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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح  (( 

 :عريف احلفل األمسية قائالً سان كتوعةحفتتح األستاذ ا
ي توحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم على خري خلقه         حلمد هللا الذ  اسم اهللا الرمحن الرحيم،     ب

 .وخامت رسله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
.. صحاب الفضيلة واملعايل والسعادة حميب االثنينية، أصدقاء احلرف والكلمة، إخواين احلضور           أ

 .كم بكل خريد اهللا أوقاتعالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأس
هالً وسهالً بكم يف حديقة الفكر واألدب والثقافة والعلوم، ومرحباً حبضراتكم يف حاضنة                أ

التكرمي والوفاء، اثنينية احلب والود والنقاء، وها حنن نسعد مرة أخرى بتواجدكم يف هذه الدار                  
ب والصحفي ومقدم   ، أنه األدي  هالعامرة، لنحتفي سوياً بفارس جديد قرأنا له وشاهدناه ومسعنا عن           

الربامج األستاذ حممد رضا نصر اهللا، نرحب به وبصحبه الكرام ونشكر لكم حضوركم، وعلى بركة                
وكما اعتادت االثنينية نبدأ خبري الكالم القرآن الكرمي، وهذه تالوة مباركة للقارئ الشيخ مصطفى              .  اهللا

 .الرهوان

  ))تالوة مباركة(( 
راتكم نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لفارس اثنينية هذا           إىل حض  ةأيها الساد :  ريف احلفل ع
 .األسبوع

 

  ))لسرية الذاتية لفارس االثنينيةا(( 
 .عام ثالثة ومخسني وتسعمائة وألف للميالد لقطيفااألستاذ حممد رضا نصر اهللا من مواليد  -
 .لقطيفاي يف وتلقى مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط والثان -
عام ثالثة وسبعني وتسعمائة وألف للميالد للدراسة يف كلية اآلداب جبامعة امللك              لرياضا  انتقل إىل   -

 .سعود، وحصل على ليسانس يف اآلداب منها
 ".اليمامة" مث يف جملة ،لدماماب" اليوم"بدأ حياته الصحفية يف جريدة  -



ة وألف للميالد، وعين مديراً     ام أربعة وسبعني وتسعمائ   عمنذ  "  لرياضا"مث مشرفاً ثقافياً يف جريدة        -
 .عام اثنان ومثانني وتسعمائة وألف للميالد" الرياض األسبوعي"لتحرير 

 .كتب آالف املقاالت املتنوعة يف األدب، واالجتماع والسياسة -
اٍن وسبعني  مثسنة  "  لرياضا"بدأت يومياً يف الصفحة األخرية جبريدة        "  أصوات"له زاوية عنواا      -

 .لف للميالدوتسعمائة وأ
م، واستمر لعدة دورات، مستضيفاً أبرز رموز األدب        ١٩٧٩سنة  "  الكلمة تدق ساعة  "قدم برنامج     -

 .العريب على امتداد الوطن العريب
استقطب العديد من رموز الفكر واألدب العريب إىل براجمه التلفزيونية، وبعض املهرجانات والندوات               -

 .الوطنية
تقيات واملهرجانات الثقافية واألدبية سعودياً وخليجياً وعربياً، كمهرجان         ارك يف العديد من املل     ش -

 .وغريها ملغربااجلنادرية، وملتقى التنمية اخلليجي، ومهرجان أصيلة ب
األديب عام أربعة وسبعني وتسعمائة وألف للميالد، وساهم يف تقدمي            لرياضاساهم يف تأسيس نادي       -

 .ام أربعة وسبعني وتسعمائة وألف للميالدنادي الشرقية األديب ع طلب إنشاء
شارك يف اجتماعات خطة التنمية الثقافية يف املنطقة العربية، والتخطيط لربامج الثقافة والفنون،                 -

 .وندوات ومناسبات ثقافية سعودية وخليجية
ة ومثانني  تعاون اخلليجي عام مخس   لساهم يف األوراق االستراتيجية ملؤمتر وزراء الثقافة لدول جملس ا           -

 .وتسعمائة وألف للميالد بورقة عن التواصل الثقايف وإمكانية ذلك
 .سعادته عضو اللجنة التحضريية لندوة احلوار بني احلضارات -
سجل ما يقارب من ألف ساعة تلفازية مع شعراء، وأدباء، ومثقفني، ومفكرين، وسياسيني، على                  -

، "وجهاً لوجه "،  "الكلمة تدق ساعة  ":  لفازية التالية  وذلك عرب الربامج الت    ،امتداد العامل العريب  
 .MBCمع حمطة الـ " مواجهة مع العصر"يف التلفاز السعودي، و " حدث وحوار "و

من أبرز من سجل معهم األساتذة الكبار، توفيق احلكيم، جنيب حمفوظ، زكي جنيب حممود، نعمان                  -
واهري، أمحد سوسة، عبد الكرمي غالب،       الدين، حممد مهدي اجل    ءعاشور، يوسف إدريس، أمحد ا    

عبد اهللا القروي، حممد بن عيسى، حممد مزايل، واهلادي نويرة، الشاذيل القلييب، طاهر وطار، عبد                
احلميد بن هدومة، علي مصطفى املصرايت، أدونيس، وبلند احليدري، فاروق الشرع، حنان                

لشاطئ، أمحد كمال أبو اد،      ن، مسيح القاسم، بنت ا     قاعشراوي، فيصل احلسيين، فدوى طو     
وبول فنديل، مراد هوفمان، أمحد السباعي،      "  صراع احلضارات "صموئيل هنتجتون صاحب نظرية     



حممد حسن عواد، حسني سرحان، محد اجلاسر، حممد حسن فقي، عزيز ضياء، عبد اهللا بلخري،                 
 .حسن بدوي، حسن ظاظا، شكري عياد، وسعيد عقل

 .ية واألمريكية بنسخ من بعض براجمه التلفزيونيةتفظ بعض اجلهات العربحتو -
 

هالً وسهالً بفارس اثنينية هذا األسبوع وصحبه األفاضل، ويسرين أن أترك القط الصوت                أ
 .لسعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه ليتحدث إليكم

 
 

  ))هجبد املقصود خوعلمة سعادة الشيخ ك(( 
 محد الشاكرين، والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا         سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا     ب

 .وحبيبنا وقدوتنا حممد الصادق الوعد األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني
 ..األساتذة األفاضل.. إلخوة األكارما
ل ترحيب بضيف   مجيطيب يل أن أرحب بامسكم مجيعاً أ       ..  لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ا

ف، وصاحب اللقاءات التلفازية املميزة، األستاذ حممد رضا نصر اهللا، كما             أمسيتنا الصحفي املعرو  
أرحب بصحبه الكرام، أستاذنا الكبري الدكتور منصور احلازمي، واألستاذ عبد احملسن اخلنيزي، اللذين             

 فلهم الشكر مجيعاً واإلعزاز على      ،إلمتاعنا بصحبتهم املاجدة    لقطيفاو  لرياضاجتشما مشقة السفر من     
 التجاوب الذي مل يبخلوا به قط على درب الكلمة، اليت جتمعنا وشائجها وتتجذر يف نفوسنا حمبتها                 هذا

 .وحمبة رجاالا
لألسف، فقد رزئنا قبل أيام قليلة بفقد علَم من أعالم الكلمة، الشيخ اجلليل واألديب املؤرخ                و

 جلزيرةاوأحد األعالم املعروفني يف       ،ازانجد عيسى العقيلي، أديب منطقة      محاألستاذ الكبري حممد بن أ    
 موسوعة حية بيننا، يسعى إليه طالب العلم من كل حدٍب وصوب،             -رمحه اهللا - فقد كان    ،لعربيةا

لالستزادة من فضله وعلمه، وميتحون من ذكرياته العطرة، وأحاديثه املوثوقة، رمحه اهللا رمحة األبرار،               
 .وحسن أولئك رفيقاًنة مثواه مع الصديقني والشهداء جلوجعل ا
قف هذه األمسية وقفة تأمل وتكرمي وتقدير لرجل نشأ يف رحاب عشق الكلمة، وبالط صاحبة               ن
 فمنحها الكثري من وقته وجهده وحبه وإخالصه، فبادلته عطاًء بعطاء، تزامن عمله             –الصحافة–اجلاللة  

الصحفي، وبالتايل فإن جتربته    جلامعية، فجمع بني طلب العلم والعمل       ابالصحافة مع سنوات دراسته     
              ه أخضرودويف مقتبل   –منسك اخلشب –الصحفية تفوق ربع قرن من العطاء، يف الوقت الذي ما زال ع 

عمر البذل، ومواصلة مشوار التعب املمزوج بفرح اإلجناز وحالوة التواصل مع املتلقي، لقد كتب                
ة، وكان الطابع األديب مييز مقاالته الصحفية،        ومسؤولية يف األدب والثقافة والسياس     مقفارس أمسيتنا بع  



 شأنه يف   – مطرزاً بأمجل التعابري     –يف أي باٍب كان   –فهو ممن ينتقون كلمام حبرص شديد، فيأيت مقاله         
 حبمولته  صلذلك شأن بعض األدباء الذين امتهنوا الصحافة، فكانت الزورق الذي يشق عباب املاء لي              

، فيكون عناق األدب والثقافة والسياسة مع مجاليات األسلوب وحالوة           كلَّ صباح إىل محيب الكلمة    
 .التعبري
ن ضيفنا الكرمي ظَلَّ مواكباً ألحداث العامل وتطوراته على خمتلف األصعدة، واستطاع جبهد كبري              إ

ه زخم من األفكار والرؤى والتيارات      سأن يبين قاموسه اخلاص، وقاعدة معلوماته القوية، وتفاعل يف نف         
ألدبية والثقافية، ومن حسن حظه وحظنا أن ظهرت الفضائيات يف الوقت املناسب لتمنحه وسيلة                ا

فريدة مع التواصل مع حميب الكلمة، فأضاف إىل قاربه األنيق مركبة فضائية تنثر ضوءها عرب شاشة                  
 يف عاملنا العريب     حياور عمالقة األدب والثقافة والفكر     هوبلورية يف كل بيت تقريباً، فكان قريباً ِمنا و         

املعاصر، وبرز كواحد من أفضل احملاورين املتمكنني من أدوام، وأحسب أن قاربه اجلميل ومركبته                
بتكرميهم يف  "  االثنينية"الفضائية، وثقافته العالية قد مكنته مجيعاً من اقتعاد مقعده بني فطاحل من شرفَت              

بتكرميهم من  "  االثنينية"نهم؟ وأين حنن ممن شرفَت      ة واألدب من جيل الريادة، فأين حنن م       افجمال الصح 
 وقد يِلح متسائلٌ    –أطال اهللا يف عمرهم   –أعالم آخرين من اجليل الذين بعدهم وكثري منهم بيننا اليوم           

ه عمر، وليس له حدود،     دإنّ اإلبداع ال حي   :  أين موقع فارس أمسيتنا بني هؤالء اجلهابذ؟ فأقول       :  قائالً
رارة تولِّد البخار ليشكل طاقةً متنوعة األطر واالستخدامات، فإن الطموح يولِّد املزيد من             وكما أنّ احل  

الكرمي امتاز بقدر وافر من الطموح      ..  الطموح الذي يدفع حنو آفاق أرحب من العطاء، وضيفنا الكبري         
قية من اهتماماته،    ويف الوقت نفسه مل تسقط الصحافة الور       ت،دفعه الستطالع عامل الكلمة عرب الفضائيا     

