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على مدى عقود، دائما حتت صورتي 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
للكويت، جتــد تقومي العجيري بارزا 
على حوائط جميــع املكاتب واملرافق 
اخلاصة والعامة، ال تكاد العيون تفارقه، 
ففيه تذكير باأليام واملواسم املناخية 
والزراعية ومتى نلبس الشتوي وننزع 
الصيفي، ومتى نشــرب املاء البارد، 
ومتى نشغل بويلر سخان املاء، وننظر 
مواقيت الصلــوات اليومية اخلمس، 
ويوم صومنا وساعة إفطارنا، وبداية 
احلج األكبر، ويوم عاشوراء! وشخصيا 
حريص منذ الصبا أيام الســتينيات 
على أن أقتني في بداية كل عام جديد 
نســخة من مفكرة العجيري للجيب، 
ومازلت محتفظا بهذه النسخ القدمية 
مســتمتعا بقراءة ما دونته آنذاك من 
مناســبات وطنية وذكريات عائلية، 
واملواعيد واألحداث الشــخصية في 
املدرسة والسفر والكشتة، وحسابات 

مصروفي اليومي، وما إلى ذلك..
رحم اهللا املؤرخ واحلكيم د.صالح 
العجيري، رغم أنه كان يخوض بحكم 
اختصاصه الفلكــي في أدق مواعيد 
أركان اإلسالم في الصالة والصوم وهي 
محل اجتهاد فقهاء املذاهب اإلسالمية 
في التوقيت، إال أنه كان يسوق األعذار 
ملوارد االختالف، ويجمع الشمل في 
محل االتفاق، فكسب محبة واحترام 
اجلميع، يلبي دعواتهم حلديثه الشائق، 
حيث يغلف كالمه العلمي الدقيق بلطائف 
احلكايات الشــائقة من التاريخ ومن 
الكويتية، ورجاالتها ونسائها،  البيئة 
ولذلك أصبــح العجيري تلقائيا رمزا 

كويتيا، قل نظيره.
الفاحتة لروحه الطيبة.

قال اإلمــام محمد اجلواد (گ): 
التفقه ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال.

عندما يسألك أي شخص اذكر لي 
أحد علماء الكويت، أول ما ســيقفز 
إلى ذهنك العالم صالح العجيري الذي 
رحل إلى جوار ربه مؤخرا، ونســأل 
اهللا له الرحمة، وأن يسكنه الفردوس 
األعلى. اشتهر العالم صالح العجيري 
الفلك والرياضيات واهتم بهذا  بعلم 
العلم بشــكل كبير، وشارك بالكثير 
الندوات، وسعى لكي ينشر هذا  من 

العلم عبر األبحاث واملؤلفات.
كان في طفولته يخشى الظواهر 
الطبيعية إال أنــه واجه هذا اخلوف 
وحوله إلى شغف ملعرفة هذه الظواهر 
ودراستها. فمن شدة خوفه، أرسله 
والده إلى قبيلة الرشايدة لتعلم الرماية 
والفروسية لكي يصبح أكثر صالبة، 
فنشأت عالقة حب بينه وبني السماء 
عندما كان يتأملها فــي الليل والتي 
حتولت إلى شغف للعلم. فمن هواية 
في حب الفلك والتي كان يجمع املعرفة 
الفلكية في الكويت إلى أن سافر إلى 
عدة بلدان لكي يصبح متخصصا بعلم 

الفلك والرياضيات. 
لم تكن إجنازات الراحل مقصورة 
على األبحــاث واملؤلفات، بل ترك لنا 
عدة إجنازات، فتقومي العجيري الشهير 
الذي ال يخلو منــه أي بيت ومكتب 
والذي اعتمدته الكويت كتقومي رسمي 
املفيدة، وأنشأ  باملعلومات  كان مليئا 
مركزه الفلكي والذي على أثره افتتح 
مرصد العجيــري في ١٩٨٥. وافتتح 
مكتبة العجيري الشهيرة في منطقة 
حولي ومركز العجيري اإلسالمي في 

