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�صرية رجل من رجال الوطن
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العجــيري
روزنــامة عمــر ..

بقلم: د. �صعاد حممد ال�صباح





  عندما تقف اأمام بيت كبري متعدد االأبواب، البد اأن تفكر قلياًل لتتخذ القرار: من 

اأي االأبواب تدخل..؟ 

  وكذلك هو الوقوف اأمام قامة اإن�صانية كبرية مثل د. �صالح حممد العجريي .. 

البد للقلم اأن يوقف نزف املداد قلياًل لَيْعربرُ حرية االختيار: اأي اجلوانب نبداأ منها 

احلديث عن هذا الرجل الع�صامي الكبري، الذي يحمل مالمح وتاريخ وطن �صنعه 

متازج ملح البحر برمل ال�صحراء ..؟ 

فمن فرادة هذا الرجل اأن كل العلماء ين�صبون اأنف�صهم اإىل جامعات .. اأو مدار�ص 

اأّما هو فقد ظهر ك�صجرة مقد�صة بال مقومات  ال�صهادات،  نالوا منها  اأو معاهد 

وا�صحة حلياة علمية كبرية يف زمنه، فلم يح�صل على �صهادته من جامعة، ومل يتلق 

تعليماً من جهة عاملية، بل علّم نف�صه بنف�صه، قراأ، وبحث، و�صافر، وتكّبد امل�صقة .. 

يف �صبيل املعرفة : غايته االأ�صمى .

  وعندما ت�صع التقارير االإخبارية التي تتناول الكويت �صور: البحر، االأبراج، جمل�ص 

االأمة، ق�صر ال�صيف، برج االت�صاالت، كمعامل عن الكويت .. تغفل اأن ت�صع �صورة 

هذا الرجل .. النادر كَمْعلَم مهم من معامل الكويت .. تتمثل يف وجهه كويت املا�صي، 

وتاآلف  اأهلها،  وب�صاطة  الكويت،  اأر�ــص  طيبة  وح�صوره  االأحــرار،  كويت  و�صورته 

قلوبهم.. 

  واإن مل تفعل التقارير االإخبارية ذلك، فاإن تقارير التاريخ حتماً .. �صت�صع د. �صالح 

العجريي يف قائمة من �صنعوا تاريخها الرائع النا�صع. 

15د. صـالح محمـد العجـيري
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اأو البحـر .. لك�صب الرزق، اختار  اإما البـر    وعندما كان الكويتيـون .. يختارون 

د.�صالح جهة ثالثة هي » ال�صماء« ..    

فكاأنه منذ البداية جعل علوم الف�صاء .. متهيداً ملعرفة علوم االأر�ص. 

وما اأنبل واأجمل واأروع اأن تتعامل مع ال�صماء .. مع غيمها، مطرها، جنومها، ليلها، 

هوائها .. عوا�صفها، ورعودها .. 

  فكاأن العجريي الذي �صكلته طينة الكويت .. كان لل�صماء اأي�صاً دور يف ت�صكيل 

َبّة للجميع  قلبه.. فتميز مبا مييز العلماء .. من نقاء فطري، طهارة نف�ص، وروح حمرُ

.. زاد على ذلك جمال حديثه، وفكاهة فكرته، وح�صور بديهته .. 

وما هذا التكرمي اإال حماولة للتعبري عن االمتنان جتاه رجل كان دوماً �صيفاً على 

كل بيت .. 

  فهو ب�صارة كل عيد .. ومباركة كل رم�صان ، واإطاللة كل ربيع .. 

زمن  منذ  فاإننا  الربيد،  بو�صع �صورهم يف طوابع  رجالها  تكرم  الدول  كانت  واإذا 

طويل و�صعنا روزنامته يف �صدارة بيوتنا .. واحرتامه يف �صدارة قلوبنا .. 

»يوم  �صمن  العربي  العامل  يف  والعلم  الفكر  اأعــالم  تكرمي  من  �صنوات  عدة  وبعد 

الوفاء« الذي نكّرم فيه رموزنا االأحياء .. كّنا نفكر من �صيكون بطل »يوم الوفاء« .. 

فنه�ص اأمامنا وجه »اأبو حممد« الطيب .. فاتفق اجلميع على ا�صتحقاقه ..

حتية لك اأيها الرجل النبيل.. 

الوفـــــــــاء16 يـــوم 



ــاً ل�صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح 	•د. �صالح العجريي كان مدر�صَّ

17د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 





عـلمـًا من
أعـــالم الكـويت

د. يعقوب يو�صف الغنيم





�صن دار �صعاد ال�صباح كثرياً حني ترُ�صدر بني اآونة واأخرى كتباً تتناول فيها ال�صرية     حترُ

الذاتية لبع�ص البارزين من اأبناء الكويت يف جمال الثقافة العامة. فقد اأ�صدرت قبل 

ذلك كتاباً تناولت فيه �صرية االأ�صتاذ الفا�صل عبدالعزيز ح�صني واأن�صطته الثقافية 

جديداً  كتاباً  فت�صدر  امل�صمار  توايل جهودها يف هذا  االآن  وها هي  وال�صيا�صية. 

يتناول – يف هذه املرة – ن�صاأة وم�صرية واأعمال الفلكي الكبري الدكتور �صالح حممد 

العجريي. 

  والدكتور العجريي ميثل للكويت علما من االأعالم املهمة لي�ص يف جمال الفلك 

وحده واإن كان م�صهوراً بتملكه نا�صية هذا العلم وم�صهوراً مبعرفته العميقة له يف 

الكويت ويف خارجها، ولكنه َعلٌَم يف جماالت اأخرى �صوف يكون جمالها الكتاب الذي 

بني يدي. ف�صوف يجد فيه القارئ كثرياً مما يريد اأن يعرفه عن اأبي حممد وعن 

اأن�صطته املتعددة وثقافته العالية. 

  ال اأحد يف الكويت ال يعرف هذا الرجل، فهو كما قال االأولــون:  نار على علم. 

نَْعرفه منذ �صنني طويلة حني بداأ باإ�صدار تقومي العجريي الذي تطور و�صارت له 

ملحقات مهمة، ال ي�صتغني عنها التاجر اأو االأديب الكاتب. 

  

  وكان - منذ بداية اأمره باخرتاق علم الفلك - ين�صر ورقات ملونة ت�صم اإم�صاكية 

رم�صان، وكان اأول من يح�صرها ويطبعها ويوزعها باملجان، واأذكره حني كان يحمل 

كميات منها بيديه في�صلمها الأ�صحاب الدكاكني ممن يعرفهم، حتى يتم توزيعها على 

النا�ص قبل بدء ال�صهر الف�صيل مبا�صرة. 

21د. صـالح محمـد العجـيري
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  لقد اجتهد اأبو حممد يف �صبيل اكت�صاب املزيد من املعرفة بعلم الفلك، فمنذ وقع 

يبحث  اإليه منه،  يحتاج  ما  بكل  التزود  اإىل  ي�صعى  نف�صه وهو  العلم يف  حب ذلك 

البلدان  اإىل عدد من  الكويت عّمن عنده علم فياأخذ عنه علمه، وي�صافر  هنا يف 

قريبها وبعيدها حتى يرُلم مبا يريد هو اأن يرُلم به، زيادة على ما قد ح�صل عليه يف 

ال�صابق. 

يبداأ طريقه يف  العجريي وهو  الدكتور  املرء حني يرى مدى اهتمام    قد يعجب 

درا�صة علم الفلك ذلك الأن بدايته كانت تلفت االأنظار، و�صعيه اإىل التمكن من هذا 

العلم كان �صعياً حثيثاً ومنتجاً. واأول ما بداأ به، وهذا اأمر تلقيته منه مبا�صرة، اأنه 

كان ي�صكن يف حي القبلة مع والده، وكان اآنذاك �صاباً يافعاً، وقد ذكر اأن من جريان 

م�صكنهم جماعة من »اآل املع�صب« من قبيلة الر�صايدة الكرمية، وكانت جمموعة من 

هذه القبيلة ت�صكن يف ذلك املوقع، وملا وجده والده فيهم من الطيبة وح�صن اخللق 

والوفاء، فقد كان كثري املرور عليهم فكان يزورهم ويزورونه. وحني جاء وقت الربيع 

وهو الوقت الذي يذهبون فيه اإىل الرب، اقرتحوا على حممد العجريي اأن ياأخذوا 

ابنه �صالح معهم ، فهو لكرثة ما يرونه عندهم �صار كاأحد اأوالدهم. ووافق االأب على 

ذلك، ورحل االبن اإىل البادية يف معية هذا ال�صحب الطيب. 

   يف البادية َجورُّ يختلف عن َجِوّ املدينة، ويف �صمائها تتك�صف النجوم، فتبدي جمالها 

ورونقها وملعانها الرائع للم�صاهدين. وب�صبب نظره الدائم اإىل هذه االآية الكونية، 

�صار يت�صاءل عن اأ�صماء النجوم ومطالعها واجلهات املختلفة من الكون وغري ذلك، 

ومن  واملطالع،  باالأ�صماء  ويخربونه  غام�ص  كل  له  يف�صرون  الرجال  اأولئك  وكان 

من  الفلك وتابع درا�صته بكل و�صيلة حتى متكن منه، و�صار علماً  هنا ع�صق علم 

اأعالمه. 

الوفـــــــــاء22 يـــوم 



ا�صتغل  بخدمتها حني  قام  الذي  العجريي  ابنها �صالح حممد  الكويت  تن�ص    مل 

اأن  ي�صتطيع  جماالً  يرتك  ومل  احلكومية  الوظائف  من  بعدد  وا�صتغل  بالتدري�ص، 

تقدميه من خالله،  ي�صتطيع  ما  وقدم  اقتحمه،  اإال  لبلده  يقدم من خالله خدمه 

وهذا هو �صر حمبة النا�ص له وتقديرهم جلهوده التي ال تن�صى. وكان اأول اهتمام 

ناله من وطنه الكويت هو منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت، التي كانت 

اأول دكتوراه فخرية متنحها هذه اجلامعة الأحد من النا�ص، ويوم ح�صل على هذه 

ال�صهادة - وكان ذلك يف حفل كبري اأقيم على م�صرح اجلامعة- جاءته دعوة �صمو 

االأمري الراحل ال�صيخ جابر االأحمد اجلابر ال�صباح لكي يكرمه، وذهب اإىل مقابلة 

الدكتوراه،  ب�صهادة  ال�صيخ  ه 
َ
َهنَّاأ وقد  ال�صامية،  اللفته  بهذه  �صعيداً  اجلليل  االأمري 

وقدم له هدية هي جمموعة اأدوات ي�صتفيد منها امل�صتغل بعلم الفلك، وكانت هذه 

اأدوات مهمة وغالية الثمن ونادرة الوجود يف الكويت يوم ذاك. وقد كانت م�صدر 

�صعادة للدكتور العجريي ولكنه ا�صتاأذن �صمو االأمري يف اأن يقدم هذه الهدية كاملة 

لنادي الكويت العلمي، قائاًل هناك اأوالدي الذين اأحبهم واآمل لهم مب�صتقبل زاهر يف 

علم الفلك، واأنا غري منقطع عن النادي فلي اإىل هناك زيارات م�صتمرة فكاأن هذه 

االأجهزة بني يدي، وبذلك تكون الفائدة منها قد عمت عدداً اأكرب مما لو ا�صتحوذترُ 

عليها لنف�صي. فرد عليه �صمو االأمري قائاًل: بارك اهلل فيك، هذه الهدية لك واأنت 

ت�صتطيع الت�صرف بها كما تريد. 

  هذه �صفة من �صفات الدكتور �صالح حممد العجريي وهي االإيثار، حيث قدم 

اأبناءه املقبلني على درا�صة الفلك على نف�صه، واآثرهم بهذه الهدية االأمريية ملا يعرفه 

من فائدتها لهم.

23د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



  ولو اأننا تتبعنا اهتمامات الدكتور العجريي لوجدنا كثرياً من االأمور التي يتوىل 

القيام بها على الرغم من تقدمه يف العمر الذي يجعل من هو مثله يركن اإىل الراحة 

ويبتعد عن العمل ال�صاق املت�صعب. فهو ال يزال يوايل اإ�صدار ) تقومي العجريي( 

معلوماته يف  وين�صر  واآخــر  وقت  بني  اجلوية  االأحــوال  ببيان  تزويدنا  وي�صتمر يف 

ال�صحف لكل من يتقدم اإليه ب�صوؤال اأو بعدة اأ�صئلة تتعلق كلها بتجاربه يف احلياة.

وفــوق كل ذلك فاإنه يظهــر لنــا اأحياناً – عرب �صا�صة التلفزيون لكي يتحدث اإلينا 

وميتعنا بذكر املا�صي اجلميل الذي عا�صه، فن�صتعيد معه تلك االأيام ويتعرف اأبناوؤنا 

على ما فاتهم من تاريخ وطنهم واجنازات اأبائهم واأجدادهم. 

  واالآن .. فاإن هذا الكتاب الذي بني اأيدينا هو عمل من االأعمال املهمة التي ت�صرد 

لنا بيانات جلَيّة عن الدكتور �صالح حممد العجريي، واأهمية هذا الكتاب تكمن اأنه 

يحوي كتابات خمطوطة باأقالم اأ�صحابه واأحّبائه، فيهم من �صاحبه طوال حياته، 

اأن  اعتاد  التي  الديوانية  اأ�صحاب  وفيهم  العلم،  طلب  اأيــام  معه  َدَر�ــص  من  وفيهم 

يرتادها، لياأن�ص بروادها. وهذا هو ما ميكن اأن يرُطلق عليه ا�صم فكرة الكتاب وهي 

لعمري فكرة رائدة.

  اأ�صكر دار �صعاد ال�صباح على جهودها، كما �صكرتها على املبادرة بن�صر هذا الكتاب 

املهم. 

الوفـــــــــاء24 يـــوم 







المراصد الفلكية اإلسالمية ..

نقلـة نوعية في 
تـاريخ الفـلك

*
عبد الأمري املوؤمن 

	





  باإطالق املر�صد الفلكي الطائر )تل�صكوب هابل( اإىل الف�صاء عام 1990. يكون علم 

الفلك قد حّقق اإجنازا فلكياً فريداً يف التاريخ العلمي كله. فهذا التل�صكوب الطائر 

املتحرر من جو االأر�ص ي�صكل مر�صدا حقيقيا كامال ي�صتطيع اأن يرى بدقة، تبلغ 

ن�صبتها من خم�ص اإىل ع�صر مرات اأكرب من اأي تل�صكوب اأر�صي اآخر، مهما بلغت 

.
)1(

دقته

  واإذا عرفنا اأن علم الفلك يف هذا القرن، بتل�صكوباته ال�صوئية والراديوية وتطوراتها 

املختلفة، قدم اأكرث بكثري مما قدمه علم الفلك كله قبل هذا القرن. اإذا عرفنا ذلك 

ف�صندرك مدى اأهمية املرا�صد يف علم الفلك.

لكن هذا التطور املر�صدي مل يبداأ من نقطة ال�صفر، واإمنا هو نهاية -  واإن كانت 

ن�صبية - ل�صل�صلة طويلة ابتداأت من يوم رفع ذلك االإن�صان البدائي ب�صره متطلعاً اإىل 

�صماء، كلها اإثارة وحركات ومفاجاآت. واإذا جتاوزنا تفا�صيل التاريخ الفلكي الطويل، 

قبل الع�صر احلديث، ووقفنا اأمام حمطات اأ�صا�صية يف هذا التاريخ ف�صنكون اأمام 

مراحل فلكية حمددة:

1- مرحلة احل�صارات القدمية.
2- مرحلة احل�صارة اليونانية.

3- مرحلة احل�صارة العربية االإ�صالمية.

تكون  اأن  الطبيعي  ومن  بها.  اخلا�صة  فلكية مميزاتها  مرحلة  لكل  اأن  وال�صك    

املرحلة التالية اأكرث تطوراً من املرحلة ال�صابقة. لكن الذي ح�صل مع مرحلة الفلك 

يف احل�صارة االإ�صالمية اأنه جتاوز �صنة التطور التاريخي العادي. وحدثت طفرة اأو 

نقلة نوعية مّيزت هذا الفلك من �صائر الفلك القدمي.
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اأ�صا�صي - بناءة على    فقد بنى الفلك يف احل�صارة العربية االإ�صالمية - ب�صكل 

االأر�صاد واملالحظات والعيون املبا�صرة والعقول الواعية من خالل ميدان اأو �صاحة 

علمية ا�صمها املر�صد )Observatory(. وانت�صرت هذه املرا�صد الفلكية يف طول 

و�صمرقند،  واأ�صفهان،  والقاهرة،  وبغداد،  دم�صق،  يف  وعر�صه،  االإ�صالمي  العامل 

ومراغه، وغريها، مقدمة اأروع االإجنازات الفلكية يف التاريخ قبل احلديث.

ماقبل المراصد اإلسالمية.

  املر�صد الفلكي - اأ�صا�صاً - مبني لر�صد املعلومات الفلكية وت�صجيلها. يحتوي عادة 

اأجهزة واأدوات منا�صبة لر�صد االأجرام ال�صماوية والظواهر الفلكية املتنوعة  على 

اأخرى ومن  اإىل  من مرحلة  وكيفاً  واالأدوات كماً  االأجهزة  ودرا�صتها وتختلف هذه 

مر�صٍد اإىل اآخر، ح�صب تطور ذلك املر�صد.

بغرائب  اأو مرتفٍع مذهوالً  تلٍة  اأن االإن�صان البدائي كان يقف على    واإذا ت�صّورنا 

ال�صماء متابعاً هذا النجم وتلك الظاهرة فذلك هو مر�صده البدائي، اإْن �صَحّ اأن 

ن�صميه مر�صداً.

  وبالطبع كانت تلك املتابعة بدائية �صاذجة ذات اأهداف حمدودة جداً. اإنها ت�صورات 

ميثولوجية تختفي بني ثناياها ملحاٌت علمية. فكان ذلك الرا�صد ي�صيع بني الكواكب 

والنجوم ومعتقداته عن االأرواح واالأ�صباح واالآلهة والقوى اخلفية وما �صاكل ذلك.
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  لكن بظهور احل�صارات القدمية الكربى )امل�صرية، ال�صومرية، البابلية، ال�صينية 

وغريها( وظهور بدايات العلوم وتطور املالحظات الفلكية املحدودة، احتاج اإن�صان 

تلك احل�صارات اإىل ماي�صاعده على منوها وتطورها.

مكان  من  ال�صماء  ر�صد  اأَنّ  ووجد  الب�صيطة،  الفلكية  االأدوات  بع�ص  فاكت�صف    

د اأماكن معّينة  عاٍل خا�ص اأف�صل من ر�صدها من االأماكن املنخف�صة واملغربة، فحَدّ

كالتالل و�صطوح املعابد واالأبراج، وما اإىل ذلك.

  وعلى الرغم من اأن هدف الفلك يف تلك احل�صارات كان تنجيمياً، ي�صعى - يف 

الدرجة االأوىل - اإىل ك�صف الطالع والتنبوؤ مب�صتقبل امللك اأو الدولة، اأو كان الأغرا�ص 

عملّية كمعرفة املوا�صم واالأوقات املنا�صبة للزرع مما يتعلق بحياة ذلك املجتمع اإال 

اأنه ح�صل على اأر�صاد فلكية ممتازة، قدمت خدمة كبرية لعلم الفلك.

  يقول جورج �صارطون: »وبداأوا - يق�صد البابليني - �صل�صلة طويلة من االأر�صاد 

. .
)2(

التي لوالها ال�صتحال حتقيق القواعد العامة احلديثة«

  اإن تلك االأر�صاد مل تخرج من مرا�صد علمية متخ�ص�صة، اإذ مل ت�صاعد املرحلة 

الزمنية على ذلك. لكن ال�صك اأنها خرجت من اأماكن منا�صبة للر�صد. وميكن اأن 

اإحدى تلك االأماكن. بل ويعتقد بع�ص  التي بنيت داخل املعابد   
)3(

تكون الزقورات

 جلمع االأر�صاد وخدمة الفلك والتنجيم 
)4(

الباحثني: »اأنها كانت مرا�صد منوذجية«

واالآلهة التي كانت ال�صعوب تعتقدها. ولعَلّ برَج بابل هو اأحدرُ اأنواع املرا�صد اأي�صا. 

وهو برج يتاألف من ثماين طبقات ميكن الو�صول اإليها عن طريق درج خا�ص، على 

.
)5(

حد تعبري هريودوت�ص
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  ويذكر ول ديورانت اأن »هواجن« وهو حاكم �صيني قدمي عا�ص قبل نحو 4500 �صنة 

.
)6(

اأقام مر�صداً فلكيا لدرا�صة الكواكب والنجوم

اأما يف احل�صارة اليونانية فقد تطّور علم الفلك وبرز فلكيون �صهريون كهيبارخو�ص 

)يف حدود القرن الثاين قبل امليالد( وبطليمو�ص القلوذي )يف حدود القرن الثاين 

امليالدي(.

رفت لدى اليونانيني مرا�صد �صهرية منها املر�صد الذي اأقامه    واإىل جانب ذلك عرُ

هيبارخو�ص يف رود�ص، وعمل فيه من �صنة 161 - 130 ق.م، واأجرى بحوثاً فلكية 

االإ�صكندرية  ال�صهري االآخر بطليمو�ص فقد عا�ص يف مدينة  الفلكي  اأما   .
)7(

مهمة 

 اأعظم املرا�صد 
)8(

مب�صر، ور�صد يف مر�صدها ال�صهري امللحق مبتحف االإ�صكندرية 

الفلكية قبل االإ�صالم. وقد بلغ القمة يف عهد بطليمو�ص. وظل املر�صد االإ�صكندري 

وم�صر  ودم�صق  بغداد  يف  املرا�صد  واأن�صاأوا  العرب  نه�ص  حتى  العامل  يف  وحيداً 

.
)9(

وغريها

اإلسالم يوجه الفلك

االأعظم �صلى اهلل  الر�صول  تعاليم  وانت�صرت  الكرمي  القراآن  االإ�صالم ونزل    جاء 

عليه و�صلم فانبثقت ح�صارةٌ من نوٍع جديد، ح�صارة اختلفت عن جميع احل�صارات 

االأ�صياء،  درا�صة  يف  ال�صحيح  واملنهج  والعلم  باالإن�صان  اهتمت  ال�صابقة،  القدمية 

خاطبت يف الدرجة االوىل عقل االإن�صان منِبّهة اإياه اإىل اأَنّ هذا الكون الذي نعي�ص 

باالأ�صرار والظواهر املتنوعة واملثريات، وعليك اكت�صافها وحل األغازها.  فيه مليءٌ 
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 .
)10(

ْه عيونك اإىل االأر�ص: {قل �صريوا يف االأر�ص فانظروا كيف بداأ اخللف} وِجّ

ر يف   تفَكّ
)11(

ْه عيونك نحو ال�صماء: {قل انظروا ماذا يف ال�صموات واالأر�ــص} َوِجّ

الآيات  والنهار  الليل  واختالف  واالر�ــص  ال�صموات  خلق  يف  {اإن  اهلل:  خملوقات 

ويل االألباب، الذين يذكرون اهلل قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون يف خلق 
رُّ
الأ

 موؤكداً 
)12(

ال�صموات واالأر�ص ربنا ماخلقت هذا باطاًل �صبحانك فِقنا عذاب النار}

على االأدوات االأ�صا�صية يف املعرفة: {وجعل لكم ال�صمع واالأب�صار واالأفئدة لعلكم 

. وحمماًل االإن�صان م�صوؤولية ا�صتخدامها: {اإن ال�صمع والب�صر والفوؤاد 
)13(

ت�صكرون}

.
)14(

كل اأولئك كان عنه م�صوؤوال}

الت�صتطيع  الطبيعة،  معرفة �صحيحة عن  ا�صتقاء  الت�صتطيع  االآيات  وبغري هذه    

ره من املعرفة امل�صو�صة غري  َحَذّ اأ�صياء. ويف الوقت نف�صه  اكت�صاف ما حولك من 

العلمية، امل�صتقاة من عقلية االآباء وخرافاتهم واأ�صاطري االأولني. قال تعاىل: {واإذا 

قيل لهم اتبعوا ما اأنزل اهلل قالوا بل نتبع ما األفينا عليه اآباءنا اأولو كان اآباوؤهم ال 

.
)15(

يعقلون �صيئاً وال يهتدون}

احل�صارة  اأجــواء  عا�ص يف  امل�صلم ممن  بل غري  امل�صلم،  االإن�صان  انتبه  هنا  من    

االإ�صالمية، انتبه اإىل املنهج ال�صحيح يف درا�صة االأ�صياء، النظر والتعقل واال�صتنتاج. 

واأدراك اأن �صمعه وب�صره وحوا�صه وعقله ت�صتطيع اكت�صاف اأ�صياء كثرية جداً، اإذا 

ا�صتخدمت ا�صتخداماً �صحيحاً. وبداأ يدر�ص االأ�صياء وفق املنهج ال�صحيح، ف�صَوّب 

باأدوات فلكية علمية  عيونه نحو ال�صماء، وراح يتابع وي�صتقرىء وي�صجل م�صتعيناً 

مقدماً من خاللها اإجنازات رائعة. ويف الوقت نف�صه ابتعد عن خرافات القدماء 
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واأ�صاطريهم، ون�صبة مايحدث على االأر�ص اإىل الكواكب والنجوم وال�صم�ص والقمر 

كان  كما  والقوة،  لها  اأ�صياء الحول  اإىل  والتعقل،  الت�صمع  التي  الكونية  والظواهر 

ال�صاأن عند امل�صريني والبابليني واالإغريق وغريهم.

  فلم يعد االعتقاد باأثر الكواكب على االإن�صان يف م�صتقبله وتقرير م�صريه مقبوالً 

اهلل  بيد  الدنيا  وحوادث  النا�ص  وم�صائر  فالغيب  االإ�صالمي،  ال�صرع  يف ح�صابات 

 .
)16(

هو}  اإال  اليعلمها  الغيب  مفاحت  وعنده  تعاىل:  قــال  هو،  اإاّل  اليعلمها  تعاىل 

. وهناك اآيات 
)17(

وقال اأي�صاً: {قل اليعلم من يف ال�صموات واالأر�ص الغيب اإال اهلل}

م�صابهة كثرية.

  لقد اجته امل�صلمون اإىل علم الفلك احلقيقي البعيد عن اخلرافات واخلزعبالت، 

بتوجيٍه من اآيات القراآن الكرمي التي حتثرُّ على النظر اإىل ال�صماء، وبت�صويٍق من 

اأمثال قوله تعاىل:    االآيات الكثرية التي تتحدث عن ال�صماء واأجرامها وظواهرها 

{وال�صم�ص جتري مل�صتقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر ّقدرناه منازل حتى 

عاد كالعرجون القدمي، ال ال�صم�ص ينبغي لها اأن تدرك القمر وال الليل �صابق النهار 

.
)18(

وكل يف فلك ي�صبحون}

اإثارات حقيقة للفرد امل�صلم املتطِلّع اإىل بناء ح�صارة متكاملة. اإ�صافة اإىل  اإنها    

احتياجه مادة علمية فلكية �صحيحة وقيا�صات فلكية م�صبوطة لغر�ص اأداء بع�ص 

الواجبات ال�صرعية املرتبطة ببع�ص الظواهر الفلكية كال�صم�ص والقمر والك�صوف 

اليوم  اأكرث من مرة يف  تتكرر  اأداًء �صحيحا ودقيقا. فال�صالة فري�صة  واخل�صوف 

من  اأوقاتها  وتختلف  وغروبها،  ال�صم�ص  بطلوع  مبا�صراً  ارتباطاً  وترتبط  الواحد، 

البلد  عر�ص  امل�صلم  يعرف  اأن  يجب  هذا  وعلى  يوم.  اإىل  يوم  ومن  اآخر  اإىل  بلد 
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ولي�ص هذا  االأ�صا�صية.  ال�صفق  واأحوال  الربوج  ال�صم�ص يف فلك  اجلغرايف وحركة 

كافيا فامل�صلي يجب اأن يتجه اإىل القبلة يف مكة املكرمة، وهذا ي�صتلزم اأن يعرف 

�صمت القبلة، وال يتم ذلك اإال بحل م�صاألة من م�صائل علم الهيئة الكروي مبنية على 

.
)19(

ح�صاب املثلثات

  وقد اأكد هذا املعنى امل�صت�صرق االإيطايل نالينو بقوله: »اإن ارتباط بع�ص اأحكام ال�صريعة 

.
)20(

بامل�صائل الفلكية زاد امل�صلمني اهتماماً مبعرفة اأمور ال�صماء والكواكب«

من هنا ندرك، كم كان الدافع قوياً لنمو علم الفلك وتطوره، وابتعاده عن التنجيم 

وال�صعوب  احل�صارات  بها  اآمنت  التي  واخلزعبالت  واالآلهة  القدمية  واخلرافات 

القدمية قبل االإ�صالم.

  وهذا اليعني اأن التنجيم واالعتقاد بتاأثري ال�صماء على االأر�ص واأهل االأر�ص اختفى 

متاماً يف احل�صارة االإ�صالمية. لقد بقي وله رّواده، لكنه يف خط مواز خلط الفلك 

وال�صنة  الكرمي،  القراآن  قبل  من  ورف�ص  ريبة  مو�صع  كان  واإن  الر�صدي.  العلمي 

.
)21(

النبوية ال�صريفة وعلماء امل�صلمني 

ا�صتدعى  الفلك  وال�صنة يف جمال علم  القراآن  ه  اأكــَدّ الذي  ال�صحيح  االإجتاه  اإن    

ا�صتخدام اأدواٍت علميٍة منا�صبة واإجراءاٍت عملية �صحيحة. فكانت املرا�صد الفلكية 

معها  وكان  ظلّهم،  ومن يف  امل�صلمني  الفلك  لعلماء  احلقيقي  امليدان  مكان  كل  يف 

اأدواتها واأجهزتها واآالتها املختلفة. وكانت النتائج رائعة، مادًة فلكية علمية عاملية، 

�صادت الع�صور الو�صطى، وعرث عليها الغرب فرتجم الكثري منها، وبنى فلكه على 

اأعمدتها.
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المراصد األولى في اإلسالم

الفلك  فيها  بداأ  التي  هـ(   158( العبا�صي  املن�صور  واإذا جتاوزنا مرحلة اخلليفة    

العربي االإ�صالمي بالن�صوء والنمو من خالل اهتمام املن�صور بالتنجيم ومتابعة هذه 

املادة وتكليفه الفلكي حممد بن اإبراهيم الفزاري )180 هـ( برتجمة كتاب »ال�صند 

 باعتبار اأن ال�صمة املميزة لهذه 
)22(

هند« الذي جاء به عامل ريا�صي �صمن وفد الهند

الفرتة الروح التنجيمية وعدم تطور االأر�صاد الفلكية. اإذا جتاوزنا هذه املرحلة اإىل 

ع�صر املاأمون العبا�صي )218 هـ( ف�صنكون اأمام مرحلة علمية من اأزهى ع�صور العلم 

يف احل�صارة االإ�صالمية.

  ويف هذا العهد منا علم الفلك وتطّور، بل تاأ�ص�ص الفلك العلمي احلقيقي ونحا 

منحًى علمياً ر�صدياً، اأذهلت اإجنازاته القرون الو�صطى كلها. فحني تقراأ امل�صادر 

التي اأرخت االإجنازات العلمية لع�صر املاأمون جتد اأول مرة يف التاريخ اأر�صاداً جّمة 

وعلماء ر�صاداً حقيقيني، واأزياجاً )جداول فلكية( جمة اأي�صاً. وما ذلك اإاّل ب�صبب 

اإن حالة  الر�صد.  و�صاحات  واملرا�صد  العلمية  الفلكية  بــاالأدوات  الفلك  علم  ربط 

الر�صد هذه جاءت جديدة مل تكن معروفة بهذا التو�صع وتلك الكثافة.

زمن  كانت  االإ�صالمية  املرا�صد يف احل�صارة  اأول  اأن  العلمي  التاريخ  لنا  ويذكر    

املاأمون، فيذكر القفطي اأن الر�صد ح�صل �صنة 215 و216 و217. اأي يف اأواخر حياة 

املاأمون. فقد اأمر هذا اخللفية جماعة من الفلكيني الر�ّصاد اأن ير�صدوا الكواكب 

.
)23(

وي�صلحوا االآالت الفلكية يف منطقة ال�صما�صية ببغداد وجبل قا�صيون بدم�صق
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املج�صطي  كتاب  ما جاء يف  املاأمون على  وقوف  االجتــاه هو  لهذا  الدافع  وكان    

للعامل الفلكي بطليمو�ص من معلومات فلكية مغرية. فتقدم اإىل العلماء الريا�صيني 

والفلكيني ليقوموا بر�صِد الكواكب ويختربوا حقيقة ماجاء فيه.

  ويف هذا ال�صدد يقول حاج خليفة: »ملا اأف�صت اخلالفة اإىل عبداهلل املاأمون بن 

الر�صيد العبا�صي وطمحت نف�صه الفا�صلة اإىل درك احلكمة و�صمت همته ال�صريفة 

املج�صطي  كتاب  على  وقته  يف  العلماء  ووقف  الفل�صفة  علوم  على  االإ�صراف  اإىل 

اأن جمع  على  نبله  �صرفه وحداه  بعثه  فيه  املو�صوفة  الر�صد  اآالت  �صورة  وفهموا 

علماء ع�صره من اأقطار مملكته واأمرهم اأن ي�صنعوا مثل تلك االآالت واأن يقي�صوا 

بها الكواكب ويتعرفوا اأحوالها بها كما �صنعه بطليمو�ص ومن كان قبله، ففعلوا ذلك، 

.
)24(

وتولوا الر�صد بها مبدينة ال�صما�صية وبالد دم�صق من اأر�ص ال�صام« 

  هذان هما املر�صدان االأوالن يف االإ�صالم كما يبدو، والنعرف مرا�صد اإ�صالمية 

قبلهما. واإذ ال اآثار باقية لهما يف الوقت احلا�صر وال تفا�صيل عنهما فنحن جنهل 

امل�صتخدمة  االآالت  وتفا�صيل  وم�صاحتيهما  وحجميهما  بنائهما  و�صكل  طبيعتهما 

فيهما.

فهل 
)26(

ذكروا مر�صداً اآخر ملحقاً ببيت احلكمة 
 )25( 

  ثم اإن هناك عدداً من الباحثني

كان للماأمون يف بغداد مر�صدان، مر�صد ال�صما�صية )املذكور يف امل�صادر( واملر�صد 

امللحق ببيت احلكمة ببغداد )غري املذكور يف امل�صادر(، اأم اأن املر�صد امللحق ببيت 

احلكمة هو نف�صه مر�صد ال�صما�صية ببغداد، ولي�ص مال�صقاً لبيت احلكمة، البيت 
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الذي جنهل مكانه يف خارطة بغداد؟

  امل�صادر التي ذكرت بيت احلكمة والر�صد الفلكي مل ت�صعفنا مبعلومات وافية عن 

مر�صد املاأمون اأو مرا�صده. لكن ميكن القول هنا: اإن هناك مر�صداً مهماً واحداً 

يف بغداد هو مر�صد ال�صما�صية الذي ذكره القفطي عدة مرات، ر�صد فيه فلكيو 

عي�صى  بن  وعلي  عبدامللك  بن  وخالد  من�صور  اأبي  بن  يحيى  اأمثال  احلكمة  بيت 

االإ�صطرالبي والعبا�ص اجلوهري وغريهم. والي�صتبعد اأن تكون هناك اأماكن اأخرى 

للر�صد ت�صاعد ذلك املر�صد.

باإن�صاء  اهتم  املاأمون  الأن  فبعيد،  بغداد  ماأموين يف  اأكرث من مر�صد  وجود  اأما    

مر�صدي  اأَنّ  ورد  من�صور  اأبي  بن  يحيى  ترجمة  ففي  حياته.  اأواخــر  يف  املرا�صد 

ن�ِصئا يف اأعوام 215 و216 و217. اأي قبل وفاة املاأمون بقليل 
رُ
اأ ال�صما�صية وقا�صيون 

- كما ذكرنا - ويوؤيد ذلك اأن اأر�صاد اأولئك الرٌّ�صاد »اأول اأر�صاد كانت يف مملكة 

على حد تعبري �صاعد االأندل�صي.
)27(

االإ�صالم« 

المراصد اإلسالمية تنتشر وتتطور

  املر�صد املاأموين اأو املرا�صد املاأمونية، واإجنازاتها الر�صدية الكثرية واجليل اجلديد 

من الر�ّصاد الذي اأفرزته موؤ�ص�صة بيت احلكمة واجلو العلمي اجلديد فتحت اآفاقاً 

الفلك  وهو خال�صة  اليوناين،  الفلك  كان  فاإن  قبل،  من  معروفة  تكن  ر�صدية مل 

القدمي كله، واملتمثل باأفكار هيبارخو�ص وبطليمو�ص ب�صكل اأ�صا�صي، واملتاأثر باأجواء 

يهتم  ريا�صيا مل  كان عقليا  اأن  بعد  اليوناين  والتجريد  واأر�صطو  املثايل  اأفالطون 
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كثرياً باالأر�صاد والواقع املنظور، فتحّول بفعل احلالة االإ�صالمية اجلديدة اإىل نوع 

اآخر، اإىل فلك علمي ر�صدي يخرج من قلب املر�صد. قال غو�صتاف لوبون: »قال 

دالنرب يف كتاب تاريخ علم الفلك: اإذا ا�صتطعت اأن تعّد بني االإغريق را�صدين اأو 

.
)28(

ثالثة راأيت بني العرب عددا كبرياً من الر�صاد« 

  ويعني هذا �صيوع املرا�صد وانت�صارها يف اأرجاء العامل االإ�صالمي. وقد تبع هذا 

ال�صيوع واالنت�صار تطّورها وتعدد وظائفها واإجنازاتها املتنوعة. وميكننا هنا اإيراد 

بع�ص ال�صواهد على تطور املرا�صد:

جبل  على  ببغداد(  ال�صما�صية  مر�صد  )غري  االآخر  مر�صده  املاأمون  اختار  لقد   -

املنا�صب  املوقع  درا�صة  بعد  جاء   - �صك  دون   - االختيار  وهذا  بدم�صق.  قا�صيون 

للر�صد، قدمها له اأهل اخلربة على االأكرث.

