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إن الكتابة األدبیة مهما كان نوعها أو جنسها فهي تعتبر عمال إبداعیا محضا تتداخل  
نتاجه ووضعه في المكانة التي یستأهلها ولعل من أهم العوامل . العدید من العوامل في تشكیله وإ

في  كل العوامل األخرى التي تساهم علىالتي تلعب الدور األبرز في هذا األمر والتي تتقدم 
فموهبة المبدع  من وجهة نظري هي العامل األساس الذي . الموهبة : تشكیل هذا العمل؛ هي 

أهم  إلبراز وتبیینوبحثي هذا هو محاولة ، ز في رسم التمیز ألي عمل إبداعيیلعب الدور األبر 
ما من شأنه صقل وتهذیب هذا العامل الرئیس واألساس في عملیة الكتابة اإلبداعیة األدبیة  

  . وتحدیدا عند الكتاب المبتدئین
          .؛ اإلبداع الكتاب المبتدئین ؛دبیة األ الكتابة ؛الموهبة : الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
       The literary writing in all its kinds or its genres is a pure creative 
work within which many factors overlap in its formation to put it in 
the deserved position. 
       Perhaps one of the most important factors that play a leading role 
in this issue is: talent. From me, Creative talent is the fundamental 
factor that plays the most prominent role in drawing excellence for 
any creative work. This study is an attempt to identify the factors 
contributing in the formation and refinement of the creative writing 
process in beginner authors.  
Keywords: talent ; literary writing ; beginner authors ; creativity 
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ــة ـــ ــــ ـــ   :  مقدمــ

هما م ه األخیرة هذو  ،هي من عملیات الخلق واإلبداعالكتابة األدبیة عملیة  إن 
العدید من تتداخل فیه  إنتاجها عمال یبقى ،وأصنافها اجناسهأ اختلفت صورها وتعددت

ولكن  .غیرهاوالعقلیة  و  ،والتربویة ،والثقافیة ،جتماعیةواال ،النفسیة ، منهامعقدةالعوامل ال
نتاجا فكریا إ بوصفهاوفیما یبدو لي من خالل تتبعي المتواضع لعملیة الكتابة األدبیة  

 إال أن أهم عامل ،التي ذكرناها سابقاالعدیدة كل تلك العوامل رغم تداخل بفإنه ، نسانیاإ
من وجهة  ،وم كل تلك العوامل األخرى إال بهفیها، بل واألساس الذي ال یمكن أن تق

باعتبار أن الموهبة تعد العامل األساس وذلك  ،الموهبةاألقل، هو عامل  علىنظري 
، وصاحب الدور تشكیل العمل اإلبداعي األدبي، من جهة واألكثر أهمیة وفاعلیة في

، فشلهاو أ بداعیةاألبرز واألخطر في رسم مالمح هذا العمل من حیث نجاح العملیة اإل
من عن غیرها المتمیزة فصل بین اإلبداعات الفارق الجوهري في الدوما یشكل  وهو ما

  .مثیالتها األخرى
تمیز بها الموهبة في العمل التي ت مكانةالخصوصیة و ال هذهوعلى الرغم من كل 

وذلك  ،هاوصقل هاوتقویم هاتهذیبدورها یظل ناقصا في حالة عدم  إال أن ،عامةبداعي اإل
المتمیز تلعب دورها  حتى صقلهامعینة للیات آلى إتحتاج  اخامملكة فطریة باعتبارها 

  .على الوجه األكمل
، وبالنظر للمكانة التي تتمتع بها الموهبة في العمل وقوفا عند هذا األمرو 
لعملیة الكتابة  األساستعد العامل الضروري و  ، كما سبقت اإلشارة إلیه،، لكونهااإلبداعي

 دونمن تاما، ومقنعا ال عمل إبداعي أدبي قد یكون ن أوباعتبار ، من جهة، األدبیة
ال یمكنها كعامل أساس في العملیة  ، أیضا،ولكونها، توفرها في المبدع، من جهة ثانیة

من ذا كانت مهذبة ومصقولة، إال إاإلبداعیة األدبیة أن تودي دورها على الوجه األكمل 
وهبة تتمثل في كیفیة التعامل مع الم شكالیة في هذا األمرإفقد وجدت أن ثمة  جهة ثالثة،