إندونيسيا لألعمال اخليرية. 
كيف سنتذكر العم صالح؟ انه أكثر 
من مجرد عالم ساهم بنشر املعرفة، 
تلك الضحكة البشوشــة التي تظهر 
في اللقــاءات وتلك املعلومات القيمة 
التي يقدمها بطريقة ســهلة وسلسة 
يفهمها اجلميع تركت أثرا في قلوبنا، 
العم صالح شخصية كويتية لن تنسى 
وســنتذكرها كل مرة ونحن نقطع 
صفحة من رزنامته الشــهيرة. وفي 
اخلتــام، أمتنى لو أن يتم إنتاج فيلم 
أو مسلسل يتناول قصة الراحل العم 
العجيري لكي تعرف األجيال  صالح 

ما حققه هذا العالم الفذ.
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األجيال لن تنسى 
تاريخ ورزنامة 

العجيري
محمد عبداحلميد الصقر

كل عام يوم ١٠ يناير لنستذكر هذا 
التاريخ موثقا في ســجل ذاكرتنا 
التي سيحتفظ  الورقة  لتبقى هذه 
بها كل محبي عاملنا القدير د.صالح 
العجيري، كوكب الكويت الذي أكمل 

مساره في فضاء عاملنا اآلخر!
العجيري  العم صالح  رحم اهللا 
«طيــب اهللا ثراه»، رمــز التاريخ 
والعلــم والكفاح الذي خدم الوطن 
في شــتى مجاالت الثقافة واألدب 
والتاريخ والعلم، لتبقى ذاكرة الوطن 
تســتذكر هذا اليوم وهذا الرحيل 
لكوكب الكويت الذي أكمل مساره، 
رحمه اهللا رحمة واسعة وجعل مثواه 
جنان النعيم مع الصديقني والشهداء 

والعلماء!
عزاؤنــا أن تبقــى «رزنامــة 
العجيري» وثيقتنــا عبر األجيال 
والتاريخ وثيقــة دائمة! واهللا من 

وراء القصد.

اخلاصة، تعلم وعمل وعلم وثابر حتى 
اصبح عاملا من علماء الفلك، رمزا من 
رموز العلم وعميدا لعلماء الفلك في 

العالم.
العم صالــح العجيري اتفق على 
حبه أهل الكويت باختالف طوائفهم 
واجتاهاتهم، وذلك لتواضعه وأخالقه 
الرفيعة وحرصه على نشر العلم والرد 

على كل معلومة واستفسار.
رحل وهــو يرينا تطبيقا حقيقيا 
حلديث الرسول ژ: «اغتنم خمسا قبل 
خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك 
قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك 

قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».
رحم اهللا فقيد الكويت، رحم اهللا 
قدوة العلــم والعلماء، رحم اهللا رمز 
الفلك، فقد أفل جنم من جنوم الكويت 

املضيئة.

معك في جنة الفــردوس األعلى مع 
النبيني والصديقني والشهداء اللهم آمني.
إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن 
وإنا على فراقك يا دكتورنا حملزونون.

قال أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
رضي اهللا عنه:

النفــس تبكــي علــى 
علمــت وقــد  الدنيــا 

أن السعادة فيها ترك ما فيها
بعــد  للمــرء  دار  ال 
يســكنها املــوت 

إال التي كان قبل املوت بانيها
فإن بناها بخير طاب مسكنها

وإن بناها بشر خاب بانيها

وقال الشاعر:
وكل ابن أنثى وإن طالت سالمته

يوما على آلة حدباء محمول
٭ اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني عليها، وندعوه أن 
تنقشع هذه الغمة ويزول هذا الوباء من 
الكويت وجميع دول العالم، اللهم آمني.

