نساء ماجدات

تأليف
عبدالحسني فكرى

١

اإلهداء
إل55ى ال55نساء امل55اج55دات ال55قان55تات امل55ؤم55نات ف55ي ه55ذا ال55ظهور األع55ظم اإلل55هي املش55تعالت ب55محبة وع55شق ج55مال
ال5قدم ال5الت5ي ض5رب5ن أروع االم5ثلة ف5ي امل5جاه5دة واالن5قطاع ال5الت5ي رف5عن إس5م ال5حق ف5ي ك5ل م5كان ال5الت5ي
أضأن طريق البشرية نحو الهداية واالصالح

أق5دم إل5يك ّن ه5ذه ال5سيرة ال5عطرة والسج5ل ال5حاف5ل ل5بعض ال5عظيمات ف5ي ت5اري5خ أم5رن5ا ال5عزي5ز ل5تكون ن5براس5اً
لنا جميعا في الخدمة والعطاء .

املؤلف

٢

الفهرس
اإلهداء

٢

املقدمة

٤

الورقة املباركة العليا

٧
٣٧

أيادى أمراهلل  -ميس مارثا روت
أيادي أمراهلل  -دوروثي بيكر

١٠٥

أيادى أمر اهلل  -اميليا كولنز

١٤٢

املصادر واملراجع الرئيسية

١٥٣

٣

املقدمة
ب55عث ج55مال ال55قدم ف55ي ظ55هوره االع55ظم ن55ساء م55اج55دات م55ؤم55نات م55وق55نات س55بقن ال55رج55ال ف55ي م55يدان امل55جاه55دة
واالن 55قطاع  ،وق 55من ب 55كل ش 55غف واش 55تعال ع 55لى إي 55قاد ن 55ار ال 55حب االل 55هى وت 55روي 55ج أم 55ره ال 55عزي 55ز ب 55كل ش 55جاع 55ه
وسج5لن أس5ماءهّ 5ن ب5أح5رف م5ن ن5ور ف5ي سج5ل ال5تاري5خ  .ل5قد أث5بنت أن5هنّ
ّ5
وش5هام5ة وب5سال5ة م5نقطعة ال5نظير ،
ح5قا ً ف5ى مس5توى ال5رج5ال ب5ل ت5فوق5ن ع5ليهم  .ل5قد ن5ادى ح5ضرة ب5هاءاهلل ب5تساوي ح5قوق امل5رأة ب5ال5رج5ل وأغ5دق
ع 55ليه ّن ك 55ل ال 55لطف وال 55عناي 55ة  ،وان ال 55نساء ي 55جب ان ي 55تمتعن ب 55نفس ح 55قوق ال 55رج 55ال  ،وأع 55طى ال 55نساء ك 55اف 55ة
ال5حقوق ال5تي ح5رم5ن م5نها ب5ال5ساب5ق  ،ب5ل ورف5ع م5قامّ 5هن وط5مأنّ 5هن ب5محبته وع5ناي5ته ح5يث ت5فضل ب5قول5ه ال5كري5م
5زت ب5عناي5ة رب5ك م5ن ق5بل وم5ن ب5عد  ،أن اش5كرى وس5بّحي بح ِ
إلح5دى امل5ؤم5نات  " :ل5قد ُف ِ
5مده وان5ه
5باده امل5قبلني  .ال5بها ُء املش5رق م5ن أفق م5لكوت5ي ع ِ
5ائ55ه امل5قبالت وع ِ
م5ع إم ِ
5ليك وع5لى م5ن ه5داك
ال5ى ص5راط5ي املس5تقيم  " .وأي5ضا  " :دار ال5بهاء املش5رق م5ن أفق م5لكوت5ى ع ِ
5ليك وع5لى ك5ل أم5ة
ف55ازت ب55أن55وار ع55رش55ي ال55عظيم  " .وأي 55ضا ً  " :ن 55ذك 55ر إم 55اء ال 55رح 55من ف 55ي ه 55ذا ال 55حني ونبش 5ّ 5ره 55ن ب 55عناي 55ة
ومحبة وت ّوجه الحق جل جالله ونطلب من اهلل تأييده ّن على أعمال تكون سببا ً في ارتفاع كلمة اهلل " .
أم5ا ح5ضرة ع5بدال5بهاء ف5قد أش5ار إل5ى م5قام ال5نساء ف5ي ه5ذا ال5ظهور ب5ال5بيان ال5تال5ي  " :ث5م إع5لمي ي5ا أم5ة
اهلل إن ال55نساء ع55ند ال55بهاء ح55كمه ّن ُح55كم ال55رج55ال ف55ال55كل خ55لق هلل  ،خ55لقهم اهلل ع55لى ص55ورت55ه
وم55ثال55ه  ،أى م55ظاه55ر أس55مائ55ه وص55فات55ه  ،ف55ال ف55رق ب55ينهم وب55ينه ّن م55ن ح55يث ال55روح55ان55يات ،
األق55رب ف55هو األق55رب س55واء ك55ان رج55االً أو ن55ساء وك55م م55ن إم55رأة منج55ذب55ة ف55اق55ت ال55رج55ال ف55ي ظ55ل
ال5بهاء وس5بقت م5شاه5ير اآلف5اق  " .وأك5د ب5أن  " :ع5ال5م ال5نساء ف5ي ه5ذا ال5ظهور ب5فضل ف5يوض5ات ج5مال
االب5هى ف5ي ش5غف واش5تعال  ،وم5ن صه5باء االل5طاف ف5ي ن5شوة وس5رور  .إن5ه ّن ف5ي ت5قدم ورق5ي  .س5تشاه5دي5ن
ق 55ري 55با ً ظ 55هور ن 55ساء ق 55ان 55تات مش 55تعالت ي 55كون ّ 5ن م 55صدرا ً للفخ 55ر واالع 55جاب ب 55ل ح 55يرة االخ 55ري 55ن وي 55صبح ّن م 55ثل
الشمعه املضيئة وينطق ّن بالحجة والبرهان " .
يس 55تعرض ه 55ذا ال 55كتاب ح 55ياة ب 55عض ه 55ؤالء " ال 55نساء ال 55قان 55تات املش 55تعالت " ال 55الت 55ي أش 55ار إل 55يهن ح 55ضرة
ع55بدال55بهاء ف55ي ال55بيان ال55سال55ف ال55ذك55ر وك55يف أص55بحن " م55صدرا ً للفخ55ر واالع55جاب ب55ل ح55يرة اآلخ55ري55ن " ل55قد
أث 55بنت ت 55فوق ّ 5هن ع 55لى ال 55رج 55ال  ،وك 55ان 55وا أك 55ثر ج 55رأة وش 55جاع 55ه وان 55قطاع 5ا ً  ،وخ 55اض 55وا م 55يدان ال 55تبليغ ب 55كل ه 5ّ 5مة
ون 55شاط وب 55شكل ل 55م نشه 55د ل 55ه م 55ثيالً  ،وأص 55بحن م 55ثل ال 55شمعه امل 55ضيئة ال 55تي أض 55اءت ط 55ري 55ق البش 55ري 55ة ن 55حو
٤

اله 55داي 55ة واالص 55الح  .وق 55د خ 55اط 55بهم ح 55ضرة ول 55ي ام 55راهلل ف 55ي أح 55د ت 55وق 55يعات 55ه  " :بش55رى ل55ك ّن ي55ا إم55ائ55ي
ال5زاك5يات ال5قان5تات ال5ناط5قات ب5ذك5ري وال5ناش5رات ل5نفحات5ي وال5راف5عات ل5لواء دي5ني امل5بني ب5ني
العاملني " .
ف5ي ال5بداي5ة يس5تعرض ال5كتاب ال5حياة ال5حاف5لة وامل5جيدة ل5لورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا وه5ي س5يدة أه5ل ال5بهاء وودي5عة
ِ
5علناك م 55ن خ ِ 5
ِ
5طيناك م 55قام5 5ا ً ل 55دى
5يرة االم 55اء وأع 5
ب 55هاءاهلل ب 55ني م 55أل االن 55شاء ال 55تي وص 55فها  " :ق 55د ج 5
5ضلناك وقّ 5دم ِ
ِ
5ناك ف5ضال م5ن ل5دن م5ال5ك ال5عرش وال5ثرى .
ال5وج5ه ال5ذي م5ا س5بقته ال5نساء  ،ك5ذل5ك ف
" وق5د اح5تلت م5قام5ا ً أرف5ع وأع5لى م5ن ح5ضرات االي5ادى وح5روف ال5حي  ،وأط5رى ع5ليها ح5ضرة ول5ي أم5راهلل
به 55ذه ال 55عبارات الج 55ميلة  " :ي55ا ح55وري55ة ال55بهاء عِ 5
5ليك م55ن ال55ثناء أط55يبها وأزك55اه55ا وم55ن ال55صلوات
أك55ملها وأب55هاه55ا  .ي55ا ق55رة ع55يني وم55حبوب55ة فؤادى ف55ضلك ع55ليّ ك55بير ال ي55خفى  ،وح 5بّك إي55اي
ع5ظيم ال ي5نسى  ،ط5وب5ى أل5ف ط5وب5ى مل5ن ي5حّ بك وي5قتبس م5ن أن5وارك وي5ثني س5جاي5اك وي5عّظم
قدرك ويقتفي أثرك " .
وم5ن ث5م ي5تضمن ال5كتاب ش5رح5ا ً مسه5با ً ل5حياة ث5الث ن5ساء ع5ظيمات ظه5رن ف5ي ال5غرب وتش5رفّ 5ن ب5االي5مان ف5ي
5ذرن أن55فسه ّن لخ55دم55ة أم55راهلل وه ّ 5ن  :م55ارث55ا روت – دوروث55ي ب55يكر وام55يليا ك55ول55نز ،
زم55ن ح55ضرة ع55بدال55بهاء ونّ 5
وق 55د تش 55رف 55ت االول 55ى وال 55ثان 55ية ب 55ال 55حضور وامل 55ثول ف 55ي م 55حضر ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء  ،وم 55ن ث 55م ال 55تقني ج 55ميعاً
ب55حضرة ول55ي أم55راهلل امل55حبوب أث55ناء ف55ترة والي55ته  ،وق55د ع5ّ 5ني ح55ضرت55ه دوروث55ي ب55يكر وإم55يليا ك55ول55نز ض55من أول
ك 55وك 55بة أي 55ادى أم 55راهلل ع 55ام  1951وي 55عتبرن أول إم 55رأت 55ني وص 55لن إل 55ى ه 55ذا امل 55قام ال 55رف 55يع ف 55ي ت 55اري 55خ االم 55ر
امل 55بارك  ،وم 55نح ح 55ضرت 55ه ل 55قب أي 55ادى أم 55راهلل ل 55لسيدة الج 55ليلة م 55ارث 55ا روت ب 55عد وف 55ات 55ها ع 55ام 1939م وأط 55لق
عليها ) فخر املبلغني واملبلغات ( .
إن ال55سيرة ال55عطرة ل55كل واح55دة م55نه ّن ت55حكي ع55ن ح55ياة ش55ري55فة م55ليئة ب55ال55عشق وال55فداء وال55تضحية  ،وسج55ل
ح5اف5ل ب5االن5جازات واالن5تصارات تس5تحق ك5ل ال5تقدي5ر وال5تبجيل  .ل5قد دخ5ل ّن ال5تاري5خ م5ن أوس5ع أب5واب5ه  ،وله5ذا
ي5جب ان نس5تلهم م5ن س5يرت5هن ال5عطرة ون5سير ع5لى خ5طاه5ا وت5كون ع5برة ون5براس5ا ً ل5نا ج5ميعا ً ف5ي خ5دم5ة أم5ر
نب ن5داء ال5حق وق5م ّن ل5نصرت5ه وس5مع ّن م5ا ت5فضل ب5ه ج5مال ال5قدم الح5دى امل5ؤم5نات ق5ول5ه
ح5ضرة ب5هاءاهلل  .ل5قد ل5ب ّ
ت 55 5بارك ذك 55 5ره  " :ل 55و ت 55سمعني م 55ا ن5 5زّل ل ِ 5
5ك ف 55ي ه 55ذا ال 55حني م 55ن ق 55لمي االع 55لى حق االس 55تماع
ل5تطيري5ن ب5أج5نحة االش5تياق ف5ي ه5واء م5حبة م5ال5ك ي5وم امل5يثاق وت5قول5ني ف5ي أي5ام ح5يات5ك ل5ك
٥

