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أنشودة في مدح المصطفى »ص« تنبع من عمق المجتمع البحريني

سفينة »اشتقنا إليك« تتجاوز عاصفة الرعب إلى بر األمان
§الوسط - سعيد محمد

] تدخل األفكار والمبادرات الفنية المفعمة 
صميم  في  واإلنسانية  الوطنية  بالمعاني 
البحرين،  في  الشباب  من  العديد  اهتمام 
أثقال  تزيل  وملهمة  مؤثرة  لغة  باعتبارها 
الترسبات المسيئة للعالقات االجتماعية بفعل 
ومخاطرها  كالطائفية  القاسية  الممارسات 
المجتمع، وتأتي أنشودة  التي تهدد استقرار 

)اشتقنا إليك( تحت هذا المعني.
كتبه  الذي  العمل  وصور  كلمات  وتتعمق 
المنشدين  بمشاركة  النايم،  محمد  الشاعر 
قناة  وأنتجته  الـــدرازي،  وصالح  جعفر 
المعارف الفضائية، في لمسة ساحرة بتنقلها 
من بيت مواطن بسيط إلى الساحل والعناق 
الصالة  تضفي  فيما  والبحارة،  النوخذة  بين 
اآلخر،  هو  ملهًما  معنًى  السفينة  ظهر  على 
حيث تتجاوز السفنية عاصفة الرعب واألسى 

إلى بر األمان.
هندسته  تولى  ــذي  ال الفني  والعمل 

علي،  محسن  المهندس  وتوزيعه  الصوتية 
اإلسالمي  الدين  وقيم  سجايا  على  يركز 
محمد  األكرم  النبي  شخصية  من  مستوحاة 
الفيلم  المعاني في مشاهد  تلك  »ص«، وتبرز 
متواضع  منزل  في  بسيط  رجل  يظهر  حيث 
كصورة من صور المجتمع البحريني القديم، 
عن  بحًثا  الجزيرة  أهل  مع  للغوص  فيخرج 
الرزق مع نوخذة السفينة المعروف بالطيبة 
وأمطاًرا  السفينة عاصفًة  والشهامة، وتواجه 
حكمة  لوال  لتنجو  كانت  وما  مرعبة،  رعدية 
نوخذة السفينة الحكيم في قيادته، ويستيقظ 
جميع من على ظهر السفينة بعد ليلة عصيبة 
ويتنفسون  الناجين  من  أنفسهم  ليجدوا 

الصعداء.
األمة  نبي  بأخالق  التغني  مضمون  وفي 
لألمة  العظيمة  باأليام  الكلمات  تتلون  »ص«، 
التي تعيش مرحلة شبيهة بالعاصفة المرعبة 
للفيديو  التلفزيوني  المشهد  في  ظهرت  التي 
وهذه  وتشتت،  وطائفية  حروب  من  كليب، 
لتصل  والتماسك  الوحدة  تستلزم  العاصفة 

السفينة إلى بر األمان، بروح المحبة والتآلف 
والسالم الضامن الستقرار أي مجتمع.

من كلمات األنشودة:
رب  عـــلـــيـــك  ــى  ــلـ صـ
عليك صــلــى  ــا...  ــم ــس ال

ــك...  ــي إل اشــتــقــنــا  كلنا 
ــك ــدي ــن ي ــ لـــحـــنـــان م

ــار  ــيـ تــشــتــاقــك األطـ
ــدي ــنـ والـــغـــصـــن الـ

ــس  ــم ــش تــشــتــاقــك ال
ــدي ــت ــه ــك ت ــ الـــتـــي ب

يا من به الظلمات نوًرا تغتدي
يا سيدي يا سيدي يا سيدي

بك الخلق الكريم مًعا عرفناه
اعتنقناه بك  الصفاء  وإسالم 

أجــــــب مــــن جــوهــر 
الــمــعــشــوق أضــنــاه

ــي فـــــردوس  ــ أهـــــل ف
ــاه؟ ــن ــع ربــــي أنــــت م

مشاهد من أنشودة »اشتقنا إليك« التي أنتجتها قناة »المعارف«

بين »الهيئة« و»األوقاف«... جامع بوري »معلق«... ترميم يتآكل وبناء دون اشتراطات
§بوري - محمد العلوي

