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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 . هجرية١٣٤٧ ولد سنة -١
 . تلقى دراسته االبتدائية والثانوية مبكة املكرمة-٢
 . طلب العلم يف املسجد احلرام-٣
ا بتاريخ  ـرج فيه ـوخت.  هـ١/٢/١٣٦٧يف  )  كلية قوى األمن الداخلي   ( التحق مبدرسة الشرطة     -٤

 .برتبة مالزم ثاين. هـ١/٤/١٣٦٧
 . عمل بعد خترجه يف شرطه أا، مث مديراً لشرطة القنفذة، فمديراً لشرطة ينبع-٥
 . مث نقل إىل شرطة العاصمة مبكة املكرمة-٦
احث دارة شرطة الرياض، فمديراً للمب     نقل إىل الرياض فعني مديراً إلِ      .  هـ١٣٧٨ يف عام     -٧

 .والتحقيقات اجلنائية
 .نقل إىل األمن العام فعني مديراً للمكتب الثقايف. هـ١٣٨١ يف عام -٨
 .قام بإنشاء شرطة النجدة يف جدة ومكة املكرمة والرياض. هـ١٣٨٣ يف عام -٩
 .عني مديراً عاماً للمرور والنجدة إضافةً إىل عمله مديراً للمكتب الثقايف. هـ١٣٨٤ يف عام -١٠
ابتعث إىل الواليات املتحدة فنال درجة ماجستري العلوم يف إدارة الشرطة            .  هـ١٣٨٦ عام    يف -١١

 . مع التخصص يف إدارة املرور،واألمن العام
 .دارة العامة يف التخطيط والتنمية بامتياز نال شهادة معهد اِإل-١٢
 .من العامدارة التخطيط والتنظيم وامليزانية باألعني مديراً ِإل. هـ١٣٨٧ يف عام -١٣
دارة شؤون الضباط العامة وأميناً عاماً للمجلس االستشاري         مث نقل إىل وزارة الداخلية مديراً إلِ       -١٤

 .األعلى لقوات األمن الداخلي
 .عني مديراً عاماً للمرور والنجدة والعالقات العامة. هـ١٣٨٨ يف عام -١٥
 .لفنية بوزارة الداخليةدارة اخلدمات اعني مديراً عاماً ِإل. هـ١٣٩٢ يف عام -١٦
 .دارة اجلنايات العامة باألمن العامعني مديراً ِإل. هـ١٣٩٤ يف عام -١٧
 .دارة العامة للسجونعني مديراً عاماً لِإل. هـ١٣٩٥ يف عام - ١٨
 .هـ عني مساعداً ملدير األمن العام١٣٩٩ يف عام -١٩
 .ة فريقصدر األمر امللكي بترقيته إىل رتب. هـ٥/١/١٤٠٢ بتاريخ -٢٠
دارات األمن يف بريطانيا، والواليات املتحدة، والنمسا، وفرنسا         ابتعث يف زيارات استطالعية إلِ     -٢١

 .وسويسرا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان



 . نال ميدالية التقدير العسكرية من الدرجة األوىل جلهوده يف أعمال احلج-٢٢
 . نال وسام امللك عبد العزيز تقديراً خلدماته-٢٣
يف فينا  )  األنتربول(املؤمتر الدويل للشرطة اجلنائية     :   مثل اململكة يف عدد من املؤمترات الدولية منها        -٢٤

 .م١٩٥٦بالنمسا عام 
 .م١٩٦٨ رأس وفد اململكة يف املؤمتر الدويل السابع للمرور يف مراكش باملغرب عام -٢٥
 .لذي دعت إليه األمم املتحدة يف فينا بالنمسا رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الدويل لسالمة املرور ا-٢٦
 .م١٩٧٣ رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الدويل للوقاية من حوادث املرور يف باريس بفرنسا عام -٢٧
 مثل اململكة يف املؤمتر الدويل السابع للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية يف بغداد بالعراق عام                  -٢٨

 .م١٩٧٣
ام ـملؤمتر الدويل ملكافحة املخدرات واملسكرات يف تورينو كندا ع           رأس وفد اململكة إىل ا      -٢٩

 .م١٩٧٤
قليمي السادس ملكافحة املخدرات واملسكرات املنعقد بالرياض عام          مثل اململكة يف املؤمتر اإلِ      -٣٠

 .م١٩٧٥
جنيف  مثل اململكة يف املؤمتر الدويل اخلامس ملعاملة املمذنبني الذي دعت إليه األمم املتحدة يف                 -٣١
 .م١٩٧٥ عام )سويسرا(
كلورادو بالواليات    / رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الثاين والثمانني لرؤساء الشرطة يف دينفر             -٣٢

 .م١٩٧٥املتحدة عام 
 .م١٩٧٦ رأس وفد اململكة لزيارة اجلمهورية العربية الليبية بدعوة من حكومتها عام -٣٣
 املؤمتر الثاين ملكافحة املسكرات واملخدرات املنعقد يف          رأس وفد اململكة العربية السعودية إىل       -٣٤

 .م١٩٧٦مدينة أكابولكو بالواليات املتحدة املكسيكية 
 عام  ـي رأس وفد اململكة الذي زار مجهورية السودان الدميقراطية بدعوة من حكومتها ف               -٣٥

 .م١٩٧٧
لقاهرة برئاسة صاحب السمو     اشترك يف وفد اململكة إىل مؤمتر وزراء الداخلية الذي عقد يف ا             -٣٦

 .م١٩٧٧/ هـ١٣١٧امللكي األمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عام 
 رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الرابع والثمانني لقادة الشرطة يف العامل الذي عقد يف لوس أجنلوس                  -٣٧

 .م١٩٧٧بالواليات املتحدة عام 

• • •



 حفل التَكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد، وعلى آله أمت الصالة                -
كم هو مجيل أن نلتقي يف أمسية       ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  أيها األخوة احلضور  ..  والتسليم
 اجللوس إليه، والسماع منه ألننا كنا شغوفني باهتماماته األخرية، بعد أن             ثنني بضيف تقنا إىل   هذا اال 

وضع عصا الترحال والتسيار يف جمال العمل العسكري، ومحل مشعل الكلمة، وتصدى للحرف وهو               
 .شغوف بذلك

 ضيفنا يف هذه األمسية هو الفريق املتقاعد األستاذ األديب الكبري حيىي املعلمي، الذي حنتفي به                -
أمد اهللا يف عمره والسالم     .   هذه األمسية، ولنا أن نقلب معه وريقاته اليت عاش ا وهلا يف سين حياته              يف

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))هكلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوج(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجة فقال

وسالمه على خري بشره ورسله، وسالم عليكم من اهللا ورمحة           بسم اهللا وحبمده نبدأ، وبصالته       -
يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً مشتركني يف هذه األمسية باالحتفاء بضيفنا الكرمي األديب               ..  وبركة

البحاثة الفريق حيىي املعلمي حنن يف هذه األمسية مدعوون إىل مائدته الشهية، يف زمن أصبح الكثريون ال                 
 .ونود أن يكون احلوار مفتوحاً بيننا وبني ضيفنا. د الدمسة من العلم على ما أعتقديهتمون ذه املوائ

نصاف، فكل منكم عرفه يف الساحات العسكرية        تقدمة الفريق حيىي املعلمي لكم ليست من اإلِ        -
وقد شغل يف اآلونة األخرية     .  جماهداً، كما عرفتموه جماهداً بقلمه وحبثه وعلمه على صفحات اجلرائد          

 .كثريين مبا كتبال
 حنن سعداء يف هذه األمسية الستضافته، شاكرين له تشريفه لنا وجتشمه عناء السفر من                  -

الرياض إلينا، واصالً صلة الصداقة واحملبة بيننا وبينه، هذه الصلة اليت نعتز ا ونسعد، فبامسكم أقدم                 
 . لتمنيات يف هذه األمسيةولكم التحية وأطيب ا. الشكر له، وبامسكم نسعد أن نكون ويكون معنا

 



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث حتدث األديب األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد نيب                 -
 .الرمحة، وعلى آله وصحبه وسلم

 عنا دائماً األستاذ حيىي املعلمي، له من امسه نصيب، غاب            الفريق غري املفترق  ..   إخواين مجيعاً  -
مل يرتفع بلقب اجلندية فحسب،     .  عنا طويالً، وها هو حييا بيننا، وعلم نفسه بنفسه فأصبح علماً مثقفاً            

