
 

 .د. غسان شحرور   ... بقلم..أولا  والكلمة الطيبةالبسمة  .. "إنشراح سماحة" :عرفتهم""      

أصرت على مواصلة الدراسة لتصبح الشتات،  ، وقسوة حياة مخيماتواللجوء ة فلسطينية، عانت مرارة النكبةعائل، إلى "إنشراح"نتمي ت 
المجتمع، لقد أخلصت لها اإلنسان ونة العظيمة ودورها الكبير في بناء ه"إنشراح" هذه الم معلمة تسهم في تربية وتعليم أطفال مجتمعها. أحبت

 وأجادت فيها، األمر الذي أكسبها حب واحترام الكثير من الناس. 

ها لكن ،منعتها من مواصلة العمل الذي تحب، كبيرةدى إلى مضاعفات سرعان ما أ ،أصيبت بنوع شديد من مرض السكريبعد عدة سنوات،  
الذي  للمعوقينمركز درعا للتأهيل المجتمعي في إلى المتطوعين  1993في عام  نضمتفاوخدمة أبناء مجتمعها  طاءالعالبذل ولم تستطع التوقف عن 

 ت  شارككما ، في مخيم درعا وباقي أرجاء محافظة درعا في سورية هيل األطفال من ذوي اإلعاقة السمعية والحركية والعقليةأتدريب وت في يسهم
التي الصحية والثقافية والتأهيلية ، باإلضافة إلى حضور عدد من الندوات والمحاضرات لتثقيفية والتدريبية والجتماعيةا هبفعالية في الكثير من نشاطات

  .كنت أنظمها في دمشق

ويعمل على تنمية قدراتهم في مواجهة صعوبات نه يبع  روح األمل والتفالل في قلوب ونفوس هللء األطفال ألأحبت هذا العمل التطوعي  
وأحبت بشكل خاص التطوع في تربية وتأهيل األطفال المعوقين عقلياا، ورغم أن هذا النوع من العمل يحتاج إلى صبر وجهد كبيرين إل أنها ، الحياة

بابتسامة عريضة تكاد لتفارقها، لقد آمنت كانت تتحلى  كانت تحرص على القيام به على أكمل وجه، وأثناء جلسات العمل معهم ومع ذويهم من األهالي
 وذويهم في مواجهة تحديات الحياة، وكثيراا ما كانت تقول: "لحياة بال ابتسامة". أن البتسامة والكلمة الطيبة هي أول ما يحتاجه هللء األطفال

لم ، المركز التوعية وغيرها من فعاليات على التطوع وحضور الندوات والمشاركة في حمالت اهتاليح  زمت تأخذلم تتوقف عند ذلك بل       
منعتها من الوصول إلى واشتدت مضاعفات المرض  عندما 2012تنقطع "إنشراح" عن هذا العمل التربوي الجتماعي اإلنساني النبيل حتى عام 

يالتها المتطوعات في مركز مستمرة بين العديد من زم تهالتبقى رسال 2014أول/ديسمبر  كانونالمنية في الثاني من إلى أن وافتها المركز، ظلت كذلك 

 .المجتمعي التأهيل

ل يملك المرء أمام هذه التجربة  ،نعم ومضاعفاته الشديدة. ، رغم قسوة حياة اللجوء، وسطوة المرضعمل التطوعيلل لقد قدمت نموذجاا حياا  

 راية األمل في أحلكاإلنساني النبيل  اخالل عمله رفعتقد ل"، إنشراحبهما " توالعزيمة اللتين تحل اإلنسانية إل أن ينحني احتراماا لهذه الشجاعة

 نكبر ونسمو ونفتخر بها. يمثلون قيماا إنسانية،ودون شك ، ألنهم وعرفان لحظات اليأس. إن هللء األفراد من أبناء مجتمعاتنا يستحقون منا كل وفاء

، واألطفال ذوي اإلعاقة والكثير من األهالي، ولتزال يش بين كل من عرفها، من زميالتهاإذ نستودعها هللا برحمته فإن روحها لتزال تع  
 .يعاا هم جموقلوب همفي نفوس عزيمةوروحها المرحة تبع  األمل والصبر والوضحكتها بسمتها 
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