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حقوق التأليف و النشر محفوظة لمعهد روحي و مؤسسة وليم ماتل ماسيتال
هذا االصدار لالستفادة التربوية و ليس لالستغالل التجاري

اإلخراج الفني قناة نافذة بهائية
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سلسلة القصص املص ّورة
من كتاب نسائم التأييد
إصدار ديسمرب 2020م

تضم هذه السلسلة أربعة عشر قصةمصورة كوسيلة إيضاح للمساعدة
على االستفادة من منهاج كتاب نسائم التأييد Breezes of Confirmation
و هو أحد كتب مستوى املدخل إلى السلسلة اخلاصة بالتمكني الروحي
ص ِّمم خصيصا ً للناشئة و يحكي قصة موسوندا
للشباب الناشئ و قد ُ
الشابة الناشئة التي بلغت لتوها عامها الثالث عشر و ابنة خالتها روز
و التي جاءت لزيارتها في العطلة املدرسية بقريتها االفريقية .و بصحبة
آخ موسوندا ،غودوين  ،و صديقه تشيشيمبا تفكر البنتان في مستقبلهما
و تناقشان آمالهما و إمكانياتهما.و تتمحور احلوارات و األحداث في حلقات
القصة حول أهمية السعي و بذل اجلهد و استكشاف مفهوم التأييد
اإللهي بشكل ميكن الشباب الناشئ من التفكير و تنمية منطق أخالقي
سليم يساعدهم في حياتهم االجتماعية و الدراسية و رسم معالم
مستقبلهم.و نذكر أن هذه القصص املصورة مجرد وسيلة فنية تعليمية
مساعدة للقائمني على حلقات كتاب بوارق األمل مع مجموعات الشباب
الناشئ الذين لهم احلرية في توظيفها .
حقوق التأليف و النشر محفوظة لمعهد روحي و مؤسسة وليم ماتل ماسيتال
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هيَّا نلتقي بموسوندا

بلغت موسوندا تمام الثَّالثة عشرة من ُعمرها و قلبُها عامر بالبهجة.لموسوندا شقيقان
اثنان و أختان صغيرتان،و هي تحبُّ أن تعتني بأختَيها؛ تعلب معهما و تسرُّ هما
و تجعلهما تضحكان .فهي تعيش مع أسرتها في قرية صغيرة تُدعى بومي .أ َّما والداها
فهُما السيِّد و السَّيدة مولينجا.

يبدو على موسوندا أنَّها متح ِّمسة اليوم َّ
ألن ابنة خالتها روز ستأتي لتقضي مع أسرتها
بضعة أسابيع.فموسوندا و روز صديقتان حميمتان،و تُحبَّان أن تتبادال األفكار معاً.
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استقبال روز عند الحافلة

تبلغ روز الخامسة عشرة من ُعمرها،و موسوندا تتطلَّع بشوق إلى لقائها ،فلديها الكثير
من األسئلة لتطرحها عليها،و دوما ً تُف ِّكر فيما يجب أن تفعله في حياتها.

سافرت روز إلى «بومي» بالحافلة،و الستقبالها َسارت موسوندا مع والدها إلى موقف
الحافلة بعد الظّهر.و عندما رأت موسوندا روز تخر ُج من الحافلة،لمعت عيناها فرحاً،
و نادت« :روز» !إلتفتت روز فَشاهدت موسوندا،و جرت كلُّ واحد ٍة منهُما نحو األخرى،
و تعانقتا لفترة طويلة.ث َّم حيَّت السَّيد مولينجا الذي حمل حقيبتها،و سار الثالثة معا ً نحو
المنزل.
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عند وصولهم كانت السَّيدة مولينجا تُ ِع ُّد طعام العشاء.خرجت شقيقتا موسوندا الصغيرتان
و شقيقها األصغر ُمسرعين للتًّرحيب بـروز،حيث ع َّمت البهجة و تعالت الضَّحكات.
قالت السيدة مولينجا

أجابتها روز

أرجو أن تكوني جائعة فقد
صاً.
أعددتُ طعاما ً خا ّ

نعم ،أكيد ،و أستطيع أن أش َّم رائحة الدجاج على النَّار .فأنا
لم اتناول شيئا ً من الطَّعام في الحافلة ،و ذلك ألنَّ بجانبي
صبي
كانت تجلس سيِّدة مع ابنها الصغير ،و بعد فترة طلب ال َّ
شيئا ً يأكله ،و عندما الحظتُ أنَّها لم تُحضر معها طعاما ً البنها
أعطيتها ُ
الخبز الذي كنتُ أحملهُ.
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العشاء

جهَّزت موسوندا األطباق و األكواب،ث َّم ق َّدمت السيِّدة مولينجا ال َّدجاج الذي أع َّدته.و بينما
كانوا يتناولون الطَّعام،جرى الحديث عن أسرة روز و أحوال كلِّ واحد منهم.
األطباق معاً .تق َّدمت
بغسل
بعد العشاء نظَّف األطفال الصِّ غار المائدة،بينما قام اآلخرون
ِ
ِ
موسوندا و روز إلتمام العمل.و بينما كانتا معا ً لوحدهما سألت موسوندا روز:
ماذا برأيك عل َّي أن أصبح عندما أكبر؟

أجابت روز:

أنا دائما ً أسأل نفسي هذا السؤال.