فهو جمند على طريقني، جندته العسكرية فأصبح الفريق،         .  وإمنا ارتفع بيننا بلقب التجنيد العلمي له       
 .م فأصبح جمنداً للمعرفة والثقافةوجند نفسه للعل

..  الفريق اللقب ينتهي بوقت، والتكرمي أيضاً ينتهي بوقت، ولكن الذي ال ينتهي هو اخللق               -
هل علمتم أنه أساء إىل أحد أو سعى إىل ضرر          .  اخللق احلسن الذي ختلّق به وعرفناه عنه، فهو ذو خلق         
خنتاره للتكرمي، بل هو    .  راً بيننا  اخلري فأصبح خي   أحد، بينما كان ميلك قوة الضرر؟ ولكن امتلكته قوة        

وكلمة الفريق لقب عال يف اجليش، يستأهله وقد استحقه مبا انتظم به            .  اختارنا ألن نكون املكرمني له    
 .ومبا نظم له من الذين مينحون التقدير ملن يستاهل التقدير

سأله أحد  .   رمحة اهللا عليه    لكن أتظرف معكم بنكتة عن القاضي الكبري عبد العزيز البشري           -
، قال للقاضي عبد العزيز البشري       "الفريق"الفرقاء، فريق باجليش املصري مثالً حيمل هذا اللقب           

نعم واألصح بالقرآن فريق يف     :  أصحيح أن يف احلديث النبوي قاض يف اجلنة وقاضيان يف النار؟ قال            
ن خلق هو من أهل اجلنة إن شاء اهللا، ألنه كان           بل عليه م  لكن فريقنا هذا مبا ج    .  اجلنة وفريق يف السعري   

 .ولعلي أحد الذين استجنوا به وعرفوا به، فكان جنة يل. جنة للمضام، وكان جنة يستجن به الضعيف
 هلذا أشكره حني أذكره، وأذكركم بأن األخالق هي عماد الرجولة، األخالق هي القوة                 -

كما قلت اللقب وقت والتكرمي وقت، وإمنا األخالق زمن          .  الالدافعة، األخالق هي اليت ترفع الرج     
 .نسان إىل ما انتهى إليه أمر اهللا سبحانه وتعاىلسرمدي ميتد ويذكر حىت بعد أن ينتهي أمر اِإل

 .  أحييه بامسكم وأشكركم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

  ))كلمة األستاذ حسن جوهرجي(( 
 :ذ حسن جوهرجي فقالمث أعطيت الكلمة لألستا

خوة األعزاء، حضرات األساتذة الكرام، يسعدين      أيها اإلِ ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
، صاحب املبادرات الرائعة    هأن أنتهز هذه املناسبة الطيبة ألحيي أوالً األخ األستاذ عبد املقصود خوج            



 مث أستأذنكم يف أن أحتدث عن زميل         والفريدة من نوعها، وأشكره على روحه العالية من كل قليب،          
الدراسة وصديق العمر األخ األستاذ حيىي املعلمي، حيث أين أعتز بصداقته اليت امتدت إىل أكثر من                  

وأعتقد أنه حيق يل أفتخر ا باعتبارها صداقة تعرب عن مدى اتفاق امليول، والرغبات،                .  أربعني عاماً 
 .واملبادئ، والغايات

هللا مل يطرأ عليها أي تغيري أو تبديل أو ضعف نتيجة امتداد عمرها، واختالف               كما أا واحلمد     -
األحوال وتبدل الظروف، وما قد ينشأ يف كثري من األحيان من سوء تفاهم، رمبا أدى إىل القطيعة بني                   

األمر الذي ال ختلو حياتنا اليومية من وقوعه وتكرار           .  األهل واألقارب قبل األصدقاء والصحاب     
 .حدوثه

 إنين عندما أحتدث عن الصديق حيىي فقد رأيت أنه من األفضل أن ال               ...خوة األعزاء  أيها اإلِ  -
أتكلم عن شخصيته األدبية أو الرمسية، فهي تكاد تكون معروفة لدى معظم املواطنني سواء كانوا من                 

باً مفوهاً، طاملا أحتف    عامة الناس أو من طبقة املثقفني، باعتباره أديباً مرموقاً، وكاتباً مشهوراً، وخطي            
ذاعة والتلفاز وقراء الصحف واالت بعطائه املتواصل وإنتاجه الغزير يف دنيا الثقافة             املستمعني يف اإلِ  

ضافة إىل متكنه من معرفة قواعد اللغة العربية وفنوا، وعلوم الدين ومباحث             باِإل.  واألدب والتاريخ 
 .القرآن

 اآلخر من شخصيته وهو اجلانب اخلفي الذي قد ال            ولذا فقد آثرت التحدث عن اجلانب       -
وال أريد أن أقول أنين سأعرض لكم الوجه        .  يعرفه الكثري ممن يعرفونه أديباً بارزاً ورجل شرطة كبري         

عالم باعتبار  اآلخر للرجل، حيث ال يروق يل استعمال هذه العبارة اليت تستخدم عادة يف وسائل اإلِ               
 .داً وليس وجهني، وألن ذا الوجهني خليق بأال يكون عند اهللا وجيهاًأنين أرى أن للرجل وجهاً واح

 وال أريد أن أطيل عليكم، فإن لصديقي األخ حيىي املعلمي صفات وخالالً قد ال ختفى على                  -
أقاربه وأصدقائه وزمالئه يف العمل، ولكنها رمبا كانت غري معروفة لدى معظم الناس ممن يعرفونه                  

وأوىل هذه الصفات اليت أغبطه عليها كونه يتمتع بطول البال واألناة            .  كأديب وكاتب ورجل أمن   
 .نفعال بسرعة، يعين باالختصار إنه رجل حليم مبعىن الكلمةوالتريث يف األمور، وعدم اِإل

 وال أكتمكم سراً إذا ما قلت إنين حاولت جاهداً أن أقتدي به وأسري على منواله يف هذا                    -
  مل أستطع أن أصل بعد إىل مستواه يف هذا اال، وأعتربها نعمة كبرية من              السلوك غري أنين مع األسف    

اهللا ا عليه، ولعل هذا هو سر جناحه يف كثري من أمور حياته اخلاصة والعامة، إىل جانب ما يتمتع به من                     
ذكاء متوقد، ورؤية واضحة، وباالتعد نظر مع حصيلة جيدة وممتازة من العلم واملعرفة يف شىت ا. 



 ولعل مما جيدر ذكره يف هذا اال أن ابنه األكرب عبد اهللا قد ورث عنه هذا الذكاء، مع قسط                    -
وهذه إحدى نعم املوىل الكرمي اليت ال تعد وال حتصى، وحنمد           .  وافر من العلم واألدب الذي يتحلى به      

 .اهللا على ذلك
كرم، وهي صفة التواضع اجلم،      نأيت بعد ذلك إىل ذكر صفة أخرى يتمتع ا ضيف الليلة امل             -

فعلى الرغم من كونه أديباً بارزاً وكاتباً كبرياً، فقد وصل جبهده وكفاحه إىل مرتبة عالية يف دنيا                    
الوظيفة، فإنك جتده أبداً متواضعاً يستمع إىل الصغري ويتناقش معه، ويعمل على نصرة الضعيف مع                 

فهو ال يتواىن عن شرح كل ما        .  ن الناشئة حرصه الدائم على تشجيع أصحاب املواهب األدبية م        
 .يستعصي عليهم من مفردات اللغة العربية وقواعدها وفنوا، سواء كان ذلك يف جمال النثر أو الشعر

 

 وأذكر ذه املناسبة الزميل القدمي األستاذ الشاعر مقبل العيسى، كم كنت أمتىن أن ألتقي به                 -
 املعلمي ويعرض عليه حماوالته الشعرية ليقوم بإجراء التنقيح          يف هذه األمسية، فقد كان يراجع فريقنا      

 .الالزم هلا لغوياً وحنوياً، كما أن له مساعدات كثرية يف هذا اال لكثري من طالب العلم واألدب
 وهناك جانب آخر ال بد من إيراده، وهو أن حصيلته من املعلومات السياسية جيدة جداً، فهو                 -

" مبكة املكرمة "  "حتضري البعثات "سياسية منذ أن كان طالباً يف املدرسة الثانوية          قارئ ممتاز للشؤون ال   
 . عاما٤٠ًومطلع على نظريات السياسة يف العامل العريب والغريب منذ أكثر من 

 

 وأستغرب من عدم ميله للكتابة يف هذا اال مع قدرته الواسعة ومتكنه من ممارسته بكفاءة                  -
 ذلك هو كونه رجالً عسكرياً وبطبيعة احلال فإن طبيعة الرجل العسكري قد             واقتدار، ولعل السبب يف   

. أو رمبا يكون لديه سبب آخر مل أعرفه       .  ال تسمح له بأن خيوض يف هذا امليدان، تاركاً السياسة لرجاهلا          
لك شارة إليه يف هذه املناسبة، وهو أن صاحبنا مي         اإلِ دوهناك جانب آخر من شخصية الصديق املعلمي أو       

أذناً موسيقية جيدة من زمن بعيد، فهو يهوى االستماع إىل أغاين عبد الوهاب وأم كلثوم وغريمها من                  
وكان يشجع أصحاب املواهب الفنية من الزمالء، وأتذكر منهم األستاذ الزميل عبد اهللا               .  املطربني

وأعتقد أنه سفري بوزارة اخلارجية حالياًبايبح ،. 
 