الح5مد ي5ا م5قصود ال5عال5م ول5ك ال5ثناء ي5ا م5حبوب ال5عارف5ني  ،ك5ل ال5وج5ود ل5عناي5تك ال5فداء وم5ا
كان وما يكون لكلمتك الفداء " .
إن ح5ياة ه5ؤالء امل5اج5دات ال5فاض5الت دل5يل ع5لى ان اإلي5مان وال5عشق االل5هى ي5مكن أن ي5قلب ال5قلوب  ،وي5بعث
ال 55نفوس  ،ويض› ال 55طري 55ق  ،ويج 55ذب ت 55أي 55يدات امل 55أل االع 55لى  ،ويح 55رز ان 55تصارات ال ُت 55ع ّد وال ت 55حصى  .ل 55نقرأ
ح5يات5ه ّن ل5نعرف م5عان5ي ال5نبال5ة وم5نازع االص5ال5ة وال5حياة ال5عظيمة ال5تي ع5اش5وه5ا وم5ا قّ 5دم5نه للبش5ري5ة  ،ل5تظل
اس5ماؤه5ن م5حفورة ف5ي ذاك5رة ال5تاري5خ  ،وت5كون ن5براس5ا ً وه5ادي5ا ً إلم5اء ال5رح5من ف5ي ه5ذا ال5ظهور ح5تى ي5قت ّدن
ويح 55ذ ّن ب 55ه ّن  .وان س 55نحت ل 55ي ال 55فرص 55ة ف 55ي املس 55تقبل س 55أض 55يف ل 55لكتاب س 55يرة ح 55ياة مج 55موع 55ه اخ 55رى م 55ن
هؤالء " النساء املاجدات " .
وف5ي ال5ختام ال ي5سعنى اال أن أت5قدم بج5زي5ل ال5شكر واالم5تنان ل5حضرات ال5سادة وال5سيدات مح5مود ف5كرى و
س 55ان 55ازس 55عادت وم 55نى مه 55ني گس 55تر مل 55راج 55عتهم ال 55لغوي 55ة وال 55نحوي 55ة ل 55كاف 55ة ف 55صول ال 55كتاب وإب 55داء م 55الح 55ظات 55هم
5قيمة واق5تراح5ات5هم ال5بناءة ال5تي أخ5ذت ب5عني االع5تبار ف5لهم ك5ل ال5تقدي5ر وال5عرف5ان  .وأي5ضا ال5شكر م5وص5ول
ال ّ
ل 55لشاب ال 55عزي 55ز ن 55بيل ول 55ف ال 55ذي س 55اع 55دن 55ى ع 55لى ف 55هم ب 55عض ال 55عبارات االنج 55ليزي 55ة وامل 55صطلحات ال 55غرب 55ية
للمراجع واملستندات التي استخدمتها اثناء اعداد الكتاب  .فلهم جميعا ً كل محبة وتقدير .
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الورقة املباركة العليا
سيدة أهل البهاء
1932 - 1846

املقدمة
5لما ي55لد ال55تاري55خ ن55ساء ع55ظيمات م55ثل ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا ال55تي ض55رب55ت أروع االم55ثله ف55ي ال55تقوى وال55ورع
قّ 5
واالي5مان وال5تمسك ب5العه5د وامل5يثاق وم5حارب5ة االع5داء وت5وج5يه االح5باء والخ5لوص وال5تفان5ى ف5ي خ5دم5ة أم5راهلل ،
س5طر ل5نا
وم5واج5هة ال5ناق5ضني وال5رد ع5ليهم ودح5ضهم وال5والء وال5طاع5ة مل5رك5ز عه5د اهلل وول5ي أم5ره ال5عزي5ز  .ل5قد ّ5 5
ال55تاري55خ ب55أح55رف م55ن ال55نور م55اق55ام55ت ب55ه ه55ذه ال55سيدة ال55فاض55له ف55ي ح55فظ وح55ماي55ة امل55جتمع ال55بهائ55ي  ،وت55وج55يه
وادارة ش55ئون55ه ف55ي أه55م وأح55لك ف55ترة م55ن ف55ترات ت55اري55خه  ،وس55تكون أع55مال55ها وم55آث55ره55ا وح55يات55ها ن55براس55ا ً ل55نا
جميعا وعلى االخص الماء الرحمن القانتات في االقتداء بهذه الوديعة االلهيه وثمرة الشجرة االزليه .
إن إص55طالح ال55ورق55ات امل55بارك55ه ي55طلق ف55ي ه55ذا ال55ظهور ع55لى ال55نساء املنتس55بات ل55حضرة ال55باب وح55ضرة ب55هاء
اهلل وح 55ضرة ع 55بد ال 55بهاء  ،وب 55النس 55بة ل 55لنساء املنتس 55بات ل 55حضرة ب 55هاء اهلل تح 55دي 55دا ً ف 55قد اط 55لقت ع 55ليهم ف 55ي
اآلث55ار امل55بارك55ه أل55قاب م55ثل ) أوراق الس55درة ( و ) أوراق الشج55رة ( و

) أوراق س55درة امل55نتهى (  .أم55ا

وال5دة ح5ضرة ال5باب وح5رم5ه خ5دي5جه ب5گم  ،ف5قد ُس5ميت ب5خير ال5نساء وق5د أط5لق ل5قب ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ف5ي
اآلث5ار امل5بارك5ه غ5ال5با ع5لى آس5يا خ5ان5م ح5رم الج5مال امل5بارك وع5لى اب5نته ب5هائ5يه خ5ان5م اي5ضا  .ك5ما أط5لق ل5قب
األم امل55قدس55ة

 The Holy Motherع55لى م55نيره خ55ان55م ح55رم ح55ضرة ع55بدال55بهاء ف55ي ال55برق55يه ال55تي ص55درت

باللغة االنجليزية إلى أحباء الغرب من يراعة حضرة ولي أمراهلل .
ف 55ي ك 55ل ظ 55هور ك 55ان ه 55ناك ن 55ساء م 55اج 55دات وم 5ّ 5ميزات ض 55رب 55ن أروع االم 55ثلة ف 55ي ال 55تضحية وال 55فداء واالي 55ثار ،
ون5ذك5ر م5ثال ف5ي االدوار ال5ساب5قه  ،ال5سيدة س5ارة زوج5ة س5يدن5ا اب5راه5يم وآس5يه ف5ي زم5ن س5يدن5ا م5وس5ى وم5ري5م
ال55عذراء وم55ري55م املج55دل55ية ف55ي زم55ن امل55سيح وف55اط55مة ال55زه55راء ف55ي ال55دورة املح55مدي55ة وج55ناب ال55طاه55ره ف55ي زم55ن
حضرة الباب وبهائيه خانم في الدور البهائي .

٧

الطفولة ودورة الصبا
ول5دت ال5ورق5ة امل5بارك5ه ال5عليا ف5ي ع5ام 1846م ف5ي طه5ران واس5مها ال5حقيقي ف5اط5مة وس ّ5ميت ف5يما ب5عد ب5بهائ5ية
خ5ان5م  ،وت5روى ع5ن ذك5ري5ات ط5فول5تها ع5ندم5ا ك5ان5ت ف5ي ال5سادس5ة به5ذه ال5كلمات :

" ك5نا ف5ي م5نزل5نا ب5ال5قري5ة

وك 55ان وال 55دي م 55غادرا ال 55بيت ح 55ينما ح 55اول أح 55د الش 55بان ال 55باب 55يني اغ 55تيال ال 55شاه  .وف 55جأة دخ 55ل أح 55د الخ 55دام
م55ضطرب55ا ً وق55ال ل55وال55دت55ي ب55اك55يا ً  :س55يدت55ي س55يدت55ي  ،ق55بضوا ع55ليه  ،ل55قد ش55اه55دت55ه ي55مشي ع55دة أم55يال ح55اف55ي
ال55قدم55ني ت55سيل م55نهما ال55دم55اء وق55ام55وا ب55ضرب55ه وم55زق55وا ث55ياب55ه وأح55اط55وا ع55نقه ب55الس55الس55ل  .ازداد وج55ه وال55دت55ي
ش5حوب5ا ً وان5تاب5تنا ن5حن االط5فال م5شاع5ر ال5رع5ب الش5دي5د وأخ5ذن5ا ف5ي ال5بكاء ب5كل م5رارة  " .ف5ي شه5ر ي5ناي5ر
1853م غ5ادرت ال5ورق5ة ال5عليا طه5ران ال5ى ب5غداد ف5ي م5عية وال5ده5ا امل5اج5د ح5ضرة ب5هاء اهلل وأم5ها اس5يا خ5ان5م
واخ5يها غ5صن اهلل االع5ظم ح5يث ب5دأت رح5لة ن5في ج5مال امل5بارك ول5م ي5كن ي5تجاوز ع5مره5ا ان5ذاك س5بع س5نوات
وك55ان55ت اص55غر امل55راف55قني س55نا  .وق55د ع55ان55ت ال55كثير م55ن وع55ثاء ال55سفر وتح55ملت ش55تى أن55واع امل55صاع55ب واآلالم
ف55ي س55بيل أم55ر م55واله55ا ال55عظيم  ،وك55ان55ت م55ثاالً يُ55حتذى ب55ها ف55ي ال55صبر والتح55مل وب55ال55رغ55م م55ن ق55ضاء غ55ال55بية
ع5مره5ا امل5دي5د ف5ي ال5غرب5ة ول5كنها ل5م ت5نس ح5ب ال5وط5ن ال5ذي ل5م ت5رج5ع ال5يه م5نذ ان غ5ادرت5ه  .ك5ما ح5اف5ظت ع5لى
ال55عادات وال55تقال55يد االي55ران55ية االص55يله ح55تى آخ55ر لح55ظة ف55ي ح55يات55ها ح55يث ك55ان55ت ت55لف ك55ل ه55دي55ة ف55ي م55ندي55ل
م 55طرز ال ي 55قل ق 55يمة ع 55ن اله 55دي 55ة ن 55فسها وت 55قدم 55ها ل 55الف 55راد  .وق 55د وص 55ف ط 55فول 55تها ح 55ضرة ول 55ي أم 55ر اهلل به 55ذه
ال 55كلمات امل 55ؤث 55ره  " :م 55نذ ن 55عوم 55ة أظ 55فاره 55ا ل 55م ت 55ذق ط 55عم ال 55راح 55ة واالس 55تقرار  ،ب 55ل ذاق 55ت ف 55ي ط 55فول 55تها ش 55تى
أن5واع االذى وامل5صاع5ب م5ع وال5ده5ا ال5عظيم وع5ان5ت م5ن ال5فقر اث5ر ال5هجوم ع5لى أم5الك وال5ده5ا الج5ليل وك5ان5ت
شريكة معه في الغربة والكربة " .

رحلة النفي واالبعاد
ع 55ندم 55ا وص 55لت ب 55غداد ك 55ان ع 55مره 55ا س 55بع س 55نوات ول 55م ت 55ذق ط 55يلة ال 55فتره ط 55عم ال 55سعادة والس 55رور ح 55يث غ 55ادر
ح55ضرة ب55هاء اهلل ال55ى ج55بال الس55ليمان55يه مل55دة س55نتني وت55رك55ها م55ع اه55له ف55ي ال55بيت امل55بارك وله55ذا ع55ان55ت ح55رم55ان
م55حبة ال55وال55د  .وم55ا أن رج55ع ج55مال ال55قدم م55ن الس55ليمان55يه ح55تى ق55ام امل55يرزا ي55حيى أزل ب55امل55عارض55ة واالذى .
ش5ارك5ت ال5ورق5ة امل5بارك5ه الج5مال امل5بارك ف5ي ج5ميع م5راح5ل ن5فيه ال5ى اس5الم5بول وادرن5ه ث5م ع5كا وليس5ت ل5دي5نا
م55علوم55ات دق55يقة ب55ما ك55ان55ت ت55عمله ط55وال ه55ذه ال55رح55لة ال55طوي55لة س55وى ان55ها م55ن امل55تمسكات وامل55طيعات ألوام55ر
الج55مال امل55بارك وال55ثاب55تات ع55لى عه55ده امل55تني  .ان امل55ؤرخ55ني ف55ي الش55رق ع55ادة ال ي55كتبون ع55ما يح55دث ل55لنساء
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الن5ه ل5م ي5كن م5تداوال ان5ذاك  .ول5كن م5ا ه5و ث5اب5ت وم5ذك5ور م5ن ي5راع5ة ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ان5ها ك5ان5ت ف5ي م5عية
ج5مال ال5قدم اي5نما ن5فى او ح5ل  ،ب5ل ك5ان5ت ش5ري5كة م5عه ف5ي االس5ر وال5كرب5ة وال5غرب5ة  .دخ5لت م5عه ق5لعة ع5كا
وشه55دت وف55اة اخ55يها االص55غر ال55بار امل55يرزا مه55دى غ55صن اهلل االطه55ر  ،ورث55ت ع55لى ح55ال وال55دت55ها اس55يا خ55ان55م
ال 55تي غ 55رق 55ت ف 55ي بح 55ر م 55ن االح 55زان واالالم ن 55تيجة له 55ذا امل 55صاب الج 55لل  .واخ 55يرا ف 55ي ع 55ام 1886م ت 55وف 55يت
والدتها وقد اثر ذلك كثيرا على قلبها الرؤوف والحنون .

