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أخ�ًا، القديس جورج لديه سف�

للقراءة 

قصة راما من عجلون

أنا راما خوري، ¼ أكن أحب القراءة يف صغري،    
ولكن بعد أن أخذت تدريب القراءة بصوت عاٍل 

كنت متحمسة جدا للقراءة لألطفال بصوت عاٍل.

سمعُت عن هذا التدريب من (جمعية األما�)

وكان التدريب مث�ًا للغاية، وألهمني كث�ًا من 

األفكار الجديدة، وتكمن أهمية هذه املبادرة يف 

أنها تستهدف كل األطفال حتى أولئك الذين 

يعيشون يف املساحات املهمشة.

 خرب» مع القراءة بدأت من الكنيسة حيث كانوا 
يقرؤون لنا القصص الدينية، أما يف البيت فقد اعتاد 

أÈ أن يقرأ لنا القصص، و خالتي بروفيسورة يف 

الدراسات العربية، وكانت دا´ًا تشجعنا عىل القراءة 

باللغة العربية، واعتادت التحدث معنا باللغة 

العربية م� ساهم يف إثراء مفرداتنا.

أنا أرغب بنرش فكرة (نحن نحب القراءة) يف 
كنيسة القديس جورج يف عنجرة / عجلون وذلك 

بجمع األطفال يف الكنيسة وتشجيعهم عىل القراءة 

باستضافة جلسات للقراءة بصوت عاٍل، أنا فخورة 

بأ� أول سف�ة قراءة يف كنيسة القديس جورج يف 

عنجرة، أÑنى أن يبدأ الناس بالقراءة ألنفسهم، 

وبعد ذلك القراءة لألطفال لتنشأة جيل يحب 

القراءة.

٤



٨

القراءة غ�ت حياة بنا» 
قصة حنان عريقات من عجلون

أنا لدي أربع بنات جميالت، ثالث منهن صّم ويستخدمن لغة 
اإلشارة لالتصال مع الغ�، الصغرى ليست لديها مشاكل يف 

التحّدث إطالقًا، ولكنها دا´ًا ترفض التحدث وتستعمل لغة 

اإلشارة يف التواصل.

يف يوم من األيام سمعت عن تدريب نحن نحب القراءة 

للقراءة جهرًا يف عجلون، عندها تحمست كث�ًا وأحببت فكرة 

أنني سوف أقرأ لألطفال يف منطقتي Ùا يف ذلك أطفايل،

  وكنت أفّكر: "رÙا يساعد ذلك ابنتي الصغ�ة  للتعب� 
عن نفسها بشكل أفضل! ". تلقيت التدريب وبدأُت 

القراءة بصوت عاٍل فوًرا. بعد أن عقدُت جلسات قليلة؛ 

الحظت التغ� عىل صغ�» حيث توقفت عن استخدام 

لغة اإلشارة عند التواصل مع اآلخرين، و¼ تعد ترفض أن 

تتكلم، بل أصبحت تعرب عن نفسها بوضوح، ويف بعض 

األحيان تخلق قصصها الخاصة بنفسها، وعندما نذهب 

إىل دكان القرطاسية تشرتي كتب تلوين، ثم تقوم بتلوين 

الشخصيات وتعطيهم أس�ء لã تجعل لهم قصة بعد 

االنتهاء من التلوين.



٧

 القراءة سوف تغ�

¡ط حياتهم

قصة روان بني سا¼ من عجلون

أنا أستاذة يف مدرسة ابتدائية، وأقرأ لألطفال يف الصف 
جهرًا، تلقيت تدريب (نحن نحب القراءة) وكنت 

متحمسًة الستع�ل مهارة القراءة جهرًا يف صّفي، لقد 

كانوا يستمتعون بكل قصة أقرأها لهم، وينتظرون دا´ًا 

املزيد من القصص. الحظت مرة أن األطفال قدموا إىل 

املدرسة ويبدوا عليهم النعاس بشكل واضح، علمت 

عندها أنهم يف الليلة السابقة سهروا لساعات متأخرة من 

الليل، لذلك قرأت لهم قصة (ملاذا أذهب إىل الرسير 

مبكرًا؟) عن الفتاة التي تذهب إىل الرسير مبكرًا، ويف 

اليوم التايل الحظت أنهم كانوا يف حالة نشاط، وذلك 

ألنهم أحبّوا القصة وناموا مبكرًا.

القراءة جهرًا لألطفال ساعدت عىل تغي� ¡ط حياتهم 

لألفضل.



