
 كتابات الشباب في طولكرم

 

 

  منيا الشامي .. فريق يراعات وفريق النخيل

 !من لقائين صرت بمعجزه

 كل اشي صار احسن

 ..عرفت وين الثغرات اللي عندي ألحسنها واشتغل ع حالي اكثر

 ..كانت أوقات حلوه كثير ولسا بستنى اجتماعات أُخرى

 من اجمل االوقات ُمتعه واستفادة

 ..التعارف على اشخاص من مناطق ثانيه

 وأنماط كتابه غريبة

 وكل حد فينا استفاد من الثاني

 سسة تامر ليكتشف حالووؤبنصح اَي حد يدخل ع م

 (يراعات)

 

 منيا الشامي ... فريق يراعات وفريق النخيل 

 ..البدايه كل يوم لي هنا ازداد تعارفاً على نفسي في هذا العمر تحديداً 

 !ان تعيش سنين في سنه واحده

 ومدهشانهُ أمر فضيع 

من بدايِة دخولي الى النخيل التابع الى مؤوسسة تامر وانا في حالة راضيه عن نفسي،انا هنا ارى نفسي وابني 

 نفسي من فريق

 .الكثير من العطاء في هذا الفريق،شعوري باالنتماء لهم كأنهم عائلتي الثانيه دون اَي مبالغه

 (كانت حملتنا اليوم هي )انا تبرعت بكتاب

 شخاص أياً كان في التبرع بكتاب او اكثرمن االمن ان من يستطيع كانت تتض

 ..ف التعاون هو روح الفريق

  ..وروح الحماس ال فارغ منها

 ..تقسمنا الى عدة مجموعات وجمعنا كتب ال ريب بها

 ..لنفيدها ونفيد كل من يأتي اليها جديدة لوضعها في مكتبه 

 ويكون لدينا جيل ناشئ قارئ

 مواجهة كل شئ من خالل ُكتبيستطيع 

 (كان هنالك محاضرة من قِبل )شيرين الديك

 جعلتنا نكتشف افكار َبعُضنَا البعض في الفريق اكثر

كان نقاشنا عن القياده نقاش جميل نوعاً ما بسبب عدة األسئلة التي ُطرحت لنرى حدود تفكيرنا الى اين تصل،ف 

 .أسلوب النقاش يُدركك على نفسك اكثر واكثر

 ال ننسى المسؤوله )انوار مبروك( التي طورت من أنفسنا دائما وأفكارها الجميله

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 عادل خضير .... فريق النخيل 

اشياء ت احلى تجربه يمكن عملتها بحياتي تعلمل اقل مل يقال عنها انها يالسنتين في فريق النخ لتجربتي خال

جديدة تعرفت على نااس صارو من اعز الناس على قلبي افدت الناس و بنفس الوقت استفدت وكمان تعلمت اشياء 

ساعدتني في حياتي بشكل عاام نَّمت جواي الحس التطوعي و الرغبة جواي لتحسين مدينتي و مجتمعي بشكل 

 .عام

----------------------------------------------------------------------------------- 

 طارق الحشمة .. فريق نخيل طولكرم 

تجربتي بمؤسسة تامر وخاصة بفريق النخيل اضافة كثير اشياء لحياتي ، فمثال بورشة الكركتير يلي اعطانا يياها 

كالم ، ممكن يكون بالرسم كمان ، وبالسجن ، الرسام محمد سباعنه علمتني انه التعبير عن الراي مش بس بال

وكمان بحملة ابي اقرا لي عرفت قديش مهم االباء يشتغلوا مع اوالدهم وقديش هاالشي بنمي عالقتهم ببعض ، 

كمان علمتني تجربتي باجتماعاتنا بفريق النخيل انه كلمة بسيطة بتخلق فكرة وهالفكرة بتتبلور لتصير مبادرة او 

فيد الناس فيه ، وكل هاد ممكن يكون بالصدفة ، اجماال تجربة راقية ولطيفة واثرت عحياتي اشي مؤثر ممكن ن

  .بطريقة حلوة لدرجة اني صرت اقدر اقنع اصحابي تقرأ

  عضو بفريق نخيل طولكرم -طارق حشمة 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 زهران الحمدهلل .... فريق نخيل طولكرم 

ذ نعومة انامل مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وهي تسعى جاهدة إلعادة الثقافة المفقودة في نسيج مجتمعنا من

