
 Farhan2030.com تؼ التحسيل مؽ مجونة فخحان 
 نذخ كتابي األولتجخبتي في 

 ميشج الفخحان

ح تجخبة  قبل خسذ بجًءا مؽ أول فكخة عسمت عمييا  نذخ كتابي األولفي الدظؾر التالية سأذكخ مؾجد بديط يؾض ِّ
خ لي مؽ معمؾمات ق  0202وصؾاًل إلى عام  سشؾات  .بتجسيعيا سابقاً  ست  ، حيث سأذكخ في ىحه السقالة ما تيدَّ

 
 بجاية القرة

 
بجايتي مع الكتابة كانت في نيايات مخحمة الجراسة االبتجائية بعج قخاءتي لعجد كبيخ مؽ القرص البؾليدية 
ة قرص قريخة مؽ م خي متي بعج  جَّ السرخية )األلغاز( لكاتبيا )محسؾد سالؼ(، حيث ق ست  بعجىا بتجخبة كتابة عِّ

ألحجاث إلى مشظقة سكشي والسشاطق الس حيظة بيا، واستبجال مدخح ا خخػ استبجال السغامخيؽ الخسدة بذخريَّات أ  
حفمة تعديل لمسشدل )تعديل بسعشاىا الدؾرؼ وليذ لكؽ ىحه التجخبة انتيت سخيعًا، ففي أحج األيام كان ىشاك 

والتي انتيت بفقجاني لجسيع القرص )التي غالبًا ما تؼ رمييا في الق سامة(. بعجىا كان لجؼ تجخبة في  السرخؼ(
شت  سأنذخىا في مؾقعي األول عام كتابة مقاال والحؼ لؼ أستظع  0222ت قريخة وبجائية حؾل الظيخان، بعزيا ك 
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نذخه أيزًا )تعخَّف عمى تجخبتي في تأسيذ مجونة فخحان مؽ ىشا(، الحقًا ومع األيام استسخ يت في كتابة السقاالت 

 التي لؼ أنذخ أي ًا مشيا ومؽ ثؼ لؼ يبقى ليا أؼ أثخ الحقًا.

 ة التؾازن نغخي

 
أثشاء قيامي  0202تأليف ىحا الكتاب عشج اطالعي عمى األفكار الستعمقة بشغخية التؾازن ألول مخَّة عام  فكخةبجأت 

ميا حيشيا )الساجدتيخ(، وىشا  بالبحث عؽ مرادر عمسية )عمى االنتخنت( لالستفادة مشيا في مخحمة الجراسات الع 
ميو مؽ أفكار قي ِّسة، حيشيا ق ست  بتجسيع بعض ىحه الجراسات واالحتفاظ الحغت أىسية ىحه الجراسات وما تشظؾؼ ع

ىحه  ةبيا الستخجاميا في إعجاد أطخوحة دكتؾراه م دتكباًل، لكؽ اضظخرت  الحقًا إلى تأجيل البجء بتخجسة وكتاب
 مخَّت في تمػ الفتخة وما تالىا. األفكار بدبب الغخوف التي

 
ي شاممة حؾل مؾضؾع  0203الشرف الثاني مؽ عام  إلى مرخ، وفي 0202غادرت  عام  بجأت بعسمية تقر ِّ

نغخية التؾازن واألفكار الس ختبظة بيا )بالتؾازؼ مع نذخ أول أوراقي البحثية(، وقتيا كان السدعى ىؾ نذخ ورقة 
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ع بالسؾضؾع لشذخه عمى شكل كتاب كامل، وحيشيا تفخَّغت   بحثية م تعم ِّقة بيحه الشغخية، لكشي ق ست  الحقًا بالتؾسُّ

سَّة التي اكتسمت مع نياية العام  ة شيؾر في مدعى إلنجاز ىحه الس يِّ ، ألنتقل بعجىا إلى تجييد ندخة 0203لعجَّ
ة األولية لمكتاب، وبعجىا بجأت البحث عؽ مؾضؾع نذخ الكتاب مؽ حيث دور الشذخ وأنؾاع العقؾد وعجد  السدؾدَّ

