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جهود النادي األدبي في الرياض في خدمة األدب السعودي
د .إبراهيم بن عبد هللا بن غامن السماعيل
األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -الرايض
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
فمن دواعي سروري واغتباطي أن أشيد ابلنجاح ،وأذكر أهل الفالح ،ذلك أن التشبه ابلكرام
أي جناح ،و توجيه األنظار إىل منجزات ومبادرات
فالح ،إن تسليط الضوء على النجاحات جناح و ّ
هو جزء من تلك املنجزات وهاتيك املبادرات.
ومن هنااا ف ااد جاااءت فكرة ه ا ا البحاان دج ود النااادي األدخ م الردب م اادم ا األدب
الس ااعوديي ،ليس االط الض ااوء على تلك ا ود ،من ال الوقوف على ج ود األندي األدبي م
اململك العربي الس ااعودي  ،عام  ،والنادي األدخ م الردب اص ا  ،م دم األدب الس ااعودي،
واألدابء السعوديني ،متبعا م ذلك املن ج االست رائي التحليلي ،من ال :
 عرب خمتصر إلنشاء األندي األدبي م السعودي عام . الرتكيز على إبراز ج ود النادي األدخ م الردب. ت ييم تلك ا ود ،وربط ذلك ابلنظرة االستشرافي ملست بل ا ،م حماول للمواءم بنياملرجو م تلك ا ود.
الواقع املعاش واملأمو
ّ
 مع ذكر اجملاالت امل رتح  ،املس م م مناء احلراك اإلجياخ لألندي األدبي  ،ب كر توصياتعملي من واقع ا ود امل كورة ،من ع د توأم  ،وشراكات بني النادي األدخ وا ات
ذات العناي .
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اصا
شاكرا كل من أعان م كتاب ه ه الورقات برأي أو مشورة ،أو دالل أو تس يلًّ ،
ابل كر والشكر سعادة رئيس النادي األدخ م الردب د .عبد هللا بن عبد الرمحن احليدري
حفظه هللا ،وسعادة رئيس حترير جمل قوافل األخ ا واد الكرمي د .حممد بن سليمان ال سومي
سلمه هللا ،وزاده أتل ا وقبوال.
حماوال توثيق ما ميكن توثي ه من ال اإلشارة إىل مصدر املعلوم م موضع ورودها ،وما
كان من معلومات متخصص متعل جب ود النادي مل أشر عندها إىل مصدرها ابلتحديد،
فمرجع ا موقع النادي على الشبك العنكبوتي داالنرتنتي.
مجيعا ألحسن ال و والعمل ،وما توفي ي إال
سائال هللا تعاىل اهلدى والسداد ،وأن يوف نا ً

ابهلل تعاىل.

د .إبراهيم بن عبد هللا بن غامن السماعيل
الردب
صفر اخلري 1438ه
نوفمرب 2016م
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 عرض خمتصر جلهود األندية األدبية يف السعودية عامة:بدأت فكرة إنشاء أندي أدبي م اململك العربي السعودي من الل اء ال ي ع ده صاحب
السمو امللكي األمري الراحل فيصل بن ف د بن عبد العزيز رمح م هللا الرئيس العام للرائس العام
لرعاي الشباب م الردب عام  1394ها مع عدد من األدابء واملث فني من مناطق اململك العربي
السعودي  ،للتباحن م شأن صيغ مؤسسي لتفعيل الث اف ورعايت ا ،وكان الن اش يدور حو سبل
إحياء سوق عكاظ ،وبعد تداو ه ه الفكرة اقرتح األديب عزيز ضياء رمحه هللا فكرة إنشاء أندي
أدبي م املدن السعودي الكبرية ،وقد ابرك مسوه ه ه الفكرة ،وأيدها احلاضرون ،وبعد االجتماع
أبدم صدرت املواف على إنشاء اندي جدة م صفر 1395ها ،وتلته األندي األدبي م كل من
 :مك املكرم واملدين املنورة والردب والطائف وجازاند1ي.
مث توالت األندي األدبي م االفتتاح ،فباإلضاف إىل األندي الست املفتتح عام  1395ها،
افتتحت أندي أدبي م كل من  :تبوك ومنط احلدود الشمالي وا وف وحائل وال صيم واملنط
الشرقي واألحساء والباح وأهبا وجنران ،وم عام  1426ها انت لت املؤسسات الث افي األدبي ومن
ضمن ا األندي األدبي من الرائس العام لرعاي الشباب إىل وزارة الث اف واإلعالم .وقد بلغ عدد
اندد أدبيًا.
األندي األدبي م اململك العربي السعودي ست عشر ً
مناشط النادي األديب ابلرايض:

النشاط املنربي:
-1
ي وم النشاط املنربي العام م النادي من ال ن اص به ،وه ه اللجن مسؤول عن اقرتاح
الفعاليات املنربي املختلف  ،ورسم التصور العام عن ا ،وعرض ا على جملس اإلدارة إلقرارها ،مثَّ تتوىل
اللجن تنفي ها من ال منسق النشاط املنربي ،وقد نُف عدد كبري من الفعاليات ،مما أثرى
تطل على املث فني واألدابء بني الفين وأ ت ا ،من تلك
الساح األدبي مبناشط منربي متنوع ّ ،
املناشط على سبيل املثا :
الرقم

الفعالية

المشاركون

تاريخها

( )1شخصيات من النادي من 1435 -1395هـ ( 2014 -1975م) إعداد وتقديم د .صالح بن عبد العزيز املحمود ،ود .عبد الرحمن بن إبراهيم
العتل ،ط1435 ، 1هـ 2014 -م  ،ص .13
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الثالثاء
2/1/1430

إعداد وتقديم
الموهبة األدبية بين أ .عبد الرحمن
الرعاية واإلهمال
الجاسر
ودور المؤسسة
 :الضيوف
ذات العالقة
أ .سليمان الحامد
أ .محمد عابس
إدارة :محمد السبت1430/2/5هـ
ندوة
الهويمل
المرأة السعودية د .محمد السعيدي
بين األسلمة
د .عبدالرحمن
واللبرلة
الحبيب
االحتفاء باليوم أ.د .محمد الهدلق السبت1430/2/19هـ
العالمي للقصة أ.د .محمد القاضي
أ .ليلى األحيدب
إدارة أ.د .سعد
البازعي
1427/10/16
محاضرة القهوة د.سعيد السريحي
وعالقتها بالتراث إدارة أ.عبد هللا
األدبي
الوشمي
اإلثنين
محاضرة التسامح د .سلمان بن فهد
في الحضارة
العودة
1428/2/ 2هـ
اإلسالمية