ترك إرثا علميا باهرا جتلى بتحقيق 
إجنازات من خالل جهوده في بناء 
مرصــد يحاكي الفضاء الواســع 
ليسجل حركة النجوم والكويكبات 
واملجرة األرضية ومــا يدور في 

فضائها العظيم!
وسيبقى «كوكب الكويت» محفورا 
في ســجل التاريخ، ألنه سيتكرر 

للحصول عليه منذ بداية األربعينيات 
حتى حصل على شــهادة علمية في 

علم الفلك.
ومن شدة حبه لعلم الفلك، اشترى 
في الســتينيات أرضا في األندلس، 
وقام ببناء مرصد العجيري على نفقته 

من اجلميــع ويتصف بروح الدعابة 
والضحك، وبرحيلك يا دكتورنا الغالي 
فقدنا عاملا من عالم الفلك ورمزا من 
رموزها، وإن انتقلت بجســدك لكن 
روحك الطاهرة ومواقفك املشــرفة 
ومركزك وأبحاثــك وكتبك وطالبك 
ســتظل بيننا دائما وأصعب شــيء 
على اإلنســان فراق األحبة، رحمك 
اهللا يا دكتورنا الغالي صالح العجيري 
وأسكنك اهللا فسيح جناتك ويجمعنا 

الذي أضاء سماء  الوطني  الكوكب 
الكويــت بأنوار علمــه، الذي أفاد 
اجلميع عبر سماء الكويت لينتشر 
نور هذا العلم في شتى بقاع املعمورة 
الواسع والذي ينهل من علم ومرصد 
كوكب الكويت ومــن رزنامة العم 

صالح العجيري «طيب اهللا ثراه».
الذي  الكويت  نعم، رحل عالمة 

الفلك فــي بداياته، وكيف واجه ذلك 
اخلوف مع تأكيده على دور والده في 

مساعدته ملواجهة ذلك اخلوف. 
الباحــث في ســيرة العم صالح 
العجيري، رحمه اهللا، يجد شغفه للعلم، 
وحرصه على اكتسابه، والسفر والسعي 

العجيري عام ١٩٥٢ وعمل رزنامة ومت 
تكرميه على مستوى اخلليج وعام ١٩٨٨ 
مت تكرميه في مؤمتر القمة السنوي 
لدول اخلليج ومنح اجلائزة التقديرية 
من الكويت عام ٢٠٠٥ وعضوية شرفية 
من االحتاد العربي لعلوم الفضاء، كما 
منح الدكتــوراه الفخرية من جامعة 
الكويت، وله مؤلفات كثيرة وقدم العديد 

والكثير من األبحاث.
كان رحمه اهللا شخصية محبوبة 

اخلميس ١٠ يناير ٢٠٢٢ ضجت 
وسائل األخبار، واهتزت املشاعر 
عندما تداولت خبر رحيل «كوكب 
الكويت الذي أكمل مســاره»، بعد 
مسيرة حتليق بدأت عام ١٩٢١ يوم 
والدة هذا الكوكب الذي أخذ مساره، 
وبعــد تأهيله في اجتاه طلب العلم 
الطبيعة وحركة  واملعرفة ومحاكاة 
الشمس والقمر والنجوم والزمن 
ورصد الظواهــر الطبيعية صيفا 
وشــتاء ليحقق إجنازه الرائع في 
رزنامة يعتمد عليها وبشكل رسمي 
وشعبي من األربعينيات إلى ما شاء 
اهللا، ألنها رســميا هي التي يعتمد 
عليها، ألن كوكب الكويت وثّق جهده 
وإجنازه العلمي ليبقى مرصدا ورمزا 
لنا يدّون تواريخ وأحداثا مرت على 
الكويت طوال زمن حتليق كوكب 

الكويت في سمائنا!
وداعاً العم صالح محمد العجيري 

«قد بلغت من الكبر عتيا، أنا رجل 
جئتكم من املاضي من مستهل القرن 
العشرين، جاوزت الـ ٩٦ من العمر، 
أرى بعني واحدة، وأسمع بأذن واحدة، 
وأمشي على قدم واحدة واحلمد هللا 