الفلسطيني ، تضع حجراً فوق حجراً دون يأس أو توقف ، في هذا العام شدني أن اكون جزء من هذا البناء ، فمن 

بنفسه أوالً ، سأروي لكم تجربتين تركت بصمة في حياتي ، ابدأ قولي مع حملة "أبي  ءيه البديريد تغير العالم عل

، يحدثهُ عن تاريخ آمتنا ، يزرع في قلبه حب الحروف  قصةإقرأ لي" ، كم من الجميل أن ترى والد يروي لولده 

نايا هذه الحملة ، رأيت أًب يزرع منذ الصغر ، لم أك اتوقع يوما وجود هذا األب .. حتى رأيت الكثير منهم في ث

في قلب ابنه حب الخيار .. واخٌر يزرع في قلب ابنه حب الكتاب .. واخٌر يزرع في قلب القوة على هجي الكالم .. 

رأيت اطفاال مقبلين على عالم فارغ لكنهم الماء ، هم الغيث لكل عطاشى الكون   ..واخٌر يربي ولده على موهبة ما

كثر قررت محاورة طفلة ال تتجاوز الخمس سنوات في عمرها كانت تجيب على اسئلة كأنها ، وألشعر بسعادة أ

تملك اللغة ، فهي حقاً ملكت اللغة .. والدها كان يدعمها بما علمها من خلفها .. يذكرها بما تريد الوصول له من 

م ، ستبني هذه الطفلة فهي قررت ان تكون مهندسة لتبني ارض للسنافر ليلعبو بسال..بعض قصص قصها عليها 

وستكون هذه الطفلة لبنة اساسية في مشوار  ..يوما ارض ألطفال الكون جميعا ليحلمو هم ايضا بأرض للسنافر 

أما عن حملة " أنا تبرعت بكتاب " لِمن الجميل ان تدق باباً يفتح لك بكل ُودّ ، وعيناك تكاد تبكي حتى   .الوصول

اعتذر عن اإلزعاج اريد فقط أن أعلم لو لديكم   " ..ك بقوة، آمل عدم ردِه خائباال ترد خائبا ، وتتلي عليهم طلب

منهم من خيب اآلمال ، لربما لم يكونوا يملكون رفًّ عليه كتاب في  جديدة"تبرع بها لصالح مكتبة كتباً وتريدون ال

صعوبة تفريط الكثير بكتبهم إال منزلهم ، ومنهم من ابتسم، وتقرأ بشفاههم " لدي الكثير لكم ، لدي الكثير " رغم 

انهم آثارو على نفسهم تلك الكتب ، فهم يعلمون انها تذهب لمن يحتاجها، وما أن تنهال الكتب عليك بأعداد و 

أوزان تضعف قوة يداك لحملها ، كتب في الفلسفة ، في الوجود ، في الوطن ، في الحب والكثير .. يغلق ذاك 

من هاتين   ..سوار منزلهم ، كغواٍص حصل على لؤلؤته الثمينة ، تعود وبيدك كنزاً الباب ويبقى قلبك ضيفاً داخل ا

التجربتين شعرت بعزة النفس ، فمهما ُخيَب َظننا بأبناء هذا المجتمع ستجد من يمد يده حامالً شعلة اإلستمرار 

 . .إلبنه ، او لمن يلتقطها ، او ألي احد ، المهم فقط ان ال تنطفئ هذه الشعلة

---------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

  أسيد طنبوز .... فريق نخيل طولكرم

حملة أنا تبرعت بكتاب عندما نتحدث عن اليد الواحدة ، عندما نتكلم عن اإلنجاز على  -فريق نخيل طولكرم 

بكل تأكيد فريق نخيل طولكرم ، الذي اجتمع يوم السبت بهدف تقديم الرغم من اإلمكانيات البسيطة ، فإن المقصود 

المساعدة للمكتبات الناشئة ، عن طريق تجميع أكبر قدر من الكتب ، وتوزيعها على تلك المكتبات ، باالضافة الى 

حة عن تَشّكل لدّي رؤيةٌ واضفاستضافة شرين التي قامت بدورها بإعطاء محاضرة عن القيادة وروح الفريق  ، 

  .مفهوم القيادة والمشاركة المجتمعية وأثر تكاثف األيدي في إنجاح العمل

 