واملالحظ م ه ه املناشط التنوع ،والتعدد م املوضوعات واملستضافني ،مما يعكس انفتاح
النادي األدخ م الردب على اجملتمع متحدثني ومتل ني ،ذلك أن النادي يضطلع مبسؤوليته
االجتماعي حنو جمتمعنا السعودي عام  ،دون انت اء أو إقصاء.
بيت الشعر:
-2
فكرة قدم ا رئيس النادي الس ا ا ا ااابق د.عبد هللا الومشي س ا ا ا االمه هللا تعاىل ،إمياان منه أبمهي
الشااعر من البواكري األوىل للعرب ،وأثره لدى كبار علمائنا حىت م ختصاصااالم الشاارعي  ،على
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ما " كان ابن عبّاس رضي هللا عن ما ي و  :إذا أشكل عليكم الشيء من ال رآن فارجعوا فيه
إىل الشعر فإنه ديوان العرب .وكان رضي هللا عن ما يُسأ عن ال رآن فينشد الشعر"د2ي.
ضخما؛ وذلك دوى فكرته ،ولتدشينه من ال
وقد كانت م بدادلا حداثً إعالميًا ً
قام شعري كبرية ،وهو الشاعر حممد العلي.
و تُعىن ه ه الفكرة ابلتواصاال مع املش ا د الشااعري من ال اسااتضاااف الشااعراء من أحناء
اململك و ارج ا ،وإقام األمساايات الشااعري والندوات الن دي املختص ا ابلشااعر على خمتلف
أنواعه ومدارسه ،كما ميتد إىل التواصل مع األصوات الشعري ا ديدة.
وتتكون ن بيت الش ا ااعر حاليا من األمساء التالي :دعبدهللا بن س ا ااامل احلميد عض ا ااو جملس
اإلدارة رئي ًسا ا اا ،وعض ا ااوي  :الش ا اااعر الدكتور عبدالرمحن بن إبراهيم العتل ،والش ا اااعر س ا ااعود بن
سليمان اليوسف ،واألستاذة لاين العيدي.
وهك ا استمرت فعاليات بيت الشعر م النادي حىت اليوم.
مجاعة السرد:
-3
تنظم مجاع السرد الفعاليات األدبي اليت تتعلق مباشرة بفن الكتاب السردي من نثر ورواي
كل ثالاثء؛ ل راءة أبرز املستجدات
وقص قصرية وما يتعلق بن دها ،وتع د اجتماعالا أسبوعيًا َّ
ا ديدة م الساح ودراست ا.
على املستوى السردي ،ون د األعما
وهنض بعبء إدارة ه ه ا ماع ال اص األستاذ سعيد األمحد ،مث لفه األستاذ عبدالواحد
اليحيائي دم رر اللجن ي ،ويشاركه في ا د.هيفاء الفريح ،واألستاذة :منريه السبيعي ،ومن أبرز
فعاليات ا ماع :
المشاركون
الفعالية
الرقم
1
إدارة  /سعيد
رواية "المكتوب
األحمد
مرة أخرى"
مشاركة  /عبد
أحمد الدويحي الواحد األنصاري
– أسماء

تاريخها
1427/3/2هـ

المكان

()2الفاضل ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،املعروف باملبردـ  ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة 1421 ،هـ،
ص 10
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الزهراني – محمد
القرعاوي
قراءة في رواية
محمد القرعاوي
(مسيرة القدر ) لـ أحالم الزعيم
سليمان الشمري
قراءات في
عبدالواحد
نصوص قصصية
اليحيائي
لكل من:طارق عبدالهادي القرني
الجارد  ،بدر
حنان العوين
الراشد  ،كوثر
أشعار الباشا
محمد ،أحالم
الزعيم
ندوة السرد
إبراهيم الوافي
والشعر:عالقة زهراء الموسى
وأنموذجا
قراءة في رواية فاطمة العتيبي
البحريات ألميمة طامي السميري
الخميس
أسماء الزهراني

1427/3/10هـ
1427/3/17هـ

1427/3/24هـ
 /4ع1427/1هـ

وملا للسرد من أمهي كبرية لدى رواده وعشاقه ،فإن ج د النادي فيه واضح  ،مع تنوع م
الطرح ،وجتديد م فرسان تلك االستضافات.
منرب احلوار:
-4
يعا مد منرب احلوار حل ا ن اااش مفتوح ياادور بني عاادد من املختص ا ا ا ا ا ااني واملث فني  ،ويتناااو
خمتلف ال ضا ا ا ا ا اااد املعاصا ا ا ا ا اارة اليت تتجاوز األدب إىل اجملاالت اإلعالمي والن دي واالجتماعي
وغريها  ،ويتاح للمتحدثني الرئيسيني جزء من الوقت ،ويتاح ا زء األكرب للحضور مبناقشالم
وحوارهم.
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عددا من األمساء
وحيظى ه ا النشاط حبضور فاعل وتغطي إعالمي واسع  ،ويستضيف ً
املعروف م خمتلف اجملاالت ،وت ام فعالياته يوم األحد من كل ش ر ،ويدير أنشطته األستاذ
حممد اهلوميل.
وقد أ ال ائمون على النادي التزاما على أنفس م قائلني " حاولنا أن نتجاوز إطار
الفعالي والفعاليتني الفكريتني أو الث افتني إىل أن نضع إطارا تنظيميا رئيسا هل ه الفعاليات ،يتمثل
م نشاط منرب احلوار واحلل الفلسفي حبين تتمثل أنشطت ما م احملاضرات والندوات واحلوارات
اليت تناقش الشأن الث ام بشىت مظاهره" د3ي .ومن أبرز تلك الفعاليات:
الفعالية
الرقم
الفضائيات
1
اإلسالمية
وصناعة المثقف
 2تركي الحمد،
نجاح أم فشل
الرواية السعودية
؟
 3ندوة سقوط حداثة
الثمانينيات
ندوة القطيعة
4
المعرفية في
المجتمع السعودي
 5الحرية عند علي
عزت بيجوفتش

-5

المشاركون
د.محمد الحضيف و أ .محمد السحيمي
إدارة محمد الهويمل

تاريخها
1427/11/19هـ

د.صالح زيّاد و د.حسين المناصرة
إدارة محمد الهويمل

1428/1/2هـ

عبد هللا الزيد

1428/2/21هـ

إدارة محمد الهويمل
محمد األسمري
محمد المشوح
إدارة محمد الهويمل
د .محمد األحمري
إدارة محمد الهويمل

1428/3/13هـ
1428/9/4هـ

منتدى الشباب اإلبداعي:

()3منبر الحوار رصد لألنشطة الثقافية التي أقيمت ما بين 1431-1427هـ 2010 – 2007 -م ،ط1431 1هـ 2010 -م ص .7
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انطلق املنتدى مس ا ا اااء األحد 1434/4/7ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ،ويُعىن ابملواهب األدبي من الش ا ا ااباب
ا امعي واخلرجيني ابلتعاون مع بعض ال طاعات التعليمي  .وهو مظل ث افي حتتض اان الش ااباب
األدابء واملباادعني لت اادم هلم منربا ث ااافيً اا كي ي اادموا من اللااه إبااداعااالم وآراءهم ور يت م
الن ااديا  ،كمااا ي اادم املنتاادى كاال مااا من ش ا ا ا ا ا ا ااأنااه تعزيز مواهب م؛ من نادوات ،وأمس ا ا ا ا ا ا ايااات،
ومساب ات إبداعي  ،ودورات تدريبي  ،م كل ما يتصل ابألدب والتجارب الث افي .
ومن ال نش اااط املنتدى الث ام املش اااهد ،واملس ااموع ،واملطبوع س اايجد الش ااباب كامل
الدعم واملساااندة والتوجيه ،كما يشااجع املنتدى الشااباب على النشاار عرب الصااحف واملنتددت
األدبي والتواصل مع املبدعني من الرواد واالستفادة من جتارهبم اإلبداعي .
وغري ٍ
اف مدى أمهي ه ا املنتدى؛ ملا له من املباش ا ا ا ا اارة م التعامل مع ش ا ا ا ا اارحي من أهم

ش ا ا ارائح جمتمعنا الغام ،وهو من منطل ات النادي الرتبوي اليت محل ا على عات ه م اإلس ا ا ا ام
م دم ش ا ا اابابنا ،ومحايت م من كل فكر د يل ،واملش ا ا ااارك م اإلفادة من طاقات الش ا ا ااباب
الكبرية ،و يااللم الواسا ا ا ا ااع  ،ومهم م العالي  ،تلك الطاقات اليت ال ب ّد من توظيف ا التوظيف
األمثل ،لئال يتخبطوا م ٍ
أيد غري أمين .
ومن فعاليات ه ا املنتدى:
الفعالية
الرقم
األستاذ محمد
1
بازيد للحديث عن
تجربته االعالمية

المشاركون
األستاذ محمد بازيد

تاريخها
1434/5/19هـ

تقديم مسئول منتدى الشباب
اإلبداعي عبدالرحمن الجاسر
قدّمها الدكتور بدر الراشد

1434/6/4هـ

 2محاضرة بعنوان
تطوير الموهبة:
الموهبة األدبية
نموذجا
1434/6/26هـ
 3لقاء مفتوح
األستاذ حسين بافقيه
/9/ 15
 4أمسية رمضانية
الشعراء :مصعب السحيباني ،وعبداإلله
بعنوان "تجارب المالك ،وعبدهللا الرشود ،وأدارها أمين المنتدى 1437هـ
شبابية"
األستاذ عبدالرحمن الجاسر
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اللجنة النسائية:
-6
قا الصاادق املصادوق صالى هللا عليه وسالم" :إَِّمنَا النِّسااءُ َشا َ ائِ ُق ِّ
الر َجا ِ "د4ي ،وإمياان من
َ
النادي أبمهي املرأة م جمتمعنا ،وبدروها املنوط به  ،ومبا تض ا ا ا ااطلع به م مش ا ا ا ااارك ش ا ا ا ا ائ ن
الرجا  ،ف د حرص النادي على قيام اللجن النس ا ا ا ا ا ااائي ابلن ج التوعوي احملوري ،حين متلك
ه ه اللجن كامل الص ا ا ااالحي فيما يتعلق بتفعيل الفعاليات الث افي على املس ا ا ااتوى النس ا ا ااائي،
وت ام نش ا اااطالا حس ا ااب عدة حماور هي :دملت ى الش ا ااعر ،ومنتدى الرتمج  ،وملت ى ال راءة،
وملت ى الس ا ا ا ا ا اادرة ،وملت ى احلوار والفكري ،وت يم ه ه اللجن فعاليالا م مبىن النادي ال
يومي داالثنني ،واخلميسي من كل أس ا ا ا ا ا اابوع ،كما تش ا ا ا ا ا ااارك م الفعاليات الرجالي عرب الدائرة
التلفزيوني  ،وهي أنشط ت وم اللجن ابقرتاح ا وتنفي ها.
ومن فعاليات ه ه اللجن :
الرقم
1

الفعالية
مناقشة رواية (جاهلية )

المشاركون
ليلى الجهني
األستاذة فاطمة الحسين
القاصة أمل الفاران
د.نورة بلحارث

1428/2/15هـ
1428/2/22هـ

4

مناقشة كتاب " جدة أم الرخاء
والشدة"

الدكتورة ثريا التركي

1428/2/29هـ

5

أمسية شعرية

الشاعرة أحالم الحميد
تقرؤها نقديا الدكتورة نوال
السويلم
إدارة أ .آسية عبدالرحمن

1430/1/29هـ

 2لقاء بعنوان (مستصغر الشرر)
 3الترجمة األدبية
محاضرة حول أسس الترجمة

مث توقفت اللجن بعد د و املرأة جملس اإلدارة م عام 1432ها
-7

املسابقات:

( )4مسند أحمد 265 /43

تاريخها
1428/2/11هـ

10

دأب النادي على طرح بعض املساب ات املومسي املتنوع ؛ دم للشرائح الث افي املختلف
م جمتمعنا الغام ،وإذكاء لروح املنافسا ا الشا اريف  ،وبن روح احلماسا ا بني املش اااركني م ه ه
الفعاليات ،ومن تلك املساب ات:
الوقت
رجب 1424هـ
صيف 1429هـ
1431/7/23-21هـ

المسابقة
الرقم
فرع الدراسات وفرع اإلبداع
1
كتابة المقال للشباب
2
 3المسابقة الشعرية األولى للشباب دون
الثالثين عاما
 4المسابقة الشعرية المنبرية الثانية للشباب 1431 / 11 / 5 – 3هـ
المسابقة القصصية المنبرية األولى
5
1431 / 12 / 25 – 23هـ

املعارض:
-8
ينظم النَّادي معارب ث افي متنوع ترتاوح بني معارب كتب  ،ومعارب الفنون التشكيلي
أو الضااوئي  ،وغريها ،كما تتنوع املعارب بني ريي ي هب ريع ا ملؤساسااات العمل اخلريي م
اململك  ،وأ رى عام .
ومن تلك املعارب:
الوقت
المعرض
الرقم
عرض الكتب المخفضة
1
1427/7/11هـ
معرض جماعة ألوان التشكيلية
2
1427/7/ 15 – 11هـ
معرض الكتاب الجزائري بالنادي األدبي
3
1428/4/7هـ
معرض صور الرياض القديمة
4
1431/6/5هـ
معرض القاهرة الدولي للكتاب
5
صفر 1432هـ
 6مشاركة النادي الدائمة في معرض الرياض الدولي للكتاب
ك ّل عام
تنظيم معرض الكتاب الخيري بدءا من 1429هـ
7
ك ّل عام