فزاوج بني اإللكترونية والورقية، بني العصري والتقليدي، وواصل مسريته متسلحاً بنضج جتربته،              
مستفيداً من خربة أساتذته الكبار، فخاض ِغمار عمٍل إعالمي، كان حىت عهد قريب ِحكراً على عدد                 

ع النظري، ساهم يف كسر حاجز       اجلانب، فتمخضت جتربته عن جناح منقط       ذاقليل ممن ختصص يف ه    
الرهبة يف التعاطي مع مثل هذه األعمال النخبوية، وأثبت أن اإلصرار املدعوم باملوهبة واملصقول بالعلم               

 .والتجربة، ميكن أن يولِّد عزماً قوياً يذلل املستحيل ويخضع العقبات إلرادة العطاء
ق السرية الذاتية لضيفنا الكرمي،     م على ضفاف معلومة صغرية وردت يف سيا       كأود أن أقف مع   و

سجل ما يقرب من ألف ساعة تلفازية مع        :  "أحسب أنه ال ينبغي أن متر مرور الكرام، فقد ورد نصاً           
، هذا ما نقرؤه على سطرين      "شعراء، وأدباء، ومثقفني، ومفكرين، وسياسيني، على امتداد العامل العريب        

 املتواضعة يف اإلعداد ألمسيات اثنينيتكم عرب ما يقرب من           ، فماذا نقرأ بينهما؟ من واقع جتربيت      باًتقري
أوهلا على املدى الطويل،    :  عشرين عاماً أشري إىل أنَّ اإلعداد ينقسم إىل أقسام رمبا تكون ثالثة أو أكثر             

 قلت إىل سنوات أو أكثر قبل       ذاويبدأ بالتواصل مع األساتذة املرشحني للتكرمي، وقد ميتد ال أبالغ إ           



لتنسيق وحتديد موعد التكرمي املبدئي، مث اجلزء الثاين الذي تضيق حلقته بعض الشيء لتكون               اكتمال ا 
دعوين أقول ليس األخري    ..  أما اجلزء .  على مدى أشهر معدودة لترتيب إجراءات السفر واالستضافة       

ية القادمة  نينية فيستمر اإلعداد املكثف لالثنين     ثولكن ما قبل األخري فيستمر أسبوعاً يبدأ بنهاية اال          
وأعتقد أن ما يقوم به فارس أمسيتنا ال يقل أبداً عن مستوى اإلعداد الذي تسعد به                 .  وهكذا دواليك 

اثنينيتكم، فالساعة اليت نشرف فيها بلقاء أي ضيف يسبقها ما أشرت إليه آنفاً من شهور من اإلعداد                  
ا شهور من العمل الدؤوب     األفاضل الذين نشرف باستضافتهم وتليه    ة  والتنفيذ الستقطاب األساتذ  

هذه املقارنة السريعة كان ال     ..  إلصدار واحد من سلسلتها اليت صدر منها حىت اآلن مثانية عشر جزءاً           
 .بد منها، فال يعرف الشوق إال من يكابده، وال الصبابة إال من يعانيها

قدراً يف ساحة خلت    لتأكيد عمراً ال يستهان به، وجهداً م      ابالتايل فإن ألف ساعة تلفازية، تعين ب      و
لوقت طويل من الكفاءات الوطنية اليت جتيد لغة احلوار، وأسلوب التعامل احلضاري مع كوكبة من أملع                
رجاالت الثقافة، والفكر واألدب والسياسة، فنحن أمام قمم ال ميكن فتح حوار معها من فراغ، ومثل                 

 ساحة املواجهة مبا تكتنفه من صراع       من مذاكرة الدرس جيداً قبل الدخول إىل      د  كل تلميذ جنيب، ال ب    
خفي حيناً، وذكاء ملّاح الستدراج املعلومات حيناً آخر، مع توفر رصيد كبري من البيانات واإلحصاءات               
 وقاعدة ثقافية متينة تضمن جناح اللقاء، وتفجري بعض األلغام اليت ال جترح وال تدمي، ولكنها تثري                  

ا مداخل ودهاليز كثرية تضيق وتتسع مبقدار البيانات اليت          عالمات استفهام جيد احملاور عن طريقه      
تدعمها، فيأيت العمل مالمساً هلموم اتمع قادراً على املسامهة يف حتريك حبرية الشأن الذي يتناوله                 

يب، رغم االبتالءات واحملن اليت     عرسياسياً وفكرياً وثقافياً وأدبياً، وكلها مهوم مل ينقطع عنها املواطن ال           
 به، متطلعاً أن يتحفنا ضيفنا الكرمي مبجموعة إصدارات تضم ما متخضت عنه لقاءاته املميزة ليكون                حتيق

 .يف متناول القارئ، ومرجعاً ال غىن عنه للباحث والدارس
ب على امتداد هذا    اباألستاذ حممد رضا نصر اهللا، ميثل احتفاًء بالطموح الوث        "  االثنينية"ن احتفاء   إ

فاء بالعطاء الذي ال يقتنع مبا هو كائن، بل يتطلع ملزيد من اإلتقان واستشراف غٍد                الوطن املعطاء، احت  
أفضل إن شاء اهللا، احتفاًء بإجناز حتقق بكثري من التضحيات والتعب ونكران الذات، احتفاًء باقتحام                

ف أمسيتها الكرمي   وضي"  االثنينية"التعاون البناء بني    د  اهول، ودوائر االحتكار اإلعالمي، احتفاًء مبد ي      
لتبادل األفكار واملعلومات مبا خيدم اجلوانب املشتركة لعملني توثيقيني وإن اختلفا يف أسلوب الطرح،               

 .إال أن اجلانب التوثيقي يظل بارزاً وحاضراً دون شك
لدولية اليت باتت تلبس الباطل     المة أخرية على هامش هذا اللقاء، تتعلق بالتكتالت اإلعالمية          ك
حلق، وتدفع باحلق إىل زوايا النسيان، أين موقعنا كعرب ومسلمني من هذا التيار اجلارف؟ وأين                ثوب ا 

االستراتيجيات واخلطط العملية وامليزانيات الالزمة القتحام ساحة اإلعالم الذي جعل الضحية يف مكان             



 ضد حقوق   الطرف عن كل التجاوزات اليت ترتكَب     ض  اجلالد، وحول اجلالد إىل محامة سالم، وغ       
اإلنسان، باسم حقوق اإلنسان؟ فقد بات الكيل مبكيالني السمة األساسية اليت تصدمنا كل يوم وتلغي                

 .عقولنا وأفكارنا ومشاعرنا، واهللا املستعان
ثهم يشكر جمدداً ضيوفنا األفاضل على تشريف هذه األمسية، متمنياً لكم وقتاً طيباً مع أحاد               أ

سبوع القادم باستضافة وتكرمي األستاذ الكبري وديع فلسطني، األديب         املاتعة، وعلى أمل أن نسعد األ     
والكاتب الصحفي املعروف سعيداً بالتفافكم حوله لالحتفاء به مبا يستحق كفاء ما قدم للثقافة                  

الكَِلم مبيزان أدق من      والصحافة والفكر، فهو كما تعلمون مقلّ يف عطائه، غري أنه من الذين يِزنونَ             
ذهب، وله معايري خاصة يف الكتابة والنشر، وقد ظل ألكثر من نصف قرن يقدم طرحاً مميزاً يف                 ميزان ال 

فأهالً .  خمتلف الشؤون الثقافية، كان هلا تأثري وصدى كبريان لدى املتلقي على امتداد الوطن العريب               
 .بت أمسيتكموطا. اء، لرجٍل يعرف معىن الوفاءوفوسهالً ومرحباً به وبكم يف أمسية من أمسيات ال

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
أيها السادة، كما هو معروف وبعد أن أُحيل القط الصوت إىل املتحدثني ومن مث              :  ريف احلفل ع

فارس االثنينية سيفتح باب احلوار معه، فمن لديه سؤال أو استفسار عليه مبوافاتنا ذا السؤال                   
 .ستفسار، وشكراً لكمالوا

معايل الدكتور األخ حممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق واملفكر          :  املقصود خوجه لشيخ عبد   ا
اإلسالمي محلين رسالة جيب أن أنقلها إليكم كواجب أمانة، كان بوده أن حيضر هذا اللقاء وحيتفي                  

مة جيب أن أبثها ليعرف ا      لبضيف هذه األمسية لوال ظروف طارئة حالت دونه ودون ذلك، فالك           
 .هذه األمسية ولكم أيضاً وشكراًعريس 
إذاً أترك القط الصوت اآلن إىل أول املتحدثني، وهو سعادة األستاذ الدكتور             :  ريف احلفل ع

 .أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك سعود الدكتور منصور إبراهيم احلازمي، فليتفضل
 !!.وأستاذنا الكبري طبعاً والدنا: لشيخ عبد املقصود خوجها

 

  ))نصور إبراهيم احلازميملمة األستاذ الدكتور ك (( 
 .سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلنيب
تميزة أن أحتدث   سعدين هذه الليلة ويف رحاب هذا املنتدى الثقايف العامر وأمام هذه النخبة امل             ي

م املتألق، تلميذي السابق حممد رضا نصر اهللا، عرفته قبل حوايل ثالثني            إليكم قليالً عن هذا الشاب العلَ     
ما بني سنيت ألف وثالمثائة       لرياضاعاماً، أي قبل جيل مضى، حينما كنت عميداً لكلية اآلداب جامعة            



ف وتسعمائة وثالثة وسبعني، ألف وتسعمائة      لوثالثة وتسعني، ألف وثالمثائة وستة وتسعني هجرية، أ        
: بعني ميالدية، أي خالل سنوات العبور املظفرة، وبداية الطفرة، استدعيته يف مكتيب وقلت له             وستة وس 

ألنه قسم مهين وليس    :  ملاذا؟ وكان مستغرباً، قلت   :  ال أنصحك يا بين أن تلتحق بقسم اإلعالم، قال        
وبالتراث العريب، ولك   بقسم اللغة العربية وآداا وأنت املهتم باألدب        ق  قسماً أكادميياً، فلماذا ال تلتح    

حضور ال بأس به يف بعض الصحف والندوات األدبية، واستطعت إقناعه بالتحول إىل القسم الذي                 
أما قسم اإلعالم فلم يكن بالسوء الذي صورته له، ولكن          .  أنتمي إليه، فكانت بداية التعارف واالتصال     

جومية، فازداد عليه االزدحام، وكسدت     والدته كان مبهراً للطالب الرتباطه بالشهرة والن      ن  بريقه إبا 
 .بضاعة األقسام األخرى، فكان ال بد من تدخل الكلية

مع ذلك، فإن تدخلي الرمسي يف ذلك الوقت مل حيل بني نصر اهللا وبني النجومية، لقد كان                   و
 ويبدو أن هذه من   .   فضولياً، حيشر نفسه يف كل شيء       ،إعالمياً بطبيعته، شديد احلركة، زائغ النظرة     

، مع  "يتكدم"صفات اإلعالمي الناجح، مل تغِره األكادميية يف ذلك الوقت، وقد كانت جذّابة مغرية؛ مل                
رمبا كان أكثر حكمة وأدق نظرة      .  أنه ذو فضول علمي، إىل جانب فضول النسب وفضوله االجتماعي         

ر، يبيعون ويشترون،   نصرف الناس يف سنوات الطّفرة إىل الرباري والقفا        ا من بعض رفاقه الشباب، فقد    
وعاد بعض طالبنا إىل الوطن حنيناً إىل األرض أو خشية عليها من الضياع، وأقفرت الفصول، ومل يكن                 