  .دبیةالرئیس في العملیة اإلبداعیة األلتؤدي دورها 
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لوضع أسس عملیة، ووضع آلیات جاء بحثي هذا محاولة ساس فقد وعلى هذا األ     
تحدیدا ، و دبیةممارسي الكتابة األلدى من شأنها أن تصقل وتهذب الموهبة موضوعیة 

إنتاج العمل اإلبداعي دورها الریادي على أكمل وجه في  تؤديحتى  ،المبتدئین منهم
وما . هي الموهبة؟ ما: ، وهو و جوهريوذلك من خالل إجابتي عن سؤال مهم األدبي، 

تقوم بمهمتها الریادیة لتجعلها  تهذیبهاهي أهم اآللیات التي من شأنها أن تقوم بصقلها و 
  .عیة ؟ل فارقا جوهریا في العملیة اإلبدایتشككي تساهم في ، ولدبیة في عملیة الكتابة األ

  ماهیة الموهبة : وال أ
  : التعریف اللغوي :  1

أي أعطى شیئًا ، )وهب(من فعل مأخوذة كلمة الموهبة من الناحیة اللغویة         
ها لغویا في لسان لقد جاء في تعریفو  مجاناً، فالموهبة إذًا هي العطیة للشيء بال مقابل،

َ ، فوهبه یَ وواهبه وجمعها مواهب، الهبة، بكسر الهاء: والموهبة... ":یلي ما العرب  بهُ ه
   1".العطیة: كان أكثر هبة منه ، والموهبة : هبه ویَ 
  :جاء كاآلتي فقد اللغة العربیة المعاصرة تعریفها في معجم  أما
  " 2استعداد فطري لدى المرء للبراعة في فن أو نحوه) نف:(ج مواهب] : مفرد [موهبة " 
  :المعنى االصطالحي للموهبة : 2
، ویرجع ذلك لكون أن صطالحیة للموهبة  كثیرة ومتعددةلقد جاءت التعریفات اال      

بني على الجانب  امفمنها ، ت قد تم بناؤها على جوانب مختلفةته التعریفامختلف ها
ارتباطات خاصة ، ومنها ما بني على ومنها ما بني على الجانب التربويالكمي، 
فات االصطالحیة التي عرفت بها الموهبة، هو ولعل من بین هذه التعری. 3بالمجتمع
، أو المقدرة الطبیعیة القدرة في حقل معین :" الذي عرفها بأنها)  كارتر جول (تعریف 

، درجة كبیرة رسم والموسیقى وال تشمل بالضرورةال ذات الفاعلیة الكبرى نتیجة التدرب مثل
قدرات خاصة ذات  "  :بأنهافها الذي عر  ،)النج وایكو(تعریف ، و كذا 4"من الذكاء العام

 .5" إن بعضها قد یوجد بین المتخلفین عقلیًا  بل ،أصل تكویني ال ترتبط بذكاء الفرد 
سمات معقدة تؤهل الفرد  : "أیضا التي عرفتها على أنها ) نادیا هایل السرور (وتعریف 
رد الذي وبذلك فالموهوب هو ذلك الف. لمرتفع في بعض المهارات والوظائفلالنجاز ا
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عیسى سعد العوفي وعبد (و كذا تعریف  6ّ.یمتلك استعدادا فطریا وتصقله البیئة المالئمة
هي درجة عالیة من القدرة في مهارة :" ن عرفاها على أنها لذی، ال)الرحمن علوي الجمیدي

   7". معینة
ًا هو ذلك الفرد الذي یكون أداؤه عالی:" (بقوله  )  الیكوك(فیعرفه  :الموهوب أما 

ملحوظة بصفة دائمة في مجاالت الموسیقى أو الفنون أو القیادة االجتماعیة أو  بدرجة
  8)األخرى من التعبیر األشكال

ــآلی :ثانیا ــ ـــ   :ات صقل الموهبة ـ
لى نقطة بالغة إال بد من اإلشارة  ،آللیات التي تصقل الموهبةاقبل التحدث عن 

  ما إذا كانفي وجوب الوقوف على تحدید نقطة جوهریة تتمثل في نظري وهي  ،األهمیة
ه لیمتلك الموهبة التي تؤه ق طریقه في هذا المجال،الذي یرید أن یشالكاتب المبتدئ 

