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القراءة مهما كانت 

 الظروف
 ماذا لو قررت...

 عملت... 

 فغيرت...؟ 

 مكتبة في كل حي

المكتبة هي مكان يتشارك فيه االطفال الكتب ”

 رنا الدجاني -“ و يقرأ لهم بصوت عال

 2105مجلة مجتمع نحن نحب القراءة, العدد االول 
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 كلمة العدد االول من مجلة نحن نحب القراءة 

 الدكتورة رنا الدجاني

مؤسسة ومديرة برنامج نحن نحب القراءة   

 

 انتم االلهام!

 
الجميع مميز, الجميع لدية شي رائع لم يكتشفة 
بعد.  يعمل برنامج نحن نحب القراءة كحافز 

للسيدات على اكتشاف قدراتهم الذاتيه واالرتقاء 
خارج حدود مجتعاتهم ليصبحوا رموز للنجاح 

 بمجتمعاتهم ومثال للريادة.

في طيات هذه الصفحات نشارك معكم تجربة البعض منهم, قصص الهمت وعملت على 
 احداث تغيير.

التغيير الحقيقي يبدا صغير بداخل كل واحد منا ومع ايماننا بأنفسنا مع اإلصرار يمتد  
 ويحدث التغيير حتى يتجاوز توقعاتنا وأحالمنا. 

هذه القصص نداء لكل قارئة لتبحث عن سبب لوجودها والذي من خاللة تصنع التغيير أينما 
 كانت.
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) نحن نحب القراءة, من شخص غير متعلم الى شخص متعلم(    

 بقلم نبيلة نجم/شرق عمان

 

نبيله نجم ربة بيت, والده لستة اوالد وفتاه, وجده لخمسة 
اطفال, لم تسمح لي الظروف بإكمال تعليمي الني تزوجت 

 مبكراً.

 

أحب األشغال اليدويه كثيراً وابرع بها والحمدهلل, إلتحقت 
بحديقة الملكه رانيا العبدهلل والتي تعقد دورات تثقيفيه 

وأشغال يدوية لنساء المجتمع المحلي, حيث تعرفت على 
مبادرة نحن نحب القراءة وحضرت الدورات التي ُعقدت 
في مقرها, احببت فكرة المشروع وبدأت أُطبق ما ُطلب 

منا في الدورة, حيث تم اعطاء كل الملتحقين بالدورة 
مجموعة من القصص التعليمية والتثقيفيه لتوزيعها 
 وقراءتها على االطفال حسب فئات عمريه مختلفة.

 

بدأت بتجميع أطفال الحي الذي اسكن فيه لقراءة القصص 
لهم, وهنا كانت المشكلة؛ حيث تجمع األطفال ولم نجد 

فذهبت لإلمام وعرضت الفكره ’ مكان لنجتمع للقراءة فيه, فخطرت لي فكرة ان اجمعهم بمسحد الحي
عليه ولكنه رفض بحجة عدم موافقة وزارة األوقاف, فعرض علي زوجي والذي دعمني بكل خطوه 

في تنفيذ مشروعي ان أجتمع بهم بمنزلنا؛ فبدأت أجتمع بهم كل يوم سبت ووزعت عليهم القصص 
وأصبحت أقرأ لهم أسبوعيا؛ حيث ساندني كل أفراد العائلة, فقد كانت ابنتي ايمان وزوجات ابنائي 

 يقرأون لألطفال عند انشغالي.

 

احسست باستمتاع األطفال بالقصص وموضوعاتها ورسوماتها الجميلة, والحظ أهالي األطفال أثر 
القصص على حياتهم اليومية, فأصبح حينا من أنظف األحياء في المنطقة, وايضاً قام األطفال بتدوير 

بعض النفايات المنزلية, وتشجع األطفال على توفير الماء والكهرباء في منازلهم وقاموا بترتيب 
وتنظيم حدائقهم المنزلية, وكنت فخوره جدا بهذه االنجازات, والذي أسعدني أكثر أن االمهات 

أخبرنني أن أبنائهم أصبحوا يخصصون جزء من مصروفهم لشراء القصص, وان بعضهم تحسن 
 تحصيلهم الدراسي بسبب مداومتهم على القراءة وتعلم مفردات جديدة.