اين موسيقار األجيال عبد الوهاب بشكل رائع، وما زال صديقنا             فقد كان جييد تقليد أغ      -
ذاعات العربية،  املعلمي حمتفظاً وايته هذه، وجنده حريصاً على مساع األغاين واملوسيقى خاصة مما تبثه اإلِ             

 .وأنا بدوري أشاركه املتعة يف اهلواية احملببة إىل نفسي
 

أكتفي بذلك، وأمتىن لسعادة الفريق كل تقدم       وأرجو أن   ..   ذلك ما استطعت أن أتذكره اآلن      -
 . وشكري اجلزيل لصاحب الدعوة وحلضراتكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا. وجناح إن شاء اهللا



 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ حييى املعلمي(( 
 مث حتدث الفريق حيىي املعلمي شاكراً مضيفه واحلضور وسارداً من ذكرياته، ما كان احلضور    

 :متشوقني لسماعه فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا              -

 بدعويت  هلقد أفضل صديقي القدمي اجلديد األستاذ عبد املقصود خوج        ..  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني    
 ذا شرفاً عظيماً وسروراً كبرياً، يف أن أجد         ألكون معكم يف هذه األمسية الزاهية الباهية، وقد أتاح يل         

 .فأشكركم على ذلك شكراً جزيالً. نفسي حمل رعايتكم وعطفكم وتقديركم
 ولقد أفضل أستاذي الكبري الشيخ حممد حسني زيدان فأطراين وأطربين، أطراين مبا أعتقد أين                -

ي أحظى بنسخة من هذا الشريط الذي       ولعل.  أقل منه شأناً، وأطربين بعباراته البليغة وكلماته انحة        
 .يصور اآلن، ألعيد االستماع إىل كلماته اللطيفة الظريفة

 أما صديقي، صديق العمر األخ حسن جوهرجي، فقد أذاع من األسرار ما كنت أود أن يبقى                 -
 .بعضه، أو أن يكون بعضه خفياً، ولكن ال غبار فيما ذكره، وال ضري فيه، وال حرج إن شاء اهللا

قد تذكرت وهو يلقي كلمته بيتني كنت قلتهما أمام امللك سعود رمحه اهللا يف مناسبة من                   و -
 :املناسبات، ضاق ا صدري، فانطلقت على لساين، وما كنت أريد أن أقوهلا والبيتان مها

)١(داـمحر أَ ـب الذك ـولَ الطي ـلرددت ق 
. 

ــوالَو  ــن  لَ ــياٌء م ــيوٍخ ح ــٍةش  أَجل
. 

ــردداً   ــون م ــاك املادح ــعري أَت )٢(بش
                                                            . 

ــا  ــعراً فإمن ــدت ِش ــزين إذا أُنِش أَِج
. 

خوة يظنون يب خرياً، ويعتقدون أنين أقيم الوزن يف الشعر، ويلتمسون يف أن              نعم كان بعض اإلِ    -
أساعدهم يف ذلك، ولكين مع األسف الشديد ال أملك شاعريتهم وال أملك قدرم العاطفية والشعرية               

ناء ويعدله، ومل أكن ذلك     كنت كالبناء الذي يستطيع أن يقوم الب       .  اليت حترك الشجون يف نفوسهم    
مع أن يل بعض احملاوالت يف قرض       .  املهندس أو ذلك املخطط الذي يرسم هذا البناء عندما يكون فكرة          

 .الشعر، أكرر قرض الشعر، وليفهمها من شاء كما شاء
 وقد أعددت أبياتاً هلذه الليلة، ولكين شعرت باحلرج عندما رأيت يف هذه األمسية شيوخنا                -

راءنا الفطاحل من أمثال أستاذنا الكبري الشاعر السفري عمر اء الدين األمريي، وأستاذنا              الكبار وشع 

                                           
 .يقصد به الشاعر أبا الطيب املتنيب أمحد بن احلسني )١(
 :هذا البيت من قصيدة لشاعر العربية أيب الطيب املتنيب مطلعها )٢(

وعــادات ســيف الدولــة الطعــن يف العــدا
. 

لكـــل امـــرئ مـــن دهـــره مـــا تعـــودا 
. 

 



فعندما .  سالمية، األستاذ أبا يعرب عبد اهللا عمر بلخري        الكبري شاعر العرب، شاعر األمة العربية واإلِ      
لطيب التونسي،  أرى هذه الصفوة من العلماء واألدباء والبلغاء، ومنهم سعادة الفريق األول حممد ا              

عندما أجد هذه الوجوه النضرة، وهذه الشخصيات العظيمة أحس بأين ال أستطيع أن أقدم إليهم أو                 
ولكن ما دمت قد تورطت يف ذلك، فأرجو أن تسمحوا يل وأن تتقبلوا مين              .  أعرض عليهم ما أعددته   

 .ما أقدمه إليكم
 ".جولة يف ربوع الوطن "ذاعة، وهو هذه أبيات جعلت هلا عنواناً اقتبسته من اِإل-

ــيمانِ   ــيةُ اهلَـ ــين تحـ ــِك مـ لـ
. 

ــانِ    ــىن وروض األم ــاض الُم ــا ري ي
. 

ومـــناطُ الشـــعوِر مـــن وجـــداين
                                  .                           

أنـــِت أمنـــييت ومهـــوى فُـــؤادي 
. 

داعــبت غَفْــوةَ الكــرى أجفــاين   
. 

ــا    ــيالك ملـ ــري خـ الح يف خاطـ
. 

ــياين   ــرى يف ك ــذى س الش ــِري عبق
. 

ــبرياً   ــاك عـ ــن ربـ ــمت مـ فتنسـ
. 

جلَّلــت بالســواد ِبــيض األمــاين   
. 

وجــال بــرقُِك الُمضــيء غــيوماً    
. 

ـ  از يــا مهــبطَ الوحــي ويــا منــبع اهلُــدى والبــيان      إيــه أرض احلجـ
. 

ــِت مهـــد اِإل ــانســـالم مـــذ الَأنـ ــأِرز اِإلميـ ح يف األفـــق هـــالالً ومـ
. 

بســطَت نــورها علــى األكــوانِ   
. 

 ِمــنك للِهدايــِة مشــس قتــرأَش
. 

ــانِ   ــواكب الفُرسـ ــنادت كَـ وتـ
. 

ــرى     تــتح ت ــواِكب الفَ ــتهادت م فَ
. 

ــبكِ     ــام وحسـ ــنارات ِعظـ ــاِر مـ ــد والفَخـ ــيك للمجـ ــرماِنفـ  احلـ
. 

ِفـــي اشـــتياٍق كَلَهفـــِة الظمـــآِن
. 

ــو    ــوي ويهفُ ــيِك يه ــٍب إل ــلُ قل ك
. 

غـــاينورعـــا اهللا فـــيك تلـــك املَ
. 

ــه أُ  ــوادي  مإي ــقَتك الغ ــرى س  القُ
. 

ــوانِ   ــحاب واِإلخـ ــر الِصـ ومقـ
. 

ــبايب  ــال ش ــبا وجم الص ــد ــِت مه أَن
. 

أو ســِئمنا علـــى ربــاك الـــتداين  
                                                            . 

ــاءٍ    ــى أو جفَ ــن ِقل ــركناك ع ــا ت م
. 

ــنانِ   ــِة اَألفْــ ــربوِع ريانــ ِلــ
. 

ــتي     ــرياِض اش ــدانا إىل ال ــل ح اقب
. 

ــ ــي ِللملْـ ــانِ  هـ ــوطَّد األركـ ــرين مـ ــِد عـ ــي ِلُألسـ ــلٌ وهـ ِك معِقـ
. 