على آالئه ونعمه».
البســملة  الكلمات وبعد  بتلــك 
والصــالة علــى ســيدنا وحبيبنا 
محمد، اســتهل فقيد الكويت واألمة 
اإلســالمية العالم الفلكي العم صالح 
محمد العجيري لقاءه معنا في ديوان 

الدرباس في ١٥ مارس ٢٠١٦.
لم أكن أعرف من أي زاوية سأكتب 
عن العم صالح العجيري فحياته مليئة 

بالدروس والعبر. 
ولكنني ال أنسى ذلك اللقاء الذي 
جمعنا بهذه املدرسة الفريدة، رحمه 
اهللا، والــذي روى لنا خوفه من علم 

نعم املوت حــق (كل نفس ذائقة 
املوت)، نعم نحن راضون بقضاء اهللا 
وال منلك إال االمتثال ألمره، نعم رحلت 
عنا بجسدك الطاهر وكنت نبتة صاحلة 
وشجرة باسقة يتفيأ بها أبناء الكويت 
وسقطت جنمة من سماء الكويت بوفاة 
والدنا صالح العجيري، ومبوته أوجع 

الوطن والعالم بأسره.
 قضــى الراحل الكبير كل حياته 
واضعا الكويــت نصب عينيه، وهو 
أشهر عالم فلكي ولد عام ١٩٢١ وتعلم 
الرماية والفروسية ودرس علم الفلك 
فــي جامعة امللك فؤاد األول وحصل 
من االحتاد املصري على شهادة في 
تخصص الفلك، ثم أنشأ مركزه الفلكي 
عام ١٩٧٣ بعد أن توجه إلى أميركا لشراء 
القبة اخلاصة باملرصد، ومن بريطانيا 
اشترى تلســكوب وبعض األجهزة 
للمركز، واشــترى  الالزمة  الفلكية 
مقياسا للضغط اجلوي وآخر للمطر 
ومقياسا للرطوبة وغيره لسرعة الرياح.

افتتح املرصد عام ١٩٨٦ وبدأ تقومي 

وللعالم اإلنساني الواسع، «استوصوا 
خيرا بالكون الرباني اجلميل املبدع 
وتنافسوا إلعماره، وحتاشوا دماره» 
وعبر عن كل ذلك بدقة حساباته ملا 
تركه ألهله وأصحابه علماء وعامة عن 
تغيرات حتدث في البيئة والطبيعة من 
تغير مالمحها، فال تتركوها للدمار 

بل اإلعمار.
عظم اهللا أجركم يا أهل الكويت 
بالفلكي الذهبي بومحمد العجيري، 
وللوطن العربي واإلنســانية كافة، 
وليكن منهاجا دراســيا لألجيال ملا 
تركه من ثروة فلكية ال يلفها النسيان، 
مأواه جنة النعيم بشفاعة نبينا األمني 
خلالقنا العظيم و(إنــا هللا وإنا إليه 

راجعون).

منهم هذا الزمان على قيد احلياة من 
جيله الذهبي.

وســتبقى وصيته الوفية ألهل 
ديرته ووطنه اإلســالمي والعربي 

ممن زاملوه، وعاصروه كعالم فلكي، 
ورفيقا ألصحابه ممن سبقوه «لدار 
احلق»، ومن تبقى معه حتى وفاته 
«املئوية»، رحمة اهللا عليه، وللقليل 

يوم اجلمعة املاضي العاشر من 
رجب ١٤٤٣هـ، املوافــق ١١ فبراير 
الكويت  ٢٠٢٢م، احتضــن ثــرى 
له  بحنانه جســدا طاهرا، شــهد 
جميع من عرفه بجميل صفاته وهو 
الفلكي اجلليل صالح محمد  العالم 
العجيري، والشهير بالعجيري بعد 
رحلة عطاء حافلــة امتدت إلى ١٠٢ 
عام، رحــل مطمئنا بدعوات الناس 
لــه، جزاء ما قدمه لإلنســانية من 
حســاباته الفلكية، دقة ووضوحا، 
للمواسم واأليام،  وقياسا وأساسا 
بشهورها ودهورها أعدادها لعشرات 
الســنني، لم تتخلف مواعيدها عما 
وضعه، غلف كل ذلك طبيعته وأطباعه 
البسيطة املتواضعة للقاصي والداني 