اآلن أنا فخوره جداً بمشاركتي بهذه المبادرة وبتعرفي على فريق نحن نحب القراءة وأشكر الدكتوره 

فائدته جميع األقطار, لينتشر الوعي وتعم الفائدة على رنا الدجاني على هذا المشروع واتمنى ان تعم 

  الجميع.
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سنوات, كان من األطفال الذين استمعوا لقراءة القصص, وهو حفيد نبيلة, كان  5بدر طفل بعمر ”

يتشوق ليوم السبت حتى تقرأ لهم جدته قصه جديده ومفيده, واحيانا كان يلح على والدته اعادة قراءة 

 “  القصص له قبل النوم.

 “.نحن نحب القراءة”نبيلة نجم,متطوعة لدى  -
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بقلم دينا يغنم/ عمان الغربية -تجربتي مع "نحن نحب القراءة"   

 

من هي دينا يغنم؟ -  

في هذه المرحلة من حياتي، إضافة 
لكوني زوجة وأم لثالثة أطفال رائعين 
هم مصدر إلهامي وتحفيزي لكثير مّما 

أسعى من أجله مؤّخراً، أُعّرف عن 
نفسي كـ"متطوعة محترفة"... أنعم هللا 
علَي في الماضي بفرص كثيرة للتعلّم 

والعمل المهني في مؤسسات غير 
ربحّية في مجال العالقات العامة 

والتواصل الجماهيري واإلعالم، مّما 
سلّحني بقدر ال بأس به من المعرفة 

والخبرة مما دفعني ألن أشعر بأنه من 
واجبي اآلن أن أسّخرها لخدمة 

 مجتمعي.

كيف بدأتي مع نحن نحب القراءة؟ -  

منذ حملي بابنتي األولى قبل أكثر بقليل من عقد من الزمن، بدأت أقرأ "ماذا تتوّقعين عندما تتوقّعين 
القراءة لألطفال، ليس فقط بعد الوالدة، بل وهم في بطن أّمهم. فبدأت أقرأ ’ طفالً"، وشّدني موضوع أهمّية

لـ"كيرا" وبعد أن ولدت، أصبحت القراءة جزء من برنامجنا اليومي قبل النوم، وكنت أشعر بانبهارها 
بقراءتي، وأردت أن أتعلّم أكثر كيف أقرأ لها. وكوني كنت قد أنتجت وقّدمت برنامجا تلفزيونياً )حول 
صناعة األفالم في األردن(، بدأت أفّكر ببرنامج تلفزيوني لقراءة القصص لألطفال، خاصة أنه لم يكن 

يوجد مثل هذا البرنامج باللغة العربية. وبالصدفة قرأت على االنترنت عن مبادرة جديدة تسعى لنشر ثقافة 
القراء لألطفال، فاستعجبت لهذه الصدفة وشعرت بأّنها تدابير من رب العباد، فأرسلت رسالة للدكتورة رنا 

، على ما أظن.2116الدجاني، ولحسن حّظي كان هناك ورشة عمل، فشاركت بها. كان ذلك عام   

كيف بدأت مسيرتك وما كانت توقعاتك؟ -  

منذ البداية كانت فكرتي بأن "مكتبتي" ستكون "افتراضّية" بمعنى انني سأنشرها من خالل وسائل اإلعالم 
)التلفزيون، االنترنت، األقراص المدمجة( لتصل أكبر عدد ممكن من األطفال واألهالي. وبدأت التحضير 

لبرنامج تلفزيوني، لكن تأّجلت الخطة مع حبلي الثالث. وكنت أشعر باإلحباط وشيء من الذنب لعدم 
اتمامي للمشروع، ثم اتصلت بي مؤسسة "تغيير" من جديد وُسئلت عن رغبتي بالمشاركة في ورشة عمل 

ضمن برنامج لدراسة تأثير القصص على القضايا البيئية، فاتخذتها فرصة للقيام فعلّيا بالقراءة لمجموعة 
من األطفال في مدارس األحد في المدرسة الوطنّية األرثوذكسّية. ولم أعرف ماذا أتوقّع، إاّل أن انشداد 

 األطفال وانبهارهم بوجود شخص يقرأ لهم أشعرني بسعادة كبيرة وأّكد لي أهمّية الموضوع وجدوته.
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ما هي االتحديات التي واجهتك والحلول التي اتخذتيها لمواجهة هذه التحديات؟  -   

رّبما أكبر التحدّيات التي واجهتني هو "تخصيص الوقت"، ليس فقط من جانبي، واّنما اقناع 
الجهات المختلفة التي اتصلت بها من الّسماح لي بالقراءة لألطفال. فمدارس االحد لم تكن الجهة 

الوحيدة التي اتصلت بها، وكنت أتوقّع أن يتم الترحيب بفكرة أن يأتي متطّوع للقراءة لألطفال، إال 
أنني فوجئت ببعض ردود الفعل التي بدت وكأّنها تعتبر القراءة الترفيهّية )والتي هي تشّجع على 

 حب القراءة( ليست إال"بدعة أو رفاهّية" ليس لديهم الوقت لها.

