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ما زال لديك فرصة لتقرأ معنا

تَقب�ل الفروقات
قصة مريم من جرش

أنا مريم من جرش، قرأت جهراً لف¶ة و �زلُت مستمرة � القراءة جهراً إ� ا³ن و أفتخر بذلك؛ �¯ مؤمنة  
من خ¼« الشخصية أن القراءة جهراً تحّسن وتقّوي من معرفة ا�طفال.

لدي طفل يواجه صعوبات � سمعه، و يشعر أحياناً أنّه مختلف عن ا�طفال من حوله، ويشعر بالخجل من 

ذلك، لذا لجأت إ� استعÁل مهارة القراءة جهراً التي تعلمتها مؤخراً �ساعدته عÀ الشعور بالثقة، لقد 

اخ¶ت قصة من مجموعة القصص التي توفرها نحن نحب القراءة و التي تتحدث عن ا�ختÅط ا�جتÁعي 

وتقب�ل الفروقات، كان اسمها "أنا وأصدقاË"، هذه القصة زادت ثقته بنفسه، فلم يعد خائفاً من مشكلة 

سمعه عند تفاعله مع الناس.
أنا سوف أقرأ داÑاً لÐطفال جهراً، �نها تحّسن شخصياتهم وتطلق العنان لخيالهم.
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نÓ ا�بتسامات
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أنا و أختي متطوعتان � روضة أطفال � الحي، نساعد ا�طفال � العديد من أمورهم، و� يوم من ا�يام  

وجدت منشوراً عÀ ا�رض � الصف، قرأت ذلك ا�نشور فوجدت أنّه عن تدريب (نحن نحب القراءة)، 

أحببت اسم التدريب و اعتقدت أنه التدريب الذي كنا نبحث عنه أنا وأختي؛ �نّه من أحد أهتÁماتنا 

جْعل ا�طفال يحبون القراءة، ذهبنا أنا و أختي و أخذنا التدريب، وهذان اليومان كانا من أعظم أيام 

حياتنا، أخÜاً وجدنا كتباً لÐطفال قابلة للقراءة بنصوص وتوضيحات جميلة. بعد خمسة عÓ يوماً من 
التدريب، فتحنا مكتبة � روضة نادي ا�طفال السوري، وبدأنا القراءة كل خميس، و كان ا�طفال Ýلؤهم 

الحÁس و ا�شتياق لهذا الخميس، أّما � إجازة الصيف ß نكن نستطيع أن نقرأ � الروضة؛ لذلك فتحنا 

مكتبة � بنايتنا، ودعونا أطفال البناية وأطفال الحي، والرائع � هذه الجلسات أنها جمعت ا�طفال 

ا�ردنيâ والسوريâ � نشاط واحد وهذا ما جعلهم يفكرون بالتشابهات التي تربطهم أكá من ا�ختÅفات 

قرأُت ا³ن �كá من سنة؛ والذي يجعلني استمر هو ا�مل ببناء مستقبل أفضل لجيل واٍع يحب القراءة. 

آمل يوماً أن أقابل الشخص العظيم وراء هذه الفكرة "الدكتورة رنا الدجا¯" وشكرها عÀ نÓ ا�بتسامات                                                                                                         

وحب القراءة لدى ا�طفال.

ا�مل � بناء مستقبل أفضل
 قصة فاتن طّحان من عÁّن

٥
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 خطوة عجيبة نحو
 حب القراءة مدى

 الحياة
قصة منÜة من الزرقاء

أنا متطوعة نشطة � مركز ا�مÜة سلمى للطفولة. 
 Àسمعت عن نحن نحب القراءة وعن التدريب ع

القراءة بصوت عاٍل فانضممت لهم عÀ الفور! �نني 

شعرت أن هذا ال¼نامج يجب أن يُنفذ � ا�ركز الذي 

أنا أتطوع فيه ا³ن. 

عندما أصبحت سفÜة نحن نحب القراءة ساعد¯ 

ذلك � الحصول عÀ ا�زيد من ا�لتزام و ا�ستمرار 

� التطوع، وجعلني أؤمن بأن القراءة Ýكن أن يكون 

لها تأثÜاً كبÜاً عÀ ا�جتمع من حولنا.