 ؽ األمؾر.الشدخ وط خق الشذخ الس ختمفة وغيخىا م

 األحالم الؾرديةمخحمة 

 
شت  غارقًا في األحالم4 متى ستقؾم دار الشذخ بظبع  ة الكتاب عمى أول دار نذخ ك  قبل يؾم مؽ عخض مدؾدَّ

( كتاب، كؼ طبعة سيتؼ طباعتيا الحقًا، ما ىؾ العائج الحؼ سأحرل عميو 0222( أو )222الكتاب، ىل ستظبع )
ومشافح التؾزيع وغيخىا مؽ األحالم التي ت خاود أغمب السؤلفيؽ قبل نذخ كتابيؼ  مؽ الشذخ، خخيظة انتذار الكتاب

ة دور نذخ وكانت التجخبة كالتالي4 جَّ  االول، وىشا لؽ أ طيل وسأدخل مباشخة في السؾضؾع. عخضت  الكتاب عمى عِّ

العيؼ عمى عي ِّشة مؽ الكتاب عخضؾا عمي نذخ الكتاب عمى نفقتيؼ وإعظائي عجد مؽ  أول دار نذخ وبعج اط ِّ
الشدخ كيجية مقابل تشازلي عؽ كامل الحقؾق السختبظة بشذخ الكتاب بسختمف أنؾاعيا. تؾجَّيت  بعجىا إلى دار نذخ 
ثانية والحيؽ بجورىؼ )قبل االطالع عمى عيشة مؽ الكتاب( أبمغؾني أنَّ الشذخ يكؾن عمى نفقة السؤلف وعجد الشدخ 

( ألف جشيو، باإلضافة إلى أنَّ السؤلف سيتحسَّل 02كبيخة ججًا ترل إلى ) ( بتكمفة0222السظبؾعة ال يقل عؽ )
العيؼ  مدؤولية تخويج وبيع كتابو، وعميو تؾجَّيت  إلى دار نذخ ثالثة وعخضت  عمييؼ عي ِّشة مؽ الكتاب، وبعج اط ِّ

مالي )ي عادل آالف  حيث يتحسَّل السؤلف مبمغعمى العيشة وافقؾا عمى الشذخ وأرسمؾا لي عقج نذخ )بالسذاركة( 
م خجمات قؾيَّة قبل وبعج طباعة الكتاب فقج حاولت التفاوض معيؼ  الجوالرات(، ونغخًا ألنيا دار نذخ قؾية وت قج ِّ
إلقشاعيؼ بتحسُّل تكمفة الشذخ مقابل تعيل ندب العؾائج السالية لمسؤلف إال أنيؼ رفزؾا وعميو اعتحرت عؽ متابعة 
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ثاني مشيؼ بتخفيض السبمغ السالي الستختب عمى السؤل ِّف فحاولت التفاوض مخَّة  الشذخ معيؼ، بعجىا أتاني عخض

ثانية عمى البشؾد السالية إال انيؼ رفزؾا وعميو تؼ إلغاء عخض الشذخ. ىشا اقتشعت  بزخورة عجم اإلكسال في ىحا 
سداعجتي فقط في الحرؾل لكي ال أتمقَّى السديج مؽ الرجمات وعميو بجأت التفكيخ بالبحث عؽ دار نذخ لالظخيق 

عمى رقؼ إيجاع وتخقيؼ دولي لمكتاب واالكتفاء بظباعة عجد محجود مؽ الشدخ عمى نفقتي، وعميو وصمت عؽ طخيق 
أحج السعارف إلى إحجػ دور الشذخ التي وافقت عمى مداعجتي بالسؾضؾع، وفي ىحه السخحمة قست  بإعادة ضبط 

ق ست  بإرسالو لمظباعة بذكل م باشخ مع ممف الغالف الحؼ ق ست  مقاسات الكتاب وإعادة تشديقو بالكامل ثؼ 
 بترسيسو أيزًا.

