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ّاقرتحتّ لّم ّّاّ نوانعّ ّا
 
ّال ّنوانّ عّ ّالّجدوىّمنّ،ّبأنالزمالءّ ّوابا ّمنّأحدّ جّ ّيتّ ،ّتلقّ رةّ حاضّ هلذه هذهّّألنا

ّظّ ّالناشرينّ ّالّهتمّ ّالواضيعّ  منّّذلكّوغيّ ّوالسموعّ والدجييتالّّواحملمولّ ّاإللكرتونّمّالكتابّ ّوجودّ ّلّ يف
ّ.احلديثةّّالتسمياتّ 
 ،ت هّ وصناعّالكتابّ أالّوهوّّاألساسّ ّلوالّوجودّ ّتّ دّ هاّلاّو جّ لّ كّ ّّأنمّهذهّالعناوينّ ّيّ سّ ناّنّ صديقّ ّلكنّ ّ....

ّهّ ريّ وتا ّالذيّ. ّالكتاب  ّالتسمياتّ ّّمعّ حتمّّيّ نتهّ لنّيّ ّرّ طوّ وبتّ ّتتاليةّ مّ ّاتّ يمّن ّقّ بتّ ّعّ نّ وصّ ّزّ أ نّ هذا ّاليتّهذه ،
ّكتابّ أساسّ  ّّوّالبشريةّ ّرتّ ،ّوقدّتطوّ ها ّاّ تابكّةّ ي ّن ّقّ الت ّ ّت ل وّ ّةّ يّ ن ّ قّ بتّ ّزّ الكتاب،ّلي نجّ ّضلّ بفّ ّالبشريّ ّالعقلّ تطو ر 

ّل تّ ّعاييّ وب ّ  ّح د  ّحجرّ فّ؛هارّ طوّ ال ّانتهىّورقّ ّإىلّوأليافّ ّوخشبّ ّمن ّإّحت ّاألمر  ّصناعةّ بنا ّالكتابّ ّىل
ّ.لكرتونّوالدجييتالّوالصويتّوغيهاّمنّاألنواعّالسائدةّهذهّاأليامإلمنهاّاّ،احلديثةّ ّبالوسائلّ 

ّ
ّّالكتاب بصناعة   تعريف  

 الطباعة؟؟ آلة   ي اختراع  ف دور   للعرب   هل كان  
ّألنّحمفوظاتّ ّإىلّجوابّ ّلّ صّ تّوالّناكنّ الّيّ  ّ...إليناّلّ صّ وملّتّ ّتّ دّ قّ هاّفّ لّ كّ ّّنّ أّ شّ ّذاتّ ّشاف 

ّ!بناّإىلّاحلقيقةّويصلّ ّالبحثّ ّنيّ ي ّّنّ مّ ّىّهلذاّاألمرّ فهلّيتصدّ 
الّبّ تّ لكّ اّرّ شّ لواّإىلّنّ توصّ ّالعربّ ّعلىّأنّمّتدلّ ّتارييةّ ّإشاراتّ ّةّ ثّ  ففيّ..ّوروبينياألّ ّلّ بّ ق ّ ّباعةّ الطّ ّلّ منّخ 
ّّ–ّفييناّ–ّيفّمدينةّ ّاآلثارّ ّمكتبةّ  ّّعليهاّباحلروفّ ّمنقوشّ ّحمفوظةّ ّخشبيةّ ّطعةّ قّ توج د 

 
ّعربيةّ ّكتابةّ ّّفةّ جوّ ال

ّخّ نسّ ي ّّكانّ ّّريةّ عسكّعنّأوامرّ ّعبارةّ ّنصوصّ ّويفّاللوحةّ ..ّاألختامّيفّاصطناعّ ّالعروفةّ ّعلىّالطريقةّ ّمقلوبةّ 
ّ...ّيّممّ الفاطّ ّهاّإىلّالعهدّ تاريّ ّعّ ويرجّ .ّاجليشّعلىّقطعاتّ ل ت وز ع ّّكثيمنهاّال

 !المطبعة؟ اقين إلى اختراع  سب   فهل كان العرب  
ّاليالديّرّ عشّ ّالرابعّ ّالقرنّ ّيفّأواخرّ ّغوتنربغّالطباعةّ ّعّ أنّيرت ّّلّ بّ ق ّ  ّبّ بالقوالّ ّصرّ يفّمّ ّعّ كانّقدّط بّ .