-9

أمسيات الوفاء ولياليه:

11

وه ه الفعالي ٍ
ابد فض ا اال ا من عنواهنا ال ي هو دليل على مض ا ااموهنا ،إذ الوفاء ُ لق ر ٍاق
عرفاان لشا ااخصا اايات م م كانت ذات
اكورا على ال يام بهً ،
كرمي ،وهو ما حرص النادي مشا ا ً
أثر م جمتمعنا ،ومن تلك املناسبات:
تاريخها
المشاركون
الفعالية
الرقم
 1ليلة غازي القصيبي برعاية ومشاركة معالي وزير 1431/3/7هـ
الثقافة واإلعالم
رحمه هللا
المثقف واإلداري د .عبدالعزيز خوجة ،واألستاذ /
خالد المالك
والشاعر
إدارة األستاذ  /حمد القاضي
رعاية معالي وزير الثقافة 1431/4/7هـ
 2ليلة أبي عبد الرحمن
واإلعالم
ابن عقيل الظاهري
د.عبدالعزيز خوجة
إدارة اللقاء
د .عبدهللا بن صالح الوشمي
 3ليلة عبد هللا ابن خميس برعاية ومشاركة معالي وزير 1432/2/13هـ
الثقافة واإلعالم
الثقافية
 4ليلة وفاء عن الشاعر د .د .عبد الرحمن العشماوي ،ود1434/3/16 .هـ
ناصر الخنين ،ود .فاطمة
محمد بن سعد الدبل
القبيسي ،إدارة عبد العزيز العيد
رحمه هللا
رعاية معالي وزير الثقافة 1434/3/22هـ
 5تكريم رئيس مجلس
اإلدارة السابق د.عبدهللا واإلعالم د .عبد العزيز خوجه
بن صالح الوشمي
وهنا أض ا ا ا ا اام ص ا ا ا ا ااوا إىل األس ا ا ا ا ااتاذ علي بن ضا ا ا ا ا اران ال رين إذ ي و  " :إن قيام األندي
واملؤس ا اسا ااات الث افي ابالحتفا بتكرمي األدابء واملث فني والعلماء ،وطبع نتاج م ،وغريهم من
الش ااخص اايات واإلش ااادة بس ااريهم وعطاءالم الوطني وج ودهم البارزة م دم أمت م ووطن م
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وقيادلم ،س ا ا اواء من قضا ا ااى حنبه ،أو من ينتظر ،فكرة رائدة ذات مدلو هادف ونبيل ،ولفت
إنساني تصب م املصلحتني :العام واخلاص دنيا وآ رة"د5ي.
 -10حفالت التوقيع:
حرص النادي على إقام حفالت توقيع م مناسا ا ا ا ا اابات ث افي متنوع  ،وهو منشا ا ا ا ا ااط ذو أثر
حتفيزي تش ا ا ااجيعي ،سا ا ا اواء م ذلك األثر العائد على ص ا ا اااحب التوقيع نفس ا ا ااه ،أو على غريه ممن
يدفع م مثل ه ا االحتفاء من النادي أبقرانه أن حي و ح وهم وي فو أثرهم ،ومن تلك احلفالت:
الفعالية
الرقم
 1حفل تدشين إصدارات النادي الجديدة
 2تدشين وتوقيع دواوين أ.عبد هللا الزيد،
أ.صالح بوقري ،وأ.فاطمة القرني
توقيع كتاب القاص خالد اليوسف
3
انطولوجيا القصة القصيرة في المملكة
العربية السعودية
 4تدشين إصدارات النادي الجديدة وحفل
توقيع
توقيع ديوان أ .سليمان الفليح،
5
أ .محمد الهويمل

الوقت
1429/11/10هـ
1430/3/24هـ
1431/1/16هـ
1431/3/14هـ
1431/5/24هـ

 -11الزايرات واالستضافات:
مي ّد النادي جس ا ا ااور التعاون الث ام مع خمتلف املناش ا ا ااط واملؤس ا ا اس ا ا ااات الث افي ؛ إمياان منه
جبدوى ه ه ا سور ،ذلك أ ّن ثوب الث اف واسع ،وأ ّن على ا ود أن تتكاتف للن وب به.
عددا من املناشط الث افي اليت نف لا ج ات خمتلف  ،ومن
ومن هنا ف د استضاف النادي ً
ذلك:
الرقم
1

الفعالية
استضافة ندوة مجلة العرب ومسيرة
أربعين عاما

المشاركون
د .عبدهللا الغنيم
د.عبدالرحمن الشبيلي

الوقت
1427/3/14هـ

()5راشد الحمدان في ليلة وفاء ،ملحات عن تأريخ النادي األدبي بالرياض ومنجزاته مقاالت وقصائد وعروض لبعض مطبوعاته ،إعداد إدارة النادي،
ط 1435 ، 1هـ 2014 -م  ،ص . 91

13

2

استضافة ندوة الجمعية العلمية السعودية
اللغة العربية

3

معالم األدب الجزائري
الجزائر في عهد المصالحة
زيارة الوفد البريطاني لمجلس اإلدارة
والحديث عن جائزة بوكر في نسختها
العربية

5

زيارة وفد كلية المعلمين باألحساء لمقر
النادي

4

-12

د.عبدالعزيز الهالبي
بإدارة د.أحمد الضبيب
د .عائض الردادي
د.عبدالعزيز الثنيان
د.أحمد السالم
بإدارة د.عبدهللا الحيدري
جمال فوغالي
عثمان بدري
بيتر كالرك
سوزي جوينسون
استقبال
أ.د سعد البازعي،
د.عبدهللا الوشمي،
أ.حسين علي
حسين،أ.يوسف المحيميد،
د.محمد منور
رئيسا الوفد
د .فوزي عبد الرازق
د.لطفي السيد
استقبال د .عبد هللا
الوشمي

األايم الثقافية:

2007/3/14م

2007/4/25م
 1428 / 6 / 2هـ

1428/6/22هـ

يس ا ااتض ا اايف النادي مشا ا ااهد ث افي عربي أو عاملي مببدعي ا وابحثي ا ومنجزالا املختلف ،
متيحا فرص ا ااا تندر إاتحت ا للمث ف الس ا ااعودي كي يتواص ا اال مع ه ه الث اف أو تلك بش ا ااكل
مباشر و الق .
وحيرص النادي على التواصا ا ا ا اال مع املث فني العرب وغريهم حيثما كانوا  ،ومن هنا جاءت
"فكرة األدم الث افي اليت تس ا ا ااتض ا ا اايف مش ا ا ا ا دا ث افيا مببدعيه ون اده وإص ا ا ااداراته فاحتا اجملا
للمث فني السعوديني ليتواصلوا مع ذلك املش د  ...مباشرا" د6ي.
()6ينظر مثال  :أنشطة النادي األدبي بالرياض رصد وتوثيق  ، 2011 – 1432ط  3ص .100
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ومن تلك األدم:
الرقم
1