 غالف الكتاب

 
 4ترسيؼ الغالف ي سكؽ أن يتؼ بإحجػ الظخيقتيؽ

باع خظؾات بديظة، حيث يحتؾؼ ىحا الغالف عمى بعض أواًل4 الترسيؼ البديط4 ىشا يتؼ ترسيؼ الغالف بات ِّ 
تاب واسؼ السؤلف )يتؼ كتابتيؼ بخط بديط دون إضافة أؼ مؤثخات(، شعار دار العشاصخ البديظة وىي4 عشؾان الك

أن ىحا الشؾع مؽ الترسيسات الشذخ وخمفية الغالف التي غالبًا ما تكؾن مكؾنة مؽ لؾن واحج، ويججر اإلشارة 
خامج ( وغيخىا مؽ بAdobe Photoshop( أو )Microsoft Wordي سكؽ الكيام بو بديؾلة باستخجام بخنامج )

سيؽ )بسؽ فييؼ الس حتخفيؽ( مؤخخًا الخسؾميات البديظة ودون وجؾد خبخة عالية بالسؾضؾع، وقج لجأ أغمب الس رس  
رة عمى االنتخنت تحتؾؼ عمى قؾالب ونرؾص وصؾر جاىدة لترسيؼ ىحا  إلى استخجام بخامج ومؾاقع م خرَّ

 الشؾع مؽ األغمفة.

 شخائح صؾر
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حرخًا ولجيو خبخة عالية في استخجام  يتؼ ترسيؼ الغالف مؽ قِّبل م رس ِّؼ م حتخف ثانيًا4 الترسيؼ االحتخافي4 ىشا

بخامج الخسؾميات )الغخافيػ(، وفي ىحا الشؾع مؽ الترسيسات يتؼ رسؼ عشاصخ الغالف )الخمفية باإلضافة إلى 
ؼ، وقج ي دتخَجم خمفية غالف جاىدة عمى شكل صؾرة ثابتة يتؼ التقاطيا  صؾرة أو رسؼ م عيَّؽ( مؽ قِّبل الس رس ِّ

يرًا أو يتؼ الحرؾل عمييا مؽ عجة مرادر وتكؾن ًمتاحة لالستخجام العام ) وغالبًا ما  (Public Domainخر ِّ
ال تؤثخ عمى عيؾر العشاصخ األ خخػ تكؾن صؾرة ال تحتؾؼ عمى ألؾان فاقعة أو ألؾان م تجاخمة بذكل كبيخ حتى 

قة في ترسيؼ األغمفة. وفي  لمغالف. وفي ىحا الشؾع مؽ األغمفة تغيخ فعميًا ابتكارات الس رس ِّسيؽ وأفكارىؼ الخالَّ
 الفيجيؾ التالي أحج األمثمة عمى كيفية ترسيؼ ىحه األغمفة4

https://www.youtube.com/watch?v=FJEfthrMLhs&feature=emb_title 

بار أنو سيتؼ عخضو عمى دور نذخ والتي غالبًا في السخحمة األولى ق ست بترسيؼ غالف بديط لمكتاب عمى اعت
ستتكفَّل ىي بترسيؼ غالف احتخافي الحقًا، وبشاء عميو ق ست باستخجام بخنامج مايكخوسؾفت وورد لترسيؼ الغالف 

ظيا م ثمث مؽ لؾن واحج )مثمث ار مجونتي وصؾر في السشترف يتؾس  الحؼ أضفت إليو العشؾان واسؼ السؤلف وشع
ح في الرؾرة التالية.التؾازن( كسا ى  ؾ مؾضَّ

 
بعجىا بجأت تجخبتي مع دور الشذخ )التي ذكختيا سابقًا( والتي انتيت باقتشاعي بزخورة طباعة أول كتاب لي عمى 