ــيانِ      ــربِع الفَنـ ــانا يف الَمـ ــنا عصـ ــياةُ وأَلْقَيـ ــنا احلـ ــتقرت بـ فاسـ
. 

ــا  ــي      ي ــع اَألغاِن ــا بِدي ــى هل ــر وغَن ــاطئُ البح ــى ش هدــا از ــاً ِبه عروس
. 

ثَغـــٍر ِبعـــذِْب ابتســـامِة املُـــزدان
. 

ــكِ   ــا لَ ــاِز ي ــر احلج ــِت ثَغ ــنأن  م
. 

ــتاِنفَتباهــــ ــاطِئ الفــ ي بالشــ
. 

ــنٍ     ســة ح ــه حلَ ــاك اإلل ــد كس ق
. 

واســبحي يف الِضــياِء يســطع يف أَرجائــك الفــيح مــن عقُــوِد جمــانِ       
. 



ــ ــي بالعلُـ ــنةُ ال وازدهـ ــروح مِتيـ ــيك صـ ــا فـ ــيدت لَهـ ــياِنبوِم ِشـ نـ
. 

وبفـــٍن تشـــدو أغاريـــده فـــيك بأحلَـــى وأعـــذَِب األحلـــانِ      
. 

ــالِء روانِ  ــواٍد إىل العـــ وشـــ
. 

ــعدي ب  ــداتٍ  واس ــن رائ ــاِء م النس
. 

وافخـــري بالـــرجاِل أبـــنائك الِصـــيِد تســـاموا للمجـــِد عـــرب الـــزماِن
. 

ــاين  ــناطُ األمـ ــم تـ ــباٍب ـ وشـ
                              .                               

ــلٍ    ــدين بفض ــم ن ــيوٍخ لَه ــن ش م
. 

ِلــــرجاِل العلُــــوِم والِعــــرفاِن؟
. 

ــملٍ   ش ــع ــوِد جام ــبد املقص ــن كع م
. 

ــنٍ  ــن سوس ــر فم ــوانالزه  إىل أُقْح
. 

ــا   ــة حفَّهـ ــثلُ روضـ ــس مـ جملـ
. 

فـــوق غُصـــِن احلديقـــِة الـــرياِن
. 

 نـــورفَـــتح كمـــا ت]وابتســـام[ 
. 

كَزهــــِر الــــرياِض يف نيســــاِن
                                                            . 

وحمـــيا يفـــيض ِبشـــراً وإيناســـاً 
. 

ــؤادي ومل يعبـــ   ــاش فُـ ــد جـ ــواً فَقـ ــاِمعونَ عفـ ــا السـ ــاينرأيهـ  ِلسـ
. 

ــياين   طال بــت ــي إذا اس ــمحوا ِل واس
. 

ــ  ــعري فاعـ ــر ِشـ ذروين إذا تقاصـ
. 

فلقـــد عشـــت يف حـــيايت علـــى خطَّـــِني مـــن ِرقَّـــٍة وِمـــن عـــنفُواِن
. 

ــناين  ــوق بـ ــتالُ فـ ــراٍع يخـ ويـ
                                                            . 

    ــوق ــي حق ــه عل ــيٍف لَ ــني س ب
. 

 ـــدـــاِئر اَألخــطَِفيه عـــن ساِنأص
. 

ــتابٍ    ــدن ك ــياةَ خ ــدأت احل ــد ب ق
. 

داعبتــــــنا رؤاه باللَمعــــــاِن
. 

مث ِســرنا يف اَألرِض نســعى ِلمجـــدٍ   
. 

ــزمانِ     ــيس يف ذا الـ ــم اجللـ ــتِب وِنعـ ــد للكُـ ــود أمحـ ــدنا والعـ مث عـ
. 

ــان         ــلِّ لس ــري ِبكُ جــيد ي ــر حِم ــه ِذك ــى خلْفَ الفت ــرك ــا يت ــري م خ
. 

  ... وشكراً لكم-
 

  ))تفى بهاحلوار بني احلضور واحمل(( 
 :فتح مقدم االثنينية باب احلوار فقال موجهاً حديثه إىل احملتفى به

 أخرى إىل رحلتك     بعد هذه التحية الفياضة اليت استبقت ا إلينا مشاعرك الطيبة، نعود مرةً             -
 مع احلرف، كيف بدأت، وكيف تعشقتها، فأصبحت لك كل شيء؟

ليت مع احلرف منذ صباي الباكر، فقد بدأت أوىل         بدأت رح :   وجييب الفريق حيىي املعلمي بقوله     -
خطوايت إىل الكُتاب مع أخيت الكربى، تذهب إىل الكُتاب لتتعلم فتقرأ القرآن، فأذهب معها مرافقاً هلا،                
 .وأستمع إليها وإىل غريها من الطالبات وهن يقرأن القرآن، فأحفظ آياته وأرددها، وأنا ال أفك احلرف



لت إىل كُتاب األوالد، وبدأت يف دراسة القرآن الكرمي، وحفظ أجزاء             مث جاء دوري فدخ    -
منه، وتلقي بعض املبادئ يف القراءة والكتابة، وقليل من احلساب وتوىل عمي حممد بن عبد الرحيم                  
املعلمي، رمحه اهللا أمر تعليمي وتثقيفي، فقد كانت نشأيت يف جنوب اململكة يف مدينة جيزان، ومل تكن                  

مام رس يف ذلك الوقت يف أوائل اخلمسينيات، وعلمين مبادئ النحو والفقه على مذهب اإلِ              هناك مدا 
، وطرح بني يدي مكتبته السلفية مبا فيها        "جواهر البخاري "وأقرأين كتاب   .  الشافعي، وخباصة الفرائض  

أفهم ما  .  من كتب، فأقبلت عليها أقرأ منها، ال أفهم الكثري مما فيها، ولكين أحاول بقدر استطاعيت                
تيسر يل وأسأل عما تعثر علي. 

ت مدرسة يف جيزان والتحقت ا، وكان يبدو أين أكثر فهماً من رصفائي يف املدرسة                  أنشئِ -
 يف تكملة أعداد    متحان، رغبةً لسابق تعليمي يف البيت، فكنت أنقل من فصل إىل فصل قبل أن يأيت اإلِ              

 .الفصول املتقدمة
النظامية يف مكة املكرمة، شرفها اهللا يف املدرسة الفيصلية جبوار           وواصلت تعليمي يف املدارس      -

سالم، وحفظت أشعاره منذ ذلك الوقت اليت تتغىن بالعروبة واإلِ        ..  مرتل أستاذنا الكبري عبد اهللا بلخري     
خط :  وواصلت تعليمي على خطني كما قلت أو كما أعود فأقول اآلن           .  وكنت أنشدها مع زمالئي   

مدرسي نظامي يف املدارس احلكومية، وخط آخر أتلقى فيه مزيداً من علوم الدين              تعليمي أكادميي أو    
 . وما إىل ذلك...واللغة العربية يف احلديث، والفقه، والتفسري، واأللفية، والنحو، والفرائض

 يف احلرم املكي الشريف درست على فضيلة السيد علوي مالكي رمحه اهللا، وعلى فضيلة                 -
رمحه اهللا، واستمعت إىل كثري من العلماء الذين كانت هلم حلقات يف املسجد              الشيخ حممد بن مانع     

ومن .  وقرأت ما وجد يف مكتبتنا من كتب، تاريخ ابن كثري، تفسري ابن كثري، مروج الذهب               .  احلرام
مث أتاح يل األستاذ عبد اهللا عريف فرصة أن أكتب          .  هنا نشأت عندي هواية القراءة واالطالع املستمر      

دة البالد، وكان ذلك يف مبدأ الستينات من هذا القرن، فطبعاً كانت كتابات على حسب                 يف جري 
. مستواي العلمي والفكري الذي مل يزد كثرياً منذ ذلك الوقت إىل اآلن، ما زال ضعيفاً حىت اآلن                  

وال أنسى بالفضل جملة املنهل، فقد      ".  اجلندي اهول "وكنت أكتب يف جريدة البالد باسم مستعار         
كانت تصل إيلَّ يف جيزان منذ الصغر، وكنت أقرؤها، وكان يعجبين فيها ويف جريدة أم القرى األخبار                 