الفعالية
أمسية شعرية عراقية نسائية
ليلة دجلة والفرات

8/2/1430هـ
2
ندوة عن القدس بمناسبة اختيارها عاصمة
للثقافة العربية
3

يوم ثقافي ياباني
التعليم والخط الياباني وعروض مرئية

4

التراث الفني السوداني

 5ليلة ثقافية ألمانية حوار مع مثقفين ألمان
حول التعليم األلماني
الدكتور كالوزينغ رئيس القسم الثقافي في
السفارة األلمانية بالرياض
الدكتور كارستن فالبينر من الهيئة
األلمانية للتبادل العلمي كلمة حول
"الدراسة في ألمانيا"

المشاركون
د.فوزية أبو خالد
د.ميساء الخواجا
أ.هدى الدغفق
أ.د سعد البازعي
د.ماهر الكركي
أ.سحر الرمالوي
إدارة د.عبدهللا الوشمي
مجموعة ساكورا طالب
المدرسة اليابانية أنشطة
خاصة باألطفال
إدارة د.صالح المحمود
والدكتور عارف تكنة
الدكتور عبد القادر سالم
د .جاسر الحربش
د.فالح العجمي
د.ناصر محمد
إدارة
الدكتور عبد هللا الوشمي

الوقت
1429/5/7هـ
1430/2/8هـ

1431/1/27هـ
1430/6/22هـ
1432/2/6هـ

 -13الدورات التدريبية:
أقام النادي العديد من الدورات التدريبي اليت من شا ا ااأهنا أن ترت ي مبنسا ا ااوبيه ،ورواده م فنون
عديدة؛ إمياان من النادي أبمهي التدريب م االرت اء ابل ات ،وتنمي امل ارات ،وص ا ا ا ا ا ل املواهب،
وتباد اخلربات ،وسااعيا من النادي أال يرتك فرص ا تطويري تث يفي إال ويكون له في ا نصاايب ،ومن
تلك الدورات:
الرقم
1

الدورة التدريبية
دورة كتابة السيناريو

المشاركون
األستاذ الدكتور مصطفى
سليم من أكاديمية الفنون

الوقت
1430/1/12هـ
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2
3
4

دورة كتابة الرواية العالمية
دورة الخط العربي
دورة تحقيق المخطوطات

5

ورشة عمل للصغار من 12 – 6
لقاء تدريبي لرسوم التقليدية اليابانية

بالقاهرة ،واألستاذ
محمود الطوخي
الدكتور إبراهيم الخضير
األستاذ ناصر الميمون
األستاذ الدكتور عبد
العزيز المانع
مجموعة "ساكورا
المملكة

1430/7/25هـ
1430/8/3هـ
1430/9/8هـ
1431/12/3هـ

 -14املسرحيات وعروض األفالم:
تبىن النّاادي عرب عادد من املس ا ا ا ا ا اارحياات املوج ا إىل الطفال ،واألفالم الس ا ا ا ا ا ااينماائيا احملليا
ّ
والعاملي  ،آ ا على نفسا ا ااه أن تكون تلك الفعاليات ذات حمتوى حمرتم ،وأن يكون على قدر من
الت ني العالي  ،ومن تلك األعما :
الفعالية
الرقم
العرض المسرحي األول (استراحة
1
العيال)
 2عرض الفيلم العالمي يوم جديد في صنعاء
القديمة
 3عرض فيلم االسباني بعنوان المباراة
النهائية
 4عرض الفيلم الهولندي بعنوان باتجاه
العاصفة
 5عرض مسرحية بعنوان وجبة سريعة
إخراج األستاذ عبد الهادي القرني

المكان
مدارس المملكة

الوقت
1429/8/5هـ

مقر النادي

1429/11/18هـ

مقر النادي

1430/6/14هـ

مقر النادي

1430/6/21هـ

مقر النادي

1430/8/27هـ

 -15الربامج اإلذاعية والتلفزيونية:
حضا ا اار اإلعالم املرئي جنبا إىل جنب مع مناشا ا ااط النادي؛ ممثّال م قناتنا السا ا ااعودي الث افي ،
وعدد من ال نوات اخلاصا ا  ،وك لك الش ااأن مع اإلعالم املس ااموع؛ ممثّال م إذاع الردب ،واحلا
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ك لك م اإلعالم امل روء؛ ممثّال م س ااائر الص ااحف الس ااعودي  ،حبين تُرص ااد أنش ااط النادي من
ج  ،وت ام نش اااطات إعالمي م قلب النادي من ج أ رى؛ مس ااتثمرين أبعاده الث افي وكثاف
عددا من الربامج
رواده؛ ً
وإمياان بتمازج رسا ا ااال الث اف مع رسا ا ااال اإلعالم ف د اسا ا ااتض ا ا ااف النادي ً
التلفزيوني واإلذاعي  ،ومن أبرزها:
الرقم
1
2
3
4

الفعالية
المنتدى الثقافي اإلذاعي
الفهرست التلفزيوني
دروب أدبية
الخيمة الرمضانية

5

عرض مسرحية بعنوان وجبة سريعة
إخراج األستاذ عبد الهادي القرني

المكان
إذاعة الرياض
القناة السعودية األولى
قناة أوطان
مقر النادي بالتعاون مع
القناة الثقافية
مقر النادي