وبالخصوص  ،في أي فن من الفنون 9شيء جدید إنتاجبوصفه ألن اإلبداع  .م الألذلك 
أي لیست  ،بلرغبة فحسللیس خاضعا   ،نواعهاأشكالها و أفي فن الكتابة األدبیة بشتى 

بداعا إتجعل من عمله  التيهي  ، إن صح التعبیر، لهذا العملأو المبدع منتج ال رغبة
أو موسیقیین ألننا  ،أو شعراء ،ن نكون كتاباأدق ال یمكن أو بمعنى أ .وتجعل منه مبدعا
في حالة غیاب الموهبة التي هي عطیة ربانیة  ،وحدهاالرغبة ألن  ،كنرید أن نكون كذل

أو اإلبداع  ،ة بتاتا على جعل الكتابة األدبیةغیر قادر  ،فیها للرغبة أو اإلرادةوال دخل 
  . بداعا حقیقیا راقیا إبشكل عام یكون 

في هذه الحالة ، فإنه لدى النازع للكتابة األدبیة )الخام(في حالة توافر الموهبة أما 
لتكون قادرة هبة اآللیات التي یتم من خاللها صقل هذه المو نتحدث عن تلك یمكننا أن 

تنقسم أنها من وجهة نظري  أرىهذه اآللیات التي . اإلبداعفي التمیز و على صنع الفرق 
الذي یساعد على التحصیل المكتسب ب في الغالبعالقة ، له شق خارجي شقین؛إلى 

له المبدع، و  الكاتب أولصیق بشخصیة شخصي شق و  للكاتب معرفيو جمع تراكم ثقافي 
    .وبیئتهمع محیطه كه و تعامله بسلو مباشرة عالقة 
 التراكمي والفكري الثقافي خاص بالتحصیل شق األول، وهو الفیما یتعلق بال أما      
  : جوهریتین، وهما  ألتینمسیتضمن  هأن فرأیت
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  :كاتب المبتدئللثراء الرصید المعرفي والثقافي إضرورة :  1
دائیة أعملیة ذهنیة " : هي خاص بشكلالكتابة بشكل عام، والكتابة األدبیة ن إ      

وتتسم بالصعوبة   ،تقریبامكونة من مجموعة من العملیات التي تجري في شكل متزامن 
فكار والمعاني والصور الخلق واالبتكار من خالل تحول األوالتعقید ألنها تقوم على 

ت بنائیة ، وفي جملتها عملیاالمجردة التي یمتلكها الكاتب إلى رموز خطیة مؤثرةالذهنیة 
معالجة إلى ، وهي عالوة عن كونها تهدف  10."أو المضمونتراكمیة من حیث الشكل 

 وأ ،و تاریخیةأ ،و عاطفیةأ ،و نفسیةأ ،جتماعیةاكانت أبعض القضایا المختلفة، سواء 
، فهي أیضا ها موضوعا لهاالتي قد تتخذ قضایا اإلنسانیة األخرىو غیرها من الأ ،فلسفیة

یصب فیه أدبي طار أو قالب إأو داة أباعتبارها ال تمثل مجرد  هدف في حد ذاتها
 في حد ذاتها تعد هدفا التي قد تتناولها تلك الكتابة بل هي موضوع من المواضیع 

  .في العملیة اإلبداعیة، أیضا، اأساس
هذه و تدعیم تهذیب  ،الموهوب على الكاتب، فإنه یصبح من الواجب هناومن       
الذي المعلوماتي المعرفي والثقافي و تأمینه للرصید الكافي من الثراء  من خالل الموهبة

 .بداع مقنع تقدیمه إلإلى التحكم في جوانب موضوع كتابته األدبیة، وبالتالي یمكنه من 
هو روایة تعالج  )الموهوب (  لهذا الكاتبن العمل األدبي اإلبداعي أذا اعتبرنا إفمثال 
عمله مقنعا للقارئ أن یكون فلیس من الممكن  ،یل المثال، على سبمعینة اجتماعیة قضیة

 معرفیة خلفیة لهكن تلم  ما، موهوبا في مجال الكتابةن كان مبدعه إ و  حتىأو المتلقي، 
من  ابعضفي الوقت ذاته ویمتلك  ،من جهة ،تتعلق بالمجتمع الذي یكتب عنهاجتماعیة 

