية "شباب ولكن" محمد الما.. 12
جائزة أفضل عرض مسرحي، مسرحية "شباب ولكن" جامعة قطر.. 13
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مهرجان المسرح الجامعي الثاني 2021

ـــارس 2021  ـــد 21 م ـــوم األح ـــي ي ـــي الثان ـــرح الجامع ـــان المس ـــق مهرج انطل  
تحـــت اســـم )دورة الفنـــان المســـرحي القطـــري الراحـــل موســـى عبدالرحمـــن( 
بإشـــراف مركـــز شـــؤون المســـرح، علـــى مســــرح قطـــر الوطنـــي تحـــت رعايـــة 
سعــــــادة صـــاح بـــن غانـــم العلـــي وزيـــر الثقافـــة والرياضـــة، وقـــد شـــاركت فـــي هـــذا 
ـــة  ـــن جامع ـــا طـــاب م ـــا وإخراجه ـــام بكتابته ـــة عـــروض مســـرحية ق ـــان أربع المهرج
قطـــر وكليـــة شـــمال األطلنطـــي وكليـــة المجتمـــع، وذلـــك علـــى الترتيـــب اآلتـــي : 

اإلتنيـــن 22 مـــارس عـــرض مســـرحية "مرتبـــة شـــرف" لطـــاب جامعـــة قطـــر، . 1
تأليـــف تميـــم البورشـــيد وإخـــراج عبـــدهللا المـــا.

الثاثـــاء 23 مـــارس عـــرض مســـرحية "مختـــل عقليـــاً" لطـــاب كليـــة المجمتـــع، . 2
تأليـــف إبراهيـــم الري وإخـــراج مريـــم المالكـــي.

ـــة شـــمال . 3 األربعـــاء 24 مـــارس عـــرض مســـرحية "عـــزف منفـــرد" لطـــاب كلي
ـــي. االطلنطـــي، تأليـــف منـــى العنبـــري وإخـــراج أحمـــد العل

الخميـــس 25 مـــارس عـــرض مســـرحية "ال توقـــظ اللـــوه" لطـــاب جامعـــة . 4
قطـــر، تأليـــف وإخـــراج إيمـــان المـــري.

أعقـــب كل عـــرض مســـرحي نـــدوة تطبيقيـــة بحضـــور مؤلـــف ومخـــرج 	 
المســـرحية وعـــدد مـــن النقـــاد والمهتميـــن بشـــؤون المســـرح باإلضافـــة إلـــى 

الطـــاب الذيـــن شـــاركوا فـــي تقديـــم المســـرحية.
تشـــكلت لجنـــة تحكيـــم خاصـــة برئاســـة حمـــد الرميحـــي وعضويـــة كل مـــن 	 

حافـــظ علـــي، وعبدالرحيـــم الصديقـــي وزايـــد هـــزاع، وســـلمان المـــري، وتولـــى 
ـــازي.  ـــد حج ـــة محم ـــر اللجن ـــة س أمان

حفل توزيع جوائز مهرجان المسرح الجامعي الثاني : 

ـــي  ـــوم العالم ـــم بالي ـــه العال ـــل في ـــذي يحتف ـــارس 2021 ال ـــوم الســـبت 27 م ـــهد ي     وش
ـــم  ـــن غان ـــعادة صـــاح ب ـــان بحضـــور س ـــذا المهرج ـــز ه ـــع جوائ ـــل توزي ـــرح حف للمس
العلـــي وزيـــر الثقافـــة والرياضـــة، حيـــث أعلنـــت لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان أســـماء 
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ـــي :  ـــو االت ـــى النح ـــك عل ـــان وذل ـــذا المهرج ـــز ه ـــن بجوائ الفائزي
جائـــزة أفضـــل عمـــل مســـرحي متكامـــل - مســـرحية "ال توقـــظ اللـــوه"  لفرقـــة . 1

جامعـــة قطـــر. 
كما فازت هذه المسرحية بجوائز : 

أفضل إخراج - ايمان المري 	 
أفضل أزياء - نورة المالكي 	 
أفضل مؤثرات سمعية وبصرية مسلم الكثيري 	 
 أفضل إضاءة إبراهيم الري 	 
ـــظ 	  ـــرحية "ال توق ـــي مس ـــة ف ـــن دوري ـــة ع ـــم الري مناصف ـــل إبراهي ـــل ممث أفض

ـــع  ـــرحية "م ـــي مس ـــن دورة ف ـــابعي ع ـــذر الس ـــع من ـــع، م ـــة المجتم ـــوه" لكلي الل
ـــر. ـــة قط ـــرف" لجامع ـــة الش مرتب

أفضل نص - مسرحية "مع مرتبة الشرف" لتميم البورشيد.	 
ـــا 	  ـــد مي ـــري وأحم ـــلم الكثي ـــن مس ـــن كل م ـــة بي ـــاٍن، مناصف ـــل دور ث أفضـــل ممث

ـــوه". ـــظ الل ـــرحية  "ال توق ـــي مس ـــا ف ـــن دوريهم ع
ـــاٍن، العنـــود الخـــوري عـــن دورهـــا فـــي مســـرحية "مختـــل 	  ـــة دور ث أفضـــل ممثل

ـــا". عقلي

* أقيـــم مهرجـــان المســـرح الجامعـــي الثالـــث 2022 ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان 
ــس  ــاركة خمـ ــرح  بمشـ ــي للمسـ ــوم العالمـ ــال باليـ ــرحي 34 واالحتفـ ــة المسـ الدوحـ
فـــرق مســـرحية تتبـــع للجامعـــات العاملـــة فـــي دولـــة قطـــر وكليـــة المجتمـــع، وقـــد 

عرضنـــاه فيمـــا ســـبق.
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مسرح ذوي اإلحتياجات الخاصة

فـي عالـم اليـوم لـم يعـد اإلنسـان المعاق هو ذلـك اإلنسـان العالة علـى المجتمع   
الـذي ينظـر إليـه النـاس علـى أنـه يسـتحق الشـفقه والعطـف، بـل أصبـح شـخصاً كامل 
الهويـة يسـتطيع بقليـل مـن الدعـم أن يسـتغل مواهبـه لتقديـم عطـاءات تفيـد اإلنسـانية.
وببـادرة طيبـة مـن توجيـه التربية المسـرحية بـوزارة التربية والتعليم تم انشـاء   
نشـاط فنـي جديـد للطـاب ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي سـنة 1983 يقوم علـى تقديم 
لوحـات فنيـة واسـتعراضية، ولمـا وجـدت أن لهـا مردوداً إنسـانياً طيباً وحقـق األهداف 

المرجـوة صـار هـذا النشـاط ضمـن البرنامـج السـنوي لهـذا التوجيـه.
ويشـكل ذوي اإلعاقـة فئـة مهمـة مـن فئـات المجتمـع، لذلـك فـإن لهـم حقوقـاً   
علـى مجتمعاتهـم، وال شـك أن للمسـرح دوراً كبيـراً فـي دمجهم بالمجتمـع باعتباره أحد 
المنابـر الثقافيـة الهامـة المتاحـة لهـم للتعبيـر عـن قضاياهـم وطموحاتهـم باإلضافـة الى 
دوره فـي الترفيـه عنهـم، فقيمـة المسـرح كأحـد وسـائل الترويـح عـن النفـس والتسـلية 
والترفيه جوانب تدعو إلى التشـبث بها واالسـتمرار في تقديم أنشـطة المسـرح الخاقة 

لـزرع األمـل واإلصـرار فـي نفوسـهم.
    إن وقـوف الممثـل مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة علـى خشـبة المسـرح ومواجهتـه 
للجمهـور مباشـرة يتطلـب شـجاعة وثقـة في النفس، وهذا يسـهم في تعزيـز الثقة بالنفس 
ورفـع روحـه المعنويـة خاصـة أنـه يملـك طاقـات إبداعية كامنـة وقدرات متميزة شـأنه 

شـأن اإلنسـان السليم.

وببادرة طيبة من دولة قطر اعتمد مجلس وزراء الشؤون اإلجتماعية في مجلس   
التعاون لدول الخليج العربية فكرة إقامة مهرجان المسرح الخليجي لذوي اإلعاقة على 

أن يقام مرة كل سنتين بالتناوب بين دول المجلس. 
   ويهدف المهرجان إلى دمج ذوي اإلعاقة بالمجتمع عن طريق إتاحة الفرصة لهم 
للتعبيرعن قضاياهم المختلفة، كما يهدف إلى تشجيعهم والكشف عن مواهبهم وإظهار 
في  فرد  أنفسهم كأي  في  كامنة  يمتلكون طاقات  العطاء واإلنتاج كونهم  قدرتهم على 

المجتمع. 
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ونعرض فيما يلي مشاركات دولة قطر في هذا المهرجان: 

الدورة األولى : . 1

تشــرفت دولــة قطــر باســتضافة الــدورة األولــى للمهرجــان خــال الفتــرة مــن 10 
إلــى 17 نوفمبــر 2008 باعتبارهــا الدولــة التــي بــادرت إلــى إقامــة هــذا المهرجان، 
وشــاركت فيــه بعــرض مســرحية "صنــاع األمــل" تأليــف ســعود الشــمري ومريــم 
خالــد، إخــراج ناصــر عبدالرضــا إنتــاج مركــز الشــفلح لألطفــال ذوي اإلحتياجــات 

الخاصة.

الدورة الثانية : . 2
ــة  ــدورة الثاني ــة المتحــدة ال ــارات العربي ــة اإلم ــارة الشــارقة بدول اســتضافت إم
للمهرجــان مــن خــال التعــاون بيــن وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة وجمعيــة 
 ،2011 نوفمبــر   15 إلــى   11 مــن  الفتــره  اإلماراتييــن خــال  المســرحيين 

ــه.  ــاركة في ــن المش ــر ع ــة قط ــذرت دول واعت

الدورة الثالثة : . 3
اســـتضافت وزارة التنميـــة اإلجتماعيـــة بمملكـــة البحريـــن الـــدورة الثالثـــة 
ــه  ــاركت فيـ ــمبر 2013 وشـ ــى 10 ديسـ ــن 3 إلـ ــرة مـ ــال الفتـ ــان خـ للمهرجـ
ـــه العـــون الشـــريف  ـــف مني ـــوه" تألي ـــاه حل ـــة قطـــر بعـــرض مســـرحية  "الحي دول

وإخـــراج ســـلمان المـــري.

الدورة الرابعة : . 4
اسـتضافت وزارة التنميـة االجتماعيـة بسـلطنة عمـان الـدورة الرابعـة للمهرجان 
خـال الفتـرة مـن 26 إلـى 31 ديسـمبر 2015 وشـاركت فيـه دولـة قطر بعرض 
مسـرحية "طـاح فـي الفـخ" التـي أعدهـا علـي سـيف طاهـري عـن المسـرحية 
التركيـة "فـي الكميـن" لجاهـد أتـاي وإخـراج سـلمان المـري ومـن إنتـاج إدراة 

كبـار السـن وذوي اإلعاقـة بـوزارة العمـل والشـؤون اإلجتماعيـة. 
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الدورة الخامسة : . 5
اســتضافت دولــة الكويــت الشــقيقة الــدورة الخامســة للمهرجــان خــال الفتــرة من 
3 إلــى 9 ديســمبر 2019 وشــاركت فيــه دولــة قطــر بعــرض مســرحية "موقــف 
ــاج  ــن حمــودة ومــن إنت ــى ب ــب وإخــراج محمــد عل ــان دحل صــادق" تأليــف حن
ــة  ــة اإلداري ــوزارة التنمي ــة ب ــؤون اإلجتماعي ــاع الش ــرة بقط ــؤون األس إدارة ش
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة بالتعــاون مــع مركــز شــؤون المســرح بــوزارة 

الثقافــة والرياضــة. 

توقف المهرجان في السنتين األخيرتين بسبب جائحة كورونا.	 
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إنشاء وزارة الثقافة

ـــخ  ـــة 2021 بتـاريــ ـــم )14( لسنــ ـــري رقــــ ـــر األميــ ـــدور األمــــ       بصــ
ـــر  ـــوده تغيي ـــن بن ـــاء ضم ـــذي ج ـــوزراء ال ـــس ال ـــكيل مجل ـــل تش 2021/10/19 بتعدي
ــعادة الشـــيخ  اســـم وزارة الثقافـــة و الرياضـــة ليصبـــح وزارة الثقافـــة ، وتعييـــن سـ
عبدالرحمـــن بـــن حمـــد بـــن جاســـم آل ثانـــي ، وزيـــراً للثقافـــة ، استبشـــر المثقفـــون 

ــا .  ــة بهـ ــة وزارة خاصـ ــح للثقافـ ــأن أصبـ ــراً بـ ــرحيون خيـ والمسـ
وســـعادة الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن حمـــد آل ثانـــي ، ليـــس غريبـــاً علـــى الوســـط الثقافـــي، 
فقـــد كان رئيســـاً للجنـــة اإلعاميـــة إلحتفاليـــة الدوحـــة عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة 2010 

قبـــل أن ينتقـــل للعمـــل بالمؤسســـة القطريـــة لاعـــام فـــي نهايـــة الســـنة .
     وخـــال فتـــرة عملـــه رئيســـاً تنفيذيـــاً للمؤسســـة القطريـــة لاعـــام كان يدعـــم 
ـــم  ـــراث ث ـــون والت ـــة والفن ـــا وزارة الثقاف ـــي تنتجه ـــرحية الت ـــة والمس ـــاطات الثقافي النش
وزارة الثقافـــة والرياضـــة عـــن طريـــق اصـــدار توجيهاتـــه الكريمـــة إلـــى كل مـــن 

