
9102التقرير السنوي    
 اإلنتاجات املسرحية 

 تسعة إنتاجات مسرحيات وهي: 9102أنتج مسرح الحارة خالل العام 

 إخراج نقوال زرينة -“ بال بطيخ”مسرحية 

تطرح املسرحية قصة عائلة فلسسسطسيسشسيسة  سا سة 

وصراعها اليومي مع واقسع السحسيساة ااقستسصسا  سة 

الصعبة وسسبساقسهسا املسستساسر مسع السحسيساة لستس مس س  

لسسسساسسسساسسسسة السسسسعسسسسقسسسس   سسسسالسسسسر سسسس  مسسسس   سسسس  املسسسسعسسسسيسسسساسسسسات 

 والحواجز املوجو ة في حياته .

 إخراج جان مارك  كافا -“ سيد األحالم”مسرحية 

و “  أمس س ” ت خذنا املسرحية في مساسامسرة مسع الس ستسيسا  

 أحسسسالمسسهسس  السسس سس   سسسعسسسو  “  لسسيسس سس ” 
س
لسسسشسسسسساسسأسسم سسسوتسسا

لتحاياها. رحسلسة مساستسعسة  س س  عسالس  السواقسع و عسالس  

الخيال  مليئة  التساسارو والسذاسرتسات الس س  تسعسلساسهس  

 هامة.
س
  روسا

 إخراج ميرنا سخلة  -“ بحر بحور ”مسرحية 

عرض مسرحسي تس ساعس سي مسوجسل لس اس سال فسي املسراحس  

األساسية  طرح عدة مواضيع تربوتة مث  مس ساهسيس  

السسعسسالقسسات السسسلسسيسساسسة والصسسداقسسة  والسستسسلسسو  السسبسسيسس سس  

والتشار و ور األشخاص ذوي اإلعساقسة.  ساسستس سدام 

سسسالسسسسسر  السسسساسسسسصسسسس سسسس سسسس  والسسسسدمسسسس   أ وات مسسسسسرحسسسسيسسسسة  س

والرقص واملوسيا    اوم املاثلو   الت اع  السيسي 

 واملبا ر مع األا ال والجاهور.

 إخراج ميرنا سخلة -“ تعيش”املنبر املسرحي 

مشب  مسرحي   خذ  ك  الاصص والحكا ات  

سسسسساق عسس سس  
 
سسض العسسوق عسس سس  قعسسيسسة قسستسس  السسش

 
 سسسل

 ملسس  
س
م صسسوتسسا سسّ  سسالأسسر   وتسساسسد  خسسلسس سسيسسة مسسا  سسسو 

لسقسسه لسسهسا صسسوت   سسساسشسسد إ س  أحسدا  وقصسسص 

واقسعسيسة حسدمس  ومسسا دالس  تسحسد  فسسي مساستساسعسشسسا 

 ال لسطين . 

 إخراج محمد عواد -“ الحاج سمعان”مسرحية 

مسرحية مبسشسيسة عس س  قصسة  سعسبسيسة فسلسسسطسيسشسيسة  

تسسسهسسسد  إ سسس  دتسسسا ة ولسسسي األاسسس سسسال والسسسعسسسائسسسلسسسة  سسسحسسس  

الط س   سالسلسعسا وحساسا سة أرضسل والسبسقسئسة ا سحسيسطسة 

 سسل. وهسسي مسسبسسشسسيسسة عسس سس  تسس سساعسس  املسساسسثسسلسس سس  مسسع عسسالسس  

 الرسوم املتحراة ع    ا ة عرض.   

 إخراج سامي متواس ي -“ عيلة وعيد”مسرحية 

مسرحية خاصة بعيد امليال  ا جيسد تسطسرح قصسة 

عائلة مكونة مس  األو واألم واس سلسهساسا. مس  خسالل 

مسسواقسسم اسسرتسس سسة نسسرب عسسالقسسة األهسس   سسا سس سسهسس  السسذي 

 حسسس  خسسسالفسساتسسسهسسس  مسس  خسسسالل أفسسسكسسسار 
س
 سسحسسساول  ائسسساسسا

 ومواقم ارت ة.  