مث بلغ من شغفي بالقراءة أين كنت أنفق على شراء االت والكتب ماالً كثرياً، أعجز عن                  .  يةحلِّاملَ
وأنفقت مثنها يف تأسيس    فبعت أحد البيوت اليت آلت إيلَّ من والدي،         .  احلصول عليه، وال أقدر عليه    

أن أستورد كل ما أستطيع استرياده من        :  مكتبة مسيتها مكتبة اجليل اجلديد لغرضني؛ الغرض األول        
أستورد أيضاً الكتب وأقرؤها، مث أبيعها       :   وأقرأها، والغرض الثاين   اجلرائد واالت املصرية خاصةً   



ثلي ميل حسن جوهرجي، فقد كان أيضاً مِ      وشاركين األخ الز  .  فأستفيد من قراءا وأستفيد من مثنها     
 .وعملنا فيها فترة، مث تركتها له عندما التحقت بالشرطة. مولعاً بالقراءة يف املكتبة

 وشكراً لسعادة األستاذ الكبري عزيز ضياء، فأنا أعترف له باألستاذية، فقد تعلمت منه الشيء               -
ل أن ألتقي به، كاتباً كبرياً ولكنه بعث         الكثري أثناء عملي، وكان يتفضل بتشجيعي ولقد عرفته قب         

برسائل متعددة هلا عالقة بعملي وكان مسؤوالً كبرياً يف املديرية العامة وشاء اهللا أن أجتمع به، وأجلس                 
 وقد كان يريد يل طريقاً      ...داري ويف األسلوب األديب أيضاً    إليه، وأستمع منه نصائح مجة يف العمل اإلِ       

داري مع  وبدأت عملي اإلِ  .  عاىل مل يرد ذلك، فبقيت يف عملي يف الشرطة         آخر ولكن اهللا سبحانه وت    
األستاذ طلعت وفا رمحه اهللا يف القسم العديل، ويف نفس الوقت كنت أمارس هواييت يف ميدان احلرف                  

ولكين كنت مقالً من الكتابة ألين أعرف قدر نفسي،         .  أو ميدان القراءة قبل الكتابة، مث الكتابة فيما بعد        
تثار نتيجة ارتكاب البعض    سثار أو أُ  جادة قليل وال أميل إىل الكتابة إال عندما أُ         أن حظي من اإلِ    فروأع

 . أخطاء أدبية أو لغوية تستدعي توجيههم التوجيه الصحيح السليم كما أراه وأعتقده
 

  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عزيز ضياء الذي قال

لفريق حيىي املعلمي يتحدث عن ثبته لبعض األخطاء وتصحيحه لبعض ما يقع فيه                األستاذ ا  -
اب، وكان دائماً يدافع عن اللغة العربية، ويكاد يكون مهامجاً للشعر النبطي بشكل أو آخر                 الكت .

وكنت أقرأ هذا بني وقت وآخر، ولكين اليوم أو األمس قرأت يف جريدة الندوة عنواناً مثرياً، إعجاباً                  
عجاب ولكن هذا   ابن مخيس وبتوقيعه، فتوقعت أنه معجب به حقاً وقدم مقدمة فيها الكثري من اإلِ               ب

أسلوب اجلراحني والشرطة، فقد ضبط على ابن مخيس خطأين بالرغم من أنه أعطاه يف املقدمة لقباً أو                  
 .ألقاباً طويلة عريضة وإعجاباً كبرياً، أحدمها حنوي واآلخر عروضي

ريق حيىي املعلمي إذا تابع هذا األسلوب يف النقد فسريضي، ولكنه يف نفس                فأعتقد أن الف   -
 .الوقت سيغضب الكثريين

 :ويعقب الفريق حيىي املعلم على كلمة األستاذ عزيز ضياء املوجزة بقوله
 شكراً جزيالً لسعادة األستاذ الكبري عزيز ضياء على هذا التعليق، وأحب أن أوضح أن رأيي                -

هللا بن مخيس أنه رائد من رواد األدب العريب، وهذا لقب أخذه ليس مين وإمنا من مجلة                 يف الشيخ عبد ا   
 .األدباء الذين اجتمعوا يف جامعة امللك عبد العزيز، أو من اهليئة املنظمة يف اجتماعهم

. كما أمسيه "  الزجل"عن الشعر العامي أو     ..   ومأخذي عليه أو عتيب عليه، هو محاسه يف الدفاع         -
ثر ما أثاره مين تلك الكلمة اليت نشرت يف جملة املنهل عن هذا الوضع، وميكن ملن شاء أن                    ولعل أك 



وقد أجاب عليها يف جريدة اجلزيرة بكلمة خرج فيها عن حدود ما ينبغي أن يلتزم به                  .  يرجع إليها 
 .الكاتب األديب، أكرر األديب

صيدته األخرية تستحق    على كل حال، هذا ال مينع من تكرار إعجايب به، وأعتقد أن ق                -
وإذا كان قد وقع يف بعض األخطاء        .  عجاب فعالً ملوضوعها ولغتها، وللعاطفة اجلياشة اليت فيها        اِإل

العروضية أو النحوية، أو تغيري بعض أمساء األشخاص الذين ذكرهم، فلعل ذلك راجع إىل كتابتها يف                 
 عنه،  ا ألين افترضت أن غريه قد كتبها نيابةً       حىت املقدمة اليت كتبها مل أشأ أن أتعرض هل        .  عجلة من األمر  

ألقيت له الكثري ولديه    .  فعندما يقرؤها قارئ جيد أا مفككة غري مترابطة، ولكين مل أتعرض هلا بالنقد             
الكثري، أبرز ما ظهر يف حيايت الفكرية كلمة صغرية قلتها يف مقابلة أجرا معي جريدة اجلزيرة، سألين                  

وكأمنا أخرجت  .  عفواً هذا ليس بشعر، وإمنا هو زجل      :  شعر الشعيب فقلت له   حمررها عن رأيي يف ال    
األرض أثقاهلا وقامت علي قيامتها، فتناولين كثري من الناس منهم من أحترمه وأُجله وأحترم رأيه،                  

به به  آوتعاملت معه على هذا األساس، ولكنه خرج بعد ذلك عن خط املناقشة األدبية، ومنهم من مل                  
أنه واكتفيت مبصارعة الكبار من املؤيدين هلذا الشعر، ويف مقدمتهم حامل اللواء الشيخ عبد              فتركته لش 

 .اهللا بن مخيس، وحامل لواء الشعراء الشعبيني
 حىت إن هذه املقاالت اليت تبودلت بيين وبني املؤيدين لألزجال العامية واملروجني هلا، بلغت                -

وقد تفضل  .  ى األقل، مث هدأت قليالً، مث عادت بعد ذلك        كماً كبرياً وشغلت الصحافة ملدة سنتني عل      
خوة يف مجع هذه املقاالت اليت صدرت يف الفترة األوىل يف كتاب أحضرت منه بضع نسخ،                  أحد اإلِ 

الشعراء .   هذه الكلمة الطائرة   يأثارت عل .  ولكن سأطلب منها عدداً آخر ملن مل حيصل على نسخة منها          
 . غريي قال يف الشعر الشعيب أكثر مما قلتالشعبيني ومن يتبعهم، مع أن

ولكن يبدو أم ظنوا أين مستورد أو طارئ على هذه البالد، وقالوا ما هلذا الغريب وللشعر                  
من أين جاءنا هذا؟ ولكين اضطررت أن أوضح هلم بأين عريق           .  الشعيب، فهو ال يفقه فيه شيئاً وال يعرفه       

مل يشب نفسي شائبة، ال     .  مساعيل بن إبراهيم عليه السالم    ، أي منذ إ   ) سنة ٥٠٠٠(يف هذه البالد منذ     
وأفتخر بذلك واحلمد هللا بأن أنتسب إىل عروبة طيبة، أنتسب إىل أيب بكر الصديق               .  لكنة وال عجمة  

حىت من  .  رضي اهللا عنه، وأنا أؤمن بأنه ال فضل ألحد يف أن يكون منتسباً إىل زيد أو عبيد أو إىل غريه                   
وإمنا الفضل هو بالعمل والتقوى كما أشار القرآن الكرمي، ولكن اضطررت إىل أن         ،  ينتسب إىل النيب    

 .أذكر هذه احلقائق ألبني ملن جيهل أين لست غريباً وال طارئاً وال دخيالً يف هذه البالد
 وكانت هذه املعركة كما مساها مؤلف الكتاب ميزة يل ألبستين ثوب الدفاع عن اللغة العربية،                -

 لست الوحيد يف هذا امليدان، فكلكم مدافع عن اللغة العربية بأسلوبه وبطريقته وبكتابته ا،               وأعتقد أين 



وبنفوره من اللهجة العامية، أو من ممارسة الكتابة األدبية باللهجة العامية أو الشعر باللهجة العامية،                 
 .ولكن هكذا كان

 النضال والدفاع عن اللغة العربية،       ويف احلقيقة أين ال أزعم لنفسي شرف التفوق أو التميز يف           -
سالمي الصحيح  فما أنا إال جندي جمند خلدمة لغة القرآن، وخلدمة لغة الدين، وخلدمة تراثنا العريب اإلِ               

الصريح، وتربئته مما دخل عليه من األمور الدخيلة اليت قد تكون مالئمة لغرينا، ولكنها ال تالئمنا، وال                 
 ا كما يعىن ا غرينا ممن يهمهم أمرهاينبغي أن نعىن. 