- ومثل ذلك، اختيار مر�صد مراغه ال�صهري، الذي برُني على تٍل حمدد من املدينة. 

اأحد علماء املر�صد يف كتابه  العر�صي )664 هـ(  الدين  الفلكي موؤيد  العامل  يذكر 

مبدينة  املحرو�ص  بالر�صد  عملناها  التي  االآالت  االآن  »فليذكر  االأر�صاد«:  »كيفية 

.
)29(

مراغه على التل الذي باجلانب الغربي منها بالقرب من املدينة« 

- وحني اأراد املاأمون البطائحي بناء مر�صده نحو �صنة 516 هـ طلب ذلك على وفق 

اأن  ورد  فقد  و�صفاوؤه.  الهواء  نقاوة  املوا�صفات  تلك  بني  ومن  خا�صة.  موا�صفات 

لق بالقاهرة فتغرّي بعد يوم وليلة وعلق بقلعة اجلبل فتغرّي بعد يومني، وعلق  اللحم عرُ

وهذا �صاهد على 
 )30(

يف مو�صع الر�صد فلم يتغري ثالثة اأيام ولياليها لطيب هوائه 
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مدى دقة الطريقة ال�صحيحة يف اختيار مكان الر�صد.

»يف  فتقول:  �صامراء  مر�صد  عن  هونكه  زيغريد  االأملانية  امل�صت�صرقة  وتتحدث   -

مر�صد �صامراء كانت األة ذات �صكل دائري حتمل �صور النجوم ورموز احليوانات 

يف و�صطها، تديرها قوة مائية. وكان كلما غاب جنم يف ال�صماء اختفت �صورته يف 

اللحظة ذاتها يف االآلة. واإذا ماظهر جنم يف قبة ال�صماء ظهرت يف اخلط االأفقي 

.
)31( 

من االآلة

هذه اأمثلة قليلة لطبيعة املرا�صد يف احل�صارة االإ�صالمية وتطّورها وتنَوّعها، وميكن 

ذكر املزيد منها. وهنا نذكر بع�ص املرا�صد التي �صجلها تاريخنا العلمي:

.
)32(

1- مر�صد اأبناء مو�صى بن �صاكر القائم على قنطرة بغداد املوؤدية اإىل باب الطاق 
.
)33(

2- مر�صد بني االأعلم ببغداد �صنة 250 هجرية 
3- املر�صد ال�صريف الذي اأمر �صرف الدولة ببنائه يف دار اململكة يف اآخر الب�صتان باجلانب 

.
)34(

ال�صرقي من مدينة بغداد يف حدود �صنة 378 هجرية 

.
)35(

4- مر�صد اأبي عبداهلل البتاين الفلكي ال�صهري يف ال�صام 
.
)36(

5- مر�صد ابن ال�صاطر العامل  الفلكي يف ال�صام 
.
)37(

6- مر�صد اأبي حنيفة الدينوري يف اأ�صفهان 
.
)38( 

7- مر�صد اأبي الريحان البريوين
.
)39( 

8- املر�صد احلاكمي مب�صر �صنة 250 هجرية
.
)40(

9- مر�صد مراغه، بناه ن�صري الدين الطو�صي �صنة 657 هجرية 
.
)41( 

10- مر�صد األغ بك ب�صمرقند �صنة 823 هجرية
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  هذه مناذجرُ للمرا�صِد الكثريِة املنت�صرة يف العامل االإ�صالمي نكتفي بذكرها. ولعّل 

اأ�صهرها واأكربها هو مر�صد مراغه يف حمافظة تربيز االإيرانية. وهو مر�صد متطور 

اإىل املرا�صد االإ�صالمية االأخرى. يقول من دخل املر�صد »فراأيت فيه من  قيا�صياً 

اآالت الر�صد �صيئاً كثرياً منها ذات احللق، وهي خم�ص دوائر متخذة من نحا�ص، 

االأوىل دائرة ن�صف النهار وهي مركوزة على االأر�ص ودائرة ودائرة معدل النهار، 

ودائرة منطقة الربوج، ودائرة العر�ص، ودائرة امليل. وراأيت الدائرة ال�صم�صية يعرف 

واإ�صطرالبات كثرية وكتباً  تكون �صعة قطره ذراعاً  واإ�صطرالباً  الكواكب  بها �صمت 

. وقد عمل يف هذا املر�صد عدٌد كبري من العلماء والفلكيني من خمتلف 
)42(

كثرية« 

. واجلدير بالذكر اأن اأطالل هذا املر�صد الزالت باقية اإىل االآن. 
)43(

اأنحاء العامل 

ال�صرقي وال�صمال  فقد اكت�صفت بقايا الربج املركزي منه، ويف اجلنوب واجلنوب 

فلكية  الأغرا�ص  �صممت  دائرية  اأق�صام  خم�صة  اكت�صفت  املركزي،  للربج  ال�صرقي 

.
)44(

حمددة. وهناك اأق�صاٌم مكت�صفة اأخرى 

المراصد اإلسالمية تفرز فلكًا علميًا

الفلك  اإىل  ون�صوئه  بدايته  ا�صتند يف  االإ�صالمي  الفلك  اأن علم  الرغم من    على 

االأجنبي )وهو فلك نظري يف الغالب( وخا�صة الفلك اليوناين من خالل املج�صطي 

لبطليمو�ص، اإاّل اأنه متّيز يف طول تاريخه من الفلك القدمي كله. وذلك ب�صبب النهج 

العلمي اجلديد الذي �صار فيه، وقّدم من خالله اإجنازاته. فلم يقف هذا الفلك عند 

حدود النظريات واالأفكار املجردة التي ورثها عن اليونان، واإمنا جاءت االإجنازات 

العامل  اأنحاء  يف  املنت�صرة  الكثرية  الفلكية  املرا�صد  خالل  من  املــّرة  هذه  الفلكية 

العربي واالإ�صالمي واالأدوات الفلكية املتنوعة التابعة لها، جاءت ب�صكل اأخر يختلف 
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عن اإجنازات العامل القدمي، جاءت علمية اأفرزتها عيوٌن �صهرت طوياًل يف مراقبة 

ل نتائج املراقبة الطويلة على �صكل جداول فلكية  ال�صماء واأجرامها الكثرية لت�صِجّ

ا�صمها االأزياج، ومفردها زيج. والزيج - كما يقول اخلوارزمي - »كتاب فيه يح�صب 

. ويف 
)45(

�صري الكواكب، ومنه ي�صتخرج التقومي، اأعني ح�صاب الكواكب ل�صنة �صنة« 

تاريخنا الفلكي �صاعت االأزياج واالأرقام الفلكية وانت�صرت. فقد خلَّف علماءرُ الفلك 

زمن املاأمون اأزياجاً كثرية جمعوا فيها نتائج اأر�صادهم، ويذكر امل�صت�صرق نالينو اأنهم 

رف بالزيج املمتحن، وهو مبني على اأر�صادهم املمتحنة  ا�صرتكوا يف تاأليف زيج عرُ

.
)46(

التي قاموا بها 

  ثم جاء فلكيون اآخرون وقّدموا اإجنازات اأكرث تطوراً، وخلّفوا اأزياجاً مهمة كثرية، 

منها الزيج ال�صابي للبّتاين، الزيج ال�صامل للبوزجاين، الزيج احلاكمي البن يون�ص، 

. وال�صك اأن 
)47(

لغ بك وغريها 
رُ
الزيج االإيلخاين للطو�صي، زيج ابن ال�صاطر، زيج اأ

كرثة تلك االأزياج دليٌل على �صيادة الفلك العلمي واالأرقام الفلكية.

وفـي الوقت الذي �صاعت فيه املرا�صد واالأزياج الفلكية، �صاعت تبعاً لذلك االآالت 

الفلكية املتنوعة، اإذ تطلّب املرا�صدرُ اآالٍت جتعل منه وحدة عمل متكاملة. فاإ�صافة 

اإىل ماكان معروفاً من االآالت الفلكية القدمية كاالإ�صطرالب وذات احَللَق وغريهما، 

طّور الفلكيون امل�صلمون االآالت الفلكية القدمية، وابتكروا اآالت ر�صدية جديدة مل 

تكن من قبل.

  اإن انت�صار املرا�صد الفلكية بال�صكل الذي ذكرنا وتطورها وكرثة االآالت الفلكية 

واإجنازات  ر معلومات  وَفّ املرا�صد،  اأفرزتها  التي  االأزياج  وتنوعها وكرثة  الر�صدية 

فلكية رائعة وجّمة.
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ومن تلك املعلومات واالإجنازات:

- ماجاءت به اأر�صاد الفلكي الريا�صي ثابت بن قره )288 هـ( فقد قدم هذا الفلكي 

يف  مذهبه  فيه  بنّي  كتاب،  يف  وجمعها  ببغداد،  توالها  لل�صم�ص  ح�صاناً  »اأر�صاداً 

ال�صم�ص، وما اأدركه بالر�صد يف مو�صع اأوجها ومقدار �صنيها وكمية حركاتها و�صورة 

.
)48(

تعديلها« 

اأبو عبداهلل البتاين الفلكّي )317 هـ( الر�صد من �صنة 264 هـ اإىل �صنة  - وابتداأ 

. وحدد بدقة كبرية ميل الدائرة 
)49(

306هـ واأثبت الكواكب الثابتة يف زيجه ل�صنة 299 

لل�صم�ص،  واملتو�صط  احلقيقي  واملدار  والف�صول،  املدارية  ال�صنة  وطول  الك�صوفية 

و�صحح جملًة من حركات القمر والكواكب ال�صيارة، وا�صتنبط نظريًة جديدًة ت�ّصفرُّ 

عن كثري من احلذق و�صعة احليلة لبيان االأحوال التي يرى بها القمر عند والدته، 

و�صبط تقدير بطليمو�ص حلركة املبادرة االعتدالية. وله اأر�صاد جليلة اعتمد عليها 

.
)50(

دنثورن �صنة 1749 لتحديد ت�صارع القمر يف حركته خالل قرن من الزمان 

ال�صخ�صية  الفلكّي )376 هـ( على م�صاهداته  ال�صويف  اعتمد عبدالرحمن  - وقد 

يف اإثبات �صور الكواكب مرُ�صححاً بذلك كثرياً من م�صاهدات ال�صابقني. يقول يف 

اأقدارها ومراتبها يف العظم وال�صغر فعلى ما وجدناه  »اأما  الكواكب:  كتابه �صور 

.
)51(

بالعيان«

- ور�صد اأبو �صهل الكوهي الفلكي )390 هـ( الكواكب ال�صبعة يف م�صريها وتنقلها يف 

.
)52(

بروجها على مثل ما كان املاأمون فعله يف اأيامه 

اأر�صاداً مهمة عن  اأبن يون�ص ال�صديف امل�صري )399 هـ(  الفلكي  - و�صجل العامل 
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الك�صوف واخل�صوف يف زيجه ال�صهري. ويذكر اأنه �صجل ك�صوفاً وخ�صوفاً يف القاهرة 

.
)53(

نحو �صنة 978 ميالدية واأثبت فيهما تزايد حركة القمر 

بالزرقايل  املعروف  النقا�ص  يحيى  بن  اإبراهيم  االأندل�صي  الفلكي  العامل  وقام    

)490هـ( بر�صد 402 ر�صد لتعيني البعد االأبعد لل�صم�ص )االأوج(. وقد اأثبت اأول مرة 

.
)54(

يف التاريخ العلمي حركة اأوج ال�صم�ص بالن�صبة للنجوم 

لغ بك وغريهم 
رُ
  ور�صد اآخرون كثريون، منهم البريوين، والطو�صي، وابن ال�صاطر، واأ

ورائعة  كثرية  فلكية  واإجنــازات  اأر�صاداً  قدموا  ذلك  كل  ومن  ذكرهم.  يطول  ممن 

اأودعوها يف االأزياج واملوؤلفات الفلكية االأخرى وكانت احل�صيلة النهائية، فلكاً علمياً 

فاق كل الفلك القدمي قبل الع�صر احلديث. ون�صتطيع اأن نقول: لوال الروح العلمية 

االآالت  وتطوير  اأ�ص�صوها  التي  الكثرية  واملرا�صد  وامل�صلمون  العرب  حملها  التي 

الفلكية على يد فلكيني مبدعني لبقي الفلك يف �صجن النظريات املجردة، وملا تّطور 

واأ�صبح اأ�صا�صاً متيناً من اأ�ص�ص الفلك احلديث. 

	•عن جملة اآفاق الثقافة والرتاث -
دبي - مركز جمعة املاجد - ال�صنة 3 -

العدد12 - مار�ص1996 �ص 51 - 62
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صالح العجيري .. 
يقظة عالم فلك

اأ�صرف اأبو اليزيد
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»اأيها املواطن الكرمي، لقد حالت ظروف قاهرة دون ظهور تقوميي يف العام املن�صرم، ويف 

هذه ال�صنة هياأ اهلل يل جميع الو�صائل لطبعه. ول�صوف يكون معرو�صا عليك بعد مدة وجيزة، 

و�صتجد فيه الدقة وال�صبط، والعلم ال�صحيح، واملعرفة احلقة، و�صتتعهد )مكتبة اخلليج( 

ببيعه وتوزيعه فارقب ن�صختك منذ االآن ففيها مثل حي ليقظة علم الفلك يف بالدك، كما اأن 

يف اقتنائك لها مثال حيا لوطنيتك وت�صجيعك.«

الفلك �صالح العجريي حتت عنوان  با�صمه عالمة  الذي وّقعه  تلك كانت كلمات االإعالن 

)تقومي العجريي ل�صنة 1368 هـ( واملن�صور يف العدد الرابع من جملة )كاظمة( ال�صادر يف 

ت�صرين االأول )اأكتوبر ( �صنة 1948م. وال اأجدين باحًثا عن تو�صيف لرحلة 65 عاًما تلت هذا 

التاريخ �صوى ما خل�صته كلمات االإعالن املوجز: »َمثٌل حٌيّ ليقظِة ِعلم الفلك«، ومن ثم فال 

اأجد و�صفا اأدق من �صرية �صالح العجريي اإال اأنها م�صرية و�صاءة ليقظة عامل فلك.

ملن ال يعرف )كاظمة(، فهي جملة كويتية �صهرية والتعريف املوجز بها �صروري الأنه ير�صم 

لنا اجلو الذي احت�صن نبوغ العجريي واأترابه واأقرانه ورفاقه، فما كان من ثمر اإال واحتاج 

تربة �صاحلة لينمو، ومل يكن ذلك االإعالن اإال ق�صا�صة، بينما خ�ص�صت �صفحات من جملة 

)كاظمة( ـ كما �صرنى ـ لن�صر )العلوم والفنون(؛ تلك الزاوية التي اأعطاها العجريي قلمه، 

وذلك املجال الذي وهبه حياته.

كانت جملة »كاظمة« بداية ال�صحافة على اأر�ص الكويت، فبعد ظهور النفط يف عهد املرحوم 

وعمرانا،  وم�صت�صفياٍت ع�صرية  مدار�َص حديثة  اآثار اخلري  اجلابر، ظهرت  اأحمد  ال�صيخ 

وبعثاٍت اإىل بالد العرب والعجم، وبقيت اأمنية اإ�صدار جملة كويتية )من داخل الكويت ولي�ص 

من خارجها( اأماًل لكل اأديب ومفكر وكاتب من اأبناء الكويت.
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وقد حتول هذا احللم اإىل حقيقة حني و�صلت البالد مطبعة املعارف، فظهرت )كاظمة(، 

)العربي(، خا�صة حني  اإن ظهور كاظمة كان متهيًدا لظهور جملة  اإذا قلت  اأغايل  ول�صت 

نرى ذلك الرابط بينهما، وهو ال�صاعر االأ�صتاذ اأحمد ال�صقاف، الذي اأ�ص�صها وتوىل رئا�صة 

حتريرها، الذي طورها يف جملة )االإميان( مطلع 1953 عن النادي الثقايف القومي، لتكون 

)العربي( قمة ما �صعى اإليه و�صبا له، حلًما اأ�صبح حقيقة يف مطلع دي�صمرب 1958م.

وما  الفلك  علم  اإ�صاعة  م�صروع  »ال�صقاف«، ظل  اإن�صاء جملة هاج�ص  م�صروع  كان  ومثلما 

ات�صل به من علوم هاج�ص »العجريي«، وما االأعمال العظيمة اإال �صرية رجال عظام، لذلك 

�صنقراأ بع�صا من �صريته، قبل اأن نطالع قطوفا من �صطوره، يف )كاظمة( التي كانت اأول كلمة 

حتت ا�صمها )علوم(.

 يف منزل املال حممد �صالح عبدالعزيز العجريي كان االبن النابغة �صالح هو االأكرب بني 

اأخوة ت�صعة؛ خم�صة من الذكور واأربع من االإناث، ولي�صتد العجب حني نعرف اأن هذا ال�صبي 

يف �صنة الثانية ع�صر فقد اأمه، فاأ�صبح م�صئوال عن عائلة كان االأب يغيب عنها طيلة النهار 

يف عمله ببلدية الكويت. كان عوده �صديًدا الأن اأباه اأخذه ـ وهو يف �صن الرابعة ـ ليتعلم حياة 

اأ�صكال  تتفجر يف  املوهبة كانت  ال�صظف. لكن  ال�صديد حَدّ  البادية، بق�صوتها واقت�صادها 

الفقه  الكرمي واحل�صاب وبع�ص  والقراآن  والكتابة  القراءة  تَّاب  الكرُ متباينات، فهو در�ص يف 

و1928م،   1922م  عامي  بني  والده  اأن�صاأها  االأطفال  لرتبية  انخرط مبدر�صة  ثم  واحلديث، 

ليلتحق باملدر�صة املباركية �صنة 1937م، ويوؤهله نبوغه وفطنته للنجاح حتى يتم درا�صة ال�صف 

الثالث  لل�صف  جديد  ف�صل  الفتتاح  الطالب  من  كاف  عدد  وجود  )لعدم  الثانوي  الثاين 

الثانوي(. ولذلك يف العام التايل يتجه اإىل التمثيل �صابا وميار�صه فرتة لي�صت بالهينة، بني 
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عام 1938م و1961م، حتى لتح�صب اأن من كتب لي�ص هو من َمّثل، وكاأنني اأمام ويليام �صك�صبري 

كويتي، ميثل على امل�صرح، ويكتب حني يخلو لنف�صه.

خالل هذه الفرتة ولد عامل الفلك، وقد انطلقت �صرارة هوايته �صنة 1933، يف البادية، ويبدو 

اأن ذلك الع�صق لعامل النجوم كان تتويجاً الهتمام مبكر بتف�صري الظواهر الطبيعية التي راآها 

يف البادية، فمثل هذا الفتى، وخالل �صنوات تردده على ال�صحراء، مل يكن لي�صغلها �صوى 

�صماء تتحرك فيها النجوم، ورجال يقراأونها كما لو كانوا يقراأون من كتاب مفتوح. وتلقى 

العجريي درو�ًصا يف الفلك من خالل اآلة قدمية ت�صمى اآلة »الربع املجيب« على يد بيت »اآل 

النبهان« باحلجاز يف مكة املكرمة مب�صاعدة االأ�صتاذ عبدالرحمن قا�صم احلجي.

�صواء  بغداد،  من  القادمة  التقاومي  على  اطلع  قد  بالفلك  املهتم  ال�صاب  ذلك  اأن  �صك  وال 

الكويتية املطبوعة هناك اأو العراقية، مثلما اطلع على تقاومي م�صرية كتقومي )ال�صمريل(، 

ليقرر اأن ي�صدر تقوميه اخلا�ص يف 1944م. ففي عام 1944م كتب العجريي تقومياً موجًزا 

ي�صم ورقة واحدة لكل �صهر وطبعه على نفقته اخلا�صة يف بغداد، ثم كتب يف العام التايل 

تقومًيا اأكرب واأر�صله اإىل �صديق له يف بغداد ليطبع 500 ن�صخة يف مطبعة )ال�صريان( التي 

كانت تطبع التقاومي العراقية.

واحلقيقة اأن العجريي كان دائًما يعمل بالتوازي، فهو يهتم بالفلك وميثل، ويكتب عن الفلك 

الفلك  وكاأن  الحقا،  واحلكومي  بداية  اخلا�ص  بالقطاع  ويعمل  التقاومي  وي�صدر  وي�صافر، 

اأ�صبح �صخ�صه، فهو فلكي ميار�ص حياة عامة. 

ملدة  التقومي  اإ�صدار  عن  فامتنع  كبرية،  كلفه خ�صارة  بغداد  الذي طبعه يف  التقومي  ولكن 
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�صنتني )حتى عاد كما يقول يف االإعالن الذي اأتيت به يف �صدر املقال(، ورمبا تكون تكاليف 

الطباعة يف العراق م�صدر التكاليف الباهظة، فطلب من عبدالرحمن عبدالغني اأن يطبع له 

التقومي يف الهند حيث كان يعمل هناك يف مكتب عائلة ال�صايع، لكن ن�صيحة اأخرى جعلته 

ياأمر بطباعته يف م�صر فقام باإر�صال تقومي عام 1951م اإىل بيت الكويت يف القاهرة الذي 

كان يعني ب�صوؤون الطلبة الكويتيني هناك، وقام عبدالعزيز ح�صني وعبداهلل زكريا االأن�صاري 

بطبع التقومي، وبعد جتهيزه لل�صحن تبني اأن وزارة التموين متنع ت�صدير الورق خارج م�صر، 

وبعد جهد كبري ا�صتطاعوا احل�صول على ترخي�ص من اإحدى ال�صركات، وكانت اللوحة التي 

يف التقومي حتمل �صورة ال�صيخ عبداهلل ال�صامل ال�صباح، ومنذ عام 1951م والتقومي يطبع يف 

دول عديدة، فكان منه ما طبع يف م�صر، والكويت، و�صورية، واليابان، وفل�صطني، والعراق، 

وباك�صتان، و�صنغافورة.

واإذا كانت ريادة العجريي يف جماله اأحد اأ�صرار جناحه، و�صهرته، وتقديره الر�صمي وال�صعبي، 

فاإن قدرة هذا الفلكي على التقاط حاجات م�صتخدمي التقاومي هي التي قّربته من جمهوره 

على مدى اأكرث من �صتة عقود. 

)الزيج  كتاب  على  اطالعه  بعد  1945م  عام  يف  العجريي  ق�صدها  دولة  اأول  م�صر  كانت 

امل�صري( الذي يبحث يف حركات النجوم والكواكب وال�صم�ص والقمر. هناك ق�صد العجريي 

القاهرة ودر�ص يف جامعة امللك فوؤاد االأول مبدر�صة االآداب والعلوم )كليتي االآداب العلوم(، 

ترك  بعدها   .1946/2/10 يف  كبري  بتفوق  جنح  الفلك  بق�صم  الدرا�صة  اإمتام  اختبار  ويف 

العجريي القاهرة وتوجه اإىل مدينة املن�صورة - يف �صمال م�صر - لي�صتكمل درا�صته الفلكية 

الفلكي  الفلك من االحتاد  حتى ح�صل على �صهادة علمية فلكية تفيد بتخ�ص�صه يف علم 

امل�صري يف االأول من اأكتوبر عام 1952م، وظلت رحلته اإىل القاهرة وعوا�صم العامل الحقا 
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تزيد من خرباته الفلكية، فهي رحالت بحث ور�صد وك�صف وم�صاركة يف املوؤمترات، وحني 

كان ي�صتقر يف الكويت يعمل على مرا�صلة املرا�صد العلمية واملوؤ�ص�صات الفلكية املتخ�ص�صة. 

هكذا تعرف اإىل الفلكيني  وزارهم يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية، و�صوريا 

ولبنان واالأردن وفل�صطني وال�صعودية وال�صودان وتون�ص واجلزائر و�صوي�صرا واأملانيا وفرن�صا 

وتركيا والعراق واإيران. 

 

ومثل كل الرّواد �صعى العجريي لبناء مر�صد فلكي، وكاأنه ي�صتعيد �صرية اأجداده يف احل�صارة 

االإ�صالمية حني واكب ازدهار العلوم انت�صار املرا�صد، حتى اأنه اأراد اأن يكون بناء املر�صد 

على نفقته اخلا�صة، فا�صرتى ق�صيمة مب�صاحة 1000 مرت يف الزاوية الغربية اجلنوبية من 

منطقة االأندل�ص، و�صافر اإىل الواليات املتحدة االأمريكية  �صنة 1973 ل�صراء القبة اخلا�صة 

به، وكان قد قرر ت�صميته مبر�صد العجريي يف 1977م، و�صكلت جلنة خا�صة الإن�صاء مر�صد 

العجريي يف 3 مار�ص عام 1981م ت�صم الدكتور �صالح العجريي وممثلني ملوؤ�ص�صة الكويت 

وبداأ  ال�صباح له،  االأحمد اجلابر  ال�صيخ جابر  تكرمي  بعد  العلمي،  والنادي  العلمي  للتقدم 

اجلديد  مقرة  يف  العلمي  بالنادي  اجلوية  واالأر�صاد  الفلك  علوم  مركز  اإن�صاء  يف  العمل 

احلايل  املر�صد  وافتتح  االأندل�ص  مر�صد  بناء  العمل يف  العجريي  ال�صره وترك  يف جنوب 

يف 15 ابريل عام 1986م ، ولعل الكتاب الذي بني اأيديكم يبني كم التكرميات امل�صتحقة التي 

نالها العجريي ـ �صعبيا ور�صميا ـ كرائد ال يكل، من اأجل العلم، واإ�صاعته. 

ويف ال�صفحة 26 و27 باأول اأعداد جملة )كاظمة( بداأ �صالح العجريي �صل�صلة العلوم والفنون 

اآنذاك كان عاملا  باحلديث عن النريان، رمبا كان �صم )العلوم والفنون( مًعا الأن �صاحبها 

وفنانا، فقد كتب عن ال�صم�ص والنجوم يف ال�صماء، وعا�ص يف الفن حياة النجوم على االأر�ص. 

ها هو يتحدث عن ال�صم�ص والقمر فياأتي باأرقام ال �صك اأنها كانت جديدة ملن يطالعها.
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كانت العلوم تاأتي من املجالت القادمة اإىل الكويت ـ عربية واإجنليزية ـ ولكن العجريي اأراد 

للعلوم اأن ترتدي الد�صدا�صة، واأن تف�صر البادية، واأن تطور احلياة. 

ولكي اأدلكم على اأن نه�صة االأمم تاأتي بدعوة اأبنائها اإىل العلم، اأحيلكم اإىل العدد الثالث من 

جملة )كاظمة( ال�صادر يف اأيلول / �صبتمرب 1948، وفيه مقال للكاتب حممد قبازرد حتت 

عنوان )حاجة الكويت اإىل مرفاأ(، الذي يف�صر الكاتب موقع امليناء املرجو، وفائدته، وطرق 

تو�صعة املمر اإليه، وكاأنه كان يحلم مبا �صتد�صنه الكويت اليوم يف مينائها الكبري. ويف العدد 

نف�صه اأخبار عن و�صول اأطباء للمعارف من م�صر )للعناية ب�صحة اجليل اجلديد(، وطبيب 

من الهند )الأمرا�ص العيون(، ومدير ال�صحة الفني )ويقال اإنه �صرقي ـ وهذه نعمة اإن �صحت 

�صرقيته ـ ليجهز امل�صت�صفى الكبري(. كانت الكويت تتهياأ للنه�صة التي �صملتها، وهو ما يعني 

اأن مقال االأ�صتاذ �صالح حممد العجريي ياأتي يف ال�صياق نف�صه، ويزيد فيكتب )كيف نتنباأ 

بك�صوف ال�صم�ص( حيث ي�صتطيع العامل الفلكي التنبوؤ بحركات االأجرام ال�صماوية الأنها ت�صري 

بانتظام وفق نظام معروف. وي�صتطيع هذا العامل الفلكي اأن يتبع حركات الكواكب باأق�صى 

دقة ممكنة، كما يكتب العجريي، ويدلل في�صع جدوال مبواقيت مرور كوكب الزهرة )بني 

ال�صم�ص واالأر�ص فتظهر كنقطة حمراء تخرتق قر�ص ال�صم�ص ببطء من ال�صرق اإىل الغرب 

وترى بالعني املجردة بوا�صطة قطعة من الزجاج املدخن( وين�صر جدوال مبواقيت مرورها من 

القرن الع�صرين للميالد اإىل القرن الرابع والع�صرين منه ح�صب توقيت غرينت�ص.
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ال�صنة             اليوم          ال�صهر      تو�صــط الزهرة يف ال�صم�ص            مــدة املــــرور

                                                       �ص              د                   �ص       د

2004               7              يونيو                23              7                      5       30

2012               5              يونيو                16             32                      6      42

2117             10            دي�صمرب              18             13                      4      46

2125              8             دي�صمرب               06            25                      5      37

2247             11               يونيو               03            56                      4      16

2255              8                يونيو                19            00                      8      12

2360             12            دي�صمرب               14            06                      5      25

2368             10           دي�صمرب                05            16                      4      59

وماذا في عصر التطبيقات الرقمية؟ 

ظل تقومي العجريي الوحيد املعتمد يف جميع املعامالت احلكومية بدولة الكويت.

املنا�صبة  االإليكرتونية  ن�صخته  التقومي يف  املعلومات ظهر  تكنولوجيا  للتطور يف  ومواكبة 

الكويت وخارجها اال�صتفادة من  للم�صتخدم داخل  تتيح  ا�صتخدام مثالية و�صهلة  بواجهة 

اإمكانات التقومي ال�صاملة.
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 حيث يوفر للم�صتخدم كافة املعلومات املتوفرة يف التقومي الورقي ب�صقيه الهجري وامليالدي 

مع �صهولة التبديل بينهما.

اإ�صافة اإىل مواقيت ال�صالة يف بلدان اخلليج العربي، وحالة الطق�ص، وحالة البحر، وي�صمل 

الزراعي«،  و«التقومي  ال�صنوية«،  و«العطالت  االأيام«،  و»ذاكرة  عجرييات«   « اأي�صا  التقومي 

و»اأ�صجار النخيل«.

وذلك كله دليل على يَْقظـَة عامِل َفلٍك، اأحب علمه وبلده، واأفاد املاليني بعلمه، فحق اأن يكون 

منوذجا الأجيال تاأتي من بعده. 
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لمحات من رحلة 
علم الفلك المثيرة

منذ ُخلق اإلنسان ونظره 
مصوب تجاه السماء

اأنــــــــــــور حممد 





 يرُعنى علم الفلك بدرا�صة االأجرام ال�صماوية كاالأقمار والكواكب والنجوم واملجرات كما يهتم 

بالظواهر التي تن�صاأ خارج الغالف اجلوي مثل: النيازك وال�صهب واالنفجارات والر�صقات 

النارية واالأ�صعة الكونية.

   ورحلة علم الفلك مثرية حقا، فعلم الفلك من اأقدم العلوم التي عرفتها الب�صرية »اإن مل 

يكن اأقدمها على االإطالق«، وقد اأدى مرارا اإىل تغيريات جوهرية يف نظرتنا اإىل الكون، 

حياته  نظام  يرتب  االأول  االإن�صان  كان  ال�صماء،  جتاه  م�صوب  ونظره  االإن�صان  لق  خرُ فمنذ 

اال�صتقرار  معنى  على  املجتمعات  وتعرفت  الزراعة  وملا عرف  والنهار،  الليل  وفقا حلركة 

بداأ اهتمامها يتجه �صوب ال�صماء من اأجل فهم الكون والتنبوؤ بامل�صتقبل الغام�ص، ومعرفة 

الوقت، وحتديد الف�صول، واالأهم متى ميكن زراعة املحا�صيل الزراعية.

املالحظات  خالل  من  الفلك،  لعلم  االأوىل  البدايات  تكونت  املبكرة  الع�صور  هذه  يف     

والتنبوؤات حول حركة االأج�صام التي ميكن روؤيتها بالعني املجردة، و�صعت كل ح�صارة كربى 

نظامها اخلا�ص لعلم الفلك، وقد خلفت احل�صارات القدمية: البابليون ، االإغريق، الهنود، 

ال�صينيون،الفراعنة، مايا، الكثري مما ميكن اأن يطلق عليه بالتحف الفلكية.

    يف الع�صور القدمية متيزت بالد الرافدين بتقدمها يف علم الفلك، ويرى بع�ص العلماء اأن 

اأ�ص�ص علم الفلك و�صعت يف بالد الرافدين واإن طغى الطابع التنجيمي عليه، كما كان تقدم 

علم الفلك عند امل�صريني القدماء ياأتي ارتباطا بعبادتهم لل�صم�ص، ولذلك ابتكروا التقومي 

ال�صم�صي، وهم اأول من ق�صم ال�صنة اإىل 360 يوما، كما اأن الكثري من اأ�صرار بناء االأهرامات 

يرتبط بعلم الفلك مثل اجلهات االأربع لهرم خوفو والتي متاثل اجلهات الرئي�صة االأربع.
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  كما �صكل االإغريق حمطة هامة يف رحلة علم الفلك املثرية فاعتقد فيثاغورث بكروية 

االأر�ص، وحتدث عامل الفلك اليوناين عن مركزية ال�صم�ص بينما ا�صتطاع العامل االإغريقي 

اأملع جنوم  للنجوم ر�صم خريطة 850 جنما من  هيبارخو�ص من خالل م�صاهدته ومراقبته 

الكون.

  وخالل القرن الثاين امليالدي، طور الفلكي االإغريقي كالوديو�ص بطليمو�ص الذي عا�ص يف 

االإ�صكندرية مب�صر نظريات اأر�صطو وهيبارخو�ص، وو�صع كتابه االأ�صهر »املج�صطي« الذي  

يعّد امل�صدر الرئي�ص ملعارفنا عن الفلك االإغريقي، كما ظلت نظرية بطليمو�ص عن مركزية 

االأر�ص �صائدة لنحو 1500 عام. 

   وفـي اجنلرتا كان ت�صييد هيكل »�صتونهنج« احلجري عام 3000 قبل امليالد ومازالت اأطالله 

باقية حتى اليوم، حيث يتكون من جمموعة دائرية من االأحجار الكبرية املحاطة بتل ترابي، 

وقيل اأن الهدف من بنائه اأن يكون مر�صداً فلكياً، وا�صتخدامه كاآلة حا�صبة فلكية من اأجل 

التقومي وحتديد حركة القمر.

   وبظهور االإ�صالم  انف�صل علم الفلك عن التنجيم، واأ�صبح له مكانة خا�صة لدى امل�صلمني 

ب�صبب ارتباطه بالكثري من العبادات االإ�صالمية كال�صالة التي يرتبط اأداوؤها بدخول وقتها 

الذي تتم معرفته من خالل حركة ال�صم�ص، حتى اأ�صبحت امل�صاجد اجلامعة ال تخلو من 

فلكي يقوم بتحديد الوقت باإحدى االآالت التي عرفها اأو ابتكرها امل�صلمون ، واالأمر ينطبق 

على دخول �صهر رم�صان واحلج من خالل ر�صد الهالل.

    لقد قفز علم الفلك عند امل�صلمني قفزة عمالقة ب�صبب الفلكيني امل�صلمني الذين طّهروا علم 
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الفلك من الدجل وال�صعوذة، وجعلوه علما خال�صا يعتمد على النظرية والربهان والتطبيق، 

فا�صتهر الفلكي »البتاين« الذي يعرف ببطليمو�ص العرب بر�صد الكواكب والنجوم، و�صحح 

الكثري من مفاهيم بطليمو�ص ور�صد ك�صوف ال�صم�ص وخ�صوف القمر، و�صّحح االإعتدالني 

ال�صيفي وال�صتوي.

   وو�صف العامل البريوين حركة الكرة ال�صماوّية اليومّية حول االأر�ص، وكتب يف عرو�ص 

البلدان، و�صورة االأر�ص، و�صمت القبلة و�صرح ظاهرة املد واجلزر، واخرتع الفلكيون امل�صلمون 

الكثري من االأدوات الفلكية، كما اأّلفوا الكثري من الكتب الهامة يف رحلة علم الفلك.

  ويف ع�صر النه�صة االأوروبية ن�صر نيكوال�ص كوبرنيكو�ص يف عام 1543 كتابه الذي ي�صري فيه 

اإىل مركزية ال�صم�ص وتعر�ص النتقادات الذعة من الكني�صة الكاثوليكية  التي حظرت كتابه، 

وكان كبلر اأول من و�صع نظاماً لو�صف تفا�صيل حركة الكواكب مع ال�صم�ص يف املركز ب�صكل 

�صحيح، دون اأن ينجح يف تدعيمها بنظرية، وجنح جاليلو من خالل تل�صكوبه تاأكيد نظرية 

حركة  ليف�صر  اجلاذبية  وقانون  ال�صماوية  للديناميات  نيوتن  اخرتاع  جاء  ثم  كوبرنيكو�ص، 

الكواكب، كما طور نيوتن التل�صكوب العاك�ص.

عميد علم الفلك

  ويف القرن الع�صرين قفز علم الفلك قفزات هائلة، وتغريت خالل اخلم�صني عاما االأخرية 

ع�صر  اإىل  والدخول  التكنولوجيا  بف�صل  فروعه  وتعددت  الفلك،  علم  مفاهيم  من  الكثري 

ا�صتك�صاف الف�صاء والتقدم املذهل يف التل�صكوبات وا�صتخدام تكنولوجيا االأقمار ال�صناعية، 

حيث اأ�صبح الو�صول اإىل املعلومات الفلكية اأ�صهل.
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   وبالن�صبة ملنطقة اخلليج »وحتديدا الكويت« كان البحر ي�صكل حياتهم باعتباره خمزن 

الرزق الذي يقدم لهم االأ�صماك واللوؤلوؤ، ويف نف�ص الوقت كان البحر موطن املوت، كثريون 

»خا�صة  اخلليج  اأهل  لدى  كانت  لذا  يعودوا،  ومل  البحر  اإىل  اخل�صبية  �صفنهم  يف  ذهبوا 

الرياح  وب�صرعة  البحرية  بامل�صالك  البحر  يف  االأوائل  الرواد  عن  نقلوها  دراية  الربابنة« 

وهبوب االأمواج واملد واجلزر، وا�صتخدموا البو�صالت واخلرائط البحرية ملواجهة التقلبات 

املناخ، ونبغ منهم الكثريون مثل عي�صى القطامي موؤلف كتاب  الناجتة عن تقلب  البحرية 

»املختار يف علم البحار«.