] لم ينته بعد، الحديث 
القديم،  بوري  جامع  عن 

وأحواله.
البحرين  هيئة  أنقذته 
خطر  من  واآلثار  للثقافة 
بــدأت  حين  الــســقــوط، 
من  أكثر  قبل  ترميمه 
يستكمل  أن  دون  عامين، 
تأهيله  متطلبات  كافة 
على  والمصلين  للزوار 
بعد  ــك  وذل حــد ســـواء، 
إدارة  قبل  من  أمره  تسلم 
والتي  الجعفرية  األوقاف 
نهاية  افتتاحه  توقعت 

العام الماضي.
ــط«،  ــوس »ال عاينته 
وأعمدته  جدرانه  لتظهر 
للصيانة،  الجامع  حاجة 
طبقة  تآكل  ظل  في  وذلك 
وفقاً  تتطلب  التي  الترميم 
البحرين  هيئة  تذكره  لما 
صيانة  ــار،  واآلث للثقافة 

تتجدد كل 6 شهور.
قوبلت  ــك،  ذل بجانب 
التي  اإلنــشــاءات  أعمال 
إدارة  تنفيذها  تتولى 
الجعفرية،  ــاف  ــ األوق
حول  تركزت  بتساؤالت، 
اإلضافي،  البناء  سالمة 
الموقع  اشتراطات  خارج 

عبرت  تساؤالت،  األثري. 
ــراء  ج هواجسها  ــن  ع
تأثيرات ذلك السلبية على 
تأهيل الموقع لضمه ضمن 
العالمي  التراث  قائمة 

التابعة لليونسكو.
بين  وجذب  شد  حالتي 
حدت  والهيئة،  ــاف  األوق
لمتابعة  األهلية  باللجنة 
الجامع،  ترميم  مشروع 

إتمام  عملية  لوصف 
فيما  بالبطيئة،  التأهيل 
مشتماًل  األوقاف  رد  كان 
تفاصيل  من  بعض  على 
ببناء  »قمنا  مخططها 
للجامع  الخارجي  السور 
المعماري  الطراز  على 
وعمل  القديم،  البحريني 
على  خشبيتين  بوابتين 
القديم،  البحريني  الطراز 

من  مظلة  بناء  تم  كما 
سور  امتداد  على  السعف 
تحتها  وستنشئ  الجامع 
وضع  جانب  إلى  ميضاة، 
كراسي للجلوس والتهيئة 
استيراد  وتم  للوضوء 
خاصة  كهربائية  مراوح 
من خارج البحرين تناسب 
للجامع  التاريخية  القيمة 

الجديد«.

جامع بوري بانتظار افتتاح رسمي مؤجل 

مواطنون بهورة عالي يشكون عدم 
شمول منطقتهم بمشروع الصرف الصحي

 §هورة عالي - 
محمد الجدحفصي

] اشتكى عدد من أهالي 
هــورة  فــي   ٧١٤ مجمع 
عالي عدم شمول منطقتهم 
بمشروع الصرف الصحي، 
في  تضررهم  مؤكدين 
بهذا  النواحي  من  العديد 

الشأن.
بأنهم  الشاكون  وقــال 
بداية  منذ  يعانون  كانوا 
بــدأت  الــذي  المشروع 
به  العمل  المعنية  الجهات 
منذ فترة، مشيرين إلى أنهم 
وتجرعوا  الكثير  تحّملوا 
معاناة عدم وجود شوارع 
بنية  وجود  وعدم  جاهزة 
تحتية أساسية، وفوق هذا 
المجمع  أصحاب  فوجئ 
٧١٤ وتحديداً الذين اتخذوا 
الخاصة  المشاريع  أحد 
مكاناً  االجتماعي  بالسكن 
مشمولين  غير  بأنهم  لهم، 
بمشروع الصرف الصحي. 
نهاية  في  األهالي  وطالب 
المختصة  الجهات  حديثهم 
منطقتهم  إدراج  يتم  بأن 

ضمن المشروع. مشروع الصرف الصحي بهورة عالي لم يشمل أهالي مجمع ٧١٤ 