صعود حضرة بهاء اهلل
ل5م ي5كد ي5لتئم ج5رح5ها م5ن وف5اة وال5دت5ها ح5تى ازداد ح5رق5ة وأمل5ا ن5تيجة وف5اة وال5ده5ا ال5عظيم ح5ضرة ب5هاء اهلل ف5ي
ع 55ام  1892ب 55ل وازداد ح 55رق 55ة ن 55تيجة ق 55يام اخ 55يها ال 55غير ش 55قيق امل 55يرزا مح 55مد ع 55لى ب 55ال 55عصيان وال 55تمرد ع 55لى
م5رك5ز العه5د وامل5يثاق ح5ضرة ع5بد ال5بهاء  .ظ5ل ال5غصن االع5ظم وح5يدا ً ف5ري5دا ً ال ي5ؤازره أح5د أو ي5ساع5ده س5وى
ش 55قيقته ال 55وف 55يه امل 55جاه 55دة ال 55ورق 55ة امل 55بارك 55ه ال 55عليا  .ن 55عم ان

ع 55بد ال 55بهاء ك 55ان ي 55عرف م 55قام 55ها وش 55خصيتها

وق5درت5ها  ،ح5يث وق5فت ك5ال5بنيان امل5رص5وص أم5ام وج5ه ال5ناق5ضني  ،وق5د وص5ف ح5ضرة ول5ى ام5راهلل ت5لك ال5فتره
5عبره  ) :ف5ي ب5حبوح5ة ط5غيان ال5ناق5ضني ب5رز ه5ذا ال5كنز ال5ثمني االل5هي والح م5كان5تها وق5يمتها
به5ذه ال5كلمات امل ّ
ب5ني اه5ل ال5بهاء  .ل5م ت5خف م5ن ه5جوم ق5ائ5د ال5ناق5ضني ع5لى م5قدس5ات ال5دي5ن ال5بهائ5ي ول5م ي5أخ5ذه5ا االض5طراب
أو اليأس  .واثناء فترة املفتشني كانت الساعد والعضد االمني للغصن الفريد ( .
ع5ندم5ا ث5ار الش5باب االت5راك ف5ي اس5طنبول ع5ام 1908م ان5تقل ح5ضرة ع5بد ال5بهاء م5ن ع5كا إل5ى ح5يفا وج5اءت
م5عه ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ول5كنها ك5ان5ت أح5يان5ا ت5ذه5ب إل5ى ع5كا وت5غيب ع5دة اي5ام  .وف5ى أح5د أل5واح ال5غصن
عبر عن شدة عالقته ومحبته بشقيقته بهذه الكلمات :
االعظم ّ
" ي55ا ش55قيقتي امل55حبوب55ة ال55ورق55ة ال55عليا ل55قد ذه55بت ال55ى ع55كا ل55كي ت55رج55عي خ55الل ي55وم55ني ول55كن ط55ال غ55ياب55ك وأن55ا
اآلن ف55ي ح55يفا  ،وح55يد ص55عب ع55ليّ ف55راق55ك

… أرج55و ان ت55أت55ي ال55يوم ب55أي55ة وس55يلة ألن ص55دري ق55د ض55اق "

وع55ندم55ا وص55ل ال55عرش املطه55ر ل55حضرة ال55باب ال55ى ع55كا وض55ع ب55داي55ة ف55ي غ55رف55ة ال55ورق55ة امل55بارك55ه ال55عليا ب55شكل
س55ري وظ55ل ه55ناك ح55وال55ي ت55سع س55نوات ق55بل أن ي55نقل إل55ى ج55بل ال55كرم55ل ليس55تقر ف55ي م55قره ال55دائ55م  .إن ه55ذا
دل 55يل ع 55لى ال 55ثقة ال 55كبيره ال 55تي ك 55ان ي 55ول 55يها ال 55غصن االع 55ظم ل 55شقيقته ف 55ي ال 55حفاظ ع 55لى ه 55ذا ال 55كنز ال 55ثمني
االلهي .
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وأث5ناء رح5لة م5ول5ى ال5ورى إل5ى أورب5ا وأم5ري5كا خ5الل االع5وام  1913 - 1910أوك5ل ال5يها إدارة ش5ئون االم5ر
امل55بارك ع55لى ال55رغ55م م55ن وج55ود رج55ال م55ن ال55عائ55لة امل55بارك55ه ال55ذي55ن ك55ان ب55إم55كان55هم ال55قيام به55ذا ال55عمل  .وخ55الل
األع5وام ال5تي ت5لت ذل5ك وح5تى ال5صعود  ،وع5لى االخ5ص خ5الل اع5وام الح5رب ال5عامل5يه األول5ي ك5ان ح5ضرة ع5بد
ال55بهاء وال55ورق55ة امل55بارك55ه ال55عليا ي55عمالن س55وي55ا ع55لى م55ساع55دة ال55فقراء امل55حتاج55ني وال55يتام55ى وي55م ّدون ي55د ال55عون
وامل5ساع5دة ل5هم وك5ان ال5بيت امل5بارك م5فتوح5ا ل5كل م5ن ي5طلب ال5دواء وال5طعام وال5لباس وله5ذا ت5م ت5كري5م ح5ضرة
عبدالبهاء بعد انتهاء الحرب من قبل الحكومة البريطانيه .

وفاة حضرة عبد البهاء ودورة الوالية العظمى
ع55ندم55ا ت55وف55ى ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ي55وم  28ن55وف55مبر ع55ام  1921أرس55لت ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا ف55ي ن55فس ال55يوم
ال 55برق 55ية ال 55تال 55ية ال 55ى اح 55باء الش 55رق وال 55غرب ) ق55د ص55عد ع55بدال55بهاء ال55ى امل55لكوت االب55هى ( وق 55ام 55ت
ب 55ترت 55يب اج 55راءات م 55راس 55م ت 55شييع ج 55ثمان 55ه  .وق 55د ذاع ص 55يتها خ 55الل ه 55ذه ال 55فترة ح 55يث ك 55ان 55ت ك 55بيرة ال 55عائ 55لة
امل 55بارك 55ة  ،وال 55حصن ال 55حصني ألم 55راهلل  ،ح 55يث وق 55فت س 55دا ً م 55تينا ً أم 55ام ادع 55اءات ال 55ناق 55ضني وع 55لى رأس 55هم
امل5يرزا مح5مد ع5لي  ،ب5ل ودع5ت ج5ميع االح5باء إل5ى ال5ت ّوج5ه ال5ى م5رك5ز األم5ر الج5دي5د ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ،
وك 55ان 55ت ال 55سند وال 55عضد وال 55ساع 55د األي 55من ل 55ه .وع 55ندم 55ا ف 55تحت

أل 55واح ال 55وص 55اي 55ا ل 55حضرة ع 55بدال 55بهاء وع 55رف

الج55ميع امل55رج55ع األع55لى امل55نصوص ع55ليه  ،ب55ادرت ف55ورا إل55ى إب55الغ ال55بهائ55يني ف55ي الش55رق وال55غرب ع55ن ت55عيني
ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ول5يا ل5ألم5ر اإلل5هي ح5يث ارس5لت ال5برق5ية ال5تال5ية إل5ى طه5ران ف5ي  7ي5ناي5ر ع5ام 1922
جاءت فيها  ) :تم إرسال كتاب الوصية املباركة  ،شوقي أفندي مركز األمر ( .
م5ن امل5يزات ال5بارزة ل5لورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ق5درت5ها ع5لى ه5داي5ة وت5وج5يه ال5جام5عة ال5بهائ5ية وأي5ضا ط5اع5تها مل5رك5ز
األم5ر واالن5قياد ل5ه وت5واض5عها وخ5شوع5ها ودم5اث5ة خ5لقها وس5لوك5ها ال5رف5يع  .وع5ندم5ا ك5ان ي5غيب ح5ضرة ول5ي أم5ر
اهلل ع5ن األراض5ي امل5قدس5ة ك5ان ي5وك5ل إل5يها ادارة ش5ئون ال5جال5يه س5واء ع5لى املس5توى املح5لي أو ال5خارج5ي ،
وك5ان ه5ذا واض5حا ًم5ن ال5رس5ال5ة امل5ؤرخ5ة  5اب5ري5ل  1922ال5تي أرس5لها ح5ضرة امل5ول5ى إل5ى م5ندوب ال5حكوم5ة
ف 55ي فلس 55طني ال 55كول 55ون 55يل س 55اي 55مس  S ymesح 55يث ذك 55ر ف 55يها  " :ن 55ظرا ً الض 55طراري م 55غادرة ح 55يفا ألس 55باب
ص5حية ف5إن م5ندوب5تي اث5ناء س5فري س5تكون ب5هائ5ية خ5ان5م ش5قيقة ح5ضرة ع5بدال5بهاء " .ك5ما ج5اء ف5ي ال5رس5ال5ة
ب55أن55ه ق55د ع55ني ل55جنة مل55ساع55دة ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا ف55ي أداء م55هام55ها س55واء داخ55ل فلس55طني أو خ55ارج55ها .وف55ور
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س5فر ح5ضرة ش5وق5ي أف5ندي ق5ام5ت ال5ورق5ة ال5عليا ب5تشكيل ال5لجنة ث5م ارس5لت رس5ال5ة إل5ى امل5حفل ال5روح5ان5ي ف5ي
طهران بتاريخ  28نيسان /ابريل  1922جاء فيها :
" ي5ا أح5باء ج5مال األب5هى وأع5زاء ع5بدال5بهاء  ،ع5لى ال5رغ5م م5ن ان ق5لوب أه5ل ال5بهاء ف5ي أش5د اح5تراق م5ن ه5ذه
امل5صيبة ال5عظمى  ،ووص5ل ح5نني وأن5ني األح5باء إل5ى س5مع امل5أل األع5لى وط5لعات ال5قدس ف5ي ال5جنة األب5هى ،
ول55كن ال55يوم ه55و ي55وم الخ55دم55ة  ،وال55وق55ت وق55ت نش55ر ال55نفحات  .ع55لى أح55باء اهلل أن ي55قوم55وا ب55كل ه5ّ 5مة ع55لى خ55دم55ة
أم5راهلل م5ثل ال5شعلة ال5نوران5ية وي5تساب5قوا ف5ي ه5ذا امل5ضمار وي5طاردوا ال5ناق5ضني م5ثل الشه5ب ال5ثاق5بة  ،ح5تى
ي55ثبت أس55ماؤه55م ف55ي ال55لوح امل55حفوظ اإلل55هي وي55عتبروا ف55ي زم55رة ال55ذي55ن وف55وا بعه55د اهلل وم55يثاق55ه  .ون55تيجة له55ذه
امل55صيبة ال55كبرى وال55فاج55عة ال55عظمى ون55زول األح55زان ف55قد ق5ّ 5رر ح55ضرة ول55ي أم55راهلل  ،ال55غصن امل55متاز وس55يد
أه5ل ال5بهاء ان ي5ترك امل5كان ل5عدة اي5ام وي5ساف5ر إل5ى ال5خارج ح5تى يكتس5ب ال5صحة وال5راح5ة وم5ن ث5م ي5عود إل5ى
االراض5ي امل5قدس5ة وي5قوم ع5لى خ5دم5ة أم5راهلل وي5ؤدي وظ5ائ5فه  .وف5ي غ5ياب5ه وط5بقا ل5لرس5ال5ة ال5تي ارف5قها ال5يكم
ف5قد ع5ني ه5ذه امل5سجون5ة ل5كي ت5دي5ر وت5سيّر األم5ور األم5ري5ة ب5امل5شورة م5ع ال5عائ5لة امل5قدس5ة  ،وله5ذا ق5ام5ت ه5ذه
ال55فان55ية ب55ال55ترت55يب ل55عقد ال55لجنة ال55تي ق55ام ح55ضرة ش55وق55ي أف55ندي ب55تعيني أع55ضائ55ها وأت55منى أن ي55قوم األح55باء
وأماء الرحمن أثناء غياب حضرته باالرتقاء بامر اهلل ونشره بشكل سريع .أنه بعباده رؤف رحيم ".
ك55ما أرس55لت رس55ال55ة اخ55رى خ55الل أي55ام ع55يد ال55رض55وان ل55عام  1922إل55ى االح55باء األع55زاء ف55ي أم55ري55كا ونش55رت
ف 55ي مج 55لة نج 55م ال 55غرب  Star of the Westأع 55رب 55ت ال 55ورق 55ة امل 55بارك 55ة ال 55عليا ب 55ال 55نياب 55ة ع 55ن أس 55رة ح 55ضرة
ع55بدال55بهاء ع55ن ش55كره55ا ال55عميق وت55قدي55ره55ا ال55وف55ير ل55كل م55ن ع55زى األس55رة ب55فقيده55ا ال55كبير ورك55زت ع55لى أه55مية
ال5توج5ه واالن5قياد وال5طاع5ة ل5حضرة ش5وق5ي أف5ندي ب5اع5تباره م5رك5ز األم5ر الج5دي5د  ،ح5يث ق5ال5ت ف5ي رس5ال5تها " :
ن55أم55ل م55ن أح55باء اهلل وأم55اء ال55رح55من أن ي55دع55وا وي55صلوا ل55نا ح55تى نس55تطيع أن ن55ساع55د ش55وق55ي أف55ندي ب55كل م55ا
نستطيع لكي ينجز املهام التي أوكلت إليه".
غ55اب ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ع55ن األراض55ي امل55قدس55ة م55دة ث55مان55ية أشه55ر ل55لمرة األول55ى أث55ناء والي55ته وت55ول55ت ال55ورق55ة
امل5بارك5ة ال5عليا وب5عض اع5ضاء ال5عائ5لة امل5بارك5ة م5سئول5ية ادارة ش5ئون ال5جام5عة ال5بهائ5ية ف5ي ش5تى ب5قاع ال5عال5م
 ،وك 55ان 55ت ت 55شعر س 5ّ 5موه 55ا ب 5ِ 5عظم امل 55سئول 55ية امل 55لقاة ع 55لى ع 55ات 55قها ح 55يث ك 55ان 55ت م 55سئول 55ة ع 55ن ت 55وج 55يه األح 55باء
وت55شجيعهم وح55ل ال55خالف55ات وال55نزاع55ات إن ُوج55دت  .وق55د أرس55لت ع55دة رس55ائ55ل به55ذا ال55خصوص إل55ى األح55باء
وامل5حاف5ل ال5روح5ان5ية ف5ي الش5رق وال5غرب ت5حثهم ع5لى اإلس5تقام5ة وال5ثبات وال5توج5ه مل5رك5ز األم5ر وت5بليغ أم5راهلل.
ون55ظرا ل55وق55وع ب55عض ال55حوادث ب55عد ص55عود ح55ضرة ع55بدال55بهاء ورغ55بتها ف55ي أن ي55عرف األح55باء ال55حقائ55ق ف55قد
١١