     لكن هذه املعرفة ظلت يف اإطار ما تقت�صيه املهنة البحرية باالإ�صافة اإىل �صذرات من 

الفلك،  النبوغ يف علم  اإىل حد  التي توارثتها االأجيال، ومل ترتق  ال�صعبية  الفلكية  الثقافة 

اإذ مل يعرف اأهل اخلليج التقاومي املحددة وال اجلداول التي تبني حركات القمر والكواكب 

العجريي  �صالح  الفلكي  العالمة  ظهر  حتى  واجلزر،  واملد  والك�صوف  اخل�صوف  وحوادث 

فكان �صاحب ق�صب ال�صبق، واأول من تخ�ص�ص يف علم الفلك يف اخلليج والكويت، حيث 

اأجنز الكثري من االأعمال واالأبحاث الفلكية التي �صاهمت يف ر�صوخ علم الفلك يف اخلليج 

والكويت، فكان بحق عميد هذا العلم الكوين.
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الطفـــولة.. 
الباديـــــة.. 
الفــــــلك..

المســــرح

فـــرزات عــــدنان 





ما يزال الدكتور �صالح العجريي كما اأول العمر، ندي الروح، عميق الذاكرة، يفي�ص الذكاء 

من عينيه وهو يتحدث عن م�صرية حياته ال�صخ�صية والعلمية، حني ا�صت�صافنا يف منزله 

الكائن مبنطقة الريموك.

خ�صية  حراك  دون  هادئني  جللو�صنا  تت�صع  بالكاد  اللقاء  فيها  �صجلنا  التي  الغرفة  كانت 

االرتطام باملعدات الفلكية واالأو�صمة وال�صور و�صهادات التقدير وخمتلف �صبل التكرمي التي 

امتالأ بها املكان.

ثم	بد�أ	�لبوح	بتفا�صيل	�حلكاية	من	�أولها:

اال�صم الكامل: �صالح حممد �صالح عبدالعزيز العجريي، من مواليد الكويت 1921م. ولدت 

يف حي »القبلة«، مبكان غرفة جتارة و�صناعة الكويت حالياً. كان كبري املنطقة التي ولدت 

فيها املرحوم عثمان الرا�صد، وقريب منا بيت »الزاحم« وبيت »الكليب« وبيت »خالد الزيد« 

وبيت »احلمي�صي« وبيت »الربج�ص« وبيت »الفوزان«. وكان عدداً من اأبنائهم يدر�صون معي 

يف املدر�صة التي دخلتها قبل االأوان. فقد افتتح والدي �صنة 1920 مدر�صة �صماها مدر�صة 

»تربية االأطفال«، وكان ياأخذين على كتفه، ويذهب بي اإليها، واأنا �صغري. ال اأفهم القراءة وال 

الكتابة، وكان عمري حينها حوايل ثالث �صنوات. ورغم �صغر �صني، متكنت من التقاط بع�ص 

املعلومات، مثل حركة احلروف املرتبطة بحركة اجل�صم، كحرف االألف تعني- مثال - الرجل 

الواقف، والراكع على �صكل حرف ميم..وهكذا.. وقتها كان �صن دخول املدر�صة تختلف من 

يتاأخرون  وبع�صهم  ال�صابعة،  �صن  بع�صهم يدخله يف  اإىل حي،  اإىل عائلة، ومن حي  عائلة 

بحكم اأنهم ي�صاعدون اآباءهم يف العمل ويف الغو�ص. وكان هناك نوعان من املدار�ص، مدر�صة 

يديرها »املال«، اأو مدر�ص عادي، ولديه �صف واحد فيه اأطفال يتباينون يف االأعمار. وهناك 

مدر�صة موازية لهذه تديرها امراأة ي�صمونها »مالية« اأو »مطوعة«، والتعليم عند املالية اأو 
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البنات  مدر�صة  مرحلة  من  تنتهي  عندما  والبنت  ال�صغار،  االأطفال  بني  املطوعة خمتلط 

ت�صتقر اإىل البيت لتنهي تعليمها، بينما الولد يذهب اإىل مدر�صة االأوالد ليكمل تعليمه. ومل 

اأجره من االأهايل يف  اأو املدر�ص ياأخذ  يكن هناك وزارة للرتبية والتعليم، لذلك كان املال 

املوا�صم، مثل اخلمي�ص ي�صمونها خمي�صية ويف العيد عيديه، يح�صل على بيزه اأو بيزتني.

ثم ترك والدي املدر�صة بعد هبوط م�صتوى اللوؤلوؤ وتدين م�صتوى معي�صة النا�ص، فلم تعد 

املدر�صة جتدي نفعاً، فانتقلت اإىل مدر�صة »مال حممد بن �صرف« موقعها االآن خلف �صارع 

فهد ال�صامل، مبكان اخلطوط اجلوية الكويتية، ثم انتقلت اإىل مدر�صة »علي ال�صقالوي«، 

مقابل م�صجد املال �صالح حاليا يف �صارع فهد ال�صامل. بعد ذلك انتقلت اإىل مدر�صة مال 

مر�صد يف املرقاب مقابل دائرة البلدية االآن، وكان والدي يريدين اأن اأبقى يف هذه املدر�صة 

الأن الذي يتخرج منها ي�صبح تاجراً، وكانت رغبة والدي يومها اأن اأعمل يف التجارة. ويف 

للغة  اإ�صافيني  مدر�صني  بتدري�صي وخ�ص�ص يل  اهتم  قد  اهلل  يرحمه  والدي  كان  �صغري 

 1938 �صنة  املباركية. ويف  للمدر�صة  انتقايل  بعد  والتاريخ، وخ�صو�صا  واجلغرافيا  العربية 

حني كنت يف مدر�صة مال مر�صد تاأ�ص�ص املجل�ص الت�صريعي وكان من مهامه تغيري الكثري 

اأن  من مظاهر البلد وتطويره ومن بني ذلك - ولكون الكويت دولة بحرية - اقرتاحاتهم 

ير�صلوا �صخ�صا اإىل انكلرتا ليتعلم فن االإبحار ويتخرج قبطاناً، فوقع اختيارهم علّي الأّن 

اأن ينقلني من املدر�صة املر�صدية  لدي معلومات كثرية عن علم الفلك، فطلبوا من والدي 

اإىل املدر�صة املباركية الأنها مدر�صة حكومية كي تكون البعثة حكومية، وفعال انتقلت اآنذاك، 

اإ�صافية، فقد عرفت الكثري مما مل يعرفه  والأن والدي كان يحر�ص على تدري�صي درو�صاً 

الطلبة يف حينها، والتي مل تدر�ص يف املدار�ص، مثل نظرية فيثاغورث ونظرية اأرخميد�ص..

وغريها. 
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فلما ذهبت اإىل املدر�صة املباركية وجدت نف�صي متفوقا، وكنت اأقارع حتى بع�ص االأ�صاتذة. 

وا�صتغربوا كيف كنت اأعرف الكثري من املعلومات التي مل تكن مدرجة يف مناهجهم، وكل 

ذلك نتيجة حلر�ص والدي اأن اأقراأ املزيد من الكتب التي يف مكتبته. اأما البعثة فلم تتم فقد 

كان عمل املجل�ص الت�صريعي اآنذاك ق�صرياً مل يتجاوز ال�صبعة اأ�صهر، فلم تكن هناك فر�صة 

الإر�صال اأحد. 

مرحلة الزواج

يف الثانية ع�صرة من عمري توفيت والدتي يرحمها اهلل، فوجدتني م�صئوال عن العائلة، الأن 

والدي كان يعمل حينها يف البلدية، وي�صتمر عمله فرتة طويلة من الزمن �صباحا وم�صاًء، 

ف�صرت اأنا الذي اأعد الإخوتي الطعام واأغ�صل مالب�صهم واأحلب االأغنام، وفجاأة انتقلت من 

مرحلة الطفولة اإىل مرتبة ال�صخ�ص الكبري امل�صئول عن العائلة. فلم األعب مع اأبناء احلي 

كما يفعل ال�صغار، لكنني عو�صت عن هذا باأن اأ�صبحت م�صاغباً يف الف�صل داخل املدر�صة، 

فاأ�صبحت اأبتكر اأ�صاليب من ال�صغب.

حتملي للم�صوؤولية يف �صغري، جعل الرجولة تدب بي مبكراً، وهذا جعلني مهيئاً للزواج املبكر، 

فوالدي رحمه اهلل حني كنت  يف املدر�صة املباركية، قال يل باأنه �صيزوجني ابنة اأخ زوجته 

التي تزوجها بعد رحيل والدتي، وكان عمري حينها ت�صع ع�صرة �صنة، ولكنني كنت اأنظر لها 

كاأخت ومل اأفكر يوماً ما بها كزوجة، فرف�صت، اإال اأن والدي اأ�صر واأر�صلوا »الدزة« الهدايا 

للعرو�ص وغريها من التجهيزات، وبعد يومني اأقام وليمة كبرية يف الديوانية، ح�صرها اأنا�ص 

كرث، واأح�صروا والد العرو�ص وكياًل عنها، واأح�صروين، وجاء ال�صيخ عبدالوهاب الفار�ص 
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رحمه اهلل كي يعقد الزواج، فبداأ القراءة اإىل اأن و�صل اإىل �صوؤايل »هل قبلت بها زوجة«، 

ففاجاأت احل�صور بقويل : »ال«. فزعل والدي وعدد كبري من احل�صور. وحتول الفرح اإىل 

حزن، وبقينا ثالثة اأيام كان والدي �صامتاً فيها، ثم فوجئت به يطلب من زوجته اأن جتد 

يل زوجة اأخرى، عندها عرفت باأنه عدل عن الفكرة ال�صابقة. ور�صحوا يل ثالث فتيات، 

فاخرتت واحدة منهن. ويف احلقيقة كنت اأحب اإحدى بنات اجلريان وهي حتبني، وذات يوم 

زارتنا يف املنزل، فطلبت منها زوجة اأبي اأن تخيط يل زر د�صدا�صتي، ففعلت، ولكي تطيل 

املكوث، قامت بقطع زر اآخر لي�ص فيه �صيء، وكاأين كنت اأقراأ يف عينيها لوماً وعتباً الأنني 

اأربعة ذكور  اأوائل االأربعينات. واالآن لدي من االأوالد  تزوجت باأخرى. هذا الكالم كان يف 

وابنة واحدة، وجميعهم در�صوا يف جامعات اأجنبية باخلارج، مثل الواليات املتحدة االأمريكية 

والقاهرة.

ست أمــــــير البـــــالد درَّ

عندما انتهيت من املدر�صة املباركية، عينترُ مدر�صاً يف املدر�صة ال�صرقية، ومن �صمن التالميذ 

الذين در�صتهم، كان ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح االأحمد، ويف يوم من 

فاإذا  االأول،  الف�صل  بعد  ا�صرتاحة  يف  الطالب  وبينما  املدر�صة،  على  مراقباً  كنت  االأيام، 

بطالب يقع على االأر�ص فراح الطالب ي�صرخون ب�صوت مرتفع، وحتولت املدر�صة اإىل �صبه 

فو�صى، فكانت ردة فعلي �صريعة باأن �صربت بجر�ص املدر�صة اأول طالب كان بجانبي، ثم 

�صعرت بعدها بالندم، فتوجهت نحوه الأطمئن عليه، فوجدته يبت�صم وات�صح يل اأنه ال�صيخ 

�صباح االأحمد حفظه اهلل، وهذا يعني اأن ابت�صامته التي نراها يف وجهه دائما هي اأ�صيلة 

ولي�صت مكت�صبة. اأما ال�صيخ جابر، فكان طالبا معي يف ال�صف نف�صه مبدر�صة املباركية، وقد 

عهدت فيه التوا�صع ال�صديد.
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حكاية دخول علم الفلك

كان دخويل لعلم الفلك غريباً، فقد كنت يف �صغري اأخاف الظواهر الطبيعية كالعوا�صف 

والرياح والرعد ومن ومي�ص الربق، فمن هذا الباب، اأردت اأن اأ�صتك�صف هذا العدو املخيف 

على  �صيفاً  وكنت  �صغري،  يف  البادية  اإىل  اأر�صلني  والدي  اأن  االآخر  االأمر  يل.  بالن�صبة 

قبيلة الر�صايدة، فبهرتني �صماء ال�صحراء بجاللها وبهائها، و�صطوع ال�صم�ص و�صياء القمر، 

ومعرفة اجلهات ف�صدين علم الفلك، واالأمر االآخر الذي دفعني لدرا�صة علم الفلك، اأنه مل 

يكن على زماين اأحد يدر�ص علم الفلك، وال كتب وال مراجع بهذا ال�صاأن، فوقع يف يدي كتاب 

عنوانه »املناهج احلميدية«  ملوؤلف م�صري، فقراأت الكتاب اأكرث من مرة، فقررت اأن اأ�صافر 

اإىل م�صر الألتقي باملوؤلف، ف�صافرت من الكويت اإىل الب�صرة بال�صيارة، ومن الب�صرة اإىل 

بغداد بالقطار، ثم اإىل دم�صق بال�صيارات عرب �صركة ا�صمها اآنذاك »نرين«، ثم اإىل بريوت، 

ومن بريوت اإىل االإ�صكندرية بالباخرة، وكان ا�صم الباخرة »�صورية«، ومن االإ�صكندرية اإىل 

موؤلف  اإىل  ن�صل  حتى  الدواب  لركوب  فا�صررنا  ال�صيارة  خط  وانتهى  بالقطار،  القاهرة 

الكتاب فوجدته بلغ من الكرب عتياً، وقد جتاوز الثمانني، فلم يق�صر معي بالتدري�ص، لكنه 

اأ�صار علي قائاًل باأنه �صيحولني اإىل اأحد تالمذته يف القاهرة، الأن مكان هذا االأ�صتاذ كان 

»عبدالفتاح  تلميذه  اإىل  وتوجهت  فوافقت،  من عمره،  الثمانني  بلغ  اأنه  جانب  اإىل  بعيداً، 

وحيد اأحمد« يف �صارع االأزهر مبدخل القورية، عند مقام الدرديري، وعلمني اأ�صياء كثرية، 

وكان الرجل لديه مكتبة �صخمة وال ي�صمح الأحد اأن ياأخذ منها كتاباً لدرجة اأنه قال لزوجته 

اإن مت ادفني كتبي معي. وحتى اأنا تلميذه ال ي�صمح يل بروؤية املكتبة، كنا فقط نطلع على 

الكتاب ثم ما يلبث اأن يعيده فوراً اإىل املكتبة. ويف يوم من االأيام اأخربتني زوجته باأن زوجها 

تويف، فاقتنيت من املكتبة حوايل �صبعني كتاباً، وعندما جئت الأدفع ثمنها، رف�صت زوجته 
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ّرتي«. ثم ا�صتمرت  اأخذ الثمن، وحني �صاألتها عن ال�صبب اأجابت �صاحكة »هذه الكتب هي �صرُ

رحالتي اإىل م�صر ودر�صت فيها وح�صلت منها على �صهادات.

شهادة الدكتوراه

يف 1980/12/23م، مت تكرميي على م�صتوى الدولة، وح�صر احلفل كثري من الفلكيني العرب 

والعامليني وكبار �صخ�صيات الدولة يف الكويت، ويف اآخر احلفلة، قدموا يل دروعاً وهدايا، اإال 

وزارة الرتبية، يومها مل تقدم يل �صيئاً، ولكن كان ذلك من ح�صن حظي، ف�صعروا باالإحراج، 

فاتفقوا فيمابينهم باأن يقوم اأحد االأ�صخا�ص من املوجودين باإعالن تكرميي يف يوم العلم 

بجامعة الكويت. وفعال بعد �صهر فوجئت بهم يلب�صوين الثوب اجلامعي ويقدمون يل �صهادة 

الدكتوراه الفخرية، وكانت اأول �صهادة فخرية متنح من جامعة الكويت. ويف اليوم التايل، 

كتبت اإحدى ال�صحف باأن هذا التكرمي لي�ص مثالياً دون عمل مر�صد، ومن هنا جاءت فكرة 

املر�صد. والتي حظيت بدعم كبري حينها من ال�صيخ جابر االأحمد وال�صيخ �صعد العبداهلل 

رحمهما اهلل. وجتمعت لدينا مبالغ كبرية، فذهبنا اإىل اأمريكا ل�صراء تل�صكوب، ولكننا مل 

نوفق، فذهبنا اإىل اأوروبا ومل نوفق اأي�صا، ويف جبال االألب ب�صوي�صرا، جاءنا رجل اأملاين مقيم 

يف �صوي�صرا، وعر�صوا علينا �صناعة التل�صكوب، حيث عملوا العد�صة يف اأمريكا، والتقنية 

من فرن�صا وال�صناعة يف جبال االألب ب�صوي�صرا. واأذكر عندما دخلنا املطار يف �صوي�صرا اأنا 

وزمالء الرحلة كان يف ا�صتقبالنا عدد كبري مـن ال�صوي�صريني يهتفون: »العجريي« »العجريي« 

»العجريي«  فا�صتغرب اأ�صحابي، وقلت لهم: اأال تعرفون اأنني م�صهور جداً يف �صوي�صرا؟!  

لكن املفاجاأة اأن اجلمهور كان ينتظر ويهتف ملنتخب »اأجلرييا« وهي اجلزائر الذي ح�صر 

ليلعب مباراة جتمعه مع منتخب �صوي�صرا !!                      
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بداية صناعة التقويم 

اأما بالن�صبة لبداية �صناعة التقومي، وقبل اأن نطبعها يف الكويت، فقد بداأت بعملها ب�صكل 

فردي منذ طفولتي، و�صيئاً ف�صيئاً بداأت اأطور عملي هذا، ويف عام 1938، اأح�صرت تقومياً 

لوالدي يف الديوانية، وكان عبدالعزيز عبدالوهاب املطوع، لديه مكتب جتاري يف بغداد، 

فاأر�صلوها اإىل بغداد للطباعة، فكانت الـ 2000 ن�صخة بع�صرين دينار عراقي، فقال م�صاعد 

ال�صالح اأنا اأدفع خم�صة دنانري، وكذلك قال عبدالعزيز املطوع وبحثنا، فوجدنا دائرة املعارف 

تدفع اأي�صا خم�صة دنانري، وبقي علينا خم�صة دنانري، مل ن�صتطع حت�صيلها، فتوقف م�صروع 

عبداحلميد  اإىل  والدي  فاأر�صله  اآخر،  تقوميا  عملت  التالية،  ال�صنة  ويف  االأول،  الطباعة 

ال�صانع والذي �صلمها اإىل اأمري البالد اآنذاك ال�صيخ اأحمد اجلابر، فاأوكل بها عزت جعفر 

فاأر�صلها اإىل م�صر، وعندما و�صلت اإىل هناك قامت احلرب العاملية الثانية، فتقطعت ال�صبل 

و�صاع التقومي يف املعمعة. بعدها توظفت واأ�صبح لدي بع�ص املال، فعملت تقومياً  كل �صهر 

ال�صنة  بغداد، ويف  املتوا�صعة، وطبعتها يف  ميزانيتي  ورقة على قدر   12 اأي  واحدة،  ورقة 

التالية، قررت اأن اأعمل تقومياً بـ 360 يوماً واأر�صلتها ل�صديق يل يف بغداد فدلني على مطبعة 

ا�صمها مطبعة »ال�صريان« اأ�صحابها يهود، وكان لهم �صرط اأن ال يطبعوا على ورق اأبي�ص الأن 

الورق االأبي�ص ممنوع ت�صديره يف العراق اآنذاك، على اأن يطبعوا لنا على ورق ملون رخي�ص، 

فلم  اإخراجها  الورق، وحاولنا  الطباعة �صدر قرار مبنع ت�صدير حتى هذا  اأن متت  وبعد 

نتمكن اإىل اأن �صاعدنا يف ذلك يا�صني الغربللي.

77د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



مؤسس مسرحي

ومل تقت�صر حياتي على هذا اجلانب، فقد كنت اأحد املوؤ�ص�صني للم�صرح. يف �صنة 1923م، بعد 

اإن�صاء املدر�صة االأحمدية، اأقاموا فيها حفلة وقدمت فيها م�صرحية ال نعرف �صخو�صها االآن. 

الوقيان وفهد ال�صرعاوي بتج�صيد متثيلية عنوانها  اأنا وفهد فار�ص  ويف �صنة 1937 قمت 

»الدخرت االأمريكاين«.

 ويف �صنة 1938 جاءنا اأربعة مدر�صني كاأول بعثة من فل�صطني تتكون من اأحمد �صهاب الدين، 

وحممد مغربي، وخمي�ص جنم، وجابر ح�صن احلديد. وهوؤالء فكروا بعمل م�صرحية، وكانت 

اأول م�صرحية حقيقية عنوانها »اإ�صالم عمر« وكان من املمثلني فيها ال�صيخ جابر االأحمد 

يرحمه اهلل. والذي ح�صر امل�صرحية والده ال�صيخ اأحمد اجلابر يرحمه اهلل. بعد ذلك عملوا 

م�صرحية اأخرى بعنوان »فتح م�صر«. وتوالت االأعمال امل�صرحية ما بني ن�صاط وركود، حتي 

جاء العام 1955، اأ�ص�ص حممد الن�صمي امل�صرح ال�صعبي.

واأعتقد اأن حبي لل�صغب هو الذي دفعني اإىل التمثيل.
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ماذا أقول
عن علم الدكتور

صالح العجيري

د. حممد اأحمد �صليمان





الدكتور �صالح حممد العجريي واحد من الع�صاميني الذين علموا اأنف�صهم باأنف�صهم يف وقت 

لهث فيه اجلميع وراء التجارة من اأجل احل�صول على املال ب�صتى الطرق. والدكتور �صالح 

العجريي رمز لالأخالق العالية وال�صفات احلميدة ورمز الكويت علميا واأخالقيا وعلم من 

متحفه  منها يف  ويقتني  القدمية  الفلكية  واالآالت  التل�صكوبات  عا�صق  وهو  اأعالمها.  اأبرز 

ال�صخ�صي ما يعترب ثروة علمية. ورمبا اليوجد بني الفلكيني الباحثني يف علم الفلك من لديه 

هذه امللكة الفكرية عن االآالت الفلكية القدمية مثل الربع املجيب واآلة ال�صد�ص واالإ�صطرالب  

واملزولة وال�صاعة الرملية. وقد ركز الدكتور �صالح على العلم، لي�ص العلم باأي �صكل ولكنه 

التي ت�صع ميزانيات كبرية  الغنية  اإال يف الدول  العلم ورمبا الميار�ص  اأ�صعب فروع  اختار 

متزايدة ل�صالح هذا العلم الذي اختاره الدكتور �صالح ليكون �صلب حياته وهو علم الفلك، 

الذي تتلمذ فيه على يد كبار الفلكيني يف م�صر وح�صل على �صهادات كثرية جعلته جديرا 

باأن يطلق عليه الفلكي الوحيد يف الكويت اأو موؤ�ص�ص علم الفلك بالكويت.

  

قل عدد  ذلك  اأجل  من  الرتكيز.  على  لقدرة  التي حتتاج  ال�صعبة  العلوم  من  الفلك  وعلم 

الدار�صني يف هذا العلم. ومن هنا كان الدكتور �صالح  من ال�صخ�صيات النادرة يف الكويت 

الذين ي�صار لها بالبنان. وهو االآن ي�صعر اأنه حقق رغبة اأبيه يف اأن ي�صار له بالبنان، ولكن 

لي�ص يف التجارة كما كان يريد له اأبوه، واإمنا يف علم من العلوم احلديثة وهو علم الفلك، 

الذي قد تفوق التجارة يف �صعوبتها. و غالبا ما كانت اجلماهري ت�صاأله عن حالة الطق�ص، 

خالطني يف ذلك ما بني علم الفلك وعلم االأر�صاد اجلوية. اأو ي�صاألوه عن الطالع، خالطني 

بذلك بني الفلك ومهنة التنجيم واالأر�صاد اجلوية. وهذا ما دفعه لالإطالع على علم االأر�صاد 

اجلوية. واأن يت�صل مبحطات االأر�صاد اجلوية يف خمتلف مواقعها العاملية ليعرف اأبجديات 

اأدى  اجلماهري مما  ت�صاوؤالت  على  االإجابة  ي�صتطيع  حتى  ومبادئه،  اجلوية  االأر�صاد  علم 

اإىل ات�صاع مداركه الثقافية وولوجه اآفاق هذا العلم. ولذا كان دخوله اإىل عامل التاأليف من 

منافذ كثرية بهدف تو�صيح هذه االأمور للنا�ص ب�صكل واقعي وحقيقي.
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مؤلفاته

1-	درو�س	فلكية	للمبتدئني	:

  ومن موؤلفات الدكتور العجريي التي يعتز بها كتاب »درو�ص فلكية للمبتدئني« وهو كتيب 

�صغري يقع يف 58 �صفحة ويتحدث بب�صاطة �صديدة عن الكرة ال�صماوية واحلركة الظاهرية 

ونظرية  ال�صوئية  ال�صنة  وعن  ال�صم�صية  االأ�صرة  وعن  ال�صيارة  والكواكب  الثوابت  والنجوم 

بطليمو�ص وكوبرنيكو�ص. وعن املثلث الكروي الذي يعترب االأداة الرئي�صية لفهم حركة االأجرام 

ال�صماوية، وكيفية ر�صدها والو�صول اإليها با�صتخدام التل�صكوب الذي يعترب االأداة الرئي�صية 

تكلم عن  ثم  االأربعة،  الف�صول  الكتاب عن  الدكتور �صالح يف هذا  االأر�صاد ثم حتدث  يف 

العمليات احل�صابية االأ�صا�صية للتحويل من التواريخ املختلفة للتقاومي املختلفة مثل التحويل 

من التاريخ الهجري للتاريخ امليالدي. 

2-	علم	�مليقات	:

   ثم ياأتي بعد ذلك كتاب »علم امليقات« وفيه تناول التقومي الهجري – مبداأه واأيامه و�صهوره 

وامليالدي  الهجري  التقوميني  يف  والكبي�صة  الب�صيطة  وال�صنة  ال�صرعية  القمرية  وال�صهور 

وبيانات عن ال�صم�ص،  وحوادث الك�صوف واخل�صوف، ويف كتاب تقومي القرون ملقابلة التواريخ 

الهجرية وامليالدية، حيث قابل فيه ال�صنوات الهجرية املقابلة لل�صنوات امليالدية منذ عام 

1900 اإىل عام 2000ميالدية، ثم مقابلة التواريخ امليالدية املقابلة للتواريخ الهجرية من القرن 

االأول الهجري اإىل القرن الهجري اخلام�ص ع�صر. 

3-	�ألـمـــع	�لنجوم	:

  ثم بعد ذلك مطوية خارطة اأملع جنوم ال�صماء التي ذكرت فيها اأملع جنوم ال�صماء باأ�صمائها 
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العربية واالإجنليزية ومواقعها يف �صماء املنطقة العربية.

4-	مذنب	هالـــــي	:

اأول  وبه  ت�صاهده  واأين  ومتى  كيف  هايل  مذنب  على  التعرف  ل�صرعة  �صغري  كتيب  ثم    

يف  بالنجوم  »االإهتداء  كتاب  ذلك  بعد  1985/10/25وياأتي  بتاريخ  للمذنب  التقطت  �صورة 

الكويت« وفيه �صور الربوج ال�صم�صية الرئي�صية.  ومنازل القمر وقرانه مع النجوم ومقارنتها 

نظم  من  والنجوم  الربوج  ومنظومة  القمر  من  الليل  �صاعات  على  واالإ�صتدالل  بالبو�صلة 

ال�صيخ حممد بن �صهوان التي تناقلها النا�ص واعتمدوا عليها يف الكويت يف الن�صف االأول 

من القرن الع�صرين. 

5-	حو�دث	�لك�صوف	و�خل�صوف	:

واخل�صوف«  الك�صوف  حوادث  نح�صب  »كيف  كتاب  �صالح  ن�صرالدكتور   1980 عام  ويف    

للنادي  املنت�صبني  االأع�صاء  ولكل  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  يف  العاملني  لكل  اأهداه 

العلمي الكويتي ويف هذا الكتاب تكلم عن التوقيت وتعيني موعد زوال ال�صم�ص باحل�صاب، 

وموعد �صروق ال�صم�ص وغروبها، وزمن �صروق القمر وغروبه، واالإقرتان واال�صتقبال وكيفية 

الك�صوف وحوادث اخل�صوف،  بها حوادث  تقع  التي  االإمكانيات  ثم حتدث عن  ح�صابهما، 

واأعطى مناذج ح�صابية على ذلك. ويف اجلزء االأخري بنّي كيفية تعيني مواعيد الك�صوفات 

املحلية للمواقع اجلغرافية املختلفة.

6-	�لتقومي	قدميًا	وحديثًا	:

القدمي، والتقومي  التقومي امل�صري  تناول فيه  الذي  »التقاومي قدميا وحديثا«     ثم كتيب 

القبطي،  والتقومي  والفار�صي،  واجلريجوري،  واجلولياتي،  الروماين،  والتقومي  البابلي، 
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والعربي، والتقاومي الهجرية ال�صم�صية مثل التقومي الفاريبي، واجلاليل، واالإيراين، واملايل، 

وتقومي خمتار، وتقومي ح�صن وفقي، وتقومي اأم القرى، وتناول الكتاب التقومي عند قدماء 

العرب، وال�صهور عند �صباأ وحمري، وال�صهور عند ثمود، واأ�صماء ال�صهور يف اجلاهلية. 

7-	�ملو�قيت	و�لقبلة	:

   ثم �صدر بعد ذلك كتاب »املواقيت والقبلة« يف �صوال 1408 يونيو 1988م الذي تناول فيها 

االأ�صلية  اجلهات  ثم  دالالت،  من  بها  وما  ال�صماوية  بالكرة  وعالقتها  الهند�صية  االأ�صكال 

والفرعية وكيفية تعيينها بالبو�صلة، واأنواع البو�صالت، وكيفية مقابلة النجوم فيها. وكلها 

معلومات اأولية ب�صيطة لكنها من اأهم االأدوات التي ال غنى عنها لهواة الفلك الذين يريدون 

ال�صري على الدرب دون تعرث، وفيه ا�صتعر�ص الدكتور �صالح �صمت القبلة، واجليوب والظالل، 

وميل ال�صم�ص، وغاية االرتفاع، والعر�ص اجلغرايف، و�صعة امل�صرق واملغرب، وتعيني موعد 

الزوال والزمن النجمي، و�صروق ال�صم�ص وغروبها، ودخول الفجر، وطلوع الع�صاء، وحتدث 

يف هذا الكتاب اأي�صا عن الوقت املحلي واملدين والعوامل التي توؤدي اإىل تغيري طول اليوم، 

وت�صحيح الزمن، والزمن الزيجي، والليل والنهار، والزوال، واالإ�صطرالب، والربع املجيب، 

والتقاومي قدميا وحديثا، وجدولة الوقت.

8-	�لتقومي	�لهجري	:

  ثم كتاب »التقومي الهجري«، وكيف يح�صب وفيه كيفية التحويل ال�صريع لل�صنني والزمن 

بع�ص  عنها  اأ�صفرت  التي  القرارات  ا�صتعر�ص  الكتاب  هذا  ويف  ح�صابه،  وكيفية  النجمي 

موؤمترات حتديد اأوائل ال�صهور القمرية.
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9-	دورة	�لهـــــالل	:

  ثم قام بتاأليف كتاب »دورة الهالل« الذي يهتم باأ�صا�صيات عنا�صر ح�صاب النريين ثم كيفية 

ال�صم�ص  م�صرقي  والبعد بني  الهالل  روؤية  ثم عنا�صر ح�صابات  والغروب  ال�صروق  ح�صاب 

والقمر.

10-	جدولـــة	�لوقـــت	:

   ثم اأ�صدر كتيبا �صغريا عنوانه »جدولة الوقت« وفيه تناول اأهمية الوقت يف جميع جماالت 

احلياة.

11-	تاريخ	�لكــــويت	:

 ثم اأراد اأن يقدم للكويت -التي ي�صري ع�صقها يف دمه- كتابا يتحدث عنه للتاريخ واالأجيال 

القادمة. ف�صارك يف تاأليف كتاب »تاريخ الكويت يوما بيوم منذ عام 1950 وحتى عام 2006« 

مب�صاركة د.حممد اأحمد عي�صوي، تناول فيه االأحداث ال�صنوية التي حدثت بالكويت منذ 

عام 1650يوما بيوم، ويف اجلزء الثاين قدم املوؤلفان االأحداث �صهرا ب�صهر، وا�صتمل الق�صم 

االأخري على املراجع التي اعتمدا عليها يف ا�صتقاء املعلومات.

12-	�ال�صطرالب	:

اأحمد  االأ�صتاذ حممد  »االإ�صطرالب« مب�صاركة  كتاب  العجريي هو  للدكتور  واآخر ما ظهر 

عي�صوي يف عام 2011 تناول يف الباب االأول نظرية عاملية االإ�صطرالب، ويف الباب الثاين 

كيفية تخطيط ور�صم وا�صتخدام االإ�صطرالب، ويف الباب الثالث تناول ا�صتخدام االإ�صطرالب 

عند امل�صلمني.
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كتبوا عنه 

كما اأن هناك الكثري من الكتب التي كتبت عنه وعن تاريخ حياته، ومن اأهمها كتاب »�صرية 

اأحمد عي�صوي ون�صر عام 2006 وكتاب »رحلة جناح«  وم�صرية« الذي كتبه االأ�صتاذ حممد 

ال�صغرية يف  الكتيبات  العديد من  اإىل  باالإ�صافة  الغامدي عام 2011.  نا�صر حمد  لل�صيد 

العديد من املنا�صبات اإما للتكرمي اأو لالإحتفال بذكرى عيد امليالد.

ويف تقومي العجريي يوجد الكثري من امِللَح واحلكم والتعليقات الواعية املتنا�صقة مع م�صمونها 

يف كل ما حدث يف الكويت ويف دول اخلليج خا�صة، ويف املنطقة العربية عامة متجاوبا يف 

ال�صخية  ال�صخ�صية  اتفاق اجلماهري على حب هذه  الكويت مبا يعك�ص  ذلك مع جماهري 

القوية ال�صلبة ذات اجلذور العميقة.

احلائط،  تقومي  مثل  �صنويا  باإ�صدارها  يقوم  التي  ال�صنوية  التقاومي  من  العديد  وهناك   

واأجندة املكتب، ومذكرة الطاولة ومفكرة اجليب و نتيجة احلائط.

اهتمام  وزاد  عليها  الطلب  وازداد  العجريي  الدكتور  موؤلفات  انت�صرت  الوقت  ومبرور     

ال�صحفيني مبا يكتب الأنها تتحدث عن احلوادث الكونية التي �صوف حتدث يف امل�صتقبل، 

وخ�صو�صا احلقائق الفلكية مثل الك�صوف واخل�صوف وغريها.

 وبعد تاأليف الكتب، ات�صعت دائرة عالقاته حتى �صملت االإذاعة والتلفزيون وقدم م�صل�صالت 

وبرامج يومية ومعلومات عما يحدث من الظواهر الفلكية، حماوال يف كل ذلك حماربة مهنة 

التنجيم التي يوجد بع�ص امل�صتغلني بها من الكويتيني الذين يظهرون بني اآونة واأخرى، وقد 
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النا�ص على طلبه،  واأقبل  انت�صاراً،  الكتب  اأكرث  »الك�صوف«  وفق كثريا يف ذلك وكان كتاب 

وت�صبب يف الكثري من املناق�صات واخلالفات حتى ادعى الكثريون باأن ما جاء بها �صرب من 

علم الغيب.

املدار�ص  يف  األقى حما�صرات  اأنه  العجريي  �صالح  الدكتور  بها  قام  التي  االأن�صطة  ومن   

ومن  اأهمها  من  كان  ورمبا  وموؤمترات  دورات  عقد  وا�صرتك يف  ال�صباب  و�صط  والكليات 

الفلكية«، الذي عقد يف 26 فرباير 1989 قبل  اأوائلها موؤمتر »االأهلة واملواقيت والتقنيات 

احتالل الكويت من قبل �صدام ح�صني. وكان اآخر هذه املوؤمترات التي �صارك الدكتور �صالح 

هو املوؤمتر العلمي الثالث لعلوم الفلك والف�صاء عقد يف القاهرة يف 8-11-2012 الذي مت 

فيه تكرمي الدكتور العجريي من قبل اإدارة املعهد القومي للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية 

البارزة والتي  اأكرب تكرمي مينحه املعهد لل�صخ�صيات  بحلوان، ومت منحه درع املعهد، وهو 

لها اأثر يف النواحي العلمية،  ويف ذلك التكرمي �صعر اأنه بني اأهله ونا�صه. وكان الرتحاب 

بهذه  اأختم  واأخرياً  العجريي.  �صالح  الدكتور  معه  تعاي�ص  ما  اآخر  هي  امل�صرية  واحلفاوة 

التحـــية ال�صعرية التي كتبتها مبنا�صبة يوم ميـــالده الثاين والت�صعـــــني. من عمـــره املديـــد 

باإذن اهلل:
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حيو�	معي	حــــــيو�	مــــعــي

يا	�صحـــــــب	هـذ�	�ملْجَمـــِع

هذ�	�لذي	فا�صـــت	بــــــــــــــه

عمـــــــــــُق	�جلهــــــات	�الأربــــع

�لف�صــــــــــــــــا مـــالأ	 وبعلمـــِه	

م�صمـــــــعي وفي�صــــــــــــــــــه	يف	

لــــو	كـان	عند	كـويتـــــــــــــــنا

�صـــــــــــــــنو�ن	�أو	�صـــــنو	وعي

�أجمــــــادنـــــــــــــــا لتبـــــــــــــو�أت	

�لــــــدنى	لالأرفـــــــع هــــــــــــام	

لـقطبـــــــــــه ي�صــــــــــــار	 قطب	

ـــــــــــــــــــع وترُفّ عــــــــــــــــــــــــزة	 يف	

لـــــنــــــــــــا �أ�صفـــــــاُره	حتكـــــي	

�ملْنَبــــــِع عمــــــيَق	 نبعــــــــــــــــًا	

وهـو	�لذي	قاد	�جلهــــــــــوَد

�ملتطــــوع 	 بـحــــــــكـمـــــــــــــــــــة	

نـــــالـــــــــــه عـــــــزً�ّ....	 لـــوكان	

ِع وتـــــــمــــــــُتّ ببــــــــــــــــــــــــــالغــــٍة	

تحـــيــــة



�أو	كان	جمد�..	�صـــــــــاغــــه

ـــــــــــع وتـــــــــــــــــرُفّ ب�صــــــــــــــالبٍة	 	

لــــــــــــــــه مقـــــــــر�ب	 فهـــــــناك	

	و	باإ�صمــــــــــــــه	يف	�ملــــــــــوقـــع

�لف�صـــــــــــــــــــــــا 	 عـــــََبَ لكـــــــنه	

وتو�صــــــــــــــع �صـــــــــــــــــــــــرعة	 يف	

يثني	عليه	مب�صــــــر	مـــــن

كمـــــــــرجـــــع �إليه	 ي�صـــــــعــــــى	

قــــــد	جاءهــــا		متعلمــــــــــــا

فغــــــــــــد�	�صعـــــــــاع		�مللمــــــع

و�ليـــوم	نغبـط	نف�صــــــــــنا

	و�جلـــــــــــــمع	قــــيد	�ملجمـع

	»�لعــــجـــــــريي«	بينــــــنا �أَنّ

�ملطلــِع جنــــــــــــــــــــــــمًا	عريَق	

قـــــولو�	له	مـــــــــــــــبوك	يــا

هـــــــــــــرم	�لكويت	بال	»معي«

                 •	حممد	�أحمد	�صليمان

 2012/6/23





رحلـة
ُعمـــــر
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	•د. �صالح 
العجريي 

فـي �صبابه
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	•العجريي 
واإبنه 

الراحل 

حممد �صنة 

1944
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	•والد 
العجريي

	•اأمري الكويت الراحل ال�صيخ جابر االأحمد يف 
افتتاح املر�صد

�صورة التقطت يف الكويت 1949	•
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رحـلة كـفاح





  عندما نتتبع م�صرية حياة العجريي الفلكية ، جند اأن معرفته ونبوغه يف علم الفلك قد 

مر مبرحلتني هامتني: االأوىل يف مرحلة الهواية )133-1945( والثانية هي مرحلة التخ�ص�ص 

واالحرتاف )1946( اإىل يومنا هذا. 