فإما أن أعتسج عمى الترسيؼ البديط لمغالف بعج إجخاء بعض ، بالشدبة لمغالف نفقتي، وىشا كان أمامي خياران
يتعمَّق باأللؾان والترسيؼ نفدو، أو يجب أن أحرل عمى غالف احتخافي مؽ  التعجيالت عميو خرؾصًا بسا

م رس ِّؼ م حتخف، وىشا يجب أن يكؾن لجيػ معخفة شخرية بس رس ِّؼ يداعجك دون تحسُّل تكمفة مالية إضافية أو 

https://www.youtube.com/watch?v=FJEfthrMLhs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FJEfthrMLhs&feature=emb_title
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ظة فمساذا ستزظخ إلى دفع تكاليف م قابل خجمة ترسيؼ الغالف مع مالحغة أنو قج يعتقج البعض أن التكمفة بدي

ال نجفعيا لكؽ لؾ قسشا بتجسيع ىحه التكمفة مع التكاليف األ خخػ مثل تجقيق ومخاجعة الكتاب سشحرل عمى كامل 
ثسؽ أو أغمب ثسؽ الظبعة األولى مؽ الكتاب، ونغخًا لعجم رغبتي باالستسخار بالترسيؼ البديط لمغالف باإلضافة 

، وبسا أنشي سأتحسَّل تكمفة الظباعة )طبعة غالف بالكاملإلى عجم وجؾد أؼ م رس ِّؼ يداعجني في ترسيؼ ال
محجودة( فإنو مؽ الزخورؼ تؾفيخ ىحه التكمفة مؽ خالل قيامي بسعغؼ السيام الس تعم ِّقة بترسيؼ الكتاب )تجقيق 

، وعميو ومخاجعة، ترسيؼ الغالف( وغيخىا مؽ السيام التي تتظمَّب في العادة دفع أمؾال إضافية لمقائسيؽ بيا
ؼ الغالف بشفدي؟خ  ظخت لي فكخة4 لساذا ال أ صس ِّ

 لساذا ال أ صسَّؼ الغالف بشفدي؟

 
استخجامو إلعادة ترسيؼ  رت  ( فقج قخَّ Adobe Photoshopبسا انو لجؼ خبخة سابقة )بديظة( في بخنامج )

(، وىشا قست بتقديؼ Cs4: 2008، مع مالحغة أن ندخة الفؾتؾشؾب التي أعسل عمييا ىي ندخة قجيسة )الغالف
ق ست بإعادة تختيب ففي البجاية  مخاحل بعج االعتساد عمى نفذ عشاصخ الترسيؼ البديط لمغالف. عجةالعسل عمى 

نو في الغالف البديط تؼ تختيب العشاصخ مؽ أعمى إلى أسفل4 العشؾان، أمؾاضع عشاصخ الغالف حيث نالحع 
ؾر. وىشا ق ست بترسيؼ أربعة احتساالت يتزسَّؽ كل مشيا تؾازن، اسؼ السؤلف، شعار العرفصؾر مع مثمث ال

ح في الرؾرة التالية4  تختيب م عيَّؽ لمعشاصخ الدابقة ألصل في الشياية إلى التختيب السؾضَّ
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تؼ اعتساد الترسيؼ الدابق كأساس إلكسال ترسيؼ الغالف، حيث تزسَّؽ الترسيؼ الدابق نرؾص وشعار وصؾر 

م شاسبة لمظباعة، كسا لؼ يتزسَّؽ الترسيؼ خمفية لمغالف وكحلػ يؾجج مذكمة السثمث في بجقة م شخفزة غيخ 
السشترف الحؼ يجب إعادة الشغخ فيو مؽ حيث الذكل والسزسؾن، وىشا ق ست بإعادة كتابة الشرؾص وإدراج 