أرس5لت رس5ال5ة إل5ى ك5اف5ة اح5باء إي5ران م5ن خ5الل امل5حفل ال5روح5ان5ي ف5ي طه5ران ب5تاري5خ  27م5اي5و  1922ق5ال5ت
فيها :
" ال ي5خفى ع5لى ال5ثاب5تني ع5لى امل5يثاق ب5أن5ه م5نذ ص5عود ج5مال ال5قدم ج5ل ذك5ره األع5ظم ف5قد ق5ام م5رك5ز ال5نقض
وأع55وان55ه بش55تى أن55واع ال55فنت وال55فساد  .واآلن بس55بب ح55دوث امل55صيبة ال55كبرى أي ص55عود ح55ضرة ع55بدال55بهاء ،
ج 55واه 55ر األرواح مل 55رق 55ده األطه 55ر ف 55داء  ،ف 55أن 55هم ي 55سعون لنش 55ر األوه 55ام واألراج 55يف ح 55تى ي 55فلحوا ف 55ي ال 55قاء
الش5بهات وي5صلوا إل5ى آم5ال5هم ال5زائ5فة  .ول5كن ه5يهات ث5م ه5يهات ف5سوف ل5ن ي5حصلوا ع5لى ش› س5وى خ5يبة
األم5ل والخس5ران ث5م ال5يأس واالض5محالل  ،م5ثلما ذك5ر ذل5ك ف5ي أل5واح ال5وص5اي5ا ل5حضرة ع5بدال5بهاء أرواح5نا
مل55ظلوم55يته ال55فداء ال55ذي أخ55برن55ا ع55ن ش55قاق ون55فاق وس55وء ن55ية ت55لك ال55فئة ب55كل ت55فصيل  .ال ش55ك ب55أن أن55وار ث55بات
أه5ل ال5وف5اء ت5دف5ع ظ5لمات ش5بهات ق5وم ال5جفاء ب5تأي5يدات ال5هية وت5وف5يقات ص5مدان5ية  ،ك5ما أن األش5عة ال5ساط5عة
م55ن ال55وج55وه ال55نوراء ت55محو ظ55لمات ش55كوك أه55ل االرت55ياب .ع55لى أي ح55ال  ،ق55ام أه55ل ال55فتور ب55مراج55عة امل55راك55ز
امل55ختلفة مل55دة م55ن ال55زم55ن آم55لني ب55مساع55دة م55ن ال55حكوم55ة أن ي55ثبتوا ح55قهم الش55رع55ي ال55وه55مي  ،ول55كن بح55مداهلل
رج 55عوا خ 55ائ 55بني وخ 55اس 55ري 55ن  ،ول 55كن ق 55بل أرب 55عة أشه 55ر أي ب 55تاري 55خ  30ي 55ناي 55ر إج 55تمع اه 55ل ال 55فتور ف 55ي ق 55صر
ال 55بهجة ودع 55وا ع 55ددا ً م 55ن أه 55ال 55ي ع 55كا ال 55سيئني وت 55شاوروا وق 55رروا أن ي 55ذه 55بوا س ّ 5وي 55ا إل 55ى ال 55روض 55ة امل 55بارك 55ة
وي55أخ55ذوا م55فتاح امل55رق55د م55ن خ55ادم55ه ال55وف55ي ويسّ 5لموه مل55رك55ز ال55نقض وم55حور ال55نكث  .أن ه55ذا ال55تعدي وال55توه55ني
ق55د ص55در ب55ال55فعل م55ن ق55طب ال55شقاق وزع55يمهم ال55ثان55ي ح55يث ت55جاس55روا وأخ55ذوا م55فتاح ال55روض55ة امل55بارك55ة ع55نوة
م55ن خ55ادم55ه آق55ا س55يد أب55و ال55قاس55م  .ون55ظرا ً ألن55ه ل55م يس55تطع م55قاوم55ة ه55جوم أه55ل ال55فتور ف55قد أرس55ل م55عاون55ه آق55ا
خ5ليل إل5ى ح5يفا ل5يطلع ح5ضرة ش5وق5ي أف5ندي ع5لى م5ا ح5دث  .وص5ل ه5ذا ال5خبر ل5حيفا ب5عد م5رور س5اع5تني م5ن
ال55ليل وف55ورا ً ت55م إب55الغ ال55حاك55م ع55نه .ص55درت األوام55ر ال55قطعية واس55ترج55ع امل55فتاح ف55ي ن55فس ال55ليلة  ،ول55كن ب55قى
ل 55دى ال 55حكوم 55ة ح 55تى ي 55تحقق األم 55ر ح 55ول اح 55قية ه 55ذا امل 55فتاح  .واآلن ب 55عد أرب 55عة أشه 55ر أع 55لنت ال 55حكوم 55ة ع 55ن
رأي 55ها ب 55أن ه 55ذا امل 55وض 55وع ي 55تعلق ب 55ال 55بهائ 55يني وك 55ل م 55ا ي 55قرره ال 55بهائ 55يون ه 55و ال 55صحيح وال 55ناف 55ذ  .ف 55إذا رأى
ال5بهائ5يون أن امل5يرزا مح5مد ع5لى ي5عتبر س5اق5طا ً وخ5ارج5ا ً ع5ن امل5لة ف5بال5طبع ل5يس ل5ه ح5ق ال5تصرف .وله5ذا ع5لى
األح5باء األع5زاء ف5ي ك5ل ق5طر وأق5ليم ان ي5خبروا أع5ضاء امل5حفل ال5روح5ان5ي ف5ي م5نطقتهم وأن ي5رس5لوا رس5ال5ة
أو ت 55لغراف وب 55توق 55يع ج 55ميع األع 55ضاء ب 55واس 55طة س 55فراء وق 55ناص 55ل ح 55كوم 55ة ب 55ري 55طان 55يا ال 55عادل 55ة إل 55ى م 55قره 55م ف 55ي
ال55قدس الش55ري55ف ب55أن ال55بهائ55يني وط55بقا ل55لنصوص ال55صري55حة وال55قاط55عة ل55حضرة ع55بدال55بهاء ف55ي وص55يته ال55تي
ك55تبها ب55قلمه امل55بارك  ،ف55إن ح55ضرة ش55وق55ي أف55ندي ه55و امل55رج55ع األع55لى  ،وه55و ول55ي أم55راهلل  ،ول55يس ل55دي55كم أي55ة
١٢