«في ١٠ من فبراير٢٠٢٢، سقطت ورقته من رزنامة 
عام ٢٠٢٢ عن عمر يناهز املائة وسنتني»، إنه أحد أبرز 
الشخصيات الرائدة في مجتمعنا ومن الذين قضينا 
وإياه منذ حياة اآلباء واألجداد، رحمهم اهللا، أياما حملت 
التاريخ واملعرفة، ولم نعرف منذ وعينا إال أنه العالم 
الرائد في تأسيس مدرسة علم الفلك في الكويت، حيث 
وافته املنية اليوم اخلميس، كان وسيبقى الراحل العم 
صالــح العجيري، منارة في تاريخ علوم الفلك وأبرز 

املؤرخني في البالد.
رجل علم مبائة ألف رجل، فتح املجتمع الكويتي على 
علم الفلك وعرف مباهية هذا العلم وتخرج من علومه 
الكثير من املهتمني في الكويت والعالم، وفي كل عام 
كان اجلميع ينتظر نزول إمساكية رمضان ورزنامة 
الســنة امليالدية، ولعلي أتذكر ذلك اليوم الذي ذهبت 
به وأبي إلى صديقــه الراحل في مكتبته وطلبنا منه 
إمساكية رمضان التي كانت ترصد في تقومي العجيري، 

ذلك التقومي الذي أفاد الكويت ودول العالم العربي.
حدثنا، رحمه اهللا، عن تاريخ الكويت في املســرح 
واألدب وعن الكويت القدميــة بربواتها وصحرائها، 
ونهلنا من معارفه املجتمعية وأخباره حول العلوم عند 
القبائل الكويتية، وقد ذكر كثيرا كيف كان الكويتيون 
الرشايدة هم الداعمون له في طريقه لريادة هذا العلم 

الذي أسس قواعده ومدرسته العلمية.
بل وحتى أنه أسس متحف العجيري الذي وضع 
فيــه كامل العلوم، فنحن نزور الفضاء من خالل قبة 
املتحف ونحن نشخص برؤية النجوم الساطعة بني 
الكواكب، بل وأصبح املتحف ملرتاديه من الطلبة والعلماء 
املهتمني من الكويت واخلليج والعالم، وأضاف الراحل 
الكثير من اإلضافات العلمية في الفلك وعلومه من خالل 
أبحاثه العلمية والعديد من الكتب واملؤلفات والندوات 
واحملاضرات والبرامج التي قدمها في املراكز العلمية 
املتخصصة واألندية واملشــاركات بفعاليات مختلفة 
في املؤمترات العلمية احمللية والدولية وكرمته الكويت 

استحقاقا ملا قدمه هذا العالم اجلليل الفذ.
لقد توســع العم صالح العجيري، رحمه اهللا، في 
أبحاثــه فتراه املؤرخ وجتــده الفلكي وجتده املتنبئ 