املرحلة األولى

  بداأت ق�صته مع علم  الفلك وحبه و�صغفه به مبكراً ، عندما كان يف الثانية ع�صرة من 

منطقة  الر�صايدة يف  قبيلة  �صيافة  1933 يف  عام  البادية  اإىل  والده  اأر�صله  عندما  عمره، 

)رحية( حتى يتعلم الرماية والفرو�صية ويتعود احلياة اخل�صنة فاأن�ص ال�صحراء وبهر بجمالها 

املناخية  الظواهر  من  وخوفه  رعبه  اإىل  باالإ�صافة  والنجوم،  القمر  و�صوء  نهارها  و�صفاء 

القا�صية املختلفة يف دولة الكويت واحلرارة القاتلة �صيفاً والغبار )الطوز(، كل ذلك كان �صبباً 

اإىل درا�صة علوم الفلك والبحث باأ�صرار الكون والطبيعة ، كما اأن درا�صته للقراآن وتدبر اآياته 

اأتاح له الفر�صة لدرا�صة علم الفلك. 

	•أول درس في علم الفلك: 

االأربع  يتعرف على اجلهات  تعلم كيف  البادية حيث  الفلك يف  اأول در�ص يف علم  تلقى    

الغرب( فهي مهمة يف ال�صحراء خا�صة لتحديد عملية  ال�صرق –  اجلنوب –  )ال�صمال – 

احلل والرتحال ومعرفة مواطن الكالأ واملاء وكانوا يهتدون اإىل ذلك من مواقع النجوم يف 

ال�صماء ال�صافية حيث ي�صري النجم القطبي اإىل اجتاه ال�صمال اجلغرايف ومنه ميكن حتديد 

اجلهات االأخرى. 
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	•االنطالقة األولى في علم الفلك. 

  بعد عودته من البادية دفعه حبه و�صغفه للمزيد من علم الفلك للبحث عمن يعلمونه هذا 

العلم ، فنما اإىل علمه اأن االأ�صتاذ عبدالرحمن قا�صم احلجي ميتلك اآلة فلكية قدمية ت�صمى 

اآلة )الربع املجيب( وقد تلقى ودر�ص علم الربع املجيب على يد بيت »اآل النبهان« وقد اأح�صر 

معه عند عودته للكويت الكثري من الكتب واملعلومات. 

فحر�ص العجريي على املداومة عند ذلك االأ�صتاذ حتى اأمت درا�صة علم الربع املجيب على 

يده وكان ذلك عام 1936. 

	•آلة الربع المجيب. 

  اآلة اإ�صالمية رمبا تكون قد �صنعت يف خوارزم وهي ت�صتخدم للتوقيت وامل�صح )اآلة حا�صية 

قدمية( وهي عبارة عن قطعة من النحا�ص اأو اخل�صب يف �صكل ربع دائرة ، وير�صم عليها 

اأعلى  من  ولها هدفتان  الربوج  ودرجات  امليل  دائرة  وهناك  واملنكو�صة  املب�صوطة  اجليوب 

تالم�ص  تكاد  حتى  العليا  الهدفة  ظل  ي�صنع  اأن  ي�صتعملها  من  يحاول  ال�صم�ص،  تو�صع يف 

الهدفة ال�صفلى ولها �صاقول )خيط( فيه ثقل وهناك ما ي�صمى باملري وهو خيوط �صغرية 

مربوطة باخليط. 

	•متابعة دراسة علم الفلك. 

  خالل تلك الفرتة بلغ العجريي مبلغاً كبرياً يف علم الفلك بل تفوق على معلميه  يف هذا 

املجال واأ�صبح ميتلك قدرة كبرية على ا�صتخدام اآلة الربع املجيب، حتى اأنه ا�صتطاع وهو يف 
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الرابعة ع�صرة من عمره اأن يح�صب مواعيد ال�صالة يف دولة الكويت، وحتديد اجتاه القبلة، 

بل وا�صتطاع اإ�صدار اأول تقومي فلكي بخط اليد عام 1936. 

وا�صتمر كذلك يف اإ�صداره وتطويره عاماً بعد عام حتى قام بطباعته يف عام 1945 يف بغداد 

وعرفه منذ ذلك التاريخ بتقومي العجريي ثم اأخذ بعد ذلك يف ا�صدار العديد من االإ�صدارات 

مثل تقومي احلائط ونتيجة اجليب ومفكرة اجليب واأجندة املكتب ومذكرة الطاولة .

 

	•املرحلة الثانية
 

  يف عام 1945 �صافر اإىل م�صر وكان ال�صبب هو ح�صوله على كتاب )الزيج امل�صري( �صادر 

يف عام 1920 للموؤلف امل�صري عبداحلميد مر�صي غيث والذي يبحث يف حركات النجوم 

والكواكب وال�صم�ص والقمر فقراأه مراراً وتكراراً ، فذهب اإىل �صاحب الكتاب ليتلقى منه ما 

خفي عليه من األغاز الكتاب. 

  ويف القاهرة اأي�صاً توجه اإىل جامعة امللك فوؤاد االأول ودر�ص يف مدر�صة االآداب والعلوم 

وخ�صع الختبار الإمتام الدرا�صة يف ق�صم الفلك وجنح بتفوق كبري فح�صل على �صهادة اإمتام 

الدرا�صة فيها يف 1946/2/10 ) �صهادة البكالوريو�ص حالياً ( وا�صتمر يف القاهرة يدر�ص علوم 

الفلك وخا�صة اجلانب امليداين التطبيقي والنظري على يد املهند�ص  عبداحلميد �صماحه 

مبا�صر مر�صد حلوان. 

اإىل املن�صورة وا�صتكمل درا�صته وح�صل على �صهادة علميه فلكية تفيد    بعد ذلك توجه 

�صنة  اأكتوبر  من  االأول  يف  وذلك  امل�صري  الفلكي  االحتاد  من  الفلك  علم  يف  تخ�ص�صه 

1952م. 
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ا�صتمر طلبه للعلم من خالل البحث واالطالع والر�صد فقد زار كثري من الدول مثل بريطانيا، 

اأمريكا ، �صوريا ، لبنان ، االأردن ، فل�صطني ، ال�صعودية ، ال�صودان، تون�ص ، اجلزائر، �صوي�صرا 

، اأملانيا ، فرن�صا ، تركيا ، العراق ، واإيران ، و�صارك يف الكثري من املوؤمترات الفلكية العربية 

والدولية. 

  وقد كللت جهوده بالنجاح والتفوق العلمي حتى منحته كلية العلوم يف جامعة الكويت �صهادة 

الدكتوراه الفخرية يف العلوم الأول مرة يف تاريخها وذلك يف 1981/2/26. 

) إنجازات العجيري العلمية (

	•اجلديد في علم الفلك
 

اأبحاثه  خالل  من  الفلك  علم  جمال  يف  العلمية  االإ�صافات  من  الكثري  العجريي  قدم    

املراكز  يف  قدمها  التي  واملحا�صرات  والندوات   ، واملوؤلفات  الكتب  من  والعديد  العلمية 

العلمية املتخ�ص�صة واالأندية العلمية وامل�صاركة بفاعلية متميزة يف املوؤمترات العلمية املحلية 

والدولية. 

  ا�صتطاع اأن يثبت اأن الربوج ثالثة ع�صر فعلياً واأثنى ع�صر ا�صطالحياً فقد كتب يف ذلك 

حتت عنوان )هل الربوج ثالثة ع�صر( ؟ 
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	•مؤلفاته وأبحاثه 

  قدم العجريي للمكتبة العربية العديد من الكتب واملوؤلفات الفلكية والتي تت�صمن جميع 

اجلوانب العلمية لعلم الفلك والكثري من االأبحاث العلمية ذات االإ�صافات العليمة املتميزة 

يت�صنى  الفلك حتى  تب�صيط علوم  املميز يف  باأ�صلوبه  العجريي  ، وقد متيز  الفلك  يف علم 

لكافة طالبي العلم اال�صتفادة من هذه الكتب املتميزة والتي تعد قاعدة عري�صة لطالبي هذا 

العلم. 

أوالً:  المـؤلفـــات :

1- تقومي القرون ملقابلة التواريخ الهجرية وامليالدية
)ن�صر هذا الكتاب عام 1967 يف 303 �صفحة( 

2- كيف حت�صب حوادث الك�صوف واخل�صوف 
)�صدر هذا الكتاب عام 1980 يف 191 �صحفه(

3- خريطة اأملع جنوم ال�صماء
)�صدر هذا الكتيب �صنة 1982 وطبع عدة طبعات وهو يتكون من 24 �صفحة( 

4- االهتداء بالنجوم يف الكويت 
)جاء هذا الكتاب يف 79 �صفحة و�صدر عام 1986(
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5- مذنب هايل
)�صدر هذا الكتاب عام 1986 ، يف 39 �صفحة(

6- درو�ص فلكية للمبتدئني 
)�صدر هذا الكتاب عام 1987 يف 58 �صفحة(

 

7- املواقيت والقبلة – قواعد واأمثلة.
)�صدر هذا الكتاب يف عام 1988 يف 279 �صفحة( 

8- التقومي الهجري  
)�صدر هذا الكتاب عام 1988 يف 140 �صفحة(

9- علم امليقات
)�صدر هذا الكتاب عام 1988 يف 56 �صفحة(

10- التقاومي قدمياً وحديثاً
)�صدر هذا الكتاب عام 1992 يف 66 �صفحة( 

11- جدولة الوقت 
)�صدر هذا الكتاب عام 2000 يف 80 �صفحة(

12- دورة الهالل 
)�صدر هذا الكتاب عام 2000 يف 102 �صفحة(
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ثانيًا: األبحـــــــاث :

	••املناخ واملوا�صم الزراعية يف الكويت يف عام 1983 م.
	••اخلطوط والدوائر يف عام 1987 م 

	••اأهمية ميل ال�صم�ص يف عام 1987 م 
	••مداخالت الزمن يف عام 1987 م
	••و�صائل تعيني اجلهات يف 1987 م
	••التواريخ قدمياً وحديثاً 1987 م

	••التحقيق العلمي ملوعد طلوع الفجر ال�صادق 1989 م
	••ا�صتخدام احل�صابات الفلكية يف اإثبات الروؤية ال�صرعية للهالل يف عام 1987م 

	••اجلدولة ال�صاملة للمواقيت يف �صتى بقاع االأر�ص 1989 م
	••مذنب هايل حدث كوين وانعكا�ص اإن�صاين

	••ر�صد الكواكب والنجوم

ثالثًا: إشرافه على عدد من الكتب التي صدرت في مجال علم الفلك :

كتاب )دليل الطوالع والنجوم( لعبداهلل بن عبدالرحمن ال�صند 1410هـ  •	
كتاب )الهيئة الفلكية ( الأحمد على �صاور �صنة 1989 م •	

كتاب )مر�صد العجريي كان فكرة واأ�صبح حقيقة( ملحمد �صامل حجازي 1986 •	
كتاب )ثوب االأر�ص االأوزوين يتمزق ( ملحمد �صامل حجازي •	

كتاب )املجرات  الفلكية ( لـ عبدالرحيم بدر 1984 م •	
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كتاب )مواقع النجوم ( الأحمد على �صاور 1995 م •	

: 	••اإلصدارات السنوية 

تقومي العجريي– النتيجة الهجرية  	
مفكرة تقومي العجريي •	

اأجندة العجريي •	
مذكرة الطاولة )تقومي املكتب( •	

تقومي احلائط •	

: 	••مرصد العجيري 

  كان العجريي يحلم باإن�صاء مركز فلكي كبري يف هذه املنطقة من العامل والتي تقع على 

خط عر�ص �صمايل متدن وما تتميز به من �صفاء اجلو، وعدم وجود مرا�صد فلكية يف هذه 

املنطقة من العامل. 

  لكن عدم توفر االإمكانيات املادية خالل فرتة طويلة من حياته قد حالت دون تنفيذ هذا 

احللم ، والذي ظل يراوده اأكرث من اأربعني عاماً.  ويف اأواخر ال�صتينات وبداية ال�صبعينات 

الح يف االأفق عالمات للبدء يف تنفيذ هذا احللم ، فقد قام ب�صراء ق�صيمة اأر�ص 1000 مرت 

مربع اأقام حولها �صوراً وبداأ يف بناء املبنى اخلا�ص لهذا املركز يف 1972م ، ويف عام 1973م 

املر�صد  الإن�صاء  الالزمة  واملعدات  االأجهزة  ل�صراء  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  توجه 

فتوجه اإىل مدينة جاك�صون ، ا�صرتى قبة فلكية وا�صرتى تل�صكوباً ماركة كوانتم وكذلك قبة 
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�صماوية للنجوم وكرة �صماوية وكذلك بع�ص العدد الفلكية لزوم اإن�صاء املركز الفلكي والذي 

ي�صتمل على قبة للنجوم ومر�صد فلكي. 

   ثم توجه اإىل اململكة املتحدة )اإجنلرتا( وقام ب�صراء االأجهزة واالأدوات الالزمة لعمليات 

الر�صد اجلوي مثل مقيا�ص لل�صغط اجلوي )البارومرت( ومقيا�ص املطر واآخر لقيا�ص ن�صبة 

الرياح وقام ب�صراء جهاز �صكا�صتانت من �صوي�صرا ثم نقل  الرطوبة، وجهاز قيا�ص �صرعة 

جميع االأجهزة واملعدات اإىل موقع املر�صد الفلكي مبنطقة االأندل�ص يف مدينة الكويت. 

   وبعد فرتة من الوقت تبنت موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والنادي العلمي الكويتي فكرة 

اإن�صاء املر�صد تكرمياً وتخليداً ال�صم عاملنا الكبري وبداأت حملة تربعات وطنية �صارك فيها 

ال�صيخ جابر االأحمد ال�صباح رحمه اهلل ، مببلغ )100.000( مائة األف دينار كويتي ، كما تربع 

األف دينار وتوالت التربعات من املوؤ�ص�صات  جمل�ص الوزراء مببلغ )108.000( مائة وثمان 

الوطنية العامة واخلا�صة. 

املر�صد  افتتاح  العجريي يف 1981/3/3 ومت  الإن�صاء مر�صد  ت�صكلت جلنة خا�صة     وقد 

ر�صمياً يف 1986/4/15 م

	••دور العجيري في نشر علوم الفلك
الدورات التدريبية والمؤتمرات :

 

   للعجريي دور كبري يف ن�صر علوم الفلك ، فقد عمل الكثري من االأبحاث العلمية املتخ�ص�صة 

يف جمال الفلك ون�صرها يف �صورة �صل�صلة من الكتب العلمية، فلم يتوان عن اإلقاء املحا�صرات 
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وامل�صاركة يف الندوات العلمية، �صواء يف مدار�ص وزارة الرتبية اأثناء العام الدرا�صي اأو االأندية 

ال�صيفية اأو يف جامعة الكويت وغريها.

	••كتب صدرت عن العجيري

الكتاب األول: ما لـم يذكــر عن حــــياة العجـــيري

�صدر هذا الكتاب عام 1980 مبنا�صبة قيام موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والنادي العلمي 

بتكرمي عاملنا اجلليل على م�صتوى دولة الكويت. 

الكتاب الثاني: الجانب التربوي من حياة العجيري

اأحمد عي�صوي ، م�صاركة منه يف  تاأليف حممد حممد  الكتاب عام 1988، من  �صدر هذا 

اأعمال املوؤمتر الرتبوي الثاين ع�صر والذي نظمته جمعية املعلمني الكويتية 1988 م. 

الكتاب الثالث: سيرة ومسيرة الدكتور صالح العجيري

�صدر هذا الكتاب عام 2003، من تاأليف حممد حممد اأحمد عي�صوي
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عميد علم الفلك
في الكويت والخليج

كما عرفته

*
خالد عبد اهلل اجلمعان

	





   بداياتي يف علم الفلك كانت مبكرة ،  �صغفي يف العلم  ومعرفة اأ�صرار الكون وروؤية النجوم 

يف ال�صماء  قادتني اإىل مر�صد العجريي، ففي عام 1992 التحقت باملر�صد ، ومنه كانت 

انطالقتي االأوىل ، فنمت الهواية وحتولت االحرتاف ومن ثم تطورت  اإىل االخت�صا�ص.

ومتكنت بحمد من اهلل من حتقيق العديد من االإجنازات العلمية الفلكية ، وال اأزال اأطمح اإىل 

الكثري  اأهمها هو توثيق ا�صم الكويت يف جمال علم الفلك يف االأو�صاط الدولية  واملنظمات 

العلمية الدولية ، فامل�صاهمة  وامل�صاركة واإثبات قدرة الفلكي الكويتي على املواكبة واملناف�صة  

اإجناز بحد ذاته وهو اأحد اأهدافـي  .

    وعند احلديث عن علم الفلك يف  الكويت اأو املنطقة  يربز ا�صم الدكتور �صالح العجريي 

الذي  اأثرى املكتبة العلمية اخلليجية والعربية بالعديد من املوؤلفات العلمية الفريدة يف علوم 

الفلك وقدم عدداً من اال�صت�صارات العلمية واملحا�صرات يف جمال علوم الفلك واالأر�صاد 

اجلوية، و�صارك م�صاركة فعالة يف العديد من املوؤمترات والفعاليات العلمية الدولية .

   ومن دون �صك كان وال يزال للفلكي الدكتور �صالح العجريي، االأثر الكبري يف م�صريتي 

العلمية الفلكية  فتوجيهاته واإر�صاداته هي اأحد اأ�صباب جناحي، فقد كانت ن�صائحه وت�صجيعه 

املتوا�صل دافع  يل لتحقيق املزيد من النجاح.

    وي�صتحق الدكتور �صالح العجريي لقب عميد علم الفلك يف الكويت واخلليج، فخطواته 

الكويت  العلم يف  ال�صبق فقدعززت مكانة هذا  لها  الكويت كان  الفلك يف  االأويل يف علم 

ب�صهادة االأو�صاط العلمية يف الكويت وخارجها.

    وب�صفتي اأحد التالميذ املقربني من الدكتور العجريي تلقيت  العلم  منه  مبا�صرة،  وكانت 
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مرافقتي له يف املحافل واملوؤمترات الدور الكبري يف �صقل مهاراتي العلمية ويف تطوير  اأدائي  

كفلكي،  واأفخر �صخ�صيا  مبا حظيت به من تكرمي  ورعاية  ودعم من هذا الرجل الذي يعد 

اأحد ركائز العلم واأحد مناذج العطاء يف الكويت وي�صار اإليها بالبنان. 

   والدكتور�صالح العجريي كما عرفته رجل علم  �صبور  ال ميل العطاء، ي�صعى دوما لر�صم 

االبت�صامة على وجوه من حوله،  يفرح بفرح االآخرين ويحزن الأحزانهم،  وهو الرجل �صاحب 

احلكمة واالأيادي البي�صاء املتوا�صع الكرمي املحب لوطنه والداعم الأبنائه، تتج�صد فيه جميع 

معاين و�صفات اأهل الكويت املخل�صني.

* باحث وفلكي كويتي اأحد تالميذ د. العجريي
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نشـــاط
متــواصـــل
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	•العجريي مع �صمو ويل العهد ال�صيخ نواف  االأحمد ال�صباح

	•د. جمبل 
املطوع مدير 

املركـــز 

العلمــي يكرم 

د. العجريي
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مؤسس 
مسرحي

	•�صالح العجريي يف لقطات من اأعماله امل�صرحية
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	•دروع 
واأو�صمـــة 

و�صهـــــادات 

تقـــــدير 

يغ�ص بها 

مـنزل 

العجريي
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اإلنسان المحب
للحياة

*
اليا�صـــــــني اأنـــــــور 

	





بداأت عالقتي باالإن�صان الكبري الفلكي الدكتور �صالح حممد العجريي يف لندن خالل �صهر 

اأبريل 1991، حيث ت�صرفت مبعرفته عن قرب ودولة الكويت يف االأيام االأويل من التحرير 

بعد احتالل وعدوان غا�صم من النظام ال�صدامي )اأغ�صط�ص1990 – فرباير 1991( حيث كان 

الدكتور العجريي،  يق�صي عطلته ال�صيفية مع اأ�صرته كحال الكثريين من اأهل الكويت، فقد 

�صافرت اإىل لندن للعمل ب�صحيفة »�صوت الكويت الدويل« )اأغ�صط�ص1990 – نوفمرب 1992( 

التي �صدرت هناك بعد حترير الكويت، وكنت اأ�صمع عن الفلكي الدكتور �صالح العجريي، 

�صقة  ي�صتاأجران  زوجته  والراحلة  هو  كان  لندن حيث  قرب، يف  اأعرفه عن  اأكن  لكني مل 

اأم حممد«  »بزوجته  يعتني  كان  )اأجوردرود( حيث  الربيطانية  العا�صمة  و�صط  ب�صيطة يف 

رحمها اهلل اأ�صد ما يكون.

 

هناك بداأت معرفتي الل�صيقة به اأكرث واأكرث.. حيث تعلمت منه الكثري، فهو االإن�صان املحب 

للحياة والوطن، واأهله واأ�صدقائه، ومريديه.

مع  يتوا�صل  وعلم،  بتوا�صع وخجل وحمبة  للجميع  مفتوح  »الريموك«  ب�صاحية  منزله  اأما 

اجلميع، ال يرتك منا�صبة يدعى اإليها يف جميع مناطق الكويت اإاّلويلبيها بكل حمبة وتقدير 

بالرغم من �صنه و�صحته.

مل يكن الدكتور العجريي اإال اأبنا بار للكويت مبا قدم وما اأعطى وال يزال، ولذا فقد ا�صتحق 

والذي جت�صد يف منحه اجلوائز  امل�صتويات  الكبري من اجلميع وعلى خمتلف  هذا احلب 

اال�صتقبال  قاعة  التي حتيط مبجل�صه يف  التقديرية  وال�صهادات  التذكارية  الدروع  ومئات 

مبنزله التي يحب اجللو�ص فيها وي�صتقبل اأ�صدقاءه، بحيث اأ�صبحت مكتبته اخلا�صة جزءاً 

واأهله  الفلكي  الر�صد  واأجهزة  التذكارية  و�صوره  بكتبه  فيها  حياته، حماطاً  من  يتجزاأ  ال 

وحمبيه.
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نشأته وتعلميه

الدكتور �صالح حممد العجريي ولد يف يوم 1921/6/20 يف منزل والده الذي يقع يف فريج 

عثمان الرا�صد الكائن يف و�صط مدينة الكويت العا�صمة، تزوج وهو يف الع�صرين من عمره 

وله بنت واحدة واأربعة اأوالد ولي�ص من بينهم من يهتم بعلم الفلك اإال اأ�صغرهم وا�صمه جمال 

حيث له اطالع وا�صع باملعدات الفلكية االإلكرتونية واخت�ص يف حتديد مواقع النجوم وله 

اإملام بح�صابات التقومي.

 الدكتور العجريي ال�صك اأنه من اأهم رجاالت الرعيل االأول يف الكويت، كما يعد اأحد رجال 

العلم والفكر يف تاريخ الكويت على امل�صتوى العربي والدويل، ومن الذين لهم دور يف اإثراء 

�صاهموا بجهد كبري  الذين  البارزين  اأحد رجاالت اخلليج  والفكرية وهو  العلمية  نه�صتها 

العلمية  الدكتور �صالح العجريي املكتبة  اأثرى  العربية. وقد  ن�صاأة ونه�صة دول اخلليج  يف 

اخلليجية والعربية بالعديد من املوؤلفات العلمية الفريدة يف علوم الفلك وقدم عددا غزيرا 

اإثراء  يف  مبا�صرة  ب�صورة  �صاعد  مما  الفلك،  علوم  يف  الفريدة  العلمية  اال�صت�صارات  من 

احلركة العلمية يف جمال علوم الفلك واالأر�صاد اجلوية. وقدم اأي�صا العديد من االقرتاحات 

العرب  العلماء  من  الكثري  فيها  اختلف  التي  الفلكية  الق�صايا  من  لكثري  العلمية  واحللول 

وامل�صلمني، و�صارك يف كثري من املوؤمترات الدولية يف جمال علوم الفلك، و�صاهم ب�صورة 

كبرية ومبا�صرة يف وجود مر�صد فلكي يف دولة الكويت ليكون مقرا للمهتمني بعلم الفلك 

مر�صد يف  اأول  العجريي  �صالح  الدكتور  اأ�ص�ص  فقد  والباحثني،  والهواة  املتخ�ص�صني  من 

املنطقة، واأن�صاأ فيه قبة فلكية للنجوم التي �صاهمت يف ن�صر علوم الفلك يف املجتمع بكل 

طبقاته، وتابع االأحداث ال�صنوية وال�صهرية واليومية ون�صر توقعاته لكل من الظواهر الفلكية 

الوفـــــــــاء130 يـــوم 



والظواهر املناخية �صمن ت�صريحاته اليومية يف ال�صحف وو�صائل االعالم اأو �صمن تقوميه 

ال�صنوي )تقومي العجريي(. 

يقول الدكتور العجريي: لقد ماتت والدتي يف عام 1933، واأ�صبحت بذلك م�صوؤوال عن العائلة 

الأنني كنت االأكرب �صـــناًّ، وكان والدي يعمل موظفا يف البلدية، حيث يغيب معظم �صاعات 

النهار وبع�ص �صاعات الليل، االأمر الذي جعلني اأهتم ببع�ص االأمور مثل طهي الطعام وحلب 

االأغنام ورعاية اأخواتي االأربع، ومل متنعني هذه امل�صاغل من الذهاب اإىل املدر�صة، اأو اأن 

اأ�صارك يف االأن�صطة االأخرى خارج املدر�صة مع زمالئي، واجتهت بعدها اإىل التمثيل لكي 

الذي مار�صته منذ عام 1938 وحتى  بالتمثيل  ا�صتهرت  اأفرغ طاقتي يف هذا املجال، وقد 

.1961

وحول درا�صة الفلك يقول: اأول من �صجعنى على درا�صة علم الفلك والدي، وقد اكت�صف حبي 

لعلم الفلك، فاأر�صلني اإىل قبيلة الر�صايدة يف بر رحية جنوب غرب اجلهراء لتعلم الرماية 

والفرو�صية واحلياة اخل�صنة، وكنت اأتاأمل يف ال�صماء الأرى ال�صم�ص والقمر وال�صماء الزرقاء 

ما اأدى اإىل زيادة حبي لعلم الفلك.

وقد انت�صب الدكتور العجريي اإىل مدر�صة عبدالرحمن بن حجي، موؤ�ص�ص علم الفلك يف 

الكويت، وقد در�ص على يديه وتعلم من عدد من املراجع التاريخية، وتلقى تعليمه االبتدائي 

يف الكتاتيب، فتعلم اللغة العربية والفقه واحل�صاب، ومبادئ اللغة االإنكليزية، وطرق م�صك 

الدفاتر املتعلقة بعلم احل�صاب التجاري.

قدم  الدكتور �صالح العجريي الكثري لعلم الفلك وحمبي علم الفلك، وجاب االأر�ص �صرقا 

وغربا ذهابا واإيابا باحثا عن كل جديد ومبتكر يف هذا العلم فقد قدم هذا العلم على طبق 
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وقدم  والهواة،  والباحثني  املتخ�ص�صني  وامل�صلمني  والعرب  الكويتيني  من  الأبنائه  ذهب  من 

الكثري من االإ�صافات العلمية يف جمال علم الفلك وذلك من خالل اأبحاثه العلمية والعديد 

املتخ�ص�صة  العلمية  املراكز  يف  قدمها  التي  واملحا�صرات  والندوات  واملوؤلفات  الكتب  من 

واالأندية العلمية، وامل�صاركة بفعالية متميزة يف املوؤمترات العلمية املحلية والدولية.

   يقول الدكتور �صالح العجريي يف مقابلة �صحفية معه يف جريدة النهار: التحقت مبدر�صة 

حممد بن �صرف ب�صبب انتقال �صكننا اإىل حي الر�صايدة ثم انتقلت اإىل مدر�صة »عبداملح�صن 

ال�صقالوي« ثم انتقلت اإىل »مدر�صة املال مر�صد« لتغيري مكان �صكننا اإىل حي ال�صاحلية 

واللغة  احل�صاب  درا�صة  من  اأمتكن  لكي  وذلك  1937م  عام  حتى  املدر�صة  هذه  وظللت يف 

والدي.  رغبة  ح�صب  التجارة  عامل  لدخويل  والديون متهيدا  الدفاتر  واإم�صاك  االإنكليزية 

باحلر�ص  يت�صف  توا�صعه جم  للعلم  ذو خلق حمب  رجل  مر�صد  املال  اإن  قائال:  وي�صيف 

باإدخاىل  والدي  قام  والعلماء،  العلم  حب  نفو�ص طالبه  يف  يغر�ص  حيث  واحلزم  ال�صديد 

مدر�صة املباركية بناء على طلب بع�ص من اأع�صاء املجل�ص الت�صريعي بعد اأن ذاع �صيتي حول 

تفوقي يف علوم الفلك للح�صول على بعثة حكومية اإىل انكلرتا لدرا�صة علوم البحار لكن 

ماتت فكرة ال�صفر الإنكلرتا بعد اأن اأجل املجل�ص الت�صريعي وقد جاء ذلك وفق ميويل الأنني 

�صعرت باأن ذلك �صيعرقل درا�صتي لعلم الفلك.

اأحل امل�صائل احل�صابية قبل كل  اأنه كان مميزا يف علم احل�صاب حيث يقول: كنت  ويذكر 

طالب ال�صف وقد تاأثرت كثريا باملرحوم االأ�صتاذ في�صل الطاهر الأن معلوماته يف الكيمياء 

والطبيعة تتالءم مع ميويل الفلكية.

يقول الدكتور �صالح العجريي يف نف�ص املقابلة اإنه يحب مهنة التدري�ص، فقد حر�ص على 
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العمل مدر�صا، ومت تعيينه مبا�صرة بعد تخرجه مدر�صا يف املدر�صة ال�صرقية وبقي فيها �صنة 

درا�صية واحدة فقط وال�صبب هو بعد املدر�صة عن منزله. كان العجريي حمبا للعمل بالتجارة 

فما اأن �صنحت له الفر�صة حتى قرر ترك مهنة التدري�ص واالجتاه للعمل التجاري وكان ذلك 

يف عام 1943م فتلقى عر�صا للعمل رئي�صا لكتاب احل�صابات من املرحوم يا�صني ال�صيد ها�صم 

الغربللي، للعمل يف مكتب اأخيه وحاز العجريي على ثقة �صاحب العمل املرحوم اأحمد ال�صيد 

ها�صم الغربللي رغم اأنه كان �صديد احلزم مع املوظفني اإال اأن العجريي كان املوظف الوحيد 

الذي كان يحظى بتقديره، فحر�ص على العمل معه حتى عام 1956م حتى اأ�صبح راتبه 1200 

روبية اأي حوايل 90 دينارا كويتيا وهو راتب كبري يف ذلك الوقت، وبعد ذلك ترك العجريي 

العمل مع املرحوم اأحمد ال�صيد ها�صم الغربللي والتحق بالعمل احلكومي حمدد الدوام لكي 

يوفر بع�ص الوقت من اأجل هوايته يف ممار�صة علم الفلك حيث التحق بالعمل احلكومي 

�صنة 1956م فعمل بدائرة اأمالك احلكومة م�صوؤوال عن البيوت املثمنة للم�صاريع احلكومية 

العجريي  الدكتور  عمل  ثم  املوظفني  من  احلكومي  ال�صكن  لطالبي  تقدم  التي  وامل�صاكن 

كرئي�ص لالدخار يف بنك الت�صليف واالدخار وكان اأول موظف يف ق�صم االدخار عند تاأ�صي�صه 

وقد ا�صتمر يف العمل يف البنك اإىل اأن تقاعد �صنة 1971م. ثم تفرغ بعد ذلك الإدارة بع�ص 

اأعماله التجارية اخلا�صة و�صراء االأرا�صي.

العمل في الفلك

وحول م�صريته يف درا�صة علم الفلك يقول الدكتور �صالح العجريي اأنه بداأها كهواية �صنة 

1933م-1945م اأما مرحلة التخ�ص�ص واالحرتاف فقد بداأت �صنة 1946م وحتى يومنا هذا. 

علما اأنه بداأت الق�صة مع علم الفلك وحبه و�صغفه به مبكرا عندما كان يف الثانية ع�صرة 

من عمره عندما اأر�صله والده اإىل البادية عام 1933م. من االأ�صباب التي دفعته اإىل درا�صة 
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علوم الفلك الظواهر الطبيعية التي دفعته للبحث يف اأ�صرار الطبيعة والكون، حيث تلقى 

الدكتور العجريي اأول در�ص يف حياته بعلم الفلك يف البادية، وكانت اأوىل انطالقاته يف علم 

الفلك بعد عودته من البادية ب�صبب حبه و�صغفه للمزيد من علم الفلك، واأخذ يبحث عمن 

يعلمه هذا العلم العظيم. 

وحول تطور روزنامة »العجريي« يقول الدكتور �صالح العجريي، اأن الروزنامة االأوىل طبعت 

الثانية  يف بغداد عام 1944 )500 ن�صخة( ومت جلبها للكويت، لكن ظروف احلرب العاملية 

االأديب   – »املرحومني  )ملالكيها  اخلليج  ملكتبة  تابعة  �صركة  قامت  حتى  االإ�صدار،  اأوقفت 

عبداهلل زكريا االأن�صاري – وال�صاعر اأحمد ال�صقاف، ويقوم باإدارتها املرحوم يو�صف م�صاري 

اأنه  اإال  املكتبة،  يف  ببيعه  وقاموا  بغداد  يف  بطباعته  وقاموا  تقوميه،  لهم  فقدم  احل�صن( 

خرج بخ�صائر من بيع التقاومي، فامتنع عن اإ�صدار التقومي ملدة �صنتني، واأتاه بعدها اأحمد 

اجلاراهلل احل�صن ليعاتبه على ذلك، وقام بالطلب من عبدالرحمن عبدالغني اأن يطبع له 

التقومي يف الهند حيث كان يتواجد هناك ليعمل يف مكتب عائلة ال�صايع يف الهند، ولكنه 

ن�صحه بطباعته يف م�صر، فقام باإر�صال تقومي عام 1951 اإىل بيت الكويت يف القاهرة الذي 

كان يعنى ب�صوؤون الطلبة الكويتيني هناك، وقام بطبع التقومي املرحوم االأ�صتاذ عبدالعزيز 

وزارة  اأن  تبني  لل�صحن،  وبعد جتهيزه  االأن�صاري،  زكريا  عبداهلل  االأديب  واملرحوم  ح�صني 

التموين متنع ت�صدير الورق خارج م�صر، وبعد جهد كبري ا�صتطاعوا احل�صول على ترخي�ص 

املغفور  الراحل  االأمري  التقومي حتمل �صورة  التي يف  اللوحة  ال�صركات، وكانت  اإحدى  من 

له ال�صيخ عبداهلل ال�صامل ال�صباح، ومنذ عام 1951 م حتى االآن يقوم بطباعة التقومي يف 

عدد من الدول مثل الكويت و�صورية وم�صر واليابان ونابل�ص يف فل�صطني ولبنان والعراق 

وباك�صتان و�صنغافورة.
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إنشــاء مرصد العجــيري

كانت فكرة بناء مر�صد فلكي تراوده ملدة طويلة، ويف اأواخر ال�صتينيات واأوائل ال�صبعينيات 

ق�صيمة  وا�صرتى  اخلا�صة،  نفقته  على  فلكيا  مر�صدا  يبني  اأن  اأراد  الع�صرين  القرن  من 

مب�صاحة 1000 مرت يف الزاوية الغربية اجلنوبية من منطقة االأندل�ص، ويف عام 1973 توجه 

ثالثة  قبة طولها  وا�صرتى  باملركز،  القبة اخلا�صة  ل�صراء  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل 

اأمتار وقام باإح�صارها اإىل الكويت، ويف عام 1977 مت اقرتاح ت�صمية املر�صد با�صم مر�صد 

العجريي، و�صكلت جلنة خا�صة الإن�صاء مر�صد العجريي يف 1981/3/3 ت�صم الدكتور �صالح 

العجريي وممثلني ملوؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والنادي العلمي.