 اآلباء واملعلمون

الشباب



٨

 أنا السف� األقرب إىل أع�رهم

 لذلك أنا أعلم جيًدا األشياء

التي يحبونها

قصة غسان من مخيم البقعة

أنا غسان من سوريا، أتيُت إىل األردن مع عائلتي وحاليًا نسكن يف مخيم البقعة، رحلتي مع (نحن نحب 
القراءة) بدأت عندما حرضت التدريب مع أمي، خالل التدريب أحببت فكرة القراءة بصوت عاٍل كث�ًا، 

حيث كنت املتدرب األك° ح�ًسا ونشاطًا، وÙا أنني األصغر أعرف ماذا يحب األطفال.
بعد التدريب بدأت أقرأ يف مركز القرآن حيث أتعلم وأحفظ القرآن، وبعد أن َعقدُت عدة جلسات 

الحظت أن زمالð أصبحوا ينهون دروسهم بشكل مبكر ويحفظون القرآن بشكل أرسع لã ينضموا بعدها 
لجلسات القراءة، و كان واضحا أنهم يحبون القصص حيث كانوا يشاركون بها عائالتهم، اليشء الذي جعل 

العدد يكرب ويكرب، وعندما ازداد العدد، احتجت لبعض الدعم إليصال القراءة لهذا العدد الكب� من 
األطفال، عندها دربت اثنó من أصدقاð عىل القراءة جهرًا وقّسمنا األطفال لثالث مجموعات وكانت األمور 

عىل ما يرام.
 ،È توقفت لفرتة بسب امتحانا» املدرسية، ولكن األطفال ¼ يرغبوا أن أتوقف عن القراءة، الكل بدأ يتصل

وبعضهم قدم إىل منزيل ملعرفة سبب توقفي عن القراءة، لقد شعرت بأهمية متابعة القراءة، فاشرتيت 
بعض القصص وأعطيتها ألصدقاð الذين سبق وأن دّربتهم، وطلبت منهم متابعة القراءة، وفتحت أبواب 

منزيل لهم لعقد جلسات القراءة. الحظت مالكة املنزل الذي أسكن فيه عدد األطفال الذين أتوا إىل منزيل، 
وعندما رشحت لها السبب، قامت بتحض� سطح املنزل ليصبح مكان دا´ًا للقراءة. كنت يف الحقيقة 
مندهشا من األثر الذي تركته القراءة يف األطفال، فعندما كنت أنهي أي قصة يبدأ األطفال مناقشة 

السلوكيات املذكورة يف القصة  وعندما يرون ترصفات خاطئة ينتقدونها ويبدون كرًها لها.
أطلقنا اآلن حملة بشكل مبدð بالتعاون مع مدير مركز القرآن تهدف إىل تنظيف شوارع املخيم. بهذه 

البداية أستطيع إخبار املجتمع  أن تأث� القراءة انترش ليس فقط عىل األطفال، بل عىل املجتمع من حولهم
وبالنسبة لألثر الذي تركته القراءة لدي أستطيع القول أ� فخور لكو� ناشط وعامل تغي� يف مجتمعي، 

وأن أي شخص مه� كان يبلغ من العمر يكون عظيم التأث� عىل محيطه بأفكار بسيطة مثل جلسات 
قراءة لألطفال.

آمل أن تكرب (نحن نحب القراءة) وأن تصل ألطفال أك° حول العا¼.



نحن نحب القراءة مكنت مختلف 

الفئات يف املجتمع؛ فالنساء وجدن 

هدفًا يف حياتهن املليئة باملشاغل، 

والشباب أعادوا تشكيل أحالمهم 

و وضعوا خطط جديدة لتحقيقها، 
واألطفال استكشفوا األمل واملتعة!

د. رنا دجا�



١١

نرش ثقافة القراءة
قصة مها أبو غيث من مأدبا

 لذلك أعلنُت عن "نحن نحب القراءة" عىل صفحة 

الفيس بوك الخاصة È، أصدقاð من فلسطó بدأوا 

جلساتهم، وكذلك صديقتي من إربد بدأت جلسة 

القراءة الخاصة بها، أحد هؤالء الذين يدعمون 

نشاطات الشباب تواصل معي للقراءة لألطفال يف 

مدرستهم، العديد من املدارس سمعوا عن جلسا» و 

قاموا بالتوصل معي من أجل أن أقرأ للطالب يف 

مدراسهم. دا´ا أكون مرسورٌة عند رؤية شعور أي أحد 

يُبدي أهمية لهذه الفكرة بالرغم من بساطتها! كل 

األطفال الذين أقرأ لهم أو  قُرأ لهم يذهبون اآلن 

للمكتبات يف أوقات فراغهم.