فشرحت موسوندا:

الخدمة ،و أري ُد أن أعمل شيئا ً يُمكنه أن يُساعد اآلخرين.
أنا أف ِّك ُر في ِ
يحتاج إلى دراسة جادَّة و هو
أح ُّب أن أُصبح ُممرضة،إالَّ أن ذلك
ُ
ِ
ُمكلف أيضاً،و ال أعتق ُد أنَّ أهلي يملكون المال الكافي لذلك.
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قالت روز:

نعم ،ولكنَّك تستطيعين ال ٌمحاولةَ يا موسوندا ،فهناك كلمةُ
«التَّأييد» التي تعلَّمتها قبل بِضعة أسابيع في أح ِد الدُّروس.

قالت موسوندا:

تقول معلمتي بأنَّ هللا سيؤيِّدُنا
و يُساعدُنا فيما نفعله.

قالت روز:

أح ٌّب هذه الكلمة كثيراً اآلن ،و متأ ِّكدة بأنَّك ستتلقَّين التَّأييد
أنا ِ
ت من كل قلبك أن تُصبحي مم ِّرضة.
من هللا إذ تُق ِ

9

همس الليل

وفي وقت الحق من تلك الليلة ،عندما أوت البنتان إلى فراشهما للنَّوم ،همست موسوندا لروز
قائلةً:
روز،سمعتك تقولين كلمة «التأييد»،هل تعني أنَّه إذا بذلتُ أفضل ما أستطيع
في دراستي،فسوف يُرسل هللا لنا المال حتى اتم َّكن من دراسة التَّمريض؟

إلتفتت روز إلى موسوندا و أجابت:
حسناً،ليس األمر هكذا بال ًّ
ضبط،و أعني بذلك،ال أعرف.علينا أن نج ِّرب حتى نرى ما األبواب
التي تتفتَّح أمامنا،و لكنَّني أعل ُم بالتَّأكيد أنَّ هللا قد منح ك َّل واح ٍد منَّا مواهب ،و علينا أن
نستكشفها و نتع َّرف عليها ،و عندها نتعلَّم كيف نستخدمها؟
هل تعرفين مواهبك يا روز؟

10

أجابت روز:

أحب القيام
لستُ متأ ِّكدةً ،و لكنَّني ُّ
ظم الشِّعر ،و حياكة
بأشياء كثيرة مثل:نَ ِ
صوف،و من أحبِّها إل َّي أن أكون مع
ال ٌّ
األطفال ؛ ألعب معهم و أُساعدهم في
التّعلم.أظنُّ أنني أري ُد أن اكون معلِّمةً.

ابتسمت موسوندا وقالت:
ت معلّمة ،لوددتُ أن أكون تلميذةً في صفك.
لو كن ِ

ثم نظرت من النافذة إلى النُّجوم في السَّماء،و اصغت إلى صوت صرَّار اللَّيل (الجُدجد) و هي
تف ِّك ُر في ماهيَّة المواهب التي تمتلكها ،ثم ف َّكرت في شقيقها األكبر غودوين ،و هي تتساءل
ماذا سيفعل بشأن مستقبله،إنَّه أكبر منها بأربع سنوات و قريبا سيصبح رجالً،لقد كانا صديقين
حميمين عندما كانا طفلين صغيرين،و لكنَّهما اآلن يعيشان في عالمين مختلفين،و مع ذلك فهو
شقيق طيّب .كان هذا آخر ما ف َّكرت به موسوندا قبل أن تغطَّ في نومها.
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اختر آخاك على نفسك

في صباح اليوم التَّالي،رغبت موسوندا و روز أن تتم َّشيا معاً ،إالَّ انَّهما قامتا أوالً بمساعدة السَّيدة
َّ
تجف،أخذت روز تغنِّي
مولينجا في تنظيف المنزل .و بينما كانتا تعلِّقان المالبس على الحبل حتى
أغنية جميلة تحكي عن التَّفكير في احتياجات اآلخرين .أنجزت الفتاتان عملهما بسرعة ،و قبل
الجو،غادرتا المنزل و سارتا مسافةً طويلةً تتح َّدثان تارة و تصمتان تارةً أخرى.
أن تشت َّد حرارة
ِّ
سألت موسوندا روز:

أجابتها روز:

لماذا باعتقادك يُكثر بعض األطفال في القرية من الشِّجار فيما بينهم؟

ال أعرف لماذا ،و َّ
لكن الشجار ال يقتصر على األطفال
فقط .انظري إلى أغلب النَّاس،إنَّهم يتنازعون و
يدخلون في حروب مع بعضهم البعض .أذكر و أنا
في مجموعتي ال َّشبابية أنَّني تعلَّ ُ
مت النَّص التَّالي...:قد
ضغينة و العناد.
ُخلقتم للوداد ال لل َّ

12

قالت موسوندا:
ضل اآلخرين على أنفسنا.
صباح جاء فيها أنَّ علينا أن نٌف ِّ
و األغنية التي غنَّيتها هذا ال َّ

قالت روز:

لقد جاء ذلك من نصّ آخر هو:
طوبى لمن اختار أخاه على نفسه.