 سوى طالب واحد فسمحنا له بالغياب، وقد أصبح         –قسم اللغة العربية  –يف السنة الثالثة بكلية اآلداب      
، دائم احلضور، مل أره يذرع أو يتسكع يف فضاء          كبرياً، أما صاحبنا نصر اهللا فقد كان واحلق يقال          دالّالً

 .غري فضاء املعرفة والعلم
مبا كان من أهم األسباب اليت أغرته باملكوث تعلقه الشديد بالثروة احلقيقية اليت وجدها يف                 ر

ومن أساتذا  .  كآبة فصوهلا ومرافقها  وكليته، وقد كانت تضج باحلركة والعلم رغم تواضع مبانيها           
عزت النص ومهدي املخزومي وعلي جواد الطاهر وحسن        :  روفني على مستوى العامل العريب    الكبار املع 

ولكن اجليل األول من األكادمييني السعوديني هم الذين أحدثوا         .  ظاظا وشكري عياد وأمحد كمال زكي     
دة، كما  ظهرت الدوريات واجلمعيات العلمية واألقسام اجلدي      ف يف احلقيقة النقلة النوعية يف كيان اجلامعة      

يف سبعينيات القرن املاضي      لرياضاكثرت احملاضرات واألمسيات والندوات واملؤمترات، وغدت جامعة        
وكنت أرى  .  ملتقى لكل األفكار، كانت تعيش يف عرس كبري وتعج بالوافدين إليها من مجيع أحناء الدنيا              

 .بل عرس بالدنا احلبيبة لقد عشنا معاً ذلك العرس الكبري، عرس اجلامعة، ،نصر اهللا يف كل مكان
قد اختفى حممد رضا نصر اهللا بطبيعة احلال بعد خترجه من الكلية، فلم نعد نراه متسكعاً يف                   ل

املمرات وخلف األبواب، ولكنه ظهر متألقاً يف أروقة الصحافة وشاشات التلفزيون، وجرنا معه حنن                
اثيني يف أوائل الثمانينات متواضعاً يعمل      وكان جيلنا قبل ظهور احلد    .   البسطاء إىل األضواء   األكادمييني



مل تشغلنا بنية النص األديب بقدر ما كانت تشغلنا بنية الوطن، مع أن جامعة امللك سعود، كما                 .  بصمت
ألسلوب من   ا يقول املرحوم شكري عياد، أول جامعة عربية تدِخل علم األسلوب يف مناهجها، وعلم             

 الصديق تلميذنا حممد رضا نصر اهللا، ألا كانت تتميز بالرزانة           وسعدنا بربامج .  أهم ما أفرزته احلداثة   
يف ذلك الزمان، واستحوذ هو علينا يف رياضه األسبوعي           لرياضاواستحوذت عليه صحيفة    .  واالعتدال
 : فظهرت يف بداية الثمانينات امليالدية هذه الزوايا. الرائع

 .حلسن ظاظا" الكشكول "-
 . زكيألمحد كمال" نوافذ مشرعة "-
 .ألمحد الضبيب" حروف بال نقاط "-
 .لعزت خطاب" قراءة ثانية "-
 .لشكري عياد" لقطات "-
 .ملنصور احلازمي" مواقف نقدية "-
 قد كان لنصر اهللا طرقه املؤدبة يف اإلقناع، وال متلك إال أن تشاركه مهه الوطين والثقايف، كما                 ل

سنات واملزايا اليت يتمتع ا، فإنه ال خيلو من          ولكن رغم كل هذه احل    .  شاركنا هو الكثري من مهومنا    
وقد تكون هذه أيضاً من صفات الصحايف الناجح،        .  روح كمية وميل فطري إىل فضح الزيف واإلثارة       

 .على الرغم مما يشوا أحياناً من صفات القسوة وإثارة اإلحن
 نصر اهللا، أمتىن له عمراً      ن التلميذ الرائع والصديق العزيز الويف حممد رضا       عذه كلمات عابرة    ه

مديداً وحظّاً سعيداً، وأن جيمع شيئاً من إنتاجه املبعثر يف الصحف واالت والربامج التلفزيونية، فهو                
 .جدير حقاً بالقراءة وجزء مهم من تارخينا املعاصر

ه، زيد من التألق والنجاح، وأشكره على حفاوته وكرم       ملما أخي عبد املقصود خوجه، فأرجو له ا       أ
 .وجزاه اهللا عنا مجيعاً خري اجلزاء

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
إذاً ننتقل إىل املتحدث اآلخر سعادة األستاذ عبد احملسن اخلنيزي أحد مثقفي              :  ريف احلفل ع

 .الفكر العريب املعاصر، فليتفضل
 

  ))بد احملسن اخلنيزيعلمة سعادة األستاذ ك(( 
 .وبركاته، هذه كلمة قصرية أردت ا أن متثل مشاركة رمزية متواضعةلسالم عليكم ورمحة اهللا ا
مد رضا نصر اهللا، احلاضر، غريه حممد رضا الطالب خريج قسم اللغة العربية، فما بني                   حم

افل، تلك القصة وهذا التاريخ يلخصهما      حالشخصني تتوسط قصة مثرية، وما بني التارخيني، تاريخ          



 الكتابة الصحفية واألدبية والعالقات الواسعة مع رموز الفكر واألدب          خزين مركب من املعرفة وفنون    
والعربية، وأخرياً الظهور الفضائي الناجح الذي قدمه كواحد من أكفأ               لسعوديةايف الساحتني   

 .س وعربة مثينان ينتفع ما كل مبتدئ جاد وطامحرالسعوديني مقدمي الربامج الثقافية، ويف هذا د
 

 يف خضم حبر تكتنفه العواصف واإلخفاقات، هو حبر الصحافة العزيز على قلبه             مى بنفسه باكراً  ر
وجمتمعها الناشئ الذي مل يتيسر له بعد إرساء تقاليده، وكان إذ ذاك قليل احليلة زهيد الزاد، لكن حممداً                  

ا على  تزنه يف داخله ال ميلكه عادة إال العصاميون من الناس الذين سارو            كان ميلك سالحاً ماضياً خي    
طريق املكابدة وااهدة الطويل حىت بلغوا الغايات أو كادوا، ذلك هو سالح املوهبة والطموح واجلد                

 فإذا كان الدهر قد قلب حملمد ظهر ان، فلم حيفظ له ثروة أجداده املادية وقد كانت وفرية،                .  والصرب
 خالل القرون، فقد أورثه منهم ما       ثر استخراج البترول وايار اقتصاد التمور، مورد البالد الرئيسي        إ

هو أبقى وأمسى، أال وهو بعض من عزمية أمحد بن مهدي بن نصر اهللا، وبعضاً من طموحه وشكالً آخر                    
 من احلكم العثماين يف     ةمن أدبه، وأمحد هذا أحد القائم مقامني ووكيل بيت املال، خالل الفترة األخري            

 اجلزل، وعززها حممد بوراثة أقرب من لدن جده ألمه عبد اهللا            املنطقة الشرقية والشاعر املكثر ذو النظم     
 عبد  -املغفور له -أيام امللك     لقطيفابن نصر اهللا، أحد زعماء البالد ووكيل بيت املال وعمدة حاضرة            

 وتشكل اجتاهاته أال وهو احلاج منصور بن حسن نصر          هوأخرياً ال ننسى املؤثر األول يف حيات      .  العزيز
شخصية االجتماعية الذي غرس يف ابنه طفالً حب الوطن وحب األدب وركوب               اهللا، األب وال  

 .الصعاب من أجل اهلدف
 

يها السادة، أيها اإلخوان األعزاء، ها هو حممد بينكم وقد غدا ابناً لكل مدينة، وصديقاً لكل                 أ
ه للشيخ  واخلليجية، فأقدم الشكر جزيل     لسعوديةاتدى على امتداد الساحتني     نأديب وعضواً يف كل م    

عبد املقصود خوجه على تفضله ذه الدعوة، ورعايته هلذه املناسبة، وتأسيسه هلذا التقليد اجلميل                 
 .بتكرمي املوهوبني واملربزين يف خدمة الثقافة والوطن

 

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 

س الشورى،  احلقيقة األديب والكاتب املعروف األستاذ محد القاضي عضو جمل         :  ريف احلفل ع
بعث مبشاركة فاكسية إلدارة االثنينية معتذراً عن احلضور الرتباطاته           "  الة العربية "ورئيس حترير   
 :فامسحوا يل أن أقرأ ما كتبه يف تكرمي فارسنا هذه الليلة، يقول. ولظروفه اخلاصة



  ))يقرؤها عريف احلفل د القاضيمحلمة األستاذ ك(( 
 : به وحضور أكارمحمتفي وحمتفى.. يها األحبةأ
الوجيه عبد  "  اثنينية"ية إىل ناديكم وشوقاً إىل واديكم يف هذه الليلة البهية اليت تكرم فيها                حت

اوراً ناجحاً، ذلكم هو األستاذ الصديق      حماملقصود خوجه وتكرمون أنتم زميالً عزيزاً، وأديباً مبدعاً، و        
 .هي الكلمة تدق اآلن لتكرميه وهالنا الساعة كلمة، " دق"حممد رضا نصر اهللا، هذا الذي 

وهاهو الصدى اجلميل يف هذه الليلة       "  أصواته املقروءة "ذا الصوت الذي طاملا أمتعنا بـ        ه
ر عبقاً برائحة الصحراء، مثقالً بطلع خنل        حيأيت مفعماً بندى الوفاء، متوشحاً بزرقة الب       "  اجلداوية"
 .لقطيفا

سعد حبضوري يف هذه املناسبة التكرميية احلميمة       كم كنت أستشرف أنين معكم يف هذه الليلة أل        ل
جيعالين بعيداً عنكم، فإن    "  ال نأي املكان وال صرف الزمان     "على قليب حنو صديق محيم إىل قليب ولكن         

 . أسعد معكم باحلبور وإن مل يتح يل الظرف باحلضورا طرساً، بل هاأنذمغبت نفساً، فهاأنذا أحضر معك
ف باختزال شديد عند ثالث خالل مجيلة وية رأيتها وملستها وعشتها           دعوين أتوق :  يها األحبة أ

 :مع هذا األديب احملتفى به هذه الليلة
لعطاء لوطنه، واملنافحة   اعشقه هلذا الوطن أرضاً وإنساناً وحرفاً، وقد جتسد هذا العشق ب          :  والهاأ

 .عنه، وإبراز صوته الثقايف عرب حرفه، وحضوره وهتاف منتدياته
 دماثة خلقه وصدق مودته، وقد يفهمه من يقرأ بعض طروحاته الكتابية على غري ذلك،                :انيهاث

ضا رولكن هذه احلدة اليت قد تأيت أحياناً إمنا جتيء حبافز من غريته على وطنه وثقافة وطنه، إن حممد                     
 .نصر اهللا إنسان يتجسد فيه صدق الوفاء ولني اجلانب ونبل التعامل

قتناًء وقراءةً وكتابةً، إنك حتس ذا اهليام عندما تقرأ له وتشعر بذلك             هيامه بالكتاب ا  :  الثهاث
 .عندما تسافر معه، وإنك لترى ذلك الكتاب بني يديه يف أكثر األحيان اليت تلتقي ا معه

طابت ليلتكم جبميل الكلم وبعاطر احملبة       ...  تفي وحمتفى به وحضور أعزاء     حم..  يها األحبة أ
 .و أهل هلذا الوفاء يف وطن الوفاءوصادق الوفاء لكل من ه

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 .ذَيلَ فاكسه بكلمة حمبكم على البعد والقرب محد القاضيو
نا هذا التكرمي يبدو أن قرحيته جادت يف         كاحلقيقة الشيخ بدر الدين وهو يشار     :  ريف احلفل ع

.. لشيخ عبد املقصود فضل أن يقرأها بنفسه       هذه اللحظات املاضية وكتب أبياتاً بعث ا، ولكن ا         
 .فليتفضل



  ))مد بدر الدينحملمة فضيلة الشيخ ك(( 
رف الناس أعالم   عالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يعجبين أن ي        :  مد بدر الدين  حملشيخ  ا

اإلعالم، ليس كل من شارك يف أمر ينسب إىل اإلعالم، وإمنا من هلم دور يعرف ويشكر وهلم منهج                    
إىل أعالم  ..  عرف معىن الصدق واحلق ويبحث عما ينفع الناس، وهلذا، هذه أبيات أهديها إىل أهل               ي

 :ها يف هذه اللحظةبتاإلعالم، حىت هذا هو العنوان الذي اخترته هلا وهي أبيات عاجلة كت
ــالِمز ــوا دارات اإلعــــ انــــ

. 