ّ.ةالعربيّمّباللغةّ ّتبّ منّالكّ كبي ّّدّ عدّ ّاخلشبيةّ 
ّيفّتاريخّ ّةّ ليّمصّ فّ مّ ّةّ قطّ ن ّّلّ كّ شّ قدّّالكتابةّ ّإىلّمرحلةّ ّةّ يّ الشفاهّ ّمنّمرحلةّ ّاإلنسانّ ّانتقالّ ّيفّأنّ ّالّشكّ 

ّكانّالّبدّ انتقاليةّ ّمرحلةّ ّلّ وككّ .ّيشرّ البّ ّرّ التطوّ  ،ّعسيةّ ّاضاتّ ومّ ّتنوعةّ مّ ّتّ البتحوّ ّرّ يّ أنّّاالنتقالّ اّذهلّ،
ّ.احلالّمّهّ بشكلّ ّالكتابّ ّفّ عرّ أنّنّ ّلّ بّ ق ّ 

ّمّطّ للخّ ّبدايةّ ّحل  ب ه مّ لقدّانطلقتّالكتابةّعندّالعربّ ّروفّ للحّ ّيّ لّ مّ عّ ّنظامّ ّدّ ليسّجمرّ ّألنهّهذاتّ ّحبدّ ّالعرب 
ّّفحسب،ّاألفكارّ ّاّعنّ هلّ منّخالّرّ ي عب ّ  ّبهّ"القرآن الكريم"السلمنيّّندّ عّ ّسّ دّ القّالكتابّ بلّل ك و ن  ،ّخ ط 

ّالكّ وغيّ  ّمن ّعليهّ ّ،سةّ القدّ ّتبّ ه ّذاتّ ّحبدّ ّطّ اخلّ ّأصبحّ ّوبناء 
 
ّوال ّالرسمّ دّ خّ ستّ ه ّيف ّعنّ ّوالتعبيّ ّوالتزينيّ ّم
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ّيّ زّ جّ ّاألفكارّ  ّاهلّ تجزّ ءا ّال ّمن ّلذلكّ ةّ القوميّمّةّ الدينيّمّةّ يمّوّ أ ّقامّ ّأبداّ ّا ّبر ّغّ ست ّ مّ ّيسّ لّ، ّالعربّ ّما ّوالسلمونّ ّبه
ّ.فاتالؤلّ ّخّ سّ ونّ ّاحلروفّ ّيفّكتابةّ ّنّ فنّ منّتّ ّعامّمّبشكلّ 
ّتارييةّ ّحةّ مّ يفّلّ ّزّ أوجّ ّمنّأنّ ّلّبدايةّ ّ،ّالّبدّ والطباعةّ ّللكتابّ ّالراهنةّ ّألوضاعّ يفّاّالدخولّ ّلّ بّ ،ّوق ّ نّ إذّ 
ّيفّماّحننّ ّالكبيّ ّهلاّالفضلّ ّكانّ ّّوثقافاتّ ّعوبّ شّ ّحلقوقّ ّاءّ إيفّوصوال ّإىلّالطباعةّ ّوالكتابّ ّالكتابةّ ّلّ مراحّ 
ّ.اليومّ ّعليهّ 

ّالسومرينيّهّ ّعلىّاحلديثةّ ّاتّ يمّر ّفّ ةّواحلّ األركولوجيّ ّوالبحوثّ ّراساتّ الدّمّغال بيمةّ ّتّ عّ أجّ ّلقد نّمّ ّمّأوملّ أنم
ّندّ الكتابةّعّ ّتّ رّ تطوّ قدّّو.ّةقّ الالحّ ّلألجيالّ ّزاتّ اإلناّظّ فّ وحّ ّهاّأداة ّللتواصلّ مّ هاّواستخدّ رّ وطوّ ّالكتابةّ ّابتدأّ 

اليتّّالطنيّ ّمنّألواحّ ّمئاتّ ّيّ أّ هذاّالرّ ّزّ إىلّاإلشاريمة،ّوقدّعزّ ّومنّث ّ ّإىلّالصوتيةّ ّالسومرينيّمنّالتصويريةّ 
ّمدينةّ رّ أكث ّ ّفّ أكت شّ  ّيف ّبالدّ ّها ّيف ّبنيّ ّأوروك ّحاليّ )ّالنهرينّ ّما ّوقدّ (االعراق ّالكتابةّ ّتّ مّ دّ خّ استّ ّ، ّهذه