ساد السُّكون برهة،ثم قالت موسوندا:

أتعلمين،إنَّها عينُ الحقيقة.فإذا اخترتُ أخي على نفسي،
و اختارني أخي على نفسه ،ستسي ُر األمور على مايُرام.

ثم فجأة انفجرت موسوندا بالضَّحك ،فسألتها روز:

لماذا تضحكين؟

هاهاهاهاها
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ر َّدت عليها موسوندا قائلة:

يرتس ُم على وجه غودوين،لو قُلتُ
ُكنتُ أف ِّك ُر في التَّعبير الذي َ
س ِ
فضلُك على نفسي.
لهُ:يا أخي العزيز،إنِّي أُ ِّ

قالت روز:

يجب أن نتحد َ
ثل هذه األمور
يبدو األم ُر مضحكاًُ ،ربَّما
ُ
َّث عن ِم ِ
نطرح موضوع التّأييد.
مسا ًء ِعند العشاء ،و من يعل ُم ربَّما
ُ
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تشيشيمبا

لغودوين زميل في صفِّه و صديق حميم يُدعى تشيشيمبا ،و هو غالبا ً ما يزور أسرة مولينجا.
زارهم في هذه اللًّيلة و بقي معهم للعشاء .كان حديثهم على المائدة ينتق ُل من موضوع إلى آخر.
فموسوندا تريد أن تطرح موضوع التأييد،و قد نفذ صبرها .ساد الج َّو أخيراً
ٌ
ت
لحظات من الصَّم ِ
قطعتها موسوندا بقولها:
فقال غودوين و هو يتنحنح:

لقد تحدَّثتُ أنا و روز عن التَّأييد.
ها قد بدأت أختي
صغيرة.
ال َّ

بدت موسوندا مندهشة أيضا ،ونظرت إلى روز
كأنها تأمل أن تقوم هي باإلجابة فقالت روز :

ولدهشته بدا على تشيشيمبا أنَّه مهت ٌّم
بالموضوع.فوجَّه سؤاله إلى موسوندا قائالً:

التأييد ...يعني
أن هللا يؤيدنا
ويساعدنا فيما
نفعله.

لك
ماذا تعني ِ
هذه الكلمة؟
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مضت بُرهة على تشيشيمبا ظ َّل فيها صامتاً،إالَّ َّ
أن الحزن كان ظاهراً في عينيه.ث َّم بدأ يتكلَّم بهدوء قائالً:

رجل أمين و يتح َّمل المسؤوليَّة،
قبل أشهر قليلة فقد والدي عمله،و هو ُ
و الجمي ُع يعرفون عنهُ ذلك.
لقد عمل مدَّة ثماني عشرة سنةً حارسا ً في
صل من عمله بصورة مفاجئة
شركة،و بعد ذلك فُ ِ
سبب،ذلك ألنَّهم لو تركوه
و نحن جميعا ً نعرف ال َّ
في عمله سنتين أخريين لتقاعد،و كان على
الشَّركة أن تدفع لهُ معاش التَّقاعد.

نحن ال نملك مدَّخرات كافيَّة،و بال َّرغم من أنَّ شقيقي األكبر
يُساعدنا،إالَّ أنَّه يبدو أنَّني لن أتم َّكن من العودة إلى المدرسة في
سنة القادمة ،ألنَّني ال أستطي ُع دفع تكاليف إقامتي و طعامي.
ال َّ

حب المدرسة كثيراً و أتساء ُل لماذا ال يُساعدُني هللا؟
فأنا فعالً أُ ُّ
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نظر الجميع نحو السَّيد مولينجا متوقِّعين منه أن ير َّد على هذا السُّؤال.ابتسم السَّيد مولينجا و قال:
إنَّ تأييد هللا لنا عندما نبذل جهداَ ال يعني أنَّ الحياة سهلة.
صعاب،و كثير منها سيحدث بسبب
فحياتكم ستكون مليئةً بال ِّ
ال ٌّ
ظلم مع ك ِّل أسف.

ولكن عليكم أن تعملوا بجدّ ،حتّى لو سارت األمور ِخالف ما
الوقت،يجب أن تكونوا واثقين من تأييد هللا
ترغبون لفتر ٍة من
ُ
لكم.فهو سيؤيِّدكم خصوصا ً في مساعيكم لرفع ال ٌّ
ظلم.

ثم التفت إلى تشيشيمبا و قال:
إنَّ أسرتك متَّحدة و تعم ُل بجدّ ،قلبي يُحدَّثني بأنّ األمور سوف
تتغيَّر بالنِّسبة لك ،و أنَّك سوف تٌنهي دراستك .فثِق بكالمي.
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مباراة كرة القدم

ستقام في اليوم التالي مباراة ل ُكرة القدم بين فريقي بومي والقرية المجاورة التي تبعد عنها حوالي
ثالثة كيلومترات .وألن غودوين وتشيشيمبا ينتميان إلى فريق بومي ،لذا قررت العائلة بأكملها
أن تذهب لمشاهدة المباراة .وبما أن جدي موسوندا يعيشان في القرية المجاورة ،فقد كانت فرصة
لقضاء فترة الصباح معهما ،ومن ثم يذهبون جميعا إلى المباراة بعد الظهر .وهكذا بدأوا رحلتهم
في الصباح الباكر راجلين .وما إن وصلوا إلى منزل جد وجدة موسوندا حتى خرج غودوين
وتشيشيمبا مسرعين كي يستعدا للمباراة بينما مكثت روز وموسوندا في المنزل لمساعدة جدتهما.