ويف 15 ابريل1986 افتتح االأمري الراحل ال�صيخ جابر االأحمد اجلابر ال�صباح - رحمه اهلل 

- املر�صد. وترجع اأهمية مر�صد العجريي لكونه االأول يف الكويت ووجوده يف موقع خا�ص 

حيث املوقع اجلغرايف قريب من مدار ال�صرطان واملوقع اجلغرايف بطول �صرقي وهذا يجعل 

الرا�صد ي�صاهد لياًل ماال ي�صاهده يف نف�ص الوقت يف خطوط الطول الغربية حيث وقت 

النهار وح�صول مرتفعات جوية يف معظم ال�صنة وكون املر�صد يف مقر النادي العلمي فهذا 

ي�صجع الطالب والهواة واملتخ�ص�صني على اال�صتفادة امل�صتمرة منه دون عناء كما اأن وجود 

هذا املر�صد يعيد اإحياء الرتاث العربي االإ�صالمي يف مظاهر العلوم الفلكية.

باالأعمال  احلافلة  حياته  م�صرية  خالل  التكرمي  من  العجريي  �صالح  الدكتور  نال  لقد 

واالإجنازات ماال يعد وال يح�صى تقديراً جلهوده املثمرة يف هذا املجال ومن اجلهات التي 

قامت بتكرميه:
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1- منحته كلية العلوم بجامعة الكويت درجة الدكتوراه الفخرية �صنة 1981 وهي اأول دكتوراه 

فخرية متنحها جامعة الكويت يف تاريخها.

2- يف دي�صمرب1988 قلد قالدة جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية للعلوم يف قمة التعاون 

بالعا�صمة العمانية م�صقط.

3- مت منحة جائزة الدولة التقديرية يف عام 2005 تقديرا جلهوده يف علم الفلك.

ومن مؤلفاته الكثيرة كتاب:

	••علم امليقات 
	••درو�ص فلكية للمبتدئني

	••كيف حت�صب حوادث الك�صوف واخل�صوف
	••التقومي الهجري وكيف يح�صب تقومي القرون

	••خارطة اأملع جنوم ال�صماء
	••مذنب هايل

طلبه للعلم 

ال�صعاب  من  الكثري  العجريي  �صالح  الدكتور  واجه  هذا  يومنا  وحتى   1946 عام  منذ    

الدنيا  اآخر  ولو يف  اإليه  الذي ظل يذهب  الفلك  املزيد من علم  للح�صول على  واملعوقات 

ب�صبب حبه و�صغفه لعلم الفلك. بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 1945 رغم اأنه مل تكن 
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هناك و�صائل للموا�صالت اإال اأنه �صافر اإىل عدد كبري من الدول العربية واالأجنبية من اأجل 

حبه لعلم الفلك، وكانت اأول دولة ق�صدها العجريي هي م�صر وكان ذلك يف عام 1945م وكان 

ال�صبب يف هذا ح�صوله على كتاب ي�صمى »الزيج امل�صري« الذي يبحث يف حركات النجوم 

والكواكب وال�صم�ص والقمر فتوجه العجريي اإىل القاهرة يف م�صر حيث جامعة امللك فوؤاد 

االأول ودر�ص يف مدر�صة االآداب والعلوم )كلية االآداب وكلية العلوم حاليا( وخ�صع الختبار 

اإمتام الدرا�صة يف هذه املدر�صة يف ق�صم الفلك وجنح بتفوق كبري يف 1946/2/10.

  بعد اأن اأمت الدكتور �صالح العجريي درا�صته يف القاهرة توجه اإىل مدينة املن�صورة يف �صمال 

م�صر وا�صتكمل درا�صته الفلكية حتى ح�صل على �صهادة علمية فلكية تفيد بتخ�ص�صه يف علم 

الفلك من االحتاد الفلكي امل�صري يف اأول من اأكتوبر �صنة 1952م، اإ�صتمر يف القاهرة يف طلب 

العلمية  املرا�صد  ومرا�صلة  واال�صتك�صاف  والر�صد  واالطالع  البحث  الفلك من خالل  علم 

واملوؤ�ص�صات العلمية الفلكية املتخ�ص�صة، وزار كثريا من دول العامل مثل: اململكة املتحدة، 

وال�صودان،  وال�صعودية  وفل�صطني،  واالأردن،  ولبنان،  و�صوريا،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

وتون�ص، واجلزائر، و�صوي�صرا، واأملانيا، وفرن�صا، وتركيا، والعراق، واإيران، كما �صارك يف كثري 

من املوؤمترات الفلكية العربية والدولية.

تقــويم العجــــيري

  عندما كان �صغريا يدر�ص يف مدر�صة والده الحظ وجود لوحة على احلائط تنزع منها 

يذهب  اأن  عليه  واأ�صار  ذلك،  والده على  و�صاعده  البيت،  يقلدها يف  فراح  يوميا،  االأوراق 

ا�صمه  ال�صالة  ومواقيت  وال�صهور  االأيام  منه  تعرف  كتابا  فاأراه  الن�صراهلل  ن�صراهلل  اإىل 

تقومي العيوين ملوؤلفه عبدالعزيز العيوين من االإح�صاء، ويف عام 1938 قام والده باأخذه اإىل 
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املرحوم م�صاعد ال�صالح ومعه التقومي، فاأبدى اإعجابه به، فقام باأخذه اإىل عبدالعزيز علي 

العبدالوهاب الذي كانت له عالقات جتارية يف بغداد، وطلب اأن يطبع التقومي يف بغداد 

لعدم وجود مطابع يف الكويت، فطلبت املطبعة يف بغداد ع�صرين دينارا عراقيا، تربع م�صاعد 

ال�صالح بخم�صة دنانري وعبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع بخم�صة دنانري وتربعت دائرة 

املعارف بخم�صة دنانري، ومل ي�صتطيعوا اأن يح�صلوا على اخلم�صة دنانري الباقية، ويف ال�صنة 

التي تلتها قدم التقومي اإىل املغفور له االأمري الراحل ال�صيخ اأحمد اجلابر ال�صباح، فطلب 

من عزت جعفر باأن ير�صله اإىل م�صر للطبع، ولكن احلرب العاملية الثانية بداأت ومل يتم 

طبع التقومي.

  يف عام 1944 قام العجريي بطباعة اأول تقومي له، وقد كان تقوميا بدائيا، حيث لكل �صهر 

هنالك ورقة، وقد طبع على نفقته اخلا�صة يف مطابع بغداد، ويف عام 1945 عمل تقوميا 

كبريا واأر�صله اإىل �صديق له يف بغداد وطلب منه طباعة 500 ن�صخة، ولكن دائرة التموين 

يف العراق ال ت�صمح بت�صدير الورق االأبي�ص وميكن طبعه على ورق رخي�ص ملون، فوافق 

على ذلك، وطبع يف مطبعة ال�صريان املتخ�ص�صة يف طباعة التقاومي، وبعد انتهاء الطبع، 

اأ�صدرت دائرة التموين يف العراق قرارا يق�صي بعدم جواز ت�صدير اأي نوع من الورق، فطلب 

من �صديقه اإر�صال التقاومي اإىل الب�صرة لتكون قريبة من الكويت، وقال ل�صاحبه باأن ي�صلم 

التقاومي اإىل اأحد املحالت حتى يقوم بجلبها اإىل الكويت، ولكنه مل يفعل، ويف تلك االأثناء 

والده الأنه كان قد وعده  الوطنية عليه عند  املكتبة  الرويح �صاحب  اأحمد  ا�صتكى حممد 

بتقاومي، واإنه عدل عن ا�صترياد تقاومي من م�صر ولكنه مل ي�صلمها له مع اقرتاب ال�صنة 

اجلديدة، فذهب اإليه والده يعاتبه يف منزل يا�صني الغربللي، و�صاعدهم على جلب التقاومي 

من الب�صرة بعد اأن اأر�صل ابنه عبدالعزيز الغربللي اإىل اأحد التجار الذين يعرفهم يف الب�صرة 

فاأعطاه 100 روبية لكي يجلبها من الب�صرة، وقام بجلبها من الب�صرة بحجة اأن هذه االأوراق 

هي اأوراق الربيد.
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مواقف مهمة في حياة العجيري

من  بكل  واأعتز  اأحرتم  اأنا  يقول: يف احلقيقة  العجريي  �صالح  الدكتور  اأ�صاتذة  اأبرز  وعن 

تعلمت على اأيديهم واأدعو لهم دائما بالرحمة واملغفرة فجميعهم انتقلوا اإىل رحمة اهلل ومن 

اأ�صاتذتي حممد بن �صرف، ووالدي حممد �صالح العجريي، واملال مر�صد حممد �صليمان، 

ال�صالح، وفي�صل  الدين، وجابر ح�صن حديد، وحممد جنم، وعبداللطيف  �صهاب  واأحمد 

ال�صالح، وابراهيم عيد، وكلهم رجال اأفا�صل تعلمت منهم الكثري.

زمالء الدراسة واالصـدقـــاء 
 

االأحمد  جابر  ال�صيخ  الراحل  االأمري  الدرا�صة  خالل  زمالئي  اأبرز  من  يقول»اأبوحممد«: 

عديدة  ذكريات   - اهلل  رحمه  معه  ويل  واالحرتام  التوا�صل  يف  مثاال  كان  الذى  ال�صباح، 

ا�صحق  عبداهلل  وحممود  اأمان  عبدالرزاق  االأفا�صل  االأخوة  اإىل  اإ�صافة  كثرية،  ومواقف 

وعبدالعزيز الغربللي وعبدالرحمن العبداملغني وداود م�صاعد ال�صالح وعبداللطيف اأمان 

ال�صقر، وحممد  ال�صيخ وعبداهلل اخللف الدحيان وجا�صم حمد  ويعقوب احلمد وحممد 

عبداملح�صن اخلرايف ومرزوق املرزوق وعبداهلل املرزوق و�صعدون ال�صعدون وبرج�ص حممد 

الربج�ص وعبداهلل الر�صيد.
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وعن المواقف التى واجهته في حياته قال: 

اأول واأطول �صفره برية من الكويت اإىل القاهرة كانت للقاء عدد من املخت�صني يف جمال 

الفلك، وقد كان االأمر اأ�صعب مما نتوقع، فلم يكن هناك متخ�ص�صون يف الفلك، ولكن وقع 

يف يدي كتاب م�صري ا�صمه »الزيج امل�صري« كما ذكرت وقراأته ملدة �صنوات ثم خفي علي 

منه الكثري، ف�صممت اأن اأذهب ملقابلة موؤلفه يف م�صر، وكانت االإمكانات وقتها �صعبة، فلم 

تكن املوا�صالت مي�صرة كما هي يف وقتنا احلايل، ولكنني قررت اأن اأذهب ملوؤلف ذلك الكتاب 

مهما كانت الظروف، فركبت من الكويت اإىل الب�صرة ومن الب�صرة اإىل بغداد ومن بغداد اإىل 

بالد ال�صام ومن بريوت اإىل االإ�صكندرية ومن اال�صكندرية اإىل القاهرة وكانت الرحلة االأوىل 

يف حياتى، حيث مل اأكن �صافرت يف رحلة طويلة بعد، وانتهى خط البا�ص وركبنا احلمري يف 

منطقة ميت النخا�ص يف م�صر وفت�صت عن املوؤلف عبداحلميد مر�صي غيث حتى وجدته واإذ 

به بلغ من الكرب عتيا، لكنه مل يق�صر معي حيث بعثني الأحد طلبته يف القاهرة وهو االأ�صتاذ 

عبدالفتاح وحيد اأحمد الذي اأخذت عنه الكثري من علم الفلك ومازلت اأذكر مكانه حتى 

هذه اللحظة، وكان ميتلك مكتبة جمعها على مدى ع�صرات ال�صنني فيها كتب وخمطوطات، 

ولكنه ال ي�صمح الأحد باأن يرى مكتبته حتى اأنا رغم اأنني كنت طالبا عنده والغريب اأنه كان 

يو�صى زوجته باأن تدفن كتبه معه، ويف يوم من االأيام بعثت يل زوجته تخربين باأن االأ�صتاذ 

عبدالفتاح انتقل اإىل رحمة اهلل فاأخربتها عن رغبتي باحل�صول على بع�ص الكتب فوافقت 

، وعلى الفور زرت القاهرة ودخلت اإىل الكنز واأخذت 70 كتابا وقالت يل هذه الكتب خذها 

ببال�ص فقلت لها ملاذا؟ قالت »دول كانوا �صرتى«.

وعن ق�صته كطبيب اأ�صنان يقول الدكتور �صالح العجريي اأنه يف يوم من االأيام جاءين جدي 

لوالدتي وهو يحمل كرا�صا، وقال يل افتح هذا الكتاب واأبحث يل عن عالج الأمل ال�صر�ص 
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وفتحت الكتاب ووجدت و�صفة لعالج ال�صر�ص واأ�صبحت اأعالج النا�ص ومل يكن اأحد ي�صتكي 

من اأمل االأ�صنان اإال وياأتيني، وبعد مدة وجدت و�صفة للت�صهيل على املراأة املتع�صرة يف الوالدة 

واأنا عمري 14 عاما وال�صبب اأن املري�ص مثل الغريق يتعلق باأي ق�صة مهما كانت.

البيئة والجو في حياة العجيري

حول البيئة واجلو الذي دائما ما يرُ�صاأل عنه يقول الدكتور العجريى ان البيئة فى الكويت 

تغريت كثريا وا�صبح التلوث فى كل مكان �صواء فى البيئة الربية او البحرية حتى الهواء 

ا�صبح ملوثا. ان املناخ العاملى تغري واأ�صبحنا نعي�ص حقبة االحتبا�ص احلرارى وارتفاع درجة 

حرارة االأر�ص م�صريا اإىل اأن النه�صة العمرانية هى التى ادت اىل هذا التغري. لقد �صهدت 

الكويت تغريا كبريا من ناحية البيئة وبعد اأن كانت بلدا �صغريا جميال فيه �صحراء نظيفة 

وبحر �صاف ونقى وهواء نظيف، تغري كل �صىء وانقر�صت بع�ص النباتات ال�صحراوية، كما 

انقر�صت بع�ص احليوانات وهاجرت الطيور ومل نعد نر�صد الكثري منها فى بيئتنا. 

الأ�صباب كثرية، نحن  املا�صي  كان عليه يف  العامل تغري عّما  اأنحاء  اجلو يف جميع  عموماً 

الب�صر رمبا عبثنا يف الطبيعة، من ذلك اأننا قطعنا االأ�صجار يف الغابات وغرينا يف الطبيعة، 

ومن ذلك اي�صا امل�صانع �صارت تنفث اأحما�صا ورمبا ياأتي يوم وتنزل هذه االحما�ص علينا 

مع املطر وي�صري حم�صيا وهذا حلد االآن مل يحدث لكن الذي حدث انه اي�صاً هناك ت�صحر 

فاأ�صبحت العمارات والبنايات تزحف واإكلت االأرا�صي اخل�صراء، باالإ�صافة اإىل ما ي�صمى 

او  انحب�ص  االأر�ص  فجو  ال�صماء  اىل  الكربون  اك�صيد  ثاين  تنفذ  اأ�صبحت  الدفيئة  حقبة 

انف�صل عن خارج االر�ص فزادت احلرارة. ونتج عن ذلك اإذابة اجلليد يف القطبني ونزوله 

اإىل البحر. والبحر اإذا ارتفع قد يغرق الكثري من املدن ال�صاحلية واكرث من ذلك �صوف ينفذ 
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اإىل االنهار فيف�صد كثريا من مياه ال�صرب والزراعة، وال نن�صى اأن �صكان االر�ص االآن �صبع 

مليارات اإال ثلث فبعد �صنة 2050 �صن�صبح على االقل 9 او 10 او 11 مليار ن�صمة فمعنى ذلك 

�صوف يكون هناك �صح يف املياه وزيادة يف ال�صكان، اذا حدث هذا �صارت نزاعات كبرية 

وكثرية بني ال�صعوب كلها تكون ب�صبب ندرة املياه رمبا يوؤدي هذا اإىل ن�صوب احلرب العاملية 

الثالثة.

يف الكويت اأ�صبح التلوث البيئي اأكرث من ال�صابق، كانت هناك �صحراء نظيفة، االآن اأ�صبحت 

والطيور هاجرت من  كانت عليه  ما  ال�صحراء وخربت عن  بعجالتها يف  تعبث  ال�صيارات 

والفقع  الكويت  �صحراء  يف  املوجودة  واحل�صرات  احليوانات  من  كثري  وانقطعت  املنطقة 

انقطع من ال�صحراء متاماً، ف�صال عن طائر احلباري الذي كانت ا�صتهرت به الكويت هاجر 

اأما فيما يتعلق بالبحر فجون الكويت اأ�صبحت مياهه فا�صدة،  واأ�صبح ال ياأتينا اال نادراً، 

وعلى احلكومة اأو حتى النا�ص او ال�صركات البد اأن يتعاونوا لتنقية مياه جون الكويت هذا 

ال�صغري، حتى بحر اخلليج �صار فيه تلوث ب�صبب ناقالت النفط التي متر وتخرب الكثري 

ف�صال عن النفوق فقد قلت االأ�صماك يف الكويت بعد اأن كانت متوفرة بكرثة وكميات كبرية 

الغربية  ال�صمالية  الرياح  تاأتينا  كانت  باجلو،  تغريا  التي جعلت هناك  االمور  كل هذا من 

بغبار احمر هذا الغبار انقطع عنا باملرة ب�صبب رمبا يف اجلهه ال�صمالية التي كانت تاتي من 

العراق هناك فاأ�صبح هناك عبثا يف االهوار وجتريفها وغريها، فاأثر ذلك علينا يف الكويت، 

اأ�صجارا مما خفف من الغبار عن ما كان عليه  ولكن من الناحية االيجابية فاإن بالكويت 

يف املا�صي كما اأنها تلّطف من احلرارة وتهدئ من الرياح يف اغلب ف�صول ال�صنة وكل هذه 

االمور ا�صبحت مالحظة وم�صاهدة وملمو�صة يف جو الكويت.

* كاتب واإعالمي كويتي 
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التـــاريخ
المصـــــّور 
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	•العجريي مع عدد من ال�صخ�صيات منها ال�صهيد فهد االأحمد وحمد الرجيب
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موؤمتر اال�صكان فى القاهرة 1963	• من اليمني- �صالح العجريي - علي املرتوك - املرحوم اأحمد 

الدعيج - يو�صف ال�صايجي

العجريي يلقي كلمة »عيد العلم« يف املدر�صة املباركية 1962	•

الوفـــــــــاء148 يـــوم 



	•لقاء ر�صمي 
مع اأمري 

الكويت 

الراحل ال�صيخ 

جابر االأحمد

	•جل�صة 
عائلية 

يف منزل 

العجريي
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	•مع �صمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�صيخ جابر املبارك

	•لقاء 
تلفزيوين
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اأ�صدقاء العجريي من رواد ديوانية الربج�ص يحتفلون ببلوغه الـ 94	• عـــامــاً
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	•جم�صم يف �صالة االأ�صتقبال مبنزله يف الريموك

	•اأمام عدد 
كبري من 

الدروع يف 

�صالة ا�صتقبال 

منزله
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	•�صنطة 
العجريي 

االأثرية.. بيعت 

مببلغ 660 األف 

دوالر ترّبع 

بها لل�صعب 

اللبناين

الوفـــــــــاء156 يـــوم 



157د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



الوفـــــــــاء158 يـــوم 



159د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



الوفـــــــــاء160 يـــوم 



161د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



الوفـــــــــاء162 يـــوم 



163د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



الوفـــــــــاء164 يـــوم 



165د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



الوفـــــــــاء166 يـــوم 



167د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 





العجيري
كمـا عرفتـه

*
برج�س حمود الربج�س

	





   معرفتي به تعود اىل عام 1952 عندما ترافقنا �صوياً برحلة يف القطار من الب�صرة اإىل 

حب  من  مافيها  بكل  العجريي  �صالح  االأخ  �صخ�صية  من  اقرتبت  الرحلة  تلك  يف  بغداد. 

العلمي الذي يالزمه يف حياته  التي يتمتع بها والف�صول  اللطيفة  لتلك املرحلة واملعا�صرة 

اليومية.

   كربت العالقة بيننا مع مرور وتوايل االأيام وال�صنني ومنت مع تطور االأحداث وتقلباتها 

بقية  لها  تداعي  النف�ص  يف  باأمل  اأ�صيبت  اإذا  بالروح،  اجل�صد  كعالقة  اأ�صبحت  االآن  اإىل 

االأع�صاء.

اإليها  اأنتمي  اأبناء منطقة القبلة التي  اأن االأخ الفا�صل �صالح العجريي من     يف الذاكرة 

وع�صت فيها وانت�صبت اإيل مدار�صها ال�صيما القبلية واالأحمدية .

   امل�صار الذي �صلكه يف حياته الوظيفية واهتماماته الفلكية  كان حديث اأبناء جيلنا الذي 

كان ير�صد خطواته االأوىل يف القراءة وت�صاوؤالته عن الظواهر الطبيعية وقراءاته التي ت�صنت 

له، عرفتة ع�صامياً ومكافحاً وفيه �صفات ال�صهامة والوفاء.

    املحطة االأوىل يف �صرية التعارف يوم كانت بغداد وجهته يف طباعة التقومي الذي اأخذ 

يعمل به منذ االربعينات وبقي هذا التخ�ص�ص يالزمه ويزداد علًما ومعرفة به اىل اأن اأ�صبح 

اأحد الهامات يف علم الفلك باملنطقة اخلليجية العربية .

    ما مييز �صريته اأنه �صخ�صية حمببة اإىل كل من يلتقيه ، وهذه �صمة ينفرد بها يوزعها 

على االأ�صحاب واالأ�صدقاء دون اأن يتبدل منذ اأن كان �صابا وهو يهوى امل�صاغبة والتي قادته 
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اإيل التمثيل على امل�صرح من اأواخر الثالثينات ولغاية ال�صتينات وبرفقة االأخ عقاب اخلطيب 

واملرحوم حمد الرجيب ح�صبما اأذكر.

   قربه من اإحدى عوائل الر�صايدة األهمته العي�ص يف ال�صحراء والتفكر بعامل النجوم ودوار 

الليل وطلوع ال�صم�ص وخلفت يف نف�صة دافع البحث عن اأ�صماء النجوم وماتالها. وهو لذلك 

كان ابن بيئته التي �صاعدتة على االقرتاب من عامل الطبيعه وظواهرها.

    بعد بغداد كانت م�صر قبلتة يف البحث عن اأ�صول الفلك ذهب اىل هناك مب�صوار �صعب 

اإيل اأن ر�صى عند رجل يقال له ال�صيخ عبداحلميد مر�صي ليدر�ص علي يديه وي�صلمه اإيل 

كانت  علمية  مبادئ  على  ويوؤ�ص�صها  معرفته  لي�صقل  اأحمد  عبدالفتاح  وهو  تالميذه  اأحد 

مفتاح جناحة واالإ�صتمرار بها.

    مل تنقطع العالقة بيننا حتى كربنا �صوياً وهو من رواد ديواننا يف منطقة ال�صويخ ال�صكنية 

واأحد الوجوه التي التفارق روادها  فهو جلي�ص املجل�ص واأني�صه، اإذا حتدث يف ظاهرة اأو 

واقعة اأن�صت له االآخرون، فقد غر�ص ا�صمه يف وجدان النا�ص. نادراً مايغيب عن اأعيننا وعن 

ذكره يف اأحاديث اأهل الكويت واخلليج العربي عموماً .

البع�ص  لدى  الروؤيه  اإلتب�صت  كلما  اأو  الدوران  تتوقف عن  العجريي« ال  »اأ�صالوا     عبارة 

وكرثت االآراء تراهم يلجاأون اإليه لتبيان احلقيقة ومعرفة اخليط االأبي�ص من االأ�صود فهو 

من الرا�صخني يف اإ�صدار الفتاوي الفلكية .

    فل�صفته باحلياة ت�صري على منط املثل القائل »النا�ص باأزمانهم اأ�صبه منهم باآبائهم« اأظهر 
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قدراً كبرياً من االإميان والقدرة  على مواجهة امل�صاعب التي واجهته يف حياته ، خا�صة 

عندما تعر�ص منزله اىل حريق هائل اأ�صفر عن م�صرع زوجتة وابنه االأكرب وكانت احلادثة 

مبثابة الفاجعة التى اأ�صابته واأ�صابت كل واحد فينا.

   رحلته مع الفلك اأ�صبه برحلته مع احلياة فيها تقلبات بقدر مافيها من تغريات لكنه واظب 

وا�صتمر يف العطاء ليحول منزله ايل دار لطلبة علوم الفلك بعد اأن اأقيم باإ�صمه اأول مر�صد 

فلكي يف الكويت عام 1986 اأيام االأمري الراحل ال�صيخ جابر االأحمد ال�صباح يف مقر النادي 

العلمي على الدائري ال�صاد�ص بعد اأن منحته جامعة الكويت �صهادة الدكتوراه الفخرية عام 

.1981

   باخت�صار �صخ�صية االأخ �صالح العجريي ، اأبو حممد ي�صح فيها القول اأنه اإن�صان كتوم 

و�صبور ونادراً ما يغ�صب، حمبوب من اجلميع وحكمته يف احلياة اأن »يكرم االإن�صان االآخرين 

الأنه كرمي« .

*رئي�ص الهالل االحمر الكويتى 
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دالئــــل
وآثــــــار







	•كوانتم 
لر�صد االأجرام 

ال�صماوية اأول 

منظار ا�صتعمله 

العجريي

	•اأول �صــــــورة فـي الكويت 
ل�صفحـــة القمـــر ت�صوير 

خالد العجريي بوا�صطة 

منظــــار كوانتـــــوم



	•البقع ال�صم�صية 
�صورت بتاريخ 

 1984/4/26

باملر�صد يف 

النادي العلمي .



	•البو�صلة البحرية )املنّجمة(



	•اأول �صورة يف 
املنطقة التقطت 

ملذنب هايل يف 

مر�صد العجريي 

بالنادي العلمي 

وذلك بتاريخ 

1985/10/25



	•طالب ق�صم الفلك يف النادي العلمي اأمام املر�صد



	•مر�صد العجريي يف النادي العلمي اأول مر�صد فلكي حديث يف الكويت ويجئ 
افتتاحه مبنا�صبة العيد الوطني اخلام�ص والع�صرين لدولة الكويت حتت رعاية 

اأمري الكويت الراحل �صاحب ال�صمو ال�صيخ جابر االأحمد ال�صباح



	•اإم�صــــاكية من اعـــــداد املرحــوم 
ال�صــيد عمـر عــا�صــم �صــنة 1939

	•حكاية طريفةجمعت بني العجريي 
وابناء حممد اخلرافـي

	•اآلة اإ�صالمية للتوقيت وامل�صح 
ا�صتعملها املرحوم عبدالرحمن 

احلجي يف بداية القرن الع�صرين 

ودر�ص العجريي على يديه ا�صتعمال 

هذه االآلة



تقومي �صنة 1949	• طباعة بغداد 

بع على نفقة اال�صتاذين اأحمد زين ال�صقاف  وعبد  	•طرُ
اهلل زكريا االأن�صاري





أبي
الذي أعرفــه

*
جمــال �صالح العجريي

	





تبقى  االأب  عن  االبن  ف�صهادة  االأب،  العجريي  �صالح  عن  احلديث  اأبداأ  كيف  اأعرف  ال 

جمروحة مهما قيل فيها من مديح،  اأنا اأ�صغر اأبناء �صالح العجريي وترتيبي الرابع بعد 

بالتدري�ص  اآمال، حممد عمل  ابنة واحدة هي  حممد رحمه اهلل، واأحمد، وخالد، وهناك 

واأحمد عمل موظفا يف احلكومة، اأما خالد فكان يعمل بالبلدية، واأنا اجتهت اإىل العمل يف 

القطاع اخلا�ص.

اأبانا خمتلف عن غريه من االآباء االآخرين، كان بع�ص هوؤالء االآباء  اأن     ن�صاأنا لنكت�صف 

يذهب اإىل البحر والبع�ص االآخر يق�صي اأوقاته بني الرفاق يف الديوانية، وهناك من يذهب 

اإىل الرب، لكننا منذ نعومة اأظفارنا كنا جند اأبانا �صالح العجريي جال�صا ب�صفة دائمة على 

مكتبه منهمكا من قمة راأ�صه اإىل اأخم�ص قدميه يف علم الفلك و�صط اأوراقه وح�صاباته ليعد 

تقومي ال�صنة القادمة.

  يف هذه االأجواء كربنا واكت�صفنا اأن �صالح العجريي علم من اأعالم الكويت ذلك املجتمع 

اأنه موجود يف كل بيت من خالل تقوميه وتنبوؤاته الفلكية التي ال تخيب  ال�صغري، عرفنا 

والتي ينتظرها اجلميع.

   التقومي عند غالبية النا�ص جمرد ورق ملعرفة التواريخ واملواقيت، جمرد ورقة يقوم بقطعها 

يف اليوم التايل، لكن ما ال يعرفه الكثريون وما عا�صرناه نحن منذ كنا اأطفاال اأن وراء تقومي 

العجريي ق�صة من العمل اجلاد الدوؤوب واإخال�ص بال حدود، كنا  ن�صاهد حجم املعاناة 

اأن يظهر هذا التقومي الدقيق  اأجل  اأبي من  واجلهد وال�صهر والبحث الدقيق الذي يبذله 

الذي دخل كل بيت.
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    رغم هذه االأجواء الفلكية التي حتيط بنا بحكم اأن الفلك كان ع�صق والدنا الكبري، اإال 

اأننا جميعا ابناء �صالح العجريي مل ن�صلك نف�ص الطريق يف علم الفلك، رغم اأننا جميعا 

كانت لنا بع�ص االهتمامات يف �صنوات الطفولة وال�صباب وكان اأكرثنا اهتماما اأخي الكبري 

حممد رحمه اهلل، لكن تلك االهتمامات كانت تدخل يف نطاق تقليد االأب ومل تدخل يف 

مرحلة االحرتاف.

املت�صامح  احلنون  الطيب  االأب  هذا  العجريي،  �صالح  هو  والدي  اأن  كثريا  اهلل  اأحمد     

املتفاهم، الذي مل يفر�ص علينا راأيا يف يوم من االأيام، ومل ي�صتخدم الع�صا كبع�ص االآباء 

االآخرين، كان اأ�صبه ب�صديق اأكرث منه اأب، كان يف طفولتنا ي�صطحبنا يف �صفرياته اإىل العراق 

ولبنان وم�صر وغريها من البالد العربية، وعندما كربنا كان ي�صطحبنا كثريا اإىل لندن.

   كربنا وتزوجنا واأ�صبح لنا اأحفاد لكننا مازلنا نعي�ص بنَف�ْص �صالح العجريي،  جتتمع العائلة 

وتتعلق  جميعا  يحت�صننا  الذي  الكبري  هو  فيكون  بيت،  يف  جمعتني  كل  املختلفة  باأجيالها 

اأبي.. هذا العامل  به القلوب واالأب�صار، يطمئن على ال�صغري قبل الكبري، اأطال اهلل عمر 

العظيم.

*االبن االأ�صغر ل�صالح العجريي
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العصامي الذي
علم نفسه بنفسه

*
الــــعي�صـــي خالــد 

	





العجريي  د.  كان  وال�صبا،  الطفولة  اأيام  اإىل  تعود  العجريي  �صالح  بالدكتور  عالقتي    

اأكرب مني �صنا وراأيته الأول مرة عندنا يف الدكان حيث جاء ب�صحبة  والده املرحوم حممد 

العجريي ملقابلة العم م�صاعد ال�صالح، االأب يقدمه ابنه �صالح من خالل �صغفه بعلم الفلك 

اآلة قدمية على �صكل ربع دائرة فيها خيط  وا�صتخدامه الآلة ت�صمى »الربع املجيب« وهي 

يقابل فيها ال�صم�ص، كان العجريي ي�صتخدمها ليعرف من خاللها التوقيت، يومها عرفت 

اهتمام وولع �صالح العجريي بعلم الفلك.

   فيما بعد كانت جتمعنا الزمالة يف مدر�صة املباركية لكن بحكم كونه االأكرب �صنا فقد كان 

كان عبداهلل  الف�صل،  نف�ص  زميلي يف  اال�صغر عبداهلل  �صقيقه  وكان  العليا،  ال�صفوف  يف 

متوقد الذكاء وكان من النابهني يف الف�صل.

   واأتذكر يف تلك الفرتة اأن مدر�صة املباركية احت�صنت م�صرحية بعنوان”اإ�صالم عمر” مّثل 

اأمري القلوب  اأي�صا  الن�صمي واآخرون و�صارك فيها  فيها العجريي وحمد الرجيب وحممد 

الراحل ال�صيخ جابر االأحمد الذي كان زميال للعجريي، واأعتقد اأنني اأحتفظ ب�صورة نادرة 

لهذه امل�صرحية لكن يبدو اأنها تاهت يف الزحام.

   مرت االأيام وتخرج العجريي من املدر�صة املباركية قبلنا، وتخرجت اأنا و�صقيقه عبداهلل 

وفرقتنا االأيام واالهتمامات، انقطعت عالقتي بعبداهلل، واهتم العجريي بعلم الفلك الذي 

خ�ص�ص له جميع وقته، بينما ان�صب اهتمامي على العمل بالتجارة.

   خالل هذه الفرتة كنت اأتابع اأخبار �صالح العجريي الذي حتول �صيئا ف�صيئا اإىل علم من 

اأعالم الفلك يف املنطقة، ودخل تقوميه كل بيت يف الكويت حيث كانت غالبية تنبوؤاته اأقرب 
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ما تكون اإىل الدقة، وحتى املكتبة التي اأ�ص�صها كانت فيما بعد مالذي عند البحث عن الكتب 

التاريخية التي ال اأجدها يف املكتبات االأخرى.

  وبعد �صنوات طويلة اأ�صبحت من رواد ديوانية االأخ برج�ص الربج�ص وهناك التقيت بالدكتور 

�صالح العجريي من جديد حيث تتحول الديوانية وخا�صة يوم ال�صبت اإىل اأكرب جتمع ملعارف 

وحمبي الدكتور �صالح العجريي حيث يتجاذبون االحاديث ال�صيقة.

الثقافة  بالتوا�صع اجلم وهو مو�صوعي  ويتميز  وال�صرية  ال�صمعة  العجريي رجل ح�صن     

وخا�صة فيما تعلق بعلم الفلك وتاريخ الكويت وما جاورها، فما من �صوؤال يوجه له اإال وجتد 

االإجابة عنده حا�صرة باالأرقام واالأحداث والتواريخ الدقيقة، وهو مفخرة للكويت واملنطقة 

التقدير  الكثري من  وا�صتحق  داأب وجهد  بكل  بنف�صه  نف�صه  فهو عامل ع�صامي حيث علم 

والتكرمي مثل منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت عن جدارة وا�صتحقاق، واإن كانت 

�صهادتي يف العجريي جمروحة، فالعامل كله ي�صهد لهذا العامل اجلليل.

*تاجر كويتي زميل العجريي
يف املدر�صة املباركية

 وزميله يف ديوانية الربج�ص
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العالم الذي علمه 
الفلك

معني التسامي

*
د . حممد الرمــيحــــي

	





 

 

    عرفت الدكتور �صالح منذ زمن ، فهو اأحد اأركان رواد ديوان ال�صيد برج�ص الربج�ص يف 

ال�صويخ الذي ي�صم نخبة متميزة من املواطنني، كل �صبت تلتئم املجموعة و يكون مركزها 

– اإن �صح التعبري- اثنان.. هما: �صالح العجريي، وعقاب اخلطيب اأطال اهلل يف عمرهما. 
االثنان عمال يف بداية نه�صة الكويت اي اكرث من �صتني عاما يف التدري�ص و تخرج على 

يديهما اجيال الكويت االوىل التي درجت يف جمال التعليم واالدارة الحقا.

    الدكتور �صالح عمل يف الكثري من االأعمال ، منها املحا�صبة ومنها االدارة، ولكن �صغفه 

التعبري، هاتف  الغربية وال�صرقية ان �صح  الفلك الذي اجاد فيه على الطريقتني  كان يف 

تاأتيه من اجلن�صني  دائمة  ا�صئلة  فيه، هناك  يتواجد  اي مكان  يهداأ يف  ا�صتاذنا �صالح ال 

الرجال والن�صاء الكبار وال�صغار، متى ينزل املطر؟ هل �صوف ياأتينا برد؟ متى تنتهي موجه 

ا�صطياد  ميكن  متى  الكويت؟  يف  الربد  �صدة  البطني(   ( مو�صم  دخل  هل  احلالية؟  احلر 

الطيور؟ هل دخل �صهيل ؟ متى تبا�صري الربودة ؟ ماذا عن البحر، هل هو اآمن هذه االيام 

دون عوا�صف؟

     ع�صرات االأ�صئلة التي يجيب عنها االأ�صتاذ الدكتور �صالح برحابة �صدر منقطعة النظري 

ويف كثري من االحيان بنكتة، كان يجيب على �صوؤال ) متى يدخل �صهيل؟( بقوله ان �صهيل 

هذه االيام ياأتي بكب�صة زر، عندما ت�صغط على م�صغل املكيف ! اأي اأن الطق�ص يربد �صناعيا 

وال نحتاج اإىل انتظار �صهيل ! اما اال�صئلة فتكرث يف رم�صان اأو قبله، متى يدخل رم�صان؟ 

اأي يوم هو العيد؟ اأي وقت �صالة العيد ؟ وهكذا.
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    تعودت يف ال�صنوات االأخرية اأن اآخذ الدكتور �صالح اإىل بع�ص حما�صراتي يف اجلامعة 

من اأجل اأن يطلع الطالب والطالبات على هذه القامة الوطنية املتميزة، ودائما ياأتي بجديد، 

اأدواتها من وثائق، فهو  بالتح�صري للمحا�صرة وجلب  ال�صن متعه اهلل  ويقوم وهو يف هذا 

خمزون ال ين�صب للتاريخ ال�صفوي احلديث واملعا�صر ملا مر بالكويت من اأحداث. له معرفة 

وا�صعة باأهل الكويت و من النادر اأن ت�صاأله �صوؤاالً عن �صخ�ص اأو عائلة اأو حدث اإال ويذكر 

لك مع االإجابة التفا�صيل الدقيقة.

