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كَانَْت غراسا َعَ� َوْشِك أَْن تُْولََد ِ� قَْريٍَة َصِغ�ٍَة ِ� ا�ُوزَْمِبيق.

كَانَِت الِْبَ�ُد فَِق�ًَة َولَْم يََنِل الن�اُس اْسِتْقَ�لَُهْم بَْعُد. لَْم تَُكْن ُهَناَك

َمَدارٌِس َجي�َدٌة لِْ�َطَْفاِل َولَْم يَُكْن ِبِإْمَكاِن الَْكِث�ِ ِمْنُهُم الِْقرَاَءُة. 

كَاَن ُحلُْم َوالَِدِة غراسا تَْوِفَ� فُرٍَص أَفَْضَل ِ¢َطَْفالَِها. 

َولَِكْن ِبُدوِن الت�ْعلِيِم كَاَن ا¢ََمُل َضِئيً�.



َعاَدَة  اِدَس ِ� الَعائِلَِة. إِ�� أَن� َهِذِه الس�  كَانَْت غراسا َستَُكوُن الط�ْفَل الس�

. وَكَاَن يَْحلُُم ِبأَْن  ُ� تَزَاَمَنْت َمَع ُحزٍْن كَِب�ٍ. فََقْد كَاَن َوالُِدُهْم الَحِبيُب يُْحتَِ

ْغَرى َعَ� تَْعلِيٍم َجي�ٍد. فََقْد كَاَن يَْعلَُم أَن� الت�ْعلِيَم ِمْن َشأْنِِه   تَْحُصَل ابَْنتَُه الص¡

 أَْن ªََْنَحَها فُرًَصا لَْم يَْسِبْق لََها الُحُصوُل َعلَيَْها ِمْن قَبُْل. لَِهَذا تََعه�َدْت 

َعائِلَتُُه ِبتَْحِقيِق ُحلِْمِه.



ُولَِدِت الط�ْفلَُة الَْجِديَدُة لِلَْعائِلَِة بَْعَد ِبْضَعِة أََساِبيَع فََقْط ِمْن َوفَاِة الَْوالِِد.

َوأُْعِطيَْت اِْسً�  يَتََناَسُب َمَع الَْجَ�ِل َوالَْ�َكَِة ال�ِتي َحل�ْت َوُهَو غراسا. 

َنَواِت، َجلَبَْت غراسا الَْكِثَ� ِمَن الَْفَرِح ِ�ُْ�َتَِها كََ� َحافَظُوا  َوِ�ُُروِر الس�

َعَ§ الَْوْعِد ال�ِذي قَطَُعوُه لَِوالِِدِهْم ِبأَْن َ�َْنُحوا غراسا تَْعلِيً� َجي�ًدا. 



َ َحيَاتََها. ْت َهِدي
ًة ِمْن َشأْنَِها أَْن تَُغ�� 
َعِملَْت ْغرَاَسا ِبِجد� ِ� الَْمْدرََسِة َوتَلَق

َراَسِة ِ� َواِحَدٍة ِمَن الُْمُدِن الُْكْ�َى َوالَْغِني
ِة..  كَانَْت ِمْنَحًة لِلد�

كَانَْت تَْحلُُم ِبأَْن تُْصِبَح ُمَعل�َمًة َوتَُساِهَم ِ� تَْعلِيِم اْ�َخِريَن. 

كَانَْت تََود¢ ِمْن أَطَْفاِل بَلَِدَها الَْحِبيِب ا�ُوزَْمِبيق أَْن يَتََعل
ُموا الِْقرَاَءَة َوالِْكتَابََة. 

كَانَْت تَْحلُُم ِبالْيَْوِم ال
ِذي َسيَْذَهُب ِفيِه َجِميُع اْ¦َطَْفاِل إَِ¤ الَْمْدرََسِة. 



لَْت بَْعَد َذلَِك ِبَسَنَواٍت َقْت غراسا أَفَْضَل َما لََديَْها ِ� َمْدرََسِة الَْمِديَنِة َوتََحص�  َحق�

َراَسِة ِ� َجاِمَعٍة ِبالُ�ْتَُغاِل.   َعَ� ُمَكافَأٍَة أُْخَرى َوال�ِتي كَانَْت ِعبَارًَة َعْن ِمْنَحٍة أُْخَرى لِلد�

 َحيُْث قَابَلْْت أَْصِدقَاَء ُجُدًدا، َوتََعل�ْمْت لَُغاٍت َجِديَدًة َوقََرأَِت الَْكِثَ� ِمَن الُْكتُِب.