و �كافأة نفê عÀ هذه اéنجازات؛ احتفلت � 

الجلسة الحادية عÓة من القراءة بصوت عاٍل مع 

ا�طفال.
من بâ هؤ�ء ا�طفال ندى وهي فتاة � الرابعة من 

عمرها � تعرف كيف تقرأ، ولكنها كانت تستمع كثÜا � 

جلسات القراءة فحفظت واحدة من القصص "� أحد 

يحبني"، ثم روتها éخوتها. و أصبحت أيضاً تطلب من 

والدتها أن تبحث لها عن قصص عÀ ا�ن¶نت لتستمع 

إليهم ثم ترويهم إ� كل شخص تقابله.

�حظُت مؤخرا أن هؤ�ء ا�طفال أصبحوا يذهبون إ� 

معارض الكتب ا�وجودة داخل مدارسهم لÓاء الكتب 

الجديدة، و هذه خطوة رائعة تشÜ ا� أن هذه 

الجلسات تركت فيهم أثر حب القراءة مدى الحياة. 
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منظمة نحن نحب 

 Àع ëالقراءة � تقت

!... âعمر مع

٨



عمري (64) سنة من الكرك، و كÁ تستطيع ا�ستنتاج من 

 Àاً عÑعمري، أنا متقاعد ا³ن، ومنذ تقاعدي أحّث دا

تعلّم مهارات جديدة وا�نضÁم �جتمعات جديدة 

كا�نظÁت واستثÁر وقتي � ïء ذو قيمة.

قرأت أن إحدى هذه ا�نظÁّت (نحن نحب القراءة) 

ستعقد تدريب وعندما قرأت عن التدريب وعن محتوياته  

أحببت الفكرة التي ستعلّمني مهارة جديدة، وهي القراءة 

جهراً لÐطفال، كنت من أكá ا�ش¶كâ تحمساً والتزاماً، 

وكنت داÑاً أحð قبل موعد الجلسة وأنتظرهم لنبدأ، 

وحا�ا ينتهي التدريب، أفتح مكتبة � بيتي ، فقد دّربت 

بعض أفراد العائلة عÀ القراءة لÐطفال، و أصبحنا عائلة 

ّ̄ سأصبح مثا�ً �ؤلئك الذين  سفراء للقراءة، أنا مؤمن أ

يريدون تغيÜ مجتمعاتهم لÐفضل.

طريقك إ� النجاح يبدأ مع التقاعد
 قصة أحمد الهوÝل من الكرك

قصة جميلة أبو ملحم من جرش

أنا جميلة من جرش، بدأت القراءة � منزõ ، لكنني 
ß أستمر عÀ القراءة � منزõ وذلك بسبب استمرار 

ازدياد عدد ا�طفال الذين يحðون جلسا«، فطلبت 

من أحد ا�نظÁت ا�جتمعية القريبة أن تفتح أبوابها 

لجلسات القراءة ولحسن الحظ وافقوا و فتحوا 

أبوابهم لنا. واحدة من الصحف ا�حلية كتبت مقا�ً 

عني ، و كانت الفكرة الرئيسية لهذا ا�قال و التي 

كنت أرغب � تقدÝها لكل امرأة هي أن "طريقك 

إ� النجاح يبدأ مع التقاعد ". 

شكرا لِك نحن نحب القراءة لتقديم هذه التجربة 

الثمينة.
٩
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 أنا أحب القراءة و لكن � أمتلك مهارة القراءة
بصوت عالٍ

 قصة ختام من معان

أنا مديرة مركز لتحفيظ القرآن � معان، هذا يعني أنه لدي ا�كان وا�طفال، ولكن ß يكن لدي مهارة القراءة 
بصوت عاٍل!، سمعت عن تدريب "نحن نحب القراءة" ، وكنت متحمسة للمشاركة �¯ أحببت الفكرة و�¯ 

أحب العمل التطوعي أيًضا؛ فقد كنت متطوعًة سابقًة � نادي ا�طفال � مركز ا�مÜ حسâ الثقا� وما زالت 

حتى ا³ن أشارك � جميع ا�نشطة الثقافية.

ß أتعلم من هذا التدريب مهارة القراءة بصوت عاٍل فقط؛ ولكن أيضا تعلمت أن أكون جريئة أثناء ùد 

 ًÅبـ١١ طف ü القصص وذلك بتمثيل حركات و إظهار عواطف مناسبة للقصة. بدأُت جلسات القراءة الخاصة

فقط، وانتهى ü ا�طاف بـ٥٥ طفÅً. بعد الجلسة يذهب ا�طفال إ� منازلهم و يَرُوون ما سمعوه لعائلتهم. 