من جهة ، صوص علم نفس الشخصیةوبالخ ،المتعلقة بعلم النفسالتراكمات المعرفیة 
الجهل و  العنصر الجوهري في العمل الروائي يالشخصیات هن أباعتبار ، وذلك خرىأ

فشلها  بالتالي لى تسطیحها، و إتركیباتها النفسیة قد یؤدي  يتشكیال سلیما یراعبتشكیلها 
   11 .برمته بداعي اإل وفشل العمل

الرصید الثقافي والمعرفي إثراء  عملیة: ، أي عملیةهذه الن إف ،وجهة نظري منو       
في  التكوین المعمق: هوأوالهما   ؛إنما تتم بوسیلتین أساسیتین، الموهوب المبتدئلكاتب ل

اسة كل ما یتعلق به ، وذلك من خالل دراسته و در الجنس األدبي الذي یكتب فیهمجال 
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متمیزین في ذلك ، واالطالع على أكبر عدد من أعمال الرواد والكتاب المن تقنیات
یتخصص  أراد أن  موهوبا مبتدئان كاتبا أفترضنا، فمثال لو ا .الصنف أو النوع األدبي

ودراسته  كل ما یتعلق بهذا الفن  علىاالطالع ، فال بد له من ، مثالالشعرفي كتابة 
سواء ما تعلق بتقنیاته كمعرفة علم العروض، وتقنیات األنواع الشعریة األخرى كشعر 

 كمعرفة نشأته  ؛بما له به عالقةو ما تعلق أ و بعض األنواع المستحدثة،أة، التفعیل
أو  عصور  وغیر ذلكالعبر  الجنس التي مر بها هذاالمحطات التاریخیة هم أو  ،وتطوره

العدید من اكتساب حتى یتمكن ، كم من القصائد واألبیات الشعریة كبرأما تعلق بحفظ 
لما یسمى باألذن امتالكه ، و التي من أهمها المهارات التي تساعده في إبداعهمن 

  .لكل من یكتب في هذا الفن  ةالضروریالمكتسبات التي تعد من الموسیقیة 
مختلف المواضیع ضرورة تثقیف الذات، وذلك بمطالعة وقراءة  ، فهو أما ثانیهما     

سیساهم في وهو ما  ،المختلفةوالفكریة یة التخصصات العلمیة والثقافالمتعلقة بمختلف 
یذكي المعرفة الشاملة لدیه ویوسع من باعتباره س ،للكاتب المبدعالمعرفي تنمیة الجانب 

یجابا على عملیة الكتابیة نعكاسا إادون أدنى شك سینعكس  ، وهو مافاقه المعرفیةآ
قوقع في یقتصر على الت یجب أن ال و القراءة أالنوع من المطالعة  اوهذ .لدیهبداعیة اإل

، بل یجب أن یتوسع بحیث یشمل االطالع والمطالعة مجال التخصص األدبي فحسب
 ،قتصاداالو  السیاسةو  ،جتماععلم االو  ،علم النفسك ،للعدید من العلوم والفنون األخرى

  .الخ ... القانون و  ،التاریخ و  ،اإلعالم و 
  :التعامل اإلیجابي مع العملیة النقدیة :  2
ولكي   12،ن النقد هو الذي یقوم بتقییم  وتقویم العمل اإلبداعيأمن المعروف       

ویتطور ویصبح  ،عند الكتاب أو المبدعین المبتدئین الموهوبین یستقیم العمل اإلبداعي 
ثالث رى أنها تتمثل في أهذه األخیرة التي  ،من مواكبة العملیة النقدیة له ال بد  ،ذا شأن

  : هيعملیات جوهریة، و 
  : ذاتي ـــــد الالنقـأ ـ 

تراكمات معرفیة ومن  ،عملیة نقدیة یقوم بها المبدع ذاته بما یملكه من مهارة وهو     
، وذلك من خالل المراجعات وتصویبه بداعي وتهذیبهتقویم عمله اإلتمكنه من وثقافیة 
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دخال التصحیحات المناسبة علیه المتكررة لذلك العمل  أكمل  في غایة إخراجهإلى ، وإ
  .وجه ممكن

  :تقبل العملیة النقدیة  - ب 
إن أي عمل إبداعي مهما كانت جودته لن یصل بأي شكل من األشكال إلى حد        