ّكاألشوريّمعّ ّتّ ةّتعاقبّ عدّمّحضاراتّ  ّ.ةواآلكاديّمّةّ والبابليّمّةّ ليها
يفّّّاهليوغليفيةّ ّالفراعنةّ ّمّ دّ خّ ،ّّفاستّ ةّ خاصّ ّبكانةّ ّالكلمةّ ّتّ يّ ظّ حّ ّحيثّ ّةّ الصريّمّاحلضارةّ ّتّ برزّ ّنإىلّأ
ّ.يّمد ّرّ الب ّ ّعلىّورقّ ّم عظ م هاّمّاليتّجاءّ كتاباهت ّ 

ّاستعاضواّعنّ إذّ،ّةّ إىلّالورقيّمّةّ الطينيّمّهاّمنّ لّ قّ ون ّ ّالكتابةّ ّمادةّ ّيفّتطويرّ ّمّالفضلّ هّ إليّ ىّصينيونّفي عزّ أماّال
منّّقّ الورّ ّإىلّابتكارّ (ّم501)تسايّلونّّلّ ،ّإىلّأنّتوصّ قا ّباحلريرّ تبدلوهّالحّ سّ البامبو،ّليّ ّبعيدانّ ّالطنيّ 

ّ.ةشّ األقمّ ّالتّ ضّ وفّ ّانّ تّمالكّ ّفاياتّ ونّ ّجرّ الشّ ّءّ احلّ 
قاّ ّو ك نّ ّالح  ّالورقّ ّينينيّ الصّ ّةّ دّ ساعّ ب ّ ّوّبّ العرّ َّت  ّمعروفّ ّزّ ركّ كمّ ّّقّ مشّ هاّدّ عدّ ب ّّرّ هّ شتّ ت ّل ّّ،ّيفّبغدادّمنّإنتاج 

ّّالورقّ ّأنواعّ ّلّ أفضّ ّإلنتاجّ  ّعددّ ّتّ رّ ص دّ اليت ّّإىل ّالبلدانّ كبي  ّواشت ّ يّمالعربّمن ّقّ رّ الوّ "ّمّ باسّ ّه ّرّ صدّ مّ ّرّ هّ ة،
ّ."يّمقّ شّ مّ الدّ 

،ّفشيئاّ ّاّ شيئّيّمد ّرّ الب ّ ّقّ ر ّوّ ّخدامّ استّ ّيّعنّ التخلّمّيبدأّ ،ّلّ رّ صّ يفّمّ ّرّ هّ ظّ ت ّّالورقّ ّلّ عامّ مّ ّتّ بدأّ ّ،ماّبعدّويف
ّ ّالعامل ّ ّجّ خار ّّالورقّ ّرّ شّ نتّ اميالديّّرّ عشّ ّالثالثّ ّويفّالقرنّ  ّرّ اكحتّ يفّاّبّ رّ العّ ّاستمرّ أنّّإىلّأوروباّبعدّ ّالعرب 

ّ.سنة100ّّعلىّمدىبهّّارّ تّ الواّالورقّ ّإنتاجّ 
ّّلّ العمّ ّطريقةّ ّتّ ،ّبدأّ رّ عشّ ّالتاسعّ ّالقرنّ ّومعّبدايةّ 

 
ّالورقّ ّةّ يّ ناحّ ل ّّبالتغي ّ ّالطباعةّ ّمّ ولوازّ ّةّ ي ّن ّقّ الت ّ ّاتّ دّ عّ وال

بّ مّ ّيفّالطباعةّ ّيّ أساسّ ّطّ رّ وهوّشّ  ّّحروفّ ّصناعةّ روراّ 
 
إىلّعمليّمهاّنضيدّ وتّ ّطبعةّ ال ّّ.الطباعةّةّ وصوالّ 

ّ ّفّ رّ باحلّ ّبالطباعةّ ّاللبنانينيّ ّفّ غّ شّ ّزّ رّ ب ّ قدّّو ّفجّ واخلارجّ ّيفّالداخلّ ّالعرب  ّآالتّ لّ ، ّإىلّلبنانّ ّالطباعةّ ّبوا
ّ
 