نِعــــم بــــرجاٍل أعــــالِمأ 
. 

ن روض الفكــــر البســــاِممــــ
. 

ــمأ  ــيا زادهــ ــدوا للدنــ هــ
. 

ــاِمي ــقام األيــ ــفي أســ شــ
. 

ــناهاك  ــتار جــ ــنحلة متــ الــ
. 

ــالِمو ــهٍد بكـ اعجـــب مـــن شـ
. 

ــ  ــهداًق ــرٍف ش ــن ح ــاغوا م د ص
. 

ــالِمت ــنع األعــ ــازاً صــ لفــ
. 

امســــع مــــذياعاً أو فاشــــهدو 
. 

ــات ــرف مـ ــيعـ ــين بكالمـ  أعـ
. 

ــر و  ــحف خواطـ ــرأ يف الصـ مهاقـ
. 

ــواِمو ــل احلــ ــروا بالعقــ ســ
. 

ــباهجهاأ  ــروح مــ ــدوا للــ هــ
. 

ــيو ــم ِرواء للظاِمــــ العلــــ
. 

ــاهلمر  وض اآلداب جمـــــــــ
. 

ــراِمل ــر وِكــ ــيوف غُــ ضــ
. 

انظـــر يف حســـن حـــوارهمو 
. 

ــالِميف ــار اإلســ ــل ديــ  كــ
. 

ــاعدةر  ــياالً صــ ــوا أجــ بــ
. 

ثــــريه أهــــل األحــــالِمي
. 

ــيدانو  ــة مــ ــاد الكلمــ جهــ
. 

األقـــــــواِم هـــــــم روادف
. 

ا دام الصــــدق عمــــادهممــــ 
. 

ــالِميف ــل األقــ ــاحة أهــ  ســ
. 

ــ  ــادهميــ ــيا اهللا جهــ ا حــ
. 

 

شكراً للشيخ بدر الدين وللمتحدثني األفاضل، تعودنا من فارس االثنينية كمقدم           :  ريف احلفل ع
اهده يف التلفاز وهو يلقي أسئلته وحياور ضيوفه، ولكن دعونا نستمع إليه اآلن ويف              برامج ومذيع أن نش   

 .تفضل..  وجهاً لوجهميوم عرسه، وهو يتحدث إليك
 

  ))مد رضا �صر احملمة فارس االثنينية سعادة األستاذ ك (( 
مي صديقنا الشيخ   سم اهللا الرمحن الرحيم، أيها األعزاء، يف هذا املساء اجلميل وأنا أحظى بتكر             ب

أن الوقوف على هذا      عبد املقصود خوجه، أشعر أنين أفتقر إىل لغة تعرب عن مكنون ما يف نفسي، ذلك              
املنرب الذي استضاف عمالقة األدب والثقافة واإلبداع يف بالدنا والعامل العريب، مل أكن أتصور يوماً ما                 



إيلّ وأنا أرب منه كلما وصلتين دعوة للتكرمي خوفاً         أنين أُجر إليه، واحلق أن أبا حممد سعيد كان يتودد           
ئك الذين استضافهم وما زالت ذاكريت طرية بأمسية مجعت يف          ولمن أن أقف هذا املوقف، فأين أنا من أ        

وأديباً فَِكه  "  أبو تراب الظاهري  "ولغوياً جهرياً هو    "  عمر أبو ريشة  "بيته القدمي شاعراً عربياً كبرياً هو       
 ".محد اجلاسر"، وعالّمة كبرياً هو الشيخ "حممد حسني زيدان"قي العبارة الروح وموسي

لع إىل خدمة الثقافة الوطنية عرب استضافة الكبار من حمركي الفكر           طنت وقت ذاك ما زلت أت     ك
االجتماعي واألديب يف اململكة والعامل العريب، وال أنسى تلك األيام اليت قادتين إىل بيت شيخ الصحافة                 

، ومنه طرقت باب الشاعر الرائد ادد       "أمحد السباعي "ملسرح السعودي أستاذنا الكبري الشيخ      ورائد ا 
 .، وبينهما كنت أربط املواقف وأستدعيها وأولئك الرواد يؤسسون ذاكرتنا الوطنية"د حسن عوادمحم"

قب قد بدأت متتلمذاً على أولئك عرب مكتبة والدي الذي كان من بني اهتماماته الشهرية تر                ل
ري غلشيخنا عبد القدوس األنصاري، وعربها استطعت أن أفتح كوة يف جمتمعي الص           "  املنهل"وصول جملة   

لكي أطل على ساحة األحداث الثقافية واالجتماعية يف مملكتنا الناشئة، ويف هذه املكتبة تشكلت                 
 احلديث خاصة، وال    بدايات الطريق، وأنا أتقافز بني رفوفها املزدمحة بكتب يف التراث والشعر واألدب           

هذا أول إطاللة يل    ن  حمليي الدين رضا كا   "  بالغة العرب "أنسى هنا ذلك الكتاب اللطيف الروح كتاب        
على األدب احلديث يف العامل العريب، وعلى الطريق وبعد التخرج من املدارس أو املراحل االبتدائية                 

صحبة أساتذة من أمثال صديقي      سعدت ب   لرياضا ويف   ،لرياضاواملتوسطة والثانوية انتقلت إىل      
ية واألدبية يف العامل العريب، وإذ      روأستاذي منصور احلازمي الذي دفعين دفعاً إىل ارتياد التجارب الشع         

كنت أواصل كتابة املقاالت والريبورتاجات الصحفية وجدتين ذات يوم وأنا أتلقى دعوة كرمية من                
ز حميي الدين خوجه، وكيل وزارة اإلعالم وقتها         الشاعر الذي أصبح دبلوماسياً الدكتور عبد العزي       

الدعوة الكرمية طفقت أحبث عن مواد تساعدين على        ه  إلعداد وتقدمي برنامج أديب، وحينما استجبت هلذ      
إعداد هذا الربنامج، فلم أر إال نصف ساعة يتيمة سجلها املذيع الشهري األستاذ ماجد الشبل مع عميد                 

ني، وهنا طلبت منه أن يتقبل مغامريت وكانت هذه املغامرة طلب السفر            األدب العريب الدكتور طه حس    
الستضافة رواد األدب والفكر يف العامل العريب، تردد واستشار            ملغرباور  جلزائاو  ونستو  لقاهرةاإىل  

وزيره ووزيرنا أستاذنا الدكتور حممد عبده مياين فكانت املفاجأة السارة أن وافق على الفور، ليفتح                 
 واسعة أمام هذا الشاب الصغري، وحلسن احلظ أن وفقت ذا اجلو التشجيعي حيث ابتدأنا من                الفرصة

وسجلت أول حديث تلفازي مع الدكتور يوسف إدريس يف اليوم أو الساعة اليت قتل فيها                   ةرلقاها
 وكان ذلك احتجاجاً على موقفه      ،ربصقاألديب والقاص والوزير وقتها أو بعدها يوسف السباعي يف          
 .املساند أو شبه املساند لسياسة االنفتاح على العدو اإلسرائيلي



دها كرت السبحة مع توفيق احلكيم وكان لذلك قصة طريفة           عا أزال أتذكر هذا املوقف، وب     م
فأنا قد تعرفت إىل هذا األديب املصري البارز يف سنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعني ميالدية، كنت قد                 

ال بقصد املتعة والسياحة، وإمنا بقصد التعرف إىل رموز الفكر األديب              لقاهرةلذهبت يف أول زيارة يل      
 األستاذ توفيق احلكيم، واألستاذ جنيب حمفوظ، واألستاذ نعمان عاشور، وأستاذ            موقتذاك ويف طليعته  

وكان ذلك يف شهر      لقاهرةاالفلسفة الوضعية الدكتور زكي جنيب حممود وغريهم، وإذ وصلت إىل            
 إلسكندريةاهب، أكتشف أن كل هؤالء يذهبون يتصيفون أو يسترحيون على شاطئ              أغسطس الال 

فقت أحبث عن توفيق احلكيم استأجرت تكسياً مصرياً وهو            وط سكندريةإلااجلميل، ذهبت إىل     
التاكسي الذي ال يزال بشارته املعروفة ذات اللون األصفر واألسود، وأخذين إىل شاطئ سيدي جابر                

وهو يوناين بأن حيضر إليه     )  بترو(ان توفيق احلكيم قد اتفق معه صاحب كازينو          من حمطة الرمل، ك   
ألنه يعلم إذا جاء   )  بترو(قدمي فنجان قهوة جماين له، وكانت هذه حركة ذكية من           تصباح كل يوم مقابل     

 ريةإلسكنداإىل    لقاهرةااملنتقلني من     صرمتوفيق احلكيم فإن معظم عناصر اتمع األديب والسياسي يف          
ان كوف تستقطبهم هذه الندوة، وبالفعل فقد وجدت توفيق احلكيم حماطاً برموز أدبية وسياسية وإن               س

السياسيون املصريون وقت ذاك من الذين يتحلقون حول توفيق احلكيم كانوا من بقايا حزب الوفد                 
 .القدمي، ويف طليعتهم سكرتريه العام األستاذ إبراهيم فرج

أواظب يومياً على حضور ندوة توفيق احلكيم وأستمتع           إلسكندريةاكثت قرابة شهرين يف     م
والعامل العريب، خاصة وأن توفيق       صرمموز الفكر والسياسية يف     ربالسجاالت األدبية والسياسية بني     

وما أحدثه هذا الكتاب من سجاالت بني       "  عودة الوعي "احلكيم كان قد أصدر وقت ذاك كتابه الشهري         
رية والسياسية املصرية، ومل أعد من رحليت هذه إال وقد استحصلت على حصيلة              خمتلف التيارات الفك  
 .دبية والثقافية مع هؤالء الرموز وأيضاً عدت مبكتبة وفرية العناوينمثينة من احلوارات األ

عود إىل ذلك املوقف الطريف الذي حدث يل مع األستاذ توفيق احلكيم، وقد جئته أطلب                  أ
السعودي، وافق على هذا الطلب، وبالفعل نصبنا الكامريات واألضواء كنا           التسجيل معه للتلفزيون    

هل رأيت  :  توفيق بيه إحنا جاهزين، فقال يل     :  تاذ توفيق احلكيم وقلت له    سجاهزين للتسجيل فأتيت لأل   
عباس؟ فعلى الفور أدركت أن األستاذ توفيق احلكيم يطلب مكافأة، وهي بالطبع سوف تكون مكافأة                

