
القراءة وأزمة العالقة مع الكتاب

إصدارات مركز البيدر للدراسات والتخطيط

أسامة الشبيب



2

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

مقدمة

تُعدُّ القراءة واملطالعة سمة أساسية من سامت املجتمع املتطور واملتقدم، وكلام ازداد أفراد 
املجتمع اهتامماً بالقراءة والثقافة واملعرفة ازداد رقي ذلك املجتمع يف شتى املجاالت؛ االجتامعية 
والسياسية واالقتصادية والعلمية، واليوم أصبحت القراءة واالهتامم بالكتاب صناعة وطباعة ونرشاً 
التخلف  أو  والتحرض  التقدم  سلم  يف  واملجتمعات  األمم  تصنيف  يف  املعايري  أهم  أحد  ومطالعة، 

والرتاجع.

وعىل الرغم من تنوع وسائل االتصال وما أفرزته التقنيات الحديثة من أدوات لنقل املعلومة 
ورسعة االطالع، يبقى الكتاب أهمَّ رافد ثقايف وفكري لنقل املعرفة وتداولها، وتبقى القراءة واملطالعة 
لألمم  والثقايف  الحضاري  الرتاث  للتعرف عىل  نافذة  وأبرز  والفكر  والعلم  الوعي  قناة إلرواء  أهم 
والشعوب واملجتمعات، من هنا تأيت أهمية الرتكيز عىل هذه الورقة التي تسلط الضوء عىل أهمية 

القراءة وازمة العالقة مع الكتاب يف واقعنا الثقايف.

مفهوم القراءة 

القراءة مصدر كلمة قرأ. وهي تعني يف األصل الجمع أو الضم وكل يشء جمعته فقد قرأته، 
ي القرآُن قرآناً،  وقرأت اليشء قرآناً أي قرأته وضممت بعضه إىل بعض كام يف لسان العرب.وقد ُسمِّ

ألنه جمع القصص، واألمر والنهي والوعد والوعيد، واآليات والسور وضم بعضها إىل بعض)1(.

وملفردة القراءة مرادفات تؤدي إىل ذات املعنى، كمفردة املطالعة وهي تعني اإلرشاف عىل 
اليشء أو العلم به. وقد تم تعريف القراءة من قبل الباحثني والكتّاب بتعريفات متعددة وكثرية، 
منها أنَّ القراءة تعني تتبع كلامت النص املكتوب نظراً سواء وقع النطق بها أم مل يقع، أو هي عملية 

معرفية تقوم عىل تفكيك رموٍز تسمى حروفاً لتكوين معنى والوصول ملرحلة الفهم واإلدراك)2(.

وقد طرأ عىل مفهوم القراءة تحوٌل حمل معنًى أعمق، حيث تطور مفهوم القراءة من املعنى 
البسيط السهل، الذي يتمثل يف القدرة عىل التعرف عىل الحروف والكلامت والنطق بها صحيحة، 
والتذكر،  اإلدراك  تشمل  التي  املعقدة  العقلية  العملية  إىل  القراءة،  من  اآليل  الجانب  هو  وهذا 
واالستنتاج ثم التحليل واملناقشة، وهي القراءة الناقدة التي تحتاج إىل إمعان نظر يف املقروء ومزيد 

1. أبو الفضل جامل الدين )ابن منظور(، لسان العرب، دار صادر،2003، الجزء 12، حرف القاف.

2.  كيف تطالع كتاباً، مركز نون للتأليف والرتجمة، بريوت، ط1، 2003م، ص15.



3

القراءة وأزمة العالقة مع الكتاب

من األناة والدقة.

وبالتايل ميكن أن نستنتج تعريفاً شامالً وواضحاً للقراءة: هي عبارة عن عملية عقلية وفكرية 
يتفاعل القارئ معها بشكل سليم، ويفهم ما يقرأه وينتفع به ويستخدمه يف حل مشكالته، فالقراءة 
ليست مجرد النطق باأللفاظ والرتاكيب والجمل. وعليه فإنَّ نطق األلفاظ والعبارات املنفصل عن 

الفهم واإلدراك وإمعان النظر ال ميكن أن يسمى قراءة باملعنى الثقايف.

