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 : 8102يوسف عدوي: تجربتي في حملة انا تبرعت بكتاب 

قرع بابها فتدفئ كال نرى ابتسامة اخرى حين نطلقنا متلحفين بابتسامة متلهفة لرمادية اللون ان ديسمبرحت غيوم شهر ت

تبرعت فهو يوم الحصاد يوم حملة انا  منها االخرى ، خرجنا بهدف ان نحصد ثمارا من شجرة القراء في مدينتنا،

توج حكاية اخرى ، بأبطال اخرين و حبكة مختلفة . ما أسعدني هو ت تا ابواب كثيرة وخلف كل باب كانبكتاب . طرقن

هذا الود المشترك بين الجميع ، شعور ادفأ اناملي التي قرصها برد ديسمبر ، كانت االبتسامة ال تفارقنا حين نرى تلك 

ا قنديال من القناديل التي انارت عقله ، كأنه يتخلى عن قطعة منه كي االم ذلك الشاب وجبروت ذلك العجوز يعطين

ً حناناً وجماال. ما  ت. مع كل باب نطرقه كانخر فتنبت فيه كما نبتت بهآي شخص يزرعها ف االبتسامة تزداد دفئا

 . ةبابتسامالشمس ، إال  ابتساماتنابوسعي إال انهي حديثي عن هذا اليوم الذي استبدلت به 

 

 8102عودة : تجربتي في انشطة مؤسسة تامر منذ انضمامي للمجموعة من شهر اكتوبر  ندين

 

لتعليم المجتمعي منذ شهرين وكنت قد سمعت عنها من صديقة لي كانت عضوا في داخل لقد شاركت في مؤسسة تامر ل

، شاركت في علمتعطي مساحة للقراءة والت، احببت تجربة شيء جديد وخصوصا انا هذه المؤسسة كانت المجموعة

من هذه الحملة استطعت التعرف اكثر على  ألنهلي كان االول حملة ابي اقرأ لي وكان شيء جديدا  أنشطة:ثالثة 

طفالهم بعضا من الوقت أل اكانوا قد خصصوالذين باء اآل وانشطة المؤسسة وكنت ارى ابتسامات على وجوه االطفال 

، اما االنشطة الجماعيةباء واالبناء التقرب من بعضهم البعض من خالل هذا استطاع كل من اآل هألن رائعوكان شيء 

 والكتاب وكان من الجميل التعرف الى هذا الكاتب )سر الزيت( دب السجونأمناقشة كتاب من كان فالثاني النشاط 

رح كل واحد من االفكار اكثر من خالل ط ساعدتني على التوسع فيالتي  معرفتي وقدرتي على النقاشوالزيادة من 

كتاب وكان من بحملة انا تبرعت كان اما النشاط الثالث: ،  محطات وافكار مختلفة في الكتابالمجموعة فكرته عن 

فكان  جل الغيرانا يتبرعوا ولو بكتاب واحد ألكان من الجميل ان يستطيعوا الناس  ألنهاجمل االنشطة التي شاركت بها 

عامل الناس معنا محفز لي وزاد من عالقتي مع اعضاء المجموعة وانشطة العمل مع المجموعة وطرق البيوت وت

 مؤسسة تامر.

 سحر الحسنات:

 

قرع ألدخل فيها عامي السادس بتجاربي العديدة بفريق نخيل فقبل أن تقرع ان تهي أجراس السنة الجديدة توشك على 

فاذكر اني خضت نقاشات و االشرس نقاشاً  .االجراس فال بد لخمس أناملي ان تُعطي تجاربي حق حتى و إن قصرت

كان هذا العام بحكاية سر الزيت للكاتب األسير وليد الدقة فكانت الحكاية على هيئة مقاوم يتربص بجذور شجرة 

الزيتون لينتصر فكانت الحبكات قد صيغة بشكٍل ُمتقن ُمخيف يدخلك بمتاهة سياسية كبيرة معقدة و كأنك لم تخلق في 