 جييب احملدود، ذلك أن التلفزيون السعودي مل خيولين بأن أُسلِّم أو أدفع مكافآت                 مثقلة ملصروف 
 أن أستجري على هذا الطلب بشيء من التحايل فأصر وقال يل هل قابلت عباس؟                لتللضيوف، فحاو 

هو عباس يشتغل مع جنيب املستكاوي، جنيب املستكاوي هو رئيس          :  من هو عباس؟ فأجابين قال    :  فقلت
أنت الذي سوف جتري    :  ، فأتيت إىل عباس هذا فقال يل       "األهرام"سم الرياضي يف جريدة     حترير الق 

الكامريات منصوبة  .  أبداً مرتبة :  هل رتبتم املسائل؟ قلت   :  نعم، قال :  فيق بيه، قلت له   تواملقابلة مع   



ن هذا  فأشار علي بأنه يطلب ألف جنيه مصري وكا       !!  املسائل!!  املسائل:  وإحنا مستعدين وكذا، قال يل    
 كان  ذيمبلغاً قاصماً للظهر، وازنت األمر فدفعت هذا املبلغ إىل عباس وبالفعل بدأنا التسجيل ال               

ذا الربنامج الذي أحدث عاصفة كادت      "  الكلمة تدق ساعة  "سجالياً، وحلسن احلظ أن بدأنا برناجمنا       
ايل وزير اإلعالم الدكتور    أن تكون سياسية، ومل أكتشف األمر إال يف األسبوع التايل حينما هاتفين مع             

كيم؟ كانت آراء توفيق    احلهل جهزت حلقة ترد على ما قاله توفيق          :  حممد عبده مياين وهو يقول يل     
 نعم أنا جاهز، فلدي مقابلة أو برنامج      :  احلكيم متطرفة يف رفضه للمواقف العربية وقتذاك، وقلت       

ر منصور احلازمي وآخرون، وقد      أو حلقة سوف يشترك فيها األستاذ أمحد اء الدين، والدكتو           
شجعين وقال عليك االتصال به      ف أستضيف أيضاً عاِلم اليهوديات األستاذ الكبري الدكتور حسن ظاظا،        

ال أي ِعلْم؟ قال    :  هل وصلك الِعلْم؟ قلت   :  فوراً، اتصلت باألستاذ حسن ظاظا فحينما أخربته قال يل        
يف أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية وهم يردون عليكم       لقد التقطت احللقة اليت قدمتها عن توفيق احلكيم          

نكم اآلن قد وصلتكم هذه املعلومات وتريدون أن ترتبوا          أ بضراوة يف إذاعام بالعربية وبالعربية، ويبدو     
حلقة للرد عليهم، قلت ال ِعلم يل قد يكون هذا الِعلْم موجوداً عند القيادات، أو املستويات العليا،                   

القنبلة نوعاً من االستقطاب اجلماهريي هلذا الربنامج الذي استضاف         /  هذه احللقة   وبالفعل لقد أحدثت    
 واألدب احلديث، حىت عده بعض منظِّري احلداثة كالصديق الدكتور عبد اهللا             كرعدداً من رموز الف   

فزيون الغذامي غلطة ظرفية، ذلك أن الكثريين مل يتوقعوا أن خيرج مثل هذا الربنامج بني برامج التل                 
 . السعودي وقتذاك

 العربية من   ة يكن هاجسي أنا شخصياً إال نوعاً من املواكبة الفكرية ملا جيري يف الساح                مل
طروحات فكرية وثقافية، خاصة وأن بلدنا وقتذاك كان خيطو حنو التنمية املادية، هذه التجربة اليت                 

األستاذ هشام ناظر وزير التخطيط     خضت من أجل إكساا البعد الثقايف حوارات طويلة مع صديقنا            
ت وكان متابعاً جيداً للربنامج،     حااألسبق، هشام حبكم ثقافته العميقة كأنه قد استجاب ملثل هذه الطرو          

وحلسن احلظ أن هذه الدعوات اليت تراكمت بفعلي أو بفعل غريي أن استجاب إلعطاء هذا البعد وزنه                 
 يوم ويبدو أن أستاذنا الدكتور منصور احلازمي كان من بني           يف خطة التنمية الرابعة، وقد مجعنا يف ذات       

 .قافياً خلطة التنمية ثهؤالء املدعوين وأَعد أو أضاف بعداً
عود إىل حماولة الربط بني هذه االهتمامات الثقافية اليت كان دافعها إضفاء بعد فكري وثقايف                أ

 كتابايت وأحاديثي بأا تفتقد هذا البعد، فهي         على جتربتنا التنموية اليت كنت دائماً ما أكرر ذلك يف          
مستعداً هلا، وبذلك أصبح االهتمام بتفعيل الربامج         تنمية مادية أُقِْسرت أو فُِرضت على جمتمع مل يكن        

الثقافية يف أجهزة اإلعالم وبرامج أو مناهج التعليم أمراً ضرورياً، على كل حال هذه جتربة حيوطها                  



ملالحظات، أنا شخصياً أُالحظ عليها كثرياُ، فلو أا دِعمت بشكل مؤسسي             بالتأكيد الكثري من ا   
 .اً ثقافياً جديداً، ولكنها ظلت متبعثرة ألا جهد فردابالستطاعت أن تؤسس لنا خط

لى كل حال ال أستطيع االستمرار يف الكالم، وأنا اليوم فعالً أشعر بارجتاج وأنا أقف على هذا                 ع
  دسام الثقافة واألدب والفكر، وحلسن احلظ أن هيأ لنا يف                املنرب الذي جدكبرياً من معاين الوفاء ِلخ معىن 

د رجالً كعبد املقصود خوجه أن يأخذ بأيدي هؤالء املنشغلني بقضايا الثقافة واألدب فيمنحهم              الهذه الب 
 . من الدولة، وشكراً لكممثل هذه اللفتة التكرميية اليت كنا ننتظرها من جهات أخرى، كنا حقيقة ننتظرها

ن التكرمي الذي إأخي األستاذ حممد رضا نصر اهللا، إخواين الِكرام،     :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
حنظى به بأعالمنا ومن منحونا هذا الشرف هو يف احلقيقة تكرمي لنا، وأنّ سعينا احلثيث لتكرميهم هو                  

ود إليهم وما حنن إال من أسباب هذه        حق من حقوقهم وليس خدمة من أي منا فهو فضل منهم وسيع            
ه األمة وهلذا الوطن يستوجب منا      ذاحلقوق، فلهم الفضل األول بعد اهللا سبحانه وتعاىل، فما قدموه هل           

هذا التكرمي، ويستوجب منا أن نكون يداً واحدة نقف لتكرميهم وليس لنا أي ِمنة أو فضل، أحببت أن                  
يتكم والتكرمي منكم وهو واجب من واجباتنا، وما أقوم به ما هو إال              أقول هذه الكلمة، فاالثنينية اثنين    

 الفرد بل هو باسم اموع، فالشكر هلم أوالً، وليس ألي ِمنا            سمدور منكم وإليكم وبامسكم، وليس با     
 .فضل يف ذلك، ولكم الفضل والشكر بعد اهللا سبحانه وتعاىل وهلم، والسالم عليكم

الليلة،    وردتنا وإن كان ضيفنا تعود أن يلقي األسئلة، فاهللا يعينك           األسئلة اليت :  ريف احلفل ع
األستاذ حممد األسئلة اليت وردت من اجلمهور الكرمي شاكرين هلم ومقدرين، هذا السؤال األول من                

 :األخ أشرف سيد سامل يقول
نصور ني زمحة من احملاورين على الشاشة من عماد الدين أديب إىل سامي حداد إىل أمحد م               ب

 إىل احملاصرة، من االستدراج إىل       ةوغريهم كثري، جند مناهج متعددة يف احملاورة من اامل          
االستنطاق، ومن االستفاضة إىل التكبيل، ويبقى نصر اهللا صاحب منهج متميز له السالسة                

اسة، والتركيز واهلدوء، ولكن نريد أن نعرف املزيد من معامل هذا املنهج، هل هو وليد، تبين، در               
 أم موهبة فطرية؟ 

اذ نصر اهللا حىت اآلن تلقيت ستة عشر سؤاالً، والبقية          تالحظ يا أس  :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 .على الطريق
أنا يف الواقع ال أستطيع أن أُحدد شكل هذه التجربة هي متروكة            :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

 أن أحتدث عن جتربيت يف إجراء املقابالت، أوالً          للمراقبني أو الدارسني، أو املشاهدين، أنا من املمكن       
شخصية، وأتعرف إىل مالحمها األساسية، أدرس ما أجنزت أو معظم ما أجنزته، وحينما آيت              لأدرس هذه ا  



الستنطاق هذه الشخصية فأنا كما الحظتم مل أكن أمحل ورقة وال قلماً، أنسى أنين قد قرأت هلذه                    
ح  وأحاول من خالل هذه املقدمة أن ألتقط اخليط الذي جيسد مالم            الشخصية، أبدأ معه بداية ودية،    

هذه الشخصية األدبية أو الفكرية أو السياسية، وبعدها أجري حواراً معه، وغالباً ما أُشكِّل األسئلة من                
أجوبة الضيف، ما زلت أتذكر حواراً أجريته مع الدكتور مراد وهبة وهو أستاذ فلسفة ضليع، كنت                 

وعد فرصة اللقاء معه     م هذا األكادميي املتفلسف منذ وقت طويل وحينما واتتين على غري         قرأت جتربة   
 .جلست أحاوره بشكل ودي، فإذا باحلديث يستفيض وأخرج منه بساعتني مكثفتني

نا شخصياً ضد األساليب االستفزازية، بإمكانك أن تستدعي املعلومة وتستنطق الضيف بأسلوب            أ
 ة أن يشعر بأنه صديقك ال عدوك، وعرب هذا األسلوب تستطيع حماكم            ودي ينبغي أن يرتاح إليك،    

 .أفكاره، وبالتأكيد سوف يقبل حماكمة هذه األفكار حينما يكون األسلوب ودياً، وشكراً
 :األخ علي املنقري يقول: ريف احلفلع
ل تعتقدون أن األدب والصحافة يف الوقت احلاضر يعيشان حالة طوارئ؟ وكيف اخلروج             ه
 منها؟
، إن كان يريد القول بأن      لحالة طوارئ كيف؟ مل أفهم السؤا     :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

األدب قد وصل أو يعيش اليوم حالة أزمة بفعل هذه التقنيات املعلوماتية واالتصالية املعاصرة، فأنا من                 
سائل االتصالية بل   الذين يقولون بأن األدب واإلبداع اإلنساين ال تقتلهما ال التقنيات وال كل هذه الو             

 .يي هذه الوسائل والتقنيات املعاصرةحيهو الذي حيييها، األدب احلقيقي هو الذي 
 :األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول: ريف احلفلع
ل ميكن االعتماد على األنظمة والقيادات العربية يف حتقيق الطموحات اليت يتم طرحها              ه

 التوجه إىل القيادات واحلكومات باحللول واملقترحات       حول القضايا العربية املعاصرة، وإذا كان     
 بل وال جيدي يف كثري من األمور املصريية، فما هو البديل؟  ال يكفي
 أنا هنا احلقيقة أتذكر جتربة قدمية، جتربة مصرية هي يبدو يف ذلك             :ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

 يهتم ببعض النوابغ يف األدب والفنون        الوقت يف بداية عصر النهضة، وجدنا أحد األمراء املصريني         
 ال تستطيع أي أمة ال يف        ،رنسافذا عدداً من الفنانني املصريني للدراسة يف         هالتشكيلية، وقد أرسل    