 . شكراً لكم. .. لقد أطلت يف احلديث ولكن هذه ليليت كما قال أستاذنا الكبري-
 

  ))احملتفى به والشعر(( 
مث طلب األستاذ حسني جنار من احملتفى به أن ينشد من شعره مناذج أخرى غري شعر                   

 :لمي قائالًفرد الفريق حيىي املع. املناسبات الذي ألقاه يف بداية حديثه
. وشرف ال أدعيه  .   لقد قلت لكم إين لست بشاعر، والشعر كما يقولون مة ال أنكرها              -

وكنت أنظم الشعر يف املناسبات، وما زلت أعتقد أن املناسبات سبب جيد للشعر، أما التهومي يف اخليال                 
قد يكون هناك   وكتابة أشياء ليس وراءها إحساس داخلي، ال أعتقد أن هذا يعرب عن نفس الشاعر                 

أفكار، أو أحاسيس معينة يعرب عنها الشاعر وكما قلت لكم إين إذا كنت أحسن النظم بعض الشيء،                  
 . فإين ال أبدع الشعر

  ))رحلة احملتفى به مع احلرف والكلمة (( 
وعلى أثر اعتذار احملتفى به الفريق حيىي املعلمي عن إلقاء بعض قصائده، طلب األستاذ                

ن يتحدث عن رحلته الطويلة مع التجارب العملية اليت صادفته يف حياته              حسني جنار منه أ   
 :واستجاب الفريق حيىي املعلمي لطلب األستاذ حسني جنار فقال. الوظيفية
 يف احلقيقة قبل أن أتكلم عن جتاريب الشخصية، أود أن أشري إىل نقطة أعتربها أيضاً من نقاط                   -

لعمل مع سادة الفريق األول حممد الطيب التونسي، فأنا دائماً          التحول يف حيايت، هي عملي أو تشريف با       
أردد يف كل مكان أن سعادة الفريق أول حممد الطيب التونسي عبقري، وقد قلت ذلك يف حفل عام                   

وقد طلب مين سعادته أن يطلع      .  أمام خادم احلرمني الشريفني عندما كان نائباً لرئيس جملس الوزراء          
لقيها يف هذا احلفل، ولكن اعتذرت وقلت أنا ال أعرض كلميت على أحد              على الكلمة اليت كنت سأ    

ألين أردت أن أخفي ما سأقول عنه، ألنه لو علم أين سأقول عنه هذا العترض عليه ومل يسمح يل به،                     
 .ولذلك اعتذرت منه بلطف.  ال أستطيع أن أحتدى قراره أو رغبتهنئٍذوحي



دارة، إدارة األمن   وأدخل يف اإلِ  .  يط والتنظيم والتنسيق   واحلقيقة لقد كان مدرسة لنا يف التخط       -
أساليب جديدة مل يكن لنا ا عهد، وكنا نلهث يف سبيل اللحاق به وهو خيطو أمامنا، ولعل طول قامته                   

 .يساعده كثرياً على سرعة اخلطو أكثر مما نستطيع حنن القصار
 حكمة أو شيئاً أردده لكثري من الناس         أما التجارب يف احلياة فهي كثرية جداً، ولكن لعل منها          -

 *  وال تستوي احلسنة وال السيئة      :الذين تقع بينهم اخلصومات، أستمدها من اآلية القرآنية الكرمية         
 .فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم *إدفع باليت هي أحسن 

 فأدعو كل من     عظيم وما يلقاها إال الذين صربوا، وما يلقاها إال ذو حظ          وأعود فأتذكر    -
نوباً من ماء   ذيشجر بينهم خالف إىل أن يبادر أحدهم فيلقي على جذوة اخلالف املشتعلة دلواً، أو                 

ليطفئ به هذا اخلالف، وأدعو املختلفني إىل أن ال يصعدوا اخلالفات بينهم، وأن حياولوا حصر اختالفهم                
 .يف اخلالف القائم بينهم فقط، وال يتجاوزوه إىل غريه

 وقد سرت يف حيايت على هذا املنهج، فكنت أحاول حصر أي خالف يل يف الرأي مع أحد يف                   -
نطاقه، حىت يف جمال العمل ال أكتمكم أنه قد يكون هناك اختالفات يف الرأي بيين وبني من أعمل معهم                   

ين كنت أعمل من جانيب على حصر اخلالف يف نقاطه ويف أسبابه               لكأو بني من يعملون معي، و      
 .وفيما عدا ذلك مل أكن أحاول أن أصعده أو أمسح بتصعيده. بباتهومس

 ولعل أيضاً سعادة الفريق األول يذكر مرة أنه كان بيين وبني أحد زمالئي خالف كبري أطلع                  -
فعندما كنا نتقابل يف االجتماعات اخلاصة كنا نلقى        .  عليه، وتصاعد بيننا اخلالف وتشبث كل منا مبوقفه       

، وأظن أين صديق عزيز عليه وأنا أحبه كثرياً، وأعتقد          ترحاب كأنه صديق عزيز علي    بعضنا بالبشر وال  
من يراكم وأنتم تتناقشون يف العمل يظنكم أعداء، ولكين أراكم           :  أنه حيبين أيضاً، فتعجب منا وقال     
 .هذا شأننا دائماً: اآلن إخوة متضامنني، فقلت له

صدره، ألننا كنا نعمل يف معيته ويريدنا دائماً أن          وكان هذا من األمور اليت أعجبته، وأثلجت         -
نكون متفقني، وكان خيشى أن يستفحل بيننا اخلالف ويتجاوز حدوده، ولكن كنا حنصره دائماً يف                 

 يف العمل، وأراها منهجاً ثابتاً فيه، هو أخذ األمور باحلسىن، فكثرياً            ومن األمور اليت مرت علي    .  نطاقه
  بعض النا  ما يدخل علي       أو على غريي من رجال األمن، فأهدئ من         س وهم يف حالة هياج وثورة علي 

به، وأحاول أن أقلم أظفار حقده أو غضبه حىت يهدأ، مث أحاول أن أرضيه بقدر ما                ضسكت غَ روعه وأُ 
وكنت أمحد اهللا على ذلك، وهذا ما       .  أستطيع أو أقنعه مبا ينبغي أن أقتنع به، وخيرج حبمد اهللا راضياً            

 .كثرياً من الناس حيمدون يل ذلك، ويذكرونين به إذا لقيتهم بعد فترة من الزمنجعل 
 . وشكراً؛ وختاماً فالتجارب كثرية وال سبيل إىل حصرها أو تعدادها-

 



  ))سؤال(( 
 

هل يرى الفريق حيىي املعلمي     :  ويوجه األستاذ حسني جنار إىل الفريق حيىي املعلمي سؤاالً هو         
 :ألديب، واألديب العسكري؟ وجييب الفريق حيىي املعلمي على السؤال بقولهفرقاً بني العسكري ا

 

 يف الواقع أين ال أرى هناك تناقضاً بني العسكرية وبني األدب، فالعسكرية أدب، مبعناها                  -
الشامل وهي تنظيم وانضباط، وكذلك األدب أيضاً ينبغي أن يكون فيه تنظيم وانضباط، انضباط يف                

فال أرى أن هناك أي     .   يف األداء، وانضباط يف التقيد بآداب احلوار وما إليه           األسلوب، وانضباط 
سالمي القدمي واحلديث جند أن كثرياً من رجال الشعر          تعارض، ويف تارخينا إذا استعرضنا تارخينا اإلِ       

كما جند كثرياً من الشعراء     .  واألدب كانوا من العسكريني، وإن مل تكن العسكرية كما هي اآلن            
ان، وقد كتبت حلقات عن شعراء فرسان، يعين أم جنود، ونشرت بعضاً منها يف جملة احلرس                 الفرس