القراءة رضورة ثقافية واجتامعية 

إنَّ مسألة القراءة والفكر والثقافة يف املنظومة اإلسالمية من األصول واألسس الرئيسة التي 
قامت عليها، وليس أدل من أنَّ معجزة النبي األكرم محمد )ص( التي جاء بها للمسلمني وللناس 
كافة هي القرآن الكريم فهو معجزة ثقافية وأدبية وعلمية. وأنَّ أول آية نزلت يف مكة تخاطب 
املسلمني من خالل النبي الخاتم هي »اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَق«)3(. تأمرهم وتحثهم عىل القراءة 
التغيري  والتعلم قبل أي أمر آخر كالصالة والصوم والزكاة، فالقراءة والتعلم هي املنطلق لعملية 

االجتامعي والسيايس والثقايف، واألساس الذي يشيد عليه بناء األمة حضارياً.

بحلقات  اهتاممهم  واضحاً  وكان  األوىل،  املسلمني  حياة  يف  الثقافية  الحالة  ازدهرت  وقد 
الدرس والقراءة والتعلم ومكافحة الجهل واألمية التي كانت يف أيام الجاهلية األوىل، ثم توسعت 
حالة التواصل الثقايف وامتدت الجسور الحضارية والثقافية مع األمم والحضارات األخرى كاليونانية 

والرومانية والفارسية وغريها من الثقافات ثم الحقاً كانت قناة للتواصل هي عملية الرتجمة.

ولكْن بعد ذلك تعرض املجتمع اإلسالمي والعريب إىل حالة من الضعف والركود، بل والرتاجع 
يف أغلب املجاالت ومنها املجال الثقايف والفكري وذلك ألسباب كثرية تاريخية وسياسية، وكان نتاجها؛ 

هذا الواقع الضعيف الذي تعيشه األمة اإلسالمية عامة واملجتمع العريب بشكل خاص.

إنَّ نسبة الرتاجع يف االهتامم بالقراءة والكتاب أشارت لها كثري من التقارير والدراسات التي 
أجريت عن مجتمعنا -برصف النظر عن دقتها الواقعية عىل مستوى األرقام- ذات الشأن يف املجال 
الثقايف والتنموي للدول واملجتمعات العربية واإلسالمية، سواء عىل مستوى القراءة واملطالعة، أو 
التواصل  مسألة  وكذلك  الرتجمة،  مستوى  أو عىل  ونرشه  وطباعته  صناعته  وكمية  الكتاب  تداول 
الحضاري بني املجتمعات والشعوب األخرى، فضالً عن مسألة البحث العلمي والتعليم. حيث ظهر 

3. سورة العلق، اآلية 1.
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يف أغلب تلك التقارير واإلحصاءات نسبة الرتاجع الواضح يف مجال التنمية وإصدار الكتب وترجمتها 
ونرشها.

دول  يف  ومعدالتها  بالقراءة  االهتامم  مستوى  بشأن  الرسمية  التقارير  بعض  أفادت  وقد 
متعددة، منها التقرير العريب األول للتنمية الثقافية يف عام 2007 الذي أشار إىل مجموعة من األرقام 
والنتائج التي خلص فيها من خالل رصده للواقع الثقايف العريب عموماً، إىل مستوى معدالت القراءة 
املتدنية للفرد العريب مقارنة بالفرد يف دول أخرى وكذلك انخفاض نسبة النرش والطبع للكتب يف 

السوق العربية)4(.

ويف تقرير آخر نرشه موقع )Global English Editing( وذلك يف عام 2017)5(حيث استعرض 
عادات القراءة يف العامل، ومعدالتها يف عدد من الدول واملجتمعات، والكتب األكرث انتشاراً وبيعاً يف 
العامل، والناتج املادي لبيع الكتب. عىل الرغم من وجود دولة أو دولتني عربيتني يف التصنيف لكن 

الصدارة لدول ومجتمعات غربية ورشقية.

ما تفيده تلك التقارير مع املعطيات املالحظة يف الواقع تؤكد ظاهرة هجرة الكتاب الثقايف 
الفراغ يف  بالدول واملجتمعات األخرى، واتساع فجوة  بها مقارنة  املطالعة واالهتامم  ثقافة  وتدين 
التعاطي مع الكتاب واملصادر الثقافية واملعرفية، وضعف التواصل بالعلم واملعرفة. يف املقابل يرتفع 
اهتامم املجتمعات املتقدمة مبسألة الثقافة والفكر وإدراك رضورة املعرفة والوعي وقيمة الكتاب، 

عىل الرغم من طغيان التقنية والتكنولوجية يف مختلف تفاصيل الحياة.