وبعد أن أنهتا أعمالهما ذهبتا معا للتجول في أنحاء القرية مع شقيق موسوندا األصغر،فجمعتا
بعض األطفال وعادتا بهم إلى منزل الجدة وعقدتا صفا دراسيا ،حيث علمتهم روز بعض األغاني
باإلضافة إلى نص جميل ،ثم قدمت لهم الجدة مشروبا ً بار ًدا لذي ًذا عاد بعدها جميع األطفال إلى
منازلهم ألن وقت الغداء قد حان.
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أعدت والدة موسوندا والجدة وجبة غداء رائعة .وصل الجميع إلى المنزل بالتدريج وجلسوا حول
المائدة .رجع والدها والجد من الحقل وعاد غودوين وتشيشيمبا من التدريب .كان الحماس للمباراة
باديا على الجميع وقالوا للصبيين  « :ال تأكال كثيراً ألن عليكما أن تلعبا الحقا ً».

كان الوقت منتصف العصر عندما بدأت ال ُمباراة .أحرز فريق بومي الهدف األول وظل متقدما
ُمعظم المباراة .إال أن الفريق اآلخر أحرز هدفين في ربع الساعة األخير من وقت المباراة ليفوز
في النهاية .حقا كان يوما مليئا بالحماس واإلثارة.
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وقبل حلول الظالم بساعة بدأت العائلة رحلة العودة إلى بومي ،وبعد وقت قصير شاهدوا من
بعيد امرأة تحمل الحطب فوق رأسها ،وما ان اقتربت منهم حتى أدركوا أن الحطب ثقيل وهي
متعبة ،فتقدم غودوين وتشيشيمبا على الفور ليعرضا عليها المساعدة .شكرتهما وحمال الحطب
إلى منزلها ،بينما تابعت بقية العائلة طريقها إلى بومي.

بعد أن ساعد غودوين وتشيشيمبا المرأة ،توجها فورا عائدين إلى بومي وكلهم طاقة وحيوية فقررا
أن يصال إلى المنزل قبل الجميع .قال تشيشيمبا  « :أنا أعرف طريقا مختصرة عبر الحقول،
هيا اتبعني ».وانطلقا على الفور مسرعين ،وعندما وصلت العائلة إلى المنزل ،وجدت غودوين
وتشيشيمبا واقفين على الباب متعبين ولكنهما يبتسمان.
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في العيادة

تذهب موسوندا وروز أحيانا لزيارة صديقتهما السيدة فيري عندما تعود إلى منزلها بعد الظهر.
السيدة فيري تعمل ممرضة في العيادة الصحية .وذات يوم سألت الفتاتان السيدة فيري إذا كان
بامكانهما المجيء إلى العيادة لتقديم المساعدة .فأجابتهما :
يا لها من فكرة جيدة ،تعاليا يوم
اإلثنين ،ففي صباح كل اثنين تحضر
األمهات أطفالهن دون سن الخامسة
من أجل الفحص الطبي،

وبعد ذلك يُعقد لألمهات صف دراسي
لتعليمهن المزيد عن التغذية ،ومن
الصعب عليهن االستماع جيدا
واإلعتناء بأطفالهن في نفس الوقت.

وقد رأيت كم أنكما تجيدان التصرف مع
أخ موسوندا األصغر وأختيها ،فربما
يمكنكما أن تنظما صفا لألطفال أثناء
وجود األمهات في صفهن.
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وهكذا في يوم اإلثنين التالي ،ذهبت موسوندا وروز مع السيدة فيري إلى العيادة .وعندما حان
وقت صف األمهات ،أخذت الفتاتان األطفال إلى الخارج وجلستا معهم تحت ظل شجرة .أنشدوا
األناشيد ولعبوا األلعاب معا ،ثم روت لهم روز قصة .وما إن شارفت القصة على اإلنتهاء حتى
وصلت األمهات الصطحاب أطفالهن .كان الجميع سعداء جدا بحيث طلبت السيدة فيري وبقية
العاملين في العيادة من الفتاتين العودة في األسبوع القادم .في طريق عودتهما إلى المنزل ،ظلت
موسوندا مستغرقة في التفكير ،وأخيرا كسرت الصمت وقالت لروز :

هل تظنين أن ما حدث اليوم
له عالقة بالتأييد؟

فأنت ترغبين أن تكوني معلمة ،
وأنا أريد أن أكون ممرضة،
وقد كنا في العيادة ندرس
األطفال ونقوم برعايتهم.
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مكان خاص