 þآباء و أمهات ا�طفال ل ü عان ما يتصلù كنت أتوقف أحياناً عن القراءة بسبب ضغط العمل، ولكن

يسألونني عن سبب توقفي عن القراءة، هذه ا�هتÁم الكبÜ جعلني أستمر � جلسات القراءة حتى اليوم.

١٠



أنا أقرأ � كل مكان و � كل زمان، 

أقرأ وأنا واقفة، أقرأ وأنا عÀ سطح 

القمر، أو عÀ سطح ا�رض ، أو حتى 

� البحر!! � يهم أين أقرأ؛ وذلك �ن 

القراءة سوف تأخذ¯ إ� ا�كان الذي 

أحلم أن أكون فيه، أنا أقرأ �ن 

القراءة ذات متعة � حدود لها !!

فادية عنبة من عÁن

١١
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 تجددت طاقتي للعمل
 عندما انضممت إ� نحن

نحب القراءة

١١
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قصة يزن الهندي موظف � مبادرة نحن نحب القراءة

� البداية ß أفهم الغرض من وجود مكتبة" نحن نحب القراءة "، اعتقدت أنها مكتبة تجارية ذات هدف مادي بحت، 

ولكن لحسن الحظ ÿكنت من التعرف عÀ هذه ا�نظمة عندما ذهبت مع ضيف من الوكالة ال¼يطانية للتنمية 

الدولية لحضور جلسة القراءة. عندما وصلنا إ� هناك؛ �حظت أنا وضيفي أنه ß يكن هناك أطفال � الشوارع، 

وعندما دخلنا منزل سفÜة القراءة وجدنا ما يقرب من ٣٥ طفÅ � انتظار القصة!، بدأت السفÜة حديثها بذكر مدى 

امتنانها �عتبارها سفÜة للقراءة؛ و ذكرت أنها ß تُتح لها الفرصة �كÁل تعليمها، و � أن تصبح معلمة كÁ كانت 

تحلم،  لذا وجدت أن منظمة نحن نحب القراءة ساعدتها عÀ جعل حلمها حقيقة. جلسنا أنا و ضيفي وكنا ننتظر أن 

تبدأ السفÜة القراءة بصوت عاٍل ولكن � كل دقيقة كان هناك مجموعة جديدة من ا�طفال يتدفقون من الخارج! 

وحتى أكون صادقا؛ كنت مندهشا عندما كنت أرى أنهم � يقرؤون القصة فقط بل يعيشونها أيضاً.

أعتقد أن برنامج القراءة جهرا يعزز جانبâ رئيسيâ وهÁ التأثÜ بشكل إيجاü عÀ ا�جتمع، وحل مشكلة ا�ختÅف أو 

العنëية وذلك بانضÁم ا�طفال من بيئات مختلفة � مكان واحد، ذلك ا�كان الذي يعلمهم أن ينظروا ا� أوجه 

التشابه بد�ً من أوجه ا�ختÅف بينهم. الذي يجعل برنامج نحن نحب القراءة مميزًا ومختلًفا عن أي برنامج إنسا¯ 

آخر عملت فيه حتى ا³ن هو أن سفراء القراءة يتم بناء حب العطاء فيهم حيث أنهم � يتقاضون دعÁً مادياً مقابل 

عملهم، بل و� بعض ا�حيان يدفع بعض السفراء تكلفة ا�واصÅت لÐطفال لþ يحðوا جلسات القراءة.

عندما يشعر زمËÅ أحيانًا باéرهاق من ضغط العمل أنصحهم داÑا بحضور جلسة تدريب أو جلسة قراءة ، �نني 

أعلم أنها ستجدد أرواحهم ÿاًما، لقد تجدددت طاقتي بالكامل عندما أصبحت موظفا � مبادرة نحن نحب القراءة.



هم يقولون ما أهمية القطرة � 

ا�حيط؟

 و أنا أقول ما هو ا�حيط إ� 

تجمع مجموعة من القطرات!!

...Üكننا إحداث تغيÝ ًمعا

د. رنا دجا¯

١٣
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