 -16أسبوع الرايض الثقايف:
من مناشط النادي ذات األثر امللموس ،وج وده امللحوظ ما أقامه من أسبوع ث ام عام
بعنوان :دأس ا ا ا ا اابوع الردب الث امي ،ال ي مشل الرحل والرواي والش ا ا ا ا ااعر والتاري وال كردت،
وكان من ض اامن ه ا األس اابوع إقام األنش ااط املنربي إىل جوار األنش ااط املتعددة األ رى من
املعارب وغريها.
اهلدف من ه ا األس ا ا ا ا ا اابوع التأكي َد على ال يم الث افي لالرتباط هب ا اإلرث الث ام
وكان
ُ
الكبري للردب املدين  ،وللردب العاصم  ،وللردب الث اف  ،وللردب األمري.
وا ميل م ه ه التظاهرة الث افي احلافل  ،هو إحياء ليالي ا م م ر النادي م السا ا ا ا ا ا اااع
الثامن والنصف من مساء كل يوم.
 -17ملتقى النقد األديب:
وم منشا ااط م م من مناشا ااط النادي ذات البصا اام اخلاص ا ا  ،سا ااعى النادي مشا ااكورا إىل
إقام ملت ى للن د األدخ ،إذ يُع ّد ه ا امللت ى أحد األوجه العلمي والث افي املتخصا ا ا ا اصا ا ا ا ا م
دورد يش ا ا ا اارتك فيه األكادمييون واملث فون
مس ا ا ا ااارات العمل الث ام ،وقد أص ا ا ا اابح موعدا علميًا ً
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واإلعالميون من أحناء اململك  ،وتش ا ا د سا اااعات نشا اااطه حراكا مثمرا على مسا ااتوى األوراق
العلمي اليت ت دم فيه ،وعلى مستوى املناقشات واحلوارات املتابع  ،وأ ريا فللملت ى دور فاعل
م االستعراب واملناقش اإلعالمي اليت تتابع تفاصيله.
وقد جاءت دورات امللت ى على النحو التام:
الملتقى
الرقم
 1الدورة األولى جاءت بعنوان( :الخطاب
النقدي في مراحله المبكرة)
 2الدورة الثانية بعنوان( :الخطاب النقدي
المعاصر في المملكة العربية السعودية)
 3الدورة الثالثة بعنوان( :الشعر السعودي
في رؤى النقاد :مقاربات ومراجعات)
 4الدورة الرابعة بعنوان " :الشعر السعودي
في الخطاب النقدي العربي"
 5الدورة الخامسة بعنوان " :الحركة النقدية
السعودية حول الرواية"
 6الدورة السادسة بعنوان" :القصة القصيرة
في المملكة العربية السعودية :مقاربات في
المنجز النقدي"

الوقت
1427هـ
1429هـ
1431هـ
1433هـ
1435هـ
1437هـ

 -18جائزة كتاب العام:
انطل ت ا ائزة ول يت أص ا ااداء رائع  ،وأبعادا كبرية ؛ من إعالن جملس إدارة النادي عام
نح للكتاب ال ي يفوز من ال
1429ه اا2008/م عن جائزة حتمل اسم دكتاب العامي؛ ُمت ُ
آراء املرشحني و ان التحكيم على أن يكون قد صدر م املدة احملددة.
اديرا لعط ااائ م العلمي واإلب ااداعي م
وهي ج ااائزة ُمتنح للب اااحثني واملب اادعني؛ تكرمياً اا وت ا ً
الكتاب الفائز.
وللجائزة جماالت متعددة ،هي:
أي الكتاب اإلبداعي داملسرح ،والشعر ،والرواي  ،وال ص  ،والسرية ال اتي ي.
بي الدراسات األدبي والن دي واللغوي .
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تي الدراسات الفني واإلعالمي والث افي .
وهل ه ا ائزة السنوي فائز حيظى مببلغ د100.000ي مئ ألف رد  ،ودرع ا ائزة ،وبراءة
ا ائزةد7ي.
 -19إصدارات النادي:
صدر عن النادي العديد من الكتب طوا عدة ع ود ،وإ ّن نظرًة إىل إصدارات النادي لتؤكد
احرتام ال ائمني على النش اار لل ارئ ،ففضا االً عن جودة املادة ،نرى التنوع م املوض ااوعات ،س ااعيًا
إىل حت يق تطلعات ال ّراء من خمتلف االجتاهات دالنثر احلدين ،والنثر ال دمي  ،والش ا ااعر احلدين،
ونثرا ي ،اليت انفت على مئتني وساابعني
اعرا ً
والشااعر ال دمي ،وال ضاااد الن دي م ال دمي واحلدين شا ً
إصدارا حىت عام 1437ها ا ا ا ا ا ا ا ،وقد دأب النادي مؤ را على إثبات بيان بكامل إصداراته م ذيل
كتبه الواثئ ي اليت يطبع ا ،مما جعلين أميل إىل عدم إثبالا هنا مع أمهيت ا ،إال أنين أش ا ا ااري إىل نزر
يسري من تلك اإلصدارات ،من البواكري وحىت كتاب ه ه الورقات د8ي؛ وهي:
احلصردن ددراس ي ،حممد بن سعد الشويعر1399،ها1978/م دكتاب الش ر1ي.
-1
ّ
 -2موت على املاء دقصصي ،عبدالعزيز مشري1399 ،ها1979/مدكتاب الش ر2ي.
 -3ص ا ااور عربي من إس ا اابانيا درحل ي ،عبدهللا حممد الشا ا ا يل1399 ،ها ا ا ا ا ا ا ا ا اا1979/مدكتاب
الش ر3ي.
 -4ابن طباطبا الناقد ،حممد بن عبدالرمحن الربيِّع1399 ،ها1979/م دكتاب الش ر4ي.
 -5بااالدان والازي ا ا اات لاناخاب ا ا ا ماان الاكات ا ا اااب الس ا ا ا ا ا ا اعااوديااني ،عاب ا ا اادهللا حمام ا ا ااد اباان ايااس،
1399ها1979/م دكتاب الش ر5ي.
 -6غياب الك ف دديواني ،د.عبدالرمحن بن إبراهيم العتل1437،ها.2016/
 -7ارج النص دقصصي ،صالح ال رشي1437 ،ها2016/م.
 -8حدين ما أقسام ا وأحكام ا ،حممد عبدالرمحن املف ّدى1400 ،ها1980 /م
()7ينظر :فعاليات النادي من 2435 -1398ه ( 2014 -1978م ) ،إعداد إدارة النادي ،ط1435 1هـ 2014 -م ،ص .93
( )8ينظر مثال :إصدارات النادي من 1435 – 1399هـ 2014 -1978م ،إعداد إدارة النادي ،ط1435 1هـ 2014م.
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 -9أدب اخلواص ،احلسني بن علي احلسني الوزير املغرخ ،حت يق :محد ا اسر1400 ،ه ا ا ا ا ا ا اا/
1980م
معاانة شاعر دديواني ،د .حممد بن سعد الدبل رمحه هللا1405 ،ها1985 /م
-10
 -20اجملالت:
صدر عن النادي جملتان ،ونشرة ،واجمللتان مها:
أ) جمل قوافل د1413ه اا1993/مي ،وتعد من أقدم اجملالت اليت تصدر عن األندي األدبي ،
وقد صدر العدد الرابع والثالثون من اجملل م ذي ال عدة من عام 1437ها.
ومن أكرب مميزالا قدرة ال ائمني علي ا -ومن م رئيس حتريرها احلام د .حممد ال س ا ا ا ا ا ااومي -
س ا ا ا االمه هللا -على اس ا ا ا ااتكتاب النُخب من األدابء واألديبات ،واألكادمييني واألكادمييات من
خمتلف جامعاتنا الس ا ا ااعودي  ،وغريها ،مما جعل ال ّراء م غاي الش ا ا ااوق إىل تل ي العدد ا ديد
ال ي يطالع م بكل جديد مفيد.
ب) جمل ح و د1425ها ا ا ا اا2004/مي اليت تتميّز أبهنا حم ّكم  ،وهي ب لك تس م م دم
األكادمييني املعنيني بتحكيم حبوث م ،واإلفادة من ا م ترقيالم العلمي  ،وص ا ا ا ا ا اادر من ه ه
اجملل الرائدة اثنا عشر عددا.
ت) نشاارة داألدبيّ ي ،وقد صاادر العدد األو من ا م1412/7/5ها ا ا ا ا ا ا اا ،وهي " نشاارة نصااف
ش ري " ،لتستمر م تسع وسبعني عددا.
 -21السمعبصرايت:
من ج ود النادي اليت حيس ا ا ا ا ا اان ذكرها م ه ه الورقات إصا ا ا ا ا ا ااداره العديد من اإلصا ا ا ا ا ا اادارات
دالسمعبصري ي ،ومن ا:
أي
بي
تي