الشرق وال الغرب املراهنة على احلكومات يف تفجري مواهبها، دائماً تكون املبادرات األهلية عامالً                
ثري من األنشطة األكادميية والبحثية تدعمها مؤسسات صناعية         حمفزاً ومشجعاً، وحنن اليوم نرى الك      

ستثمارية إذا كان يف هذه املؤسسات مديرون مثقفون، أما إذا كان يقف عليها مدراء غري مهتمني                  او
بالثقافة أو مدراء حياولون إكساب هذه املؤسسات الربح املادي ألصحاا فإا ال تقوم مبثل هذه                  



امعات العاملية الكربى   جلوالثقافة، وأريد حقيقةً هنا أن أشري بأن مثالً العديد من ا          األعمال اخلرية للفكر    
 .تقوم أنشطتها البحثية واألكادميية على موارد من األوقاف والتربعات

 :يسأل قائالً دةجاألستاذ مجيل الفهمي مذيع يف إذاعة : ريف احلفلع
تم الرجل األديب الدارس يف األدب      ملتم يف الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية وأن       ع

ملكتوب ال زال مطلوباً أو معشوقاً يف هذا العصر الفضائي            االعريب، فهل ترى أن احلرف       
 الكمبيوتري؟

أنا أعطيكم مثالً أخرياً من الدكتور غازي القصييب، الدكتور          :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
ي واألديب، نالحظ مثالً أن قصيدته األخرية       غازي القصييب على حجمه الضخم، حجمه اجلسمي واملعنو       

أحدثت دوياً هائالً يف اتمعات السياسية واإلعالمية األمريكية واألوروبية، هذا             عن االستشهاديني 
يعطي داللة قاطعة بأن احلرف ال ميوت ما دام مصطبغاً موم اإلنسان فما بالك حينما يكون مضمخاً                  

 .لسطنيفبدم الشهادة اإلسالمية يف 
 :األخ حممد عبد اهللا الشدي يقول: ريف احلفلع
اإلجنليزية ال تم بنقل ما حيدث يف  لسعوديةابرامج القناة الثانية  :  م على ما يلي   كريد تعليق أ

وتورية احلقيقة أمام املشاهد األجنيب يف اململكة، الكارثة لو قيل أن هذه القناة ال                   لسطنيف
 ملن هي موجهة؟يشاهدها األجانب يف اململكة، إذاً 

ؤال يوجه إىل سعادة وكيل وزارة األعالم        سأعتقد أن هذا ال   :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
 . لشؤون التلفزيون الصديق الدكتور علي النجعي

 :األخ سعيد حممد بدر يقول: ريف احلفلع
 ت  نشاهد الصحفي احملاور السعودي يف القنوات الفضائية وبالذات املُحاور السياسي، أنال

هذا املُحاور الصحفي     كمثقف يدير حوارات ثقافية هل تعتقد أن مثة أزمة يف وجود مثل            
 السياسي؟
أنا احلقيقة أريد أن أكشف عن جانب، حينما بدأت يف تقدمي            :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
أة، أنين  فوجئت حقيقة وقد يعين كما يقول الكثري أنه امتلك شيئاً من اجلر           "  الكلمة تدق ساعة  "برنامج  

وجدت كما    MBCدأت العمل يف حمطة     بوجدت اهتمامات من قادة هذه البالد بالربنامج، وحينما          
نقل يل الصديق الشيخ وليد اإلبراهيم أن طويل العمر خادم احلرمني الشريفني كان يتابع هذه الربامج                 

ما تأيت مثالً إىل رؤساء     ويناقشه عليها، واحلق أنين مل أكن يف يوم من األيام قد تلقيت ال تعليمات ك                
ا، أبداً هذه التجربة اليت خضتها واتسمت بشيء من اجلرأة          ذحترير الصحف أو كذا أنه اعمل كذا أو ك        



 البالد كل تشجيع، إذا وجدت مثالً يف مصادفة يف إحدى املناسبات            وجدت من خالل قادة هذه    
لصحافة واإلعالم مسو األمري سلمان      كذا بوالة األمور أشعر بالتقدير واالحترام وخاصة من صديق ا          أو

من األيام على كثرة ما قدمت وعلى كثر أحياناً الواحد يتجاوز بعض               بن عبد العزيز، مل أجد يوماً     
اخلطوط إال كل تقدير ما دامت النية حسنة وصادقة يف خدمة تطلعات هذا اتمع، ولذلك أنا احلقيقة                 

لسعوديني باملستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه؟ ملاذا ال          فعالً أستغرب ملاذا ال يتمتع بعض مذيعينا ا        
) برميوت الكنترول (ن هذا األسلوب اإلطرائي وهذه الديباجات اليت أصبح املشاهد اليوم             زويتجاو

يتجاوز أداءها غري املقبول إىل برامج أخرى، وأنا واثق بأن جمتمعنا الصحفي واإلعالمي السعودي                
 التعبري  ونب فقط يراد له أن يتجاوز هذا احلاجز املوهوم بأم ال يستطيع           ينطوي على الكثري من املواه    

بشكل طبعاً الئق يف مناقشة القضايا االجتماعية وغريها، وبالتأكيد كل العاملني يف هذا احلقل ومعي هنا                
ليه ما  زمالء األستاذ الغال األستاذ عبد الرمحن األنصاري يدركون أن العمل يف هذا القطاع له ما له وع                

 .عليه، وشكراً
 :اج وهي من األخ حممد الفايدي يقولجهذه احلقيقة ورقة عنونت باحت: ريف احلفلع
ئت الليلة سعيداً وكنت متوقّعاً أن يكون عدد احملتفني مبحمد نصر اهللا ميتد إىل البوابة الرئيسية                ج

 سؤال هل معقول أن يغيب      كثافة، وإن كان عدد احلضور الِكبار فيهم اخلري والربكة، ولكن يظل هناك           
 احلضور لالحتفاء مبحمد نصر اهللا من زمالء القلم          ةعن هذا العرس من نتوقع أن يكون يف مقدم         

وأصدقاء احلرف الذين أثبتوا أننا نقول ما ال نفعل؟ آسفاً هلذا الغياب الذي ليس له ما يربره من زمالء                   
ة والثقافية نوعاً من أنواع احلسد عند هؤالء        احلرف سوى أن نصر اهللا يثري ِطوال مسرية حياته األدبي          

 .هذا الكبري أدباً، الصغري سناً، وهلذا غابواح الذين أتعبهم جنا
أستاذ حممد، احلقيقة املوجودون هنا فيهم اخلري والربكة، وأنا          :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

  أنا بالعكس، واآلخرين لةالطاوشخصياً مل أتوقع هذا احلضور يكفي وجود من هم موجودون معنا على 
ذه الكلمة أستاذ حممد أيها الصحفي والكاتب        سعيد وسعيد جداً حبضورهم، وسعيد أكثر        

 .املهموم
هل يل من تعقيب، لقد نكأت اجلراح فقد حاولت كثرياً باعتبار            :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

جلميع، وأمتىن على الكثريين من     أن هذه االثنينية ليست اثنينية عبد املقصود خوجه بل هي اثنينية ا             
ٍل منهم عذره، ولكن لو مرة واحدة يف السنة مرة واحدة، لرأينا فعالً             كإخواين وأساتذيت وزمالئي طبعاً ل    

 ..ما قلت، تكتظ هذه الساحة م حىت البوابة، لكن مع األسف يضنون علينا حىت ذا، وال أُعلق
 ..هللا مناع كألفالدكتور عبد ا: ألستاذ حممد رضا نصر اهللا



ا ال أعين الدكتور عبد اهللا مناع فهو        نال يا سيدي ما يف شك، أ      :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 –خلنا نقول العبارة البلدية   –يقابلنا بكثري من التقدير الذي هو موصول للضيف الكرمي ويبني وجهنا             

ن غري موجودين بيننا، لكن     والدكتور حممد عبده مياين ووجوه كرمية، األستاذ السباعي، أشخاص آخرو         
م احلضور دائماً ألن لكٍل منا مشاغله، لكن نتمىن مرة           يهمع األسف هناك وجوه ورموز ال نتمىن عل        

 .واحدة يف السنة لو حسبنا لوجدنا الساحة هذه تكتظ م حىت البوابة
ذة ولكن احلقيقة هنا رموز بني مييين واحد من أبرز األسات           :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا     ا

ستاذ السباعي وهو من أبرز األمساء      األكادمييني والنقاد العرب األستاذ الدكتور منصور احلازمي، األ        
الصحفية، الرائد املسرحي الدكتور عصام خوقري هذه رموز معدودة يف مساء األدب، األستاذ عبد اهللا                

 .ل قلوبنا مجيعاًفراج الشريف الذي حقيقة أثلجين حضوره رغم مرضه وتعب قلبه جاء إلينا ليحت
يشرفنا من هؤالء هلم التقدير الكبري، فهناك    و  يا سيدي أنا من يأتينا    :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

وأنا أعرف مثل أستاذنا الكبري منصور احلازمي يأيت من         ..  رموز دائمة احلضور، من ذكرت من األمساء      
ويقدرون املواقف، ولكن أحب أن أبث      إىل هنا، وبعض الرموز تأتينا، هؤالء من يقدرون العلم            لرياضا

ا ضيف من خارج اململكة هنا يطرح السؤال وتطرح عالمات            نشجين للجميع عندما يكون لدي     
 واهللا  ؟ململكة العربية السعودية  ا أين كتاب    ؟ململكة العربية السعودية  ااالستفهام الكبرية، أين مثقفو     

 .املستعان
 على فارس االثنينية، هذا السؤال من األخ عدنان عبد          إذاً نواصل طرح األسئلة   :  ريف احلفل ع
 :اهللا يقول
اذا صحافتنا غري قادرة على إيصال صوتنا للخارج؟ وهل صحيح أننا حنن أصحاب قضية              مل

 حماميها فاشل؟
 الدكتور مناع يساعدين يف اإلجابة عن هذا السؤال هو صحفي : ألستاذ حممد رضا نصر اهللا

 . باإلجابة عن هذا السؤال مينعريق وأنا أرى أنه أجدر
أصواتنا ال يسمعها اآلخرون، أصواتنا كأننا حندث أنفسنا،          أعتقد نعم، :  لدكتور عبد اهللا مناع   ا

الشرق "كأننا نكلم ذواتنا، أما اآلخرون فال يعلمون ماذا نقول، رغم أنه جبهود صحيفة كصحيفة                 
تد إىل خارج رقعة العامل العريب وأن تصل        استطاعت أن مت  "  الوطن"كصحيفة  "  احلياة"كصحيفة  "  األوسط

ال أنه ما زالت أصواتنا ليست مسموعة، نعتقد أننا رمبا يعين           إ  ،تحدة األمريكية لواليات امل اوإىل    وروباأ
قصة أن نكون أو يكون حمامينا فاشالً رمبا يعين إىل حٍد ما صحيح، أو على األقل إن مل يكن فاشالً فهو                     

واتنا ص بالقدر الكايف، وإحنا ميكن أيضاً يعين جزء من تربيتنا أن تكون أ            خفيض الصوت، ليس جهورياً   



.. خفيضة وأن تكون كلماتنا مبتورة، وأن تكون أفكارنا نقدم بعضها، وحنتفظ بثالث أرباعها، خشية              
 .خوفاً يعين ألكثر من سبب، أنا أعتقد أن أزمتنا يف هذا كبرية وطويلة وإمنا حيلها الزمن إن شاء اهللا