إذاعـــة وتلفزيـــون قطـــر بتغطيـــة هـــذه النشـــاطات اعاميـــاً بشـــكل الئـــق .
ـــز شـــؤون المســـرح  ـــه مرك ـــه بمجـــرد أن عـــرض علي ـــر أن    ويحســـب لســـعادة الوزي
ـــى  ـــق عل ـــنة 2016، واف ـــف س ـــذي توق ـــرحي ال ـــة المس ـــان الدوح ـــادة مهرج ـــرة إع فك
الفـــور رغبـــة منـــه فـــي إعـــادة الـــروح للحركـــة المســـرحية القطريـــة وأصـــدر تعليماتـــه 

ـــه وانجاحـــه . ـــة إلقامت ـــة والمعنوي ـــع االحتياجـــات المادي ـــر جمي بتوفي
وهكـــذا عـــاد مهرجـــان الدوحـــة المســـرحي وأقيمـــت الـــدورة 34 )مـــارس 2022( 

ـــاً  ـــا آنف ـــي عرضانه ـــات الت ـــن الفعالي ـــد م ـــي العدي ـــتمل عل وأش
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)12(
ابتعاث الطــالب
القطريين لدراسة
املســــــــــــرح
و تدريس الفنون
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مقترح إنشاء أكاديمية قطر للفنون الجميلة 

برنامج الفنون املسرحية بكلية املجتمع
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ابتعاث الطالب القطريين لدراسة المسرح

يقــول محمــد أبــو جســوم فــي بحثــه "بدايــات االبتعــاث للدراســات المســرحية"   
ــرحي  ــة المس ــان الدوح ــات مهرج ــن فعالي ــت ضم ــي أقيم ــة الت ــدوة الفكري ــدم للن المق

"بدايــات":  بعنــون   2016

ــد مــن  ــه ال ب ــد أولــت المســرح اهتمامــاً، فوجــدت أن كانــت وزارة اإلعــام ق  
ابتعــاث مجموعــة مــن الشــباب لدراســة المســرح وتــم اختيــار ثاثــة شــباب هــم صــاح 
ــن  ــا م ــرار ابتعاثن ــدر ق ــوم، وص ــو جس ــن أب ــد حس ــد، محم ــماعيل خال ــش، إس دروي
ــدى -  ــاد المف ــر الب ــي، أمي ــد آل ثان ــن حم ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس حضــرة صاح
آنــذاك - يرحمــه هللا ســنة 1972، لدراســة المســرح بمعهــد الدراســات المســرحية 
ــد  ــي المعه ــة ف ــدة الدراس ــا أن م ــن لن ــة تبي ــا بالدراس ــد انتظامن ــت، وبع ــة الكوي بدول
ــت  ــي خاطب ــوزارة الت ــاغ ال ــا بإب ــوم فقمن ــح درجــة الدبل ــه يمن ســنتين دراســيتين وأن
وزراة التربيــة والتعليــم لتغييــر وجهــة البعثــة إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة فرجعنــا 
ــي  ــام الدراس ــة الع ــي بداي ــى، وف ــد انته ــي ق ــام الدراس ــد أن كان الع ــة بع ــى الدوح إل
ــا إلــى القاهــرة وانضــم إلينــا ثاثــة زمــاء جــدد هــم   )1972 - 1973( ســافرنا ثاثتن
ســالم ماجــد، موســى عبدالرحمــن، محمــد ســلطان الكــواري وذلــك بعــد أن بــدأ العــام 
ــدري  ــم نكــن ن ــي ل ــول الت ــارات القب ــت إدارة المعهــد أن ُنجــري اختب الدراســي، فطلب
عنهــا شــيئاً، وبعــد إعــان النتائــج لــم ينجــح منــا أحــد لضآلــة معلوماتنــا عــن المســرح 

ومدارســه المختلفــة. 
ــة قطــر  ــي، أول ســفير لدول ــن ســلطان العل ــي ب ــا مــن ســعادة الســيد عل طلبن  
فــي القاهــرة أن يتدخــل لــدى إدارة المعهــد، لكنــه اعتــذر ألن الســفارة فــي ذلــك 
الوقــت كانــت ال تتدخــل فــي شــؤون الطلبــة المبتعثيــن، حيــث كان هنــاك مكتــب 
إليــه  التربيــة والتعليــم فذهبنــا  لــوزارة  يتبــع  القطرييــن  الطلبــة   خــاص لشــؤون 

وقمنا بمحاوالت لقبولنا بين هذا المكتب وإدراة المعهد ولكن دون جدوى.
ــل  ــا األم ــه ففقدن ــن منتصف ــي م ــام الدراس ــرب الع ــهر رمضــان واقت ــاء ش ج  
ــد ســعادة الســفير  ــى ي ــرج عل ــى قطــر، فجــأة جــاء الف ــا العــودة إل ــول وقررن ــي القب ف
الــذي التقينــا بــه صدفــة فــي مــكان بوســط القاهــرة، فتبادلنــا الحديــث وعندهــا بادرنــي 
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بالســؤال مــاذا عملتــم فــي موضــوع قبولكــم بالمعهــد، قلــت لــه فقدنــا األمــل وســوف 
نعــود إلــى الدوحــة وكــررت عليــه أن يتدخــل فــي هــذا الشــأن، فطلــب منــي أن أذهــب 
لزيارتــه فــي الســفارة، وعندمــا ذهبــت فــي اليــوم التالــي كان ســعادته قــد أجــرى اتصاالً 
ــذاك -   ــم - آن ــادر حات ــد عبدالق ــور محم ــري الدكت ــام المص ــر اإلع ــعادة وزي ــع س م
فطلــب منــي الســفير أن أذهــب لمكتــب الوزيــر بمبنــى اإلذاعــة والتلفزيــون، وعندمــا 
ذهبــت فــإذا بالدكتــور رشــاد رشــدي عميــد المعهــد العالــي للفنــون المســرحية متواجــداً 
بمكتــب الوزيــر فشــرحت لهمــا وضعنــا وعندمــا تفهمــا ذلــك طلــب الوزيــر مــن مديــر 
مكتبــه إعــداد خطــاب منــه إلــى عميــد المعهــد يوصيــه فيــه بقبــول الطلبــة القطرييــن 

للدراســة بالمعهــد.
فـي هـذا الوقـت كان زميلنـا إسـماعيل خالـد قـد حصـل علـى قبـول للدراسـة   
بمعهـد السـينما، وبعـد انقضـاء اجـازة نصـف العـام الدراسـي عـاد الزميـل سـالم ماجـد 
ولـم يعـد الزمـاء صـاح درويـش ومحمد الكـواري وموسـى عبدالرحمـن، كان زميلنا 
مـرزوق بشـير قـد التحـق للدراسـة بكليـة الطـب بجامعـة القاهـرة، لكنـه كان شـغوفاً 
بـاألدب والمسـرح فتـرك دراسـة الطـب والتحـق بالمعهـد سـنة )1973( وفـي العـام 

السـليطي وحسـن رشـيد.  التحـق كل مـن غانـم  التالـي )1974-1973(  الدراسـي 
   تخرجــت فــي قســم التمثيــل واإلخــراج بتقديــر جيــد فــي يوليــو 1976 كأول خريــج 
ــير  ــرزوق بش ــن م ــرج كل م ــرة، وتخ ــرحية بالقاه ــون المس ــد الفن ــن معه ــري م قط
ــو  ــي يولي ــيد ف ــليطي وحســن رش ــم الس ــو 1977 وتخــرج غان ــي يولي ــد ف ــالم ماج وس
1978، وتخــرج ســعود الشــمري فــي يوليــو 2002 ثــم توقــف ابتعــاث الطلبــة القطريين 

للدراســة بمعهــد القاهــرة واقتصــر االبتعــاث علــى المعهــد العالــي للفنــون المســرحية 
بالكويــت.

   وأتذكــر أن الطلبــة القطرييــن الذيــن ابتعثــوا إلــى الكويــت وتخرجــوا مــن معهدهــا 
هــم علــي حســن العلــي، ســيار الكــواري، عبــدهللا دســمال الكــواري، محمــد المســلماني، 
ــد  ــم، محم ــد الرميحــي، حســن إبراهي ــرج دهــام الســويدي، حم ــز الســعيد، ف ــح فاي فال
ســعد البلــم، صالــح المناعــي، موســى عبدالرحمــن، مبــارك الكــواري، حســن حســين، 
جاســم االنصــاري، عبــدهللا عبدالعزيــز، محمــد خميــس الخليفــي، ناصــر عبدالرضــا، 
عبداللطيــف الشرشــني، محمــد علــي، ســلمان المــري، إبراهيــم البشــري، زايــد هــزاع، 
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ــة مــن  ــم أتذكــر اســمه وأضعــه بيــن هــذه الكوكب ــارك الكــواري، وليعذرنــي مــن ل مب
خريجــي المعهــد، وبعــد أن ابتعثــت الدولــة هــؤالء الطلبــة علــى فتــرات متفاوتــة، توقف 
ابتعــاث الطلبــة القطرييــن الراغبيــن فــي دراســة المســرح، وقــد آن األوان إلســتئناف 
ابتعــاث الطلبــة الراغبيــن فــي دراســة المســرح إلــى معاهــد الفنــون المســرحية إلنشــاء 

جيــل جديــد مــن األكاديمييــن المســرحيين.
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الخريجون القطريون في معاهد الفنون المسرحية

سنة التخرجالقســـــماالســـــــــــــمم

المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة
1976تمثيل وإخراجمحمد حسن عبدهللا أبوجسوم1
1977نقـدمرزوق بشير مرزوق2
1977مسرح عامسالم ماجد المرزوقي3
1978نقـــدغانم جمعه السليطي4
1978نقــدحسن عبدهللا رشيد5
2002دراما ونقدسعود الشمري7

المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت
1978تمثيل وإخراجمحمد المسلماني1
1978تمثيل وإخراجسّيار الكواري2
1978تمثيل وإخراجحسن إبراهيم حسن3
1979نقـدحمد عبدهللا الرميحي4
1979تمثيل وإخراجصالح أحمد المناعي5
1982تمثيل وإخراجعلي حسن العلي6
1982ديكورعبدهللا دسمال الكواري7
1983نقـدحسن حسين جابر8
1983تمثيل وإخراجموسى عبدالرحمن  9

1983ديكورفرج دهام السويدي10
1985تمثيل وإخراجفالح فايز السعيد11
1985تمثيل وإخراجمحمد سعد البلم12
1986تمثيل وإخراجمبارك شاهين الكواري13
1986تمثيل وإخراجسعد بورشيد 14
1989تمثيل وإخراجزايد هزاع15
1989تمثيل وإخراجعبدهللا عبدالعزيز16
1991ديكـورمحمد خميس الخليفي17
1992تمثيل وإخراججاسم أحمد األنصاري18
1995تمثيل وإخراجناصر عبدهللا عبدالرضا19
1995ديكور محمد علي اشكناني20
2000تمثيل وإخراجعبداللطيف الشرشني.21
2000تمثيل وإخراجسلمان المري22
2000تمثيل وإخراجإبراهيم البشري23



233 مسيرة المسرح في قطر 

تدريس الفنون المسرحية في قطر

إن مــا تشــهده دولــة قطــر منــذ اســتقالها فــي ســنة 1971 مــن تقــدم حضــاري   
فــي التعميــر ونقــل التكنولوجيــا، يفــرض علينــا أن نلقــي نظــرة شــاملة علــى الســاحتين 
ــون  ــة فن ــن لدراس ــة القطريي ــاث الطلب ــاف ابتع ــد إيق ــة، خاصــة بع ــة واإلعامي الثقافي
المســرح فــي القاهــرة والكويــت فــي ظــل وجــود تلفزيــون قطــر بقناتيــه األولــى 
والثانيــة وقنــوات الــكأس الرياضيــة وقنــوات الجزيــرة المختلفــة، ووجــود إذاعــة قطــر 
بمحطاتهــا المختلفــة )العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية واألوردو(، ووجــود أربعــة 
فــرق مســرحية قطريــة ومســرح قطــر الوطنــي، ووجــود الرغبــة فــي تطويــر المســرح 
ــاء بمســرح الشــباب والمســرح الجامعــي. إن هــذه النظــرة الشــاملة  التربــوي واالرتق
ــن  ــاب ومخرجي ــن وُكّت ــن ممثلي ــة م ــوادر قطري ــاك ك ــون هن ــرض ضــرورة أن يك تف
ــة. وكان إلدارة الثقافــة والفنــون  ــة والثقافي وفنييــن لتشــغيل هــذه المؤسســات اإلعامي
بــوزارة اإلعــام فضــل الســبق فــي ســنة 1982 عندمــا اقتــرح أحــد خبرائهــا إنشــاء 
أكاديميــة مصغــرة للفنــون فــي ذلــك الوقــت المبكــر، ثــم أعيــد هــذا االقتــراح فــي ســنة 
2002 علــى يــد أحــد الخبــراء الثقافيــن بالمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث، 

ــة المجتمــع فــي ســنة 2015.  ــم إنشــاء قســم الدراســات المســرحية بكلي ــى أن ت إل

مقترح إنشاء أكاديمية صغيرة للفنون المسرحية
 

ــي  ــري ف ــرح القط ــن المس ــده ع ــذي أع ــر ال ــي التقري ــي ف ــل األلف ــول نبي يق  
ســنة 1982 وننقلــه بتصــرف مــن كتــاب "المســرح القطــري بيــن المعمــار واالنتــاج 
والجمهــور" ص 35 ومــا بعدهــا: والمقصــود بــأن تكــون أكاديميــة “ صغيــرة “هــو أنني 
ال أقترحهــا بضخامــة أكاديميــة الفنــون المصريــة، وإنمــا اقترحهــا أقــرب إلــى المفهــوم 
الســائد بإنجلتــرا فــي مجــال الفنــون المســرحية مثــل األكاديميــة الملكيــة للفــن الدرامــي، 
فهــذه األكاديميــة ال تعــدو فــي الواقــع أن تكــون مجــرد معهــد صغيــر إلعــداد الممثــل 
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ــرى  ــرحية األخ ــن المس ــون والمه ــض الفن ــي بع ــن ف ــداد المتخصصي ــرف وإع المحت
لتغطيــة احتياجــات المجتمــع فــي مجــال نشــاط تخصــص معيــن، وال مجــال لاعتقــاد 
ــة، أو  ــذه االكاديمي ــل ه ــداد ســكانها ال تســتوعب إنشــاء مث ــأن قطــر بمســاحتها وتع ب
ــة المســرحية  ــك االهتمــام الملحــوظ بالتربي بأنهــا يمكــن أن تســتغنى عــن إنشــائها بذل
فــي المــدارس، أو بتنظيــم دورات تدريبيــة للفــرق أو ورش تتمثــل فــي إنتــاج عــروض 
ُيســتفاد بعرضهــا مــن ناحيــة، ويتخــذ إخراجهــا مجــاالً للتدريــب مــن ناحيــة أخــرى. 
ويضيــف األســتاذ األلفــي : إن إقــرار مبــدأ إنشــاء األكاديميــة يتطلــب أن يكون مشــفوعاً 
بتحديــد المســتوى العلمــي لألكاديميــة وتحديــد مــا إذا كانــت ســتضم إلــى جانــب قســم 
ــة إنشــائها، وهــي أمــور بالغــة الحيويــة ال  إعــداد الممثليــن أقســاماً أخــرى فــي مرحل

يجــب أن تتأخــر كثيــراً.