فية لمغالف حيث الرؾر والذعار بجقة عالية ثؼ ق ست بتجخبة عجد كبيخ مؽ صؾر الخمفيات العتساد إحجاىا كخم
دة تحتؾؼ عمى عجد كبيخ  تؼ اختيار تدعة صؾر ليتؼ اعتساد إحجاىا الحقًا، وتؼ تشديل ىحه الرؾر مؽ مؾاقع م تعج ِّ
مؽ الرؾر الس تاحة لالستخجام العام. أما بالشدبة لمسثمث في السشترف )مثمث التؾازن( فكان ىشاك احتساليؽ، 

عؽ معمؾمات حؾل عالؼ  ألزرق( برؾرة ثابتة أو رسؼ م عيَّؽ، وأثشاء بحثيأحجىا يتزسَّؽ استبجال المؾن الثابت )ا
(، وول ستخيتالخياضيات الذييخ )ليؾنيارد أويمخ( وقع نغخؼ عمى إحجػ الخسؾمات السشذؾرة بسقالة في مجمة )
خًا ألن الرؾرة وقبل الكيام بالتؾاصل مع م رس ِّسة الرؾرة ق ست بتشديل الرؾرة وإعادة تعجيميا عمى شكل مثمث، ونغ

األساسية كانت عمى شكل مخبع فقج بقي رأس السثمث فارغًا حيث ق ست بسمئو بمؾن ثابت مؤقتًا، كسا أن ىحه 
الرؾرة كانت ذات دقة غيخ مشاسبة لمظباعة عمى غالف بجؾدة عالية وعميو ق ست بؾضعيا عمى الغالف مؤقتًا 

 عمى مؾافقة مؽ م رس ِّسة الرؾرة.لحيؽ الحرؾل 
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قًا ق ست بإرسال بخيج إلكتخوني لس رس ِّسة الرؾرة يتزسَّؽ الغالف السبجئي الحؼ ق ست بترسيسو باإلضافة إلى الح

بأنو "في حال كان الكتاب ذو طابع تعميسي  طمب اإلذن باستخجام الرؾرة عمى الغالف، وىشا ردَّت الس رس ِّسة
و لمجامعات أو السجارس( فدت خسل الرؾرة األصميَّة بج ون مقابل، أما لؾ كان استخجام الرؾرة يشظؾؼ عمى )مؾجَّ

استخجام تجارؼ فديتختَّب م قابل مادؼ لقاء استخجام الرؾرة"، وىشا رددت  بأنشي "ق ست بتأليف الكتاب وتجقيقو 
ومخاجعتو وترسيؼ غالفو بسجيؾد ذاتي ألوف ِّخ نفقات سأستخجميا الحقًا لظباعة عجد محجود مؽ الشدخ عمى 

قؾم بالتخويج لمكتاب وبيعو بسجيؾد ذاتي أيزًا، فالكتاب ىؾ كتاب أكاديسي بذكل أساسي، لكشو نفقتي، ثؼ سأ
يحسل أيزًا طابعًا تجاريًا مؽ ناحية أ خخػ، وعميو لدت متأكجًا مؽ قجرتي عمى تحسُّل أية نفقات لقاء الحرؾل 

الرؾرة األصمية وارساليا لي بجقَّة عمى حق استخجام الرؾرة"، وىشا ردَّت الس رس ِّسة بأنيا ستقؾم بالبحث عؽ 
عالية، وكحلػ عخضت تقجيؼ السداعجة لي في ترسيؼ الغالف، حيث قامت بإعادة تذكيل الرؾرة بالكامل عمى 

( مع بعزيا، more harmoniousشكل مثمث، كسا قامت بتعجيل ألؾان الرؾرة والغالف لتكؾن أكثخ اندجامًا )
ىي م رس ِّسة  (  Maria Hoey . ومؽ الججيخ بحكخه أن م رس ِّسة الرؾرة )وبعجىا قامت بذكخؼ عمى تؾاصمي معيا

دت مؾقع )        ( في الؾاليات الستحجة.0331( عام )Coin-Op Booksرسؾميات أسَّ
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في السخاحل الالحقة لترسيؼ الغالف وقبل الكيام بظباعتو يجب األخح بالحدبان العجيج مؽ االمؾر، وذلػ عمى 