4. تتبع هذا التقرير واقع القراءة ومعدالتها يف املنطقة العربية، والذي يصدر سنوياً عن مؤسسة أهلية عربية بتمويل عريب أتجه إىل 
رصد واقع التنمية الثقافية يف اثنني وعرشين دولة عربية. ففي مجال حركة التأليف والنرش تضمن التقرير تحليالً استند إىل قاعدة 
بيانات ضخمة أعدها فريق بحثي عن إجاميل الكتب التي نرشت يف العامل العريب يف عام 2007م، وبلغت 27809 كتاباً، وهناك كتاب 
يصدر لكل 12 ألف مواطن عريب، بينام هناك كتاب لكل 500 إنكليزي، ولكل 900 أملاين، أي أنَّ معدل القراءة يف العامل العريب ال 
يتجاوز )%4( من معدل القراءة يف إنكلرتا كام يشري التقرير. ويف مجال صناعة الكتب فان العامل العريب ال يصنع أكرث من )35-40%( 
من حاجته إىل مادة الورق ويستورد نحو )%65( من الصناعات الثقافة املهمة املرتبطة باألمن القومي. كام تشري بعض اإلحصائيات 
الصادرة عن منظمة اليونسكو أنَّ الوقت املخصص للقراءة عند الطفل العريب )دون احتساب وقت القراءة املدرسية( عن ست دقائق 
يف العام، أما حجم الكتب املخصصة للطفل العريب فهو 400 كتاب يف العام مقابل 13260 كتاب يف السنة للطفل األمرييك و3838 

كتاب للطفل الربيطاين و2118 كتاب للطفل الفرنيس و1485 كتاب للطفل الرويس.
5.حيث تصدرت الهند املرتبة األوىل يف ساعات القراءة أسبوعياً مبعدل 10.7، ثم تايلند مبعدل 9.4، ثم بعدها الصني مبعدل 8، تلتها 
العامل. وقد جاءت  الفليبني مبعدل 7.6، ثم جاءت مرص مبعدل 7.5، بعدها جاءت روسيا والسويد وفرنسا وهنغاريا وباقي دول 

الواليات املتحدة األمريكية باملرتبة 23 مبعدل 5.7. للمزيد ميكن مراجعة رابط الدراسة التايل:

https://geediting.com/world-reading-habits/.
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عوامل العزوف عن القراءة 

مختلفة  وأسباب  معوقات  لها  واملطالعة  القراءة  والعزوف عن  الكتاب  مع  العالقة  أزمة  إنَّ 
وكثرية، وليس املقصود من ذكر األسباب والعوامل هنا هو التربير لحالة الضعف الثقايف والركود املعريف 
عىل مستوى الفرد واملجتمع يف واقعنا، بقدر ما هي محاولة لسرب أغوار املشكلة والسعي لتشخيص 

حالة الخلل، من أجل وضع الحلول واملعالجات الناجعة لها، ولعل من أهم تلك العوامل هي:

أ-اسلوب التعليم املدريس

التلميذ  بني  يّكون عالقة محبة وجذب  أْن  يستطع  الذي مل  واملدريس  التعليمي  املنهج  إنَّ 
والطالب من جهة والعلم والقراءة والكتاب من جهة ثانية، فانه يرتك آثاراً سلبية قطعاً عىل شخصية 
الفرد وبني  بني  األيام  تتسع مبرور  والفكري، وتخلق فجوة  الثقايف  املستوى  املستقبلية عىل  الفرد 
الكتاب واملطالعة وتصبح العملية التعليمية واالرتباط بالكتاب والعلم إسقاط فرض يف االمتحان ال 

أكرث من ذلك.

التأثري يف شخصية اإلنسان، وإنَّ التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف  التعليم أحد أهم عوامل  إنَّ 
حياة النشء من أهم العوامل املؤثرة يف بلورة شخصيته يف املستقبل، وكام يقال : »التعلم يف الصغر 
كالنقش عىل الحجر«. لذا فإنَّ منهجية التعليم املدريس واألسلوب الرتبوي له دور يف غرس حب 

القراءة وأهمية الكتاب كمصدر للمعرفة والعلم يف بداية حياة األنسان التعليمية.