مقترح إنشاء أكاديمية قطر للفنون الجميلة

ــذا  ــون به ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــل عضــو المجل ــى زين ــيد موس ــدم الس تق  
ــر  ــخ 25 نوفمب ــش بتاري ــد دروي ــف محم ــس يوس ــام للمجل ــن الع ــى األمي ــرح إل المقت
2002، فقــام برفعــه إلــى ســعادة رئيــس المجلــس الشــيخ ســعود بــن محمــد بــن علــي ال 

ــن :  ــون م ــرح تتك ــذا المقت ــة ه ــوم بدراس ــة تق ــكيل لجن ــرر تش ــذي ق ــي، ال ثان
موسى زينل موسى – رئيساً. . 1
عبدالعزيز ناصر – مراقب عام الموسيقى والغناء – عضواً. . 2
محمد سعد البلم – رئيس توجيه التربية المسرحية – عضواً. . 3
فرج دهام السويدي – مدير إدارة الثقافة والفنون – عضواً. . 4
حسين نيروز عبدهللا – مدير ادارة الشؤون اإلدارية والمالية – عضواً. . 5
زهير رضوان غزال – أخصائي الشؤون الثقافية – مقرراً. . 6

ــام  ــن الع ــى األمي ــراً إل ــها تقري ــع رئيس ــة، رف ــا اللجن وخــال ســت اجتماعــات عقدته
للمجلــس عــن أعمــال اللجنــة التــي أوصــت بإنشــاء ثــاث وحدات تتشــكل منهــا أكاديمية 
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ــب المســرحي،  ــد التدري ــيقى، معه ــد الحــر للموس ــي المعه ــة وه ــون الجميل قطــر للفن
ــات أن  ــات هــذه التوصي ــة والفنــون الشــعبية، وجــاء فــي حيثي مركــز الحــرف التقليدي
ــة المتخصصــة فــي التدريــب  البــاد فــي حاجــة لوجــود مجموعــة مــن المراكــز الفني
واإلنتــاج فــي مجــاالت المســرح والموســيقى والفنــون الشــعبية الســتقطاب الهــواة فــي 
هــذه المجــاالت، إنطاقــاً مــن دور المجلــس فــي نشــر الوعــي الفنــي والثقافــي، علــى 
أن تكــون الدراســة فــي هــذه المعاهــد والمركــز بطريقــة الدراســات الحــرة لمــدة أربــع 
ســنوات تمنــح فيهــا للخريــج درجــة البكالريــوس، بحيــث يمكــن اعتبارهــا نــواة إلنشــاء 

أكاديميــة متكاملــة للفنــون فــي المســتقبل.

برنامج الفنون المسرحية بكلية المجتمع

انطلــق برنامــج الدبلــوم المشــارك فــي الفنــون المســرحية بكليــة المجتمــع فــي   
ــة  ــع اتفاقي ــم توقي ــد أن ت ــة، بع ــة ووزارة الثقاف ــن الكلي ــراكة بي ــنة 2016 بش ــر س قط
الشــراكة حــول البرنامــج ســنة 2015 وتــم تعديلهــا بملحــق ســنة 2018، ثــم تــم تجديــد 
االتفاقيــة ســنة 2020 برســالة مــن وزيــر الثقافــة والرياضــة إلــى رئيــس كليــة المجتمــع 
فــي قطــر، والتــي وســعت مــن فئــة الطــاب الممكــن التحاقهــم بالبرنامــج، حيــث كان 
يقتصــر فــي البدايــة علــى الطــاب القطرييــن وأبنــاء القطريــات، لينفتــح بعدهــا علــى 
ــة  ــي كلي ــون ف ــاع اآلداب والفن ــج قط ــن البرنام ــر. ويحتض ــد قط ــن موالي ــاب م الط

المجتمــع فــي قطــر.
يقـــدم البرنامـــج باقـــة مـــن المقـــررات تكتمـــل ب 61 ســـاعة معتمـــدة، تضـــم 24 ســـاعة 
ـــات  ـــن متطلب ـــررات م ـــدم 4 مق ـــة، ويق ـــات العام ـــررات المتطلب ـــن مق ـــررات( م )8 مق
ـــون  ـــل للفن ـــق بمداخ ـــم تتعل ـــاف تخصصاته ـــم اخت ـــج رغ ـــاب البرنام ـــا كل ط يأخذه
المســـرحية وتاريـــخ المســـرح وتطـــوره وأســـس التمثيـــل واإلخـــراج ونظريـــة الدرامـــا.

ويقدم البرنامج 4 تخصصات، يقدم كل تخصص 7 مقررات: 
تخصــص تمثيــل وإخــراج،  يتخــرج فيــه الطالــب فــي مجالــي التمثيــل المســرحي . 1

ــل وإعــداد  ــه مقــررات فــي التمثي والتلفزيونــي واإلخــراج المســرحي، يأخــذ في
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الممثــل، واالرتجــال، والتمثيــل اإلذاعــي والتلفزيونــي، ومقــررات وتقنيــات 
المســرح الحديثــة، ثــم يكمــل بمقــررات فــي اإلخــراج المســرحي نظريــاً 

ــل. ــي التمثي ــل التخصــص بمشــروع التخــرج ف ــاً، ليكم وتطبيقي

ــور . 2 ــم الديك ــي تصمي ــاً ف ــب متخصص ــه الطال ــرج في ــور، يتخ ــص الديك تخص
ــق  ــررات تنطل ــذ مق ــي، يأخ ــم الداخل ــة والتصمي ــس واألقنع ــرحي والماب المس
بمدخــل إلــى الديكــور، ثــم أســس التصميــم، وتصميــم الديكــور المســرحي 
والتصميــم الداخلــي، وينتهــي التكويــن بإنجــاز الطالــب لمشــروع التخــرج.

تخصــص إدارة مســرحية، وهــو مفتــوح للراغبيــن فــي الحصــول علــى دبلوم في . 3
إدارة المؤسســات والثقافيــة والفــرق المســرحية، حيــث يأخــذ الطالــب مقــررات 
تتعلــق بتاريــخ اإلدارة المســرحية، وأســس اإلنتــاج المســرحي، والتســويق 
ــي  ــة ف ــات الحديث ــتثمار التكنولجي ــة اس ــرحية، وطريق ــة والمس ــات الفني للمنتج
اإلدارة المســرحية، وليكمــل الطالــب تكوينــه بمشــروع للتخــرج فــي إعــداد 

ــاج مســرحي. إنت

ــن . 4 ــج طــاب متمكني ــي بتخري ــد المســرحي، وهــو تخصــص يعتن ــا والنق الدرام
مــن الكتابــة الدراميــة والنقــد المســرحي، حيــث يأخــذون مقــررات تتعلــق بطــرق 
ــه،  ــرحي وتجارب ــد المس ــم النق ــوص، ومفاهي ــل النص ــة وتحلي ــة الدرامي الكتاب
ومقــررات حــول النقــد المســرحي التطبيقــي، ويكتمــل التخصــص بإعــداد 

ــد المســرحي. مشــروع للنق

يقـدم البرنامـج  مقـررات دراميـة كمتطلبـات عامـة لـكل طـاب كليـة المجتمـع، وهمـا 
مقـررا “المدخـل إلـى الفنـون المسـرحية” و“المسـرح والمجتمـع” وعليهمـا إقبـال كبيـر 
مـن الطـاب مـن جميـع التخصصـات، حيـث تصـل شـعب كل مقـرر مـن 3 إلـى 4 
شـعب، ويصـل عـدد الطـاب المسـتفيدين فـي كل فصـل مـن مقـررات الدرامـا حوالـي 
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150 طالبـاً، ممـا يعتبـر مسـاهمة عميقـة لخلـق وعـي وذوق مسـرحي فـي قطـر.

ــي  ــج ف ــارب 100 خري ــا يق ــة 2022 م ــي نهاي ــرحية ف ــون المس ــج الفن ــجل برنام يس
التخصصــات األربعــة، وهــو مقبــل علــى تطويــر فــي المســتقبل نحــو البكالوريــوس، 
ــة. ــن الفني ــون والمه ــل الســينما والتلفزي ــدة مث ــة جدي ــى تخصصــات فني ــاح عل واالنفت
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)13(
دور العــــــــــرض

املسرحي يف قطر

مسرح قطر الوطني

مســـــرح نجمـــة
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دور العرض المسرحي في قطر

تقام العروض المسرحية في قطر على عدة مسارح هي : 
ـــوزارة . 1 ـــود ل ـــو يع ـــاهد، وه ـــي 500 مش ـــع لحول ـــي، ويتس ـــر الوطن ـــرح قط  مس

ـــر 1982.   ـــخ 22 فبراي ـــح بتاري ـــد افتت ـــة وق الثقاف
مســـرح األوبـــرا، ويتســـع لعـــدد 430 مشـــاهداً، ويعـــود لمؤسســـة الحـــي الثقافـــي . 2

ـــارا(. )كت
ـــب . 3 ـــز ناصـــر، ويتســـع لعـــدد 980 مشـــاهداً، وهـــو يعـــود للمكت مســـرح عبدالعزي

الهندســـي الخـــاص بالديـــوان األميـــري، وكان يعـــرف عنـــد افتتاحـــة بمســـرح 
الريـــان وهـــو يقـــع فـــي منطقـــة ســـوق واقـــف، وأطلـــق عليـــه هـــذا اإلســـم تخليـــداً 
لذكـــرى الفنـــان القطـــري الراحـــل الموســـيقار عبدالعزيـــز ناصـــر العبيـــدان 
ـــد  ـــراث الموســـيقي القطـــري ووضـــع ألحـــان العدي ـــظ الت ـــي حف ـــدوره ف ـــراً ل تقدي

ـــري.  ـــي القط ـــيد الوطن ـــا النش ـــيد كان أهمه ـــي واألناش ـــن األغان م
مســـرح مركـــز قطـــر الوطنـــي للمؤتمـــرات، ويتســـع لعـــدد 2300 مشـــاهد، . 4

ويعـــود إلـــى مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم وتنميـــة المجتمـــع.
ــع . 5 ــورة ويتسـ ــة المذكـ ــى الكليـ ــود إلـ ــي، ويعـ ــمال األطلنطـ ــة شـ ــرح كليـ  مسـ

ـــي،  ـــي األول والثان ـــرح الجامع ـــان المس ـــه مهرج ـــم علي ـــاهد وأقي ـــدد 300 مش لع
بالتعـــاون بيـــن الكليـــة ومركـــز شـــؤون المســـرح.
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مسرح قطر الوطني

ـــاالت  ـــن احتف ـــر 1982 ضم ـــخ 22 فبراي ـــي بتاري ـــر الوطن ـــرح قط ـــح مس افتت
ـــد  ـــن حم ـــة ب ـــيخ خليف ـــمو الش ـــب الس ـــي حضـــرة صاح ـــرة لتول ـــرى العاش ـــاد بالذك الب
آل ثانـــي أميـــر البـــاد المفـــدى – آنـــذاك- مقاليـــد الحكـــم فـــي البـــاد، )يرحمـــه هللا(  
وأقيـــم حفـــل االفتتـــاح تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة آل ثانـــي 
ـــور  ـــام الدكت ـــر اإلع ـــعادة وزي ـــور س ـــذاك- وبحض ـــاع -آن ـــر الدف ـــد وزي ـــي العه - ول

ـــواري. ـــم الك ـــى غان عيس

ـــد  ـــاعده محم ـــد، وس ـــان فريان ـــي بري ـــه البريطان ـــد افتتاح ـــه بع ـــى إدارت وتول  
حســـن أبوجســـوم، وتولـــى تدريـــب العناصـــر القطريـــة التـــي التحقـــت بالعمـــل فـــي 
المســـرح مجموعـــة بريطانيـــة تتكـــون مـــن كل مـــن: جـــون كمبـــل ســـميث مديـــر 
ــاءة،  ــوت واإلضـ ــة الصـ ــر هندسـ ــل مديـ ــورج هويـ ــكل جـ ــات مايـ ــة والخدمـ الصالـ

ــاغل. ــبة والمشـ ــر الخشـ ــكيلفر، مديـ ــد سـ ــيد ديفيـ والسـ

يقـــع مســـرح قطـــر الوطنـــي علـــى كورنيـــش الدوحـــة بالقـــرب مـــن حديقـــة   
ـــزي  ـــه المرك ـــة. وموقع ـــي المدين ـــودة ف ـــة الموج ـــم الثقافي ـــد المعال ـــر أح ـــة ويعتب الرميل
ـــة  ـــرو قريب ـــع وجـــود محطـــة مت ـــه بســـهولة، خاصـــة م ـــور أن يصـــل إلي يســـمح للجمه
ــرة  ــاحة كبيـ ــود مسـ ــرض وجـ ــاري افتـ ــه المعمـ ــى أن تصميمـ ــة إلـ ــه،  باإلضافـ منـ
مجهـــزة كمواقـــف للســـيارات ممـــا يشـــجع رواده علـــى القـــدوم إليـــه ومتابعـــة فعالياتـــه.