اعتادت موسوندا أن تذهب إلى مكان خاص عندما ترغب أن تنفرد لوحدها وتفكر في أمور
معينة ،وهو مكان قريب من النهر .فتحت ظل شجرة مانجا عالية هناك صخرة مسطحة كبيرة،
تصعد موسوندا فوقها وتستلقي على ظهرها وتنظر إلى أوراق الشجرة وأغصانها ،وإلى السماء
الزرقاء من بينها ،وتستمع إلى تغريد الطيور وخرير مياه النهر التي تتدفق بنعومة .إنه مكان
جميل تشعر فيه موسوندا دائما بالهدوء والسعادة .منذ أن حضرت روز لتكون معها في األسابيع
الماضية ،تحدثت االثنتان في أمور شتى ،وكان رأس موسوندا يع ُج بأفكار كثيرة ،لذا قررت في
صبيحة أحد األيام أن تذهب إلى مكانها المفضل .وبينما كانت مستلقية على الصخرة تذكرت اليوم
الذي أمضته في العيادة وفكرت في نفسها  « :لقد كان من الجيد القيام بعمل مفيد»  ،وتذكرت
ما يقوله والدها دائما بأن على األشجار أن تحمل الثمار ،ثم تساءلت  « :كيف سأضمن أن حياتي
ستحمل ثمارا جيدة ؟»  ،وعلى الفور راودت مخيلتها كلمة « التأييد».

التأييد
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في تلك اللحظة هبت ريح قوية حملت معها بعض األوراق في الهواء .شاهدت موسوندا بين
األوراق طائرا صغيرا أصفر اللون .وبعد أن سكنت الريح سقطت جميع األوراق في الماء،
إال أن الطائر استمر في الطيران .وأثناء مراقبتها للطائر خطرت ببالها فكرة  :الريح منحت
الطائرالصغير دفعة إلى األعلى ،وهو اآلن يطير مرتفعا أكثر وأكثر ،فربما هذا ما يعنيه التأييد.
فالطائر قد بذل جهدا حتى يطير ،والريح ساعدته على ذلك.
نزلت موسوندا عن الصخرة وذهبت إلى المنزل لتقص على روز ما شاهدته وما فكرت فيه،
وشعرت باالنتعاش بينما كان النسيم العليل يداعب وجنتيها.

24

إصالح الدراجة

في عصر أحد األيام عادت موسوندا إلى المنزل بعد أن جلبت الماء ،فوجدت غودوين يقوم
باصالح دراجة تشيشيمبا .جلست في الظل بقربه تراقبه ،وبعد بضع دقائق سألته :
غودوين  ،هل
تتذكر كيف اعتدنا
أن نلعب معا
عندما كنا أطفاال؟

وأضافت موسوندا :

فأجابها غودوين:
كنا نتظاهر بأننا صيادين
في الغابة ،نبحث عن
الحيوانات البرية.

وكنت أيضا تحملني على
كتفك وتجعلني أدلك على
الطريق ،ولكن األشياء
أصبحت اآلن مختلفة،
فنحن نتغير.
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قال غودوين :

فضحك االثنان

هاهاهاهاها

نعم فأنت اآلن ثقيلة جدا كي
تجلسي على كتفي.

هاها
ه
ا
ه
اها

سألت موسوندا :

سألته موسوندا :

أجاب غودوين وهو مستمر في إصالح الدراجة :

هل تفكر في
مستقبلك يا
غودوين؟ ماذا
تريد أن تكون؟

ال أعرف ،أريد أن أجمع ماال،
وأريد أن أساعد والدينا ،وأن تكون
لي أسرة في يوم من األيام .

قال وهو يأخذ مفتاح الربط :

ولكن هل تفكر
بمواهبك وكيف يمكنك
أن تستغلها ؟ أنا وروز
كثيرا ما نتحدث عن
هذا الموضوع.

أعرف أعرف ،وأنت دائما تتحدثين عن
«التأييد» ...وأن هللا يساعدنا عندما نبذل جهداً.
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أجابته موسوندا :

ثم أخبرته عن قصة الطائر األصفر والريح،
وعن العمل الذي تقوم به هي و روز مع األطفال
في العيادة.

ولكن هذه هي
الحقيقة يا غودوين.

رد غودوين وهو يشد الصامولة :

في هذه اللحظة وصل تشيشيمبا وقال :
مرحبا ،كيف حال الدراجة ؟
هل شخصت المشكلة؟

قال تشيشيمبا :

المشكلة كانت في ناقل
السرعة ،وال زلت
أعمل على إصالحه.

ثم نظر إلى موسوندا وقال:

كنت أعرف أنك
تستطيع اصالحها!

هل تعرفين أن أخاك
ميكانيكي؟!
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في هذه األثناء خرجت روز من المنزل وكانت قد سمعت طرفا من الحديث وقالت :
غودوين تلك هي إحدى
مواهبك! أنت بارع في
إصالح األشياء،
ويمكنك أن تكون
ميكانيكيا بارعاً.

أجاب غودوين :

ابتسم الثالثة اآلخرون وقالوا “إذن ابذل جهدك.
“ فضحك الجميع حتى غودوين.

إن مجرد قدرتي على
اصالح الدراجة ال يعني
أنني ميكانيكي ،فأنا بحاجة
إلى تدريب.

ها

قال تشيشيمبا بحماس ظاهر في صوته :

وأضافت روز :

لماذا ال تكلم السيد تشيسو الميكانيكي الذي
يقع محله قرب السوق؟ فربما يدربك؟
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هاها
ه
ا
ها

نعم ،قد تكون هذه
طريقة لتبدأ بها.