ونؾع الظباعة، ومؽ ىحه األمؾر مثاًل4 مقاس كعب الغالف وأبعاد عشاصخ الغالف عؽ حجود حدب نؾع الغالف 
عمى  االطالعالغالف الخارجية وكحلػ عؽ كعب الغالف )بيؽ الؾجييؽ االمامي والخمفي لمغالف(، وىشا يسكؽ 

 الرؾرة التالية والخح الس خفق بيا4

 
 4 الحجود الشيائية لمترسيؼ.األحسخالمؾن 
 4 الحجود الحكيكية لمترسيؼ بعج القص.األسؾدالمؾن 
4 حجود السداحات التأميشية، والتي مؽ األفزل أن تكؾن بعيجة عؽ الكعب أيزًا بسدافة ال تقل عؽ الؾردؼالمؾن 

 طباعتو. دنرف سشتيستخ وذلػ حدب نؾع الغالف الس خا
األفزل أن يتؼ دمج صؾرتي الغالفيؽ االمامي يسكؽ أيزًا إضافة حجود تأميشية داخل كعب الغالف، وكحلػ مؽ 

 والخمفي )بظخيقة مشاسبة( في مشظقة التقائيؼ عشج الكعب )في حال لؼ يكؾنؾا أساسًا صؾرة واحجة(.

( ومؽ ثؼ ضخب 01يسكؽ اإلشارة إلى أنو يتؼ حداب مقاس كعب الغالف مؽ خالل قدسة عجد الؾرق عمى )
غ( يكؾن كعب  0صفحة بؾزن ورق ) 002عميو فالكتاب السكؾن مؽ ، و الشاتج بؾاحج بالسائة مؽ وزن الؾرق 

سؼ(، وىشا وبعج استذارة مؽ سيظبع الغالف الحقًا تؼ ترسيؼ مقاسات الغالف عمى الذكل  2.12غالفو بكياس )
 التالي4

 سؼ. 02سؼ مؽ األسفل=  0سؼ مؽ األعمى + 0سؼ+  02ارتفاع الترسيؼ4 
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سؼ مؽ 0سؼ مؽ اليسيؽ+  0سؼ الكعب+  2.12سؼ غالف خمفي + 01سؼ غالف أمامي+  01عخض الترسيؼ4 

 سؼ. 02.12اليدار=

كحلػ يؾجج الكثيخ مؽ األمؾر الس تعم ِّقة بشسط األلؾان السدتخجمة في الترسيؼ وخرائريا وأمؾر أ خخػ كثيخة 
والفيجيؾىات والك تب مؽ خالل اطالعي عمى الكثيخ مؽ السؾاقع م تعم ِّقة بالظباعة بذكل عام والتي تعخَّفت  عمييا 

( High Resolutionعمى االنتخنت، فسثاًل يجب التأكيج عمى مؾضؾع ترسيؼ الغالف وكامل عشاصخه بجقة )
 وذلػ لتجشُّب أكبخ قجر مؽ السذاكل التي قج تغيخ الحقًا بعج طباعة الغالف.

يل في شخحيا ىشا، ومؽ أبدظيا أما بالشدبة لخمفية الغالف الخمفي لمكتاب فيشاك العجيج مؽ األمؾر التي لؽ نظ
( مؽ ناحية الكعب ومؽ ثؼ نقؾم بتؾسيعيا إلى نياية حافة مؼ مثالً  0ة الشيائية لمغالف األمامي )أن نأخح الحافَّ 

الغالف الخمفي، وبيحا ن حافع عمى نسط واحج يرل بيؽ الغالفيؽ مخورًا بالكعب وبالتالي نتجشَّب أكبخ قجر مؽ 
( فبعج حرؾلي ISBNحقًا في كعب الكتاب. وأيزًا بالشدبة لباركؾد التخقيؼ الجولي )السذاكل التي قج تغيخ ال