ب-البيئة السياسية 

والسياسية  االجتامعية  املناخات  الكتب يف  وتداول  الفكرية  واملطالعة  القراءة  ثقافة  تنمو 
املفتوحة واملستقرة ويف األجواء التي تتنفس الحرية. أما األجواء السياسية القلقة واملستبدة فتجد 
استقرارها يف املناخات الخانقة للفكر والوعي، بل وتعمل عىل صناعة الفرد واملجتمع الخاوي من 
الفهم واملعرفة، بل متارس سياسة التجهيل ونرش حالة التخلف لدميومة وجودها ومترير مشاريعها، 
ولذا فانَّ املستبدين والطغاة يلجؤون لتضييق الحريات الفكرية وشيوع حالة املمنوع واملحظور 
لألفكار املختلفة لالتجاه السيايس الرسمي السائد. ينقل عن الكاتب األرجنتيني »الربتو مانغويل« يف 
كتابه تاريخ القراءة قوله: إنَّ الحكام الدكتاتوريني يخافون الكتب أكرث من أي اخرتاع برشي آخر عىل 
اإلطالق ولذا نرى القوى ال تسمح إال بنوع واحد من القراءة، أي الرسمي وبدل املكتبات اململوءة 
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باآلراء املتنازعة ال يراد البقاء إاّل عىل كلمة الحاكم بأمره)6(. بل إنَّ األمة واملجتمع بوجود السلطة 
السلطوي  والفكر  الثقافة  ذات  ورؤيتها  وثقافتها  فكرها  يكون  رأسها  عىل  واملستبدة  الدكتاتورية 

األوحد وكام يعرب القرآن الكريم عن فرعون )َما أُِريُكْم إاِلَّ َما أََرى()7(.

ت- العامل االقتصادي

الواقع  يضغط  الذي  الفرد  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  مهامً  دوراً  االقتصادي  العامل  يلعب 
املعييش عليه ويشغل كل حركته وتفكريه، كيف يفكر أْن يقرأ كتاباً ومجلة أو يحرض ندوة فكرية، 
كتاب ورشائه  اقتناء  عن  اقتصادية صعبة وشحيحة، يصبح حديثاً  أوضاع  الحديث يف ظل  إنَّ  بل 
واالهتامم بالقراءة والفكر نوع من البطر والرتف الفكري كام يرى ذلك كثري ممن تحيط بهم مثل 

تلك األزمات والظروف الصعبة.

ث-وسائل التواصل واإلعالم

يُرِجع بعض الباحثني قضية العزوف عن القراءة ومطالعة الكتب إىل ظهور وسائل اإلعالم 
والقنوات الفضائية وتوفر اإلنرتنت وآثاره وملحقاته، فإنَّ هذه األدوات والوسائل توفر للمشاهد 
أو املستمع وجباٍت ثقافيًة جاهزًة ورسيعة وأكرثَ تأثرياً من حيث الصورة والصوت والحركة، بخالف 
عملية املطالعة وقراءة الكتب والدراسات الفكرية التي يصاحبها يشء من العناء وتتطلب مشقة 

وجهداً معيناً.

هـ- فقدان االهتامم بالتعلم والتثقيف الذايت 

إنَّ مرشوع التغيري سواء كان ثقافياً أم اجتامعياً ينطلق بخطوته األوىل من تغيري الذات )إِنَّ 
الله اَل يغرُي َما بقوم حتى يغريوا َما بأنفسهم()8(. فكل فرد هو املسؤول األول عن البدء بتثقيف 
نفسه وتعليمها وتربيتها فكرياً وثقافياً »ميدانكم األول أنفسكم« ما يالحظ يف واقعنا االجتامعي 
هو فقدان اإلدراك لهذا الدور املهم اتجاه الذات؛ وذلك ألسباب وتربيرات كثرية، منها حالة اليأس 
واإلحباط والتشاؤم، وعدم إدراك قيمة املعرفة يف الحياة وطغيان االهتاممات املادية، وازدياد زخم 
الذات واالرتقاء  الربامج والخطط لتطوير  اليومية...الخ. لذلك وضع  االنشغاالت الخاصة واألعامل 
باملستوى الشخيص فكرياً وثقافياً ومعرفياً؛ كون الخطوة األوىل يف الدائرة الذاتية للفرد ثم االنطالق 

6. د. ساجد العبديل، القراءة الذكية، رشكة اإلبداع الفكري للتوزيع والنرش، الكويت، ط2، 2007م، ص37.