قال غودوين متسائال :

قال تشيشيمبا :

ماذا؟ أنا ال أستطيع
أن أذهب إليه
وأسأله بهذه
الطريقة ،حتى إننى
ال أعرفه.

أنا أعرفه ،وأستطيع
أن أعرفك عليه.
ويمكننا الذهاب معا
في الغد!

وعندما أصبحت الفتاتان وحدهما الحقا ،قالت روز لموسوندا:

غداً سيدرك غودوين معنى التأييد!

ضحكتا ،ولكنهما قررتا أن ال تقوال شيئا للصبيين.
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غودوين الميكانيكي

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ،سار غودوين وتشيشيمبا معا إلى السوق .وبينما هما
يقتربان سمعا أصوات الناس يبيعون ويساومون ،وصوت صياح الديكة ،والموسيقى وهي تصدح
عبر مذياع بعض المحالت .كان السيد تشيسو ،وهو رجل قصير القامة ومسن ،يجلس خارج
محله ينظف قطع محرك صغير ويدندن لحنا وهو يعمل .عندما رأى تشيشيمبا أشرق وجهه بِشرًا
وتصافحا .عرَّف تشيشيمبا غودوين عليه واصفا ً إياه بأنه بارع في اصالح األشياء .بدا غودوين
متوتراً ولكنه وجد الشجاعة ليتكلم فتنحنح وقال:
يا سيد تشيسو ،أنا أرغب في أن أصبح
ميكانيكيا ً  ،ففكرت أنه ربما يمكنني أن
أساعدك في محلك وأتعلم منك.

رد السيد تشيسو :

قال غودوين :

حسنا ،يمكنني
االستفادة من
مساعدتك،
ولكنني ال أملك
المال ألدفع لك.

أجاب السيد تشيسو :
هذا ال يهم ،أريد أن أتعلم
فقط ،متى يمكنني أن أبدأ؟

ال وقت أفضل من اآلن
! هل يمكنك البقاء هذا
الصباح ؟ فهذه القطع
تحتاج إلى تزييت ،ثم
علينا تجميع قطع
المحرك معا.
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ضحك السيد تشيسو وقال :

أجاب غودوين مندهشا :
اآلن؟ هل أستطيع
أن أبدأ فورا ؟

طبعا ! شمر
عن ساعديك
وابدأ العمل!

بدأ غودوين عمله الجديد متلهفا ،وبعد بضع دقائق وقف تشيشيمبا متهيئا لالنصراف .ألقى التحية
على السيد تشيسو مودعا ،ومال على غودوين وهمس في أذنه قائال « :التأييد» .في طريق عودته
إلى المنزل ،مر تشيشيمبا بالعيادة فرأى روز وموسوندا تساعدان في رعاية األطفال ،انتاب
الفتاتين الفضول لمعرفة ما حدث معه ،فسألتا :
رد تشيشيمبا :
بذل غودوين جهداً
ونجح في ذلك،
وهو اآلن هناك.
أعتقد أن السيد
تشيسو أراد أن
يختبره!

كيف سارت األمور ؟

عادت الفتاتان إلى نشاطاتهما مع األطفال .وبينما انعطف تشيشيمبا إلى أسفل الطريق متجها إلى
منزله ،أخذ يفكر بأن « مساعدة اآلخرين شيء جيد » .وأخذ يصفر فرحا مسروراً.
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مساعدة تشيشيمبا

حدثت في األسابيع القليلة الماضية أمور كثيرة جعلت روز تقرر أن تبقى مع أسرة مولينجا بقية
العطلة المدرسية ،فهي وموسوندا ستستمران في تقديم المساعدة في العيادة أيام االثنين ،وغودوين
يعمل اآلن في محل الميكانيكي كل يوم ،كما أن موسوندا تشارك والدتها في دورة اإلسعافات
األولية المنعقدة في القرية وتتعلم كيف تتصرف إذا أصيب شخص بأذى في المنزل .وذات يوم
عاد غودوين إلى المنزل ممسكا ً يده الملفوفة بقطعة قماش ُمتسخة ،كانت إمارات األلم التي بدت
على وجهه ظاهرة للعيان.
فأجابها غودوين وهو يبتسم :

سألته موسوندا :

جرحت يدي أثناء العمل،
وأراد السيد تشيسو أن
يرسلني إلى العيادة،
ولكنني أخبرته أن لدينا
اآلن ممرضة في المنزل.