9102التقرير السنوي    
 اإلنتاجات املسرحية 

 إنتاجات مشاريع املخرجين الشباب 

ضا   رنامج  شاق قدرات  وا ر فسشسيسة  سا سة فسي مساسال اإلخسراا املسسرحسي السذي هسو جسزق مس   سرامسج 

  أنتج مسرح الحارة مال  مسرحيات اازق م  مشح PARC –مراز الحارة لتدرتا ال شو  األ ائية 

فشية إنتاجية ضا  مأروع  ع  املسبسا رات الأسبسا سيسة مس  خسالل  سبسسسة تساساخس س   حسيس  تس  اخستسيسار 

 -  9102مالمة م رج    باو بعد مأاراته  في مال  ور ات عا  فسي اإلخسراا املسسرحسي  س س  عسامسي 

مع ا خرا البولشدي أر ا  وس  لودنيك وا خرا ال لسطين  بأار مرقص. وعال  ا خرجة  9102

ال لسطيشية رائدة  زالة ااأرفة فشيسة مسع ا سخسرجس س  الأسبساو ملسدة مسالمسة أ سهسر مس  أجس  تسطسوتسر 

أعااله  املسرحية  حي  تابع  جايع مراح  إنتاا األعاال ال شية الثال  م  اختيار السشسصسوص 

وتسطسسوتسرهسسا ومسسشساقأسسة األفسسكسار اإلخسسراجسيسسة إ سس  اخسستسسيسار املساسسثسلسس س  ومس  مسس  السسعساسس  مسسع اساقسس  عسساس   سس  

 مسرحية لتكو  جاهزة للعرض.

 “ الزوجة اليهودية”
 إخراج شبلي البو

 “ بطريركية”
 إخراج رزق إبراهيم 

 “ سعيد وسعيدة”
 إخراج فراس أبو صباح

كبار(  000111 -أطفال  090011)شخص  000111وصل مسرح الحارة إلى نحو 

 عرض مسرحي وفني 061من خالل تقديم وتنظيم 
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 التدريبات املختلفة  

 سجساسوعسات مس ستسلس سة مس  األاس سال والأسبساو فسي مساسال لقاء تددريد دي  91مسرح الحارة تشظي   تاس 

 .متدرب/ة 070الدراما واملسرح  استطعشا خاللها تدرتا 

 املشاركة في الفعاليات واملهرجانات 

 تدريب الدراما واملسرح

 النقد املسرحي لألطفال 

 التغذية الراجعة والتأثير 

 اإلخراج املسرحي 

 تدريب في الصحة النفسية للموظفين

 تدريبات بناء القدرات 

 ماراثون فلسطين الدولي

 مهرجان حكايا في األردن

 مهرجان وين َع رام هللا

 مهرجان بيت جاال الدولي للسالم

 مهرجان صيف الزرقاء املسرحي في األردن

 مهرجان املسرح الحر في األردن

 تبادل ثقافي ملجموعة شباب في سلوفاكيا

 مهرجان كولكاتا الثاني ملسرح الطفل في الهند

 الدراسات واألبحاث 

أناز مسسرح السحسارة  راسستسا   سحسثسقستسا  فسي 
 املواضيع التالية: 

اسدددتدددراتددديددداددديدددات وخدددطددد  وزارة الدددتدددربددديدددة 
 والتعليم املتعلقة ببرامج الفنون األدائية 

رصد توزيع الفنانين الشدبداب فدي املدنداطد  
 النائية 
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 الجوائز  املختلفة

 حص  مسرح الحارة ع   مالمة جوائز وهي: 

جائزة املرحوم نعيم عبد الهادي للمدسسدسدات األهدلديدة الدعدامدلدة فدي  -جائزة التعاون لإلنااز  •
 PARCالقطاع الثقافي عن مشروع مركز الحارة لتدريب الفنون األدائية 

 الجائزة الثانية ألفضل مبادرة فنية ثقافية في موضوع مكافحة الفساد •

فدي األردن لشدبدلدي الدبدو عدن دور  فدي  00جائزة أفضل ممثل في مهرجان ليالي املسرح الحر الد  •
 “مثل ما سقطت الشمس”مسرحية 

 مهرجان فلسطين الدولي ملسرح الطفل والشباب 
نظ  مسرح الحارة الدورة الثالثة م  مهرجا  فلسسطس س  السدو سي ملسسرح السطس س  والأسبساو فسي الس س س ة 

أا وهسسي  دولددة  00مسس  فددرقددة فددندديددة  91. اسسستسسعسسا  املسسسرح 9102نسسقسسسسسا   01  -  4السسواقسسعسسة  سس سس  

فلسط   ومالطا وتا وا  وسورتا وأملانيا وإ طاليا والسبس ادتس  واسسسستسلسشسدا وبسلسجسيسكسا وفسشسلسشسدا وبسولسشسدا  

في  قس  لسحس  والساسدس ورام شخص  000111حعرها نحو عرض فني  00حي  قدم  هذه ال رق 

 هللا وجش   والخلي .

 Al-Harah Theaterمسرح الحارة 
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