وصّ عواّأدّ ها،ّوأبدّ روفّ حّ ّةّ نّ ب  ّرّ لواّعلىّعّ مّ ،ّوعّ رّ جّ هّ وال ّ.ترتيكمنّالّالعربيةّ ّواّاللغةّ وحّ ّةّ قافّ وثّ ّةّ حافّ باّ 
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ّمنّ ّةّ والعلميّمّةّ األدبيّمّاألعمالّ ّلّ قّ ن ّ ّأمهيةّ ّتّ لّ ،ّتّ رالعاش   إلى القرن   الثامن   القرن  ّمنّ ّةّ المتدّ ّويفّالفرتةّ 
ّالورقّ ّخدامّ تّ ساّتاحّ أفقدّّ،اتّ جّ إىلّالرتّ ّهذهّاحلاجةّ ّوإلشباعّ ّة،العربيّمّةّإىلّاللغةّ والسريانيّمّةاليونانيّمّنيّ اللغتّ 

ّ
 
ّاليتّالكتباتّ ّرتّ هّ وازدّ ّ،معقولّ ّعرّ بسّ ّبّ الكتّ ّهذهّلّ ث ّمّ ّإنتاجّ ّالثامنّ ّالقرنّ ّنايةّ ّنذّ مّ ّالصنيّ ّمنّ ّد ّر ّوّ ست ّ ال

ّ.داتاجمللّ ّآالفّ ّئاتّ علىّمّ ّتّ وّ احت ّ ّل طالا
ّألوانّ ّتّ دّ وتعدّ ّطوطّ اخلّ ّاتّ يمّن ّقّ ت ّّتّ مّ خدّ ستّ فاّا،ماهلّ كّ ّّ،نّ وإنّأمكّ ّ،النصوص   ط  خ  ّمنّوضوحّ ّوكانّالّبدّ 

ّرّ أكث ّ ّرّ كانتّهذهّالعناصّ فقدّّّ،بالقرآنّ ّقّ ماّيتعلّ أمماّفي.ّهالّ جّ ّيفّوتزيدّ ّالعملّ ّفّ زخرّ تّ ويساتّلّ والرتّ ّ،رب ّ احلّ 
ر ف تهاّّبّ تّ الكّ ّةّ كتابّ ّنّ فّ ّأنّمّعّ ،ّوالواقّ فخامةّ  ّ.رعشّ ّوالسابعّ ّرّ عشّ ّاخلامسّ ّنيّ القرنّبنيّ ّهّ تّ روّ ذّ ّبلغّ وز خ 

منّنايةّ دّ ب ّّيفّالشرقّ ّةّ والروحيّمّةّ العلميّمّاحلياةّ ّأنّازدهارّ كماّ ازدهارّ أّبّ تطلّ ّرّ عشّ ّالسادسّ ّالقرنّ ّءاّ  ّيضاّ 
ّ،(5151اّيفّعامّوربّ )5150ّّعامّففيّ،العربيةّ ّتبّ للكّ ّمطبعةّ ّإلنشاءّ ّجبمارةّ ّهودّ جّ ّتّ ل ّذّ بّ إذّّ،الطبعةّ 

ّباللغتنيّ ّبّ كتاّّايّمحّ زّ ق ّ ّرّ ي ّدّ ّنّ مّ ّهبانّ ر ّّعّ طبّ  ّحبروفّ ّمكتوبةّ ّعربيةّ ّكلماتّ )ّةّ والكرشونيّمّةّ السريانيّمّمزامي
ّّهذاّّوكانّ،(ةسريانيّم أنّّسنةّإىل000ّةّذلكّلدّمّبعدّ ّالطبعةّ ّتّ قّ غلّ أ ّّث.ّالعربّمّيفّالعامل ّ ّعّ طبّ ي ّّكتابّ أو ل 

ّ.رعشّ ّعّ التاسّ ّالقرنّ ّيفّبدايةّ ّهاحّ تّ ف ّ ّعيدّ أّ 
ّلّ مّ العّ ّطريقةّ ّنّ بأ مّ لّ معّالعّ لحوظا ّازدهارا ّمّ ّةّ العربيّمّالكتبّ ّةّ طباعّ ّتّ دّ هّ ر،ّشّ عشّ ّعّ السابّالقرنّ ّوخاللّ 