ــدد )500(  ــاوي لعـ ــكل البيضـ ــذت الشـ ــي أخـ ــرح التـ ــة المسـ ــع صالـ وتتسـ  
متفـــرج، ويمكـــن التحكـــم باتســـاع خشـــبة المســـرح أو تضييقهـــا تبعـــاً لمقتضيـــات 
العمـــل الفنـــي أو الثقافـــي الـــذي ُيعـــرض عليـــه، وهنـــاك مقصـــورة خاصـــة لكبـــار 

الضيـــوف.
وتنقســـم خشـــبة المســـرح إلـــى ثاثـــة أقســـام، الخشـــبة الثابتـــة ثـــم الخشـــبة   
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الدائريـــة المتحركـــة ثـــم خشـــبة األوركســـترا التـــي يمكـــن رفعهـــا أو خفضهـــا، أمـــا 
خلفيـــات خشـــبة المســـرح فهـــي تبلـــغ ســـتاً وثاثيـــن خلفيـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــي 
ــينمائية. ــروض السـ ــة للعـ ــى شاشـ ــة إلـ ــة باإلضافـ ــروض الفنيـ ــرحيات أو العـ المسـ

وتشـــتمل التجهيـــزات الخاصـــة بهندســـة الصـــوت واإلضـــاءة علـــى غرفـــة   
للعـــرض الســـينمائي وغرفتيـــن للترجمـــة الفوريـــة ممـــا يســـمح باســـتخدام المـــكان 
ــدوات،  ــاءات والنـ ــل المؤتمـــرات واللقـ ــة مثـ ــة ومتنوعـ ــاطات مختلفـ ــات ونشـ لفعاليـ

باإلضافـــة إلـــى النشـــاطات المســـرحية.

أمـــا غرفـــة التحكـــم فـــي نظـــام الصـــوت واإلضـــاءة فهـــي مصممـــة ليتـــم   
التحكـــم بهـــذه العناصـــر بشـــكل رقمـــي وحســـب آخـــر مـــا توصلـــت إليـــه هـــذه التقنيـــات.

ـــاج  ـــه غـــرف للمكي ـــة أدوار ب ـــن ثاث ـــى م ـــد مبن ـــبة المســـرح يوج ـــف خش وخل
وتغييـــر المابـــس واســـتراحات للممثليـــن باإلضافـــة إلـــى الحمامـــات، ويوجـــد فـــي 
صالـــة الطابـــق األرضـــي مقصـــف لبيـــع الوجبـــات الخفيفـــة والمرطبـــات والمشـــروبات 
الســـاخنة وفـــي الجهـــة المقابلـــة قاعـــة مطعـــم مـــزودة بالطـــاوالت والمقاعـــد لاســـتراحة 
قبـــل العـــروض أو بيـــن فقـــرات العـــروض، وفـــي الطابـــق الثانـــي قاعـــة خاصـــة 

ـــن. ـــن والفنيي ـــرى لإداريي ـــرف أخ ـــوف وغ ـــار الضي لكب

ــب  ــي ترغـ ــات التـ ــركات والهيئـ ــن والشـ ــن القطرييـ ــن للمواطنيـ ــذا ويمكـ هـ
بحجـــز مســـرح قطـــر الوطنـــي والمرافـــق المصاحبـــة لـــه مثـــل مواقـــف الســـيارات 
ـــق  ـــام التوثي ـــى نظ ـــول إل ـــر تســـجيل الدخ ـــاً عب ـــز الكتروني ـــب الحج ـــدم بطل ـــو التق والبه
ـــاء  ـــا ج ـــب م ـــة حس ـــوزارة الثقاف ـــة ل ـــات األلكتروني ـــة الخدم ـــال بواب ـــن خ ـــي م الوطن
ـــى شـــيء فهـــو  ـــك عل ـــة(. وإن دل ذل ـــع "حكومـــي" )حكومـــة قطـــر االلكتروني ـــي موق ف
ـــر  ـــي قط ـــة ف ـــاة والثقاف ـــق الحي ـــع مراف ـــمل جمي ـــذي يش ـــل ال ـــور الهائ ـــى التط ـــدل عل ي

ـــوم.  الي
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ويعتبـــر مســـرح قطـــر الوطنـــي مـــن حيـــث البنـــاء قطعـــة معماريـــة حضاريـــة، 
وصرحـــاً ثقافيـــاً يقيـــم جســـوراً حضاريـــة وثقافيـــة مـــع دول العالـــم المختلفـــة التـــي 
ـــرح  ـــذا المس ـــى ه ـــا عل ـــا عروضه ـــت منه ـــي أت ـــة الت ـــرحية والفني ـــرق المس ـــت الف قدم

ـــدول. ـــذه ال ـــون ه ـــة وفن ـــى ثقاف ـــا عل ـــن خاله ـــور القطـــري م ـــرف الجمه َوتّع

ـــاعدهم  ـــن وس ـــن القطريي ـــات الفناني ـــر امكاني ـــي تطوي ـــذا المســـرح ف ـــاهم ه وس
علـــى االطـــاع علـــى تجـــارب اآلخريـــن الفنيـــة واإلبداعيـــة، مثـــل فرقـــة لنـــدن شكســـبير 
ـــردج  ـــة كامب ـــف"، وفرق ـــة صي ـــم ليل ـــرحية "حل ـــرض مس ـــت ع ـــي قدم ـــرحية الت المس
ـــة  ـــة التركي ـــة القومي ـــرة"، والفرق ـــض النم ـــي عرضـــت مســـرحية "تروي المســـرحية الت
للفنـــون الشـــعبية وفرقـــة كـــركا اللبنانيـــة للمســـرح االســـتعراضي وفرقـــة الفنانيـــن 
المتحديـــن المصريـــة التـــي عرضـــت مســـرحية “ريـــا وســـكينة”، ثـــم فرقـــة لنـــدن 
ـــرحية  ـــرق مس ـــرة" وف ـــة عش ـــة الثاني ـــي "الليل ـــرحي الثان ـــا المس ـــي عرضه ـــبير ف شكس
أخـــرى اســـتعرضناها ســـابقاً، وقـــد اســـتفاد منهـــا الجمهـــور والفنـــان القطـــري فـــي 

ـــه. ـــر ثقافت تطوي
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مسرح نجمة
أول دار عرض مسرحي في قطر

يقـــول علـــي ميـــرزا محمـــود فـــي بحثـــه "نشـــأة المســـرح الرســـمي... المســـرح   
ـــان  ـــات مهرج ـــن فعالي ـــت ضم ـــي أقيم ـــة الت ـــدوة الفكري ـــدم للن ـــاً" المق ـــري نموذج القط

ــات" :  ــوان "بدايـ ــرحي 2016  بعنـ ــة المسـ الدوحـ
 

ـــن  ـــدار المعلمي ـــل ب ـــق التمثي ـــا فري ـــي قدمه ـــش" الت ـــر قري كان لمســـرحية "صق  
ـــم مســـرحية "حـــاة  بإشـــراف األســـتاذ محمـــد عبـــدهللا األنصـــاري فـــي ســـنة  1970، ث
ـــرح  ـــة المس ـــاء فرق ـــي إنش ـــر ف ـــر كبي ـــنة  1971أث ـــي س ـــه" ف ـــه وفي ـــه من ـــوب رقعت الث
ـــن المســـرحيتين حـــول أســـتاذهم  ـــي هاتي ـــوا ف القطـــري ســـنة ،1972 إذ التـــف مـــن عمل
محمـــد األنصـــاري وأنشـــأوا هـــذه الفرقـــة رغبـــة منهـــم فـــي االســـتقال عـــن دار 
ــن  ــد مـ ــك، كان ال بـ ــم ذلـ ــق لهـ ــى يتحقـ ــم، وحتـ ــة والتعليـ ــن ووزارة التربيـ المعلميـ

العثـــور علـــى مـــكان يصلـــح لعـــرض المســـرحيات.

بعـــد البحـــث عثـــرت الفرقـــة علـــى مخـــزن كبيـــر علـــى شـــكل )شـــبرة( بمنطقـــة   
نجمـــة، وبالجهـــود الذاتيـــة ألعضـــاء الفرقـــة تـــم تجهيزهـــا لتصبـــح دار عـــرض مســـرحي 
عـــن طريـــق تقســـيم هـــذا المخـــزن إلـــى ثاثـــة أقســـام، األول عبـــارة عـــن أربعـــة 
غـــرف )لـــإدارة وتبديـــل مابـــس الممثـــات وتبديـــل مابـــس الممثليـــن وعمـــل مكيـــاج 
الممثليـــن( أمـــا القســـم الثانـــي فـــكان منصـــة العـــرض )خشـــبة المســـرح( تتقدمهـــا ســـتارة 
صنعهـــا وســـاهم فـــي تحمـــل جـــزء مـــن تكاليفهـــا الفلســـطيني وليـــد بدريـــة الـــذي انضـــم 
ـــر مشـــغاً لعمـــل الســـتائر والمفروشـــات، أمـــا  ـــك ويدي ـــة وكان يمل ـــة الفرق ـــى عضوي إل
ـــا  ـــرات، منه ـــاث مم ـــى ث ـــيمها إل ـــم تقس ـــي ت ـــة العـــرض الت ـــكان صال ـــر ف القســـم األخي
ـــة للطـــي وكان  ـــة ( وقابل ـــة ) متنقل ـــر ثابت ـــد غي ـــر أوســـط ومقاع ـــان ومم ـــران جانبي مم
عددهـــا )400( مقعـــد، وخلـــف صالـــة العـــرض تـــم بنـــاء غرفـــة مرتفعـــة عـــن األرض 
 ُيصعـــد إليهـــا بواســـطة درج الســـتعمالها فـــي أعمـــال هندســـة الصـــوت واإلضـــاءة  

وأسفل منها ثاث حمامات ومغاسل.
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كان مـــدرس التربيـــة الفنيـــة الفلســـطيني ســـعد ســـعيد اللـــوح، الـــذي انضـــم   
للفرقـــة أول مهنـــدس إضـــاءة لمســـرحيات الفرقـــة، وأشـــرف بنفســـه علـــى تجهيـــز 
الغرفـــة وتجهيـــز خشـــبة المســـرح بأجهـــزة وكشـــافات اإلضـــاءة، أمـــا أول مهنـــدس 
ـــى قطـــر  ـــذي جـــاء إل ـــد الدبســـي ال ـــكان الفلســـطيني محم ـــة ف صـــوت لمســـرحيات الفرق
ـــا أول  ـــة، أم ـــة الفرق ـــى عضوي ـــم إل ـــا، وانض ـــد افتتاحه ـــة عن ـــي إدارة اإلذاع ـــل ف للعم
ماكييـــر فـــكان هاشـــم المخلاتـــي الـــذي كان يعمـــل بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم ثـــم 
تـــم نقلـــه للعمـــل بقســـم المســـرح بعـــد إنشـــائه ســـنة  1974 ضمـــن مراقبـــة الفنـــون 

الشـــعبية التـــي كانـــت تابعـــة إلذاعـــة قطـــر قبـــل إنشـــاء إدارة الثقافـــة والفنـــون.

ـــت  ـــك الوق ـــي ذل ـــن ف ـــن أكاديميي ـــن مخرجيي ـــاحة المســـرحية م ـــو الس ـــع خل وم  
ـــمهون  ـــف س ـــي عبداللطي ـــاري باللبنان ـــد األنص ـــتاذ محم ـــة األس ـــس الفرق ـــتعان رئي اس
إلخـــراج مســـرحيات الفرقـــة، فقـــد ســـبق لـــه أن أخـــرج مســـرحية "حـــاة الثـــوب 
رقعتـــه منـــه وفيـــه"، كان ســـمهون يملـــك حانوتـــاً ومعمـــاً لصنـــع وبيـــع الحلويـــات 
ـــقاً  ـــه كان عاش ـــهير، لكن ـــروت الش ـــم بي ـــوار مطع ـــاء بج ـــارع الكهرب ـــي ش ـــرقية ف الش
للمســـرح وهاويـــاً لإخـــراج المســـرحي، حيـــث عمـــل فـــي هـــذا المجـــال قبـــل حضـــوره 

إلـــى الدوحـــة.

