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خلينا نفكر يف هذه األسئلة قبل البدء: 

١. ماذا تعني كلمة »القراءة« بالنسبة لكم؟ 

2. ما هي طرق القراءة املفضلة لديكم ؟ وملاذا؟ ) مثالً عن طريق 

الكتاب الورقي أو عىل األنرتنت أو عرب الكتب الصوتية إلخ(

3. إذا كنتم تحبون القراءة، فكروا يف كتاب تأثّرتم به؟ وملاذا؟

وكانت  يعني’’  تقرأ  ‘’أن  هاشتاق  يف  القراءة  فوائد  املغردون  تبادل 

املؤلفني  عقول  يف  القارئ  وتُقحم  العقل  زاد  القراءة  أن  مخرجاته 

واملفكرين وهو يتصّفح كتبهم، وأن بإمكان القارئ زيارة جميع معامل 

البداية  الدنيا وجميع األزمان السابقة بفتحه لكتاب معني يتزود منه. 

كانت مع  @Aisha_Almadani التي قالت أن تقرأ يعني أن تفكر وال 

تتأمل، وتتخيل، وتسأل.  أمامك، وأن  املكتوبة  الكلامت  تكتفي بحدود 

ونصحت املغردين بأخذ ما ينفع وترك ما يرّض.

الحياة من عدة زوايا،  أنك ترى  تقرأ يعني  وقالت  @taadddooo أن 

وتكون أكرث مرونة يف تقبّل أفكار اآلخر، وتصبح العدسة التي تبرص منها 

الحياة أكرث وضوحا ودقّة.

وترى  @FluoMulhim أن تقرأ يعني أن تزور العامل وأنت يف غرفتك، 

وأن تعيش يف أحداث مع أشخاص كانوا يف الحياة قبل آالف السنني.

وأفكارا  جديدة  عوامل  تكتشف  أن  يعني  تقرأ  أن   ABD1900@  وقال

رحب  واسع  عامل  إىل  الضيّقة  قوقعتك  من  تُخرجك  والقراءة  جديدة، 

ميلء بالحياة.

عّدة  من  الحياة  رؤية  يعني  تقرأ  أن   ShrooqAlquwaiee@  وقالت

القارئ  وتصبح عدسة  اآلخر،  أفكار  تقبّل  يف  مرونة  أكرث  وتكون  زوايا، 

التي يبرص منها للحياة أكرث وضوحا ودقّة. وأن تحلّق يف فضاءات الحياة 

الواسعة، وتقطع األرايض الشاسعة، وتقتحم عقول املؤلفني واملفكرين 

وأنت مل تربح مكانك!

وأضافت  @Bashayer_sr يجد القارئ يف الكتاب صديقا لن يخونه 

أبداً.

وقال  @mosaab_Alzoubi أن تقرأ يعني أن تضيف عقوالً عىل 

عقلك فاخرت جيداً ماذا يجب أن تضيف.

وقالت  @maram_A_ القراءة تجعلك تتعايش مع عامل آخر وأنت 

وتوّسع  الخواطر،  وخيال  األفكار  زحمة  بني  تحلّق  وأن  عاملك،  يف 

مداركك.

وسرتى  كله  العامل  يف  تسافر  أن  يعني  تقرأ  أن   S4d0@ وأضاف 

السنني  آالف  بالزمن  وستعود  مختلفة  وعقول  مختلفة  ثقافات 

بيتك’’، ويكون  ‘’وأنت يف  لتشعر مبعيشتهم وتتخيّل منط حياتهم 

لك موقف ورأي ونظرة مختلفة لألمور، ستكون ُحراً يف تفكريك ال 

تتبع األشخاص بل تتبع الحق أياً كان.. ستُفرّق بني الشخص ورأيه.

طريقتك  من  تطور  أن  يعني  تقرأ  أن   as_ruwaished@  وأضاف

يف الحوار.

ومتّر  وزمان  مكان  أي  يف  تجعلك  القراءة  أن  ترى   prtey@  أما

روحيّة  سفينة  والقراءة  تعرفها.  مل  ومعلومات  وأحداث  بتجارب 

ترسو بها أينام تريد وال تكون سجني علم أو فكرة.

وقال  @muneer_5 أن تقرأ يعني أن تحرتم عقلك، وتحرتم نفسك، 

تفسريها،  عىل  والقدرة  اآلراء،  لكل  االستامع  عىل  قادرا  وتكون 

واملوافقة باقتناع أو الرفض بأسباب.

يعني...” تقرأ  “أن  هاشتاق  يف  القراءة  فوائد  يطرحون  مغّردون 
رائد الحريب من »االقتصادية اإللكرتونية« 


