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وجوه

المسرحية  عرض  المفروض  من  كان  أنه  العليوي  محمد  أكد  الصدد  هذا  وفي 
في  تمكننا  لعدم  ولكن  المبارك  األضحى  عيد  إجــازة  خالل  الشقيقة  قطر  دولة  في 
فترة  خالل  العرض  قاعات  معظم  انشغال  بسبب  للعرض  صالة  على  الحصول 
على  وذلك  البحرين  بمملكة  المسرحية  من  الثاني  الجزء  تقديم  قررنا  لذلك  العيد، 
خشبة النادي األهلي بالماحوز، مع العلم أنه تم عرض الجزء األول من المسرحية 
محجوزة  كذلك  بالفندق  القاعة  ولكن  بالزا  كراون  بفندق  السابق  الفطر  عيد  خالل 

خالل عيد األضحى.
والتغييرات  اإلضافات  ستشهد  القادمة  المسرحية  عروض  بأن  العليوي  وأفاد 
على مشاهد المسرحية وكذلك تغيير بعض الممثلين الذين شاركوا في العروض 

السابقة، وإن ذلك سيالحظه الجمهور الكريم خالل عيد األضحى القادم. 
ونوه المنتج البحريني محمد العليوي على شكره وتقديره الكبير لجميع طاقم 
المسرحية الذين شاركوا في العرض السابق ألنهم بذلوا جهوداً كبيرة خالل فترة 
المسرحية  مخرج  بالشكر  وخص  رمضان،  شهر  خالل  العمل  وتجهيز  البروفات 
سهيل  بن  محمد  العماني  والمؤلف  إسحاق  عبداهلل  إسحاق  البحريني  المخرج 
ومها  الطاحون  ومحمد  الصيرفي  محمد  الكويت  من  المسرحية  وأبطال  المهندس 
سلطان  وسالم  العطاوي  وابتسام  محمد  أميرة  الفنانون  البحرين  ومن  محمد 
النجار  وعلي  حيدر  وأحمد  خالد  ووليد  ثاني  وحمد  التميمي  وعامر  بحر  وعبداهلل 
عمان  سلطنة  وفنانوا  بحر  علي  القدير  البحريني  والفنان  عبدالجليل  ومحمد 
ثامر  علي  البحريني  والساحر  أحمد  ومحفوظ  عبدالرحمن  ومرشد  عوض  مطران 

وماجد الماجد ووليد محمد.
الجزء  ــروض  ع في  سيشاركون  الفنانون  ــؤالء  ه معظم  بــإن  العليوي  وتابع 

الثاني من المسرحية. وأكد أنه تم االتفاق مع إدارة مهرجان مسقط بسلطنة عمان 
على المشاركة بعروض للمسرحية في مهرجان مسقط القادم خالل شهر يناير/

وكذلك   2009 الثاني  كانون 
ــان صــاللــة  ــرج ــه خـــالل م

يقام  ـــذي  وال السياحي 
ــرة  ــت ـــــالل ف ـــًا خ ـــوي ـــن س

الخريف.
ـــــم يـــخـــِف مــحــمــد  ول

الكبير  قــلــقــه  ــوي  ــي ــل ــع ال
ـــــــــم  ـــــــــدائ وال

في  وذلـــك 

صعوبة إيجاد خشبة المسرحة 
لتقديم  البحرين  في  المناسبة 
ــواء  الــعــروض الــمــســرحــيــة س

ــاع  ــط ــق ــات ال ــس ــؤس ــم كـــانـــت ل
الــمــســارح  قــطــاع  أو  ــاص  ــخ ال

تقديم  تنوي  والــتــي  األهلية 
للجمهور،  سنوية  عـــروض 

أزلــيــة  مشكلة  ــاك  ــن ه ــن  ــك ول
ــة  ــال ـــــود ص ــــدم وج ــــي ع وه

والجاهزة  الصالحة  الــعــرض 
من مقومات نجاح العروض المسرحية ومنها نظام اإلضاءة والصوت 

والموقع الممتاز والمدرجات والمقاعد المريحة للجمهور، وعلى رغم وجود كل ذلك 
ولكنها  اإلعالم  لوزارة  التابعة  الثقافية  الصالة  وهي  البالد  في  الوحيدة  بالصالة 
أهم  من  وهــذه  منها!!!  االقتراب  حتى  أو  استخدامها  لنا  يسمح  وال  علينا  محرمة 
العقبات التي يواجها المسرح البحريني الخاص أو العام... 
األندية  أو  الفنادق  قاعات  على  المسرحيات  تقديم  وإن 
ترهق موازنة أي عمل مسرحي وذلك من خالل تجهيزها 

لتكون صالحة للعرض.
أهم  مــن  هــي  المشكلة  ــذه  ه ــأن  ب العليوي  وأفـــاد 
ــي دول  ــا ف ــن ــروض ــا لــتــقــديــم ع ــرارن ــط ــاب اض ــب أس
قــاعــات  فيها  تــتــوافــر  ــي  ــت وال األخــــرى  المنطقة 
أن  على  العليوي  وتمنى  كبير.  بشكل  المسارح 
الفكاهية  المسرحية  من  الثاني  الجزء  يحوز 
ــن وإعــجــاب  ــس ــى ح ــل »نـــجـــوم الـــفـــريـــج« ع
في  األول  الجزء  في  حــدث  كما  الجمهور 
المسرحية  تكون  وأن  الماضي  العيد 
للجمهور  ــة  ــدي ــي ــوم وك ــة  ــم دس ــة  ــب وج
ــازة  إج ــالل  خ والخليجي  البحريني 
الروتين  لكسر  ــك  وذل األضحى  عيد 
عمل  لمشاهدة  والــخــروج  اليومي 

مسرحي مميز.
إدارة  ـــوي  ـــي ـــل الـــع ــــر  ــــك وش
تعاونها  على  األهــلــي  ــادي  ــن ال
المسرحية  الفرق  مع  الدائم 
توفر  ــالل  خ مــن  البحرينية 
ـــة الــــعــــرض، وخــص  ـــاع ق
ــادي  ــن ــس ال ــي بــالــشــكــر رئ
السر  وأمــيــن  كــانــو  فـــؤاد 
واألمين  العلوي  أحمد 
علي  السابق  المالي 
عيسى وبقية أعضاء 

مجلس اإلدارة. 

بعد نجاح عروضها في عيد الفطر

»نجوم الفريج« تعود للجمهور
 بالجزء الثاني في عيد األضحى

االسم  هذا  يذكر  ال  منا  ومن  الكوميدية،  االجتماعية  المسرحية  عنوان  هو  الفريج  نجوم   [
بشهر  السعيد  الفطر  عيد  إجازة  خالل  المسرحية  هذه  من  عروض  تقديم  تم  وأن  سبق  حيث 
إقبااًل  المسرحية  القت  وقد  بالزا،  كراون  فندق  مسرح  على  الماضي  األول  تشرين  أكتوبر/ 

المسرحية  منتج  قرر  ذلك  على  وبناء  والخليجي  البحريني  الجمهور  من  كبيرًا  جماهيريًا 
العمل  هذا  من  الثاني  الجزء  تقديم  الفني  لإلنتاج  البحرين  مؤسسة  صاحب  العليوي  محمد 

المسرحي المميز.
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