
 
 

 

 

Die Geschichte von Shahd Kayyali:                                                                                               

ي ألمانيا  21شهد فتاة سورية عمرها 
 تعيش منذ سبع سنوات تقريبا ف 

ً
ي قسم دراسات شهد تتابع  . عاما

دراستها ف 

ق األدن   .  الشر ي جامعة ماربورغ. وقد كان لنا معها الحوار التالي حول عملها الطوعي
ق األوسط ف   والشر

 

ي ألمانيا؟ 
 ما هو العمل الطوعي الذي قمت بممارسته ف 

ي تقدم المساعدة لالجئي   والالجئات. الهدف الرئيسي لهذه 
ي إحدى المنظمات الت 

لقد مارست العمل الطوعي ف 

تنغمس المنظمة هو القيام بأنشطة لألشخاص ذوي الخلفيات الالجئة وبصورة خاصة النساء واألطفال منهم. 

ي  من جهةالمنظمة 
ي تقديم أنشطة مختلفة كدورات اللغة وحصص التقوية ف 

بعض المواد الدراسية، ومن جهة  ف 

ي تقديم الدعم المتعلق باالحتياجات اإلجرائية أمام الهيئات الحكومية المختصة
وما إل ذلك من تعبئة  ،أخرى ف 

جمة أوالمرا ،استمارات العديد من فقة إل العيادات الطبية ومجالس أولياء األمور. إضافة إل وتقديم إمكانية الت 

ي األشياء األخرى ال
، بل كانت  يمكن أن يتم إدراجها ت 

ً
ي هذا اإلطار. بالطبع لم أكن منخرطة بكل هذه األشياء معا

ف 

ي امي تتعلق بشكل رئيسي مه
ي تقديم مساعدة لغوية للنساء اللوان 

 ف 
 
   يُزرن

ا
، إال أنها غت  لغة رسميةدورات دورات  أصل

 لتغطية مفردات الحياة اليومية. كنا نجتمع ونناق
ً
. كافية أحيانا ي يردن أن يعرفن حولها أكتر

 االشياء الت 
ا
عىل  ش سوية

ي ت
ي مدارس أطفالهن أو سبيل المثال مجالس أولياء األمور الت 

األساسية فيما يتعلق بالتعامل  المفردات الطبية نعقد ف 

ي محطات القطار. أشياء من هذا النوعمع األطباء والطبيبات، أو اإلعالنات المسموعة 
ي تجري إذاعتها ف 

 لم يكن   الت 

ي إيضاحها. وكنا ولذلك كن ،يفهمنها بشكل جيد 
 ا نتوسع أكتر ف 

ً
ي  نتشاور معا

حول مواضيع جديدة يمكن مناقشتها ف 

 جلساتنا القادمة. 

 

؟  ع اهتمامك لممارسة العمل الطوعي  ما الذي است 

ي باإلضافة إل وجود دافع . العامالت لديها إحدى الصديقات  لقد استعلمت عن المنظمة من
واهمام خاص لدي ف 

ي خضتها بنفسي لعبت
  االنخراط بهذا النوع من العمل. هنا عىلي أن أوضح أن التجارب الخاصة الت 

ً
  دورا

ً
 فيما رئيسيا

ها  من  ا بدورهم ذين يعانيانلأعيش هنا مع والدي  ال. فأنا بنفسي الجئة و يتعلق باختياري لهذه المنظمة وليس لغت 

أيضا فيما يتعلق بالقدرة عىل اكتساب اللغة. فعندما  يلعب دوره السنتضيف شهد: صعوبات لغوية بحكم العمر. 

ي أحدهم
رة، يكون من األسهل عليه/ عليها اكتساب اللغة.  إل ألمانيا أو إل أي بلد جديد  إحداهن / يأن 

ّ
ي سنٍّ ُمبك

  ف 



 
 

 

 

 ما هي مزايا العمل الطوعي برأيك؟ 

ي عىل فهم ال
 أعتقد أن العمل الطوعي ساعدن 

ً
ي المجال   معينا منهم. يحتلناس أو لنقل جانبا

العمل الطوعي ف 

ي االجتماعي  ي بناء العالقات . وذلك أنه أهمية خاصة برأني
مع اآلخرين. باإلضافة إل ذلك أتاح لي عمل يساعد ف 

ي ساعدتهن مازالوا  من األصدقاء. عىل الكثت  الطوعي إمكانية التعرف 
ي رغم ذكرنيت مازلن / فاألطفال والنسوة اللوان 

ت 

ي عامي   عىل انخراطي بهذا العمل. مازالت عالقتنا مستمرة حت  اآلن، وقد 
  مض 

ً
ي بنينا معا

   صداقة تسعدن 
ً
من . جدا

 ال
ً
ي جميل جدا ي المرء معارف وصداقات خارج دائرة احتكاكه  برأني

 فرصة أن يبت 
ً
 اليومية. يتيح العمل الطوعي أيضا

ة لتحسي   اللغة األلمانية  طقي   والناطقات بها كلغة أم. التواصل مع أشخاص آخرين كتر من النا ، ألنه يكفلكبت 

فبدون خطأ ال يمكن ألحد أن يتعلم. وكذلك فإن المرء يتعلم الكثت  من  ، فال بأس بذلك. حت  حي   يخطأ المرء 

 . ها مية ويغرف مفرداتحياة اليو ال

 

Das Interview wurde im Rahmen des Projekts „Pyramidea Goes Public“ 

durchgeführt.        

Das vollständige Interview lässt sich auf Deutsch auf YouTube finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOjenbvNiV4 