وعندمــا جــاء الســوداني كمــال محيســي للعمــل فــي قطــر وقــام بزيــارة الفرقــة،   
قــام بتعريــف نفســه إلينــا، أســندت لــه إخــراج مســرحية "عانــس" التــي كتبهــا البحرينــي 
الموظــف بإذاعــة قطــر الــذي انضــم إلــى الفرقــة عبــدهللا أحمــد عبــدهللا ســنة  1973 ثــم 
تــم نقلــه للعمــل فــي قســم المســرح ســنة 1975، وكان إخراجــه لهــذه المســرحية فاتحــة 

خيــر عليــه إذ تــم تعيينــه مخرجــاً بقســم المســرح فــي ســنة  1974. 
وعندمـــا أبـــدى الدكتـــور ســـيد الرّيـــس، وهـــو طبيـــب متخصـــص فـــي األمـــراض   
ـــه  ـــم رغبت ـــة والتعلي ـــوزارة التربي ـــي إدارة الصحـــة المدرســـية ب ـــل ف النفســـية وكان يعم
ـــنة  ـــيد س ـــة الس ـــري خليف ـــب القط ـــات" للكات ـــّول الغيب ـــن َط ـــرحية "م ـــراج مس ـــي إخ ف

1973، أتاحـــت لـــه إدارة الفرقـــة فرصـــة إخراجهـــا.
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اغتنمـــت الفرقـــة فرصـــة حضـــور ســـعادة وزيـــر اإلعـــام عيســـى غانـــم   
ـــل  ـــرة تحوي ـــه فك ـــات ( فعرضـــت علي ـــّول الغيب ـــن ط ـــواري عـــرض مســـرحية ) م الك
ـــاً  ـــاً مالي ـــكل عبئ ـــه كان ُيّش ـــى وزارة اإلعـــام ألن ـــة إل ـــى مســـرح نجم ـــار مبن ـــد إيج عق
علـــى إدارة الفرقـــة، خاصـــة أن دخـــل الفرقـــة مـــن بيـــع تذاكـــر دخـــول الجمهـــور 
لعـــروض المســـرحيات لـــم يكـــن ُيغطـــي تكاليـــف انتاجهـــا، فوافـــق ســـعادة الوزيـــر 
ـــداره )25000( خمســـة وعشـــرون  ـــي مق ـــم دعـــم مال ـــى تقدي ـــك كمـــا وافـــق عل ـــى ذل عل
ألـــف لاير لـــكل مســـرحية تنتجهـــا وتعرضهـــا الفرقـــة وبعـــد إنشـــاء فرقـــة مســـرح 
الســـد ســـنة 1973، تـــم االتفـــاق مـــع الـــوزارة علـــى أن تمنـــح الفرقتيـــن )القطـــري 
والســـد( دعـــم إيجـــار مقـــر لـــكل فرقـــة حتـــى يكـــون مســـرح نجمـــة مســـرحاً للعـــروض 
فقـــط. وظـــل مســـرح نجمـــة علـــى هـــذا الحـــال للفرقتيـــن والفـــرق األخـــرى التـــي 
ـــخ 22  ـــي بتاري ـــر الوطن ـــرح قط ـــح مس ـــى أن أفتت ـــرة إل ـــرق الزائ ـــاً والف ـــئت الحق أنش

فبرايـــر 1982 وتـــم االســـتغناء عنـــه. 
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)14(
النقد املسرحي
فـي قطـــــــر

هموم املسرح يف قطر

كتب ودراسات وتقارير
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النقد المسرحي في قطر

إلــى وقــت قريــب لــم يكــن هنــاك حركــة نقديــة لمــا ُيقــّدم مــن أعمــال مســرحية 
فــي قطــر، ومــا ُكتــب عــن هــذه المســرحيات فــي الصحــف ماهــو إال نقــل إلنطباعــات 
الصحفــي الــذي كلفتــه إدارة الصحيفــة بمشــاهدة هــذا العــرض أو ذاك، وهــي كتابــات 
ــيد  ــن رش ــور حس ــا الدكت ــي كتبه ــة الت ــاالت النقدي ــتثنينا المق ــا اس ــق إذا م ــر للعم تفتق

واألســتاذ حســن حســين - يرحمــه هللا -.
ــا أن نلقــي الضــوء  ــم عــن النقــد المســرحي فــي قطــر، يتوجــب علين    وقبــل أن نتكل

علــى ماهيــة النقــد ومــا يســعى إليــه الناقــد عندمــا ينقــد عمــاً مســرحياً مــا.
   بدايــة يجــب أن نفــرق بيــن نقــد النــص المســرحي بعــد أن يخــرج مــن يــد المؤلــف 
وقبــل أن يســتلمه المخــرج، فــي هــذه الحالــة يكــون نقــد النــص هــو نقــد لعمــل أدبــي 
محــض، أمــا بعــد أن يســتلمه المخــرج وينتهــي مــن إخراجــه فإنــه يحولــه مــن عمــل 
ــى منصــة العــرض  ــم عل ــن وحركته ــاء الممثلي ــه إلق ــي يدخــل في ــل فن ــى عم ــي إل أدب
ــور  ــا والديك ــاءة ودرجاته ــه اإلض ــل في ــا يدخ ــاء، كم ــاء االلق ــم أثن ــات صوته ودرج

ــة. ــيقى التصويري ــوارات والموس واالكسس
ــي  ــاب تحليل ــو خط ــرحي، وه ــألداء المس ــد ل ــو نق ــرحي ه ــرض المس ــد الع    إذاً نق
ــوء  ــليط الض ــال تس ــن خ ــريحي – م ــص تش ــور، أي – فح ــدم للجمه ــرض المق للع
ــي  ــي تحكمــت ف ــة الت ــة والسياســية واإلجتماعي ــة والثقافي ــى االتجاهــات االجتماعي عل
المخــرج أثنــاء عمليــة اإلخــراج، والناقــد فــي ســبيله لذلــك عليــه أن يقــرأ النــص الــذي 
أعــده المخــرج ليقــوم بإخراجــه وليــس النــص الــذي كتبــه المؤلــف، ثــم عليــه أن ُيشــاهد 
العــرض المســرحي حتــى لــو تطلــب ذلــك منــه أن ُيشــاهده أكثــر مــن مــرة حتــى ُيلــم 

ــاً. ــداً موضوعي بجميــع معطياتــه ويســتطيع أن ينقــده نق
ــل  ــي العم ــف ف ــوة والضع ــن الق ــد مكام ــام األول تحدي ــي المق ــو ف ــد ه    ودور الناق
المســرحي وليــس مــن حقــه أن يدعــو إلــى إعــادة إنتاجــه أو إعــادة إنتــاج بعض مشــاهده 
أو البحــث عــن صيــغ أخــرى غيــر الصيغــة التــي ظهــر فيهــا العمــل المســرحي بإعتبار 

أن النقــد هــو عمليــة تقييميــة للعــرض وليــس عمليــة تقويميــة لــه.
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   ويمكــن تقســيم النقــد المســرحي إلــى نقــد أكاديمــي – مّوجــه لطــاب معاهــد الفنــون 
المســرحية - ونقــد صحفــي، فالنقــد األكاديمــي لــه طبيعــة تحليليــة أكثــر قــوة مــن النقــد 
ــة  ــل المتعلق ــارئ علــى حســاب التفاصي ــه عــن الق ــى الترفي ــذي يركــز عل الصحفــي ال
ــد  ــى العــرض حســب مــزاج الناق بالعــرض المســرحي، وهــو يختلــف فــي الحكــم عل

الصحفــي وحســب عاقتــه بمخــرج العــرض.
   وعندمــا أوفــدت دولــة قطــر طابهــا لدراســة المســرح فــي معاهــد القاهــرة والكويــت 
ــم  ــير )1977(، غان ــرزوق بش ــم : م ــد المســرحي وه ــي النق ــم ف ــدد منه تخصــص ع
الســليطي وحســن رشــيد )1978(، حمــد الرميحــي )1979(، حســن حســين )1983(، 

ســعود الشــمري – درامــا ونقــد )2002(.
ــه  ــي نشــر كتابات ــد واســتمر ف ــي مجــال النق ــل ف ــن عم ــن م ــن هــؤالء الخريجي    وم
النقديــة فــي الصحــف حســن رشــيد وحســن حســين ومنهــم مــن نشــر كتاباتــه النقديــة 
فــي كتــب مثــل محمــد عبدالرحيــم كافــود، والدكتــور حســن عبــدهللا رشــيد ومنهــم مــن 
اكتفــى بطــرح رؤاه النقديــة فــي النــدوات التطبيقيــة لألعمــال المســرحية التــي تعــرض 

فــي المهرجانــات المســرحية الدكتــور مــرزوق بشــير بــن مــرزوق.
    لكــن ماهــي أســباب عــدم ظهــور حركــة نقديــة مســرحية تتناســب مــع حجــم 
المســرحيات التــي عرضــت فــي قطــر وقــد عــاد عــدد مــن الخريجيــن الذيــن تخصصوا 
ــرحية  ــال المس ــش األعم ــي تناق ــدوات الت ــت الن ــرحي، وأقيم ــد المس ــة النق ــي دراس ف
ــة  ــة فــي تغطي بعــد عرضهــا، وانتشــرت الصحــف ونشــطت وســائل اإلعــام المختلف

ــاً. ــروض المســرحية إعامي الع
ــاة  ــاب الحي ــن كت ــة 309 م ــي صفح ــؤال ف ــذا الس ــى ه ــوان عل ــان عط ــرد َحّس     ي

ــول: ــر فيق ــي قط ــرحية ف المس
    “حــاول بعــض النقــاد أن يكــون منهجيــاً وعلميــاً وأن يضــع مقاييــس النقــد األكاديمــي 
ــام  ــم كل االهتم ــد اهت ــذا فق ــي، له ــد المنهج ــة النق ــي مواجه ــد ف ــرحيات ال تصم لمس
ــب  ــات كات ــي معــزل عــن إمكان ــا ف ــي تناوله ــى المســرحيات الت ــاق عل ــق الخن بتضيي
ــي  ــا ف ــي تعلمه ــات الت ــتعرض النظري ــه أن يس ــع كل هم ــه، ووض ــص أو مخرج الن
ــي منفعــل  ــد صحف ــة نق ــى الســاحة النقدي ــرز عل ــه ب ــك أن ــى ذل ــة، أضــف عل األكاديمي
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ــاً، وعــدم  ــح الشــخصي أحيان ــزء والســخرية والتجري ــن اله وجــارح، اتســم بشــيء م
رحابــة الصــدر فــي تقبــل النقــد، لــذا َفّضــل بعــض النقــاد أن ال يتــورط فــي ممارســة 
النقــد مخافــة أن ُيســاء فهمــه، ومؤثــراً الســامة وكســب ود االصدقــاء بــدالً مــن تربيــة 
ــر  ــن غي ــاس م ــد المســرحي أن ــم النق ــد دخــل عال ــه ق ــرد بأن ــذا ال ــم ه ــداء، ونخت األع
المتخصصيــن فــي ســاحة النقــد، فجــاءت أحكامهــم النقديــة إمــا مديحــاً مطلقــاً أو قدحــاً 

وتهجمــاً جارحــاً”.
هــذا فضــاً عــن أن الســاحة المســرحية القطريــة تعاني عدة أزمــات موضوعية 
تــكاد تنحصــر فــي غيــاب النــص المســرحي الجيــد والممثــل المتفــرغ والمخــرج الــذي 
يعمــل فــي مجــال اختصاصــه، إذ نجــد كثيــراً مــن المخرجيــن يعملــون فــي مناصــب 
إداريــة فــي غيــر مجــال اختصاصهــم، ناهيــك عــن قلــة عــدد المســارح للتدريــب عليهــا 
وإجــراء البروفــات والتمرينــات، وعــدم وجــود – وهــذا األهــم - خطــة ســنوية تنظــم 

العمــل المســرحي وتضعــه فــي قنــوات فاعلــة.
ــة  ــا الحرك ــا كاتبوه ــد فيه ــة ينتق ــاالت صحفي ــن مق ــي مقاطــع م ــا يل     ونعــرض فيم

ــة: ــرحية القطري المس
    يقـول غانـم السـليطي فـي مقالـة لـه نشـرتها صحيفـة العهـد )العـدد 204( تحـت 	 

عنـوان العبـث والمسـرح : “ولن نسـتغرب بعد كل هذا أن يجـيء أحد الصحفيين 
المسـترزقين ليعنـون لـه صفحتيـن فـي إحـدى صحفنـا أو مجاتنـا ليقـول: الفنانة 
حمـدو تتألـق بجـدارة على خشـبة مسـرح نجمة، والفنـان زيد فتق أبعـاد العبقرية 
فـي إخراجـه، وعبيـد تفـوق على عزيـز عيد، وختاماً مـازال األمل معقـوداً على 
أن تجـرح اللعبـة فـم الطفـل فيبكـي بحرارة ويتركها بنفسـه، مادام أبـواه قد تركاه 

بسـبب شؤون شـخصية”. 
     ويقـول محمـد المسـلماني فـي مقالـة أخـرى بمجلـة العهـد )العـدد 292( بعنـوان 	 

الفنـان القطـري بيـن الواقـع والطمـوح: “ أصبحـت الفـرق المسـرحية األهليـة 
القطريـة تقـدم أي عمـل مـن أجـل الحصـول على المخصصـات التـي ال ُتدفع إال 
إذا كان هنـاك عمـل، وتكالـب الفنانـون علـى المسـارح وعلـى صـاالت العـرض 
تكالـب األكلـة علـى قصعة شـهية، واختلـط الحابل بالنابل، وكانت النتيجة سـقوط 
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المسـرح بفعـل أبنائـه غير الشـرعيين”.
ـــي  ـــا ف ـــر له ـــون وأول مدي ـــة والفن ـــان، مؤســـس إدارة الثقاف ـــول ناصـــر العثم        ويق
ـــا  ـــوم 1982/12/08: “ومم ـــة ي ـــة الراي ـــرته صحيف ـــرح( نش ـــن المس ـــوان )أي ـــة بعن مقال
ناحظـــه بشـــكل واضـــح اندفـــاع المســـرحيين إلـــى العمليـــن التلفزيونـــي واإلذاعـــي لمـــا 
ـــى  ـــول إل ـــي الوص ـــرعة ف ـــذ، وس ـــي األداء والتنفي ـــهولة ف ـــن س ـــن م ـــن العملي ـــي هذي ف
الشـــهرة المغريـــة، إضافـــة للعائـــد المـــادي المجـــزي، إن علـــى المســـرحيين أالّ يحيـــدوا 
ـــوا  ـــة إذا كان ـــة والنبيل عـــن الرســـالة المســـرحية بـــكل معانيهـــا ومختلـــف أوجههـــا الهادف

