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 سيرة الراحل عبدالمحسن بن عبداهللا البحر
  في قصيدة تنشر للمرة األولى

ــــــؤرخ م در  ــــم  ــــظ ن ــــد  ــــق ع  حــــــــــررت 
ـــا ـــان ـــــن شــــــاء ســـعـــد الـــســـعـــد عـــرف   مل

نطفة بـــالـــرحـــم  ــت  ــي حــل مـــحـــرم  ـــــادي    ح
البيانا وعــشــر  مــائــة  ـــالث  وث ألـــف  ــخ  ــاري   ت

ــت صــــارخ ــي ــل ـــن شــــــوال ه ـــام   ولـــفـــجـــر ث
كــلــفــانــا ــذل  ــه ــب ــت م احلـــشـــاء  روض    مـــن 

ـــدا بــــال غــــرٍر ـــأكـــي ــــي ت ــــدت   نـــقـــال عــــن وال
اثنانا ــه  ب مــشــهــود  ــدق  ــص ال ـــح  واض ـــان    وك

ـــني عـــطـــفـــا لـــلـــغـــذاء ـــدي ـــث ـــت ب ـــع ـــت   ومت
حــوالنــا تــكــمــيــل  ــا  ــم ــره ــي غ يــهــمــنــي    وال 

ــــم أعــد ــت عــنــهــمــا كـــرهـــا ول ــصــل ــف ـــم ان   ث
ـــا أعـــطـــان اهللا  ـــــن  م ـــا  ـــم ـــه ف   ملـــصـــهـــمـــا 

ـــــــدٍة لــنــا ـــــــه بـــحـــجـــر ج ـــــي اإلل ـــــان   ورب
ــــــا بــعــد أوانــــا ــــــردى عــنــي أوان   تــــذب ال

ـــــــي عـــــــام ســــبــــع وعـــــشـــــر هـــجـــرة   وف
ــا ــرآن ــق ـــادئ ال ـــب ـــا عــلــمــنــي م ـــأدب   طــلــبــت م

ـــان وعـــشـــٍر لـــلـــدرس مــكــررا ـــم   وعـــــام ث
االمــــكــــانــــا ألدرك  ـــظـــا  حتـــف   اردده 

ــا ــي ــى املـــراتـــب راق ــل ــأع ــن ب ــري ــش   وعـــــام ع
  احـــــــرر الــــرســــائــــل جـــمـــلـــة الـــعـــنـــوانـــا

معلما كــنــت  وعـــشـــريـــن  ـــــدى  اح ـــــام    وع
ـــا ـــان ـــج   فـــــــي مـــــــدرســـــــة اســـــــتـــــــاذ م

ثــانــي وعــشــريــن تــوظــفــت كاتبا   وفـــي عـــام 
ـــر اخلــــــــان وزانــــــا ـــعـــم ـــــي م ــــني ف ــــام   ع

راكبا للبحر  طــربــت  وعشرين  أربـــع    وعـــام 
ــي الــاللــئ مــن بــحــر مــقــاصــي الــعــدانــا   أجــن

بــيــتــا متلكا الــبــحــر    وكــســبــت مــن حــاصــل 
ــح الــبــنــيــانــا ــال ــص ــي ب ــن ـــــه م ـــره االل ـــم   وع

ـــرٍة ــد م ــع ــــرة ب ــــد انــــهــــارت أركــــانــــه م   وق
ـــان خــربــانــا ــاء ك ــم ــس   مـــن زوائـــــد فــيــض ال

ـــجـــٍد ورفـــعـــٍة ــبــحــر عـــــاودة بـــعـــٍز وم ــل   ول
ــذا عــبــداهللا بــن دويــســانــا ــوخ ــن   صــحــبــة ال

ــن مــبــدئ زواجـــانـــا ــري ــش ــع وع ــــام ســب   وع
ـــــادل الــــغــــزالنــــا ـــــن ــــت ع ــــاق ـــــحـــــرٍة ف   ب