هذا العمل سیعتریه حتما في جانب من جوانبه، وبالتالي فإن  ن النقصإالكمال، ولذلك ف
، مواطن الجودة فیهحتما على قف ـتي ستال ةالنقدی یةسیكون عرضة للعملحال ظهوره 

أهم ما على ، ومن هنا فإن وتبین نقصه وقصوره ،یتضمنهاعلى تلك الهنات التي كذلك و 
 والتعامل معها بكلهو التحلي برحابة الصدر وتقبل العملیة النقدیة في هذه الحالة المبدع 
التي تتضمنها إلى أقصى حد و المالحظات التوجیهات من ومحاولة االستفادة ، ایجابیة
، والمساعدة في تدعیم عمله بداعیةاإل موهبتهو ته ، ألن ذلك من شأنه تهذیب ملكممكن

 13.أكثر حسنا و تقبال في الساحة اإلبداعیةلیكون و تطویره اإلبداعي 
  : النقد والتقویم  استهداف- ج 

في العمل  اسما وأسمعة یرید أن یشكل لنفسه المبتدئ الذي لكاتب ا ال یكفي       
   أن یتعامل مع العملیة النقدیة ویطورها ن یصقل موهبته اإلبداعیة أو  ،لراقياإلبداعي ا

أن ، وذلك بهاله من استهدافبل ال بد  ،تقبلها وعدم االعتراض علیهامن خالل فقط، 
والطرق الممكنة للنقد بشتى الوسائل نتاجه اإلبداعي  فیعرضیجعل منها هدفا یسعى إلیه، 

معظم الحاالت ذلك ألنه في ، وتقویمهم لها، م وتقییمهمختصاص وطلب رأیهعلى ذوي اال
مثل ناد أدبي  ،المبتدئین حبیسا في دائرة صغیرة قد یكون العمل اإلبداعي لبعض الكتاب

یكون معروضا على أن أو  ،أو معروضا على جماعة بسیطة من األصدقاء ،مثال
وهو  ،مبدعمجال الذي ینشط ویكتب فیه الفي الختصاص البعض من غیر ذوي اال

و یقوض عملیة ، من جهة، العمل اإلبداعيسیؤثر سلبا في صیرورة تطور األمر الذي 
بداعي الذي ال ألن العمل اإل، ،من جهة ثانیةبداعیة عند المبدع نمو وصقل الموهبة اإل

، فكالهما الشمس ضوءل النبات الذي ال یتعرضه كمثل یتعرض للعملیة النقدیة یكون مثل
  .مشوهاناقصا، أو ینمو إما حتى وان نمى فس
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، بشخصیة الكاتب المبدعاللصیق ، وهو الشق الشق الثاني خصأما فیما ی
                 : ، نقطتین جوهریتین، وهما نه یتضمنأفرأیت  ،بسلوكه و تعامله مع محیطهوالخاص  

  : برــــــتجنب الغرور والك - 1
ي ه ،لتطور الفكري والثقافي واإلبداعيكبر آفة من آفات التعلم والتحصیل واأإن       

من  ،یة العملیة على المردود اإلبداعيثرهما بلیغ جدا من الناحأ ذلك أن ؛الغرور والتكبر
هم اآللیات الفعالة التي تقوم أألن من  ،جهة وعلى الصیرورة اإلبداعیة من جهة األخرى

هي العملیة النقدیة كرنا، كما سبق و ذ ،وتصقلهاوالتي تهذب الموهبة العملیة اإلبداعیة 
 النقد أنواع ذا كان المبدع متكبرا فلن تسمح له نفسه بتقبل أي نوع من إوبطبیعة الحال 

ستفادة من هذه مكانیة االإعلیه بالضرورة األمر الذي سیفوت وهو  ،من كانكیف كان وم
 ن الغرور قد  یكون حجابا على أعین المغرورین یجعلهم ال یرونأكما . العملیة

نتجونها هي أعمال یبداعیة التي اإلعمالهم أن أ یعتقدون دوماكما یجعلهم  ،همءخطاأ
  .لتقویمل ، وال للتقییمال غیر قابلة وبالتالي فهي  14كاملة ال زلل وال خطأ فیها،

من شأنها تفویت الفرصة  ،، المتمثلة في الغرور والكبرالنفسیة السلوكیةهذه الخلفیة     
أهم  ، لذلك فإن تجنبها والبعد عنها یعد أحدلتهذیب موهبته وصقلها على الكاتب الموهوب