ـــاً بالمســـرح. ـــن حق مؤمني
ــرتها  ــة نشـ ــي مقالـ ــي فـ ــي المالكـ ــد علـ ــول محمـ ــل يقـ ــدي متفائـ ــي رد نقـ       وفـ
ـــات  ـــال ماحظ ـــن خ ـــخ 1982/05/18: “وم ـــدد 372( بتاري ـــي )الع ـــد ف ـــة العه صحيف
المســـرحيين تبيـــن بـــأن الســـبب فـــي عـــدم رضـــا الجمهـــور عـــن العـــروض المســـرحية 
القطريـــة هـــو أن هـــذا الجمهـــور يطلـــب مـــن الفنـــان أن يكـــون كبعـــض فنانـــي المنطقـــة، 
تاجـــراً يقـــدم أرخـــص أنـــواع المســـرحيات، وأن يكـــون أرجـــوزاً يأتـــي ليضحـــك 
ـــن  ـــن الكثيري ـــن ذه ـــب ع ـــا تغي ـــي ربم ـــرف والت ـــب أن ُتع ـــي يج ـــة الت ـــه، والحقيق علي
هـــي أن الفنـــان القطـــري فنـــان ملتـــزم ولـــه مبادئـــه المســـرحية التـــي ال ُيفـــرّط بهـــا وال 
يحيـــد عنهـــا، وهـــي ُتحتـــم عليـــه أن يكـــون أمينـــاً وصادقـــاً مـــع نفســـه ومـــع عملـــه، هـــذا 
ـــض  ـــرة ويرف ـــون أو فك ـــن مضم ـــة م ـــاء خالي ـــه جوف ـــون أعمال ـــض أن تك ـــان يرف الفن

ـــة. ـــون أضحوك أن يك

هموم المسرح في قطر

ــن  ــي قطــر م ــي المســرح ف ــي يعان ــي الوطــن العرب ــل أي مســرح ف ــه مث مثل  
يلــي: فيمــا  تلخيصهــا  يمكــن  وهمــوم  مشــاكل 

عــدم تعاطــف الجمهــور مــع المســرحيات العالميــة، وتعاطفــه مــع المســرحيات . 1
ــا الســاخرة أنجــح  ــرى أن الكوميدي ــج مشــاكله وهمومــه، وي ــي تعال ــة الت المحلي

وســيلة لنقــد الواقــع الموضوعــي.
ندرة الُكتاب المحليين وقلة النصوص المسرحية المحلية.. 2
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ــور، إذ . 3 ــم بالجمه ــرحية تلتح ــة مس ــليم لحرك ــط الس ــى التخطي ــدرة عل ــدم الق ع
يتوجــب علــى المســئولين عــن المســرح إنتــاج أعمــال مســرحية يعبــرون فيهــا 
ــى  ــوالً إل ــع وص ــى أرض الواق ــا عل ــع وطرحه ــاكل المجتم ــوم ومش ــن هم ع
ابتــكار الحلــول المناســبة لهــا، وهكــذا يمكــن رفــع مســتوى الوعــي الثقافــي لــدى 
ــاده. ــى ارتي ــل عل ــح المســرح زاده الفكــري فيقب ــث يصب ــاً بحي ــي تدريجي المتلق

قلة دور العرض المسرحي المجهزة خصيصاً لتكون كذلك.. 4
عــدم بنــاء مقــار دائمــة للفــرق المســرحية األهليــة القطريــة واالكتفــاء باســتئجار . 5

بيــوت الســتعمالها كمقــار لهــذه الفــرق، وبحســبة بســيطة يتبيــن لنــا أن مــا دفعتــه 
الــوزارة إليجــار هــذه المقــار مــن ســنة 1972 إلــى اآلن يفــوق بكثيــر تكلفــة بنــاء 

مثــل هــذه المقــار الدائمــة.
ــدم وضــع . 6 ــال ع ــن خ ــن م ــاً وممثلي ــرحيين ُكتاب ــة المس ــام برعاي ــدم االهتم ع

ــداع. ــى اإلب ــم عل ــى تحفيزه ــل عل ــي تعم ــج الت ــط والبرام الخط
ــى . 7 ــبقة عل ــكام المس ــال إصــدار األح ــن خ ــزم م ــرحي الملت ــد المس ــاب النق غي

ــن  ــن ومخرجي ــن وممثلي ــال المســرحية مــن مؤلفي ــى بعــض األعم ــن عل القائمي
ــاً. ــاً واعي ــداً موضوعي ــا عرضــوه نق ــد م ــدف نق ــم شــخصياً ال به ــدف تجريحه به
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كتب ودراسات وتقارير
صدرت عن المسرح في قطر

صــدرت خــال الخمســين ســنة األخيــرة التــي تمثــل عمــر المســرح فــي قطــر   
عــدة كتــب ودراســات  وتقاريــر تناولــت المســرح فــي قطــر، نســتعرضها فيمــا يلــي: 
أوالً : تقريــر بعنــوان "المســرح القطــري بيــن المعمــار واإلنتــاج والجمهــور"، أعــده 
األســتاذ نبيــل األلفــي الــذي عمــل خبيــراً للمســرح فــي إدارة الثقافــة والفنــون مــن بدايــة 
ــن  ــاب م ــكل كت ــى ش ــر عل ــذا التقري ــنة 1983، فوضــع ه ــة س ــى نهاي ــنة 1981 إل س
)122( صفحــة صــدر فــي شــهر ربيــع األول 1403هــــ الموافق شــهر ديســمبر 1982، 

وباســتعراض محتوياتــه نــرى أنــه يشــتمل علــى ثاثــة أقســام هــي : 
القسم األول : المعمار المسرحي واألفق الممتد أمامه بالدوحة.	 
القسم الثاني : قضايا اإلنتاج المسرحي في قطر وعناصره وقنواته.	 
القسم الثالث : جمهور المسرح القطري واالنتشار محلياً وخارجياً. 	 

ثانيــاً : كتــاب بعنــوان "الحيــاة المســرحية فــي قطــر.. دراســة سوســيولوجية وتوثيــق"، 
الــذي أعــده وأصــدره فــي ســنة 1987 حّســان عطــوان الــذي عمــل فــي إذاعــة قطــر 
ــذا  ــي قطــر فوضــع ه ــة ف ــاة الثقافي ــته للحي ــن خــال معايش ــبياً، وم ــة نس ــرة طويل لفت

الكتــاب فــي )477( صفحــة واشــتمل علــى : 
مقدمــة تحــدث فيهــا عــن الحيــاة المســرحية فــي قطــر مــن وجهــة سوســيولوجية . 1

)إجتماعية(.
درامــا األســرة )إشــكالية األســرة - المهــور - الــزواج باإلكــراه - تعــدد الزوجات . 2

- التفــكك العائلي(.
الدرامــا المســتقبلية )النقلــة النوعيــة - صــراع األجيــال - درامــا البحــر - تبــدل . 3

القيــم - محنــة المثقــف(.
بدايات المسرح في قطر )من اإلرتجال إلى الفرق المسرحية (. . 4
المسرح التربوي ) التربية المسرحية (.. 5
ــواء - . 6 ــرح األض ــد - مس ــرح الس ــري - مس ــرح القط ــرحية )المس ــرق المس الف

ــل(. ــعبية للتمثي ــة الش الفرق
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مسرح األطفال ومسرح الشباب وموضوعات مسرحية أخرى. . 7

ثالثــاً : كتــاب بعنــوان "القضايــا االجتماعيــة فــي الدرامــا القطريــة.. الفتــرة مــن 
ــى درجــة  ــه عل ــى 1987"، تأليــف حســن عبــدهللا رشــيد - قبــل حصول عــام 1970 إل
ــون ســنة  ــة والفن ــإدارة الثقاف ــوراة – وصــدر عــن قســم الدراســات والبحــوث ب الدكت
1997 أثنــاء الســنتين اللتيــن ألحقــت فيهمــا اإلدارة بــوزارة التربيــة والتعليــم والثقافــة، 

واشــتمل الكتــاب علــى ثاثــة أبــواب فــي )300( صفحــة وكل بــاب يتكــون مــن عــدة 
فصــول هــي : 

الباب األول : الدراما وقضايا األسرة القطرية وجاء في فصلين هما :	 
الفصل األول : البدايات االولى للمسرح القطري.. 1
الفصل الثاني : قضايا األسرة القطرية.. 2

الباب الثاني : الدراما والقيم االجتماعية وجاء في ثالثة فصول هي : 	 
الفصل األول : الطفرة الماديه والتغيرات االجتماعية.. 1
الفصل الثاني : ظهور مشكات جديدة.. 2
الفصل الثالث : أزمة القيم االجتماعية. . 3

الباب الثالث : المالمح الفنية للدراما القطرية وجاء في ثالثة فصول هي : 	 
الفصل األول : ملمح الواقعية.. 1
الفصل الثاني : ملمح الرمزية. . 2
الفصل الثالث : المسرحية التراثيه.. 3

كمـا اشـتمل الكتـاب علـى خاتمـة مـن )5( صفحـات وتدويـن للمراجـع مـن )7( 
صفحـات وتوثيـق للمسـرحيات التـي عرضـت فـي قطـر مـن سـنة 1971 إلى سـنة 

.1987

رابعاً : كتاب بعنوان "دراسات في المسرح القطري" إعداد عبدهللا أحمد عبدهللا - رئيس 
وحدة التوثيق بقسم المسرح بإدارة الثقافة والفنون سنة 1998، أيضاً أثناء السنتين اللتين 
 ألحقــت فيهمــا اإلدارة بــوزارة التربيــة والتعليــم والثقافــة، واشــتمل الكتــاب الــذي يقع في 
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)176( صفحــة علــى خمــس دراســات أعدهــا ثاثــة مــن النقــاد القطرييــن وبــدأ بمقدمــة 
أعدهــا بنفســه.

الدراسة األولى : المسرح في قطر - إعداد محمد عبدالرحيم كافود. 	 
الدراســة الثانيــة : القضايــا اإلجتماعيــة والفكريــة فــي المســرح القطــري - إعــداد 	 

الدكتــور محمــد عبدالرحيــم كافود. 
الدراســة الثالثــة : دراســات فــي المســرح القطــري بيــن الرؤيــة الفكريــة والبنــاء 	 

الفنــي - إعــداد الدكتــور محمــد عبدالرحيــم كافــود. 
الدراســة الرابعــة : النــص فــي مســيرة المســرح القطــري - إعــداد حســن عبــدهللا 	 

رشيد.
ــداد 	  ــر – إع ــي قط ــرحي ف ــراج المس ــة اإلخ ــور حرك ــة : تط ــة الخامس الدراس

ــرزوق.  ــن م ــير ب ــرزوق بش ــور م الدكت

ــم  ــرح غان ــي مس ــي ف ــي والسياس ــد اإلجتماع ــا النق ــوان "كوميدي ــاب بعن ــاً: كت خامس
الســليطي"، الــذي كتبــه وأصــدره فــي ســنة 1998 زهيــر رضــوان غــزال، أخصائــي 
ــرحية  ــل الفضــي ألول مس ــبة اليوبي ــون بمناس ــة والفن ــإدارة الثقاف ــة ب ــؤون الثقافي الش
ــا  ــا وأخرجه ــا ومثله ــي كتبه ــع المســرحيات الت ــه جمي ــق في ــام 1973، ويوث ــا ع كتبه
وأنتجهــا غانــم الســليطي مــن ســنة 1973 إلــى ســنة 1998 وآراء النقــاد حولهــا، 
واشــتمل الكتــاب الــذي يقــع فــي )272( صفحــة علــى مقدمــة بقلــم ســعادة عبــدهللا بــن 
حمــد العطيــة، وزيــر الطاقــة والصناعــة - آنــذاك - ورئيــس مجلــس إدارة نــادي الســد 
ــي شــارك  ــة الت ــى الفرق ــادي الســد عل ــى اطــاق اســم ن ــذي تبن الرياضــي )ســابقاً( ال

ــة فصــول تتحــدث عــن:  ــى ثماني ــة إل ــي تأسيســها، باإلضاف ــم الســليطي ف غان
الفصل األول : النشأة والحنين إلى قطر.	 
الفصل الثاني : االكتشاف الذاتي والمبكر للموهبة.	 
الفصل الثالث : التحدي والعزيمة واإلصرار.	 
الفصل الرابع : الشهرة واإلنتشار.	 
الفصل الخامس : مسرح غانم السليطي.	 
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الفصــل الســادس : رأي غانــم الســليطي فــي عــدد مــن قضايا المســرح والكوميديا 	 
والحياة.

الفصل السابع : آراء النقاد ورجاالت الفكر والثقافة في غانم السليطي.	 
الفصل الثامن : الحصاد المبكر والجوائز واألوسمة. 	 

سادســاً : كتــاب بعنــوان "المســرح فــي قطــر" إعــداد الدكتــور حســن رشــيد، ضمــن 
سلســلة كتــب تحمــل عنــوان "المختصــر المفيــد فــي المســرح العربــي الجديــد" التــي 
أصدرتهــا الهيئــة العربيــة للمســرح بإمــارة الشــارقة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ســنة 2009.

فقــد عهــدت الهيئــة إلــى أشــهر الباحثيــن المســرحيين فــي كل دولــة عربيــة إلــى إعــداد 
كتــاب عــن المســرح فــي بلــده إلصدارهــا فــي سلســلة كتــب تحمــل ذلــك اإلســم.

واشــتمل الكتــاب علــى عــدة عناويــن رئيســية هــي : البدايــات األولــى، ظهــور المســرح 
عبــر الفــرق المســرحية )القطــري، الســد، األضــواء، الشــعبية للتمثيــل(، واقــع المســرح 
ــي المســرح  ــاب ومخرجــي وممثل ــى عــدد مــن أبــرز كّت ــه إل ــذي أشــار في القطــري ال
ــذ  ــة من ــا العــروض المســرحية القطري ــّق فيه ــاب بجــداول وث ــم الكت ــن، واختت القطريي

ســنة 1972 وحتــى ســنة 2008.

ســابعاً : كتــاب بعنــوان "عبدالعزيــز جاســم... فنــان وطــن" إعــداد علي جاســم الجاســم، 
ــز جاســم بمشــاركة  ــة - شــقيق عبدالعزي ــاء القطري ــة األنب المستشــار اإلعامــي بوكال
زهيــر رضــوان غــزال، الخبيــر الثقافــي بمكتــب األميــن العــام لــوزارة الثقافــة والفنــون 

والتــراث ســابقاً. 
   