7. سورة غافر، اآلية 29.

8.  سورة الرعد، اآلية 11.
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نحو ميادين أوسع كاألرسة واملجتمع.

بالتأكيد هناك معوقات وأسباب أخرى تحول دون االهتامم بالقراءة واملطالعة والثقافة لكْن 
تم الرتكيز عىل تلك األسباب ألنها تُعدُّ عوامَل أساسيًة للعزوف عن الكتاب والقراءة، وهذه األسباب 

يختلف مستواها ودرجة وتأثريها من مجتمع إىل آخر.

مقرتحات لتنمية ثقافة القراءة 

عىل الرغم من كرثة التقارير والدراسات التي تُشري بجالء إىل الواقع املرتدي وغري املشجع 
اليأس  أنَّ نقع فريسة  أنَّ ذلك ال يعني  إاّل  الكتاب يف مجتمعنا،  لثقافة املطالعة والقراءة واقتناء 
واإلحباط وأرسى لهذا النمط املعتاد اجتامعياً وشعبوياً، ونرضخ ملقولة »نحن األمة التي ال تقرأ وال 
تفكر وال تبدع«، واآلخرون هم من يفكرون ويخططون لحياتنا حارضاً ومستقبالً، ونحن نعيش عىل 
هامش الحياة ونأكل فتات الغري من املشاريع واألفكار. ولعل هذه الحال الذهنية والنفسية املنهزمة 

هي أكرب عقبة أمام حركة النهوض الثقايف واالجتامعي والسيايس ...الخ.

لذا ينبغي أْن نفكر بوضع الحلول واملعالجات التي ترفع مستوى حياتنا االجتامعية والفكرية 
والثقافية، واالستفادة من التجارب الناجحة لألمم والشعوب املتقدمة التي أصبحت القراءة والحوار 
الفكري والعلمي عادة وتقليد راسخ للرشائح الشبابية واالجتامعية. ورمبا من املفيد أْن نشري لبعض 

املقرتحات املساعدة يف خلق بيئة ثقافية تنمو فيها حب القراءة والكتاب:

1. األرسة والعائلة

لألرسة دور كبري ومؤثر يف صياغة وبلورة شخصية اإلنسان املستقبلية، فاألرسة التي تعيش 
أجواء ثقافية وفكرية ولو نسبياً بال شك سوف ترتك بصامتها عىل األوالد والنشء، إضافة إىل دور 
األب واألم يف تشجيع أوالدهم عىل القراءة وحب الكتاب من خالل قراءة القصص الرتفيهية واملحفزة 
لألطفال والصغار، أو اختيار ما يناسبهم من كتيبات خاصة تتناسب وأعامرهم، فأنَّ الرتبية الثقافية 

سوف تنتج مثقفاً ومبدعاً.
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2. املنهج التعليمي والرتبوي

الفرد  عىل  العميق  وتأثريها  بدورها  أحد  يشك  وال  واإلبداع،  الفكر  مصنع  هي  املدرسة 
واملجتمع، ولعل مالمح شخصية اإلنسان غالباً ما ترتسم مالمحها األساسية من خالل مناخ املدرسة 
واملعلم. من هنا فإن منهجية التعليم املدريس لألسف يف مجتمعنا ال تنتج تالميذ وطالب محبني 
للقراءة والكتاب، بل العكس، وكام ذكرنا سابقاً يف املعوقات للقراءة واملطالعة، إنَّ املشكلة كام يؤرش 
الحفظ  املعتمدة عىل  التقليدية  املنهجية  إىل  تعود  الرتبوي  املجال  الباحثون واملتخصصون يف  لها 
والتلقني يف التعلم. لذا ينبغي أْن تصاغ منهجية تربوية تنتج محبني للعلم وعاشقني للثقافة والكتاب 

كام هي الحال يف كثري من البلدان املتقدمة يف هذا املجال.