    ميتاز الدكتور �صالح العجريي اأي�صا بخفة دمه، هذا ما جعله يقوم باأدوار على امل�صرح 

يف الكويت عند بدايته االأوىل، ويذكر الكثري من اأحداث االأربعينات واخلم�صينات يف امل�صرح 

ويف غريه من االن�صطة. يذكر معا�صروه اأن اأحد النوادي يف الكويت يف اخلم�صينات جلب 

يخرج  كان  الب�صري،  للخداع  وال�صرعة  اليد  خفة  ي�صتخدمون  الذين  هوؤالء  من  )�صاحراً( 

حمامة من بطن كمه او غريها من اخلدع وكان ذلك للرتفيه واإ�صغال الوقت فلم يكن هناك 

تلفزيون اأو حتى اأماكن ترفيه. راقب الدكتور �صالح العجريي هذا )ال�صاحر( يف عمله ويف 

اليوم التايل بلغ اأ�صدقاءه يف النادي اأنه �صيقوم اأي�صا ب )ال�صحر( لهم، وبالفعل اجاد �صالح 

ذلك العمل كمثل  )�صاحرهم( الذين جلبوه من اخلارج. 

    والدكتور �صالح له موا�صفات اإن�صانية و�صخ�صية ال تخفى على الفطن، فهو ذكي اىل 

درجة كبرية، وهو ملاح جدا و�صاحب نكتة ال تفارقه، ودائما جديدة، وله يف كل حدث موقف 

جديد ال يتكرر. بع�ص االوقات ياأتي الدكتور �صالح اىل الديوانية وين�صر ورقة طويلة ت�صل 

اىل االر�ص ويبداأ بالقراءة منها ق�صيدة اأو مو�صوع مطول، يفعل ذلك من اأجل اأن يدخل 

ال�صرور على قلوب االخرين.
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    يف كثري من االأوقات ياأتي ب�صورة اأو مقاله قدمية من�صوخة بعدد من الن�صخ و يوزعها 

ــ رمبا ب�صبب عمـله يف الفلك  على احل�صور لتذكريهم بحادث اأو موقف. الدكتور �صالح 

ــ ت�صامى اإىل حدود عالية من االإن�صانية فهو رجل ال يفرق بني النا�ص ب�صبب املذهب او 

العرق او االنتماء، كما انه حمب وحمبوب من االآخرين ال يتاأخر يف امل�صاعدة ان جلاأ اإليه 

اأحدهم يطلب امل�صاعدة وهو قادر عليها، بل يذهب يف ذلك مذهب امل�صقة من اأجل م�صاعدة 

االآخرين.

    يف اال�صهر االخرية كان مدعواً من املجل�ص الوطني للثقافة والفنون على حفل مو�صيقى 

تقيمه فرقة اأم كلثوم امل�صرية الن�صائية، ومكان احلفل يف مقر متحف الكويت، وذهب مع 

ال�صائق الذي ي�صاحبه باجتاه املكان الذي ت�صادف اأن يكون بجانبه جتمع �صيا�صي �صخم، 

فظن ال�صائق اأن هذا هو املكان، فاأنزل الدكتور �صالح هناك، وا�صتقبلته )جماعة من التجمع 

ال�صيا�صي( على اأنه قادم اإليهم واأجل�صوه يف و�صطهم احتفاء بقدره، ولكن ال�صجاعة األزمته 

اأن يعلن للجميع اأنه قادم ل�صماع فرقة اأم كلثوم ال من اأجل االحتجاج ال�صيا�صي!!

  يف ظل هذا الت�صامح من الرجل وخفة الدم، تكمن اأي�صا ق�ص�ص اإن�صانية عميقة، فقد 

اعتلّت رفيقة دربه لفرتة طويلة فالزمها يف البيت ال يخرج منه، يعتني بها ويحقق طلباتها، 

ثم جاءت نكبة اخرى ل�صالح عندما احرتق منزلة وذهبت احلريق باأعز ما ميلك واأقربهم 

اإليه، كانت تلك النكبة الأي �صخ�ص مدمرة، اال ان �صالح ب�صبب قوة اإميانه بربه ثم باحلياة 

خرج منها �صابرا حمت�صبا، وكانت تلك االحداث كفيلة بتدمري اي �صخ�ص اخر. 

كل  يحر�ص  الكافة  لدى  معروف  فهو  الكويتي  املجتمع  يف  متقدمة  مكانة  �صالح  للدكتور 

احلر�ص على زيارة اجلميع يف املنا�صبات املختلفة، خا�صة يف رم�صان املو�صم الذي تختلط 
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فيه امل�صاعر االميانية بامل�صاركة االجتماعية. وهناك �صر وجب البوح به بالن�صبة لل�صديق 

الكبري الدكتور �صالح العجريي فهو رجل ال تعرف ي�صراه ما تقدمه ميناه من م�صاعدات 

عينية او مالية ملن يعتقد انهم يف حاجة لذلك، حتى يف اماكن بعيدة.

    وكانت جتمعه مع ال�صيد املرحوم حممد ف�صل اهلل الفقيه اللبناين عالقة تاريخية ، وكانا 

ين�صقان كثرياً يف مواعيد رم�صان واالأعياد، وكثرياً ما يكون هذا التن�صيق عن وعي باأهمية 

اأي�صا من احلديث عن  جمع كلمة امل�صلمني على اخلري وال�صالح. يف هذه العجالة ال بد 

“رزنامة العجريي ال�صنوية” التي تظهر كل عام باأ�صكال خمتلفة. فهي يف اأوراقها ال�صنوية 
مدر�صة مفتوحة لتاريخ الكويت، فقط على القارئ اأن يقراأ ما يكتب يف ذيل ال�صفحة لكل 

يوم ليجد فيها من تاريخ االأحداث ما ي�صيف اإىل معرفته الكثري.

    اطال اهلل يف عمر �صديقنا الكبري الدكتور �صالح العجريي، وح�صناً فعلت هذه املوؤ�ص�صة 

الرائدة باإ�صدار كتاب توثيقي عنه.

*اأكادميي ومفكر وكاتب كويتي 
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     جاءت معرفتي بالدكتور �صالح العجريي من قبل قدومي لدولة الكويت، فقد تعرفت 

عليه من خالل جملة “العربي” والتي ت�صدرها وزارة االعالم الكويتية حيث كانت تباع يف 

م�صر ب�صعر رمزي يف ذلك الوقت، وكنت مولعاً بها وبتحقيقاتها امل�صورة عن العامل العربي، 

قراأت  وقد   ، بها  واالحتفاظ  �صهرية  ب�صورة  اعدادها  جميع  متابعة  على  حري�صا  وكنت 

حتقيقا عن �صالح العجريي يف ذلك الوقت يف ال�صتينات كاأحد علماء الفلك يف دولة الكويت 

ومل يخطر ببايل ابدا اأنني �صاأقابله يف يوم من االيام اأو األتقي به.

العلوم يف جامعة عني �صم�ص  التحقت بكلية  الثانوية     وبعد االنتهاء من درا�صة املرحلة 

بالقاهرة �صنة 1973م وتخرجت يف العام 1977م من ق�صم الكيمياء احليوية ثم اكملت درا�صتي 

لنيل درجة املاج�صتري يف التحاليل الطبية ومل تكلل جهودي بالنجاح يف التعيني كمعيد بكلية 

العلوم رغم ح�صويل على املركز االأول بالكلية، وعملت مبجال التحاليل الطبية حتى قابلت 

االأ�صتاذ حممد �صامل العتيقي رحمه اهلل )�صقيق عبدالرحمن �صامل العتيقي وزير املالية يف 

للعمل يف وزارة ال�صحة  للكويت  القدوم  الوقت( والذي عر�ص علي  الكويت يف ذلك  دولة 

الكويتية.

بنجاح  الالزمة  االختبارات  واجريت   1980 عام  يونيو  �صهر  يف  للكويت  غادرت  وفعال     

وانتظرت خلو درجة لتعييني حتى قامت احلرب العراقية االيرانية يف �صهر �صبتمرب 1980 

ومت ايقاف جميع التعيينات يف وزارات دولة الكويت ماعدا وزارة الرتبية وكان ذلك يف �صهر 

اأغ�صط�ص عام 1980 حيث قدمت اوراقي يف وزارة الرتبية، ومت تعييني فوراً مدر�صا للعلوم 

وتغري بذلك م�صار حياتي لقدر ال يعلمه اإال اهلل.

    ثم توجهت للنادي العلمي الكويتي حيث قابلت االأ�صتاذ داود �صليمان االأمني العام وطلب 

مني اإعداد برنامج الفتتاح ق�صم للكيمياء بالنادي العلمي الكويتي ثم ٌعينت بعد ذلك رئي�صاً 
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لق�صم الكيمياء، من هنا و�صلت اإىل املكان الذي يرتدد عليه الدكتور �صالح العجريي، وجاءت 

اأول مقابلة معه حني قررت ادارة النادي افتتاح ق�صم للفلك يف النادي العلمي، حيث تقابلت 

اأ�صوة بق�صم  معه كاأحد املخت�صني يف جمال علم الفلك للم�صاهمة يف افتتاح ق�صم الفلك 

الكيمياء الذي كنت م�صوؤوال عنه يف ذلك الوقت.

   وزادت معرفتي بالدكتور �صالح العجريي عندما علمت اأن �صاحب ال�صمو اأمري البالد 

وموؤ�ص�صة  الكويتي  العلمي  النادي  بتكليف  قام  قد  ال�صباح  االأحمد  جابر  ال�صيخ  الراحل 

على  العجريي  �صالح  الدكتور  لتكرمي  الالزمة  اخلطوات  باتخاذ  العلمي  للتقدم  الكويت 

م�صتوى الدولة، حيث ات�صل ال�صيد داود �صليمان االأحمد  اأمني عام النادي العلمي واأبلغ 

العجريي بذلك، وطلب منه اإعداد كتاب قيم لي�صلمه اإىل وزارة االإعالم ليرُطبع بهذه املنا�صبة، 

وفعال فقد األف كتاب )كيف حت�صب حوادث الك�صوف واخل�صوف( ومتت طباعته.

اأقيم حفل التكرمي وهو االأول للدكتور �صالح العجريي على م�صتوى الدولة  يف      وقد 

فندق �صرياتون والذي تربع من ح�صابه اخلا�ص با�صتقبال 500 �صخ�ص يف 1980/12/23، ويف 

احلفل قرُدمت هدايا تذكارية من وزارات الدولة املختلفة ماعدا وزارة الرتبية والتي انفردت 

بحفل تكرمي م�صتقل جاء فيما بعد، وكان احلفل رائعا ح�صره الكثري من العلماء والوزراء 

والوجهاء من الكويت ومن خارجها. منهم علماء فلك من دول اخلليج ومن اجلزائر ومن 

تك�صا�ص بالواليات املتحدة االأمريكية الربوفي�صور )اأميت( ، ال�صيخ عبداهلل اجلابر ال�صباح 

وعبدالعزيز ال�صقر، وكان احلفل حتت رعاية املرحوم عبدالعزيز ح�صني.

     ونظرا الأن وزارة الرتبية مل تقدم هدية تذكارية للعجريي يف حفل التكرمي االأول كما 

الذين  امل�صوؤولني  املرزوق  خالد  ال�صيد  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  عاتب  فقد  اأ�صلفنا، 
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التكرمي،  بحفل  تقوم  اأن  يجب  التي  هي  الرتبية  وزارة  اأن  وراأى  ذلك،  على  معه  ح�صروا 

فت�صاوروا يف االأمر للخروج من هذا االأمر املحرج، مما دعا بعدها اإىل قيام اأحد امل�صوؤولني 

باالعالن )اأن وزارة الرتبية �صتكرم العجريي تكرميا خا�صا مبنا�صبة عيد العلم يف فرباير 

1981م (.

   ويف اليوم التايل طلب اأحد م�صوؤويل وزارة الرتبية من العجريي اختيار هديته بنف�صه، 

بوعدها  الرتبية  وزارة  َوفْت  العلم  الطيارين(، ويف عيد  )ا�صتعمال  رولك�ص  �صــاعة  فاختار 

وزير  بح�صور   1981/2/26 يوم  الكويت  جامعة  يف  العجريي  لتكرمي  مهيبا  حفال  واأقامت 

الرتبية والتعليم العايل ال�صيد خالد املرزوق ووزير الدولة املرحوم عبدالعزيز ح�صني ويف 

العلوم  كلية  من  العلوم  الفخرية يف  الدكتوراه  �صهادة  العجريي مبنحه  فوجئ  هذا احلفل 

بجامعة الكويت .

   ويف العام 1983 عينت مديرا لالإدارة الفنية بالنادي العلمي الكويتي وكان اول م�صروع 

فيها اإن�صاء مر�صد للعجريي يف النادي العلمي، وفعال �ٌصكلت جلنة خا�صة لذلك كان من 

بني اع�صائها الدكتور �صالح العجريي ود. �صلوى اجل�صار وفوؤاد املانع اجلمعه، والكثري من 

املهتمني بعلم الفلك ود. عبداهلل ابراهيم من مر�صد حلوان، وذلك بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

الكويت للتقدم العلمي ومتويل منها، وفعال مت اجناز املر�صد بعد ثالث �صنوات حيث مت 

افتتاحه يف العام 1986 بح�صور �صمو امري البالد ال�صيخ جابر االحمد ال�صباح رحمه اهلل.

ينت  مديراً الإدارة التدريب حيث اجتمعت مع الدكتور �صالح العجريي      ويف نف�ص ال�صنة عرُ

اأكرث من مرة لال�صتفادة من مر�صد العجريي واالمكانات العلمية املتوفرة يف تنظيم دورات 

بوزارة  واجليولوجيا  والفيزياء  العلوم  ملدر�صي  اجلوية  واالأر�صاد  الفلك  تدريبية يف جمال 
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دورة  كل  اأربع حما�صرات يف  باإلقاء  العجريي  �صالح  الدكتور  تربع  نظري  ولفت  الرتبية، 

ب�صورة جمانية مع تقدمي الكتب الفلكية والتي قام بتاأليفها على الدار�صني جمانا واحلقيقة 

اأنه كان له دور بارز يف اإثراء هذه الدورات وجذب الدار�صني ملا له من اأ�صلوب مميز وم�صوق 

لعر�ص املعلومات املختلفة كما اأثار التزامه باملواعيد والقاء املحا�صرات انتباهي حيث كان 

ب�صكل كبري وزاد  التعاون معي  ب�صاعة على االقل وكان �صديد  دائم احل�صور قبل موعده 

اإعجابي واقتناعي به ب�صكل كبري.

    ويف العام 1988م مت عقد املوؤمتر الرتبوي الثامن ع�صر يف جمعية املعلمني الكويتية وقد 

“اجلانب  بعنوان  العجريي  �صالح  الدكتور  عن  ببحث  املوؤمتر  هذا  يف  للم�صاركة  تقدمت 

الرتبوي من حياة الدكتور �صالح العجريي” وقد فاز هذا البحث باملركز االأول على البحوث 

امل�صاركة ومتت طباعته على نفقة اجلمعية ومت �صمه من �صمن فقرات املوؤمتر ملناق�صته.

   واحلقيقة اأود اأن اأ�صيد بدور الدكتور �صالح العجريي يف م�صاركته اال�صبوعية يف برنامج 

املبدعني لطالب وزارة الرتبية بالنادي العلمي واإلقائه العديد من املحا�صرات دون كلل او 

ملل باال�صافة اإىل قبوله دعوات يومية لتقدمي حما�صرات عن علم الفلك يف جميع مدار�ص 

وزارة الرتبية خالل الفرتة ال�صباحية ومن �صدة اإعجابي بدوره البارز يف ن�صر علوم الفلك 

فقد خ�ص�صت جزءا من كتابي الذي �صدر عام 1989 مبنا�صبة انعقاد دورة املواقيت واالأهلة 

برعاية �صامية ل�صمو اأمري البالد ال�صيخ جابر االأحمد ال�صباح وبالتعاون مع موؤ�ص�صة الكويت 

للتقدم العلمي بعنوان “ دور النادي العلمي يف ن�صر علوم الفلك” .

اأنني قمت باإدخال ن�صاط    وقد القت دورات الفلك جناحاً كبرياً يف وزارة الرتبية حتى 

الفلك يف برنامج مع�صكرات املتفوقني للطلبة الكويتيني والذي كان يعقد يف مدينة احلجاج 
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باجلهراء وتكلل برعاية خا�صة من ح�صرة �صاحب ال�صمو امري البالد ال�صيخ جابر االحمد 

ال�صباح والذي منح ادارة التدريب واملع�صكرات والتي كنت مديرا لها يف ذلك الوقت مبلغ 

والواليات  فرن�صا  خارجية يف  املع�صكرات  الطلبه  من  املميزين  الإيفاد  دينار  األف  خم�صني 

املتحدة االأمريكية.

   وفجاأة تعر�صت الكويت لغزو غا�صم غادرت على اأثره اإىل م�صر حيث عدت بعد حترير 

لالن�صطة  م�صوؤوال  �صباحا  ال�صابق  ن�صاطي  عاودت  حيث  1992م  دي�صمرب  �صهر  البالد يف 

العلمية وال�صحية بوزارة الرتبية ومديرا للتدريب واملع�صكرات خالل الفرتة امل�صائية بالنادي 

العلمي الكويتي حيث عدت مع الدكتور �صالح العجريي ملمار�صة ن�صاطنا يف عقد دورات 

جديدة يف جمال الفلك واالر�صاد اجلوية مبر�صد العجريي .

العاملي  العلمي  امللتقى  عقد  املل�صت  منظمة  قررت  عندما  الكربى  امل�صاركة  ثم جاءت     

اخلام�ص بدولة الكويت وبتنظيم النادي العلمي الكويتي حيث �صاركت جميع اأق�صام النادي 

العلمي وجميع التواجيه العلمية يف وزارة الرتبية يف فعاليات امللتقى وذلك يف العام 1995م 

حتت رعاية ح�صرة �صاحب ال�صمو امري البالد ال�صيخ جابر االحمد ال�صباح والذي عقد يف 

اأر�ص املعار�ص الدولية بدولة الكويت .

الباهر حدثت تغريات يف وزارة الرتبية كانت من نتيجتها �صرورة  النجاح      وبعد هذا 

تقدمي ا�صتقالتي من النادي العلمي الكويتي وا�صتمرار عملي �صباحا يف وزارة الرتبية ومنذ 

ذلك التاريخ انقطع ات�صايل بالدكتور �صالح العجريي وال ادري ما �صبب ذلك وكنت ات�صاءل 

دائما ملاذا مل يت�صل بي الدكتور �صالح العجريي واأخريا علمت ال�صبب حيث علمت يف �صنة 

اأنه فور ا�صتقالتي من النادي العلمي يف �صهر نوفمرب 1995م ا�صاعوا انني غادرت  2002م 

نهائيا الكويت اىل م�صر.
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   وفوجئت بات�صال هاتفي من الدكتور �صالح العجريي ودعاين لزيارته يف منزله بالرو�صة 

وفعال توجهت لزيارته وكان لقاءاً حاراً حيث انني مل اأره منذ عدة �صنوات ويف تلك اجلل�صة 

اأتفقت معه على اإ�صدار كتاب يتناول حياته، وكان معجباً بكتاب كتبته عن حياته �صنة 1988م 

وهو الذي قدمته اإىل جمعية املعلمني الكويتية بعنوان »اجلانب الرتبوي من حياة الدكتور 

�صالح العجريي« والذي اأعيد طباعته �صنة 1999م .

اأ�صد املعجبني به وطلبت منه بع�ص  اأنني من      وفعال حتم�صت لهذه الفكرة جدا حيث 

االأوراق وامل�صتندات اخلا�صة به وجميع موؤلفاته فقلت له اأترك يل هذا االأمر واإن �صاء اهلل 

الكتاب �صنة 2002م وانتهيت منه بعد  بتاأليف هذ  �صيكون عمال جميال وفعال فقد بداأت 

حواىل 18 �صهرا يف العام 2003م حيث ذهبت وقدمته له حيث بلغ 365 �صفحة مزودا بالكثري 

من ال�صور والتي تتعلق مبراحل حياته.

   و�صدر الكتاب يف حلة جميلة عن مكتبة العجريي حيث مت طباعة اكرث من 10000 ن�صخة 

حتى االآن بعدها بعام اعلن املجل�ص الوطني للثقافة والفنون واالآداب منحه جائزة الدولة 

التقديرية يف �صنة 2004م  ، ثم اعرب يل الدكتور �صالح العجريي عن رغبته يف ا�صافة 

بند اىل رزنامته بعنوان »حدث يف مثل هذا اليوم « وبداأنا باعداده حتى جتمع لدينا قدر 

هائل من املعلومات وقد تعاون معنا االأ�صتاذ عبدالعزيز بوهندي يف حتويل هذه املعلومات 

واإ�صدارها يف  كتاب بعنوان »تاريخ الكويت يوم بيوم«.

 ، �صفحة   650 حوايل  يف  2006م  �صنة  العجريي  مكتبة  عن  الكتاب  هذا  �صدر  وقد      

وتوالت االعمال امل�صرتكة مع الدكتور �صالح العجريي حتى اأ�صدرنا كتابا فلكيا متخ�ص�صا 

يف �صنة 2011م بتاأليف م�صرتك بيني وبني الدكتور �صالح العجريي  بعنوان “اال�صطرالب” 
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ثم ا�صدرنا كتابا اخر بعنوان »االحوال اجلوية يف دولة الكويت – الر�صد والتنبوؤ« وهو من 

ا�صدارات موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والذي ا�صتغرق كتابته عدة �صنوات حيث �صدر 

يف العام 2012م  وانني اتطلع اىل ا�صدار املزيد من االعمال امل�صرتكة مع الدكتور �صالح 

العجريي يف القريب العاجل ان �صاء اهلل.

  ومازالت عالقتي بالدكتور �صالح العجريي ممتدة باذن اهلل فنحن دائمني على التوا�صل 

معاً ب�صورة يومية واللقاء ب�صورة ا�صبوعية وانني اود ان ا�صيد بالدكتور �صالح العجريي ملا 

عهدت فيه من وفاء ملعلميه طوال حياته ووفاء اىل ا�صدقائه واقاربه واعتماده على نف�صه 

طوال حياته التي امتدت اكرث من ت�صعني عاما فهو عامل ع�صامي مبعنى الكلمة دائم القراءة 

والبحث واالطالع ومعاونة الناه�صني من ال�صباب يف جمال الفلك واالر�صاد اجلوية يف دولة 

الكويت وغريها، بارك اهلل فيه واطال اهلل يف عمره وامده بال�صحة وال�صعادة دائما .

* كيميائي م�صري وموؤلف كتابي
“اجلانب الرتبوي من حياة د.�صالح العجريي”
“�صرية وم�صرية الدكتور �صالح العجريي”
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جـــدي ...
بــابــاصالــح

 
*
املــــــــال �صعيد  داليا 

	





  »بابا �صالح« هكذا اأنادي جدي �صالح العجريي منذ نطقت حرويف االأويل، اأنا حفيدته 

اأر جدي من جهة والدي وولدت لدي جد واحد هو �صالح  االأوىل من ابنته الوحيدة، مل 

العجريي،  يف �صنوات الطفولة املبكرة مل اأكن اأعرف اأن جدي عامل فلك يتمتع بكل هذه 

اأبعد  اأوال، كان طيبا وحنونا اإىل  املكانة املرموقة، لذا تعرفت على اجلانب االإن�صاين منه 

يحبها  التي  اجلميلة  االأ�صياء  لنا  ي�صرتي  كان  متذمرا،  او  ع�صبيا  يوما  اأجده  مل  احلدود 

االأطفال وكان ي�صطحبنا اإىل حديقة ال�صعب بعد افتتاحها وكان ي�صرب علينا ومينحنا كل 

الوقت الذي نريده دون دون تذمر اأو �صجر اأو دون اأن ينظر اإىل �صاعته.

لل�صالم عليه  له  النا�ص  اإيقاف  ال�صيق من  اأتعجب ورمبا ي�صيبني  الوقت كنت     يف هذا 

وجتاذب احلديث معه، فما اأن يودع اأحدهم ومن�صي حتى ياأتي اآخر ويتكلم معه، كنت �صغرية 

واأريد اللعب واأت�صايق من هوؤالء النا�ص الذين يوقفون بابا �صالح ويتحدثون معه ويوؤخرونني 

عن االألعاب.

    يف فرتة املدر�صة اكت�صفت الأول مرة من هو بابا �صالح، طلبت املعلمة ال�صورية منا اإح�صار 

اأ�صياء عن التقاومي، اأح�صرت كل طالبة �صيئا ب�صيطا ولكني اأح�صرت الكثري من االأ�صياء 

الالفتة للنظر على عك�ص زميالتي، يومهــا �صاألتني املعلمة من اأين اأتيت بهــذه االأ�صـــياء؟ 

قلت لها من بيت جدي، ف�صاألتني: من جدك؟ وعندما قالت: بابا �صالح العجريي، جاءت 

عبارات االإ�صادة واالإعجاب به تثري �صعادتي.

   وراحت املعلمة ت�صيد به وبعلمه و�صهرته يف علم الفلك ومن حلظتها كانت كلما جاءت 

موجهة لزيارة الف�صل ت�صري يل املعلمة وتقول: هذه حفيدة �صالح العجريي، يومها عرفت 

اأن جدي هو العامل الفلكي الكبري �صالح العجريي، يف هذه الفرتة بداأ الف�صول ينتابني عن 
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هذا العلم الذي برع فيه جدي واأ�صبح ملء ال�صمع واالأب�صار، و�صيئا ف�صيئا عرفت قيمة 

وقامة بابا �صالح.

   وال اأن�صي عندما كنا �صغارا وندخل اإىل مكتبه ونرى تلك االأوراق الغريبة  التي ال نفهم 

منها �صيئا ونقوم بالعبث بها وال�صخبطة عليها، لكن ما مرة نهرنا اأو غ�صب علينا اأو عاقبنا 

لو  حتى  �صجيتنا  على  يرتكنا  كان  باأوراقهم،  ال�صغار  يعبث  عندما  الكبار  بقية  يفعل  كما 

اأف�صدنا اأوراقه.

  واأتذكره عندما �صقطت يف طفولتي وجرحت ورحت اأبكي فاإذا به بكل حنان وعطف يقول 

يل غدا �صتكربين و�صتن�صني هذه ال�صقطة وهذا اجلرح، لكن الغريب اأنني مل اأن�ص حتى االآن  

ما حدث ومازلت اأذكره باأنني مازالت اأتذكر.

لنا  يحكي  كان  ــ  اهلل  رحمها  وجدتي  هو  ــ  طفولتنا  ففي  رائع،  متحدث  �صالح  وبابا     

احلكايات املثرية التي جتذب انتباهنا وتثري ع�صافري الده�صة يف عقولنا، كانت كل حكاية 

حتمل قيمة اأو حكمة اأو هدف يريد اأن نتعلمه.

   ومن اأ�صعب الفرتات التي مرت علّي كانت الفرتة التي تزوجت فيها واأجنبت حيث مر 

بابا �صالح بفرتة �صيئة حيث اأ�صاب املر�ص جدتي، ويف هذه الفرتة انعزل عن اجلميع من 

اأجل التفرغ لها ومالزمتها والعناية بها، يف هذه الفرتة رغم بعده عني و�صعوري بافتقاده 

له وجلدتي اإال اأنه كرب يف عيني و�صعرت بهذا القدر من الوفاء الذي يتمتع به جدي بابا 

�صالح.
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    بعد وفاة جدتي عاد اإىل النا�ص وبداأت اللقاءات تتكرر، وكل اأ�صبوعني هناك لقاء يتجمع 

فيه كل اأفراد اال�صرة يف بيته ويهتم بزوجي واأ�صرتي وقد اكت�صف مرة اأن ابنتي الكربي حتب 

القراءة فكان اأكرب داعم لها حيث ما من مرة نلتقي به اإال ويحمل لها كتاباً اأو ق�صة اأو يقوم 

بت�صوير �صيء ما يراه مفيدا لكي تقراأه.

  من يقرتب من بابا �صالح يالحظ ميزة �صحرية ال تتوفر يف الكثري من النا�ص، فهو يتعامل 

مع كل النا�ص مبختلف م�صتوياتهم التعليمية والثقافية واالجتماعية وكاأنه واحد منهم ومهما 

كان عمرك او فكرك ت�صعر اأنه ال م�صافات تف�صل بينك وبينه، كما اأنه يتمتع بروح الفكاهة 

مار�ص  اأنه  اأعرف  واأنا  بارع  وكاأنه ممثل  �صالح  بابا  اأتخيل  االأحيان  بع�ص  ويف  وال�صحك 

التمثيل يف �صبابه وقد قال لنا اأن ذلك ب�صبب حرمانه يف طفولته من ممار�صة الطفولة كبقية 

االأطفال فاجته اإىل التمثيل كتعوي�ص له عن هذا احلرمان.

   ومن بني هوايات بابا �صالح اأنه يحتفظ بالكثري من االأ�صياء القدمية خا�صة التي تخ�ص 

يف  املواليد  اأ�صماء  عليها  يكتبون  التي  باالأ�صاور  يحتفظ  مازال  مثال  فهو  العائلة،  اأفراد 

امل�صت�صفى، كما اأنه يحتفظ بورقة كتبت عليها يف اأيام الطفولة كلمة »حمطة« بخطاأ اإمالئي 

حيث كتبتها »حمططة« ومازال يحتفظ بها.

   بابا �صالح لي�ص جمرد جد، بل هو اأب حقيقي وهو لي�ص جمرد عامل بل هو مدر�صة، واأهم 

ما مييزه هذا اجلانب االإن�صاين الذي ي�صري جنبا اإىل جنب مع اجلانب العلمي، فمن النادر 

اأن جتد �صخ�صاً يجمع بني اجلانب العلمي في�صل فيه اإىل القمة وبني اجلانب االإن�صاين 

الذي يظلل اجلميع وميدهم بن�صمات من احلب والعطف والوفاء.

* احلفيدة االأويل ل�صالح العجريي من اأبنته الوحيدة 
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صالح العجيري ..
الذي ال يدل في األرض 

ويدل في السماء

*
د . داود م�صاعد ال�صالح

	





   قبل احلديث عن عالقتي بالدكتور �صالح العجريي البد اأوال من تقدمي ال�صكر للدكتورة 

�صعاد ال�صباح التي اهتمت بتوثيق حياة واإنتاج الفلكي الكبري من خالل هذا الكتاب، وال�صكر 

العديد من  اأ�صدرت  الكويتيني والعرب  حيث  بالعلماء وال�صعراء واالأدباء  ثانياً الهتمامها 

كتبهم، وال�صكر الإنتاجها و�صعرها وتاأليفها نرثاً و �صعراً. 

االإقليمية وال�صيا�صية واالإدارية فقد برزت دار �صعاد  امل�صاكل     ففي عهــدنا هـــذا رغم 

ال�صباح للطباعة والن�صر كدار ر�صينة منفتحة ون�صطه يف العامل العربي فلها ال�صكر والتقدير 

�صالح  د.  واأ�صدقاء  حياة  عن  الكتاب  هذا  اإ�صدار  يف  والتقدير  ال�صكر  ولها  الإ�صداراتها 

العجريي .

   لكن من ال�صعب الكتابة عن د. �صالح العجريي فهو لديه ذاكرة قويه لهذا من االأف�صل 

ان »حتوم حول احلمى« الأن الدخول يف تفا�صيل اأعماله اأو اأن�صطته اأمر �صعب وقد عرفناه 

دائما �صباقاً ملعرفه التواريخ واملواقع والتفا�صيل »كيف يرُفتى ومالك يف املدينة« 

 فاالأخ �صالح العجريي نحن ن�صاأله وال ي�صاألنا ونتبعه وال يتبعنا يف احل�صاب والفلك والطرفة 

و�صرعة البديهة، لقيته يف »ال�صاحية« خارجاً من عزاء ولكن خطواته كانت بطيئة .. و�صاألته: 

ما بك؟ قال: »اأنا ما ادل يف االأر�ص اأدل يف النجوم«. 

واحلديث عن الدكتور �صالح يعيدين اإىل ذاكرة ال�صبا حيث تنطلق �صيارة »بوك�ص«، من ق�صر 

د�صمان متجهة اإىل املدر�صة املباركية املوجودة يف مكانها احلايل، يف هذه ال�صيارة �صابني 

هما جابر و�صباح ومرافق – بوزيد – وميكن اأن ن�صميه مربي وكذلك كان معهما مرافق اآخر 

يدر�ص اأي�صاً يف نف�ص ال�صف، ال�صيارة تتوقف بعد حواىل 4 كيلومرتات من ق�صر د�صمان 

اأ�صدقاء جابر و�صباح يف  وتتوقف يف حي هالل )فريج هالل( حيث يركب حمد و داود 

املدر�صة املباركية.
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كانت تلك بدايتنا يف املدر�صة وبعد �صنتني من و�صول عدد من املدر�صني الفل�صطينيني، وقد 

كان هناك الناظر االأ�صتاذ احمد �صهاب الدين واالأ�صاتذة خمي�ص وحممد وفي�صل وحممد 

جنم، وكان مدر�ص العلوم هو االأ�صتاذ في�صل الطاهر الذى كانت له عالقة علمية باالأ�صتاذ 

الفلكي د. �صالح العجريي ملا الحظه عليه من اهتمام بعلم الفلك وكان والدي رحمه اهلل 

مبادراً يف امل�صاريع ومقدماً لالأفكار اجلديدة.

   قال للدكتور �صالح: ملاذا ال تطبع املفكرة »الروزنامة«؟ ووافق د. العجريي لهذا االقرتاح 

ولكنه مل يكن ميلك التمويل الالزم وقدره 20 ديناراً، كتب والدي م�صاعد ال�صالح اإىل احلاج 

عبدالعزيز العلي املطوع الذي كان عنده مكتباً يف بغداد لطباعة املفكرة وجاء التقدير باأن 

دنانري  والدي مببلغ خم�صة  فتربع  ديناراً  تكلف ع�صرين  للعجريي  اليومية  املذكرة  طباعة 

وتربع احلاج عبدالعزيز العلي مببلغ خم�صة دنانري ومت جمع تربعات بلغت 15 ديناراً ومل 

ي�صتطيعوا تدبري الدنانري اخلم�صة الباقية الإكمال ثمن الطباعة )ع�صرون ديناراً( .

   وعوده اإىل ال�صيارة التي ينزل منها ركابها يف املدر�صة املباركية، حيث كان االأمري الراحل 

ال�صيخ جابر رحمه اهلل وداود م�صاعد اأ�صغر دار�صني يف ال�صف الرابع وكانا زميلني على 

رحله واحدة ، وكان يف ال�صف الثالث ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر وال�صيد خالد عي�صى 

ال�صالح. 

    اأر�صلنا والدي رحمه اهلل اإىل الب�صرة والتحقنا مبدر�صه ال�صيف وحل�صن احلظ كانت 

نتائجي يف االمتحانات يف ال�صف الثاين والثالث االبتدائي هي االأول على ال�صف، ولكن 

وبعد احل�صور اإىل الكويت كان يف ال�صف الواحد طلبه �صغار ال�صن بعمر ال�صيخ املرحوم 

قبل  من  التعليم  وبداية  الكويت  الرابع يف  ال�صف  االنت�صاب يف  بعد  ولكن  وبعمري  جابر 

االأخوة املدر�صني الفل�صطينيني جند يف ال�صف خليطا من كبار و�صغار ال�صن، حيث كان يف 
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اّلب باأعمار خمتلفة بل اإن من بينهم عدد من الطلبة الكبار ولهم اإطالعات  ال�صف الواحد طرُ

على الكتب اجلادة ومنهم على �صبيل املثال املرحوم عبدالرزاق اأمان. 

    وكان هنالك �صاعرنا الكبري والذى كنت اأح�صب اأنه يحب الهزل ولكن تبني انه �صاعر كبري 

وله موؤلفاته وهو االأخ �صليمان اجلار اهلل اأمد اهلل يف عمره، والذي كان يردد هذا البيت من 

ال�صعر والذي حفظناه منه يف املباركية: 

						فقـــم	و�عــــــتلف	تبنـــــــــــًا	فـــــاأنَت	حمـــــــــاُر	!! �إذ�	�أنت	مل	تع�صــــق	ومل	تـــــــدِر		ما	�لهـــــــــوى	

  نعود اإيل اأ�صتاذنا الدكتور �صالح العجريى فلقد كانت له اجتماعات واطالعات بامليكرو�صكوب 

ال�صغري الذى مت اإح�صاره لدر�ص العلوم والنباتات وكان الدكتور العجريى واالأ�صتاذ في�صل 

اهتمامي  �صبب  اأعرف  وال  امليكرو�صكوب،  بوا�صطة  علمية  ونظرات  جل�صات  لهما  اأفندي 

بامليكرو�صكوب وفوائده.

 

    هنا البد من ذكر مالحظة هامة وهي طيبة املرحوم ال�صيخ جابر االأحمد وحبه للنا�ص، 

فقد كان معنا يف املباركية املرحوم حمد عبدامللك ال�صالح، وكان دائماً يجمع حوله جمموعه 

املرحوم  وكان  بها هو و�صحبه،  يتفاهم  لغة »حلمنت�صيه«  يبتكر  اأحياناً  كان  بل  الطلبة  من 

االأمري ال�صيخ جابر كما ذكرنا يحب النا�ص وال يحب اأن يزعل منه احد ولكن حمد عبدامللك 

كان اأحيانا ال يكلم ال�صيخ جابر»حماربه« فكان ال�صيخ جابر ي�صيبه احلزن ويظهر ذلك على 

وجهه – رحمهما اهلل  

* رئي�ص البلدية االأ�صبق
وحمافظ حويل والعا�صمة �صابقا

و�صديق مقرب للعجريي
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الكويتي القديم
الذي لم يتبدل

*
اجلا�صم م�صـــاري 

	





  عالقتي بالدكتور �صالح جاءت عن طريق �صقيقه عبداهلل الذي كان زميال يل يف املدر�صة 

املباركية  عام 1936 وكنت اأزور عبداهلل يف البيت يف امل�صاء لرناجع درو�صنا معا وبالطبع  

كنت التقي بالدكتور �صالح، ذات يوم دعوين لتناول الع�صاء وكانت من عادات هذه االأيام 

اأن يكون الغداء خفيفا بينما الع�صاء مبثابة الوجبة الرئي�صية، كان الع�صاء يتكون من االأرز 

واللحم واملرق حيث و�صع يف اإناء كبري، وطلب منا العم حممد العجريي اأن نبداأ يف الع�صاء، 

وبعد اأن انتهينا من تناول الع�صاء اأردنا غ�صل اأيدينا ويومها مل يكن هناك ماء عذب ومل نكن 

نعرف ال�صابون بل يتم غ�صيل االأيدي باملاء املالح، وحني اأردنا اأن من�صح اأيدينا بفوطة ما كان 

من العم حممد العجريي الذي كان وقتها يتاجر باخلراف اإال اأن �صحب خروفا كث ال�صوف 

وطلب منا اأن من�صح اأيدينا يف اخلروف الذي حتول اإىل فوطة.