 Cdأبو عبد الرمحن الظاهري.
 Cdغازي ال صييب ،املث ف واإلداري والشاعر.
 Cdأفالم السينماء.
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-22

اإلعالم اجلديد:

مما ال ميكن إغفاله م صدد ذكر ج ود النادي تواصله مع ا م ور عرب ثالث حساابت
م اإلعالم ا ديد ،من ال انف ة دتويرتي،
 احلساب الرئيس :د@adabiriyadh1ي. حساب ملت ى الن د األدخ د  @multaqaa5ي. حساب منتدى الشباب د@mchabab13ي.إضاف إىل حساابت النادي األ رى عرب :
 دالفيس بوكي أدخ الردب. دالتل رامي .adabiriyadh داالنست رامي. adabiriyadh-23

خدمة ذوي اإلعاقة:

مثت ج د نوعي متميز كان للنادي فيه نصا ا اايب كبري ،ذلك هو النشا ا اااط املتصا ا اال ب وي
اإلعاقات ا سا ا ا ا ا ا اادي ًّ ،أد كان نوع تلك اإلعاق  ،و ًّأد كان مس ا ا ا ا ا ااتوى من قُ ِّدرت عليه تلك
اإلعاق .
وقد ن ّف النادي ال املدة من د 1436 – 1407ه ااي ست عشرة فعالي خلدم ذوي
اإلعاااقا  ،وتنوعاات الفعاااليااات املن ّفا ة بني اهتمااام مبعاااقني من البااارزين املؤثرين م اجملتمع على
أعلى مسااتوى ،أو دعم للشااباب من ا نسااني ،وخباصا ذوي املواهب األدبي  ،وذلك ابلتعاون
بني النادي وبني ج ات ذات ا تصا ا ا ا ا ا اااص؛ مثل :جمموع تفا التطوعي ابلردب ،ومجعي
املكفوفني اخلريي مبنط الردبد كفيفي ،ومن تلك الفعاليات ما نشري إليه م ا دو التام
د9ي:
( )9ينظر :جهود النادي األدبي بالرياض في خدمة ذوي اإلعاقة من 1436 -1400هـ 2015 – 1980 -م.
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الفعالية
الرقم
حفل تكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا
1
محاضرة " حول األدب اإلسالمي"
2
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا
أمسية أدبية منوعة لذوي اإلعاقة
3
مشاركة الكاتبة والمؤلفة الكفيفة سارة المسعود في
4
(تجارب شبابية)3
 5تدشين تحويل بعض مطبوعات النادي إلى طريقة (برايل)
برعاية معالي نائب وزير الثقافة واإلعالم د.عبد هللا الجاسر،
وحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية
بمنطقة الرياض د .ناصر الموسى ،إدارة محمد عابس

الوقت
1407 /3/28هـ
1413/5/14هـ
1432/11/13هـ
1436/4/22هـ
1436/5/25هـ

 -24جلان النادي خارج مدينة الرايض:
للنادي أربع ان ث افي  ،أنشئت م العديد من احملافظات على النحو التام:
 حمافظ اخلرج1432 ،ها حمافظ اجملمع 1435 ،ها حمافظ اثدق1426 ،ها حمافظ األفالج1437 ،هاوهي ان معني ابكتشاف املواهب ،وإبراز أتري احملافظات وأدهباد10ي.