ماذا أصاب يدك؟

قامت السيدة مولينجا بإزالة القماش عن يد غودوين .لم يكن الجرح عميقا ،ولكنه غير نظيف.
فأحضرت موسوندا بعض الماء والصابون واستخدمت مهاراتها الجديدة في تنظيف الجرح« .
آخ!» صرخ غودوين متألما وهو يسحب يده بعيداً ،فأدركت موسوندا أنها كانت قاسية كثيرا .كان
تشيشيمبا في تلك األثناء يشق طريقه صاعدا نحو منزلهم عندما سمع صرخة غودوين ،فنادى
قائال  « :أرى أن الممرضة تعمل مع مريض صعب!» سحبت موسوندا يد أخيها وأعادتها إلى
الماء الدافيء ثانية ،وغسلتها بطريقة أكثر لطفاً.
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بعد فترة قصيرة رجع السيد مولينجا من الحقل ،ووجد الجميع جالسين تحت ظل شجرة كبيرة،
فأحضر كرسيا قصيرا لينضم إليهم وسأل:
هال بقيت معنا للعشاء
يا تشيشيمبا؟؟

فما كان من تشيشيمبا إال أن قبل الدعوة بكل سرور.في تلك الليلة جلست األسرة قرب النار بعد
العشاء ،وبينما كان الجميع يتحدثون الحظ غودوين أن تشيشيمبا بالكاد يتحدث  ،فسأله :
فأجاب تشيشيمبا :
لماذا أنت هاديء جدا ؟

آسف ،كنت أفكر في
المدرسة وكم أود الرجوع
إليها .لم يبق لي سوى
سنتين ألنهي الدراسة،

ولم أجد عمال حتى اآلن.
لو كان لدينا بعض األقارب
في منطقة كابوي حيث توجد
المدرسة لكنت أقمت معهم،
فال أضطر لدفع تكاليف اإلقامة
والسكن ،كان ذلك سيساعدني،
ولكننا ال نعرف أحدا هناك.
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أنا أفكر دائما بأنه
يجب علي أن أبذل
جهدا ،ولكنني ال
أعرف ماذا أفعل.

سادت لحظات صمت قليلة تقدمت بعدها السيدة مولينجا باقتراح قائلة :
لدي ابن عم يعيش في كابوي ،وأستطيع أن أرسل
إليه رسالة إذا كان بامكانك اإلقامة معه ضمن عائلته.

قال السيد مولينجا :

وهنا سألت روز :

هذا هو الجزء الذي عليك
أن تفكر فيه بكل دقة
يا تشيشيمبا .أنت ذكي
ومجد ،وإذا تمكنت من
إيجاد عمل تقوم به ،ربما
استطعت في األسابيع
القادمة توفير مبلغ كاف
من المال للدراسة ،ولو
نقص عليك مبلغ صغير
في النهاية  ،يمكنني أن
أقرضك ما تحتاجه.

ال شك أن هذا سوف يحل جزءا من
المشكلة ،ولكن ماذا عن بقية المصاريف؟

بدا تشيشيمبا مفعما باألمل وقال :

وأضافت روز :

أعطيتموني بعض
األفكال الجيدة ،سوف
أفكر فيها وأرى ماذا
يمكنني أن أفعل.
والدي يقول إن إحدى
الطرق الجيدة لكسب
المال هي أن تفكر في
شيء يحتاجه الناس
وال أحد يقدمه.
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التأييد

في صبيحة أحد األيام ذهب تشيشيمبا إلى السوق لشراء السمك لوالدته .منذ عدة أيام وهو يفكر
كيف يمكنه كسب المال الالزم لدراسته.
فكر في زراعة القمح وبيعه ولكن موسم الزراعة قد انتهى ،ثم فكر في بيع الفحم على الطريق
ولكن كثيرا من الناس يفعلون ذلك .تذكرما قالته روز « حاول أن تعمل شيئا ال يقوم به أحد».
عندما وصل إلى كشك السيدة «موسول» لشراء السمك ،لم يجدها هناك .أخبرته السيدة في الكشك
المجاور :
لقد ذهبت إلى المدينة
لتحضر السمك ،ومن عادتها
أن تذهب مرتين في األسبوع.

كان تشيشيمبا يعلم أن السيد تشيسو يذهب أيضا إلى المدينة لشراء قطع غيار للسيارات أحيانا.
وهذا ما ولد لديه فكرة جعلته يقول في نفسه  « :ربما يمكنني عرض خدماتي على الناس في أن
أذهب إلى المدينة بدال عنهم ،وأحضر لهم ما يحتاجونه لمحالتهم ،وبذلك يبقون في أماكن عملهم
وال يخسرون ماال ».في تلك الليلة بالمنزل ،تشاور تشيشيمبا مع والديه اللذين رحبا بالفكرة.
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وفي اليوم التالي عاد إلى السوق وتكلم مع
السيدة موسول والسيد تشيسو قائال لهما :

لو دفع لي كل منكما المبلغ الذي تدفعانه
عادة أجرة للحافلة ،سأستخدم نصفه
للذهاب إلى المدينة واحضار ما تحتاجانه،
وأوفر النصف اآلخر للمدرسة.

وافقا على الفكرة وأنها تستحق التجربة ،وطلبا منه العودة بعد يومين .قال السيد تشيسو:
إذا نجحت هذه الفكرة ،تكون قد
وجدت لنفسك عمال.

في طريق عودته إلى المنزل ليخبر والديه النبأ السار ،توقف تشيشيمبا ليزور غودوين وأسرته
ألنه كان متشوقا أن يشاركهم في خطته .وبعد أن استمعوا إلى قصته نقلت له السيدة مولينجا المزيد
من األخبار السارة .شرحت له بأن السيد مولينجا ذهب البارحة إلى كابوي ليتحدث مع ابن عمها،
وقال بأنه وأسرته يرحبون بتشيشيمبا ليقيم معهم في منزلهم الذي يبعد حوالي كيلومتر واحد عن
المدرسة ،وأضافت قولها :
وبدل أن تدفع قيمة الوجبات
والسكن ،يمكنك أن تساعدهم
بالعمل في حقولهم.
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قال تشيشيمبا :
هذا رائع جدا ! شكرا لك
يا سيدة مولينجا.