وجــاءت فكــرة وضــع هــذا الكتــاب مــن عائلــة عبدالعزيــز جاســم بعــد وفاتــه، بتكليــف 
للباحــث زهيــر رضــوان غــزال بنــاًء علــى مشــاورات أجراهــا شــقيقه “علــي” مــع عــدد 
مــن الفنانيــن المســرحيين القطرييــن الذيــن أشــاروا عليــه بأنــه أقــدر النــاس علــى إعــداد 
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مثــل هــذا الكتــاب لمــا يملكــه مــن ذاكــرة وأرشــيف.
واشــتمل الكتــاب الــذي يقــع فــي )180( صفحــة مــن القطــع الكبيــر ونشــرته دار 
ــرض الدوحــة  ــي مع ــع ف ــرض للتوزي ــنة 2019 وُع ــي س ــع ف ــيل للنشــر والتوزي لوس
الجمهــور  شــكوى  رغــم  كبيــراً  رواجــاّ  والقــي   2020 ســنة  للكتــاب  الدولــي 
واشــتمل  الطباعــة  فخامــة  بســبب  لاير   )200( بلــغ  الــذي  ســعره  ارتفــاع  مــن 
 علــى كلمــة كتبهــا ســعادة صــاح بــن غانــم العلــي، وزيــر الثقافــة والرياضــة، 
والمقدمــة التــي كتبهــا زهيــر رضــوان غــزال، باإلضافــة إلــى ثمانيــة فصــول تتحــدث 

عـــن : 
الفصل األول : النشأة واإلرهاصات الفنية. 	 
الفصل الثاني : أقوال الراحل.. الفن والحياة في عيون عبدالعزيز جاسم.	 
الفصل الثالث : البدايات الفنيه.	 
الفصل الرابع : الشهرة في رحاب المسرح الخاص.	 
الفصل الخامس : عبدالعزيز جاسم والدراما التلفزيونية.	 
الفصل السادس : عبدالعزيز جاسم والفعاليات الفنية المتنوعة.	 
الفصل السابع : رحات العاج خارج الباد والوفاة.	 
الفصل الثامن : قالو في رثاء عبدالعزيز جاسم.	 

واشتمل الغاف األخير على قصيدة رثاء كتبها عبدالرحيم الصديقي 
ثامناً : كتب توثيق فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي : 

بــدءاً مــن االحتفــال الســادس والعشــرين باليــوم العالمــي للمســرح 2012، تــم   
إطــاق اســم مهرجــان الدوحــة المســرحي علــى هــذا االحتفــال، وبهــذه المناســبة كان 
قســم المســرح بــإدارة الثقافــة والفنــون بــوزارة الثقافــة والفنــون والتــراث يقــوم بإصــدار 
كتــاب عــن كل دورة مــن دورات المهرجــان التــي أقيمــت فــي األعــوام )مــن 2012 
ــوزارة  ــي بال ــر الثقاف ــزال الخبي ــوان غ ــر رض ــيد زهي ــى الس ــد إل ــى 2016( ويعه إل
إلعــداده. وكان يشــتمل علــى توثيــق فعاليــات كل مهرجــان مــن حيــث )اللجنــة المنظمــة 
للمهرجــان - أســماء المكرميــن - العــروض المســرحية المشــاركة وتواريــخ عرضهــا 

ــز(. ــع الجوائ ــام وتوزي ــة ومحاورهــا - حفــل الخت ــدوة الفكري - الن
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ــذه  ــن ه ــخ م ــيفه بنس ــي أرش ــظ ف ــد احتف ــرح ق ــم المس ــون قس ــى أن يك وأتمن  
الكتــب لتكــون مرجعــاً للباحثيــن، وأتمنــى أن يقــوم مركــز شــؤون المســرح بحفــظ نســخ 

الكترونيــة - رقميــة - مــن هــذه الكتــب لتســهيل العــودة إليهــا عنــد الطلــب.   
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الخاتمة
تحية إعزاز وشكر وتقدير وعرفان بالجميل

    
ــذي يوثــق خمســين ســنة مــن ُعمــر المســرح فــي  ــاب ال ــام هــذا الكت   فــي خت
قطــر منــذ إشــهار أول فرقــة مســرحية رســمياً ســنة 1972 وحتــى اآلن، يســر مؤلــف 
هــذا الكتــاب أن يتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى كل مــن ســاهم فــي بنــاء الصرح المســرحي 

ــن:  ــى كل م ــر إل ــة إعــزاز وشــكر وتقدي القطــري، فتحي

الفنــان الشــامل عبدالرحمــن المناعــي، الكاتــب والمخــرج ومصمــم االســتعراضات 	 
والمطــرب وعــازف العــود ومصمــم المابــس والديكــور ومصمــم االضــاءة 
وواضــع الموســيقى التصويريــة، وصاحــب أكبــر رصيــد فــي عــدد المســرحيات 

التــي كتبهــا وأخرجهــا وقدمهــا للجمهــور فــي قطــر وخــارج قطــر.

ــل 	  ــذي قي ــل ال ــج والممث ــب والمخــرج والمنت ــم الســليطي، الكات ــر غان ــان القدي الفن
لــه فــي مطلــع شــبابه أنــت ال تصلــح للتمثيــل فتحــدى الجميــع وأســس ثانــي فرقــة 
مســرحية أهليــة قطريــة، ثــم أســس أول مؤسســة إنتــاج فنــي قطريــة خاصــة وقــّدم 

للجمهــور أكثــر مــن خمســة وعشــرين مســرحية داخــل وخــارج قطــر. 

ــق الشاشــة 	  ــذي هجــر بري ــج ال ــب والمخــرج والمنت ــد الرميحــي، الكات ــان حم الفن
الفضيــة بعــد أن كتــب للتلفزيــون أكثــر مــن عشــر مسلســات، ليرمــي بنفســه فــي 
ــي  ــاج الفن ــة اإلنت ــن مؤسس ــة وبي ــرق المســرحية األهلي ــن الف حضــن المســرح بي
التــي صنعهــا لنفســه، فقــدم للجمهــور أكثــر مــن عشــرين مســرحية داخــل قطــر 
وخارجهــا ومعظمهــا شــارك فــي المهرجانــات المســرحية العربيــة وحصــل علــى 

عــدة جوائــز.

روح الممثـل  المسـرحي والتلفزيونـي عبـد العزيـز الجاسـم، أحد مؤسسـي الحركة 	 
الفنيـة فـي قطـر، وصاحب التجربـة الطويلة والمثمرة في مجال الدراما والمسـرح، 
والـذي قـدم عـدداً كبيـراً مـن المسـرحيات وكان مـن أوائل مـن غامـروا بالعمل في 
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المسـرح الخـاص حيـث شـكل ثنائيـاً شـهيراً مع الممثل غانم السـليطي كمـا أنه برع 
بتقديـم أدوار الشـر التـي ال يسـتطيع  أي ممثـل تقديمهـا بمهارة، وكانـت لديه القدرة 
علـى  جـذب المتفرجيـن وشـدهم إلـى أدائـه المتميـز. وقـد كان آخـر عمل مسـرحي 
قدمـه فـي عـام 2017 مسـرحية "ديـرة العـز" التـي رحل بعـد تقديمهـا فأدمى قلوب 

محبيه.
ــن 	  ــدداً م ــل ع ــذي َمّث ــم ال ــن إبراهي ــان حس ــرج الفن ــج والمخ ــل والمنت روح الممث

المســرحيات فــي بدايــة انطــاق فرقــة المســرح القطــري ثــم تصــدى إلخــراج أكثــر 
مــن خمــس عشــرة مســرحية مــن خــال الفــرق المســرحية األهليــة وأنتــج أكثــر 

مــن خمــس مســرحيات لمؤسســة اإلنتــاج الخاصــة التــي كان يمتلكهــا.

ــد للمســرح 	  ــب وأع ــذي كت ــر ال ــين جاب ــب حســن حس ــد والكات ــان والناق روح الفن
ــة مســرح األضــواء بعــد تحولهــا مــن  ــرأس فرق ــر مــن عشــر مســرحيات وت أكث
ــوزارة  ــرحية ب ــة المس ــى إدارة التربي ــرحية وتول ــة مس ــى فرق ــيقية إل ــة موس فرق

ــم. ــة والتعلي التربي

ــذي كتــب وأعــد 	  ــان الكاتــب والمخــرج والممثــل موســى عبدالرحمــن ال روح الفن
وَمّثــل أكثــر مــن عشــر مســرحيات وأســس أول فرقــة مســرحية قطريــة ثــم أعــاد 

ــى بكالوريــوس معهــد الفنــون المســرحية. تأسيســها بعــد أن حصــل عل

الكاتــب والممثــل عبــدهللا أحمــد عبــدهللا الــذي كتــب أوائــل المســرحيات القطريــة 	 
ــة  ــة بمحب ــنة الماضي ــين س ــوال الخمس ــل ط ــة والتمثي ــاء الكتاب ــي عط ــتمر ف واس
واقتــدار، ووثــق مــن خــال وظيفتــه كرئيــس لوحــدة التوثيــق بقســم المســرح بإدارة 
ــاد المســرحيين عنهــا.   الثقافــة والفنــون جميــع النصــوص المســرحية وكتابــات النّق

الفنـان المخـرج سـالم ماجـد الـذي أعد وأخرج عشـر مسـرحيات لألطفـال والكبار، 	 
ويعتبـر رائـد مسـرح الطفـل فـي قطر فهو أول مـن أقدم على إخراج أول مسـرحية 

أطفـال وعرضهـا على الجمهور بمناسـبة السـنة الدوليـة للطفل )1980( 
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الفنــان الممثــل والمخــرج والشــاعر علــي ميــرزا محمــود الــذي أعــد وأخــرج عشــر 	 
ــة  ــى رئاســة فرق ــر مــن خمــس عشــرة مســرحية وتول ــل فــي أكث مســرحيات وَمًث

المســرح القطــري لثــاث دورات متتاليــة. 

الفنــان الكاتــب والمنتــج والمخــرج والممثــل صالــح المناعــي الذي كتــب وأعد اثنتي 	 
عشــرة مســرحية وأخرج أكثر من عشــر مســرحيات وأنتج ســبع مســرحيات.

ــر 	  ــل وأخــرج أكث ــذي أعــد وَمّث ــم ال ــد البل ــان محم ــد والمخــرج الفن ــل والمع الممث
مــن خمــس عشــرة مســرحية مــع فرقــة مســرح قطــر األهلــي والفــرق المســرحية 
ــه  ــى إدارت ــذي تول ــوي( ال ــرق المســرحية المدرســية )المســرح الترب ــة والف األهلي

بعــد الفنــان حســن حســين.

الكاتبــة القطريــة المتميــزة وداد عبداللطيــف الكــواري التــي أثــرت الحركــة 	 
ــار مــن خــال الفــرق المســرحية  ــال والكب المســرحية بكتاباتهــا المســرحية لألطف

ــة.  ــي الخاص ــاج الفن ــات اإلنت ــة ومؤسس األهلي

ــي 	  ــر مــن اثنت ــل وأخــرج أكث ــذي َمّث ــان ســّيار الكــواري ال ــل والمخــرج الفن الممث
ــة.  ــرق المســرحية األهلي عشــرة مســرحية مــن خــال الف

الممثــل والكاتــب والمخــرج والمنتــج الفنــان جاســم األنصــاري الــذي َمّثــل وأنتــج 	 
وأخــرج أكثــر مــن خمــس عشــرة مســرحية لألطفــال والكبــار مــن خــال الفــرق 

األهليــة وفرقــة مســرح قطــر األهلــي ومؤسســة اإلنتــاج التــي يمتلكهــا.

الممثــل والكاتــب والمنتــج والمخــرج ومقــدم البرامــج التلفزيونيــة ســعد البورشــيد 	 
الــذي أثــرى الحركــة المســرحية بتمثيــل وكتابــة وإخــراج وإنتــاج أكثــر مــن خمــس 
عشــرة مســرحية إضافــة إلــى اللقــاءات التلفزيونيــة التــي كان ُيجربهــا مــع الفنانيــن 
المســرحيين قبــل وأثنــاء عــرض مســرحياتهم فســاهم فــي اإلعــان عــن عــروض 

هــذه المســرحيات.  
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ــه اإلعامــي 	  ــي وزميل ــم الصديق ــب المســرحي عبدالرحي ــار والشــاعر والكات الطي
والكاتــب المســرحي تيســير عبــدهللا اللذيــن أثريــا مســرح الطفــل ومســرح الكبــار 
بمســرحياتهما التــي كانــت بصمــة علــى جــدار المســرح فــي قطــر وقدمــا أكثــر مــن 

عشــرين مســرحية.

الممثــل والمخــرج الفنــان ناصــر عبدالرضــا الــذي أعــد وَمّثــل وأخــرج أكثــر مــن 	 
عشــرين مســرحية لألطفــال والكبــار، وحصلــت مســرحياته علــى أكبــر عــدد مــن 

الجوائــز فــي المهرجانــات المســرحية المحليــة والخليجيــة والعربيــة. 

الممثــل والمخــرج الفنــان عبــدهللا عبدالعزيــز الــذي َمّثــل وأخــرج أكثــر مــن عشــر 	 
مســرحيات للفــرق المســرحية األهليــة وفــرق مؤسســات اإلنتــاج الخاصــة. 

الممثــل والمنتــج والمخــرج ســالم المنصــوري الــذي مثــل وأنتــج وأخــرج أكثــر مــن 	 
عشــر مســرحيات وتحمــل نفقــات مشــاركته فــي عــدد مــن المهرجانــات المســرحية 

العربيــة واألجنبيــة التــي وجهــت اليــه الدعــوة ولعــرض مســرحياته فيهــا.