الوطين، ولعلي أذكر منهم أبا الطيب املتنيب يف املاضي، وحممود سامي البارودي يف العصر احلديث، ويف                
د عبد السالم   الوقت احلاضر عندنا من الشعراء الضباط سعادة اللواء علي زين العابدين، واملقدم أمح             

غايل، وأذكر زميالً لنا اختاره اهللا إىل جواره كان يعمل بشرطة حائل يدعى علي عويضة، لقد كان                   
 .شاعراً فناناً

 

 . فال تعارض أبداً بني العسكرية وبني األدب والشعر، أو بينها وبني الفن-
 

يف صناعة النشر يف    وسأل األستاذ حسني جنار احملتفى به باعتباره صاحب دار للنشر، عن رأيه              
 .اململكة العربية السعودية

 

 :فأجاب الفريق حيىي املعلمي على السؤال بقوله
 يف الواقع إن صناعة النشر يف بالدنا تعاين أو متر بأزمة شديدة، بسبب عدم إقبال اجلمهور                   -

ببني معاً، فأكثر   على شراء الكتب أو على اقتنائها أو بسبب عدم اهتمام الكثريين بالقراءة، أو رمبا بالس              
القراء ال يهتم بالقراءة، واملهتمون بالقراءة وهم قلة يريدون أن حيصلوا على الكتاب هدية، وحىت لو                 
عرض عليهم الكتاب جماناً يف مكتبة عامة ال ميدون إليه أيديهم، ولكنهم يريدون أن يقتنوه يف مكتبتهم،                 

 :وقدمياً قال أحد الشعراء.  دى إليهمويريدون أن حيصلوا على توقيع املؤلف على النسخ اليت
 

ابـــاًقَاباً وألْتهـــدي ِكـــولكـــنين أُ
. 

ايب وحــدهتهــدي ِكــان لــو أُد هــوقَــ 
. 



  ))السؤال األخري(( 
 :ريق حيىي املعلمي بقولهجه األستاذ حسني جنار سؤاله األخري إىل احملتفى به الفوو
 إن دفاعك عن اللغة العربية هو دفاع الرجل الغيور على دينه، وعلى هذه اللغة اليت حتمل                   -

أال ترى معي أن الذين حياولون أن يشككوا يف قدرة اللغة العربية بالذات على               ..  هذه املعاين السامية  
 .استيعاا للتقنية احلديثة مقصرون يف فهمهم؟

 :يق حيىي املعلمي على السؤال قائالًوأجاب الفر
 ميكن أن تدخل يف اللغة، ويكفي أن         احلقيقة إن اللغة العربية ال تضيق عن استيعاب أي معانٍ          -

 :أشري إىل أن لدينا طريقتني يف اللغة العربية أو وسيلتني، تثريان اللغة، إحدامها
دة الدالة على معىن، فننحت     بأن نأخذ من الكلمات األعجمية أو الكلمات املتعد       :   النحت -١

مشس، ويقال حضرمي نسبة إىل       فيقال عبشمي نسبة إىل عبد    .  منها كلمة، وهذا شيء شائع منذ القدم      
يدز، وأن هذه الكلمة ليس هلا      وذه املناسبة أذكر أن كثرياً يتساءلون ملاذا نقول مرض اإلِ         .  حضرموت

 هلا مقابل يف اللغة العربية بأن نقول األداز أو           مقابل يف اللغة العربية؟ وكنت أقول أنه ميكن أن جند          
هذه :  وليكن هذا امساً جديداً يدخل إىل اللغة العربية، كما يقول عميد األدب العريب طه حسني              .  األدز

لغتنا وحنن منلك فيها ما ميلكه أجدادنا األوائل، فأجدادنا األوائل أدخلوا إىل اللغة كلمات مل تكن من                  
ها يف فارس ومسعوها يف احلبش ومسعوها يف غريها من بلدان العامل، فأدخلوها يف اللغة               اللغة العربية مسعو  

ميكن أن ندخل إىل اللغة     ووأصبحت من مفردات اللغة العربية، وجاء القرآن بكلمات كثرية منها،            
 .العربية كلمات من هذا الطريق

تاذ عزيز يوافقين عليه     الطريقة األخرى هي التعريب، التعريب يف مفهومي وأظن أن األس           -٢
ألين كنت أقرأ له أحياناً قصصاً مترمجة يكتب عليها تعريب األستاذ عزيز ضياء، وهي ليست تعريباً                  

فمثالً عندنا  .  وإمنا ترمجة، التعريب خيتلف عن الترمجة، الترمجة نقل املعىن أما التعريب فهو نقل اللفظ              
ليت دخلت علينا من وسائل احلضارة اجلديدة         أو التليفون أو أي آلة من اآلالت ا         ..  التلفزيون

والتكنولوجيا احلديثة، اليت ال نستطيع أن جند هلا كلمة عربية صرحية حتمل نفس املعىن ميكن أن نصوغ                  
. الراديو والتلفزيون ميكن أن نقول هلما الراد والتلفاز أو أي معىن          فمثالً  الكلمة األجنبية صياغة عربية،     

ملعىن ووجدنا له مشابه يف اللغة العربية فليكن، وإن مل نستطع فلنعرب اللفظ              فإذا استطعنا أن نعرف ا    
 .نفسه

 ويل جتربة يف هذا الصدد، وهي أننا عندما أردنا أن نعد قوائم لفحص السيارات أو مناذج                   -
دارة العامة للمرور، أعددت    بقوائم لآلالت اليت ينبغي فحصها يف السيارات، وكنت آنذاك مديراً لإلِ           



فحص يف السيارة، فإذا صادفتين بعض الكلمات اليت ال أعرف          مة بأمساء مجيع اآلالت اليت حتتاج أن ت       قائ
معناها، أسأل أحد الفنيني امليكانيكيني أو املهندسني عن مهمة هذه اآللة وما عملها، ومن الكلمات اليت                

 :قمنا بتعريبها من أجزاء السيارة
 . اهلوك وأطلقنا عليه ماسك العجلة-
 .أو عجلة القيادة" مقود السيارة" والدركسون وعربناه بـ -
 . الفرامل أطلقنا علينا الكوابح أو الضوابط-
 . وعربنا كلمة أتوبيس إىل حافلة-
 . وأعتقد أن هذه كلمة معجمية أو كلمة جممعية وانتشرت-
 وأصبحت وكثري من الكلمات اليت كانت تستخدم يف جمال املرور غريناها إىل كلمات عربية                -

 عندما أمسع رجال املرور يطلقون أمساء عربية على األشياء اليت تقع داخل نطاق عملهم ولكن                رساآلن أُ 
، وهذا راجع إىل أن وزارة       "جسر"وال يقولون   "  كوبري"يضايقين شيء واحد هو أم يقولون        

برى إىل كَوبِري   وبرى، وبسبب جهل الكثريين صحة نطقها حتولت من كو        املواصالت تستخدم كلمة كُ   
 . والسالم

 

  ))كلمة الفريق حممد الطيب التو�سي(( 
 :وقبل ختام األمسية حتدث الفريق أول حممد الطيب التونسي فقال

أما وقد  ..   أفسد عليكم هذه األمسية اجلميلة     احلقيقة أرجو أالَّ  ..   السالم عليكم ورمحة اهللا    -
شيء أن أرد ببعض التردد امسي، فكان لزاماً علي. 

 الذي أتاح يل هذه الفرصة للقاء زميل عزيز،         ه أوالً أود أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوج        -
 الفريق حيىي املعلمي كأديب ألنين ال أستطيع وفاقد الشيء ال           ومقَومل ألقه منذ زمن طويل وأنا هنا لن أُ        

 .يعطيه
أهداين شيئاً من مؤلفاته، وأذكر      قرأت للفريق املعلمي كثرياً، وأعجبت مبا قرأت، وأذكر أنه           -

، اًإنين أرى يراعك ال يزال يتدفق روائع، بل أضحى أغزر رواء            :  أنين أرسلت له رسالة قلت فيها      
ويف .   وخصوصاً بعد أن حتلل من أعباء املسؤولية وحترر من القيود الوظيفية إىل آخره              اًوأسخى عطاء 

       هبت، وشكراً اخلتام قلت له هنيئاً لك مبا أوتيت وو     هبت، ومل أتلق منه اجلواب      لك على ما أهديت وو
خوة املتأدبني أمثايل أنه    وعرفت اجلواب فيما بعد، عندما علمت من أحد اإلِ        .  حىت اآلن، وتساءلت ملاذا؟   

وهناك تعرف على سيدة من ذوات األدب والشعر، ولكي يصل          .  سافر إىل خارج اململكة ألخذ دورة     
دب كان يقرأ بعض أبيات من األدب، مث يأيت وكأنه يلقيها من حفظه،             إليها أو يصل إىل جملسها يف األ      



وعندما سافر أصبح يتصل ببعض األدباء ليكتبوا له خطابات ويرسلها إليها، مث             .  ويعمل هكذا دائماً  
تصور أنه يف اخلارج يأيت الربيد يف الصباح، وبعث         ..  رأى أن يعتمد على نفسه وقال شعراً وليته مل يقل         

 :برسالة
نادياً يــنادي يف اجتــاه الســهر  مــ

. 

