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إذا التقيته وأمسك بيدك وانحنى كأنه يريد ان 
يقبل يدك فال تفزع وتسحب يدك وتقول عفوا، 
فهو لن يقبل يدك بل يقبل يده هو نفسه، وإذا 
قال لك »ال صبحك اهلل« فال تفزع فهو سيثني 

ويقول »إال باخلير«، وكذلك فانه اذا قال لك 
»اهلل ال يوفقك« فهو سيقول بعد ذلك »إال بكل 

خير«.. سمعه أصحابه مرة يقول ألحد »ربعه«.. 
اهلل يعميك! ففزعوا جميعا لهذه الكلمة اال انه 

اكمل وقال: »عن طريق السوء« هذا هو ضيف 
»االستراحة« العم صالح العجيري، ابن الديرة 

الغالي الذي يحبه الصغير والكبير وجنمنا 
املضيء في سماء علم الفلك، العالم الذي حاز 

التكرمي احمللي والعربي والعاملي لدوره في نشر 
الثقافة الفلكية، وكان من أوائل النابهني الكويتيني 

الذين ارتبط اسمهم بعلوم الفك ودوره البارز 
كأحد الرجال البارزين في منطقة اجلزيرة 

واخلليج العربي، هذا العلم الذي ارتبط اسمه في 
»الرزنامات« ومن منا في بيته او شركته أو مقر 
عمله ال ميلك »تقومي العجيري« الذي خرج من 

نطاق الكويت ليشمل دوال عديدة.

تريدون املزيد عن هذا العالم الكويتي الذي 
كلما اطل من شاشة التلفزيون وجدت كل 

اهل الكويت يقولون »اهلل يطول في عمرك يا 
بومحمد« محبة له والسرته التي عرفت بالتدين 

والنبوغ، يروي صديقه احمد الزايد: انه كان 
يعمل مع العم صالح العجيري في احلسابات 

التجارية وكان العجيري يعد عليه االرقام 
فلما تعب صار يلحن االرقام ثم صار ينوع 

في التلحني ويتالعب باألرقام عن طريق عدها 
بااللغاز فمثال:

درزن أي 12

سنة كبيسة أي 366

االثافي اي 3

اخوة يوسف أي 11

غزالة بزالة أي 10

سنة هدامة أي 1934

ليلة القدر اي 27

أبواب اجلنة أي 8

وملا قال لي »وعد بلفور« عجزت حتى عرفت انه 
يقصد 1917 وملا قال لي »ايزابيال« لم افهم الرقم 

املقصود وقد أصر على ان اعرفه بنفسي وملا 
كنت محتاجا اليه فهو رقم بوليصة شحن بحثت 

في املراجع وسألت املؤرخني حتى عرفت فيما 
بعد انه كان يقصد الرقم 1492.

هذا هو العم صالح العجيري الذي تكن له 
»األنباء« وأهلها كل محبة وتقدير، وفي جولتنا 

املزيد من تاريخ هذا العالم اجلليل الذي يحبه 
ويقدره أهل الديرة وعلى بركة اهلل نبدأ.

الوجه اآلخر

توفيت والدة العجيري سنة 1933 – طيب اهلل 
ثراها ـ وهو لم يتعد الثانية عشرة من عمره 

وله من االخوة اربعة فاصبح مسؤوال عن 
رعايتهم، فوالده كان موظفا في ادارة البلدية 

ووظيفته تأخذ كل وقته في الليل وفي النهار، 
لذلك لم يكن له متسع من الوقت الخذ قسطه 

من اللعب مع اوالد احلي )الفريج( فانعكس ذلك 
على حياته داخل الصف في املدرسة فمارس 
الشغب جتاه املدرسني )حاله حال عيال زمان 

قبل( وصار يتزعم املشاغبني من الطالب داخل 
الفصل ويتفنن في ابتداع االساليب اجلديدة، 

وكان زمالؤه يأخذون عنه ابتكاراته التي 
صار اآلن ميانــع كثيرا في االفصــاح عنها 
خوفا من استغــاللها في الـمدارس »حكـمة 

أبومحـمد«.

وملا انهى دراسته في املدرسة املباركية سنة 
1943 التحق مبهنة التدريس ولكن لم تدم خدمته 

اكثر من سنتني احداهما في املدرسة الشرقية 
واألخرى في املدرسة األحمدية 1943- 1945 

وبعد ذلك ترك مهنة التدريس ولعل السبب في 
ذلك راجع الى ان الطالب حاربوه بنفس سالحه.

وقد تزوج في سن مبكرة وهو اليزال طالبا 
في الثانوية وذلك سنة 1941 واكبر اوالده 

محمد الذي توفي مع والدته في حريق منزلي 
في أكتوبر 2003، رحمهما اهلل، ومن عجائب 
الصدف ان يصادف مولده اليوم االول من 

الشهر االول من سنة 1943 وفي الشهر األول 
من سنة 1362 هجرية.