تحيــة إعــزاز وشــكر وتقديــر إلــى مــن أثــروا المســرح فــي قطــر بكتاباتهــم، تحيــة 	 
ــل   ــب والممث ــي، الكات ــيد المالك ــة الس ــان خليف ــعبي الفن ــث الش ــب الباح ــى الكات إل
والمنتــج الفنــان حمــد عبدالرضــا، الكاتــب والممثــل الفنــان ناصــر المؤمــن، الكاتــب 
ــارة،  ــد زي ــل خال ــرحي والممث ــب المس ــر، الكات ــم صف ــاعر جاس ــرحي والش المس
الكاتــب والممثــل والمخــرج ســعود الشــمري، الكاتــب والممثــل والمخــرج أحمــد 
ــجيع  ــن تش ــى ع ــم يتوان ــرحياته ول ــبابي بمس ــرح الش ــرى المس ــذي أث ــاح ال المفت

ــن الشــباب.  الفناني

تحيــة إعــزاز وشــكر وتقديــر إلــى مــن أدوا أدوارهــم التمثيليــة علــى منصــة 	 
العــرض المســرحي، هــم أولئــك النجــوم الذيــن أضــاءوا ظــام منصــات العــرض 
ــوم  ــماء النج ــر أس ــا بذك ــي هن ــم، وأكتف ــب له ــن القل ــة م ــم، تحي المســرحي بأدائه
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ــأحتاج  ــم س ــم جميعه ــى ذكره ــت عل ــو جئ ــي ل ــئ إال ألنن ــل ال لش ــرواد األوائ ال
ــة المســرح  ــم، فمــن فرق ــة البعــض منه ــرة، وســأختار مــن كل فرق صفحــات كثي
القطــري تحيــة شــكر وتقديــر إلــى الفنانيــن علــي حســن العلــي، صــاح درويــش، 
ــق الســليطي، يوســف  ــد، عتي ــان هــال محم ــواري، روح الفن ــد ســلطان الك محم
ســلطان، محمــد أبــو جســوم، غــازي حســين، ســلوى عبــدهللا، ســنان المســلماني، 

ــوح.  ــب، محمــد ن ــح غري صال

ومـن فرقة مسـرح السـد تحية شـكر وتقدير إلـى الفنانين مبـارك خميس، خليفة   
المريخـي، محمـد المفتـاح، يعقـوب يوسـف، مريـم راشـد، عبـدهللا السـعداوي، عبـدهللا 
الحمـادي، عبـدهللا سـلطان، صـاح المـا، عبدهللا الفيـاض، عبدهللا غيفـان، عبدالرحمن 
البـدر، عبـدهللا ميـرزا، محمـد يوسـف، علـي عبدالـرب، خالـد زيـارة، درويـش علـي، 

محمـد يوسـف، سـعد بخيـت، هديـة سـعيد، مبـارك الكـواري، نافـذ السـيد . 
ومــن فرقــة مســرح األضــواء تحيــة شــكر وتقديــر إلــى الفنانيــن علــي ســلطان،   
محمــد الســاعي، ناصــر أمــان الكــواري، حســن درويش، إبراهيــم محمد، حيــدر محمد، 
جبــر الفيــاض، أحمــد زينــل، جمــال الســاعي، عبــدهللا ســلطان، عبــدهللا الكبيســي، خالــد 
ــيد،  ــز بورش ــماعيل، عبدالعزي ــز إس ــن، عبدالعزي ــز، ناصــر المؤم ــال فاي ــعيد، جم س

خليفــة المســلماني، عبدالعزيــز المــال. 

ــد -  ــا بع ــة المســرح الشــعبي فيم ــل ســابقاً - فرق ــة الشــعبية للتمثي ــن الفرق وم  
ــز، طــال  ــدهللا عبدالعزي ــر، عب ــدهللا الباك ــد، عب ــدهللا حام ــبابي عب ــرح الش رواد المس
الصديقــي، جاســم االنصــاري، حمــد عبدالرضــا، أحمــد إســماعيل، عــادل األنصــاري، 

ــي.  ــام عادل ــعد، غ ــد س ــارك، خال ــلطان مب ــت، س ــعيل بخي ش

التــي  ســعيد  هديــة  القديــرة  الفنانــة  للممثلــة  خاصــة  وتقديــر  شــكر  تحيــة      
تحملــت الكثيــر مــن اللــوم علــى إمتهانهــا التمثيــل فــي وقــت خلــت فيــه الســاحة 
بــأدوار  الرجــال  فقــام  المســرحية،  النســائية  العناصــر  القطريــة مــن  المســرحية 
البحريــن مــن  بممثــات  االســتعانة  يتــم  كان  الحقــة  مرحلــة  وفــي   النســاء 
والكويــت واإلمــارات، تحيــة لهــذه الســيدة العظيمــة التــي قاومــت كل الضغــوط لمنعهــا 



مسيرة المسرح في قطر  264

مــن التمثيــل فــي المســرح وفــي التلفزيــون وحتــى فــي اإلذاعة، فشــكراً ســيدتي الجميلة.
ــا  ــن إخوانن ــي قطــر م ــروا المســرح ف ــن أث ــى م ــر إل ــكر وتقدي ــة إعــزاز وش     تحي
ــم أو  ــواء بكتاباته ــرحي القطــري س ــاء الصــرح المس ــي بن ــاهموا ف ــن س ــرب الذي الع
ــمهون، أول  ــف س ــرج عبداللطي ــر المخ ــي القدي ــان اللبنان ــى الفن ــة إل ــم، تحي إخراجه
مــن تصــدي إلخــراج مســرحيات فرقــة المســرح القطــري بعــد تأسيســها، وإلــى 
 روح الفنــان الفلســطيني الراحــل المخــرج هانــي صنوبــر المخــرج بإذاعــة قطــر 
فرقــة  مســرحيات  إلخــراج  تصــدي  مــن  وثانــي  المســرح  قســم  ومؤســس 
المســرح القطــري، والفنــان الســوداني المخــرج كمــال محيســى ثالــث مخــرج، 
مبــارك  البحرينــي  المخــرج مصطفــى عبدالوهــاب، والفنــان  المصــري  والفنــان 
والكاتــب  توفيــق،  عاصــم  األســتاذ  السيناريســت  المصــري  والكاتــب   خميــس، 
والمخــرج والممثــل الفنــان البحرينــي الراحــل محمــد عــواد، الكاتــب والمخــرج الفنــان 
التونســي المنصــف السويســي، روح الكاتــب والمخرج الفنان المصــري إمام مصطفى، 
وروح الكاتــب الســوري إســماعيل ثامــر، والكاتــب والمخــرج الفنــان العراقــي الدكتــور 
عونــي كرومــي، والكاتــب والمخــرج الفنــان المصــري عبدالمنعــم عيســى، والكاتــب 
ــب والسيناريســت المصــري  ــد كشــك، وروح الكات ــان المصــري محم والمخــرج الفن
عبدالرحمــن محســن، والكاتــب الســوري وليــد إخاصــي، والممثــل والمخــرج الفنــان 
اليمنــي ســالم الجحوشــي، والممثــل والمخــرج الفنــان اليمنــي صفــوت الغشــم، والكاتبــة 
والمخرجــة والمنتجــة الكويتيــة نجــاة حســين وشــقيقتها الممثلــة والمنتجــة هــدى حســين 
ــد مــن مســرحيات  ــن المســرح القطــري بالعدي ــي أثري وشــقيقتها ســحر حســين، اللوات

األطفــال والكبــار. 

   وتحيــة شــكر وتقديــر إلــى الممثــل والكاتــب والمخــرج الفلســطيني المقيــم فــي قطــر 
الفنــان طالــب الــدوس الــذي أثــرى الحركــة المســرحية القطريــة بأكثــر مــن عشــرين 

مســرحية. 
ــذره  ــمه أن يع ــر إس ــم ُيذك ــن ل ــن كل م ــاب م ــذا الكت ــب ه ــو كات ــام يرج ــل الخت وقب

فاألســماء كثيــرة وســنوات اإلنتــاج بلغــت خمســين ســنة، فالســماح والمعــذرة.
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زهيــر غــزال – الدوحــة 1998.

كتــاب  مســيرة إذاعــة قطــر بمناســبة االحتفــال باليوبيــل الذهبــي )1968- 	 
.2018 الدوحــة  القطريــة لإعــام -  المؤسســة  الناشــر   ،)2018

ــان المذكــور 	  ــاة الفن ــان وطــن رصــد لمســيرة حي ــز جاســم.. فن ــاب عبدالعزي كت
ــيل 2019. ــر دار لوس الناش

ــي )1970 - 	  ــل الذهب ــال باليوبي ــبة االحتف ــر بمناس ــون قط ــيرة تلفزي ــاب مس كت
ــع(. ــت الطب ــة 2020 )تح ــام - الدوح ــة لإع ــة القطري ــر المؤسس 2020(، الناش

من المقاالت :

سلســلة مقــاالت بلغــت )13( مقــاالً تحــت عنــوان "قضايــا ثقافيــة" نشــرتها 	 
صحيفــة الرايــة القطريــة.

سلســلة مقــاالت وأبحــاث سياســية بلغــت )15( مقــاالً نشــرتها صحيفــة الوطــن 	 
القطريــة، مــن بينهــا دراســة بعنــوان "القــدس عربيــة علــى مــر العصــور" تــم 

نشــرها فــي أربــع حلقــات بمناســبة أســبوع القــدس فــي الدوحــة.
ــة 	  ــة الدوحــة الثقافي ــاالت نشــرتها مجل ــة بلغــت )7( مق ــاالت ثقافي مجموعــة مق

ــم  ــة عــن الفيل الشــهرية فــي إصدارهــا الثانــي )نوفمبــر2007(، مــن بينهــا مقال
الســينمائي الدنمركــي البريطانــي "هويــة الــروح" المأخــوذ عن قصيــدة )مصرع 
الزنابــق( للشــاعر الفلســطيني الراحــل محمــود درويــش، ومقالــة بعنــوان "جرس 
اإلنــذار" وهــي تغطيــة للنــدوة الكبــرى التــي اســتضافتها دولــة قطــر حــول اللغــة 

العربيــة وشــارك فيهــا ســبعة مــن علمــاء اللغــة العربيــة فــي الوطــن العربــي.



267 مسيرة المسرح في قطر 

الكاتب في سطور 

زهير رضوان غزال 	 

مواليد 1951/09/15 	 

حاصل على ليسانس الحقوق )جامعة عين شمس( مصر – يوليو 1975	 

التحــق بالعمــل بقســم المســرح فــي ديســمبر 1976 ثــم فــي إدارة الثقافــة والفنــون 	 

يوليــو 1977 ثــم مكتــب األميــن العــام للمجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والتراث 

ــم عــاد لمكتــب  ــم مكتــب رئيــس المجلــس أغســطس 2003، ث ــل 1999، ث أبري

األميــن العــام بعــد تحويــل المجلــس إلــى وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث يوليــو 

2008 وحتــى إنهــاء خدماتــه لبلوغــة )65( ســنة فــي يوليــو 2016.

تــدرج فــي عــدة وظائــف حتــى إنهــاء خدماتــه وهــو علــى وظيفــة )خبيــر شــؤون 	 

ثقافية(.

ــى 	  ــة عل ــة الرقاب ــرراً للجن ــه بالعمــل مق ــم تكليف ــه الرســمية ت ــى جانــب وظيفت إل

ــنة 2002. ــى س ــنة 1979 وحت ــائها س ــذ إنش المســرحيات من

ــى اآلن 	  ــنة 1976 إل ــذ س ــة من ــرحية القطري ــة المس ــة بالحرك ــة وثيق ــى صل عل

وعايــش جميــع المراحــل التــي مــرت بهــا بحكــم وظيفتــه التــي شــغلها طــوال 

ــن ســنة. أربعي
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مراجعة المحتوى والتـدقــيــق : د. مــــرزوق بشيــر - د. حنـــان قصـــاب حســــن
أحمـــد عـاشيـــر - سعد البورشيد - ناصر  عبدالرضا  

محمد كحيل المراجعة اللغوية  :   

عمرو برعي الجمع التصويري :    
مصطفى كامل          

أسامة ادريس اإلخراج الفني      :    
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الفهرس

رقــــم الصفحةالموضــــــــــــوع
كلمة سعادة وزير الثقافة- 
تمهيد، الحركة المسرحية في دولة قطر- 
المسرح من المجتمع وإلى المجتمع- 

أوالً : تأسيس الفرق المسرحية وقسم المسرح وإدارة الثقافة والفنون
تأسيس الفرقة الشعبية للتمثيل- 
تأسيس فرقة المسرح القطري- 
تأسيس فرقة مسرح السد- 
تأسيس قسم المسرح- 
تأسيس فرقة مسرح األضواء- 
تأسيس فرقة المسرح العربي- 
إعادة تأسيس الفرقة الشعبية للتمثيل- 
تأسيس فرقة مسرح الخليج- 
تأسيس فرقة الوطن وفرقة الغد- 
تأسيس إدارة الثقافة والفنون- 
فرقة مسرح قطر األهلي-   

ثانياً : المسرح الخاص )التجاري(
ثالثاً : االحتفال باليوم العالمي للمسرح 1981 – 2022

رابعاً : دمج الفرق المسرحية
خامساً : مسرح الطفل

سادساً : مسرح وزارة التربية والتعليم
سابعاً : مسرح الشباب

ثامناً : مهرجان الفرق المسرحية األهلية الخليجية
تاسعاً : إنشاء المجلس الوطني للثقافة وعروض مهرجان الدوحة الثقافي 

عاشراً : إنشاء وزارة الثقافة والفنون والتراث وعروض الدوحة 
عاصمة الثقافة 2010

حادي عشر : إنشاء وزارة الثقافة والرياضة وتأسيس مركز شؤون المسرح
المسرح الجامعي- 
مسرح ذوي االحتياجات الخاصة- 

ثاني عشر:ابتعاث الطاب القطريين لدراسة المسرح وتدريس فنون 
المسرح في قطر

ثالث عشر : دور العرض المسرحي في قطر
رابع عشر : النقد المسرحي في قطر

الخاتمة : مراجع الكتاب – صدر للكاتب – الكاتب في سطور، الفهرس