ــــــــدان بـــنـــشـــأتـــي ــــــــوال ـــــــاز ال ـــــــد ف   وق
ــــا ـــــــب الــــعــــنــــاء واخلـــــيـــــر غــــدوان   وذه

ـــاوٍة ـــف   وهــــذبــــت أنـــــا االخــــــــوان بـــكـــل ح
الليحانا وصنعة  وزواج  وكتابٍة  قرآٍن    تعليم 

ــــش وهـــــنـــــاٍء   ودمــــــنــــــا بــــــأرغــــــد عــــي
ــــســــٍب حـــــازتـــــه ميــنــانــا   وفــــضــــائــــل ك

ــا بــنــكــبــٍة ــن ــي ــل   وعــــــام تـــســـع وثــــالثــــني ب
  تطاير شرها وكنت من مصادم اإلخوان مشئانا

ـــجـــال حــربــيــنــا ــــراء صـــــار م   عـــلـــى اجلــــه
ــــظ الــــعــــداء الــنــقــصــانــا ـــــدم وح ـــــار ال   وف

فــــاتــــٍر بـــــعـــــٍز  الـــــعـــــدو  ـــــــاق  ف   وإن 
ــــى مــــيــــدانــــا ــــل ــــع ــــال   تـــــأيـــــد لــــنــــا ب

ــي ضــربــانــا ــم مــن حــام ــده ــاء ي   عــدمــنــا صــف
ــــات صــافــيــهــم أنــيــنــه مــتــأجــج ســهــرانــا   وب

ـــح طـــالـــبـــا ـــلـــصـــل ـــــا ل ـــــدون ـــــادر ع ـــــب   ف
ــا ــدوان ـــان ع   فــكــيــف يــطــلــب الــصــلــح مـــن ك

ـــا ـــه ـــل ـــــم أه ـــــع ـــــت ون ـــــوي ـــــك ــــم ال ــــع   ن
ــا وعــلــمــا وابــقــانــا ــم ـــوا الــعــلــى حــل ـــال   ن

ـــٍم ـــا الـــــعـــــداء بـــســـمـــاحـــة ســـال ـــن ـــامل   وس
ــر حــقــنــا لــدمــانــا ــل الــصــلــح بــنــيــة اخلــي ــاب   ق

جــــــــزاٍء ــــر  ــــي خ ــــا  ــــن ع اهللا    جــــــــــزاه 
ـــه لــنــا مـــعـــروفـــا واحــســانــا ـــادي ـــــذل م   أب

ــــه اإللــــــه نــعــيــم جـــنـــات ورضــــا ــــب   أوه
ـــــدا مــــكــــرمــــا نــعــمــانــا ـــــال   شــــهــــيــــدا خ

حطة احلــــرب  وأوزار  الــرعــب  ذهـــب  ـــد    وق
ـــــر والـــعـــز دائـــمـــا يــتــالنــا   وانـــتـــهـــى األم

ـــــــرب والـــــضـــــد مــثــلــنــا   وخــــســــرنــــا احل
ــضــر خــســرانــا ــف مــن واهــــج ال ــك   ولــكــنــه أن

ـــــرداء ال ـــن  م ســـاملـــني  اهللا  ـــك  ل ــا  ــن ــف ــك   وان
الشمالنا عالي  َيُتُمُه  جمع  معدود    بانتقاص 

ـــٍر ـــــــج ب ـــد ذاح ـــع ـــــــه ب   وعــــوضــــنــــي االل
ــف مــكــرم الــضــيــفــانــا ــد خــل ــســي   صــحــبــه ال

ـــــــــــه ربــــنــــا ــــــاســــــم االل ـــــــا ب   وســـــــرن
فــي ممسانا الــبــالد  ــا  ــادرن وغ أول  ربــيــع    فــي 

ــا ــن ــي ـــــد الــــســــيــــر ف ـــا هـــــــذا ج ـــن ـــام ـــع   ل
ــا ــان ــــى هــنــد أســت ـــن طـــريـــق الــبــحــر إل   ع

