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رحلة سينا

الدين
السن.سافر لسنوات عديدة إىل أماكن قريبة و بعيدة لتبليغ ّ
كان سينا رجالً طاعناً يف ّ
البها ّيئ.و اليوم كان سيرشع يف رحلة تبليغة أخرى،يرافقه ابنه حبيب للم ّرة األوىل.كان الج ُّو بارداً
أعد البغال و بدءا
السفر ،و لذلك ّ
و الثّلوج تتساقط بغزارة،و لكن سينا كان يطيق صرباً عىل ّ
رحلتهام.

ويف اليوم األول سارا إىل ما بعد حلول الظّالم ح ّتى وجدا بلدة ليناال فيها قسطاً من ال ّراحة و
شيئاص من الطّعام.و مع أن البلدة كانت امنة إالّ أن أهلها مل يكونوا عىل قدر كبري من املو ّدة
جداً
لذلك اضط ّر سينا و حبيب قضاء ليلتهام يف أحد االسطبالت .و كان ذلك االسطبل قدمياً ّ
فكأن األمطار التي كانت تسقط داخله أكرث من التي تتساقط خارجه.و هكذا أمضيا تلك الليلة
ينتظران بزوغ الفجر ليتمكنا من مواصلة رحلتهام.
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أرشقت الشّ مس أخرياً،و م ّرة أخرى امتطيا ظهري بغليهام و سافرا طوال ال ّنهار دون أن يتو ّقفا
لالسرتاحة،و يف اللّيل كان املكان الوحيد الذي وجداه ليناما فيه فندقاً قدمياً قذراً،حيث كان
الفراش مليئاً بالحرشات فأمضيا اللّيل بطوله ساهرين و قد جافاهام ال ّنوم و هكذا استم ّر
عدة أيام عىل هذا الـمنوال.
سفرهام ّ
لقد عرفت اآلن ملاذا رفض أخي
األكرب املجيء !

السفر يف هذه
نعم أحياناً يكون ّ
املناطق غري مريح بعض اليشء !
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الصعوبات أثناء سفرهام إالّ أنهام كان يشعران بسعادة
و بال ّرغم مماّ واجهاه من املشقّات و ّ
بكل حفاوة و كان
غامرة عندما وصال إىل بلدة يقيم فيها بهائيون،فالبهائيون كانوا يستقبلونهام ّ
سينا يش ّجعهم و يساعدهم يف فهم تعاليم حرضة بهاء الله بشكل أفضل و يتشارك معهم الكلمة
اإللهية .
إنّنا قريبان من بلدة يقيم فيها أحد أصدقايئ البهائيني العظيمي الشّ أن
و ما علينا سوى املرور من قرية واحدة لنصل إىل تلك البلدة.و أنا ال أعرف
أحداً فيها فإذا مررنا بها دون تو ّقف فإننا سنصل منزل صديقي يف اللّيل.

و هكذا مضيا يف طريقهام .و رسعان ما بدأ املطر ينهمر،و ما أن مرا بالقرية ح ّتى كانت املياه
السري دون توقف.و بسبب غزارة املطر امتأل ال ّنهر و فاضت
تقطر من ثيابهام و لك ّنهام واصال ّ
الصعب إيجاد الطّريق،فام أن هبط اللّيل ح ّتى أنّه كان غري
مياهه فغمرت الغابة،فأضحى من ّ
قادر عىل الكالم.فق ّرر حبيب أن يعود بوالده إىل القرية التي سبق أن م ّرا بها علّه عىل األقل يجد
اسطبالً يبيتان فيه.
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شدة الربد وهام مغطيان بالوحل،فاستقبلهام
و أخرياً دخال إىل القرية وقد رشفا عىل املوت من ّ
أهل القرية بامل ّودة و الترّ حاب ،وأخذوهام عىل الفور إىل أحد املنازل حيث أشعل مضيفهام ال ّنار
كل ما يف وسعه ملساعدته،والزمت فراشه طوال
و وضع سينا يف الفراش و غطّاه باألغطية و فعل ّ
الساعات األوىل من صبيحة اليوم ال ّتايل
السن و هي تجهش بالبكاء و يف ّ
اللّيل س ّيدة كبرية يف ّ
تحسنت حالة سينا و م ّرة أخرى استطاع الكالم.
ّ

املسنة التي أخربته أنّها رأته مع ابنه يف املنام قبل ثالث ٍ
ليال،و يف
بدأ سينا ّ
يتحدث مع املرآة ّ
السابقة و هكذا عرفت
الحلم رأته مستلقياً و قد فقد وعيه متاماً كام كان عليه الحال يف اللّيلة ّ
مغزى خاصاً.
أنّ زيارته ال ّبد و لها
ّ
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إىل أين كنتام ذاهبني؟

كنا ذاهبني لزيارة صديق يف البلدة
املجاورة !

بكل حرص اكتشف سينا أنّ صديقه هو أكرب أحفاد هذه املراة و أنها أيضاً
و أثناء حديثه معها ّ
بهائية.و يف الحقيقة و لدهشتهام كان جميع أهايل تلك القرية بهائيني.

ليضل سينا
السامء متطر ،و الغابة تفيض باملياه ّ
عظيمة هي القدرة و الهداية اإلله ّية،فقد جعل اللّه ّ
سينا،كل ذلك لهدايتهام إىل تلك القرية،و تعميق إخوانهم و أخواتهم يف
ُّ
و ابنه طريقهام و ليمرض
األمر املبارك .و هكذا علينا أن ال نشك أبداً يف القدرة و الهداية اإلله ّية.
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االخراج الفني قناة نافذة بهائية
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