( )10ملزيد من االطالع حول جهود هذه اللجان ،يراجع موقع النادي االلكتروني في الشبكة العنكبوتية ،القائمة الرئيسية ،اللجان الثقافية.
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اخلامتة
وم تام ه ه ا ول املاتع م ج ود النادي األدخ م الردب ال ي بلغ أشدَّه وانف
فإين أشري إىل عدد من التوصيات العملي املنبث من واقع ا ود امل كورة للنادي
على أربعني عاما ّ
مرت اإلشارة إىل نزر من ا.
مما ّ
أود الرتكيز هنا على ع د توأم وشراكات بني النادي األدخ وا ات ذات العناي ،
و ّ
ا ات اليت من شأهنا أن تس م م املزيد من جناح النادي ،أو ا ات اليت من ح ا على النادي
أن يس م مع ا م أداء رسالت ا املنوط هبا ،ومن تلك االقرتاحات م ه ا امل ام ما يلي:
 -1ع د توأم شراك بني النادي وبني داألندي الردضي ي م احلدود ا غرافي للنادي؛
إلقام الربامج الث افي  ،وإحياء األمسيات الشعري  ،وع د الدورات التدريبي مما يعود
على شباب الوطن ابملنفع .
 -2ع د توأم شراك بني النادي وبني دوزارة التعليمي؛ لإلفادة من الطالب ذوي امليو
األدبي  ،والسعي املبكر الكتشاف مواهب م ،ومن مث تطويرها ،وص ل ا ،بربامج
متخصص َوفق طط حمكم معدَّة هل ا الغرب النبيل.
 -3ع د توأم شراك بني النادي وبني دوزارة الشؤون اإلسالمي ي؛ لإلفادة من النادي م
إعداد بعض املواد األدبي من موروثنا الشعري والنثري ،لتس م م إثراء املادة األدبي
لدى طباء ا وامع األفاضل ،وأئم املساجد ،والدعاة ال ين حترص الوزارة على
االرت اء هبم.
 -4ع د توأم شراك بني النادي وبني دمركز حممد بن انيف للمناصح والرعاي ي؛ ملواكب
ظروف املرحل ومتطلبالا ،وملا يتمتع به النادي من انتساب النخب إليه من ذوي
اإلمكاانت األدبي  ،وملا يتميز النادي به من عضوي العديد من الشخصيات املرموق ،
اليت من شأهنا أن تُس م مع املركز م مبادرات إنساني متخصص م تصحيح املفاهيم،
وإعادة التأهيل ،والدمج ،والتعايش مع اجملتمع م حب متباد وراح واطمئنان.
 -5ع د توأم شراك بني النادي وبني داألقسام العلمي ي م ا امعات م خمتلف اجملاالت
 ،مبا م ذلك األقسام العلمي التطبي ي اليت من شأهنا أن تفيد من املوروث األدخ،
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الطب مثال من شأنه أن حيظى خبدم النّادي عن طريق إثرائه أبدبيات الطّب،
فمجا
ّ
أو مبشاركته م كتب ذات عالق  ،مثل ما يتعلق ابألطباء الشعراء ،أو حنو ذلك.
 -6ع د توأم شراك بني النادي وبني داملديري العام للسجوني؛ إلقام األمسيات األدبي ،
والربامج الث افي التوعي  ،والدورات التدريبي املناسب لنزالء اإلصالحيات.
 -7ع د توأم شراك بني النادي وبني دوزارة العمل والتنمي االجتماعي ي؛ للوصو إىل
شرحي م م من شرائح جمتمعنا الغام ،شرحي داألحداثي ممن ميكن لألدب ممثال م
النادي األدخ م الردب ،أن يلج إىل عوامل م فيس َم م إعادة أتهيل م ،وم اكتشاف
مواهب م م اإلل اء ،وحفظ النصوص ،وحنو ذلك ،مما يكفل روج داحلدثي عضوا
انفعا م جمتمعه.
ً
 -8ع د توأم شراك بني النادي وبني دا ات الداعم ي ،وداملؤسسات الراعي ي؛ مثل:
الراجحي اخلريي  ،والسبيعي اخلريي  ،واملزيد من البنوك ،وحنوها؛ اص م رعاي الربامج
ذات الصل م دم اجملتمع.
 -9العناي أببناء اجملتمع م خمتلف أعمارهم ،والرتكيز على الناشئ اص  ،وميكن م ه ا
ا انب اقرتاح التعاون بني النادي ودوزارة التعليمي إبصدار ثالث جمالت متخصص م
األدب ،من أهم مميزالا أهنا إبداعات أبقالم أبنائنا وبناتنا م املدارس ،تتناو األدب
شعرا ونثرا ،من ال إبداع طالبنا وطالباتنا سواء أكان ذلك من من وهلم أم من
م وهلم .ومن امل رتح هنا أن تكون اجملل األوىل لطالب املرحل االبتدائي بعنوان :األديب
الصغري/األديب الصغرية ،واجملل الثاني للمرحل املتوسط بعنوان :الفىت األديب ،الفتاة
األديب  ،والثالث للمرحل الثانوي بعنوان :األديب /األديب .
 -10اقرتاح نشرة ش ري بعنوان داملتخصص ي ،تتلخص فكرلا م خماطب شرائح متعددة
م اجملتمع ،بكاف أطيافه ،م خمتلف أعمارهم ،وأحواهلم ،وظروف م ،حامل كل ش ر
عنواان لإلضاءة حوله ،وبتعبري آ ر :هي أشبه مبلف العدد الصادر م جمل دقوافلي،
إال أهنا تكون م متناو اليد ،من حين كوهنا قابل للتوزيع ،مع س ول قراءلا م
األماكن العام  ،وعلى سبيل املثا فمن املمكن أن يكون أحد أعدادها :داألدب
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يروح عن
والتجارةي ،فتُجمع امل االت األدبي واألبيات السيّارة حو ه ا املوضوع ،مما ّ
النفس ،ويثري اجملتمع ابألدب ،وينمي املوهب ال وقي  ،وي ِّرب األدب للنفوس ،ومن
العناوين امل رتح ألعداد ه ه النشرة داألدب واملربي ،و دالعيدي ،ودالنجاحي،
وداحلجي،
ودالسفري،
وداألمي ،وداألبي  ،ود األ تي ،وداألخي ،ود املعلِّمي،
َّ
ّ
ودرمضاني ،وحنو من املوضوعات املتوالدة املتفت اليت ال تكاد ُحتصر ،املستوحاة من
مناسبات اجملتمع املتعددة املتنوع .
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،
وصل ل ل ل لللى هللا وسل ل ل ل لللم على نبأل حممد الذي أ
وصحبه أمجعأل.

على األدب وكافأ عليه ،وعلى آله
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املراجع:
 -1إصدارات النادي من 1435 – 1399ه ا ا 2014 -1978م ،إعداد إدارة النادي،
ط1435 1ها 2014م.
 -2أنشط النادي األدخ ابلردب رصد وتوثيق ،ط . 2011 – 1432 3
 -3ج ود النادي األدخ ابلردب م دم ذوي اإلعاق من 1436 -1400ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا -
2015 – 1980م.
 -4شخصيات من النادي من 1435 -1395ها ا ا د 2014 -1975مي إعداد وت دمي
د .صا ا ا ا اااع بن عبد العزيز احملمود ،ود .عبد الرمحن بن إبراهيم العتل ،ط1435 ،1ها
 2014م. -5الفاض ا ا ا اال ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمام األزدي ،أبو العباس ،املعروف ابملربدا
 ،دار الكتب املصري  ،ال اهرة ،الطبع  :الثالث  1421 ،ها
 -6فع ا ااالي ا ااات الن ا ااادي من 1435 -1398ه د 2014 -1978م ي ،إع ا ااداد إدارة
النادي ،ط1435 1ها 2014 -م.
 -7قاموس األدب واألدابء م اململك العربي السعودي  ،دارة امللك عبد العزيز1435 ،ها
 -8حملات عن أتري النادي األدخ ابلردب ومنجزاته م االت وقصا ا ا ااائد وعروب لبعض
مطبوعاته ،إعداد إدارة النادي ،ط 1435 ، 1ها 2014 -م.
 -9مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هال بن أسد
الشاايباين ،حت يق :شااعيب األرنؤوط  -عاد مرشااد ،وآ رين ،إش اراف :د عبد هللا بن
عبد احملسن الرتكي ،مؤسس الرسال  ،الطبع األوىل 1421 ،ها  2001 -م
 -10منرب احلوار رصا ااد لألنشا ااط الث افي اليت أقيمت ما بني 1431-1427ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا -
2010 – 2007م ،ط1431 1ها 2010 -م.
 -11موقع النادي األدخ م الردب على الشبك العنكبوتي د االنرتنت ي.