في بعض األحيان كان التحّدي في "ضيجان" بعض األطفال. في حينها، كنت أختصر القصة، 
وانهي الجلسة وأوعدهم بقصة إضافية في الجلسة القادمة إذا رغبوا بها وأنصطوا. والجلسة التالية 

 كانوا يذّكرمني يطلبون المزيد من القصص

قصة نجاح -  

كان هناك طفلة كنت دائماً أشعر بأنها تشعر بالملل ونائمة وفي آخر جلسة قراءة، أتت وطلبت مني 
 مجموعة كتب لتقرأها، فشعرت بأن القراء أصبحت شيئا مهّماً لها.

ممتعة! القصص كانت جميلة جّداً وكل قصة من القصص لها معنى كبير ترسله إلى كل سامع 
 ليستفيد منه في حياته.

 اين مكتبه دينا بعد خمس سنوات من األن؟ 

 نحن نحب القراءة هي حركة ريادّية تفتح العقول الصغيرة والكبيرة بنور القراءة.

 “.نحن نحب القراءة”دينا يغنم, متطوعة لدى -
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بقلم رنا صدقة/العقبة -درب العطاء    

 على قدر أهل العزم تأتي العزائم ...... وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم

 وتعظم في عين الصغير صغارها ....... وتصغر في عين العظيم العظائم

أبيات ألبي الطيب المتنبي أحضرت في خاطري العديد من األسئلة حول ذاتي، كيف أكون إنسانا 
إيجابيا في المجتمع أتغير وأغير؟ كيف أتغير؟ من أين أبدأ؟ أسئلة كثيًرا ما تتردد في داخلي ، كم من 
مرة حاولت وقررت العودة ، بل وحددت لنفسي يوما أو موسما أبدأ منه ويمر اليوم ويقضي الموسم 

 وأنا على حالي !!.

وجهت لي دعوة لحضور دورة تدريبية عن فن القراءة بصوت  2103في تشرين الثاني من عام 
عاٍل لألطفال وهي عبارة عن مبادرة قام بها مشروع "نحن نحب القراءة" في مدينة العقبة، َحَضرُت 

هذه المبادرة من ُحب الفضول لدي، وتحول هذا الفضول فيما بعد إلى سؤال لمع في فكري، هل قراءة 
القصص بصوت عاٍل بامكانه التغيير من سلوكيات بعض األطفال السلبية الى جانب تعزيز حبهم 

 للقراءة؟.

وبعد أسبوع من هذه المبادرة بدأت بالتفكير بخطوة عملية جادة لمشروع يدعم حب القراءة، بحثا عن 
مكان سيقام عليه المشروع ،حيث وقع اإلختيار في بادئ األمر على مصلى النساء في مسجد جعفر 

 51طفالليصل العدد بعدها الى  21بن أبي طالب الكائن في منطقة الرمال،ليضم المشروع في بدايته
سنة ،حيث كانت القراءةمرة واحدة في األسبوع. 05إلى 5طفال تتراوح أعمارهم ما بين   

لم أكن أتوقع ذلك الشغف العميق عند بعض األطفال لقراءة القصص، وفرحتهم باستعارة القصص 
التى أحبوها،حتى أن بعضهم بات يقلدني في قراءة القصة في المنزل والمدرسة،والبعض اآلخر راح 
يمثلها ، األمر الذي انعكس إيجابيا على بعض سلوكياتهم،فمنهم من تحسنت قراءته و استطاع آخرين 

 إدراك الهدف الجوهري من القصة،األمر الذي لمسه الكثير من االباء .
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ال يخلو األمر في بدايته من صعوبات واجهت المشروع ،فالمكان اصبح مكتظا يزعج نساء المسجد 

،ناهيك عن األعمار المتفاوتة بين األطفال.النجاح اليريد أقدام بل إقدام، و لكي تنجح يجب على رغبتك 

في النجاح أن تفوق خوفك من الفشل,من هنا جاءت فكرة بناء مكتبة خاصة لألطفال بجانب مصلى 

النساء،ألحصل حينها على دعم من زوجي وأهلي وأوالدي ومديريةالمركز االسالمي النسائي في العقبة 

أنذاك السيدة إيمان مرسي أبو عبدهللا بسماح لي بباء المكتبة بجانب المصلى ، إضافة الى مشروع"نحن 