ارت 55باط م 55ادي أو م 55عنوي ب 55امل 55يرزا مح 55مد ع 55لى ون 55عتبره س 55اق 55طا ً وخ 55ارج5 5ا ً ع 55ن األم 55ر ال 55بهائ 55ي ط 55بقا ً ل 55لنص
ال5صري5ح ل5حضرة ع5بدال5بهاء .وله5ذا أرج5و م5ن ع5موم أه5ل ال5بهاء ف5ي ج5ميع ال5بالد وامل5راك5ز ال5هام5ة ف5ي ال5عال5م
رج5االً ون5سا ًء أن ي5طلبوا م5ن ح5كوم5ة ب5ري5طان5يا ال5عظمى ف5ي فلس5طني ال5تي ت5قع م5رك5زه5ا ف5ي ال5قدس الش5ري5ف
أن ي55صدروا أوام55ره55م بتس55ليم م55فتاح ال55روض55ة امل55بارك55ة وه55ي ق55بلة ال55بهائ55يني ف55ي ال55عال55م إل55ى ح55ضرة ال55غصن
امل55متاز ش55وق55ي أف55ندي ح55تى ي55زداد ال55بهائ55يون ف55ي الش55رق وال55غرب غ55بطة وف55رح 5ا ً وش55كرا ً وت55قدي55را ً م55ن ح55سن
السياسة والعدالة لحكومة بريطانيا العادلة " .
ك55تب أح55د امل55ؤم55نني ف55ي إي55ران رس55ال55ة إل55ى ال55ورق55ة ال55عليا يس55تفسر ع55ن م55عنى العه55د وامل55يثاق وامل55قصود م55ن
أل55واح ال55وص55اي55ا ل55حضرة ع55بدال55بهاء ،ف55ردت ال55ورق55ة ال55عليا ب55ال55جواب ال55تال55ي " :واض55ح م55ن م55ضمون رس55ال55تكم
ب5أن5ها ك5تبت ق5بل وص5ول وق5راءة أل5واح ال5وص5اي5ا امل5بارك5ة مل5رك5ز امل5يثاق  ،وي5قينا ق5رأت5م ه5ذه األل5واح ح5تى اآلن .
إن ت55لك األل55واح ه55ي ف55صل الخ55طاب وح55ياة أول55ي األل55باب وف55يها وظ55ائ55ف ج55ميع ط55بقات م55ن ف55ي ال55بهاء ع55لى
ٍ
واف م5ن ق5لم ف5ضله وإح5سان5ه  .ل5قد ق5طع ح5ضرت5ه ج5ذور شج5رة ال5نقض
ن5حو أك5مل وأت5م وأق5وم  ،وف5يها ش5رح
وعني املرجع الخاص مركز توجه عموم أهل البهاء اال وهو الغصن املمتاز وولي أمراهلل .
وأخذل مركز النكث ّ
أن ه55ذا ال55فضل وامل55وه55بة م55ن خ55صائ55ص ه55ذا ال55ظهور األع55ظم وال55دور األفخ55م األك55رم  .ه55نيئا ل55لثاب55تني ،
بشرى للراسخني  ،وطوبى للفائزين".
وف55ي ص55يف ع55ام  1923غ55ادر ح55ضرة امل55ول55ى ح55يفا ل55لمرة ال55ثان55ية وع55اد إل55يها ف55ي ن55وف55مبر م55ن ن55فس ال55سنة .
وف55ي ع55ام  1924غ55ادر األراض55ي امل55قدس55ة ل55لمرة ال55ثال55ثة أي55ضا ورج55ع إل55يها ب55عد ع55دة أشه55ر  ،وخ55الل غ55ياب55ه
ك55ان55ت األم55ور ت55دار ج55ميعا م55ن ق55بل ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا  ،وق55د شه55دت ب55هائ55ية خ55ان55م ف55ي ع55دة رس55ائ55ل ل55ها
5حسن ص55حة ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي ال55روح55ية وامل55عنوي55ة ك55لما ك55ان ي55عود م55ن رح55الت55ه ب55ل وك55ان ي55باش55ر م55هام55ه
تّ 5
ب5كل ش5غف ون5شاط  ،وي5رس5ل بعش5رات ال5رس5ائ5ل ال5ى االف5راد وامل5حاف5ل وي5رد ع5لى اس5تفسارات5هم  .ب5تاري5خ 28
آذار  /م55ارس ع55ام  1924واث55ناء غ55ياب ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ع55ن األراض55ي امل55قدس55ة أرس55لت ال55ورق55ة امل55بارك55ة
العليا رسالة إلى عموم أحباء إيران جاء فيها :
] … ع55لى ك55ل ن55فس ث55اب55تة راس55خة أن ت55تذك55ر ال55بالي55ا وال55رزاي55ا ال55تي وردت ع55لى ت55لك ال55طالئ55ع ال55قدس55ية وأن
ت5ترح5م ع5لى م5ظلوم5يتهم  ،وع5لى أم5راهلل  ،وش5ري5عة اهلل  ،وب5ال5دم5اء ال5تي س5فكت ف5ي س5بيل اهلل  .ع5لى االح5باء
5رج5حوا ع5زّ أم5راهلل ع5لى ك5ل ع5زّ وي5تعام5لوا م5ع ك5ل ح5ادث5ة س5واء
ان ي5ضعوا امل5صال5ح االم5ري5ة ف5وق ك5ل اع5تبار وي ّ 5
ص5غيرة أم ك5بيره ب5حسن ن5ية وخ5لوص ط5وي5ة  ،وأن ال ت5كون ش5ري5عة اهلل وس5يلة ل5لخالف وال5نزاع  ،ألن5ها وج5دت
١٣

أس55 5اس55 5ا ل55 5ألل55 5فة واإلت55 5حاد  .ت55 5فضل ح55 5ضرة ع55 5بدال55 5بهاء ق55 5ائ55 5ال " :إذا ك55 5ان ال55 5دي55 5ن س55 5ببا ً ل55 5لخالف ف55 5يفضل
ال5الدي5نية  ".وع5لى أي ح5ال  ،ف5إن ال5يوم ح5ضرة ال5غصن امل5متاز وول5ي أم5راهلل ي5أم5ل ب5ل ي5تمنى م5ن ك5ل ق5لبه ان
يظه5ر م5ن ك5ل ف5رد م5ن االح5باء ال5نشاط وال5فعال5ية ال5تي ت ّ5ميز أه5ل ال5بهاء ع5لى اآلخ5ري5ن  .م5ن امل5علوم ب5أن5ه ح5ني
أف5لت ش5مس امل5يثاق وم5رك5ز عه5د م5حبوب األف5اق ارواح5نا ل5رم5سه األطه5ر ف5داء  ،ك5ان ح5ضرة ال5غصن امل5متاز
خ5ارج ال5بقعة ال5نوراء وع5ندم5ا وص5ل ن5بأ امل5صيبة ال5كبرى ال5يه  ،ت5أث5ر وت5أل5م وح5زن ل5درج5ة ال ي5مكن وص5فها .ل5قد
رج 55ع إل 55ى ال 55بقعة امل 55بارك 55ة م 55كسور ال 55قلب ومج 55روح ال 55فؤاد  ،وف 55ي ذل 55ك ال 55وق 55ت ك 55ان أه 55ل ال 55فتور ينش 55رون
االف55تراءات س55را ً وج55هارا ً وب55كل ش55دة وط55غيان .ه55ذه األم55ور أض55اف55ت أح55زان5ا ً إل55ى ال55هيكل األطه55ر  ،وله55ذا ق5ّ 5رر
الهج55رة وأم55ضى ب55عض ال55وق55ت م55نفردا ً ف55ي ت55سيير األم55ور االم55ري55ة وت55رت55يب م55صال55ح امل55ؤس55سات ال55روح55ان55ية ،
وال 55تضرع وال 55دع 55اء وامل 55ناج 55اة ل 55لعتبة امل 55قدس 55ة ال 55صمدان 55ية  .واث 55ناء هج 55رت 55ه وبح 55مد اهلل ظه 55رت ع 55الئ 55م ال 55ثبوت
وال55رس55وخ واالس55تقام55ة وال55وح55دة واالت55حاد وامل55حبة واالنج55ذاب واألل55فة ب55ني أح55باء وإم55اء ال55رح55من ف55ي الش55رق
وال5غرب واالرض االق5دس ل5درج5ة أدى ال5ى ي5أس م5رك5ز ال5نقض وال5فتور وث5لة االش5رار م5ن اي5جاد ت5مزق وت5ص ّدع
ف5ي أم5راهلل  .ان ك5ل ذل5ك ب5اإلض5اف5ة إل5ى ال5صفات امل5مدوح5ة ل5ألح5باء ك5ان5تا س5ببا ً ف5ي تس5ري5ر خ5اط5ره ال5نوران5ي
 ،ث55م ع55اد ال55ى ال55بقعة ال55نوراء ب55عد ان اس55ترج55ع ص55حته وق55واه وه55و ف55ي غ55اي55ة الس55رور وال55حبور ث55م ق55ام ع55لى
ان5جاز م5هام5ه امل5قدس5ة  .ون5ظرا ً ل5تراك5م أم5ور م5همة ك5ثيرة ع5ليه  ،واس5تمرار ت5دف5ق عش5رات ال5رس5ائ5ل وامل5كات5يب
م5ن االف5راد والج5ماع5ات وله5ذا ق5رر ع5دم ال5رد ع5ليها واالك5تفاء ب5ال5رد ع5لى رس5ائ5ل امل5حاف5ل ال5روح5ان5ية ب5شكل ع5ام
ج5وا ً م5ن الس5رور وال5بهجة ل5ألح5باء.
5وض5حا ً ف5يها وظ5ائ5ف وم5هام األح5باء ف5ي ه5ذه األي5ام  .ل5قد وج5د ح5ضرت5ه ّ 5
م ّ5 5 5
وم5ن ب5ني ال5رس5ائ5ل ال5تي وردت ع5ليه رس5ال5تان ي5دل م5ضمون5هما ع5لى ح5دوث ح5زن وك5در ب5ني ب5عض األح5باء ،
وأي 55ضا ع 55دم اح 55ترام واط 55اع 55ة ل 55لمحفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55قدس  ،وع 55ليه ت 55ك ّدر ح 55ضرة ول 55ي أم 55ر اهلل وت 55أث 55ر ق 55لبه
5حت ه 55ذه ال 55فان 55ية وأه 55ل الح 55رم وال 55طائ 55فون أن ي 55غادر ف 55ي ال 55صيف امل 55اض 55ي األراض 55ي
ال 55حنون  .أص 5ّ 5رت وأل ّ 5
امل5قدس5ة ل5لراح5ة وال5سكينة  .وق5د غ5ادر ف5عالً  ،وب5عد رج5وع5ه ث5بت أن ال5رح5لة ك5ان5ت م5فيدة ل5ه ول5صحته  .وك5ان5ت
ال55بشارات ال55روح55ان55ية ال55تي ت55صل أرض االق55دس م55ن أط55راف وأك55ناف ال55عال55م ت55زي55د م55ن ف55رح55ه وس55روره .ه55ذه
ال55بشارات ك55ان55ت م55ن امل55حاف55ل ال55روح55ان55ية و امل55نظمات األخ55رى واألف55راد  ،م55ما زاد م55عها ح 5بّه ل55ألح55باء  ،وق55ام
ب5التح5ري5ر وال5كتاب5ة وإرس5ال ال5رس5ائ5ل ع5بّر ف5يها ع5ن رض5اه وش5كره ل5عموم اح5باء ج5مال امل5بارك وع5شاق ح5ضرة
ع 55بد ال 55بهاء األوف 55ياء  .ول 55كن ل 55ألس 55ف ول 55لمرة ال 55ثان 55ية ش 55عر ح 55ضرت 55ه ب 55أن ه 55ناك ع 55دم روح وري 55حان ب 55ني ب 55عض
األح55باء وع55دم اح55ترام ال55بعض ل55لمحفل ال55روح55ان55ي  ،ل55درج55ة ان ال55هيكل األطه55ر ق55د ح55زن وت55أث55ر م55ن ذل55ك وق55رر
١٤