ـــب ــــــرة رج ـــــي فـــــي ق ـــــدت   انـــتـــقـــلـــت وال
الــغــفــرانــا لــهــا  اهللا  اســـأل  اهللا  رحــمــة    إلـــى 

عاصٍف والريح  البحر  ركبنا  شعبان    ولسابع 
ــــواج يغشانا األم كــالــح  الــتــمــائــل  عــظــم  ــن    م

  نـــحـــو جــــــــدٍة صــــــار ميـــــت مــســيــرنــا
ــــا ــــران ــــاخــــره األي ــــنت شــشــتــر ب   عـــلـــى م

ــا ــه ــدب ـــــاب مــن ــــــدٌن وطـــفـــنـــا ب ــــا ع   مــــررن
شعبانا وعــشــريــن  حـــادي  ـــراس  امل   وألقينا 

ــــدة ضــــيــــوفــــا لــســيــدهــا ــــج   نــــزلــــنــــا ب
ــاشــا املــكــرم لــنــا قــوانــا ــف احلــســني ب   شــري

ــــٍس أنــــــا مبـــكـــة ســاعــيــا ــــم ــــد خ ــــع   وب
ــا ــان ــــني الـــصـــفـــا واملـــــــــروة صـــفـــا صــف   ب

ــــالم دخــــلــــت مــعــظــمــا ــــس   ومـــــن بـــــاب ال
األركــانــا أسعد  مقبل  بها  أطــوف  اهللا    كعبة 

ـــر مــــحــــٍل بـــعـــمـــرٍة ـــشـــع ــــم حـــلـــقـــت ال   ث
ــي رمضانا ف لــيــلــٍة  ــل  ك واعــتــمــرنــا    وصــمــنــا 

ــــى منى إل ــالــتــصــعــيــد  ب ـــوز  ـــف ال ـــا  ـــزن   وح
  وفـــــــي عــــــرفــــــاٍت أنــــخــــنــــا مـــطـــايـــانـــا

ــُت عــلــى األقــــدام واقــفــا ــب   وبــعــد الــــزوال وث
ـــــي مـــكـــبـــرا مـــوالنـــا ـــدا جـــبـــل رب ـــشـــاه   م

ــا ــن انــصــراف وقــــت  آن  ــس  ــم ــش ال   وغـــــروب 
ــة نــصــلــي ونــقــط احلــصــيــانــا ــف ــزدل   إلــــى م

ـــــرا ـــــــرام ذاك ـــحـــت بــاملــشــعــر احل   واصـــب
أحيانا اإلســالم  فطرة  على  اهللا  نعمة    وشاكرا 

محسر واِد  ــطــن  ــب ب املـــطـــايـــا  ــا  ــن ــث ــث   وح
منانا بلغنا  ــد  وق رحــالــنــا  حطت  منى  ــى    إل

ــا مــجــل حج ــن ــق ــل ــا اجلـــمـــرة وح ــن ــي ــرم   ف
ـــــــى املــــنــــحــــر هــــدايــــانــــا   وســــقــــنــــا إل

ــــــام الـــتـــشـــريـــق مبـــنـــى متـــام   وبـــتـــنـــا أي
ــــــي اجلـــــمـــــار أحـــيـــانـــا ــــــا رم ــــــاودن   وع

زواٍل ــــعــــد  ب ــــة  مبــــك ـــا  ـــن ـــط ـــب ه   ثــــــم 
ــا ــان ــســع ـــــاضـــــة وطـــــــاب م ـــا األف ـــن   وطـــف

شـــكـــٍر ـــــــــدوام  ب ـــا  ـــن ل احلــــــج  مت  ــــــد    وق
أوالنـــــــا مــــــا  ــــى  ــــل ع الـــــعـــــاملـــــني    رب 

اشتياقنا زاد  الــبــيــت  وداع  طــفــنــا    فــلــمــا 
ــار مـــن عــدنــانــا ــت ــخ   إلـــى زيـــــارة نــبــيــنــا امل