ّ
 
ّوتنربغغّأيامّ ّنذّ كثيا ّمّ ّّرّ ملّتتغي ّ ّالطباعةّ ّمّ ولوازّ ّةّ ي ّن ّقّ الت ّ ّاتّ دّمعّ وال ّأ تّ بدّّلطباعةّ ل ّّجديدةّ ّاتّ يمّن ّقّ ت ّّإ المّإنّم،

ّّتتطو رّ  من  ءاّ   .رعشّ ّعّ التاسّ ّالقرنّ ب د 
 

 والرسام   المؤلف   ل  م  ش  ت   أطراف   ة  د  ع جهود   ر  ضافـ  ت   ب  تتطل   الكتاب   صناعة   كانت   عام   بشكل  
 األدوات   وفير  على ت   ة  در  وق   وااضحة   ية  ؤ  بر   تمتع  ي   ص  متخص   ر  إلى ناش   اضافة  باإل ،خرج  والم   م  والمصم  
 .هإلنتاج   الالزمة  

ّدّ  ّوقد ّعصلّ خّ أما ّواختصرّ -ّمةالعولّ ّ–ّرّ نا ّيفّحلظاتّ ّ، ّأزمنة  ّالّعلىّغّ ّالتاريخّ ّفإنّمّ،الكمبيوتر ناه،
ناّمّ نطلقتّيفّعالّ االيتّّالثوراتّ ّومنّأهمّ ّ.اجلديدّالقرنّ ّعلىّبابّ ّماثلةّ ّ،ّواألسئلةّ رّ صّ دميّالعّ عفيّمنّتّ يّ 

 .العرب

ّويفّغرفةّ  ّاليوم  ،أمامّّوّصغيةّ ّأما ّعلىّحائط  ّمضاءة  ّونوع هّ ّلوحة  ّاحلرف  ّصارّيفّإمكانّتغيي ّحجم 
تصميمّ أّو ّكّ ّحتارّ أهاّلكتابّّوحتاجّ أصوراّ ّيّ لكرتونّألشرتّ إلاّالعاملّ ّدخلّ أّو....ّهّ صفحاتّ ّيضاّ  ّالراجعّ ّثرةّ من

ّ.هامهيتّ أللغيّأفكاريّودراسايتّاليتّقدّتّ 
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ّّأشكالّ بّاحلرفّ ّتّ شّ عّ  ّه ّآالفّ نجّ مّ ّالطباعةّ ّتّ قّ شّ وعّ ّه ّرّ وتطوّ كاف ة  ّدّ كّ ل ّّبّ الكتّ ّزا  ّشرّ النّ ّورّ ربى
ّالعامل ّ ّةّ احلكوميّمّساتّ والؤسّ  ّذلكّ كّ وشار ّّالعربّمّيف ّيف ّوالفنيّمصّمالختّ ّالعاملنيّ ّمئاتّ ّين ّصناعةّ ّنيّ ني ّيف

ّكّ ّّقليلةّ ّسنواتّ ّنذّ ومّ ....ّالكتاب ّصّ قلّ بالتالّتّ اّّوهيزاهتّ تّ ّرّ طوّ ت ّّالطباعةّ ّألجهزةّ ّعةّ الصنّ ّربىّالشركاتّ كانت
ّتّ رّ تطوّ ّطبعاّ ....ّمعماهل ّ أّزّ نجّ ت ّّعا ّعمالقةّ طّ مّقّ هّ لّ حمّ ّتّ الذينّحلّ ّنيّ واحلرفيّ ّنيّ الفنيّ ّوصاّ فيهاّوخصّالعاملنيّ 
ّيفّّوّنيّ فيّ رّ احلّ ّيابّ وغّ ّةّ طالّ البّ ّمماّزادّ ....فيهاّّاأليديّالعاملةّ ّصتّ قلّ وتّ ّشرّ النّ ّصناعةّ 

