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فوكس

من عيد األضحى المبارك إلى العيد الوطني المجيد 

»حكاية أرنوب« على مسرح نادي مدينة عيسى
االستعراضية  األط��ف��ال  مسرحية  لعرض  لالستعداد  التنازلي  العد  ب��دأ   [
ربيعة  فهد  وإخ���راج  إع���داد  و  حبيب  خليل  تأليف  م��ن  أرن���وب«  »حكاية  الغنائية 
وليد  عبداهلل  الفنان  المسرحية  في  يشارك  حيث  عيسى،  مدينة  نادي  صالة  على 
جميل  وال��واع��دون  والمعلمة،  األم  ب��دور  إبراهيم  نبيلة  والفنانة  بدورالشيطان 
خالد  فارس  واألطفال  يوسف  وأحمد  عبداألمير  وحسين  المالك  بدور  إبراهيم 
شكري،  وبيان  محمود  ويوسف  خالد  ومديحة  محمود  وعلي  عبدالنبي  وشيماء 

عبدالرحمن األحمد.
والمسرحية تضم 4 أغنيات من تأليف و كلمات الشاعر علي الشرقاوي وألحان 

عبدالزراق النمشان، كما أنها ال تخلو من الكوميديا.  
السابعة  الساعة  تمام  في  األضحى  عيد  أي��ام  من  األول  في  العرض  يبدأ  حيث 

مساًء على صالة النادي. 

بهدف  العمل  هذا  تقدم  اللجنة  إن  العم  صالح  عيسى  مدينة  بنادي  الثقافية  اللجنة  رئيس  وقال 
وتأكيداً  مواهبهم  وصقل  المسرح  في  لالنخراط   واألطفال  والناشئة  الشبابية  المواهب  تشجيع 

لمبدأ إثراء الساحة الفنية باألعمال المسرحية الهادفة الخاصة بالطفل.
جاللة  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفال  مناسبة  تنتهز  واللجنة 
على  مضمونها  في  تركز  التي  ــوب«،  أرن »حكاية  مسرحية  لتقدم  المبارك،  األضحى  وعيد  الملك 
قيم  نحو  الطفل  وتوجيه  الطفل  لدى  الصالحة  المواطنة  على  والمحافظة  للوطن  االنتماء  تعزيز 

األخالق الحميدة ومحاربة الشيطان والتمسك باإليمان وعمل الخير.
مع  اللقاءات  هــذه  لها  كانت  ــوب  أرن حكاية  مسرحية  بروفات  إلــى  ــوان  أل ملحق  ــارة  زي ــالل  وخ

المشاركين في العمل.

مؤثرات صوتية لجذب األطفال
مخرج المسرحية الفنان فهد ربيعة: هذا العمل الثاني أقدمه للطفل على صالة النادي، وقد القت 
تعمل  صوتية  مؤثرات  إدخال  على  عملت  أرنوب«  »حكاية  العمل  هذا  وفي  السحري«  الفانوس   «
باإلضافة  المسرحية  من  المنشود  الهدف  تحقيق  أجل  من  للعمل  انتباهه  وتشد  الطفل  جذب  على 
إلى اللمسات اإلخراجية التي تركز على مستوى استيعاب الطفل للمسرحية، وأتمنى في هذا العمل 
وليد  اهلل  عبد  بالفنان  العمل  هذا  في  واستعنت  التوفي.  ونتمنى  الجمهور  ورضا  إعجاب  ينال  أن 
والممثلين  الفنانين  من  بسيطة  ومجموعة  النمشان  عبدالزراق  والملحن  الشرقاوي  علي  والشاعر 

الذين أتوقع أن أحقق رؤيتي من خالل أدائهم على خشبة المسرح.
الوقت  نفس  في  وممتع  متعب  الطفل  عمل  للطفل،  الثالث  العمل  هذا  وليد:  اهلل  عبد  القدير  الفنان 
ولكنها  كوميدي  بقالب  ستكون  لكن  شريرة  ستكون  أقدمها  التي  الشخصية  لهذه  بالنسبة  أما 
العمل  هذا  سيكون  السابق،  العمل  في  قدمناه  الذي  والنجاح  مباشرة،  الطفل  إلى  تصل  شخصية 
امتداد لذلك النجاح   ونتمنى من المسئولين دعم أعمال الطفل، وأنا سعيد في نفس الوقت أن أشارك 
أهداف  العمل  هذا  في  نقدم  حيث  األرنوب،  فيه  أواجه  الذي  دوري  خالل  من  المسرحية  بهذه  الطفل 

جميلة جداً تتكلم عن تعزيز االنتماء للوطن وحب الخير ونبذ الشر.
عودتي  على  العم  صالح  رئيسها  في  متمثلة  الثقافية  اللجنة  أشكر  إبراهيم:  نبيلة  الفنانة 
للساحة الفنية من خالل هذا العمل، وأنا سعيد بعودتي إلى الساحة وبلقاء الطفل وأنا من المحبين 
المعلمة،  و  األم  سيكون  العمل  هذا  في  دوري  وأنا  للطفل  موجهه  أكثر،  أعمااًل  أقدم  أن  وأتمنى  للطفل 
وهذا العمل تربوي بحت في الفكرة التي تدور حولها أحداث هذا المسرحية التي تركز على الصدق 

والوفاء وحب الوطن من خالل األغاني والتمثيل. واتمنى أن ننجح في تقديم هذا العمل للطفل. 
األعمال  من  تميزاً  أكثر  العمل  هذا  أن  أتصور  الرابع،  العمل  هذا  إبراهيم:  جميل  الصاعد  الفنان 