ـــت رحـــالـــنـــا ـــط   وفــــــي غــــــرة مــــحــــرم ح
مـــثـــوانـــا اهللا  ـــب  ـــي ط طـــيـــبـــا  ـــة  ـــرب ـــت   ب

ــــــني تـــــشـــــرف مـــقـــامـــنـــا ــــــع   عـــــــام األرب
ـــــا ـــــوان ـــد ســــيــــد األك ـــم ـــح   بــــحــــضــــرة م

ـــه ـــاب ـــي وأصـــح ـــب ـــن ـــى ال ـــل   وســـلـــمـــنـــا ع
ـــا ـــان ـــف ـــي ـــــر اخلـــل ـــــم ـــــٍر وع ـــــك ــــــــي ب   أب

ـــا وزيــــنــــب ـــع ـــم   وأهـــــــــل الـــبـــقـــيـــع ج
عــثــمــانــا ـــن  ـــوري ـــن ال وذا  جـــحـــش    بـــنـــت 

مباتنا ــي  ــاع ــرف ال ــزة  حــم الــســيــد  بــيــت  ــي    ف
مصالنا ــر  ــب ــم وامل ــف  ــري ــش ال ــر  ــب ــق ال   وبـــني 

ــر لــقــبــر الــنــبــي مــودعــا   وغــــرة صــفــر اخلــي
ــا ــان ــن ــعــي ـــاضـــت مـــنـــي ال ـــٍل وقـــــد ف   بـــتـــذل

ــــن طــــريــــق جـــــدة صـــــار انـــصـــرافـــنـــا   ع
  وحــــزنــــا الــــســــرور كـــلـــه فــــي مــســرانــا

ـــــار حــلــيــفــنــا ـــــوق   حـــتـــى دخـــلـــنـــاهـــا وال
ـــا ـــدان ـــوزي   وأقـــمـــنـــا فــــي بـــيـــت حـــســـني أب

ــــا ــــن ـــــــــــــــا قـــــبـــــر حـــــــــــــواء أم   وزرن
ــة أنــقــل بــاقــي الــغــرضــانــا ــك ـــدرت م ـــح   ون

ـــا ـــع ــــِع عـــــــدٍة جلــــــدة راج ــــعــــد ســــب   وب
ونسوانا جمعا  اللصوص  خوف    وأصحبني 

ــــة ــــم األكـــــــــرام وكــــــل راح   وزودنـــــــــا ه
ــا ومــعــشــانــا   وفــــي بـــحـــره صــــار مــضــحــان

ــا ــاحــن ــا كـــلـــه ومــصــب ــن ــل ــي   ثــــم درجــــنــــا ل
شــكــرانــا راح  مـــنـــي  ــــكــــل  وال   وصـــلـــنـــا 

ــا ــن ــام ــي ـــن يــــومــــا عــــــدة ق ـــري ـــش ـــا ع ـــه   ب
نــيــشــانــا ــا  ــن ل ــر  ــش ن ـــد  ق ـــور  ـــاب ـــب ال   وإذا 

ـــا ـــن ـــوب ــــه وقـــــــت رك ــــراســــي   فــــأقــــلــــع م
ـــــرســـــا كــــمــــرانــــا ــــو م ــــح ــــه ن ــــت ــــه   وج

ــــاب مــنــدب ــــى ب ـــــم الـــســـيـــُر إل ـــده َميَ ـــع   وب
ــا ــان ــص ــي (بـــومـــبـــي) ان ــب ــن   مـــنـــه إلـــــى ب

ـــا ضــــيــــوفــــا بــــكــــل حـــــفـــــاوٍة ـــن ـــزل ـــن   ف
ــا ــان ــق ــل ــــــــواد الــــعــــرب صــــــار م   مــــن أج

ــٍم ــع ــن ـــة أشـــهـــٍر بـــتـــفـــرٍه وت   أقــمــنــا ثـــالث
ـــا ـــوان ـــد والئـــــم مــخــتــلــفــة األل ـــوائ ــى م ــل   ع