   بعد انتهاء مرحلة الدرا�صة يف املباركية والتي كانت ت�صل اإىل الثانية ثانوي ومل تدخل 

الثالثة ثانوي اإال يف العام التايل الذي تركنا فيه الدرا�صة، انقطعت عالقتي بعبداهلل الذي 

للتنقل يف  اأنا  بينما اجتهت  �صالح،  �صقيقه  مثل  اجتماعيا  يكن  والكتب ومل  للقراءة  تفرغ 

عدة وظائف ثم حتولت اإىل جمال التجارة، وكنت اأ�صاهد العجريي اأكرث من زميل الدرا�صة 

عبداهلل، كان الدكتور العجريي قد ملع جنمه يف عامل الفلك وكنت اأتابع اأخباره يف و�صائل 

االإعالم حيث اأ�صبح العجريي من معامل الكويت.

برج�ص  ديوانية  رواد  من  اأ�صبحت  م�صت،  عاما   15 اإىل  قد متتد  طويلة  �صنوات  منذ     

الربج�ص حيث اأزورها كل يوم �صبت واأ�صاهد هناك الدكتور العجريي الذي يعترب من رواد 

الديوانية  حيث ميتد احلديث اإىل كافة املجاالت والتي تتميز بقف�صات العجريي ونوادره.
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    د �صالح العجريي ال مثيل له كعامل فلك يف الكويت واملنطقة وقد تعلم بداأب وجلد حتي 

الكويت  ال�صخ�صيات املرموقة يف  التي ي�صتحقها، وهو من  الكبرية  اإىل هذه املكانة  و�صل 

مرموقة  مكانة  اإىل  و�صوله  ورغم  اجلم،  والتوا�صع  الوفري  بالعلم  ويتميز  العربي،  والعامل 

واأ�صبح حمط اهتمام و�صائل االإعالم على م�صتوى العامل اإال اأن اأهم ما مييز �صالح العجريي 

اأنه ظل هو نف�صه الكويتي القدمي فلم يتبدل ومل يتكرب ومل تغريه االأيام وال املكانة التي و�صل 

اإليها، وي�صتحق العجريي هذا الكتاب، بل ي�صتحق ع�صرات الكتب.

* تاجر كويتي زميل العجريي يف املدر�صة املباركية،
 وزميله يف ديوانية الربج�ص
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العجيري ..
في خمســـة مشــاهد

*
الفيـــــــــــــــلــي ر�صــــا 

	





المشهد األول

واأ�صتميح  واأ�صدقائه،  الأ�صرته  ووفائه  واإخال�صه  ب�صمو خلقه  العجريي  �صالح  د.  رف  عرُ   

جلّي موقفاً اإن�صانياً فريداً جتاه اأم اأوالده زوجته ـ رحمها اهلل ـ والتي عانت 
رُ
د.�صالح عذراً الأ

املر�ص حتى انتقلت اإىل رحمة اهلل نتيجة حريق موؤ�صف يف منزل االأ�صرة وهم يغطون يف 

كان  وكيف  اأبنائه،  واأحد  زوجته  وفاة  حقاً  املوؤمل  احلادث  هذا  نتيجة  وكانت  عميق،  نوم 

د.العجريي نعم الزوج واالأب الويف يف تلك املحنة.

 فقد انقطع نهائياً عن املجتمع والنا�ص والدواوين واملنا�صبات وا�صتقر يف بيته لياًل ونهاراً، 

به ال�صت�صافته يف بع�ص  االت�صال  اأحاول  اأنني كنت  واأبنائه. حتى  لزوجته  وراعياً  مرافقاً 

الربامج اأو حتى القدوم للت�صوير يف بيته اإال اأنه كان يرف�ص ب�صدة، ويف املرة االأخرية عندما 

بذلك  االآخرين  واإخبار  االت�صال  بعدم  اأمرين  نقول،  كما  امليانة«  و»ح�صب  عليه  اأ�صررت 

واأكمل: »اأم عيايل ما زالت مري�صة واأنا مالزم لها وال يهمني يف الدنيا غريها«.

 

المشهد الثاني

كان قدر العجريي وزوجته منذ بداية الغزو واالحتالل ال�صدامي الغا�صم وحتى التحرير، 

اأن يكون يف لندن لتلقي العالج واأخربين من كانوا ي�صكنون يف �صارع “اأجورد” ال�صهري بكل 

احرتام وتقدير كيف كان العجريي ينزل الطوابق العليا يف البناية حيث ي�صكن وهو يحمل 

زوجته على ظهره، ويتوقف م�صرتيحاً بني طابق واآخر.
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 وكيف كان ي�صر اأن يو�صلها بنف�صها ويدخلها يف ال�صيارة ويجل�ص بجوارها حانياً وفياً، وحتى 

االإنكليز واجلن�صيات االأخرى كانوا يقفون احرتاماً لهذا امل�صهد االإن�صاين املوؤثر الذي ن�صتلهم 

منه �صوراً ودالالت ومعاين �صامية يدعونا اإليها ديننا االإ�صالمي احلنيف.

المشهد الثالث

كنترُ حمظوظاً اأن اأتعرف على �صالح العجريي الذائع ال�صيت يف منا�صبة ذهبية عام 1957 

يف مدر�صة �صالح الدين النموذجية يف املرقاب )مبنى موؤ�ص�صة التاأمينات حالياً( وت�صكلت 

اآنذاك جمموعة من الرواد يف التمثيل امل�صرحي بدعم وت�صجيع من املرحوم حمد الرجيب 

من  فيها  ملا  الدين  �صالح  مدر�صة  واختاروا  الكويت،  يف  والفنية  امل�صرحية  احلركة  رائد 

اإمكانيات وخدمات وجتهيزات لعر�ص اإحدى امل�صرحيات االجتماعية.

واختارتني فرقة امل�صرح ال�صعبي الأقوم بدور مذيع احلفل امل�صرحي من وراء ال�صتار، وكنت 

اآنذاك مذيعاً يف اإذاعة مدر�صة ال�صديق النموذجية ثم يف اإذاعة املع�صكر الك�صفي لكافة ك�صافة 

مدار�ص الكويت والذي كان يقام �صنوياً ملدة ع�صرة اأيام يف عطلة الربيع يف الفنطا�ص.

واأخذت فر�صتي خلف �صتار امل�صرح اأتعرف على الرواد واالأ�صاتذة عقاب اخلطيب، حممد 

الن�صمي، عبدالعزيز املني�ص، ح�صني احلداد وغريهم. وكان معهم �صالح العجريي “بخور 

مل يتميز به من خفة ظل وروح خفيفة وحركات مملوءة بالروح الكويتية  امل�صرح ال�صعبي” 

وبيئتها وجمتمعها.
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ومنذ العام 1957 ا�صتمرت ال�صداقة بيننا حتى عملت يف االإذاعة عام 1959 والتلفزيون 1961 

وعرفت من خالله العديد من املعلومات التاريخية عن التعليم وتطور املجتمع وال�صخ�صيات 

الكويتية.

المشهد الرابع

عندما بداأنا البث التجريبي للتلفزيون واأ�صيفت برامج خمتلفة مثل: املقابالت وال�صهرات 

الغنائية، مل تكن االأجهزة الفنية للت�صجيل “الفيديو تيب” قد و�صلتنا اآنذاك، ولكننا اجتهدنا 

لتطوير اأنف�صنا وتهيئة كوادرنا، ويف تلك الفرتة مت ا�صتحداث برنامج �صعبي فكاهي بعنوان 

“ديوانية بو�صعود” وكان يبث على الهواء حتى و�صول اأجهزة الت�صجيل.

وكان �صالح العجريي جنم “ديوانية بو�صعود” بتعليقاته اخلفيفة واأدواته الفكاهية مب�صاركة 

زمالئه عقاب اخلطيب وحممد الن�صمي واملني�ص واحلداد، والديوانية اأ�صبه مب�صرح تلفزيوين 

يتناول الق�صايا االجتماعية الكويتية والظواهر ال�صلبية، وكانت جمموعة املمثلني هذه هي 

التي تقوم بالكتابة والتمثيل واالإعداد، وكان الديكور �صورة طبق االأ�صل من الديوانية يف 

الواقع. ومن خالله ا�صتهر العجريي ممثال تلفزيونيا وحاز النجومية لدى امل�صاهدين.

وقد  توطدت عالقتنا مبرور الزمن، ففي نهاية ال�صبعينيات من القرن الع�صرين وكنترُ اآنذاك 

وكياًل م�صاعداً ل�صئون التلفزيون ارتبطت واإياه ب�صحبة معترباً نف�صي ابناً واأخاً له حيث كان 

يرتدد على مبنى التلفزيون لاللتقاء بجيله من الفنانني.

243د. صـالح محمـد العجـيري
عـابر المجــرات 



المشهد الخامس

اإىل جانب جنومية امل�صرح والتلفزيون اأ�صبح العجريي جنماً اجتماعياً، واأبرز رواد ديوانية 

برج�ص حمود الربج�ص التي تقام كل �صبت يف ال�صويخ، وطيلة �صهر رم�صان املبارك، حيث 

يوؤمها رجاالت الكويت من كل املناطق.

واأتاحت لنا الديوانية منذ اأكرث من خم�صة وع�صرين عاماً لقاء وجوه كرمية وقلوب رحيمة 

ن�صتن�صق يف وجودها عطر الكويت، ومن اأبرزهم �صالح العجريي، عقاب اخلطيب، املرحوم 

حممد م�صاعد ال�صالح، د.حممد الرميحي، املرحوم جا�صم ال�صقر، خالد عبداهلل ال�صقر، 

ال�صفري اأحمد غيث، �صبيح ال�صلطان، اأحمد د�صتي، وال�صحفي حممود حربي.

واعتاد املغفور له ال�صيخ جابر االأحمد على زيارة الديوانية يف رم�صان، وعلى نف�ص املنوال 

�صار �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح االأحمد حفظه اهلل، وكنا ن�صعد بزيارة املغفور له ال�صيخ 

جابر الذي كان زميال للعجريي وعقاب اخلطيب يف املدر�صة املباركية، وكذلك بزيارة �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ �صباح االأحمد حيث كان العجريي اأحد الذين قاموا بالتدري�ص ل�صموه، واإىل 

جانب التدري�ص كان مراقباً للمدر�صة يحمل يف يده جر�صاً ي�صتعمله الإعالن نهاية احل�ص�ص 

اأو عند حدوث اأي طارئ.

�صورة  التقاط  يتم  اأن  �صاحبه،  من  اإعالمي  وبح�ص  �صنوات،  منذ  الربج�ص  ديوان  ودرج 

تذكارية كل عام يف �صهر رم�صان، لرواد الديوان وتوثيق تلك اللحظة التاريخية. ومبنا�صبة 

ديوان  رفاقه يف  به  احتفى  ـ  عمره  اهلل يف  اأطال  ـ  والت�صعني  الرابع  عامه  العجريي  بلوغ 

الربج�ص.

* كاتب واإعالمي و�صديق للعجريي
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تسعـــــون

د. يعقوب يو�صف الغنيم





 

 

 

تسعـون

نـا	وقــــــــــد	عـــــــــــبــرت									بـك	�ل�صنــون،	�أجئنـا	غايـة	�الأبــــــــــــــد �أبـا	حمـمــــِد	خــــــــَبــِرّ

هل	�صادفتك	خطى	�ملا�صني	م�صرعة								و�أنت	�صاحبها	�ملا�صي	على	�صــــــــدد

	بــــــه	مــن	بعدمـــــا		كمـد َــُرّ 					�أمــرً�	ُن�صــــــــــ مـت	مـن	�لفــــــكر	 وهــل	�صهــدت	مبـا	ُعِلّ

				و�أنت	للـرفقــة	�ملا�صـــــــــني	فـــــــــي	ر�صـد ماذ�	يقـولـون؟	�أم	ماذ�	ذكـــــرت	لهـــــم؟	

				وهل	لقيت	من	�الأحــــــباب	مـن	�أحــد؟ ده	؟	 وهـل	�صـمـعـت	�صـد�هـم	يف	تـــــــــــــرُدّ

					ت�صامر	�لقو�س	�أو	ت�صـري	مع	�الأ�صــد هــر	منطلــــق	 و�أنت	بــيـن	�لنجـــــــوم	�لـُزّ

					لك	�لف�صـاء،	وكل	�لنا�س	فـي	�لبلــد �أم�صيَت	عمـــــــرك	ال	تلـوي	على	�أحــد	

ــــــــــرد ك	يـومــــــــــــــًا	�صــّدة	�ل�صَّ ـُدّ 				وال	َي�صُ ال	تـرهب	�لليلــة	�لظلمــاء	د�جــــــــــيـــــة	

	يف	�لع�صــــــــد 				وال	ترى	فيه	ما	قد	فَتّ فـال	تـرى	يف	��صطر�د	�جلهـــــــد	د�هيـة	

كـــــــــــد 				وليــل	بحثــك	ال	يدنـــو	مـن	�لَنّ لـيــل	�ملحـبيـــن	�أ�صــــــــــــــــو�ق	جمـــــــــنحــــة	

				ولـم	يــرّدك	فعـــل	�جلهـــد	باجل�صـــــــد 	بهــا	 ت�صعــون	عامـًا	تق�صـــــــــــت	مل	متَلّ

				نـر�ك	�إال	علـى	حــــــــاالت	مـجـتـهــــــــــــد الزلـــت	تـبـحـــــــــــــث	فيهــــــا	ال	تنـــــــــام	وال	

ُيحيـي						�لنفــــو�س،	َوَيْبقــــــــــى	�آخــــــــر	�الأمـــــــــــــد حتـى	�أتـيــت	بـعـلــم	ال	نظيـــر	لــه	

				لنيلـه،	و�صهــــــــــرت	�لليـــــــل	فـي	جلــــــد �أدركتــه	حـــــــــــيــن	لـم	تهمــل	مـــــــــــتـابعـــة	
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	و�لـُعـــــــــــَدِد 				عنــه	�لتي	ُزّودت	بالـعــــــــــــِدّ يا	باذل	�لـعـلـم	قـد	قدمت	مــا	عجزت	

�صــــــــَد 				ولـم	يـزل	هـاديـا	للفـهــــــــــم	و�لَرّ لـم	يــــــــاأت	علمـَك	مـا	يعـروه	مـن	زلـــــل	

			غــر�ء	تبقــــــى	على	بعــــــــد	مـن	�لفــــنــد ُتعطـي	�لكثيــر	فتـغـنينــا	مبـعـــــــــــــــرفــة	

يـا	بـارك	�هلل	فـــــــــي	�أمـــر	تـقــــــــــــــــــوم	بـــــه								�إذ�	��صـتـطـعــت	مـــــــــزيـدً�	د�ئمــــــــا	َفــِزِد

				ويفـرح	�لنــــــــــــا�س	مـن	�أهـل	ومـن	ولــد تهفـو	�لكويت	�إذ�	حدثًت	من	طــــــــــرب	

	وبـعــــد	َغـــــــــــــــِد 				فـاإنــه	�لـيـوم	مـرجــــــــــــــــُوّ �إن	َيعرف	�خلرُي	�أعو�مًا	مــــــــــــــــررت	بها	

�أبـا	مـحـمــــــــِد	نـدعـــــــــــــــو	�أن	يـمـتـعـــــــــــــنــا							رب	�ل�صـمـاو�ت	فـي	�أيامــك	�جلــــــــــــدد

نظمها د. الغنيم مبنا�صبة  

ذكرى ميالد الدكتور �صالح العجريي
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مقاالت ..
بقلم د . صالح العجيري





كنت طبيب آسنان ووالدة 
 

يف �صنة 1930 كف ب�صر جدي لوالدتي املرحوم عبدالرحمن احلوطي ويف �صنة 1935 )وهذا 

العام يجب اأن ال نن�صاه فهو اأول عام ظهر فيه النفط يف الكويت الأول مره( يف هذا العام 

قدم يل جدي كرا�صة كتبها اأيام كان مب�صراً فوجدت بها طال�صم وحروف مت�صابكة ف�صاألته 

ما هذا؟ فاأجاب اإن جارنا البارحة مل ينم من اأمل يف �صنه فاإبحث يل يف الكرا�صة عن عالج 

ال�صن فت�صت يف ثنايا الكرا�صة فعرثت على عالج ال�صن وهو يقت�صي اأن نعد ورقة رقيقة من 

االأوراق التي كانت تلف بها ال�صجائر ونكتب بها )اأم رب عال مال مات مات مات( اأو نكتب 

بها ) اأمل تر اإىل الذين خرجوا من ديارهم وهم األوف حذر املوت فقال لهم اهلل موتوا موتوا 

موتوا ( ثم نفركها حتى ت�صري بقدر حبة املا�ص ونقول للمري�ص �صع هذه الورقة يف خرم 

ال�صن املوؤمل فيرباأ. 

يف ذلك الزمــان مل يكن هنالك اأطبـاء فكل يدعـي اأنـه ي�صتطيع اإبراء اأية حالة. فخال يل 

اجلو و�صرت طبيب اأ�صنان وعمري 14 �صنه �صاع اأمري بطبابة االأ�صنان وكرث املتعاجلون. ثم 

ت�صفحت كرا�صة جدي فوجدت فيها العالج للمراأة املتع�صرة بالوالدة وذلك باأن نكتب البيت 

التايل ب�صورة مزخرفة ثم نطوي الورقة ونطلب من ذوي املراأة املتع�صرة بالوالدة اأن يربطوا 

الورقة على فخدها فتت�صهل والدتها ، بيت ال�صعر هو: 

“ف�صـــــــــــــــــــق	لــــــــــــــه	مــــــــــــــــــن	��صمــــــــــــــه	ليجـلـه											فــــــــــــــــذو	�لعـــــــــــر�س	حممــــود	وهذ�	حممد”

�صاع بني النا�ص اأنني طبيب اأ�صنان وطبيب والدة ومار�صت هذا العمل لفرتة وعمري 14 �صنة 

واملالحظ اأن كل بيت فيه امراأة حامل يطلبون هذه الورقة من باب االحتياط  حتى اإذا دنا 

موعد والدتها ربطوها على فخدها. 
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يف ذلك الزمان كانت الب�صائع التجارية من رز و�صكر وقمح تنقل على ح�صان قوي ن�صميه 

)كدي�ص( فلم يتي�صر اآنذاك نقل الب�صائع على �صيــارات لندرتها، اأحـــــد جرياننـا وا�صمـــه 

)دعي�ص( رحمه اهلل له )كدي�ص( لنقل الب�صائع ومبا اأنه يعلف احل�صان �صعرياً فقد تبعرث 

ال�صعري يف �صاحة املنزل فتكون ب�صبب ذلك قرية منل اأق�صت جموع النمل م�صجعهم فال 

من  يو�صي  باأن  عليه  فاأ�صاروا  يرتادها  كان  التي  الديوانية  لرواد  فا�صتكى  بالنوم  يهنئون 

يح�صر له مادة من بئر النفط االأوىل وكانت يف �صمال البالد يف مكان ا�صمه )بحرة( ثم يقوم 

ب�صكب املادة النفطية يف خرم النمل. ففعل لكن النمل مل يهلك فعاد اإليهم واأخربهم اأن ال 

فائدة من هذه املادة يف قتل النمل فما كان منهم اإال ان ت�صدوا له قائلني نعم ال فائدة من 

هذه املادة وما عليك اإال اأن تذهب اإىل �صالح العجريي فلديه عالج 99 علة اإال املوت.

قبل اأن ياأتي اإىّل يظهر اأنهم �صحنوا فكرهرُ باأمور بالغوا فيها منها قولهم له اأن �صالح كان 

مي�صي لياًل ومعه ولد اجلريان فقال له اأنظر اإىل القمر مي�صي معي واأنه �صدق ذلك )هذا 

اأمر طبيعي فكل اأن�صان ينظر اإىل القمر يهياْ له اأنه مي�صي معه( ثم اأ�صافوا اأن ل�صالح ع�صا 

مت�صي لوحدها فتذهب اإىل ال�صويخ ثم تاأتي اإىل البيت مبفردها واإنها ذات مرة تاأخرت يف 

الرجوع اإىل البيت فوجدت كل بوابات ال�صور مغلقة فخبطت على اإحدى البوابات ففتحوا 

لها وعادت اإىل البيت مبفردها ، هذا الكالم مبالغ فيه �صحيح اأنني اأملك ع�صا لكنها ال 

مت�صي لوحدها. فاأنا اآخذها معي اإىل ال�صويخ لقيا�ص املد واجلزر. مل اأجد برُداً من تلبية 

رغبة اجلار �صاحب احل�صان ب�صبب ما �صحنوا اأفكاره مبا هياأ لهم ذلك وب�صبب احلاجة 

الإيجاد عالج الإهالك النمل وما كان مني اإال اأن كتبت له ورقة عالج االأ�صنان وقلت له �صع 

هذه يف خرم النمل ففعل فمات النمل. النمل مل ميت ب�صبب ورقتي لكنه هلك ب�صبب النفط 

الذي �صكبه يف خرم النمل ومل ي�صرب حتى ياأتي مفعوله. 
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قصة تقويم العجيري

كان والدي قد افتتح مدر�صة ا�صمها )تربية االأطفال من �صنة 1920اإىل 1930( وعلى جدار 

املدر�صة علقت روزنامة لعلها جلبت من م�صر وكان والدي رحمه اهلل اإذا ظهرت ورقة يوم 

اخلمي�ص يقول لنا اأنظروا الروزنامة اإنه يوم اخلمي�ص وي�صحك دون اأن نفهم ما يقول اإمنا 

تف�صريي لذلك اأن يوم اخلمي�ص اآخر يوم يف االأ�صبوع الدرا�صي يعقبه يوم اجلمعة وهو عطلة 

مفرحة ومبهجة، مع مرور الوقت قلدت الروزنامة باأن اأ�صع ا�صم اليوم من االأ�صبوع ومعه 

رقم اليوم من ال�صهر العربي امل�صتعمل وحده اآنذاك ومع مرور ب�صع �صنني وبالتحديد �صنة 

1936 األفت تقومياً يحوي ال�صهر العربي واالأفرجني وبع�ص املواقيت كنت اأكتبه بخط اليد 

ومل ين�صر لعدم وجود مطابع يف الكويت اآنذاك. ويف �صنة 1937 قدمت تقوميي  اإىل والدي 

وكنت اآنذاك ال اأزال طالباً ف�صلمه اإىل املرحوم م�صاعد ال�صالح املطوع ليتدبر اأمره ف�صلمه 

اإىل املرحوم عبدالعزيز عبدالوهاب املطوع فقد كان له مكتب جتاري يف بغداد فراجع ب�صاأنه 

م�صاعد  املرحوم  فتربع  ن�صخة   2000 لطبع  عراقياً  ديناراً  ع�صرين  فطلبوا  املطابع  اإحدى 

ال�صالح بخم�صة دنانري وكذلك احلال بالن�صبة للمرحوم عبدالعزيز العبدالوهاب وتربعت 

اإدارة املعارف بـ 5 دنانري ف�صار املبلغ 15 ديناراً عراقياً ومل ن�صتطع تدبري اخلم�صة دنانري 

الباقية لتكاليف الطبع، ويف �صنة 1938 �صلم والدي م�صودة التقومي للمرحوم عبداحلميد 

ال�صانع الذي بدوره �صلمها اإىل املرحوم حاكم البالد اآنذاك ال�صيخ اأحمد اجلابر ال�صباح 

فاأمر �صكرتري احلكومة وهو املرحوم حممد عزت جعفر باأن ير�صله اإىل م�صر للطبع ففعل 

لكنه بعد اأن اأر�صله اإىل م�صر قامت احلرب العاملية الثانية فتقطعت ال�صبل و�صاع يف املعمعة 

فاأ�صبت باالإحباط لب�صع �صنوات، لكنني يف �صنة 1944 األفت تقومياً خمت�صراً يحتوي على 

12 ورقة بعدد �صهور ال�صنة واأر�صلته اإىل بغداد فطبع الأول مرة، ويف �صنة 1946 األفت تقومياً 
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ا�صمها  اإىل بغداد فح�صلنا على مطبعة  واأر�صلته  ال�صنة  اأيام  يحتوي على 365 ورقة بعدد 

يطبع  اأن ال  ا�صرتطوا  وقد  التقاومي  بطبع  يهود متخ�ص�صون  اأ�صحابها  ال�صربان(  )مطبعة 

على ورق اأبي�ص اإمنا ورق رخي�ص ملون الأن وزارة التموين يف العراق منعت ت�صدير الورق 

االأبي�ص ب�صبب ظروف احلرب وحاجة الورق العادي للجرائد والكتب فوافقت على ذلك وملا 

اأجنز الطبع قررت وزارة التموين يف العراق منع ت�صدير كافة اأنواع الورق فوقعنا يف حرية. 

كنت اآنذاك اأعمل حما�صباً لدى اأحد التجار ولنا عالقة مع مكتب يهودي بالب�صرة وا�صمه 

»ارحمني �صا�صون« فراأينا اأن ننقل التقومي من بغداد اإىل مكتبه يف الب�صرة ليكون قريباً من 

الكويت لتدبر اأمره. 

  

بالربيد  التقومي  ير�صل يل  اأن  اأ�صدقائي  اأحد  اأطلب من  اأن  بفكري خاطرة وهي  خطرت 

ب�صفة طرود �صغرية اإال اأنه بعد اأن اأر�صل 3 طرود منع من ذلك ف�صرنا يف حرية من اأمرنا 

ال �صيما واأنني وعدت املرحوم حممد اأحمد الرويح باأن ال يجلب تقاومي من م�صر لل�صنة 

اجلديدة حيث اأنني �صاأزوده بتقوميي.  مرت االأيام واالأ�صابيع �صراعاً وو�صع �صاحب املكتبة 

الوطنية يف حرية من اأمره فال هو جلب تقاومي ال�صنة من م�صر وال اأنا وفيت بوعدي له 

بتقدمي تقومي حملي. 

ا�صتكى علّي لدى والدي. ووالدي يعرف اأنني من رواد ديوانية يا�صني الغربللي فح�صر اإيّل 

يا�صني  الو�صع وكان املرحوم  له  اأنني �صرحت  اإال  املكتبة  عاتبني على ت�صريف مع �صاحب 

الغربللي �صاحب الديوانية ي�صتمع اإىل احلوار فاأراد اإنقاذ املوقف فقال لوالدي ، �صلم يل 

100 روبية وهي العملة الهندية ال�صائدة يف ذلك الزمان فاأخرج والدي نقوداً من الروبية 

عبارة عن فكة فاعرت�ص يا�صني الغربللي وقال اأريد 100 روبية ورقة واحدة كبرية خ�صراء. 
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فذهبت مع والدي اإىل البيت واأح�صرت ورقة ذات فئة 100 مائة روبية كما اأراد. ف�صلمها 

اإىل اأحد اأبنائه وهو زميلي رحمه اهلل وا�صمه عبدالعزيز وقال له اذهب اإىل عبداللطيف يف 

�صارع اجلهراء و�صلم له املبلغ وقل له اأن يح�صر التقاومي من مكتب رحمني �صا�صون اليهودي 

وكان عبداللطيف هذا ميلك �صيارة اأجرة لنقل الركاب ما بني الكويت والب�صرة. فامتنع عن 

القيام بهذه املهمة واعتذر باأن الورق غري مرخ�ص له باخلروج من العراق ورمبا تتعر�ص 

�صيارته للم�صادرة وهي م�صدر رزقه الوحيد. تداركت االأمر فا�صرت اإىل عبدالعزيز اأن يدفع 

له املئة روبية فلما ملحها تغريت نربة كالمه وقال اأبوك عمنا واأبوك والدنا ونحن ال نع�صي 

اأحمد جاراهلل  اأحد ا�صدقائي وهو  االأمر على  ، ق�ص�صت  فاح�صرها بعد يومني  اأمراً  له 

موظف  �صاأل  وملا  الكويت  اإىل  الب�صرة  من  م�صافراً  عبداللطيف  مع  كنت  فقال  احل�صـــن 

اجلمارك عن هــذه الرزم من املطبوعــات اأجابه اأنها الربيد. 

توقفت عدة �صنوات عن اإ�صدار التقومي ب�صبب م�صاكل الطبع والورق وب�صبب احلرب. ثم 

فكرت يف اأن اأطبعه يف م�صر �صنة 1951 فح�صل نف�ص االأمر من عرقلة ت�صديره اإىل الكويت 

تغلبا على  واالأ�صتاذ عبدالعزيز ح�صني،  االأن�صاري  االأ�صتاذ عبداهلل زكريا  املرحومني  لكن 

االأمر باأن ا�صرتيا من �صركة BOAC   رخ�صة ت�صدير ممنوحة لها فتم ت�صدير التقومي 

اإىل الكويت ب�صالم. 

بعدها طالت حكاية التقومي وطبعته يف عدة بلدان من العامل: اليابان و�صنغافورة وباك�صتان 

ودم�صق وحلب وبريوت والقاهرة حتى اأنني يف �صنة 1965 طبعتــــه فـي نابل�ص بفل�صطني. 

وموا�صم  ومواقيت  ح�صابات  من  التقومي  اإليه  و�صل  ما  ونلم�ص  ون�صاهد  نرى  كما  وهكذا 

تقدير  حمل  هي  وا�صعار  ونوادر  وحكايات  نكت  من  فيه  وما  البحر  وحالة  اجلو  وحالة 

القراء والف�صل يف هذا التقومي يرجع اإىل القراّء اأنف�صهم فهم يتقدمون دوماً مبالحظاتهم 

واقرتاحاتهم القيمة فلهم ال�صكر االأجزل. 
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مرصد العجيري

�صغفت بعلم الفلك منذ نعومة اأظافري ودخلت اإىل هذا العلم من باب »اأعرف عدوك« فقد 

الربق  وومي�ص  الرعد  وق�صف  الريح  وهبوب  الظالم  مثل  الطبيعية  الظواهر  اأخاف  كنت 

ف�صار لزاماً علّي اأن اأعرف كنهها الأتقيها واأتعامل معها وكنت اأي�صاً �صغوفاً بارتياد املرا�صد 

يف البلدان التي اأزورها واأمتنى اأن يكون لنا مر�صد يف الكويت مثلها، ويف ال�صبعينات من 

القرن الع�صرين املا�صي بداأت اأحقق بع�صاً من هذه االأمنية فا�صرتيت ق�صيمة يف منطقة 

االأندل�ص وكانت خالية من املنازل تقريباً واخرتت الق�صيمة التي اأمامها ف�صاء وا�صع لزوم 

املر�صد مببلغ �صبعني األف دينار و�صورتها وبنيت فيها ما يلزم بداخلها كنت اأنوي اأن اأ�صميها 

)مر�صد الكويت( ذهبت اإىل اجنلرتا وجلبت اأدوات للر�صد اجلوي واإىل اأمريكا واأح�صرت 

اأول منظار يف املنطقة وهو من طراز ) كوانتوم ( لر�صد االأجرام ال�صماوية ثم جلبت من 

مدينة جاك�صون عا�صمة والية امل�صي�صبي يف الواليات املتحدة االأمريكية قبة ، لزوم املنظار 

و�صارت االأمور –  كما ظننت – ح�صبما اأريد لكن اإرادة اهلل �صاءت غري ذلك فقد كرمت على 

م�صتوى الدولة يف الكويت بتاريخ 1980/12/23 ويف نهاية احلفل قدمت يل الوزرات هدايا 

ودروع اإال وزارة الرتبية وكان هذا من ح�صن حظي فقد عو�صتني بتكرميي يف عيد العلم 

يف �صهر فرباير 1980 مبنحي �صهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت وهي اأول �صهادة 

 1980/12/24 اأي يف  الدولة  م�صتوى  على  بتكرميي  االحتفال  ليلة  �صبيحة  نوعها، يف  من 

كتبت احدى اجلرائد اأن ما فعلتموه لي�ص تكرمياً للعجريي فالتكرمي هو اأنه يجب ان يقام 

�صرح علمي يحمل ا�صمه مثل مر�صد، تقاطرت االأموال من ال�صركات والوزارات واالأفراد 

العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  باإ�صراف  وكان  مر�صد  الإقامة  تربعاً  والتجار  واملو�صرين 

الكويت يف  مر�صد  �صميته  الذي  مر�صدي  تركت  ذلك  اثر  على  الكويتي،  العلمي  والنادي 

منطقة االأندل�ص، وان�صرفت اإىل اإقامة املر�صد، الذي يحمل ا�صمي ذهبنا اإىل اأمريكا فلم 
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نوفق ل�صراء تل�صكوب خا�ص باملر�صد، ثم اإىل اأوروبا فلم نوفق اأي�صا وهذا كان من ح�صن 

حظنا فقد عرثنا على مر�صد يف جبال االألب يف �صوي�صرا يديره �صخ�ص ا�صمه »�صوت�ص« 

اأملاين مقيم يف �صوي�صرا، ومعه جماعة من العلماء وكان يف نيتهم اأن ي�صنعوا تل�صكوباً ذا 

تقنية فائقة لكن املادة كانت تعوزهم فاأ�صاروا علينا اأن يقوموا ب�صنعه لنا دون عوائد مادية 

ب�صعر التكلفة وهكذا وفقنا بهذه ال�صفقة ف�صنعوا العد�صة يف امريكا والتقنية جلبوها من 

فرن�صا وال�صناعة يف �صوي�صرا. 

ملر�صد  زائراً  كنت  مرة  وذات  التل�صكوب،  �صنع  مراحل  ملعاينة  �صوي�صرا  على  اأتردد  كنت 

اجلزائر وكان علّي اأن اأ�صافر اإىل �صوي�صرا للغر�ص ذاته فلما نزلت اإىل مطار جنيف وكنت 

�صوي�صريني  بثالثة  فاإذا  ال�صياحية  الدرجة  ركاب  اأ�صاهد  فلم  االأوىل   الدرجة  ركاب  من 

اأنهم يعتقدون )العجريي( كنت اأقول يف نف�صي من  ي�صافحوين ويقولون )اجلريي( ظننت 

هم هوؤالء فلي�صوا �صناع تل�صكوبنا وال اأحد منهم اأحد العائلة ال�صوي�صرية التي تزوج اأحد 

فاإذا فريق كرة جزائري  ابنتهم، بعد ذلك �صرعوا يف م�صافحة من خلفي فالتفت  ابنائي 

يزور �صوي�صرا فطنت اإىل اأنهم يق�صدون »باجلريي« اأي هل اأنت رئي�ص الفريق )اجلريي( 

اجلزائري، فخجلت وهربت مّنهم!.

كنت على الدوام اأزور جبال االألب يف �صوي�صرا ملعاينة �صناعة التل�صكوب وذات مرة اأخربين 

ال�صيد عدنان املري اأحد اأع�صاء النادي العلمي حيث اأن النادي هو الذي يرعى االأمر وين�صب 

املر�صد اأي�صاً فيه. اأفادين باأن التل�صكوب قد اأجنز �صناعته و�صحن بالطائرة واأن التل�صكوب 

اإىل بالد العرب  واأنه �صينقل  العامل وهي جبال االألب  اأف�صل بقعه يف  يبكي وينوح لفراق 

حيث ال�صم�ص املحرقة والغبار ، فقلت له االأمر بالعك�ص متاماً فقد نقلناه اإىل اأح�صن بقعه 

يف الدنيا فجزيرة العرب هي مهبط الوحي ومهد احل�صارات. 
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حفرنا حفرة الإقامة بناء املر�صد فاقرتح اأحدهم اأن نذبح خروفاً – جرياً على العادة املتبعة 

اإذا اأحدهم حفر حفرة الإقامة املنزل فاإنه يذبح خروفاً اأو اإذا ا�صرتى �صيارة فاإنه يك�صر على 

اأحد االإطارات بي�صة فمانعت يف ذلك اإال اأنهم اأقنعوين باأن يذبحوا خروفاً فرحة وابتهاجاً 

الإقامة املر�صد ولي�ص ا�صرت�صاء للجن الذين حفرنا عنهم حتت االأر�ص فوافقت على ذلك 

وا�صرتوا 3 خراف مببلغ 100 دينار فاأكلوا من حلمها وابتهجوا. 

جمل�ص اإدارة النادي العلمي يجتمع كل اأ�صبوع ويف االأ�صبوع الذي تال ذبح اخلراف اجتمع 

الفائت  اال�صبوع  التي �صرفت يف  امل�صاريف  يقراأ على احل�صور  االجتماع  �صكرتري  و�صار 

وقراأ من بينها 100 دينار لزوم �صراء خراف للمر�صد فاأعرت�ص اأحد االأع�صاء اأنه ال يجوز 

�صراء خراف للمر�صد من مالية النادي العلمي فت�صدى له ع�صو اأخر وقال هل اأن املر�صد 

ال ي�صتاهل 100 دينار فرد عليه ي�صتاهل اأكرث ي�صتاهل 1000 دينار لكن لي�ص من مالية النادي 

اأنا خروف، واأنت خروف، واالأ�صتاذ �صليمان  ف�صاأله وكيف؟ فاأجاب نحن نتربع باخلراف، 

خروف، فكانت طرفة ظريفة. 