 

 :سؤال موجه للضيف من األخ إبراهيم علي الوزير يقول: ريف احلفلع
 

هم ما أشار إليه األستاذ عبد املقصود خوجه حول اإلعالم املزيف على مستوى العامل              أن  م
من تزوير احلقائق وتسمية األشياء بزخرف القول، فما هو واجب من يؤمن باحلق والعدل على                

ى مستوى استراتيجية لبناء إعالم يقوم على احلقيقة وتسمية         مستوى عاملنا العريب واإلسالمي عل    
 مسائها بعيداً عن الباطل وزخرف القول؟بأاألمساء 

 

يبدو معايل األستاذ الوزير قد استبطن اجلواب يف سؤاله، مشكلة          :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
ك هذه االستراتيجية الستطاع أن     اإلعالم العريب أنه ال يزال يدور يف نطاق التوجيه الرمسي، وإال لو متلّ            

وال أدل على ذلك ما أحدثته احلماقة الشارونية الرببرية من اجتياح             يتغلغل يف صميم اتمعات العاملية،    
 من أن تستثمر هذه العملية اليت هزت الصورة، هنالك صورة            ،لسطنيفمدمر للمجتمع والدولة يف     

واليهود كأا قد تشكلت منذ عام، على إثر ميالد املشروع            سرائيلإمنوذجية يف الرأي العام العاملي عن       
 الوطن القومي الذي منحه هلم وعد بلفور الشهري، قبل ذلك كانت هذه الصورة اليت                ربالصهيوين ع 

 ومن يقرأ يف أدبيات     ،وروباأامتزجت كانت حقيقة طافحة بالكُره للمجتمعات اليهودية املنغلقة يف           
سوف يلمس بصيصاً من هذه     "  تاجر البندقية "الً عند شكسبري يف رائعته      القرن السادس عشر ويقف مث    

صورة احلقيقية ضد التصرفات اليهودية، هذه الصورة اليت قلت عنها أا أصبحت منوذجية يف مقابل                لا
صورة مقلوبة عن اتمع العريب واإلسالمي يف املكيال العاملي، محاقة شارون هزا بفعل ما ارتكبه من                 

 . بربريةأعمال
 

 م، بعض األكادمييني، اجلامعات ها حنن نرى املوفدين الدوليني وبعض الشخصيات الداعية للسالو
 ومع  ،يتنامفاألمريكية اليت مل تعرف اهتزازاً بالشكل الذي عرفته مؤخراً إال حني حدثت حرب               

 لدينا استراتيجية كما    ذلك مل يستطع اإلعالم العريب أن يتغلغل إىل هذه املنافذ اليت أُشرعت، لو كان              
 خماطبة اآلخر الستطعنا قلب هذه الصورة من أجل          يفأشار معايل األستاذ الوزير استراتيجية إعالمية       

صاحل القضايا العربية، ومن أجل تصحيح الصورة احلقيقية عن احلضارة العربية واإلسالمية، ولكن مع               
 .األسف الضرب يف امليت حرام

 

 :د عايل فقيه يقولاألستاذ أمح: ريف احلفلع



ة اليت حنن فيها، كيف هي      ظواللح"  الكلمة تدق ساعة  "خي حممد كيف نرى املسافة بني       أ
مساحة الوعي االجتماعي والثقايف منذ ذلك الوقت، أين حنن؟ وهل مثة وعي حقيقي يرى                 

 بضرورة احلوار والقبول باآلخر؟
اذ أمحد، ال شك أن التطور       هذا سؤال اجتماعي مهم يا أست      :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

لى الفضائيات العربية سوف يلمس تعبرياً من هذا        عاالجتماعي قد حدث يف اململكة، ومن يتفرج اليوم         
الوعي، ولكن مع األسف أنه ال توجد مؤسسات قادرة على استيعاب التطور االجتماعي، بالدنا عرفت               

قوى االجتماعية مل تستثمر يف إطار ما ميكن        قوى اجتماعية جديدة بعد الطفرة البترولية، ولكن هذه ال        
 موائماً لبناء دولة حديثة، على كل حال على أمثالكم أيها الكتاب            ونأن نسميه ترسية جمتمع مدين يك     

املهتمون بالقضايا االجتماعية تكريس مثل هذه املفاهيم واإلحلاح على ضرورة إنشاء جمتمع مدين،               
 .شكراًخاصة وأن الطفل قد شب عن الطوق و

 :يقول" اجلزيرة"األخ حسن الشهري من جريدة : ريف احلفلع
منرب إعالمي ضخم عربياً وحملياً لوحظ فيه أن الربامج األدبية والثقافية الناجحة            كلتلفزيون  ا

يكون خلفها أدباء من خالل املوهبة والصنعة، يف حني ال نرى النجاح نفسه مع املقدمني املنتسبني                
ة هبهل تعتقد أن األدب أو الثقافة من الفنون ال يبدع فيها سوى املالكني للمو             للتلفزيون رمسياً،   

 حىت يف مسألة احلوارات والربامج التلفزيونية؟
أنا الحظت مؤخراً بعد األحداث األخرية أنّ عدداً من الفضائيات          :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

 برامج حوارية، لقد وجدت يف بعضها مثالً         العربية فتحت اال لكتاب ِكبار وأدباء ِكبار يقدمون        
عمقة مع بعض رجال الفكر واألدب، وكذلك الروائي املصري          مالدكتور ميالد حنا جيري حوارات      

األستاذ مجال الغيطاين، ال بد حقيقة من كسر هذه احلواجز وأنتم تعلمون بأن هناك عالقة وشيجة ما                  
 مثالً مل نستطع أن نتعرف إىل أفكار طه حسني التنويرية           بني األدب والصحافة منذ بداية العصر احلديث،      

وأيضاً "  السياسة األسبوعية "ة حينما كان ينشر مقاالته طبعاً قبل أن نولد يف            افإال من خالل الصح   
األستاذ العقاد مل ينتشر امسه إال بنشر مقاالته على أعمدة الصحف املصرية، وهكذا مع رموز األدب                 

ون من  خذيب، إذاً ملاذا ال يقتحم األدباء واملثقفون يكسرون أبراجهم العاجية، ويت          والفكر يف العامل العر   
 .هذه الوسائل اإلعالمية املؤثرة جماالً لنشر أفكارهم

 :األستاذ عثمان مليباري يقول: ريف احلفلع
نا أن نسمع منك العوامل الثقافية احلامسة اليت كان هلا تأثريها املباشر يف تكوينك                 يرس

 .ديباأل



ديب، أنا دائماً أستذكر أو     العوامل الثقافية احلامسة يف تكويين األ     :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
أستحضر مكتبة والدي، ومكتبة والدي للحديث عنها احلقيقة فرصة للحديث عن اجلو الثقايف يف البيئة               

 هي بالفعل مدينة    ليس ألا مسقط رأسي ولكن      لقطيفا  ،لقطيفااليت ولدت وترعرعت فيها، أعين      
عي ما قالته األديبة املصرية ذائعة الصيت       دتراكمت يف أركلوجيتها الثقافات، وأنا هنا أيضاً سوف أست        

، لقد جاءت إىل اململكة بدعوة من األمري عبد اهللا الفيصل سنة ألف وتسعمائة               "بنت الشاطئ "الراحلة  
 حلجازا، وإذ حلت يف     "رائد جامعة األمناء  "ومخسني ميالدية لكي تعتمر هي وزوجها الشيخ أمني اخلويل          

 ،لرياضا كل من يفد إىل هذه البقعة الطاهرة فبعدها ذهبت إىل             عواتصلت بأدبائها كما كان حيدث م     
هنا اتصلت أو التقت بالشاعر املتنازع على نسبته أعين خالد الفرج، خالد الفرج هذا                دةجيبدو أا يف    

وبعد ذلك قضى بقية حياته حوايل        لبحريناوعمل لفترة من الزمن يف        ندهلاأديب وِلد كويتياً وتعلم يف      
حيث عِمل مديراً لبلديتها، وكان شاعراً وأديباً ضوياً، له الكثري من              لقطيفا أو أكثر يف     نربع قر 

 . الصالت مع رموز الفكر واألدب والسياسة يف ذلك الوقت
هذا العامل  "  الشايف للشريف املرتضى  "عنوان  ألتين الدكتورة بنت الشاطئ عن كتاب أو خمطوط ب        س

 وبالفعل بعد   ،لقطيفار الفارس الشريف الرضي، فنصحها بزيارة       عواألديب والشاعر وهو شقيق الشا    
 واحتفى ا أدباؤها احتفاًء يليق بقدرها وقد سجلت ذلك يف كتاا يف              ،لقطيفاجاءت إىل     لرياضا

تور منصور احلازمي قد استخدم هذا الكتاب مصدراً من          أرض املعجزات يبدو أيضاً أن أستاذنا الدك      
بأا اكتشفت يف هذه البقعة النائية جمتمعاً ثقافياً يهتم بتفاصيل           :  يها تقول فمصادر إحدى دراساته، و   

 .أكثر من بعض املصريني، هكذا قالت صرمالقضايا األدبية واملعارك الفكرية اليت كانت تدور يف 
د املكتبات، تقريباً يف كل بيت، وهي مدينة كانت تسمى أو يطلق             أينما ذهبت جت    لقطيفا  يف

نظراً الرتباطها بالنجف الكربى، اجلالس على مييين بعد الدكتور منصور            "  الصغرى  النجف"عليها  
البارزين، العلماء    لقطيفااحلازمي الصديق األستاذ عبد احملسن اخلنيزي هو ابن واحد من علماء              

ذا هد يف أسريت العديد من ذوي الفضل من العلماء واألدباء والشعراء، حقيقةً يف              اتهدين، وأيضاً يوج  
اجلو املنفتح على كل اآلفاق الثقافية حيث ترعرعت وقتذاك، تفجر وعيي، ما بني اخلمسينات                  
والستينات عرفت هذه املنطقة كل ما كان حيدث يف الساحة العربية من حراكات اجتماعية وسياسية،                

عبد الرمحن     ذهبت إليها ال كما ذهب إليها زميلي األستاذ        ،لبحرينانت يل رحلة طريفة إىل      بعد ذلك كا  
األنصاري، حمفوفاً بعناية خاصة وإمنا امتطيت سفينة ليست شراعية ولكنها قريبة من الشراعية، قضيت              

عريض حيث  يف رحليت قرابة أربع ساعات، وبعد وصويل ذهبت متلهفاً للقاء أديبها الكبري إبراهيم ال              
ن مؤسسات اتمع املدين اليت      م كان يقضي كل مساء وقته يف نادي العروبة، ونادي العروبة هذا واحد           

 وهنالك كذلك تعرفت إىل ثاين رئيس الس التأسيسي مث           ،لبحرينابثت الوعي الوطين والقومي يف      



حسن جواد اجلشي يف    مسي بعد ذلك مبجلس النواب تقريباً، واألستاذ حسن جواد اجلشي، األستاذ             
لسن، فاشترى يل كتابني، الكتاب األول هو       اذلك املوقف أخذين إىل املكتبة وكنت ما زلت طالباً صغري           

للدكتور وأستاذ النقاد العرب الدكتور حممد مندور، والكتاب اآلخر وكان          "  النقد املنهجي عند العرب   "
دي ينبغي لك أن تقرأ هذين الكتابني ألما        يا ول :  وقال يل "  شعرنا احلديث إىل أين   "قد صدر للتو هو     