محمد ـــســـديـــراوي  ال ــم  ــال س بـــن  در    فــلــلــه 
ــا ــان ــي ـــا والـــــكـــــل ح ـــن ـــدوم ـــق ــــشــــرف ب   ت

ــــٍل ــــض ف الل  كـــــلـــــه  ــــــل  ــــــض ــــــف   وال
ـــا ـــفـــوزان ــــوز فـــــاز بــــه عــــبــــداهللا ال ــــف   وال

ــا ــأســره ب الــــواجــــب  أدت  ـــة  ـــعـــروب ال ـــل    ك
يثنانا ـــدام  األق على  بالفرضه  كويتي  ــل    وك

ـــٍل حلــمــلــنــا   ـــج ـــدم الـــبـــابـــور ع ـــق   وقـــــد ت
ــا بـــه قـــاصـــدا وجـــهـــة األوطـــانـــا ــن ــب ــرك   ف

أطاللنا   ــانــت  ب الــثــانــي  جــمــاد  ـــادي  ح   وفـــي 
  وفــــي مــيــنــاء الـــكـــويـــت الـــولـــي أجلــانــا 

 قصيدة للمربي الفاضل الراحل عبداحملسن بن عبداهللا بن عبداحملسن البحر وتروي القصيدة التي تنشر للمرة األولى عددا من االحداث 
املهمة التي مرت في تاريخ الكويت بدايات القرن املاضي، وفيها يوثق البحر سيرته الذاتية شعرا بدءا من مولده – رحمه اهللا – مرورا بنشأته 
ودراسـته وعمله في بداية حياته معلما ثم كاتبا ورحلته غواصا، وتروي القصيدة قصة أول بيت امتلكه وزواجه، وابرز ما توثق القصيدة في ١١ 
بيتا ملقطع ملعركة اجلهراء الشـهيرة التي حدثت عام ١٩٢٠، وتتناول القصيدة احلج ويروي خاللها شاعرها شعائر احلج في اكثر من ٢٠ 
بيتا ويشـرح كيف كان احلج في بدايات القرن املاضي. وشاعرنا هو عبداحملسن بن عبداهللا بن عبداحملسن بن الشيخ ابراهيم بن الشيخ 
عبداهللا بن علي بن سعيد بن بحر ولد في الكويت بحي القبلة سنة ١٨٩٦ وتوفي سنة ١٩٥٨ ودفن في الكويت وتوجد مدرسة حتمل اسمه 
في منطقة السـرة تقديرا لدوره التربوي في تاريخ الكويت. انحدر من أسـرة متدينة عملها خدمة الدين االسالمي وكان والده عبداهللا إمام 

مسـجد ابن بحر وجده الشيخ عبداهللا بن علي بنى أول مسجد في الكويت وذلك في سنة ١١٥٨هـ. تلقى العلم على يد استاذه املعروف 
الشيخ يوسف بن عيسى ثم سافر الى بغداد لتلقي مزيد من العلم. درس في املدرسة املباركية ثم في املدرسة االحمدية ثم في املدرسة 
التحضيرية اخلاصة التي كان يديرها وكان يدرس مادتي التربية االسالمية واللغة العربية، له مؤلفات في املطالعة العامة وتفسير األحاديث، 
كما نظم عددا من القصائد التي لم ينشر الكثير منها ومن بينها هذه القصيدة التي ننشرها اليوم. كان الراحل كثير األسفار يحب األدب والشعر 
والفقه وله مراسـالت مع زمالء له في األقطار العربية مثل بغداد ودمشـق والبحرين يتداولون فيها شؤون العرب واملسلمني. وقد عثر على 
القصيدة حفيده عبداحملسن البحر بني بعض من أوراق جده الراحل، وننشرها اليوم كنوع من التوثيق لرجل قدم الكثير للكويت وروى، في 

 الراحل عبداحملسن بن عبداهللا البحر قصيدة ننشرها كاملة كما جاءت في أوراق شاعرها.