باملناخ في املستقبل واحلياة القادمة.
واجلدير بالذكر أن الراحل قد سافر طالبا للعلم في 
بداياته واستمر على تلبية طموحاته فجال العالم ولديه 
من النوادر الفلكيــة والقطع التي عرضها أمام العالم 
في متحف العجيري الفلكي، بل وجهوده في املرصد 
الفلكي الكويتي ومســاعدته للنخبة من علماء الفلك 
الكويتيني باملعرفة والتدريب والتمرس في هذا املجال.
وأما ما أسعى إليه بعد ما ذكرته في هذا املقال الذي 
هــو ذرة في بحر مناقب هذا الرجــل العالم الوطني 
املخلــص العم صالح العجيــري، أن أن تكرم الدولة 
الراحل بتسمية أحد شوارع باسمه، إضافة إلى أن تقوم 
الدولة بحفظ مقتنياته وأدواته الفلكية مبتحف وطني 
حكومي يحاكي تاريخه، وتكون املقتنيات في املتحف 
الفلكي الوطني، وحتفظ كل املراســالت والرزنامات 
وكل البحوث مرتبة ومؤرشــفة في املكتبة الوطنية، 
بل ونطالب وزارة التربية بتدريس تاريخ هذا الرجل 
ومبا قدمــه إلى الكويت كونه أحــد رواد العلوم في 
املجتمع الكويتي، رحمه اهللا، ورحل الكوكب الصالح 

عن فلك الكويت.

فقدت الكويت الباحــث والعالم في مجال علوم 
الفلك العم د.صالــح العجيري، ما هي إال دقائق من 
خبر وفاته وانتقاله إلى جوار ربه ورحمته إال وحزن 
عليه أهل الكويت، ال سر في ذلك إمنا هو حب الناس 
جميعا لهذه الشخصية املتواضعة احملبوبة وملا له من 
إسهامات نفع بها البالد والعباد فال يكاد يخلو منزل 

من رزنامته الشهيرة «تقومي العجيري».
كان يرافقنا في كل مناسبة وننتظر منه اجتهاده 
بالبحث مــن خالل علوم الفلــك بإعالنه من خالل 
التقومي مواعيد مناسباتنا الدينية مثل شهر رمضان 
املبــارك وعيد الفطر وعيد األضحى وأوقات دخول 

فصول السنة.
هو التلميذ واملعلم، لم يتوقف عن التعلم والبحث، 
كان منذ الصغر يدرس ويبحث حتى وفاته، من النادر 
ان جند شخصية عاصرت الكثير من مراحل تطور 
احلياة في الكويت ومؤرخا مثله يوثق األحداث التي 

مر بها أجدادنا وتاريخ الكويت. 
نقاط مضيئة في حياته: 

٭ في أواخر الســتينيات وأوائل الســبعينيات من 
القرن العشرين بنى مرصدا فلكيا في الكويت وعلى 
نفقته اخلاصة واشترى قسيمة في الزاوية الغربية 

اجلنوبية من منطقة األندلس.
٭ توجه في عام ١٩٧٣ إلى الواليات املتحدة األميركية 
لشراء القبة اخلاصة باملركز والتي كان طولها ثالثة أمتار.
٭ في عام ١٩٧٧ مت اقتراح تســمية املرصد باسمه، 

فسمي مرصد العجيري.
٭ في عام ١٩٨٠ قام أمير الكويت الراحل الشيخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح بتكرميه، وبعد هذا التكرمي بدأ 
العمل في إنشاء مركز علوم الفلك واألرصاد اجلوية 
بالنادي العلمي في مقره اجلديد في جنوب السرة، 
وترك العجيري العمل في بناء املرصد في األندلس.

٭ شكلت جلنة خاصة إلنشاء املرصد في ٣ مارس 
١٩٨١ تضمــه هو وممثلي مؤسســة الكويت للتقدم 

العلمي والنادي العلمي.
٭ في ١٥ أبريل عام ١٩٨٦ افتتح األمير الراحل الشيخ 

جابر األحمد اجلابر الصباح املرصد بنفسه.
٭ باملختصر: وداعا جنم الكويت العم د.صالح العجيري.

٭ رسالة: كتب في الورقة األخيرة في «تقومي العجيري» 
والتي صادفت يوم وفاتــه املوافق ١٠ فبراير ٢٠٢٢ 
«اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك 
قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، 

وحياتك قبل موتك».

سلطنة حرف

..ورحل الكوكب 
الصالح عن فلك 

الكويت
 gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

هنا الكويت

ع  الكويت تودِّ
عاِملها العم 

د.صالح العجيري
جاسم احلمر