الهج5رة م5رة أخ5رى  .ول5كن ق5ام5ت ه5ذه ال5فان5ية وأه5ل الح5رم وع5موم أوراق ال5بيت امل5بارك وم5ن اج5ل إزال5ة الح5زن
وال5كدر م5ن ف5ؤاده ال5لطيف  ،ب5عرض ال5بشارات ال5روح5ان5ية األم5ري5ة ال5تي ت5صل م5ن ك5ل األط5راف وأي5ضا أخ5بار
ث55بوت ورس55وخ واس55تقام55ة وم55حبة وت55ضحية ع55موم األح55باء ف55ي الش55رق وال55غرب  ،ل55عل وع55سى ي55غير رأي55ه وي55ترك
الهجرة ولكن لم ننجح في كل ذلك بل قال لنا :
" إن ق 55لبي ح 55ساس وأش 55عر بح 55زن ال 55بعض وأج 55رح م 55ن ذل 55ك ول 55كن أق ّ 5در ص 55فات وخ 55صائ 55ل األح 55باء ال 55جيدة
وأث5منها ل5درج5ة ال أس5تطيع وص5فها .ب5عد امل5صيبة ال5كبرى  ،ف5إن م5ا ي5فرح ق5لبي ه5و اس5تقام5ة األح5باء ووف5اؤه5م
وم55حبتهم لج55مال امل55بارك وح55ضرة ع55بدال55بهاء  .ح55اف55ظوا ع55لى ه55ذه ال55صفات ال55حسنة  .إن55ي م55منون م55ن ك55اف55ة
اح5باء اهلل وأم5اء ال5رح5من ح5ول ه5ذا امل5وض5وع  ،ول5كن ه5ذا ال5عشق واالش5تعال غ5ير ك5اف إلي5صال أم5راهلل إل5ى
س55اح55ل امل55قصود أو إث55بات إدع55اء أه55ل ال55بهاء ل55لعال55م  .ع55لى األح55باء أن يتش55بثوا ب55طرق ف55عال55ة م55ن أج55ل ح55فظ
وح5ماي5ة وع5زة دي5ن اهلل  ،وان ي5كنّوا ك5ل م5حبة وت5قدي5ر ل5بعضهم ال5بعض  ،وال تس5ري أي5ة ض5غينة ف5ي ق5لوب5هم .
واذا س 55أل ال 55ناس م 55ن األح 55باء م 55ا وج 55ه ت 55ميزك 55م ع 55ن اآلخ 55ري 55ن ؟ وف 55ي ال 55جواب اذا ق 55لنا ان 55نا ن 55فدى ب 55أن 55فسنا
وأم55وال55نا ف55ي س55بيل م55حبة م55رك55ز االم55ر  ،ف55إن ال55عال55م امل55تمدن س55وف ل55ن ي55قتنع به55ذا ال55جواب  ،وس55يقول ب55أن
ف55داءك55م م55ن أج55ل ش55خص واح55د س55وف ل55ن ي55عال55ج أم55راض ال55عال55م امل55زم55نة  .وإن ق55لنا ب55أن دي55ننا ي55حتوى ع55لى
ت 55عال 55يم وم 55بادئ ع 55ظيمة ال ي 55مكن أله 55ل ال 55علم وال 55فكر إن 55كاره ،ف 55سوف ي 55قول 55ون ب 55أن امل 55بادئ وال 55تعال 55يم ال 55عال 55ية
تس 55ري ف 55ي ع 55ال 55م األم 55كان وت 55شفى أم 55راض ال 55هيئة اإلج 55تماع 55ية ع 55ندم 55ا ي 55قوم ب 55إج 55رائ 55ها اول 55ئك امل ّ 5دع 55ون ب 55ها
وي55طبقون55ها ف55ي ح55يات55هم ال55يوم55ية  .إن ل55م يح55دث ك55ل ذل55ك ف55ال ي55وج55د م55ا ي55ميزن55ا ع55ن اآلخ55ري55ن  ،وله55ذا ق55يل ب55أن
أن55ظار أه55ل ال55عال55م ال55يوم م55توج55هة ل55ألح55باء  ،وع55لينا أن ن55راع55ي ذل55ك ون55زي55ل أي55ة اح55زان م55حتقنة ف55ينا  ،ون55طيع
ق 55رارات امل 55حاف 55ل ال 55روح 55ان 55ية  .وب 55مثل م 55ا ان 55عكس ف 55ي ق 55لبي م 55ن ك 55در ب 55عض األح 55باء وح 55زن 55هم  ،ف 55إن م 55حبة
وص5فاء وأل5فة األح5باء وات5حاده5م واط5اع5تهم ل5لمحاف5ل ال5روح5ان5ية س5ينعكس ف5ي ف5ؤادي اي5ضا  .وع5ندم5ا اش5عر
ب5ذل5ك االن5عكاس س5أرج5ع ف5ورا إل5ى األراض5ي امل5قدس5ة واؤدي وظ5ائ5في امل5قدس5ة  .ي5رج5ى إب5الغ رس5ال5تي ه5ذه
لعموم األحباء " .وبعد أن تفضل بهذه البيانات املؤثرة غادر ارض األقدس قبل أسبوعني .
ي 55ا أح 55باء ع 55بد ال 55بهاء األع 55زاء ل 55قد ج 55اء ف 55ي وص 55يته امل 55بارك 55ة  " :ي 55جب ان ت 55حاف 55ظوا ك 55ل امل 55حاف 55ظة ع 55لى ف 55رع
الشج55رت55ني امل55بارك55تني وث55مرة الس55درت55ني ال55رح55مان55يتني ش55وق55ي اف55ندي  -ح55تى ال ي55غبر خ55اط55ره ال55نوران55ي ب55غبار
ال55 5كدر والح55 5زن  ".ع55 5لينا ان ن55 5تذك55 5ر ه55 5ذا ال55 5بيان امل55 5بارك دوم55 5ا وان ت55 5زداد امل55 5حبة واالل55 5فة وامل55 5ودة ال55 5شهام55 5ة
وال5كرام5ة  .ان رج5اء وط5لب ه5ذه ال5فان5ية ان ي5بذل االح5باء ك5ل ال5همة وان يش5تعلوا ب5نار م5حبة اهلل ح5تى يض›
١٥

ن5وره ال5عال5م ويه5تز ق5لب ح5ضرة ال5غصن امل5متاز م5ن ه5ذه امل5حبة  ،وم5ن ث5م وان ش5اء اهلل ي5رج5ع ف5ورا ً ال5ى م5وط5نه
ق 55بل ان ت 55ودع ه 55ذه ال 55فان 55ية ه 55ذا ال 55عال 55م وي 55ختم ح 55يات 55ها  ،ح 55تى أس 55تطيع ان أودع اح 55باء اهلل ب 55قلب ف 55رح .إن
س5روري خ5الل اي5ام ح5يات5ي ال5قليلة ال5باق5ية وس5رور الح5رم امل5بارك م5رت5بط بّ 5همتكم ي5ا أع5زاء ع5بدال5بهاء وع5ليكم
البهاء األبهى [ " .
ل5قد ك5ان واض5حا ً م5ن رس5ائ5ل ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا م5قدار امل5حبة واالح5ترام ال5تي ك5ان5ت ت5كنها ل5حضرة ش5وق5ي
أف 55ندي  ،ح 55يث ك 55ان 55ت ع 55امل 55ة ب 55مقام 55ه ال 55رف 55يع ف 55ي األم 55ر امل 55بارك وم 55دى رق 55ة ق 55لبة وإح 55ساس 55ه امل 55ره 55ف وامل 55كان 55ة
ال5عظيمة ال5تي ت5بوأه5ا ف5ي ال5دي5ن ال5بهائ5ي  .ك5ان5ت ح5ري5صة ك5ل الح5رص ع5لى ان ال ي5تكدر ق5لبه ال5حساس أو
ي55عصف ب55ه أي55ة ح55ادث55ة ح55تى يس55تطيع أن ي55ؤدي م55هام55ة ال55كثيرة ب55كل ج55د ون55شاط  .ت55روي ل55نا أي55ادي ام55ر اهلل
روح55ية خ55ان55م ف55ي ك55تاب55ها ) ال55جوه55رة ال55فري55دة (

 The Priceless Pearlه55ذه ال55عالق55ة ال55وث55يقة ب55ني ال55ورق55ة

ال 55عليا وح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل  .ت 55قول ف 55ي ك 55تاب 55ها ان ه 55ذه ال 55عالق 55ة ق 55د اس 55تحكمت وت 55وث 55قت ب 55عد وف 55اة ح 55ضرة
ع55بدال55بهاء ح55يث أص55بح ش55وق55ي اف55ندي م55حور ح55ياة ال55ورق55ة ال55عليا وج5ّ 5ل اه55تمام55ها .ث55م ت55قول روح55ية خ55ان55م " :
ف5ي ع5ام  1923ك5نت م5ع وال5دت5ي م5ي م5اك5سوي5ل ف5ي أول زي5ارة ل5ي ل5ألراض5ي امل5قدس5ة وك5ان ه5ناك اج5تماع
ك 55بير ف 55ي م 55نزل ح 55ضرة

ع 55بد ال 55بهاء  .ج 55لست وال 55دت 55ي وم 55عها ال 55سيدة  /ادي 55ث س 55ان 55درس 55ون ب 55ال 55قرب م 55ن

ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ف55ي غ55رف55ة ال55رج55ال ول55كن ك55نت ف55ي غ55رف55ة ال55نساء  ،وه55ي غ55رف55ة ت55طل ع55لى غ55رف55ة ال55رج55ال ،
وب5ها ب5اب م5فتوح .ف5جأة ان5دف5ع رج5ل ش5رق5ي ن5حو ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ورم5ى ن5فسه ع5لى ق5دم5يه  .ل5م نس5تطع
ان ن5عرف م5اذا ح5دث ت5مام5ا ً ول5كن س5معنا ف5قط ه5رج5ا ً وم5رج5ا ً وض5جيجا ً ف5ي غ5رف5ة ال5رج5ال  .ك5ما رأي5ت ال5ورق5ة
امل55بارك55ة ال55عليا  ،وه55ي ن55حيلة وض55عيفة  ،ت55ندف55ع بش55دة ن55حو ح55ضرة ول55ي أم55راهلل وت55صرخ خ55وف55ا م55ن اص55اب55ته
ب 55مكروه  .ول 55كنها ه 55دأت ع 55ندم 55ا ق 55يل ل 55ها ان ح 55ضرة امل 55ول 55ى س 55ليم وم 55عاف 55ى ول 55م ي 55صبه م 55كروه .ل 55قد ظ 55ل ذل 55ك
املشهد محفورا ً في ذاكرتي ".
ك5ان ل5لورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا دور ك5بير ف5ي ت5وج5يه وه5داي5ة امل5حاف5ل ال5روح5ان5ية أث5ناء غ5ياب ح5ضرة امل5ول5ى  .ف5في
ال55رس55ال55ة ال55تال55ية امل55ؤرخ55ة  21س55بتمبر  1923امل55وج55هة إل55ى اع55ضاء امل55حفل ال55روح55ان55ي مل55دي55نة ش55يراز أش55ارت
سم ّوها إلى دور املحافل في ايجاد الوحدة واالتحاد بني األحباء وفي تبليغ امر اهلل أيضا :
" الح5مد هلل وب5تأي5يدات م5ن امل5لكوت األب5هى ف5أن األح5باء األوف5ياء م5وف5قون بح5ماي5ة أم5راهلل وع5زت5ه ورف5عته .ه5ذا
ال55توف55يق ي55أت55ي م55ن ال55وح55دة وال55وداد ف55ي ج55ميع ال55شؤون وت55عزي55ز األل55فة واالت55حاد ف55ي ك55ل األم55ور وال55بعد ع55ن
األم5ور ال5سياس5ية  .ي5جب ان ال نتح5دث ب5سوء ع5ن األح5باء أو األص5دق5اء ب5وج5ه خ5اص ألن ال5غيبة وال5شكوى ال
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تخ5دم5ان ال5وح5دة واالت5حاد  ،وت5كون ع5لة ال5فتور ف5ي امل5حبة واألل5فة  .وله5ذا ع5لى أع5ضاء امل5حفل ال5روح5ان5ي أن
ي 55كون 55وا ي 55قظني وال ي 55سمحوا ب 55فتح ب 55اب ال 55تذم 55ر وال 55عتاب أو ال 55غيبة وال 55نميمة  .ان ك 55ل م 55ن ي 55فعل ذل 55ك ول 55و ك 55ان
ت5جسيدا ً ل5روح ال5قدس ف5إن5ه ي5شق وح5دة أه5ل ال5بهاء وي5رف5ع راي5ة ال5عناد  .ف5ي ه5ذه األي5ام امل5تعطش ف5يها اه5ل
ال5عال5م ل5تعال5يم ج5مال األب5هى ال5تي ت5عتبر ك5وث5ر ال5حياة مل5ن ف5ي اإلم5كان وامل5كلفون ب5تروي5جها  ،أل5يس م5ؤس5فا
ان ن 55نسى ه 55ذه ال 55وظ 55ائ 55ف وامل 55هام ون 55بحث ف 55ي أم 55ور ع 55قيمة تس 55بب الح 55زن وال 55تشنج  ،وت 55ؤدي إل 55ى الخ 55مودة
والبرودة وتمنع سرعة نفوذ كلمة اهلل " .
وع5ندم5ا ق5ام امل5يرزا ع5بد الحس5ني آواره ب5امل5كاب5رة وال5عناد ون5قض عه5د اهلل وارت5د وح5ارب أم5راهلل  ،ك5ان5ت ب5هائ5ية
خ55ان55م الس55د امل55نيع الراج55يفه وه55ذي55ان55ه وادع55اءات55ه  ،وق55د ح55ذرت األح55باء م55نه وم55ن خ55طورت55ه  ،وق55ام ح55ضرة ول55ي
أم5راهلل ب5طرده م5ن ال5جام5عة ال5بهائ5ية ف5يما ب5عد  ،وك5شف ادع5اءات5ه ال5زائ5فة .ف5ي ع5ام  1924س5أل أح5د اح5باء
طه55ران ع55ن ادع55اءات ه55ذا ال55شخص ون55ظرا ً ل55سفر ح55ضرة امل55ول55ى اج55اب55ت ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا ب55تاري55خ 29
ايار  1924بالرسالة التالية :
" ب 55النس 55بة ل 55قضية آوارة ف 55ال ش 55ك ان 55كم س 55معتم ع 55نه  .ل 55قد ج 55اء ه 55ذا ال 55شخص ال 55ى ال 55بقعة ال 55نوراء ال 55سنة
امل55اض55ية ل55لمرة األول55ى  ،واظه55رن55ا ك55ل م55حبة وت55قدي55ر ورع55اي55ة وم55ساع55دة ل55ه  .ث55م س55اف55ر ال55ى اورب55ا ل55لتبليغ وك55ان
مح 55ل ع 55ناي 55ة وت 55مجيد وتحس 55ني ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل  ،وله 55ذا أظه 55ر أح 55باء انج 55لترا ك 55ل اح 55ترام وت 55بجيل ل 55ه ،
واس55تضاف55وه ج55يدا ً ل55درج55ة وص55لت ح55د امل55بال55غة  .امل55قصود م55ن ذل55ك ان55نا ل55م ن55قصر ف55ي ح55قه أب55دا ً  .ب55عد ذل55ك
رج55ع ال55ى ال55قاه55رة وق55ام ب55طبع ك55تاب55ه  ،وم55ن ث55م ات55ضح ان55ه افس55د ال55عالق55ة ب55ني امل55حفل واالح55باء وع55اث ف55سادا
وك5تب ال5ى ب5عض ال5جهات ان ه5ناك خ5الف5ا ف5ي م5صر  .ع5ندئ5ذ ح5اول ال5غصن امل5متاز ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ان
يح ّ5ل امل5شكلة ف5ي م5صر بش5تى ال5وس5ائ5ل  ،ول5كن ل5م ي5نجح ألن آواره ل5م ي5كن ي5رغ5ب ب5اع5ادة ال5عالق5ات ال5جيدة
ال5ودي5ة ب5ني االح5باء وامل5حفل ال5روح5ان5ي  .وله5ذا ض5اق ال5هيكل األطه5ر ذرع5ا ً ول5م ي5عد يتح5مل ك5ل ذل5ك  ،وه5اج5ر
ال5بقعة امل5بارك5ة م5تأث5را م5تأس5فا ك5ما ه5و واض5ح م5ن رس5ال5ته ح5يث ان آث5ار ح5زن5ه واض5حة وم5علوم5ة .وم5ن ث5م ج5اء
آواره إل55ى أرض امل55قصود م55رة اخ55رى  .ال55نقطة ال55هام55ة ان55ه م55نذ ان غ55ادر آواره م55صر رف55ع س55وء ال55تفاه55م ب55ني
االح55باء ورج55عت األم55ور ال55ى مج55راه55ا ال55صحيح  .ل55قد ات55ضح ان آواره ك55ان م55صدرا ً ل55لخالف ب55ني األح55باء .
ك5ما ق5ام ب5كتاب5ة ع5دة رس5ائ5ل ونش5ره5ا م5ن ه5نا اي5ضا  ،وك5لها ت5حتوى ع5لى اك5اذي5ب واف5تراءات وذك5ره5ا س5يؤدي
ال5ى الح5زن  .وف5ي ب5يروت ق5ام ب5عمل ن5فس ش5يء وأخ5بر ال5بعض ب5ان ه5ناك خ5الف5ا ب5ني األح5باء ال5عياذ ب5اهلل ،
5رت ف5يها ب5يان ج5مال ال5قدم ج5ل ذك5ره األع5ظم " :
وله5ذا ح5فظا وح5ماي5ة ألم5ر اهلل ارس ُ
5لت ب5رق5ية ال5ى ب5غداد ذك ُ
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ال ت5طمأن5وا م5ن ك5ل وارد وال ت5صدق5وا ك5ل ق5ائ5ل " .وع55ندم55ا وص55ل ب55غداد ح55اول أن ُيح55دث ف55تنة ج55دي55دة
ول5كن األح5باء وب5كل اس5تقام5ة وم5تان5ة م5نعوه م5ن ذل5ك ب5ل اب5تعدوا ع5نه وت5برءوا م5نه  .امل5قصود ان ه5ذه األع5مال
واألق5وال ع5لى ال5رغ5م م5ن ع5دم اه5ميتها وت5أث5يره5ا ول5كنها ك5ان5ت س5بب ح5زن ه5ذه املح5زون5ة ال5تي اض5طرت ال5ى
كتابة هذه السطور … "
م5ن ال5سيدات ال5غرب5يات ال5الت5ي تش ّ5رف5ن ب5زي5ارة ال5ورق5ة ال5عليا ال5سيدة  /ك5يث ران5سوم كه5لر Keith Ransom
 Lohlerوه55ى ب55هائ55ية أم55ري55كية ج55اءت ال55ى ح55يفا ع55ام  1926وال55تقت ب55ورق55ات ال55عائ55لة امل55بارك55ة  ،ت55روي ل55نا
حكاية لقاءها بالورقة العليا بالعبارات التالية :
" م 5ّ 5رت ب 55هائ 55ية خ 55ان 55م  ،ش 55قيقة ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء  ،م 55نذ س 55ن ال 55خام 55سة ب 55تجارب ك 55ثيرة وع 55ان 55ت م 55ن م 55شاك 55ل
ع5دي5دة ال ي5مكن ألي ام5رأة غ5رب5ية أن ت5تصوره5ا  .رغ5م ذل5ك ك5ان5ت ش5خصية رائ5عة  ،ه5ادئ5ة  ،واث5قة  ،ذو ع5بير
خ5اص تتح5مل ج5ميع ظ5روف ال5حياة ال5قاس5ية وش5ظف ال5عيش  .وع5ندم5ا يس5تمع وي5لتقي االن5سان ب5شخصيات
م5ثل أخ5ت وزوج5ة ح5ضرة ع5بدال5بهاء ف5إن ) ث5بات5نا ( ن5حن ي5كون ال م5عنى ل5ه  ....ان ب5نات ح5ضرة ع5بدال5بهاء
ي55عملون ب55كل جه55د واج55تهاد ل55يالً ون55هارا ً ع55لى ازال55ة الجه55ل وال55تعصب وال55حقد وال55ضغينة م55ن خ55الل م55حبتهم
وع 55طفهم  ،ويح 55رص 55ون ع 55لى ت 55وث 55يق أواص 55ر امل 55حبة والس 55الم  .أرى ف 55ي ال 55ورق 55ة ال 55عليا اي 55مان ال ي 55تزع 55زع ،
وهدية ال تقدر بثمن  ،ومحبة ال تنتهي  ،وشخصية عظيمة تحمل على رأسها صرح الحضارة الجديدة " .
وم5ن امل5هام ال5تي ت5ول5تها ال5ورق5ة ال5عليا م5نذ زم5ن ح5ضرة ع5بدال5بهاء واث5ناء ف5ترة ال5والي5ة ال5عظمى وح5تى آخ5ر أي5ام
ح55يات55ها ك55ان55ت امل55حاف55ظة ع55لى امل55قتنيات واآلث55ار ال55ثمينة وامل55قدس55ة ل55لرم55وز ال55عظيمة ف55ي ال55دي55ن ال55بهائ55ي م55ثل
ص5وره5م وم5الب5سهم وأش5يائ5هم ال5نفيسة  .ل5قد ك5ان5ت ت5حتفظ ب5صورة ح5ضرة ال5باب وص5ورة الج5مال امل5بارك ف5ي
غ55رف55تها ال55خاص55ة وت55حاف55ظ ع55ليها م55ثل م55حاف55ظتها ع55لى ال55كنز ال55ثمني وت55عام55لهم ب55كل اح55ترام وت55بجيل  .ي55روي
ال5سيد ع5لي ن5خجوان5ي ف5ي م5ذك5رات5ه ع5ن أي5ام ط5فول5ته ف5ي ح5يفا ب5االت5ي  " :ل5قد ذه5بت ع5دة م5رات ال5ى غ5رف5تها
وان55حنيت ورك55عت أث55ناء م55شاه55دت55ي ل55صورت55ي ال55نقطة االول55ى والج55مال امل55بارك  .وق55د رأي55ت ال55ورق55ة ال55عليا ك55يف
ت 55كشف ع 55ن ال 55صور امل 55بارك 55ة ب 55كل اح 55ترام وت 55قدي 55ر  ،وب 55عد ان 55تهاء امل 55شاه 55دة ك 55ان 55ت ت 55غلق ال 55صندوق ال 55خاص
وتضعه

مكانه " .

ك5ان5ت ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ت5حب االس5تماع ال5ى امل5ناج5اة واالل5واح ب5ال5لحن وال5ترن5يم ال5فارس5ي الج5ميل  ،وك5ان
ال 55سيد أب 55و ال 55قاس 55م ف 55يضي ) ال 55ذي أص 55بح ف 55يما ب 55عد ض 55من ك 55وك 55بة أي 55ادى أم 55راهلل ( ط 55ال 55با ً ف 55ي ال 55جام 55عه
االم 55ري 55كية ف 55ي ب 55يروت  ،وق 55د زار ح 55يفا ع 55دة م 55رات اث 55ناء ال 55عطلة ال 55صيفية ال 55دراس 55ية م 55ع ط 55لبة آخ 55ري 55ن  .ف 55ي
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اح5دى زي5ارات5ه ط5لبت ال5ورق5ة ال5عليا م5ن ال5طلبة ال5زائ5ري5ن أن ي5قرءوا م5ناج5اة ك5ل م5نهم  .وك5ان5ت م5نيرة خ5ان5م ح5رم
ح55ضرة ع55بدال55بهاء ح55اض55رة ف55ي ذل55ك االج55تماع وس55يدات آخ55ري55ن م55ن ال55عائ55لة امل55بارك55ة  .ي55روي ال55سيد ف55يضي
في مذكراته :
" ج55لسنا ن55حن ال55طلبة أم55ام ه55ذا املشه55د ال55رائ55ع  ،ح55يث ال55ورق55ة ال55عليا أم55ام55نا ت55ضع ي55دي55ها ال55طاه55رت55ني ف55ي
ح5ضنها  ،ل5قد ك5ان5ت م5لكة ج5ال5سة ع5لى ع5رش5ها ت5منح ال5حب واالح5ترام ل5كل م5ن ي5شاه5ده5ا  .ع5يناه5ا م5ليئتان
ب55امل55حبة وال55عطف  ،ول55كنها ل55م تتح55دث ال55ينا  ،ب55ل تح55دث55ت م55نيرة خ55ان55م ب55ال55نياب55ة ع55نها  ،ح55يث رح 5بّت ب55نا ف55ي
ال5بداي5ة ث5م ت5ليت ع5دة م5ناج5اة وأدع5ية وأش5عار وأغ5ان5ي م5ن ق5بل ال5طلبة وق5د ح5از ع5لى تحس5ني واع5جاب الج5ميع
 .وف55ي ال55نهاي55ة أع55رب55ت م55نيرة خ55ان55م ع55ن ش55كره55ا وش55كر ال55ورق55ة ال55عليا لج55ميع ال55ذي55ن اش55ترك55وا ف55ي ال55برن55ام55ج .
وف55ي ل55قاء آخ55ر س55أل55ت ال55ورق55ة ال55عليا م55ن ال55طلبة ان ك55ان55وا ي55عرف55ون االغ55ان55ي ال55تي ي55كرره55ا ال55عمال ف55ي اي55ران
أث5ناء ع5ودت5هم م5ن ال5عمل  .اس5تغرب ال5طلبة م5ن ه5ذا ال5سؤال  ،وت5عجبوا ك5يف ان5ها م5ازال5ت ت5ذك5ره5ذه االغ5ان5ي
رغ55م م55رور عش55رات ال55سنني ع55ليها م55نذ أن غ55ادرت م55وط55نها االص55لي وه55ي ط55فلة  .ل55رب55ما االش55عار واالغ55ان55ي
التي قرأت أمامها والعزف على التار ذكرها بتلك االيام " .