 أرباح مجموعة
  «واشنطن بوست»
  ترتفع ٣ أضعاف 

  
  نيويـــورك ـ أ.ف.پ: ذكـــرت مجموعة 
«واشنطن بوســـت» اإلعالمية األميركية، 
اجلمعـــة، ان أرباحها ارتفعـــت اكثر من 
٣ أضعـــاف في الفصل الثالـــث من العام 
احلالي لتصل الى ٦٠٫٩ مليون دوالر، وان 
الصحيفة التابعة لها شهدت إقباال متزايدا 

على اإلعالنات.
  ويعود هذا االرتفاع في األرباح خصوصا 
الى النشاط الثقافي «كابالن» (التحضير 
لالمتحانات والكتب اجلامعية) الذي حقق 

أرباحا مضاعفة (٩٩٫١ مليون دوالر).
التلفزيونية  الشـــبكات    كما شـــهدت 
ارتفاعا في األرباح بفضل عودة النشـــاط 
الى سوق اإلعالنات، فانحسرت اخلسائر 
على صعيد النشاط الصحافي للمجموعة 
الى ١٫٧ مليـــون دوالر، بعدما بلغت ٢٣٫٦ 

مليونا قبل عام.
  وارتفع رقم األعمال في هذا املجال ٥٪ 
ليصل الى ١٦٣٫٤ مليون دوالر، السيما بسبب 
االرتفاع في املداخيل اإلعالنية للمطبوعات 
الورقية لـ «واشنطن بوست» (٧٢ مليون 
دوالر)، واملوقع االلكتروني التابع للصحيفة، 
وموقع ســـاليت دوت كوم، وهي سجلت 
ارتفاعا بنسبة ٢١٪ في املداخيل اإلعالنية 

(٢٧٫٢ مليون دوالر).
  في املقابل، تراجع توزيع النسخ الورقية 
لصحيفة «واشـــنطن بوســـت» اكثر من 

.٪٨
  وشـــهد الفصل الثالـــث، وحتديدا في 
ســـبتمبر تخلـــي املجموعة عـــن مجلة 
«نيوزويك» األسبوعية، بعدما فشلت في 

إعادة إطالقها.
  وفي املجمل، حقق رقم األعمال للمجموعة 
تقدما بنســـبة ٧٪ ليصل الـــى ١٫١٩ مليار 

دوالر. 

 فرانكفورتـ  أ.ف.پ: حاز برج 
سكني في بانكوك اجلمعة جائزة 
الدولية للعام  ناطحة السحاب 
٢٠١٠ التي توزعها كل ســـنتني 
مدينة فرانكفورت (غرب أملانيا) 

ومصرف «ديكابنك».
  والبرج في بانكوك «ذي ميت» 
ويبلغ ارتفاعه ٢٣ مترا ويضم ٣٧٠ 
شقة في حي في وسط العاصمة 
انتهت أعمال  التايلندية. وقـــد 

البناء فيه في عام ٢٠٠٩.
  وصمم البرج مكتب الهندسة 
«وها» في سنغافورة باالشتراك 
مع الشـــركة التايلندية «تاندمي 
اركيتكتس» وقد صمم خصيصا 
ليتالءم مع الظـــروف املناخية 
االستوائية من دون احلاجة الى 
مكيفات هـــواء، على ما جاء في 

البيان.
  وقـــد وصلت ٤ أبـــراج الى 
املرحلة النهائية وهي برج خليفة 
في دبي، وهو أعلى ناطحة سحاب 
فـــي العالم، ومبنى «اكوا تاور» 
في شيكاغو و«وورد فايننشال 
ســـنتر» في شنغهاي فضال عن 
برج «مود غاكوين كوكون تاور» 

في طوكيو.
  ورئس جلنة حتكيم املسابقة 
املرفقة مبكافأة مالية قدرها ٥٠ 
الف يورو، سبنســـر دي غراي 
كبير املصممني في مكتب الهندسة 
«فوســـتر+بارتنرز» في لندن 
الفائز باجلائزة العام ٢٠٠٨ عن 

برج هيرست في نيويورك. 
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