بيبيت وامسعي ا ح ــوم ي ـن الن ـي م ـومقُ 
. 

ــذيب ــ القَت ــر بلْ ــر واحلج  والفك
                                           .                  

 ســألت اللــيل وكــم يف اللــيل أفكــار
. 

 

 : وكسر كلمة احلجر يف وقت مل تكن به كسارات احلجر، مث تابع شعره بقوله-
 ــدر ــناك ب ــهر ه ــر الش ــذا آخ  فه

. 

 فليس ا أسفي ــدر ي ـأين الب :  سألت البدر  
. 

 

وبعد تلك  .   ووضع حتت كلمة الشهر عالمة تدل على أنه يقصد بذلك األشهر القمرية               -
 سبب عدم رد الفريق املعلمي على رساليت          الرسالة قطعت عنه احلسناء رسائلها، وعرفت عندئذٍ       
 تصل إىل درجة جتعلين أدعي األدب أو أدعي         واحلقيقة إن يل طموحات يشوا بعض الغرور، لكنها مل        

 والدي ألين تركت صالة     ففي ذات ليلة غضب على    .  العلم، وعرفين بنفسي والدي رمحة اهللا عليه       
املغرب، لكي أرضيه حاولت أن أقول شعراً، وبعد نصف ساعة من العناء والتشطيب متخضت املعاناة،               

 .           :فولدت نصف بيت هو

ــد هللا يف ــراٍءاحلمـ ــراء سـ ، وضـ
. 

          . 

 

 .           . وقلت احلمد هللا مجعنا السراء والضراء واملقصور واملمدود، يف نصف بيت هذا شيء عظيم-

ــ ــمس اين ربــب ــِنحي وص ماٍءعني ِب
. 

          . 

 

أنا أخطأت ولن يتكرر هذا     :   وعندما حانت صالة العشاء ذهبت إىل والدي وقلت له معتذراً          -
اخلطأ، واملشكلة ليس يف أن خنطئ بل يف التمادي يف أخطائنا، ولعل من فوائد هذا اخلطأ أنين بدأت                    

 :قال يل قل، فقلت.  قلت من الشعر، مث أكمل القصيدة ماأقول الشعر فإذا عفوت عين أقول
 .]مليح[: فقال يل.. اء وضراٍء هللا يف سرمداحل
 : فقلت-
مساين ربمليح[: فقال وهذا.. حين بنعماءي وصب[ 
 : فقلت-

 .]مليح[:  فقال يف امتعاظ...احلمد هللا ال أشرك به أحداً
 : فقلت-

 ....] قبيح جداً...قبيح[:  فقال غاضباً...عضائيحىت ولو قطعت يل كل أَ



تذكرين   -وكان رمحه اهللا صاحب نكتة        -عليك أن تترك الشعر وأنت تذكرين        يا بين جيب     -
         أن أوجهه وجهة األدب فلعله حيسن القول        بشخص مغريب، مل يفلح ولده يف الدراسة، فقال علي  .

وبعد عامني أو أكثر جاء     .  وأحضر له مؤدباً لتعليمه وتأديبه، فبدأ يعلمه البالغة وأصول الشعر والكتابة          
بدأت أقوله،  :  لعلك أجدت نظم الشعر وأصبحت من أرباب املعلقات؟ فقال له          :  بوه وقال له  إليه أ 

إذن فاذهب إىل ذلك البستان، حيث اجلو الشاعري الذي           :  قال له والده  .  ولكن ليس باملعلقات  
 .يساعدك على قول الشعر

يف الليلة احملددة   و.   واصطحب الولد معه رفقاء السوء، وقضى معهم أياماً وليايل يف هلو وجمون            -
لعودته سهر حىت مطلع الفجر، وعند الليلة احملددة بعد أن راحت السكرة كما يقولون، فتح عليه اهللا                  

احلقيقة أنين شغلت وما    :  بنصف بيت وملا جاء أبوه وسأله لعلك أعددت لنا قصيدة عصماء؟ فقال له             
. له فرمبا يكون من عيون الشعر      قُ هذا جهد املقل،  ..  والده..  فقال له .  متكنت إال من نصف بيت فقط     

 :فقال الولد
 . لقيت القمر طالع واحلمام حيادي فيه-
والبوم يغرد فيه ومنذ ذلك الوقت      ".  - البعيد   -خيرب بيت أمك    "  : قال له أبوه أنا أكمله لك      -

 .طلقت حماولة الشعر، وبالتايل أنا لست من أدعياء األدب
أقومه كرجل أمن فإنه يف احلقيقة رجل أمن من الطراز            الفريق حيىي املعلمي إذا كان يل أن          -

درس علوم األمن يف    .  األول، وهو أعلم مين بالشؤون األمنية وأقدم مين، ومجع بني القدمي واحلديث            
اململكة العربية السعودية، مث حدثها إذ كان يدرس دورات متقدمة يف أمريكا وأثرى األمن العام يف                  

دارة، ويف التخطيط، ويف العمليات، ويف املرور       فقد عمل يف اإلِ   .   معني جماالت عديدة، وليس له ختصص    
 .ويف أشياء كثرية

.  وسعدت كثرياً بالعمل معه، وكنا نتفق كثرياً، وخنتلف قليالً وكان يعجبين إصراره على رأيه              -
رجات واحلقيقة أن املدرسة العسكرية احلديثة تعترب النقاش أعلى د         .  إذا كان يعتقد أن رأيه األحق      

التنفيذ األربع فالتنفيذ بعد النقاش املفيد اهلادف، للوقوف على حقيقة األمر، خري من التنفيذ املبين على                
والفريق حيىي عندما يصر على رأيه ال يعين أنه يعاند،          .  الطاعة العمياء املفتقرة إىل العلم واملعرفة احلقة      

غري أن  .  يطلب منه التنفيذ فينفذ دون مناقشة     ألنه عندما يصر على رأيه عناداً، فلآلخر احلق يف أن            
، واألدلة موجودة على ذلك يف      ]املنفتحة[العسكرية احلديثة أصبحت تعتمد يف التنفيذ على الطاعة          

فتفسري األهداف يعتمد على التنفيذ الذي يعطي العملية روحاً وقوة، جتعل اجلميع              .  الوقت احلاضر 
ريق املعلمي من رواد هذا املسلك وقد أعطى كثرياً لألمن            والف.  يقبلون على التنفيذ بدوافع أقوى    

ولقد سعدت كثرياً مبعرفته وسعدت     .  وكما قال غريي أنه ذو حلم، فهو أيضاً ودود وحيب اخلري          ..  العام



ح أكثر من مرة ويصرح     لم الذي كان ي   هوأود أن أقول لألستاذ عبد املقصود خوج      .  كثرياً بالعمل معه  
ر األدب،  حقِّإذا أردت أن تكرمين كأديب فأنت بذلك ت        :  كأديب، أقول له  بأنه يريد أن يكرمين     

وأقول له اليوم إنك حققت أمرين يف وقت واحد،         .  وبالتايل بط مبستوى أمسيتك ومبستوى إثنينيتك     
ثنينيتك افتكرمي املعلمي هو تكرمي يل، وبالتايل فقد حققت تكرميني يف وقت واحد، ومل يهبط مبستوى                 

 . ليكموالسالم ع

  ))ختام األمسية(( 
 بعدها دعوة احملتفى به      اعتربت الكلمة اليت ألقاها الفريق حممد الطيب التونسي مسك اخلتام متَّ           -

وخالل تناول الطعام أعلن األستاذ حسني جنار أن         .  واحلضور إىل موائد الطعام، لتناول طعام العشاء      
 .صاحلضيف االثنينية القادمة هو سعادة األستاذ عثمان ال

• • • 
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