عمري ٢٢ سنة، أي أنني فتاة شابة، قرأت 

لألطفال لستة أشهر حتى اآلن. والفكرة انترشت 

اىل أن وصلت اىل أصدقاð يف فلسطó، بدأُت 

القراءة يف املسجد الذي يف الحي، لكن عدد 

األطفال مع الزمن ازداد وشعرت باملسؤولية 

لنرش ثقافة القراءة وَجْعل كل طفل يف بلد» 

يقرأ، فبدأت إخبار أي أحد أعرفه عن الفكرة،



١٠

سوسن دردس سف�ة للقراءة يف ع�ن، تدربت للقراءة جهرًا 

مع (نحن نحب القراءة) و َعقدت  بعدها جلسات قراءة 

متسلسلة لألطفال لتشجيع حب القراءة عندهم، نظمت 

سوسن زيارة لـ(مكتبة مؤتة) لتشجيع األطفال عىل 

االنض�م لها كأعضاء دا´ó لã يتمكنوا من زيارتها دوريًا 

ويستع�وا الكتب، وألن سوسن شعرت بحب فكرة (نحن 

نحب القراءة)  فهي ترغب يف خلق جيل من القرّاء و 

تطمح لزرع حب القراءة فيهم.

وقد قررت زيارة مدرسة "مشعل اإلüان" يف ع�ن لتطلب 

منهم القراءة لألطفال يف املدرسة. إدارة املدرسة دعمت 

الفكرة ووقفت بجانب سوسن وخصصوا يوما يف األسبوع 

لقراءة القصص لألطفال و زرع حب القراءة يف أكرب 

مجموعة من األطفال.

 دا´اً أَبحُث عن أك° من 
مجموعة من األطفال لغرس 

حب القراءة فيهم

قصة سوسن من عّ�ن



األطفال اآلن يحتفظون 

 ý رصوفهم اليوميÙ

يشرتوا به قصصا لهم!

ريم فوزي -الزرقاء



١٣

تجربتي كمتدربة يف (نحن نحب القراءة)
قصة جويل جنق من كلية ويليامز

كنت أبحث عن منظمة دولية مثل منظمة اليونيسكو أو اليونيسف، و تحدثت مع صديقتي آمنة عن 

ذلك فأخربتني عن "نحن نحب القراءة"، عندها قررت أن أزور (نحن نحب القراءة). كنت أفكر أنني إذا 

ذهبت إىل منظمة كب�ة سيكون عميل معقًدا وسيكون لدي الكث� من املهام، ولكن يف الحقيقة تفاجأت 

هنا بأنه ال توجد أي تعقيدات عىل اإلطالق! كانت خرب» السابقة دا´ا يف البحوث واملحتوى العلمي، 

ولكن اآلن تعلمت كيفية عمل الكتيبات ، وكيفية كتابة املقرتح البحثي، وتقديم الشهادات، وكتابة 

الرسائل اإلخبارية و أيضا املساهمة يف اثراء املحتوى الرقمي. لقد استمتعت حقا بالعمل مع الدكتورة رنا. 

تعلمت أيًضا أنه من الصعب الحصول عىل مالحظاتها مبارشة؛  بدًال من ذلك يجب عليك أوًال إÑام املهمة 

ثم عليك أن تالحظ كيف تقوم د. رنا بتغي�ها، و من الجدير ذكره أن د.رنا ذكية للغاية وهي بالتأكيد 

قدوة، عندما تعاملت مع د.رنا أصبحت أÑنى أن أكون نسخة عنها Ñاما، أود االستمرار يف العمل من أجل 

"نحن نحب القراءة" عن بعد، مثل متابعة املستندات أو تقديم اقرتاحات ملوقع الويب أو غ�ه، أنا 
أعتقد أن منظمة نحن نحب القراءة فريدة من نوعها ألن هذا الربنامج يدعم السكان املحليó، و هذا ما 

يجعل هذه املنظمة ذات أهمية بالغة؛ إذ انها تجعل السكان املحليó يعتمدون عىل أنفسهم بدال من 

االعت�د عىل املساعدات الخارجية، تعلمت الكث� من العمل والعيش هنا يف األردن وكانت تجربة 

متكاملة، وأصبحت أك° اهت�ماً بخصوص تعلم اللغة العربية اآلن.

 يف الحقيقة تلك التجربة كانت متكاملة وال üكن استبدالها.
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