الصراع األديب والثقايف يف الساحة العربية املعاصرة، فعالً كان          ة  سوف يعرفانك على اخلريطة، خريط    
متتلمذاً   إلسكندريةاهلذه النصيحة أثر كبري يف وعيي وال أنسى بعد ذلك تلك الرحلة اليت قضيتها يف                 

 كتوفيق احلكيم وجنيب حمفوظ وزكي جنيب حممود،         ،صرمع يف   على أقطاب الفكر واألدب واإلبدا    
 .إدريس، هذه احلقيقة حمطات أساسية يف تشكيل وعيي، وشكراً ونعمان عاشور ويوسف

 : الشيخ فتح اجلنويب يقول: ريف احلفلع
 يئتك القطيفية تركت آثاراً على أدبائها فماذا من الناحية اإلعالمية، هل هلا أثر وكيف؟ب
أمسيه   يبدو مؤخراً فعالً أن هناك بعض األمساء قد كسرت ما كنت          :  حممد رضا نصر اهللا   ألستاذ  ا

قشرة البيضة، فقست وبدأت تنمو وينبت هلا ريش، وأصبح هناك بعض املثقفني واألدباء، نراهم اليوم                
 .وغريها لسعوديةاعلى أعمدة الصحف 

 :السائل عبد ايد الزهراء يقول: ريف احلفلع
ام ِمن ا ومل تتمكن وملاذا؟ نلشخصيات متنيت حماور 
قيقة أنا من بني الذين قابلتهم وقد ورد امسهم خطأً هو شيخ             احل:  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

 وكنت أطمح حقيقة لو     ،اريسبالفالسفة العرب الدكتور عبد الرمحن بدوي، قابلته على استعجال يف           
 الساعات، وأيضاً من بني الذين كان يف مشروعايت          أصبح أو كان مزاجه طيعاً وسهالً لسجلت معه        

 حماورة الصحفي الكبري حممد حسنني هيكل وكنت أريد حماورته يف جانب            دالتلفازية ومل أوفق كنت أو    
آخر غري اجلانب السياسي، فهناك مواقف قد نتفق أو خنتلف معه فيها، ولكن يبدو يل أن األستاذ هيكل                  

 ملقاالت األستاذ هيكل بأا ذات طابع سردي، فلو قابلته كنت أمتىن حتريك             قد وِلد أديباً يشعر القارئ    
 .طاقة السردية لدى هذا الصحفي العريب الكبريال

 : األستاذ مسري خوجه بكّه، يقول: ريف احلفلع
لذين تابعوا حرفك الذي تكتبه الحظوا التأرجح يف مواقفك، فذلك الكاتب الذي كتبت             ا

قسوة وكشف احلقائق عن ذلك الكاتب هو نفسه الذي صفقت له             عنه ذات يوم لدرجة ال    
 هوده األدبية، أسأل عن سبب اختالف مواقفك بني عشية وضحاها؟جلوطلبت مبنحه جائزة 



ليس اختالفاً يف مواقفي أستاذ مسري، ولكنين حقيقةً أنا من طبعي           :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
 دائم اإلعجاب مبا دار من نقد أو مالسنة أدبية ما بني              أنين ال أستمر يف خصومايت األدبية، وأنا       

لدكتور حممد مندور، والدكتور رشاد رشدي، وأنت تعلم أن لكل واحد من هذين             ااألستاذين الكبريين   
منهجه األيديولوجي، فالدكتور مندور كان يدعو إىل ضرورة ربط األدب خلدمة اتمع، بينما كان                

 نظرية الفن للفن، أو األدب لألدب، وكانت السجاالت حامية            الدكتور رشاد رشدي، يدعو إىل     
الصحف املصرية ولكنهما كل مساء كانا يلتقيان يف كازينو النيل يشربان              ة  الوطيس على أعمد  

كصديقني، مشكلتنا هنا يف اململكة أننا ال نتقيد بتقاليد احلوار، قد             "  األرجيلة"ويدخنان  "  الشيشة"
ك ولكن ينبغي يل أن ال أقصيه إنسانياً، ما ذكرته وأنت تعنيه هو األستاذ              أختلف مع هذا الكاتب أو ذا     

بري عبد اهللا اجلفري أي نعم أنا اختلفت معه يف يوم من األيام ولكن هذا ال يعين أنين ال أقدر هذا                      لكا
األديب الذي يكفيه أنه يعيش من قلمه، نعم دعوت إىل تكرميه وأنا أواصل هذه الدعوة حىت اليوم،                   

 .عد ذلك اختالف الرأي ينبغي أال يفسد للود قضيةوب
 : ني عطار يقولسالدكتور عمر ح: ريف احلفلع
، هل تنوي أن يكون هذا الربنامج يف        "الكلمة تدق ساعة  "اذا عن الربنامج الناجح السابق      م

كتب أو يف أشرطة فيديو، ويا ليت بدون تقطيع أو مونتاج؟ وماذا عن املقاالت املتناثرة يف                   
 حافة هل سوف نراها قريباً يف كتب؟الص

السؤال يطاردين دائماً، أنا شخصياً حىت اآلن ال أرى           احلقيقة هذا :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
يف نفسي األهلية الكافية لتأليف كتاب، من أراد أن يؤلف ال بد أن يقدم على مغامرة يستطيع يف ايتها                   

  من األدباء واملفكرين، وأنا ما زلت تلميذاً صغرياً يف حـرم أن يضيف جديداً إىل ما قدمه من كان قبله
 .شامخ والكبريالالفكر واألدب 

 : األستاذ منصور حسني عطار يقول: ريف احلفلع
ل من املمكن طلب من التلفاز إعادة إذاعة وعرض مقابلة األديب توفيق احلكيم؟ وما هي          ه

 إمكانية ترتيبكم لذلك؟
بإمكانكم أن ختاطبوا التلفزيون السعودي حقيقة لديه ثروة، أنا          :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

ون قد حافظ عليها، من بني مثالً األشرطة أو التسجيالت أتذكر هنا مقابلة مع جاك بريك                 كأمتىن أن ي  
هذا املستشرق الفرنسي، كان قد جاء يف زيارة إىل اململكة لتقدمي دراسة استشارية عن التطور                   

انطلق وقتذاك، واغتنمت هذه الفرصة وسجلت معه مقابلة أنا فخور ا، لقد بدا               االجتماعي الذي   
وكيف :  طقاً للغة العربية بشكل موهوب وحينما سألته مثالً هل قرأت بدر شاكر السياب، قال يل               نا



بقرييت الفرنسية  "  جيكور"أو يذكرين شعره أو ما كتبه عن قريته          ..  وهو يذكرين بشعره، أو يذكره    
 .بته تترقرق بدموع مجيلة وحمبة للعرب والعروبةكانت إجا
 : بعد ترحيبه بك يقول األخ علي البحريي: ريف احلفلع
ريد منك بصفتك رجل األدب والثقافة واإلعالم وكذلك اللغة أن توضح لنا مفهوم               ن

 العلمانية ومن هو العلماين؟
يك كتاب صدر مؤخراً هو     أنا أعط   لرياضلواهللا شوف إذا جيتين     :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا

الدكتور حسن حنفي الباحث يف        عبارة عن حماورة ما بني مفكرين كبريين على طريف نقيض،            
اإلسالميات، واملفكر العلماين الدكتور صادق جالل العظم لعلّك من خالل هذه احملاورة تتوصل إىل               

ململكة العربية  ايني يف   مفاهيم جديدة، ولكن إذا أردت أن جترين إىل القول بوجود مثقفني علمان              
عون إىل التجديد ولكنهم ال ينفصلون عن        لفأنا أقول لك ال، هناك مثقفون مستنريون يتط          السعودية

 .ركائز ثقافتهم العربية واإلسالمية
 : األخ حسن أمحد علي طه، يقول: ريف احلفلع
يكم مبا يدور   ململكة بلد العروبة واإلسالم واحلضارة واألدب والتقدم واالزدهار، فما رأ          ا

ِقبل كثري من صحافات      يدعم املواقف اإلسالمية والعربية من      لٍد ب عزأمن إساءات وجمات على     
 األعداء لألمة والعروبة واإلسالم؟ 

وهل تنسى ما تتعرض له بالدنا اليوم من محالت عدوانية تتبناها           :  ألستاذ حممد رضا نصر اهللا    ا
؟ بالدنا هي مهد العروبة     !لبغيضة لكل ما ميت إىل العروبة واإلسالم      جهات صهيونية تكَشر عن أنياا ا     

ة األديب الدكتور عبد الوهاب عزام، وهي بالطبع مهبط الوحي، هذا حتصيل حاصل،             مكما وصفها العالَّ  
هذه البالد اليت حتتل موقعاً أساسياً يف قيادة العامل العريب واإلسالمي ال بد أن تستهدفها مثل هذه                    

 .الطعنات
 .أخي األستاذ حممد رضا نصر اهللا، لدي الكثري من األسئلة: لشيخ عبد املقصود خوجها
 وألجل تكرميكم والتشرف    ،كةمع األسف الوقت أصبح متأخراً وبعض األخوة يقطنون           م

باحلضور معكم وسيعودون، فلذلك أستميحهم عذراً عن عدم متكننا من طرح أسئلتهم، ويبدو يل من                
دكم مانع األسئلة اليت ال يتيح الوقت طرحها نعطيها للضيف يتفضل باإلجابة عليها،              الليلة إذا ما عن   

طرح ألنه لدينا توثيق بالصورة                   ِعوند بنشرها مع فعاليات االثنينية، ونشري إىل أن هذه األسئلة مل ت
ر والصوت حىت ال نزور احلقيقة، أنا سأجري على هذا استفتاء مع أعمدة احلضور وأرى ماذا يستق                 

 . عليه الرأي، ولكنه سؤال مطروح



 قلبك أنت كبري كإنسان وكمريب وككاتب،       خي األستاذ عبد اهللا فراج الشريف، سِلمت وسِلم       أ
كم أقدر خروجك من فراشك، بعد أزمتك القلبية لتحضر لتكرمي هذا الرجل، إنك رجل تعرف مقدار                

 .الرجال، حياك اهللا

  ))لمة اخلتامك (( 
 أن نتوجه   التاماً أيها السادة احلضور، ال منلك يف اية هذه األمسية الرائعة إ           وخ:  ريف احلفل ع

بالشكر والتقدير لكم أنتم يف البداية على حضوركم ولفارس اثنينيتكم األستاذ حممد رضا نصر اهللا،                
ونتمىن إن شاء اهللا أن نلتقي يف األسبوع القادم لنكرم سوياً األستاذ واألديب والكاتب الصحفي                  

نية ال توجد هلا رقاع دعوة وإمنا       نياملعروف األستاذ وديع فلسطني، ونكرر دائماً يف كل اثنينية أن االث           
 .الدعوة عامة ألصحاب أو حمليب الثقافة والفكر واألدب

الثقايف األديب من مدير عالقاا العامة األستاذ نبيل          كة املكرمة محلقيقة بني يدي دعوة من نادي       ا
 فيها كل   كغداً إن شاء اهللا يسرنا دعوتكم حلضور األمسية القصصية اليت سيشار           :  خياط، يقول فيها  

األستاذ خليل إبراهيم الفزيع، واألستاذ حسن بن حجاب احلازمي، وذلك مساء غٍد الثالثاء بعد               :  من
 .صالة املغرب، يف مقر النادي بالعزيزية، والدعوة عامة للجميع

زف الشيخ عبد املقصود خوجه كعادته لوحة االثنينية لسعادة           يتبق يف هذه األمسية إال أن ي        مل
 .مي وكذلك لوحة من الفنان خالد خضررالضيف الك
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
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