نحب القراءة"الذي لم ينقطع دعمه لي منذ البداية وبعض من الصديقات وحضور األطفال المستمر, ليتم 

 ./4210 0/41بعدها إفتتاح المكتبة بتاريخ 

لم يقتصر التعزيز االيجابي على االطفال فحسب بل انعكس ذلك على شخصيتي أنا ايضا، فمن خالل 
إدارتي للمشروع تنورت العديد من جوانب شخصيتي و التي كانت في وقت ما مهجورة فتعززت لدي 
القدرة على تحمل المسؤولية و الصبر والتفكير والتخطيط لكل خطوة أخطوها.إن الثروة الوحيدة التي 
تستحق أن تجدها هي أن يكون لك هدف في الحياة، ليتمثل لدي ذلك الهدف المستقبلي الذي أصبوا إليه 

 نحو تلك الفئة المهمشة من"ذوي اإلحتياجات الخاصة"، آملة أن يحضو بمحتوى َقصصي خاص بهم،

وبذلك نكون قد شملنا جميع فئات المجتمع, فكانت مبادرة نحن نحب القراءة الوسيلة التي تضع أقداَمنا 
 على أول طريق المعرفة, لننطلق بعدها إلى آفاٍق ليس لها حدود.

 

 

-“إن الثروة الوحيدة التي تستحق أن تجدها هي أن يكون لك هدف في الحياة”  

 رنا صدقة متطوعة لدى "نحن نحب القراءة"
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 هناء جرادات /اربد

 بسم هللا الرحمن الرحيم ..

هناء محمود جرادات مواليد الكويت 

نشأت وترعرت ودرست الشريعة 

وعملت مدرسة بالكويت ولكن بعد 

أحدات عاصفة الصحراء رجعنا وسكنا 

إربد وعملت مدرسة ولكن طموحي كان 

أكبر من ذلك بالرغم من أن رسالة التعليم رسالة سامية .ولكن أحببت العمل التطوعي كمنسقة تجمع لجان 

في  2119المرأة الوطني االردني. وخالل حضور للعديد من المؤتمرات التقيت بدكتورة رنا الدجاني سنة 

مؤتمر النساء الرياديات وعرضت مبادرتها ومنذ ذلك الوقت تلقيت تدريب معها على أليات القراءة لألطفال 

وبالفور قمت بتنفيذ المبادرة ولكن كانت بعض الموعقات التي واجهتني مع مديرية التربية والتعليم وعدم 

موافقتها على دخول الي مدارسها السباب خاصه بها. ولكن اإلصرار والتحدي عندي كبير فقد قمت بتنفيذ 

المبادرة بالروضات الخاصة ومراكز تحفيظ القران الصيفية والمساجد بالعطله الصيفية وبالمستشفيات قسم 

االطفال والبيت. والحمد هلل كانت النتائج رائعة ومرضيه وذلك عندما التقيت باالطفال يطالبونني بالحضور 

وإلقاء القصص لهم ويقولون لي4 احنا صرنا نطفي الكهرباء بالغرفة لى ما بنستعملها وركبنا لمبة 

ملولوة ..اى توفير الطاقة وبس تكون الحنفية باي مكان بتنقط بنسكرها او بنحكي لماما ..وأنا بخالف دائم 

 مع اوالد أخوتي على نسخة القصص التي عندي يريدونها لهم.

  وأتمنى تأمين مكتبة تخدم لواء المزار الشمالي تشمل الكتب العلمية المبسطه واإللكترونية لألطفال وطالب

وبارك هللا بجهود الدكتورة على  اللواء )مبادرة الفرح والسعادة (هذا ما اشاهدة بعيون األطفال عند القرأة. 

 هذة المبادرة ولكل من ساهمة في تعميمها وإنجاحها ...وهللا ولي التوفيق ..
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هي  مجلة دورية  تصدرها جمعية تغيير تهدف لخلق مجتمع نحن نحب القراءة 

جسور من التواصل بين رياديات المجتمع االردني من حكواتيات ينشرن حب 

القراءة في  كل حي  من احياء  الوطن الغاالي. من خالل خلق مساحة للحكواتيات 

لعرض قصص نجاحهم  وما تخللها من تحديات لتستفيد اكبر فئة  ممكنة من 

 تجاربهم الشخصية.

 

 فريق العمل

 رئيس التحرير                            هبه الفلحات                 

                   

 ترجمة                                 بشرى الصعوب                    

 همام ابو جاموس                                                            

 ليث قسيسية                                                               

            

 تصميم و اخراج:                             جود الطيب              

 كاترينا صالح السرحان                                                            
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