جنز املر�صد واأردنا افتتاحه �صنة 1986 طلب مني اأع�صاء النادي العلمي اأن اأطلب 
رُ
بعد اأن اأ

من املرحوم ال�صيخ جابر اأن يفتتح املر�صد فذهبت اإىل �صموه ونقلت رغبة النادي باأن يكون 

افتتاح املر�صد برعايته فوافق فب�صرت اأع�صاء النادي بذلك فقالوا ال .. ال .. نريد ال�صيخ 

النادي  ن�صاطات  على  يطلع  اأن  اأي�صاً  نريده  وزيراً  عنه  ينيب  وال  بنف�صه  يح�صر  اأن  جابر 

العلمي. فرجعت اإليه مرة ثانية واأخربته برغبة النادي فوعد ثم اأوفى بوعده يف �صبيحة ليلة 

االفتتاح قابلني اأحد االأ�صدقاء وقال مربوك افتتاح املر�صد فقد �صاهدنا ذلك على �صا�صة 

التلفزيون لكنك قلت لل�صيخ جابر كلمة تب�صم بعدها فماذا قلت له ؟ 
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قلت: ا�صمح لنا يا طويل العمر مر�صدنا �صغري لكنه مثل الكويت �صغرية يف حجمها كبيـره 

يف معناها. 

وبتوفيق من اهلل وبجهود املخل�صني فتح املر�صد اأبوابه للجمهور، واأحلق به ق�صم للفلك ثم 

قبة �صماوية يق�صده الباحثون والدرا�صون والهواة والطالب الإثراء معلوماتهم واإمناء مداركهم 

والنية متجهه اإىل اأن يكون للمر�صد وملحقاته دوره البارز يف اإحياء الرتاث واالإ�صهام يف 

بع�ص ما لهذا العلم من جمــد لدى العـــــرب وامل�صلميـن االأوائـــل ..  حقق اهلل االآمال.
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الســــــيرة
الــــذاتيـــــة





االســـــــــــم  :  صالح محمد صالح عبدالعزيز العجيري
الجنســـــــية : كـويـتــــي 
تاريخ المـيالد:  1921 م 

 

 

دراسة وشهادات

التحق يف طفولته مبدر�صة والده  واأ�صمها )مدر�صة تربية االأطفال( وقد ا�صتمر بتلك املدر�صة 

من �صنة 1920 اإىل 1930 ثم انتقل اإىل مدر�صة ابن �صرف ومنها اإىل مدر�صة ال�صقالوي، ثم 

مدر�صة مر�صد بعدها انتقل اإىل املدر�صة املباركية حيث تخرج منها 1942

ثم كانت درا�صته يف م�صر حيث ح�صل على �صهادة مدر�صة االآداب والعلوم بجامعة امللك 

فوؤاد بتاريخ 1946/2/10 كما ح�صل على �صهادة علمية فلكية من االحتاد الفلكي امل�صري 

�صنة 1952 وح�صل على الكثري من ال�صهادات العلمية منها ح�صوله على �صهادة الدكتوراه 

قالدة جمل�ص  اأي�صاً  وقلّد  بتاريخ 1981/2/26  الكويت  العلوم يف جامعة  كلية  الفخرية من 

التعاون اخلليجي وح�صل على اجلائزة  التقديرية على م�صتوى الدولة 2005

 

وظائف
-  مدر�ص يف دائرة املعارف باملدر�صة ال�صرقية واملدر�صة االأحمدية

-  حما�صب لدى التجار

-  موظف يف دائرة اأمالك احلكومة ) األغيت (
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-  موظف يف دائرة االإ�صكان و�صوؤون االإدارة ) األغيت (

-  موظف يف وزارة ال�صوؤون االجتماعية والعمل

-  مراقب يف بنك الت�صليف واالدخار، حيث تقاعد من العمل احلكومي �صنة 1971 وبا�صر 

بعد ذلك الكثري من االأعمال التجارية وغريها

منجــــزات

-  يعترب الدكتور �صالح حممد العجريي، من الرعيل االأول لدولة الكويت ويعد بحق اأحد 

رجال العلم والفكر يف تاريخها والذين لهم دور وباع طويل يف اإثر نه�صتها العلمية والفكرية، 

وممن �صاركوا يف تاأ�صي�صها بل يعترب اأحد رجاالت اخلليج البارزين والذين �صاهموا بجهد 

كبري يف ن�صاأة ونه�صة دول اخلليج العربية.

-  اأثرى املكتبة العلمية اخلليجية والعربية بالعديد من املوؤلفات العلمية الفريدة يف علوم 

الفلك  علوم  العلمية يف جمال  واملحا�صرات  العلمية  اال�صت�صارات  من  عدداً  وقدم  الفلك 

يف  اخلرافات  ودحر  ال�صحيحة  العلمية  واملفاهيم  احلقائق  بيان  ويف  اجلوية  واالأر�صاد 

املجتمع وحر�ص على تقنية علم الفلك من اأدران علم التنجيم.

-  قدم العديد من االقرتاحات واحللول العلمية لكثري من الق�صايا الفلكية التي اختلف فيها 

الكثري من العلماء العرب وامل�صلمني.

لتميزه وتفوقه  بالبنان  اإليه  ي�صار  الدولية  املحافل  العربي يف  للعامل  متميزاً  كياناً  -  كان 

املوؤمترات  يف  الفعالة  م�صاركاته  خالل  من  املتطورة  العلمية  واالأبحاث  ال�صديدة  ولالآراء 

الدولية يف جمال علوم الفلك.
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-  �صاهم ب�صورة كبرية ومبا�صرة يف وجود مر�صد فلكي يف دولة الكويت ليكون مقراً دائماً 

للمهتمني بعلم الفلك من املتخ�ص�صني والهواة والباحثني. 

-  مت عن طريقه الكثري من االإجنازات العلمية مثل: م�صاركة دول العامل املتقدم يف ر�صد 

 1985/10/25 يوم  م�صاء  “هايل”  مذنب  ر�صد  املنطقة  مر�صد يف  اأول  وكان  مذنب هايل 

وكان بحق اإجنازاً و�صبقاً علمياً، ور�صد الكواكب ال�صيارة وت�صويرها ور�صد اأقمار كواكب 

فعال  ب�صكل  �صاعدت  والتي  للنجوم  فلكية  قبة  اإن�صاء  اإىل  باالإ�صافة  ال�صم�صية  املجموعة 

ومبا�صر يف ن�صر علوم الفلك يف املجتمع بكل طبقاته.

-  مل تقت�صر جهوده العلمية لن�صر علوم الفلك بني املتخ�ص�صني والهواة والباحثني فقط 

والطالب  الرتبية  وزارة  ومدر�صات  ومدر�صي  النا�ص  عامة  من  املواطنني  اإىل  امتدت  بل 

والطالبات، ورغم عدم قدرته على مزاولة ن�صاط املكتب فاإنه يفتح منزله �صباحاً وم�صاًء 

ال�صتقبال طالب وطالبات املدرا�ص ممن يرغبون يف لقائه، كما يقوم يومياً باإلقاء حما�صرات 

يف مدار�ص الرتبية ويلتقي كل طالب علم يف منزله. 

-  عمل على متابعة االأحداث ال�صنوية وال�صهرية واليومية وظهور الهالل بداية كل �صهر 

عربي ون�صر توقعاته لكل من الظواهر الفلكية مثل ك�صوف ال�صم�ص وخ�صوف القمر والظواهر 

املد  وحالة  احلرارة  لدرجة  الف�صلية  والتغريات  الغبار  وظهور  االأمطار  ك�صقوط  املناخية: 

واجلزر والرطوبة باالإ�صافة اإىل حتديد مواقيت ال�صالة وحتديد اجتاه القبلة.

-  قدم برامج علمية وثقافية واجتماعية يف و�صائل االإعالم املختلفة كالتلفزيون واالإذاعة 

وال�صحف. 
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كـتب ومــؤلفـــات

-  تقومي القرون ملقابلة التواريخ الهجرية وامليالدية. 

-  كيف حت�صب حوادث الك�صوف واخل�صوف. 

-  خريطة اأملع جنوم ال�صماء 

-  االهتداء بالنجوم. 

-  مذنب هايل. 

-  درو�ص فلكية للمبتدئني. 

-  املواقيت والقبلة – قواعد واأمثلة. 

-  التقومي الهجري وكيف يح�صب. 

-  علم امليقات. 

-  التقومي قدميا وحديثاً. 

-  جدول الوقت. 

-  دورة الهالل. 

-  تاريخ الكويت يوم بيوم. 

أبحـــاث 

-  التحقيق العلمي ملوعد طلوع الفجر ال�صادق

-  ا�صتخدام احل�صابات الفلكية يف اإثبات الروؤية ال�صرعية للهالل

-  اجلدولة ال�صاملة للمواقيت يف �صتى بقاع االأر�ص
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-  املناخ واملوا�صم الزراعية يف الكويت

-  اخلطوط والدوائر

-  اأهمية ميل ال�صم�ص

-  مداخالت الزمن

-  و�صائل تعيني اجلهات

-  حتويل التواريخ املختلفة

-  مذنب هايل .. حدث كوين وانعكا�ص ان�صيابي

-  ر�صد الكواكب والنجوم

 

كتب أشرف عليها

-  كتاب )دليل الطوالع والنجوم ( لالأ�صتاذ عبداهلل بن عبدالرحمن امل�صند �صنة 1410هـ

-   كتاب )الهيئة الفلكية( لالأ�صتاذ اأحمد علي �صاور الفلكي �صنة 1989م

-  كتاب )مر�صد العجريي كان فكرة واأ�صبح حقيقة( لالأ�صتاذ حممد �صامل حجازي �صنة 

1986م

-  كتاب )ثوب االأر�ص االأوزوين يتمزق( لالأ�صتاذ حممد �صامل حجازي

-  كتاب )املحريات الفلكية( للدكتور عبدالرحيم بدر االأردن- طبع موؤ�ص�صة الكويت للتقدم 

العلمي الكويت 1984 م

-  كتاب )مواقع النجوم( لالأ�صتاذ اأحمد علي �صاورالفلكي 1995م – م�صر 

-  كتاب )اآفاق علم الفلك( لالأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد �صليمان – م�صر

-  كتاب )يف رحاب الكون( لالأ�صتاذ حممد في�ص اهلل احلامدي – �صوريا

-  كتاب )درا�صة كوكب املريخ( لالأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد �صليمان- م�صر
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-  كتاب )بدائل ثالث نظريات حول القمر( لالأ�صتاذ حممد �صامل بن دّدو- موريتانيا

-  كتاب )عددال�صنني واحل�صاب( لالأ�صتاذ حممد �صامل بن ددـّو- موريتانيا

-  كتاب )عجائب املريخ( الدكتور  حممد اأحمد �صليمان – م�صر

اإلصدارات السنوية

-  تقوم العجريي– النتيجة الهجرية

-  مفكرة اجليب

-  اأجندة املكتب

-  مذكرة الطاولة

-  تقومي احلائط 

كيف عرف علم الفلك

  دخل علم الفلك من عدة اأبواب اأهمها اأنه كان يف �صغره يخاف الظواهر الطبيعية كهبوب 

الريح والظالم واملطر وق�صف الرعـد وومي�ص الربق فدخل اإىل علم الفلك من باب )اعرف 

والرماية  الفرو�صية  ليتعلم  البادية  اإىل  اأر�صله يف �صغره  والده رحمه اهلل  اأن  عدوك( كما 

وجمالها  بجاللها  ال�صحراء  �صماء  فبهرته  الر�صايدة  قبيلة  �صيف  وكان  اخل�صنة  واحلياة 

وروعتها، �صم�ص م�صيئة، قمر منري، وجنوم متالألئه فع�صق علم الفلك من ذلك اي�صاً. اإىل 

اأن تّولد لديه ح�ص هند�صي يف طفولته فكان متفوقاً يف الريا�صيات مما �صاعد على ولوجه 

اإىل هذا الفرع من العلوم بجدارة
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تعريفه لعلم الفلك

يقول د. �صالح العجريي: علم الفلك ل�صيق بحياة االإن�صان ونحن نلحظه ون�صاهده ونلم�صه 

يف �صتى مناحي احلياة ولعل دوري يف بلدي الكويت كان يف جمال علم الفلك فقد األفت 

تتعلق  اآراء كثرية  العلم فقد قدمت  الفلكية وملمار�صتي الطويلة يف هذا  الكتب  الكثري من 

باالأهلة وكلفت يف اإحدى املوؤمترات بح�صاب تقومي اإ�صالمي موحد ويل اأبحاث تتعلق بال�صفق 

يف  اأقدم  كما  االإ�صالمية  والوقائع  بال�صرية  �صلة  لها  واآراء  لل�صم�ص  الكلي  امليل  وبتناق�ص 

املنا�صبات االأمور الالزمة بالتغريات الف�صولية واحلوادث ال�صماوية والتحذيرات عن العوامل 

اجلوية واملد واجلزر وظهور الهالل والك�صوفات واخل�صوفات ومواقيت ال�صالة. كما خدمت 

جمتمعي يف اعقاب احلرب العاملية الثانية بالهند�صيـة وا�صتنبطت مثلثاً للبنانني قائم الزاوية 

من نظرية )فيثاغور�ص( ويل اأبحاث م�صتمرة تن�صر تباعاً يف �صائر و�صائل االإعـالم املرئيـة 

وامل�صموعة واملقروءة. وعلم الفلك من العلوم العريقة التي عني بها الب�صر منذ اأقدم الع�صور 

ولعله العلم الذي نرى ونلم�ص اأنه الل�صيق بحياتنا املعا�صية واملعادية فال�صينيون والكلدانيون 

وقدماء امل�صريني كانت لهم قدم را�صخة يف هذا العلم. 

كما اأن لليونانيني ن�صيب متقدم  يف علم الفلك اأخذ عنهم العرب وامل�صلمون اأ�صول هذا 

العلم بالرتجمة زمن الدولة العبا�صية وامل�صلمون مل يقفوا عند حد الرتجمة بل نقوا هذا 

العلم من اأدران علم التنجيم واأ�صافوا، اإليه قواعد مبتكرة جديدة اأخذها الغربيون فيما بعد 

من امل�صلمني ولقد اندثر هذا العلم لدينا با�صمحالل دولة اال�صالم ثم فطنوا يف الع�صور 

الكويت كحظ هوؤالء لكن ال كما  ا�صتقطابه. وحظ  التق�صري وبداأوا يف  اإىل هذا  املتاأخرة 

ينبغي لهذا العلم من اهتمام ي�صتحقه ومع ذلك نحن نلم�ص ونرى ون�صاهد بع�ص الن�صاطات 
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املب�صرة باخلري يف اجلامعة ويف موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي ويف النادي العلمي والنية 

متجهة اإىل اإحياء هذا الرتاث العظيم وبعث ما له من جمد لدى امل�صلمني واإحياء ما در�ص 

منه وبالتوفيق

 

اساتذته ومصدر معلوماته

البلدان  يف  العلمية  الهيئات  ثم  ال�صفن  وربابنة  البادية  بعرب  ات�صل  الفكلي  عمره  خالل 

العربية ويف اأوروبا واأمريكا طوال كل تلك املدة حتى  اأ�صحبت لديه ح�صيلة يعتز بها يف علم 

الفلك، وممن يفخر باأنهم اأثروا معلوماته:  

-  النوخذة املرحوم اأحمد اخل�صتي احلائز على �صهادة االأدمريالية الربيطانية �صنة 1938 

-  املرحوم عبدالرحمن احلجي ، فلقد دربه على ممار�صة اآلة الربع املجيب

-  املرحوم الدكتور عبداحلميد �صماحة ، مبا�صر مر�صد حلوان

-  املرحوم  اال�صتاذ عبدالفتاح وحيد اأحمد ، الفلكي يف القاهرة وهو اأحد تالمذة ا�صتاذه 

املرحوم عبداحلميد مر�صي غيث الفلكي.

-  املرحوم حممد جاب اهلل ال�صيد ، رئي�ص االحتاد الفلكي

م�صـادر	��صـتقى	منها	معلـومـانه:

-  مر�صد غرينت�ص

-  مر�صد البحرية االأمريكية

-  مر�صد حلوان ومبوؤازرة اال�صتاذ الدكتور حممد اأحمد �صليمان ) رئي�ص اأبحاث ال�صم�ص ( 

مبر�صد القطامية وغريهم كثريون
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الصعاب التي مر بها يقول الدكتور صالح العجيري في ذلك

يقول د. �صالح :

- ركبت ال�صعاب يف درا�صتي لعلم الفلك حيث مل تكن و�صائل التعليم متاحة يف زمني بالقدر 

الكايف ال �صيما علم الفلك الذي كان يبدو يف العقود املا�صية وكاأنه اأمر غريب لكنني بدافع 

من  الكثري  وتخطيت  ال�صعاب  من  الكثري  على  تغلبت  العلم  لهذا  وع�صقي  امللحة  رغبتي 

احلواجز وكنت اأبحث عن املعلومة مهما كلفني االأمر ومع اأن و�صائل ال�صفر كانت �صعبة يف 

العقود املا�صية اإال اأنني طوعتها باجلد واالجتهاد وباجلهد وال�صرب وحتمل املعاناة وامل�صقة 

حياتي  ق�صة  الأنها  لذكرها  املقام  يت�صع  ال  مثري  هو  ما  منها  كثرية  �صواهد  ذلك  ويل يف 

وكفاحي على مدى عقود كثرية من الزمان. 

القمرية  ال�صهور  توحيد  م�صاألة  هو  وتفكريي  وقتي  جل  له  ووهبت  انتباهي  ي�صد  - مما 

واعتماد ال�صوابط التي من �صاأنها االتفاق على �صوم واحد وفطر واحد وكذلك بقية املوا�صم 

اأن  فاآمل  االأمر وبذلت فيه ق�صارى جهدي  بهذا  االأخرى. ولقد عنيت  الدينية اال�صالمية 

ن�صل اإىل ما فيه �صالح االأمة ، ومن االأمور التي مار�صتها طوياًل هي تناق�ص امليل الكلي 

لل�صم�ص على مدى اآالف ال�صنني املا�صية والتي مبوجبها ذكرت مرة يف اإحدى مقاالتي يف 

اجلرائد اأننا يف الكويت �صن�صبح يف ربيع دائم بعد 183 الف �صنه ال �صيف وال �صتاء وال 

تغيري يف ال�صاعة ، ال�صم�ص ت�صرق ال�صاعة 6 �صباحا وتغرب كذلك م�صاء والظهر ال�صاعة 

12 متاماً والع�صر 4 متاماً طوال اأيام ال�صنة كما اأن ما حر�صت عليه هو تهيئة الن�صء لتقبل 

درا�صة علم الفلك ملا ي�صتحقه هذا العلم من اهتمام هو جدير به دائماً. 
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مـآثـــر الشـــيخ جــــابر

للمرحوم ال�صيخ جابر االأحمد ال�صباح ماآثر كثرية منها ما ال يعرفه اأحد غريي ذلك اأنه كان 

زميلي يف املدر�صة املباركية يف نف�ص ال�صف اأما م�صاعدته يل فقد اأهداين تل�صكوباً يحمل 

باليد داخل �صنطة خم�صو�صة. كذلك فاإنه اأهداين �صاعة فريدة ثمينة يظهر فيها �صورة 

األفت كتابي كيف حت�صب حوادث الك�صوف واخل�صوف  ال�صماء وعندما  القمر كما هو يف 

وكان املفرو�ص اأن تهبني موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي 5 اأالف دينار فقدموا يل 10 اآالف 

دينار فعجبت لذلك فاأجابوين اأنه اأمر �صاحب ال�صمو اأمري البالد كما اأنني اأجريت عملية 

جراحية يف لندن على نفقته رحمه اهلل وملا ح�صل يل احلادث �صنة 2003 علمت باأن ال�صيخ 

نواف االأحمد هو اأول من وقف عند راأ�صي وملا �صكرته فيما بعد علمت باأن ال�صيخ جابر 

االأحمد اأمره بذلك ، اأما والده ال�صيخ اأحمد اجلابر رحمه اهلل ، فهو اأول من اأمر باإر�صال 

اأول تقومي يل للطبع يف م�صر �صنة 1938

 

د. صـــــالح العجــيري
بـاحـــث فـلكــــــــــي

الكويت: �ص. ب 326 ال�صفاة – 13004 

Email: eman@imperialgroup.org
Email:alaujairy86@live.com

تليفون: 66434143 - 99545484  )965(    

فاك�ص: 25351732 – 22496534 )965(
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يوم طويل ..
من مفكرة العجيري ...!

علي امل�صعودي





يتحكم  الذي  هو  العجريي  �صالح  اأن   - االأطفال  وفق خياالت   - اأظن  �صغري  كنت يف    

بالطق�ص.. فينعم علينا يف يوم مبطر، اأو باأجواء ربيعية.. 

ر مزاجه اأر�صل اإلينا عا�صفة ترابية..! واإن تعَكّ

  كنت اأتاأمل وجهه الطيب.. فاأ�صتغرب، مل ال يجعل اأيامنا كلها مليئة بالرذاذ، مل ال يخفف 

عنا حر ال�صم�ص قليال.. ويزيل �صموم القيظ..ويجعل اأر�صنا كلها ربيعا؟

  وماذاك اإال جت�صيد طفويل الأفكار م�صل�صل “ال�صندباد” الذي يظهر فيه عمالق كبري يقف 

بقدمني �صخريتني طويلتني على �صاطيء البحر.. يرفع يديه اإىل ال�صماء فيع�صر غيمة.. 

وينفخ من فمه الهائل فتع�صف الريح وتطري االأ�صجار!

اخليال  يف  واملطر  الريح  عمالق  يفعل  كما  يفعل  اأن  واأنتظر  العجريي  اأطالع  كنت    

الكرتوين.. 

لكني اكت�صفت يف النهاية اأنه لي�ص ذلك العمالق، بل عمالق من نوع اآخر.. هو عامل فلك.. 

يتابع حركة الغيوم والرياح، ويحدد اأيام احلر والربد ودخول الف�صول وظهور النجوم.. وتلك 

ويق�صون  االأمور،  بالفطرة هذه  يعرفون  اأهلها  بدوية  بيئة  فاأنا من  �صفات التثري ده�صتي 

ال�صاعات يف تبادل االأحاديث واملعلومات عن النجوم ومواقعها ومواعيد ظهورها.. وماتنذر 

به.. وماتوؤول اإليه.

  لكنهم �صيئا ف�صيئا مل يعودوا قادرين على ا�صتخدام علمهم.. فاأ�صواء املدينة غيبت النجوم، 

واأ�صبحت الكهرباء حتدد ف�صول ال�صنة يف الغرف املغلقة..

اأما اأجواء اخلارج فلم يبق اإال “العجريي”  هو الذي يخربنا بها.. 

وكان اأجمل مايخربنا به هو يوم العيد.. 
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بوجهه القدمي الكرمي ويقول لنا: �صيكون العيد يف ذلك اليوم.. فتكون  يظهر”اأبو حممد” 

تلك هديته لنا جميعا.. وهل اأجمل من اإن�صان يهدي لالأطفال موعد العيد..؟

كم هي ال�صنوات التي طابت بح�صور هذا الرجل، وكم هي اللقاءات ال�صحفية والتلفزيونية 

التي اأطل فيها العجريي فاأثرانا بالعلم واأعطانا احلكمة.. ود�ص فيها الكثري من الدعابة 

واملرح.

  وكم كنت اأحب تقومي العجريي.. كان ميثل يل كتاباً ممتعاً اأقراأه من اليوم االأول، من بداية 

ال�صنة اإىل نهايتها ورقة ورقة، فقد متيز هذا التقومي ب�صيء بديع، هو وجود حكمة اأو بيت 

�صعر خلف كل ورقة..

االأنيق  التقومي  التي يحملها  ال�صنة  اأوراق  اأن هناك ما ال يقل عن 365 حكمة بعدد  اأي    

الوايف يف معلوماته الأهل الرب والبحر.. ومواقيت ال�صلوات واالإجازات والعطل الر�صمية، 

وبع�ص الطرائف.. وهو اأحيانا يعطي املعلومة بطريقة غريبة وجديدة، بل اإنه حتى يخربك 

عن اأنواع احل�صرات التي تتكاثر، وتلك التي تختفي وموا�صم البذر، والقطاف يف التقومي 

الزراعي باالإ�صافة اإىل اإم�صاكية رم�صان .. وقد يقول لك” ال�صم�ص تغرب باجتاه القبلة يف 

م�صقط” يف يوم كذا، وهو يجيب عن كثري من االأ�صئلة التي ترد اإليه، ومنها مثال ال�صوؤال عن 

تواريخ هجرية �صهرية ح�صب احل�صاب امليالدي..

بلوحة  االأوراق  تعلق  للحائط بحيث  التقاومي فمنها ماهو  اأ�صكال  العجريي يف  نّوع    وقد 

جميلة يعلوها علم الكويت و�صور االأمري وويل العهد، ومنها ماهو مكتبي ي�صبك فيه دفرت 

التقومي ال�صغري يف قاعدة اأنيقة ت�صمح بت�صفح االأوراق وقطعها ب�صهولة كلما مر يوم.

واليكاد يخلو مكتب يف الكويت من مفكرة تقومي العجريي..بل اإنها من �صروريات املكتب 
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ومن كمالياته كذلك التي التكتمل اأناقة الديكور بدونه.. واليكاد يخلو بيت من ذلك التقومي 

املعلق يف احليطان..

والأننا اعتدنا اأن ن�صتقبل العام اجلديد ب�صراء تقومي العجريي.. هكذا فعلنا مع اإطاللة يناير 

عام 1990 ومل نكن نعلم اأن لتقومي  ذلك العام حكايات لي�صت مكتوبة يف االأوراق..

مرت �صبعة اأ�صهر من عام 1990... مثل كل اأ�صهر االأعوام االأخرى... حتى اأطّل فجر يوم 

اخلمي�ص 2 اأغ�صط�ص الذي كان يوما مظلما يف التاريخ العربي عندما اجتاح اجلار جاره 

يف جنح الظالم.. كان من غرائب العجريي اأن كتب يف ورقة ذلك اليوم: )الهروب الكبري(.. 

وقد تعددت التف�صريات لعبارة مبهمة، فهناك من قال اأنه يق�صد احلكومة التي خرجت اإىل 

الطائف، ومنها من قال اأنه يق�صد ال�صعب الكويتي الذي جلاأ كثري منه اإىل اململكة هربا 

من جحيم احلرب.. وهذه العبارة فتحت باب التاأويل الوا�صع للعبارات االأخرى التي كتبها 

العجريي يف االأوراق الباقية الأيام ال�صنة يف ظل اإ�صاعات وتعلَّق باآمال من الوهم والكذب 

التي  الأنا�ص خافوا و�صاأموا وبحثوا عن خمرج مل�صتقبل اليعرفون ماهو.. وكانت احلقيقة 

اأخربنا بها فيما بعد والتي تتعلق باملناخ وماي�صاحبه.

  وكاأن العجريي الذي كان يظن بع�ص النا�ص يف بدايات ظهوره اأنه منجم اأو قارئ طالع.. 

قد اأعاده “ال�صامدون” يف اأزمة الغزو العراقي للكويت اإىل حاله تلك..

ومهما يكن.. فاإن تقوميه كان �صلوة لنا يف تلك االأحداث الكئيبة، نعد فيها اأيامها ولياليها 

وننتبه اإىل اأوقات ال�صالة.. وجنمع احلكم من االأوراق املت�صاقطة.. من العمر، وما اأطولها 

من اأيام وليال!

  وكنت اأجتمع مع اأبناء عمي يف ديوانية عمنا �صامل رحمه اهلل يف منطقة “ال�صباحية” التي 

�صماها االحتالل “حي القد�ص” قا�صداً اإخفاء ا�صم “ال�صباح” حكام الكويت..
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ولكن ذلك احلّي ال�صكني اأ�صبح يخلو �صيئا ف�صيئا من �صكانه الذي يذهبون هربا بعوائلهم 

اإىل ال�صعودية.. اأو دول اخلليج االأخرى، وقد توفر لهم هناك امل�صكن واملوؤونة..

وبقينا يف ال�صارع اخلام�ص من قطعة 3 وحدنا.. واأ�صبحت عيون جنود و�صباط االحتالل 

الديوانية  يراقبون  فكانوا  الليلية..  اجتماعاتنا  من  توج�صوا  حتى  فاأكرث..  اأكرث  تر�صدنا 

القطع  من  اإلينا  ياأتي   كان  االأ�صدقاء  من  قلة  واأن  خا�صة  بعد..  عن  فيها  من  ويح�صون 

املجاورة.. ورمّبا �صاورهم اأننا خلية مقاومة!!

  ومل نكن كذلك.. فاأغلبنا يعمل يف احلقل االإعالمي والطبي.. وهناك بع�ص طلبة اجلامعة 

الذين اأوقف االحتالل حلمهم بامل�صتقبل..

وقد كنت اأبيت عدة ليال يف بيت العم...

وهكذا بت تلك الليلة من ليايل �صبتمرب.. 

ثم �صحونا على �صر �صبح..!!

  فزعنا من نومنا مع �صروق ال�صم�ص على جلبة و�صراخ..

وما اإن خرجت اإىل احلو�ص حتى راعني منظر �صابط فظ كريه متعكر الوجه يرتدي قبعة 

احلر�ص اجلمهوري.. وهو يوّزع اأفراد فرقته اإىل تفتي�ص البيت غرفة غرفة..

وماهي اإال حلظات حتى جاء اأحدهم بتقومي العجريي انتزعه من احلائط.. حمله ال�صابط.. 

واقرتب من عمي الذي هاله منظر االقتحام..

كنت قريباً جداً من امل�صهد املروع.. كان ال�صابط يهدد عمي كبري ال�صن وهو يريه التقومي 

ويع�ص  ي�صتف�صر  وهو  العبداهلل..  �صعد  وال�صيخ  االأحمد  جابر  ال�صيخ  ب�صورة  تزين  الذي 

اأ�صنانه حنقا: )انتو يل ه�صه حتطون �صور احلكومة املقبورة..(؟!

واحلقيقية اأننا مل ننتبه لل�صور اإال عندما حملها اأمامنا.. فقد األفنا روؤيتها بحكم العادة، 

حتى مل نعد نلحظها.. 
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اأما تعهد العّم لل�صابط بعدم تعليقها فلم يجد نفعا.. 

اأمرنا ال�صابط اأن )ن�صف يف طابور اأمام �صاحة البيت( وقد فعلنا ماطلب.. وقفنا يف �صف 

واحد اأنا وعمي �صامل واأبنائه:علي وخالد.. وعبداهلل.

كان اأ�صبه بحلم... اأو هو للكابو�ص اأقرب.. ومل اأكن اأ�صتوعب مايحدث كاأنني يف غيبوبة.. 

حتى �صمعت عمي يقول ب�صوت ي�صمعه القريب دون البعيد: اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�صهد 

اأن حممداً ر�صول اهلل..

  عندها فقط اأدركت اأن اجلندي اأمامنا ي�صّوب �صالحه باجتاهنا لتنفيذ حكم االإعدام.. 

ب�صبب �صورة االأمري وويل العهد..

وبعد حلظات من الفزع فجاأة اأمر ال�صابط اجلندي اأن ين�صرف.. وطلب منا اأن نغادر البيت 

كما فعل غالب اأهل احلي..!!

وتوالت اأحداث لي�ص هذا مقام ذكرها.. فاحلديث عن وجود العجريي يف حياتنا وب�صمته 

اخلا�صة يف ذاكرة كل منا..

بع�صها  ويجهل  بع�صها،  )اأبوحممد(  يعرف  كثرية  حكايات  من  واحدة  حكايتي  ولعل    

االآخر..

يوم  تكرميه يف  ال�صباح  �صعاد  د.  الفا�صلة  ال�صيخة  بنّية  وا�صتب�صرت  فرحت  اأنني  واحلق 

الوفاء.. والوفاء يليق بها.. وي�صتحقه رجل كرمي وعامل جليل.. نبت كال�صبار يف بلد �صحراوي 

كان هّم اأهله ك�صب لقمة العي�ص، وقد تعب وجّد فنال املراتب العالية.. واأعطاه اهلل احلكمة 

ولطافة احلديث وطرافته.. وهذه �صورته التي انطبعت يل من ظهوره االإعالمي.. لكنني 

عندما �صعدت بلقائه وجدت كرم نف�صه وحالوة حديثه وتوا�صعه اأكرب واأجمل.. من ال�صورة 

االإعالمية بكثري.
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�صئ من ح�صور يف ال�صمري اجلمعي

شئ من حضور
في الضمير الجمعي

*
اإ�صماعيل اإ�صماعيل فهد 

	





ترّيثت اأمام مدخل مكتبة الروّيح، كان ذلك يف خريف عام 1967.. وما كانت اأ�صواق منطقة 

املباركية قد تعّر�صت للهدم بق�صد اإزالتها اأو اإعادة بنائها تراثياً. تطلّع اإيّل الرجل ال�صيخ 

الذي رمّبا كان �صاحب املكتبة:

- »خري«!

ترددت ثانيتني. قلت:

- ال اأدري اإن كان لديكم جدول ي�صاعدين على حتويل ال�صنوات الهجرية اإىل ميالدية اأو 

العك�ص!

- عندنا.

قالها الرجل مقت�صبة.

غاب برهة يف الداخل، عاد حاماًل كتاباً ذا غالف زهري اللون تزّينه تفا�صيل لوحة فرعونية. 

الده�صة التي انتابتني كادت تزايلني واأنا اأقرا العنوان )التقومي العام لتواريخ 2000 عام( رغم 

غياب ا�صم موؤلفه اأو �صانعه عن غالفه زهري اللون، مل اأ�صاأ اأن اأثقل على الرجل ال�صيخ 

بت�صّفح  اإن�صغايل  جّراء  مهل  على  ما�صياً  وان�صرفت  فل�صاً   750 له  دفعت  هناك  املتواجد 

الكتاب، الأكت�صف اأّنه - على حد تعبري كاتبه - من ح�صاب �صالح حممد العجريي.

احلياة  يف  العجريي  �صالح حممد  ح�صور  اأتلم�ص  بداأترُ  تعارف..  و�صيط  ب�صفته  الكتاب 

اليومية للكويتيني عاّمة، بدءاً من التقومي ال�صنوي الذي تتبناه الوزارات والدوائراحلكومية، 

ال�صحافة  ماتن�صره  الطق�ص عرب  تقلّبات  بر�صد  انتهاًء  منه،  م�صوؤول  مكتب  يخلو  واليكاد 

اليومية نقاًل عن العجريي.

)الت�صتعجلوا ا�صتبدال مالب�صكم ال�صتوية بال�صيفية .. مازالت يف برد ال�صتاء بقّية(

)اإىل هواة �صيد ال�صمك واأ�صحاب الطراريد .. التتوغلوا بعيداً داخل البحر .. هناك رياح 
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�صمالية قوية تثري املوج .. خالل اليومني القادمني(.

الأ�صباب اأعجز عن ح�صرها، لعّل بع�صها يعود لغوايته علم الفلك ريثما علق االثنان »هو 

وعلم الفلك« يف اذهان الكويتيني ريثما �صارا كياناً واحداً..

بل عليه من حّب لوطنه  لعّل بع�صها يعود ل�صخ�صية العجريي االجتماعية التفاعلية مبا جرُ

ومواطنيه، معززاً بح�صور خفيف الظل، عميق الوعي علمياً وثقافياً.

على  اعتاد  الذين  املواطنني  جمهرة  وبني  العجريي  بني  املتبادلة  للثقة  يعود  بع�صها  لعّل 

خماطبتهم اأو التوا�صل معهم، طوال مايقرب من �صتة عقود ونّيف.

من بني ماقاله عامل الفلك االأمريكي »كارل �صيغان«: )درا�صة الفلك وكذلك التعامل اليومي 

معه حتيلك اإن�صاناً متوا�صعاً حمّباً للحياة(.

كيان ه�ص  وكذا.. هو يف حقيقته  كذا  على  قادراً  يرى حاله جّباراً  الذي  الب�صري  الكائن 

اإزاء قوى الطبيعة.. واأمام الكون.. الكواكب، النجوم، وماليني املجّرات، حيث تتحّول الكرة 

االأر�صية برمتها ملا ي�صبه حّبة �صم�صم ت�صبح يف ف�صاء غريها.

يخّيل اإيّل اإّن ع�صق العجريي للفلك طبعه بالتوا�صع وقّوى توا�صله بنا�صه اأّوالً، وبذاته اأّوالً.

ل�صنوات طويلة كنت موظفاً حكومياً، ول�صنوات طويلة بقي تقومي العجريي يت�صدر مكتبي 

»365« ق�صا�صة ورق اأنيق، مثبتة اإىل قاعدة معدنية. يطالعك وجه الق�صا�صة بذكر اليوم 

من االأ�صبوع ومن ثم مبكانه من ال�صهر امليالدي والهجري، هناك درجة احلرارة والرطوبة 

املتوقعة، حركة الرياح، م�صتوى املد واجلزر.
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االأمر الظريف، اأنك حني تقلب ق�صا�صة الورق لدى بدء يوم جديد، يطالعك بيت �صعر اأو 

حكمة، اأو ن�ّص فكاهي ق�صري يواري مغزى هادفاً.

العجريي، منذ �صتينات القرن املا�صي وحّتى االآن باق يبذل جهداّ جميال لتلوين تقوميه مبا 

هو طريف ومفيد.

الكتاب ذو الغالف زهري اللون الذي ا�صرتيته خريف عام 1967م مازال ميّثل يل مرجعاّ ال 

غنى عنه، االأمر امللفت املوؤّكد لتوا�صع العامل اأّن العجريي وهو يدفع بكتابه لقارئه مل يثّبت 

اإ�صمه على غالفه، مكتفياً بالر�صمة الفرعونية والعنوان: )التقومي العام لتواريخ 2000 عام(

حّتى اإذا ماقلبت الكتاب، وتطلعت اإىل الغالف اخللفي راأيته ذّيله بعبارة )من ح�صاب �صالح 

حممد العجريي بالكويت(.

*الكويت/ الكويتيون الأجيال عّدة / �صالح حممد العجريي..

�صيء من احلب، �صيء من متاهي الواحد بالواحد..

�صيء من ح�صور يف ال�صمري اجلمعي.
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العجريي روزنامة عمر                            - د. �صعاد ال�صباح                   

علماً من اأعالم الكويت                           - د. يعقوب يو�صف الغنيم          

املرا�صد الفلكية االإ�صالمية

“نقلة نوعية يف تاريخ الفلك”                        - عبداالأمري املوؤمن                     
�صالح العجريي يقظة عامل فلك                 - اأ�صرف اأبو اليزيد                 

ملحات من رحلة علم الفلك                       - حممد اأنور                         

الطفولة، البادية، الفلك، امل�صرح                 - عدنان فــرزات                      

ماذا اأقول عن علم الدكتور �صالح العجريي    - د. حممد اأحمد �صليمان                   
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