التمثيل

أتصور من خالل خبرتي في التدريس 
ان ممارسته الشغب وما نسميه بالكويتي 

»الشطانة« جتاه املدرسني لفتت اليه االنظار 
وفتحت له طريق التمثيل في املسرح وفي عام 

1938 خاض هذه التجربة مع عمالقة املسرح 
الكويتي القدمي االوائل كاالستاذ حمد الرجيب 

وعقاب اخلطيب ثم شكل مع االستاذ محمد 
النشمي ثنائيا ناجحا في التمثيل ثم اعتزل 

التمثيل في بداية الستينيات فطوى صفحة من 
حياته.

وظائف

تنقل العم صالح العجيري في وظائف كثيرة 
بدأها في الدوائر احلكومية وفي االعمال احلرة 
غير ان كل هذه الوظائف لم تشغل عينيه الن 

عيونه كانت »مبحلقة في السماء« فاالفالك 
والنجوم واملجرات جتبره اال يستظل باالسقف، 

ولعل طقوسه في متابعة النجوم جعلت الناس 

من حوله يربطون بني الفلك والروحانيات 
ويطلبون منه دائما رقية مرضاهم، ولم يكن 
يستجيب اال مرة في صغره فقد ارغمه احد 

»عتاة الفريج« على ان يعالج حصانه واضطر 
حتت التهديد ان يستجيب لطلبه فكانت النتيجة 

مثيرة للغاية وغير متوقعة، والقصة طويلة 
ال مجال لذكرها وهي مشهورة ونشرت في 

املجالت واذيعت في املذياع، هذا ما جعل الناس 
يتوافدون على العم صالح العجيري، طلبا 

لالستشفاء ظنا منهم انه يستخدم التنجيم 
ويستعني باألرواح، وغاب عنهم انه تلقى من 

والده »عقيدة التوحيد« خالصة دون شوائب ألن 
والده محمد العجيري ـ رحمه اهلل ـ صاحب أول 
روضة أطفال في )جبلة( وتعلم فيها وجهاء البلد 
أمثال محمد اخلرافي وجاسم الصقر ـ رحمهما 

اهلل ـ وغيرهما من أهل جبلة. ومبرور الوقت 
نسي الناس هذا احلادث وغيره ووعى »أهل 

الديرة« وادركوا انهم امام طالب علم في علوم 
الفلك.

التنويم المغناطيسي

في فترات العم صالح العجيري وهو يتعلم علوم 
الفلك تشعبت به الطرق فحاول ان يدرس التنومي 

املغناطيسي اال ان شغفه بعلم الفلك صرفه 
عن ذلك ولعله لم يجد ما يعوضه عن التنومي 
املغناطيسي فتعلم ممارسة األلعاب السحرية 

املضحكة، ويتذكر رواد النوادي الكويتية القدمية 
كالنادي الوطني ونادي املعلمني ما كان يعرضه 

من ألعاب كانت مثار الدهشة واالعجاب.

لغوي

وقف امام مدرس اللغة العربية في املدرسة 
املباركية عام 1937 معترضا وهو يدرسه 

األسماء اخلمسة وأصر على انها ستة وهي: 
أبوك واخوك وحموك وفوك وذو، وزاد عليها 

و»هنوك« فقد درسها في دروسه اخلصوصية 
في صغره، وعندما وصلوا الى املنهج الى »كان 
واخواتها« و»ان واخواتها« أصر العجيري على 

ان هناك أيضا »ظن واخواتها« وهي تنصب 
املبتدأ وتنصب اخلبر، فطلب منه املدرس ان 

يأتي مبثل فأجاب »خلت الهالل الئحا« فضحك 
املدرس وقال هذه في علوم النحو القدمية ومع 

ذلك ادخلت علينا الفلك في علم النحو وأتيت 
بكلمة الهالل في املثل.

سريع البديهة

العم صالح العجيري سريع البديهة، السيما في 
اجلوانب الفكهية من احلياة، وله من الطرائف 

والظرف ما ال يعد ويحصى وهو غالبا ما 
يضحك حضوره سواء أكان متحدثا رئيسيا أم 

محاضرا أم مقدما.

عجيب امره في طرح النكتة والتعليق عليها في 
كل املواقف وهو مقنع في حديثه فإن سألته 

عن أي شيء فإنه يجيبك بكل أمانة إال انه دائما 
يعطيك خيارات ليقنعك.