       .الطرق المؤدیة لصقل الموهبة اإلبداعیة و تهذیبها
  :واألهدافتسطیر الغایات  - 2

فه و غایاته من ن من أهم أسباب نجاح  العمل اإلبداعي للكاتب هو تسطیره ألهداإ      
دفا من األهداف النبیلة ل البد أن یتضمن هن هذا العمإ إذ ،خالل هذا اإلبداع

بداع إأو أن یكون أي  ،جل الكتابة فقطأألنه ال یمكن أن تكون الكتابة من  ،المشروعة
قد تكون ذات بعد اجتماعي كأن یكون هدف  ،نما للكتابة غایاتإ هدفا في حد ذاته فقط و 

 ،أو تعلیمي ،أو ثقافيأو قد تكون ذات بعد فكري سواء سیاسي  ،صالحا اجتماعیاإكاتبها 
ن یعلم أولكن یجب . أو غیرها من الغایات األخرى...  ن تعالج مواضیع عاطفیةأأو 

یدا فهو یشهد اإلبداع جن كان إف ؛عن ما كتبه مسؤولو المبدع بأنه في النهایة أالكاتب 
   .ن كان مبتذال فهو یشهد علیهإله و 
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     نما نقصد الهدف منهاإ و  ،أو اإلبداع الجانب الفني للكتابةال نقصد فنحن وهنا       
عمله ذا جودة  ن كانإ حتى و ، إذ المبدع في حد ذاته فين هذا الهدف قد یؤثر إوبالطبع ف

عماله أعلى  نن القراء قد یحجمو أل، أثر بمشروعیة الهدفنه قد یتإف ،من الناحیة الفنیة
هدفها بالرغم من یة أو عدم مشروع ،حجاما شدیدا بسبب ابتذال موضوعهاإاإلبداعیة 

 .یةاإلبداعالعملیة و یساهم في القضاء على استمراریة أمما قد یقضي ،جودتها الفنیة 
بداعیة هو أمر ضروري األهداف والمواضیع التي تنصب علیها الكتابة اإل ةفمراعالذلك 
  .العمل اإلبداعي وتقبله واستمراره  نجاح وبالتالي في  ،دعم وتهذیب الموهبةفي 
ــاتمةالخــ ــــ   : ـ
شأنها : الكتابة األدبیة أن، هو أهم ما یمكن اإلشارة إلیه في ختام هذا البحث إن     

   توجدأن  ،بأي حال من األحوال ،یمكنها ال ،مهارة شخصیة أو عمل إبداعيشأن أي 
ة باعتبارها القاعدة األساسی )الخام(كما أن الموهبة  .دون موهبةمن أو تنجح تستمر  أو

ال یمكنها  ،بداعي، والنواة التي ینبت من خاللها العمل اإلتبنى علیها عملیة الكتابةالتي 
لذلك و . هابیتهذ و هاصقلیتم ما لم تمثله على الوجه األكمل الذي األساس  دورالأن تلعب 

التي تنصب على الموهبة، ال تقل أهمیة وال ضرورة عن فإن عملیة الصقل والتهذیب 
ولذلك فالصقل والتهذیب هما عملیتان ضروریتان لموهبة الكاتب  .الموهبة في حد ذاتها

   .المبتدئ 
عملیتان  هما أن عملیتي الصقل والتهذیبال یظن على الكاتب المبتدئ أن و         
والدربة الصبر الوقت و لكثیر من ا هیحتاجان منأنهما  یجب أن یعلم جیدابل  ،سهلتان

وأن  ،نومضالكتابة األدبیة هو طریق شاق طریق أیضا، أن والمران، كما علیه أن یدرك 
عبر مختلف في مجال الكتابة األدبیة الذین اشتهروا وذاع صیتهم واألدباء جمیع الكتاب 

كانت تعترض لذلك عبر طریق معبد مفروش بالورود، بل  ، لم یمروا الحقب التاریخیة 
لم یثنهم عن مقارعتها ، ولكن كل ذلك والعقباتو المتاعب العدید من المصاعب  طریقهم

للكتاب هم في القوائم الذهبیة ءسماأ ، ونحت التوجه قدما نحو النجاح في مهمة الكتابةو 
  .للمبدعین الكبار و 

  الهوامش
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