انية م تاحة عمى االنتخنت لتؾليج الباركؾد  عمى التخقيؼ الجولي لمكتاب )قبل طباعة الكتاب( ق ست  باستخجام خجمة مجَّ
 ضافتو لمغالف الخمفي.قبل إ ببظخيقة احتخافية ومؽ ثؼ ق ست  بإجخاء تعجيل عميو بؾاسظة الفؾتؾشؾ 

 نؾع الغالف

 
( والغالف Soft Coverمؽ السعخوف أن ىشاك أنؾاع عجيجة لألغمفة، ومشيا الغالف الفشي والغالف العادؼ )

(، وىشاك العجيج مؽ العؾامل التي يجب أخحىا باالعتبار عشج اختيار نؾع الغالف، ومشيا Hard Coverالكختؾن )
جد صفحات الكتاب وذوق السؤلف او دار الشذخ ومدايا أو مداوغ كل نؾع وغيخىا عمى سبيل السثال4 التكمفة وع

األغمفة الكختؾن  فسؽ السعخوف أنَّ اختيار غالف الكختؾن ليكؾن غالفًا لكتابي األول، ب ق ست  وعميو مؽ العؾامل، 
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رؾص السيشية )الكتيبات الظبية وكتب القانؾن( تب األكاديسية والش  تب السخجعية )قؾاميذ وغيخىا( والك  م شاسبة لمك  

ح الرؾرة التالية أىؼ الفخوقات بيؽ   4غالفي الكختؾن والعادؼوغيخىا، وتؾض ِّ

 
وبسداعجة مؽ م رس ِّسة رسؾمات احتخافية، أخيخًا حرمت عمى غالف يجسع بيؽ البداطة واالحتخافية بجيؾد ذاتية 

 واستظعت تؾفيخ تكاليف ساعجتشي الحقًا في طباعة الكتاب.

 بعج طباعة الكتاب
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بعج استالم ندخ الشدخ السظبؾعة مؽ الكتاب وأثشاء عؾدتي بيا كانت فخحتي ال تؾصف، فقج حرمت أخيخًا عمى 

ة االولية ثسخة تعبي بعج خسدة أعؾام مؽ أول فكخة خظخت ببالي و  بعج عام كامل عمى انتيائي مؽ كتابي السدؾدَّ
لمكتاب، وبالتالي أزحت  عؽ كاىمي عبء آخخ مؽ األعباء التي واجيتشي وىؾ ما يعشي أنو لؼ يتبقى الكثيخ ألبجأ 
بتحقيق جدء مؽ األحالم التي سعيت  لتحكيقيا قبل عخض كتابي عمى دور الشذخ سابقًا، لكؽ ىحه السخَّة بجيؾد 

تية بالكامل، وبالظبع في ىحه السخحمة يجب بحل جيؾد إضافية وامتالك صبخ طؾيل أثشاء الكيام بتخويج الكتاب ذا
وبيعو، وىشا قست  باإلعالن عؽ الكتاب في صفحتي السجونة عمى الؾوردبخيذ والفيدبؾك، كسا قست  بتجسيع بعض 

يسكؽ أيزًا  يادة فخص تدؾيق وبيع الكتابلد السعمؾمات عؽ شخكات الذحؽ وطخق الذحؽ والجفع الس ختمفة، و 
، وسأقؾم الحقًا )إذا نيل وفخات وأمازون كيشجلمثل  عمى م ختمف متاجخ الكتب عمى االنتخنتخضو الكيام بع

 سسحت الغخوف( بتخريص مقالة كاممة حؾل مؾضؾع التدؾيق اإللكتخوني بذكل عام.

 

 
رخرة السذاع اإلبجاعي َندب  مخخرة بسؾجب مجونة فخحان بؾاسظة تجخبتي في نذخ كتابي األول مقالة

 .دولي 2.2مشع االشتقاق  –غيخ تجارؼ  –الس رشَّف 
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