رواية

يروي االستاذ احمد شهاب الدين ناظر املدرسة 
املباركية في الثالثينيات يقول: بينما كنت أقوم 

بامتحان الطالب آخر السنة في الصف الذي 
فيه صالح العجيري وأردت ان أكرم الطالب 

مبناسبة انتهاء السنة الدراسية بأن أطلب لهم 
»شايا« على حسابي، وكان املرحوم محمد سعيد 

من خيرة الرجال ويبيع الشاي قرب املدرسة 
املباركية للمحالت التجارية وللعاملني في 

املدرسة ونقطة الضعف فيه ـ رحمه اهلل ـ انه اذا 
سمع كلمة »وقع« فإنه يرمي صينية الشاي التي 
يحملها ويلحق مبن يتفوه بهذه الكلمة ويرجمه 

باحلجارة ويالحقه ببعض الكلمات مما يشبه 
الشتيمة، وقد اشترطت على الطالب أال يتفهوا 

بكلمة »وقع« أمامه عندما يحضر لهم الشاي فقد 
كنت متخوفا من ذلك. إال ان الطالب وافقوا على 
الشرط وملا هم ان يدخل علينا بالشاي فوجئت 

بالعجيري يسألني كيف تعرب هذا البيت من 
الشعر؟ فقلت له: هات ما عندك فرفع صالح 

العجيري صوته قائال:

م��ا ط���ار ط��ي��ر وارت��ف��ع

»وق���ع« ط���ار  ك��م��ا  إال 

فما كان منه ـ رحمه اهلل ـ اال ان ألقى بصينية 
الشاي بوجهي وعلى مالبسي فهرع الطالب 
يركضون خلفه ولم ينقذه منهم اال دخوله 
مع املرحوم االستاذ السيد عمر عاصم في 
جبته )قفطانه( فتحول بذلك غضب الطالب 

الى ضحكات عالية خرج على اثرها كل من في 
املدرسة من مدرسني وطالب وصاروا يقهقهون 
ملنظر شخصني في قفطان واحد ـ وقد سألته 

ـ رحمه اهلل، فيما بعد ملاذا ترمي الشاي في 
وجهي وترمه على صالح العجيري، فقال بلهجته 
القراقية )ها هيا بعد ـ خفت من تاليها( وقد كانت 

هذه احلادثة سببا في تركه لهذه العادة.

الوجه المتناقض

كل هذا الذكاء واحليوية والبديهة والفطنة فالعم 
صالح العجيري ال يستدل على سيارته في 

املواقف، ولو سألته: أبومحمد »شنو عشاك قال: 
ما ادري« واألعجب انه يعرف األصدقاء والربع 
من وجوههم، فهو ال يعرف أسماءهم ومع ذلك 

فهو يخبرك مبوعد شروق القمر بعد مائة سنة، 
هكذا هو العم صالح العجيري، قدوة لألجيال 

احلاضرة والالحقة ومع الدعاء له بالعمر املديد.

بقلم: يوسف عبدالرحمن  ٭

صالح العجيري .. ما لم ُيكتب عنه

كان صالح العجيري في طفولته يخاف الظواهر الطبيعية 
مثل هبوب الرياح والبرق والرعد، وصار اهله احمليطون به 

يعلمونه ان هذه ظواهر قدرها اهلل لصالح البشر، وصار 
يتعرف عليها ويتفوق عليها من باب »اعرف عدوك«.

ارسله والده الى البادية ليتعلم الفروسية والرماية وليتعود 
احلياة اخلشنة فنسى الصحراء وبهرته الشمس والقمر 

والقبة السماوية املرصعة بالنجوم، والعم صالح العجيري 
محب لقبيلة الرشايدة الذين اطلعوه على طريقتهم في 

االستدالل على اجلهات األربع واخذ منهم أول درس في 
علوم الفلك بعد ان عايشهم في الرمال الصحراوية.

خوفه 

في البادية

العم عبداحلميد الصانع - رحمه 
اهلل أول  من سعى لطبع التقومي 

ورفع األمر إلى الشيخ أحمد اجلابر 
ـ طيب اهلل ثراه ـ الذي أمر محمد 
عزت جعفر ـ رحمه اهلل ـ بإرساله  

إلى مصر للطباعة

العم عبدالرحمن جاسم احلجي
 ـ رحمه اهلل ـ أول من دّرس 

صالح العجيري
 علم الربع املجيب

العّمان مساعد الصالح وعبدالعزيز 
العلي املطوع ـ رحمهما اهلل ـ 

دفع كل منهما 5 دنانير ودائرة 
املعارف 5 دنانير

 وأرسل التقومي إلى بغداد للطباعة
فقامت احلرب الثانية

y.abdul@alanba.com.kw

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ممسكا يده وضاحكا في استقباله

العم عبداحلميد الصانع � رحمه اهلل

العم مساعد الصالح � رحمه اهلل

صالح العجيري وجنله محمد

العم عبدالرحمن احلجي � رحمه اهلل
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