َقْت ُحلَْمَها ِبأَْن تُْصِبَح ُمَعل�َمًة.  َوَحق�

ا. إ® أنًُه كَاَن ُهَناَك َشيٌْئ َوِحيٌد  يُؤَر�قَُها... كُل² َهَذا َجَعَل ْغراَسا َسِعيَدًة ِجد°



يَِتِهْم بَْعُد، لُوا َعَ� ُحر� فَِ�ُُجوِعَها إَِ� َمْوِطِنَها كَاَن الن�اُس لَْم يَتََحص�

َولَِكن� ْغراَسا اْ�َن ُمتََعل�َمٌة َوَ�ْلُِك الَْمَهاَراِت وَكََذلَِك 

اْ�ََمَل. كََ� كَاَن لََها أَيًْضا أَْصِدقَاٌء يَُداِفُعوَن َعْن َحق� 

اْ�َطَْفاِل ِ� الت�َعل�ِم. فََقْد أََراَدِت اْسِتْخَداَم َمْعرِفَِتَها

َُساَعَدِة أَْصِدقَائَِها ِبَهَدِف إِْحَداِث الت�ْغِي§ِ ِ� ا¦ُوزَْمِبيَق.  ِ̄



أَِخ�ًا َوِ�َُساَعَدِة أَْصِدقَائَِها، أَْصبََحِت ا�ُوزَْمِبيُق ُحر�ًة!



كَاَن الر�ُجُل اْ�ُْختَاُر لِِقيَاَدِة الِْبَ�ِد ُهَو َصِديُقَها الُْمَقر�ُب،

سامورا َماِشيَل والِّذي اْختَاَر غراَسا لِتَُكوَن َزْوَجًة لَُه بَْعَدَها. 



ُة الت�أَك�ِد ِمْن ُحُصوِل َجِميعِ أَطَْفاِل ا�ُوزَْمِبيِق َعَ� تَْعلِيٍم َجي�ٍد.  أُوكِلَْت لِغراسا َمَهم�

ًة َصْعبًَة ِبَسبَِب كَْ�َِة اْ�َطَْفاِل َغْ�ِ الُْمتََعل�ِمَ� ِ� ا�ُوزَْمِبيِق.  كَانَْت َمَهم�

كَانَْت تَْعلَُم ِبأَن�ُهْم ِبَحاَجٍة إَِ� الت�َعل�ِم وَكَانَْت تُِريُد إِْحَداَث تَْغِي�ٍ َحِقيِقي� ِ� ا�ُوزَْمِبيق. 

َراِسي�ِة.  �فَبََدأْْت ِبالَْمَدارِِس ا¥ِبِْتَداْئِي�ِة َوإِْحَضاِر اْ�َْوَ¥ِد َوالْبََناِت إَِ� الُْفُصوِل الد

ي�ِة  َوتَْوِفُ� الُْكتُِب لِْ¬َطَْفاِل ِمْحَوَر تَرْكِيزَِها. �وَكَاَن َمْحُو اِ�ُم



ا ُحلَْم  َخلِْق َحيَاٍة طَي�بٍَة  . َوتََقاَسَ� َمًعَ  أَنَْجبَْت ْغرَاَسا َوَزْوُجَها َساُمورا ِطْفلَْ�ِ

. كَانَا َسِعيَديِْن َوُمْفَعمْ�ِ ِبالت�َفاُؤِل.. ْعِب ا�ُوزَْمِبيِقي� كَُكل� ِ�َُ�ِِهْم َولِلش�

َ سامورا ِ� َحاِدِث تََحط�ِم طَائِرٍَة. َوَذاَت يَْوٍم، تُُو��



َحزِنَْت غراسا َعَ� َسامورا لَِسَنَواٍت َعِديَدٍة، َولَِكن�َها قَابَلَْت َمر�ًة أُْخَرى

ي�ِة َواِ�ََمِل لَِوطَِنِه َوتَْعلِيِم َشْعِبِه.  رَُجً� قََ� َحيَاتَُه أَيًْضا ِبُحلِْم َجلِْب الُحر�

 تَزَو�َجْت غراسا ِمْن نِيلُْسوْن َمانِْديَ� َوَعِمَ� َمًعا َعَ� ُمَساَعَدِة أَطَْفاِل إِفِْريِقي�ا. 



Graca’s dreams had come true. She had become 
a teacher. She had celebrated freedom for her 
country. She made it possible for more children 
to have education, and opportunities to achieve 

great things too. 



إِلَيُْكْم كِتَاِ�� َهَذا يَا أَطَْفال.. َما ال�ِذي َسيُلِْهُمُكُم الِقيَاَم ِبِه يا تَُرى؟



ُة ْغراَسا َماِشيل الُْملِْهَمُة، َوال�ِتي تَْحِ� َعْن ُحلِْمَها لَِغرِْس ُحب� الِْقرَاَءِة َوالت�َعل�ِم ِ� أَطَْفاِل ا
ُوزَْمِبيق َوبَاِقي أَفِْريِقي�ا. �َهِذِه  ِقص



� غرس
�

ا لتحقيق ح�ها � قصة حياة ا�لهمة غراسا ماشيل، ورحل��

يقيا.  يع أطفال إفر � أطفال ا�وزمبيق و��
�

 حب القراءة والتع� �

قیمة اإلنسان ھي ما یضیفھ إلى الحیاة بین میالده و موتھ .. مصطفى محمود






