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ذكرٌاتً الشبابٌة توجد خبرة التطّوع التً قمُت بها مع والدي فً المكسٌك قبل  ىومن أحل

خارج الوالٌات  حول العالم واعتًهذه الخبرة التً شّكلت الى حٍد كبٌر  هاإن. سبع سنوات

تطوعُت للشغل مع جماعة  فً. المتحدة و الظروف الصعبة التً ٌعٌشها معظم اإلنسان

، و تضّمن 3002سابٌع أننا  الصٌف عام األمسٌحٌة تحت رعاٌة كنٌسة والدي لفترة عدة 

لصالح الفقرا  و  ىبالشغل المساعدة فً بنا  بعض المنازل و المبانا السكنٌة األخر

الى  ئً منطقٍة معزولة جنوب مدٌنة تٌوانا التً تتعرض اكنر من مناطق أخرالمتشردٌن ف

فأتذكر بكل وضوح أن قراري لاللتزام بالمشروع . و الجفاف المستمر فعالحرارة المرت

المعهود لم ٌتم الوصول الٌه سرٌعاً، و فعالً كان والدي قد حاوَل اكنر من شهر إقناعً 

لها بعد إكمال مشروٍع منل هذا، +ٌة بال نها هًبد الروحٌة بالموافقة، مشدداً على ان الفوا

لذلك كان عند والدي اكنر . فإنها لم تكن المرة األولى التً تطوع فٌها والدي لنفس المشروع

قتنعُت و تعهدُت بالمشاركة و اخٌراً ذهبنا الى اإالتصال فً منطقة العمل، ف+لامن نقطة 

 . مس القاسًالمكان لبد  ستة أسابٌع عمل تحت الش

بالتأكٌد منل هؤال  . خرٌن و وجدتهم كلهم أطٌب ناس فً العالمآتعرفُت على المتطوعٌن األ

.  هأكنر مما أستطٌع أن أصف بهمهم +الناس الذٌن ٌضّحون كنٌراً لمساعدة الفقرا  أنا أحترم

جنود المكسٌك فً الكن فٌها ان سلشبه النكنة العسكرٌة التً ك قدصغٌر  انا فً مبنعاش

مدٌرو  هي ٌستعملذة ال+لحسن الحظ وجدُت أن االستراتٌجً, . عشر ةالقرن التاسع

قلل من ضرورة العمل تحت الشمس مباشرًة فقد بدأت ساعات العمل فً ٌ والجماعة ه

ة قبل الراحة الطوٌلة من التاسعة الى السادسة +ستمرت الى التاسعاإالرابعة صباحاً و 

نشتغل مرة نانٌة و هذه المرحلة النانٌة  قد كّناكننااعة السادسة و حتا النامنة فً الس. مسا اً 

 . ت و االجهزة فقطٌامن أجل تنظٌف أماكن العمل و تخزٌن االدو

إكتشفت أن بعد منل هذا العمل . فً النهاٌة أتذكر أن مشاعري تراوحت بٌن الفرح و الحزن

شعور خبرته مهذا . هإنسان+من طبٌعة الخٌبة االمل و هذا +واحد بنوع من ال+ٌشعر ال

وًٌة لسبٍب أدركته فٌما بعد و هو أن بالرغم من كل الجهود التً ٌبذلها اأنا و والدي س

شعر مفالمرحلة من ال. الزم+خرٌن، ما ٌزال العمل هذا دابماً أقل من الاإلنسان لمساعدة األ

لتطوعً فً المكسٌك، غٌر أن ل انباالحباط كانت لسخرٌة القدر اول شا أتذكره فً ظل الع

شعر ٌختفً و فً النهاٌة مأعوام األخٌرة التً مرت بعده إكتشفُت أن هذا +فً ال

. و السالم الروحً الذي وصفه والدي فً البداٌة رضا ٌندنرتماماً، و الذي ٌبقى هو اإل

 . أعرف أن نتٌجة العمل الخٌري دابماً تبرر الجهود