 
هذهّّتّ حّ أصبّ ّقابلّ ال

ّّأضعافّ ّجّ نتّ ت ّّالتجهيزاتّ  ّوبالتالسابقاهتّ ّهّ تّ جّ نتّ أما ّتدّمّلّ يفّظّ ّاألعمالّ ّكلفةّ ّّفإنّمّا ّالتكنولوجيا ّتّ نّ هذه
لّ  اّممّمّالكتابّ ّناءّ واقتّ ّالقراءةّ ّةّ لّموقّ ّهّ كتابّ ّّسويقّ ت ّّىخّرأ ّّضافيةّ إّةّ لّ شكّ اّمنّمّ عانّحاليّ الذيّيّ ّالناشرّ ّصالّ أيضاّ 

ّحدّ ّلّ صّ لتّ ّالطباعةّ ّياتّ كمّ ّّونفضيّرينّ الناشّلّ جيعّ  ّيف ّاألقصى ّألفّ إها ّّسخةّ ن ّّىل ّونقلصيوبالتال
ّ.األعمالّلفةّ وكّ ّالتخزينّ ّساحاتّ مّ 

ّ ّبّ تّ قيمّ ّرّ دّ قّ اليتّت ّ ّةّ يّمباعالطّ ّاتّ يمّن ّقّ الت ّ ّمّ بأهّ ّزةّ واجملهّ ّالنتشرةّ ّالطابعّ إنم ّالقّ يّ دّ ولّ ّ،والراتّ الدّمّالينيّ ها ّةّ درّ ها
ّماراهتّ ثّ ستّ الّ ّجّ عنّمار ّّتبحثّ ّةّ يمّقّ الورّ ّبّ تّ الكّ ّمالينيّ ّنتاجّ إعلىّّالكبيةّ 

 
منّّّالكبيّ ّالعددّ ّرّ األكب ّ ّشكلةّ اّوال

ّّينيّالعاملنيّ والفنّمّينيّ ن ّهّ والّ ّفنيّ الوظّ 
 
ّال ّّمّ سّ ر ّب ّّهّ سّ فّ ن ّ ّحّ طرّ ي ّّسؤالّ .....ّطابعيفّهذه

 
ّّسوؤلنيّ ال

 
ّ ّنيّ عنيّموال ّلّ حب 

ّّةّ صاديّماالقتّ ّعوبّ الشّ ّماتّ ز ّأ
 
ّ.ةعيشيّ وال

ّتّ اليتّساعدّ ّوبالدجييتالّّفّ عرّ ت ّّجديدةّ ّتهيزاتّ ّضافةّ إىلّإّعّ هّالطابّ هذّ ّتّ رّ اضطّ ّذلكّ ّىلّجانبّ إ....ّ

ّ.ّرشّ للنّ ّجديدّ ّعنوانّ ّيّ أوّأّكتابّ ّّيّ أمنّّواحدةّ ّىلّنسخةّ إّلّ صّ قدّتّ ّقليلةّ ّاتّ كميّمّّعلىّطباعةّ ّالناشرينّ 
ّّباكيناتّ ّهّ شبّ أاليتّهيّّهذهّالتجهيزاتّ 

 
مّ ّّجّ نتّ ت ّل ّّةّ ثّ دّ وئي،ّحمّ الضّ ّحّ سّ ال باّفيهّغالتكامّ كتاباّ  ّهّ ليدّ وتّ ّهفّ الّ 

ّكماّسّ ريدّ اليتّيّ ّةّ الكميّمّةّ باعّ علىّطّ ّرّ الناشّ ّدّ ساعّ ة،ّمماّيّ التقليديّمّقّ رّ بالطّ  ّوطريقةّ ّجهيزاتّ هذهّالتّ ّتّ حّ ها،
علىّّتّ دّ وبالتالّساعّ ....ّةطلوبّ مّ ّةّ كميّ ّّبأيّ ّتهّ ّلطباعّ منّالعاملّ ّجهةّ ّيّمأىلّإّهّ لّ قّ ن ّ ب ّّالكتابّ ّةّ بادّمّهادّ ويذتّ 

ّ.قاطبةّ ّالعاملّ ّرجاءّ أيفّّواسعّ ّبشكلّ ّالكتابّ ّانتشارّ 
ّكتابّ أعدادّإنّإ ّّكونّ ي ّل ّّهّ مالّ عّ استّ لناّّتيحّ ي ّّلذلكّ ّةّ دّ الكمبيوترّالعّ ّهّعلىّبرامجّ ضيّ تّ ّرةّ شمباّنذّ ومّ ّي