قال السيد مولينجا :

يا تشيشيمبا ،يبدو أنك سوف
تكسب بعض المال قريبا جدا،
فعليك أن تكون حريصا كي
توفره للدراسة،

وحتى لو بدا لك صعبا في بعض
األوقات ،فإياك أن تغريك األشياء
الصغيرة التافهة فتصرفه عليها.

رد تشيشيمبا وعلى وجهه ابتسامة :
ال تقلق يا سيد مولينجا،
أعدك بأال يحدث ذلك.

وعند مغادرته وهو يلوح بيده مودعا ،نظر إلى موسوندا وروز وقال:
األبواب تتفتح !
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مستقبل واعد

وهكذا شارفت العطلة على نهايتها وحان الوقت ألن تعود روز إلى المنزل وتبدأ الدراسة مرة
أخرى .وأثناء تحضيرها للرحيل جرى حديث بينها وبين موسوندا.
ردت روز :

قالت موسوندا :
أتمنى لو
لم تكوني
مضطرة
للذهاب.

وأنا أيضا ،فقد كانت
عطلة رائعة ،ال
أستطيع أن أصدق
كل هذه األحداث التي
وقعت.

قالت موسوندا :

نعم ،انظري إلى غودوين،
فقد أحب عمله كثيرا ،وهو
اآلن يتحدث عن االلتحاق
بدورة تدريبية فنية بعد
انتهاء الدراسة،
38

وفكرة تشيشيمبا كانت
ناجحة حقا ،ولديه اآلن
عدد كبير من الزبائن
بحيث يذهب إلى المدينة
كل يوم تقريبا.

ثم قالت روز:

وأنا اآلن أشد
اقتناعا بأن
أصبح معلمة،
ومجلس القرية
ينظم صفوفا
أسبوعية
لألطفال من
مختلف األعمار،

انظري إلينا ،فقد عملنا
في العيادة وكانت لنا
تجربة عظيمة،

وقالت موسوندا:

وجميع األطفال مواظبون على
الحضور تقريبا .سوف أخطط
هذه السنة ألن أتقدم للتدريس
في أحد هذه الصفوف.

وأنا سأحاول االستمرار في العمل
في العيادة ،فال أستطيع الذهاب أيام
اإلثنين بعد ذلك بسبب المدرسة،

هل تعلمين يا روز ،عندما تحدثنا عن « الـتأييد»
أول مرة ،لم أكن أتخيل مدى أهميته ،وكيف أن
فهمه سيغير حياتنا.

ولكن ربما أستطيع
المساعدة في فترات
العصر في بعض األيام.
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ابتسمت موسوندا وقالت :

وافقت روز قائلة :

سأفتقدك حقيقة يا روز

صحيح ،انظري كم
تغيرنا جميعا ألننا
تعلمنا بذل الجهد
وتوقع التأييدات.

ظهرت الفتاتان في الخارج حيث البقية
في االنتظار ،وسألت موسوندا :

ثم تعانقتا و نادت السيدة مولينجا من الخارج:
لقد تأخر الوقت ،علينا
أن نبدأ بالسير.

أين تشيشيمبا؟

قال غودوين :

لقد أخبرني أن عليه القيام بشيء ما هذا
الصباح ،لذا سوف يلقانا عند محطة الحافلة.
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وتناول حقيبة روز وبدأ الجميع في السير .سارت السيدة مولينجا واألطفال في المقدمة ،في
حين تحدثت روز وموسوندا وغودوين في أمور شتى .وعند وصولهم إلى محطة الحافلة ،كان
المسافرون قد بدأوا بالركوب ،نظروا حولهم بحثا عن تشيشيمبا فوجدوه يجري ويلوح بيديه من
بعيد.
وصل تشيشيمبا قبل أن تركب روز الحافلة وقال وهو يلهث :
وداعا يا روز ،شكرا
على كل شيء!

في طريق العودة إلى المنزل ،استأذنت موسوندا والدتها في النزول إلى ضفة النهر .ركضت
إلى مكانها الخاص وصعدت على الصخرة واستقلت على ظهرها ونظرت عاليا إلى السماء.
أفكار كثيرة جالت في ذهنها ،فكرت في العطلة المدرسية وتساءلت ماذا تخبيء لها السنة القادمة،
الرياح تهب في هذا اليوم ،تذكرت الطائر األصفر وهمست في نفسها  « :في كل ما أحاول عمله
سيساعدني هللا ».وما إن نهضت لالنصراف حتى هبت ريح قوية من خلف ظهرها أعطتها دفعة
ومنحتها قوة.
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حقوق التأليف و النشر محفوظة لمعهد روحي و مؤسسة وليم ماتل ماسيتال
هذا االصدار لالستفادة التربوية و ليس لالستغالل التجاري

اإلخراج الفني قناة نافذة بهائية
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