3. الدولة ومؤسساتها 

وخلق  إيجاد  يف  األكرب  الدور  وصاحبة  املجتمع  يف  العامة  للسياسات  املوجه  الدولة  تُعدُّ 
مجتمع قارئ ومحب للمطالعة واقتناء الكتاب، مبا متتلكه من مؤسسات وإمكانات وأدوات تؤهلها 
يف لعب هذا الدور. ولعل الحديث عن العنارص األساسية لدور الدولة يف هذا املجال يتسع ويحتاج 

إىل مساحة مستقلة، ولكن ال بأس باإلشارة إىل أهم النقاط األساسية يف هذا املجال:

أ فسح املجال الرحب للحرية الفكرية والثقافية، لدور النرش والطباعة وحرية تداول الكتب 	-
واملطبوعات وإْن كانت تحمل أفكاراً وثقافاٍت مختلفًة ومتنوعًة عىل املستوى السيايس واالجتامعي 

والعقائدي.

أ عمل معارض دولية للكتاب سنوياً يف داخل البلد وتشجيع حركة املكتبات العامة داخلياً 	-
وإقامة مؤمترات وندوات ثقافية تحث عىل االهتامم بالكتاب واملطالعة، وتخصيص يوٍم يف السنة 

باسم يوم القراءة واملطالعة.

أ والقرّاء عىل 	- الكتّاب  تحفز  والثقافية ووضع جوائز  الفكرية  واملباريات  املسابقات  إقامة 
االهتامم بالتعلم والفكر واملعرفة وبالذات تشجيع حركة الكتابة والتأليف يف شتى املجاالت األدبية 

والفكرية والدينية.

4. العلامء والنخبة الثقافية

العلامء واملثقفني هم منافذ  يقال هي »بعلامئها ومفكريها« ألنَّ  إنَّ األمم والشعوب كام 
الوعي واإلنارة الثقافية والفكرية يف كل مجتمع وأمة، ويف هذا السياق يشري اإلمام عيل )ع( إىل 
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دور العلامء يف املجتمع بقوله : َما أََخَذ اللُه َعىَل أَْهِل الَْجْهِل أَْن يَتََعلَُّموا َحتَّى أََخَذ َعىَل أَْهِل الِْعلِْم 
أَْن يَُعلُِّموا9.

املجال مسؤولية ودور  والواعية يف هذا  املفكرة  النخبة  أو  العلامء  عاتق  تقع عىل  ولذلك 
حيوي وفعال يف نرش التوعية والتثقيف بأهمية الكتاب والقراءة كمصدر وأداة للمعرفة والتعلم 
لكل أفراد املجتمع. وتبيان أنَّ املجتمع الحي هو الذي يتمتع بالوعي واليقظة والفكر وأنَّ القراءة 

والكتاب من أهم روافد الوعي والفكر.

يف الختام نستخلص يف نهاية املطاف أنَّ القراءة عملية عقلية وفكرية يتفاعل القارئ معها 
بشكل سليم، ويفهم ما يقرأه وينتفع به ويستخدمه يف حل مشكالته، وأنَّ الكتاب يُعدُّ من أهم 

منابع الفكر واملعرفة والثقافة.

يعيش واقعنا االجتامعي يف أغلبه حالة ضعف ثقايف وقلة ارتباط بقنوات املعرفة الرصينة 
كالقراءة الجادة واقتناء الكتاب، كام تشري إىل ذلك بعض التقارير واإلحصاءات الرسمية، وأنَّ أسباب 
ذلك الرتاجع الثقايف متعددٌة منها خاصة بالفرد نفسه ومنها عامة بالبيئة االجتامعية والدولة والنظام 
التعليمي. إنَّ هناك عدداً من الحلول واملعالجات املقرتحة التي من املمكن أْن تخلق بيئة ثقافية 
األرسة  أدوار  وتتكامل  تتناسق  أْن  وينبغي  مجتمعنا،  يف  الثقايف  والتحفيز  التنمية  مستوى  وترفع 
واملدرسة والدولة ومبؤازرة ومساندة النخب الثقافية والعلمية يف حمل هذه املسؤولية املهمة يف 

رسم مالمح هوية املجتمع الثقافية.

9 . نهج البالغة، باب الحكم والكلامت القصار.
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