ّحيثّ لكرتونيّ إتابا ّكّ  ّكافةّّوحمتوياتهّهّ يضا ّبتفاصيلّ أّلّ نقّ ي ّّا ّاعّويرفع، ّالكتب ّمنصات ّواليتّإللى لكرتونية
ّالةّ النقّ ّفّ اهلواتّ ّجهزةّ أالكمبيوترّّوّجهزةّ أّرّ ب ّ اّعّ قباهلّ استّ ّنّ كّ يّ ّرجاءّالكونّحيثّ أيفّّومطلوبةّ ّشائعةّ ّتّ صبحّ أ
ع ب ّ ّو ّأأيضاّ  للكّ تّ ّتّ مّ مّ صّ ّجهزةّ ر  ّ.ّبتّ ديداّ 

ّمّالكتابّ ّماّعنّ أّ.... ّحّ صبّ ليّ ّبسيطةّ ّبطريقةّ ّهّ كتابّ ّّفّ الؤلّ ّمنّتسجيلّ ّادءّ ب ّّبكثيّ ّلّ سهّ أّمرّ أل،ّفاالصويت 
ّلالّ قابّ  ّعّ أّنتقالّ ال  ّبالصّ هيزّ تّ ّتّ ّشركاتّ ّرّ ب ّ و ّعنّ ّناهيكّ ّ.....الكتابّ ّماعّ لسّ ّتيةّ وّ الصّ ّراتّ ثوالّؤّتّ وّ ها
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يضاّ أّوّ....ورةّ والصّمّتّ وّ الصّ ب ّّكةّ التحرمّّبّ تّ وّالكّ أنرتاكتيفّإلباّفّ عرّ وتّ ّبالطفلّ ّصّ با ّختتّ تّ كّ ّّدّ عّ اليتّتّ ّالربامجّ 
ّ.ّوكتابةّ ّقراءةّ 

ّ
 الكتاب المطبوع ديجيتال

ّوداعاً للماكينات الطباعية العمالقة
نسخّحمدودةّمنّنسخةّواحدةّوأكثرّأصبحّالطلبّعليهاّّبوجودّتهيزاتّطباعيةّتعرفّبالدجييتالّلطباعةّ

لألسبابّالتالية ّ:كثياّ 
ّ. ّضعفّتسويقّالكتبّوعدمّوجودّمكتباتّللتوزيع5ّ
ّ. ّقلةّالقراءةّوعدمّاالهتمامّبالكتب0ّ
ّكلفةّالطباعةّالدجييتالّالّتفوقّبكثيّعنّالطباعةّالعادية3ّ  .ّ

ّكمياتّقّّّّ ّطباعة ّالناشر ّيفضل ّويوفرّوبالتأكيد ّكمياتّمنّالكتب ّختزين ّبذلكّعدم ّويكسب ليلة
ّ.بذلكّمساحةّالتخزينّوقيمةّالتخزين

 ّطباعةّالكتابّبكمياتّقليلةّلعرفةّالعرضّوالطلبّعليهّوبناءّعليهّيقررّالناشرّالكميةّاليتّسيطبعها4ّّ
ّ.للسوقّبشكلّعام

ّ.حلتنيّفقطّوخاللّساعاتّمنّالعملتطبعّالكتابّوتلدهّبّر(ّالاكيناتّالدجييتال) ّسرعةّاإلناز1ّّ
ّتعتمد1ّّ ّالكتابّالطبوعّويفّبعضّاألحيانّتكونّأفضلّألنا َّتاما ّجلودة ّالكتابّتكونّمماثلة ّجودة  

ّ.علىّأنظمةّإلكرتونيةّمتطورةّجداّ 
ّ. ّمساحةّهذهّالاكيناتّمنّحيثّاحلجمّتوفرّعلىّصاحبّالطبعةّمساحاتّكبيةّوبكلفةّاقل7ّ
لقلةّالكميةّوبالتالّكلفةّالورقّتكونّمعقولة ّاستعمالّّو5ّ ّ.رقّفاخرّلبعضّالكتبّأصبحّعادياّ 

        نــاصـر عــاصـي
 رئيس مجلس ادارة     

"   المجموعة الطباعية"  
لبنان         -بيروت  