ً محاوره حول الحرمان من الحقوق لتصبح ظل هذه االوضا ع او ترعرعت فيها فواقع الكتاب مؤلم حين تدور أيضا



بدورها أحالم تراودنا بمسيرتنا الحياتية والذي أضاف للكتاب بهجة النقاش وجود أسرى محررين عاشوا من ُعمرهم 

االزرق فحفظهم  خالدالء عبد الكريم وما يكفي من الحرمان و األسى و النضال و عايشوا االسير وليد الدقة منهم ع

لألسير وليد الدقة بأدق التفاصيل و بطريقة التفكير أثارت دهشتي لكن ينقصني وليد ألقبل ساعده على ما يكتب و أنهي 

ودية و ُحباً لقلبي و هي   هارحديثي الطويل عن الكتاب ألختم تجربتي بنهاية عامي الخامس عن ألطف التجارب و أكث

تبرعت بكتاب لم يرسم بمخيلتي أبداً بانني يوماً من األيام سأقرع االجراس و األبواب الموصدة ألطلب كتاب  حملة أنا

و اكون وسيط ما بين المتبرع و المتبرع له صادفت العديد من األلوان و األبواب و كان من كل باب ترحيب جميل 

المتنوعة و القيمة و منهم المحبذة لي ، أنا تبرعت بكتاب بالعمل و بنا و نتالقى من أصحاب األبواب العديد من الكتب 

فاالن الكتب التي تبرعتم فيها تتدفق بهدوء تام  "تحمل رسالة بان "داخل كل إنسان بقعة من النور اقرع الباب لتشعلها

لبالد فقط و بين من ينابيع مجهولة داخل المكتبة و الشكر الحار لكل من ساهم بتدفقها و السالم فهنالك فرق بين ُحب ا

ُحب البالد و العطاء و بين الشعور بنقص االخرين و بين الشعور بالنقص و المساعدة لتخفيف النقص و األهم هو 

الفرق بين القول بما نستطيع فعله وبين ما نفعله حتى و لو كان صغير الفعل فال تقلق آثره كبير ففريق مؤسسة تامر 

 كل عام و كل مين يحمل فكر التطوع و اينما كان بألف خير و الخير للجميع سيبقى األكثر آثراً بفعله للبالد و

 

 عهود سند:

 

لما شاركت مع مؤسسة تامر في مناقشة كتاب سر خاصة  جميلةكثير  تي مع مجموعة نخيل حديثة ولكنها كانت تجرب

بعمق مت فيها كيف افكر لعوت،  قبلاقرأ الكتب والروايات بطريقة اعمق من  لزيت استفدت كثير منها وتعلمت انا

 ونجمع على البيوت نتجولكنا كيف  رائعة من خاللحملة انا تبرعت بكتاب كانت حملة في  ايضاوشاركت  .  بالكتاب

ا يبذل جهدالفريق  كان وكيف ،بالقراءة واقتناء الكتبالناس  وهذا ساعدني على اكتشاف مدى اهتماممنهم كتب 

 مدارس ومكتبات مجتمعية. الكتب لصالحليجمع  جماعيا خرافيا

 

 

 

 

 رنيم فراج:

كما عودتنا مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي بتحفيزنا كشباب في مجتمعنا الفلسطيني على ترك بصماتنا الخاصة , 

سواء من خالل الحمالت الفريدة التي كانت تحت عنوان ,  .. واحياء االيمان في نفوسنا انه بيدنا القدرة على التغيير

لي , انا تبرعت بكتاب واألنشطة المتنوعة من مناقشة الكتب والمشاركة في صناعة فيلم طرح من  حملة ابي اقرا

ة نخيل بيت لحم رغم اللها نحن مجموعخالله قضية اجتماعية وهي قضية " البسطات " التي استطعنا من خ

يرها الكثير , التي تركت في اإلمكانيات القليلة وعدم معرفتنا في هذا المجال من تحقيق نتاج يستحق المشاهدة وغ

 المجموعة التي اشبهها بخلية نحل في العمل والعطاء منذ حوالي السنتينكبيرا خالل انضمامي لهذه  آثارانفسي 