الورقة العليا ومشرق اذكار أمريكا :
اه5تمت ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا م5نذ أي5ام ح5ضرة ع5بدال5بهاء ب5تطور ون5مو ال5جام5عه ال5بهائ5ية ف5ي ال5غرب  .وك5ان5ت
ته5تم ب5ال5زوار االج5ان5ب ال5ذي5ن ي5أت5ون ل5الراض5ي امل5قدس5ة ب5قصد زي5ارة االع5تاب امل5قدس5ة واالل5تقاء ب5حضرة ول5ي
أم5راهلل  .وك5ان ُي5سعده5ا ُوي5فرح ق5لبها ال5عطوف ان5جازات وان5تصارات االح5باء ف5ي أم5ري5كا ال5ذي5ن أط5رى ع5ليهم
غ 55صن اهلل االع 55ظم ف 55ي ع 55دة أل 55واح وأث 55نى ع 55لى م 55جهودات 55هم واق 55دام 55ات 55هم ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل  .ك 55ما ك 55ان 55ت
ال55ورق55ة ال55عليا مه55تمة ب55شكل خ55اص بمش55رق أذك55ار ش55يكاغ55و وك55ان55ت ت55راق55ب ع55ن ك55ثب ب55ناءه ون55موه وت55طوره .
ه5ذا ال5بناء ال5ذي وص5فه ح5ضرة ش5وق5ي أف5ندي ب5أن5ه  " :ال5صرح ال5فري5د ال5ذي ه5و أول ث5مرة م5ن ث5مار ال5نظام
االدارى املتمه 55ل ف 55ي ال 55نضج واالك 55تمال  ،وأك 55رم ب 55نيان أق 55يم ف 55ي ال 55قرن ال 55بهائ 55ي األول ع 55لى االط 55الق ورم 55ز
ُوض55عت أس55س مش55رق
ال55حضارة ال55عامل55ية ال55قادم55ة  " .ك55ما ت55نبأ ح55ضرة ع55بدال55بهاء بمس55تقبله ف55قال  " :اذا ِ 5 5
االذك5ار ف5ي أم5ري5كا وت5مت ت5لك امل5ؤس5سة االل5هية ظه5رت ح5رك5ة م5ثيرة ف5ي ع5ال5م ال5وج5ود  ....ف5من ن5قطة ال5نور
هذه سوف يفيض روح التعاليم  ،ناشرا ً أمراهلل ُمعليّا شأن تعاليم اهلل في كل أرجاء العالم " .
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ه55ذا ال55صرح ال55عظيم وض55ع حج55ر زاوي55ته ح55ضرة ع55بدال55بهاء ب55نفسه وب55يده امل55بارك55ه ع55ام  1912ع55ندم55ا ك55ان
ف5ي رح5لته ال5تاري5خية ال5ى ال5والي5ات املتح5دة  ،وم5ن ث5م ب5دأ ال5بناء ع5ام  1920وش5ارك ك5اف5ة االح5باء ف5ي ال5عال5م
بتقديم التبرعات واالعانات التمام هذا املشروع الهام .
ف55ي ع55ام  1928ق5ّ 5رر امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لوالي55ات املتح55دة أن يس55تخدم س55رداب مش55رق االذك55ار م55ن
أج 55ل ع 55قد م 55ؤت 55مر ال 55وك 55الء امل 55رك 55زي ألول م 55رة  ،ع 55لى ال 55رغ 55م م 55ن ع 55دم اك 55تمال ب 55ناء امل 55عبد  .إن امل 55ؤت 55مر ك 55ان
م5هيجا ً وت5اري5خيا ً ألن5ه أول م5ؤت5مر ُي5عقد ف5ي مش5رق االذك5ار  ،وك5ان5ت أح5داث5ه ووق5ائ5عه ت5ذك5رن5ا ب5اه5تمام ال5ورق5ة
امل55بارك55ة ال55عليا به55ذا املش55روع  .ج55اء ف55ي ت55قري55ر أح55د امل55شارك55ني م55ا ي55لي  " :ف55ي ع55ام  1928ك55ان55ت ال55سيدة
ك55وري55ن ت55رو  Corine Trueف55ي زي55ارة ل55الع55تاب امل55قدس55ة وال55تقت ب55ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا ال55تي أع55طتها ك55مية
م 55ن ال 55شاي وق 55نينة م 55ن م 55اء ال 55ورد الس 55تخدام 55هما ف 55ي امل 55ؤت 55مر  .ف 55ي ال 55بداي 55ة اف 55تتح امل 55ؤت 55مر ب 55تالوة أدع 55ية
وم5ناج5اة م5ن آث5ار ح5ضرة ب5هاءاهلل ث5م ج5اءت ك5وري5ن ت5رو وأب5لغت ال5حضور ب5تحيات وأش5واق ال5ورق5ة ال5عليا ث5م
ق55دم55ت ك55وب 5ا ً م55ن ال55شاى ش55خصيا ل55كل ع55ضو م55ن أع55ضاء امل55ؤت55مر  ،ث55م ق55ام55ت ال55سيدة پ55روي55ن ب55غدادي وه55ي
اب55نة ض55ياء ب55غدادي ب55تقدي55م ق55طرات م55ن م55اء ال55ورد إل55ى امل55شارك55ني وق55ال55ت ان55هما ه55دي55ة ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا
للمؤتمر  ،مما زاد من بهجة وفرح املشاركني " .
5جاده اي55ران55ية ف55اخ55رة ال55ى امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لوالي55ات
ف55ي ع55ام  1929ق ّ 5دم ح55ضرة ول55ي أم55راهلل سّ 5
املتح5دة وط5لب ب5يعها ل5صال5ح ص5ندوق مش5رق أذك5ار ش5يكاغ5و  .وف5ي رس5ال5ته ح5ول ه5ذا امل5وض5وع أك5د ال5هيكل
االن 55ور أه 55مية ات 55مام ه 55ذا املش 55روع ال 55حيوي وال 55هام وأش 55ار ال 55ى التح 55دي 55ات ال 55كبيرة ال 55تي ت 55واج 55ه ال 55جام 55عه
ال55بهائ55ية  .ك55ما أش55ار ب55أن ات55مام مش55رق االذك55ار ي55عتبر " ال55رغ55بة الح55ميمة " ل55لورق55ة ال55عليا ال55تي ت55قدم55ت ب55ها
ال 55سن وت 55تمنى أن ي 55كتمل ه 55ذا ال 55صرح امل 55عماري الج 55ميل ق 55بل ص 55عوده 55ا ال 55ى ب 55ارئ 55ها وخ 55ال 55قها  .ف 55ي ع 55ام
 1931اك 55تمل ال 55شكل ال 55خارج 55ي ملش 55رق االذك 55ار وق 55د ع 55قد م 55ؤت 55مر ال 55وك 55الء امل 55رك 55زي ال 55سنوي ج 55لسات 55ه ف 55ي
صالته ثم أرسل حضرة ولي أمراهلل البرقية التالية :
" ان5ني وم5عي ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا أط5لب م5ن ال5وك5الء امل5جتمعني ت5حت ق5بة مش5رق االذك5ار امل5قدس أن ي5بلغوا
ج55ميع االح55باء االع55زاء ف55ي أم55ري55كا ت55هان55ينا ال55قلبية وس55عادت55نا ال55وف55يرة وش55كرن55ا ال55عميق الت55مام ال55بنية ال55فوق55ية
5تموا اق5دام5ات5هم ب5واس5طة
له5ذا ال5صرح ال5عظيم  .ان5ني أدع5و ج5ميع امل5شارك5ني ف5ي ه5ذا املش5روع امل5قدس أن ي ّ
م55ا ي55راه ال55وك55الء م55ناس55با ً الت55مام ال55تزي55ني ال55خارج55ي ل55لمبنى  .الش55ك ب55أن ال55تأي55يدات االل55هية س55تحيط ال55جهود
التي تبذل بكل تضحية في هذا السبيل " .
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وف 55ور وص 55ول ه 55ذه ال 55برق 55ية ب 55دأ امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ب 55ال 55ترت 55يب الن 55جاز وإك 55مال ال 55تزي 55ينات ال 55خارج 55ية
ل5لمعبد  ،وق5د أرس5ل ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ب5تاري5خ  10ي5ون5يو  1932ب5رق5ية ال5ى امل5حفل امل5رك5زي ل5لوالي5ات املتح5دة
يُ55عرب ف55يها ع55ن س55عادت55ه وب55هجته له55ذا ال55قرار وأي55ضا س55عادة وس55رور ال55ورق55ة ال55عليا ال55تي ك55ان55ت ت55نتظر دوم 5اً
ات5مام ه5ذا ال5بناء ال5عظيم  .ول5كن ب5عد شه5ر واح5د ان5تقلت ال5ى ج5وار رب5ها وب5ارئ5ها ل5تكون ف5ي م5حضر ج5مال
القدم والنقطة االولى والغصن االعظم .

وفاة الورقة املباركة العليا
ت55وف55يت ال55ورق55ة امل55بارك55ة ال55عليا ف55ي  15ت55موز م55ن ع55ام  1932ع55ن ع55مر ي55ناه55ز ال55سادس55ة وال55ثمان55ني ع55ام 5ا ً ب55عد
ع55مر ط55وي55ل م55ن ال55فداء وال55تضحية وال55بطول55ة وامل55عان55اة  .ول55م ي55كن ح55ينها ح55ضرة ش55وق55ي أف55ندي م55وج55ودا ً ف55ي
ح55يفا وان55ما ك55ان ف55ي س55ويس55را وله55ذا وص55ف ه55ذه ال55فاج55عه ف55ي اح55دى رس55ائ55له  " :ف5وا اس5فاه ع5لي ب5ما
ُم5نعتُ ع5ن ال5حضور وال5وف5ود ف5ي س5اح5تها ح5ني خ5ات5مة ح5يات5ها وع5روج5ها ال5ى رب5ها وم5واله5ا
واس5تقرار جس5ده5ا ال5لطيف ف5ي م5قره5ا وم5قام5ها  ،اذا ب5قيتُ م5ن ه5ذا الفخ5ر ال5عظيم والش5رف
املبني ممنوعا ً بعيدا ً محروما ً مهجورا ً "
وف55ي ن55فس ي55وم ص55عوده55ا أرس55ل ح55ضرة امل55ول55ى ب55رق55ية ال55ى امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لوالي55ات املتح55دة ي55علن
ف 55يها ه 55ذا ال 55نبأ املح 55زن  ،ث 55م ش 55رح ع 55لو م 55قام 55ها وس 5ّ 5مو ق 55دره 55ا  ،وط 55لب م 55ن أح 55باء الش 55رق وال 55غرب الح 55داد
ال55رس55مي مل55دة ت55سعة أشه55ر  .وف55ي ن55فس ال55يوم أرس55ل أي55ضا ً رس55ال55ة ال55ى ع55موم أح55باء الش55رق ي55نعي ف55يها "
ب 55قية ال 55بهاء وودي 55عته " و " ث 55مرة الشج 55رة االزل 55ية " و " م 55شعل ال 55حب وال 55وداد " و " م 55عدن
ال55لطف وال55حنان " و " مظه55ر ال55كرم وال55سخاء "  .ان ح 55ضرة امل 55ول 55ى ل 55م ي 55كن م 55تواج 55دا ً أث 55ناء ت 55شييع
جنازتها ولكنه سبق أن أشار الى دفنها على سفح جبل الكرمل لتكون بالقرب من املقام االعلى .
ي55روي ال55سيد ع55لي ن55خجوان55ي ال55ذي تش55رف ب55لقاء ال55ورق55ة ال55عليا وق55ضى س55نني م55ن أي55ام ط55فول55ته وش55باب55ه ف55ي
ح5يفا  ،ث5م ع5اد ال5يها ب5عد س5نني ط5وي5لة ليس5تقر ف5ي ح5يفا ع5ضوا ً ف5ي ب5يت ال5عدل االع5ظم االل5هي  ،ي5روي ل5نا
قصة وفاة بهائية خانم وتشييع جنازتها بالعبارات التالية :
] ت5وف5يت ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ي5وم  15ت5موز ع5ام  1932ع5ن ع5مر ن5اه5ز ال5سادس5ة وال5ثمان5ني ع5ام5ا ً .
انتش 55ر ال 55خبر ف 55ي م 55دي 55نة ح 55يفا وع 55كا وال 55قدس ونش 55ر ف 55ي الج 55رائ 55د وت 55ضمن ال 55خبر ب 55داي 55ة ال 55كلمات امل 55كنون 55ة
ل5حضرة ب5هاءاهلل ال5تي ت5بدأ  :ي5ا اب5ن ال5روح  ،ب5بشارة ال5نور أبش5رك ف5اس5تبشر ب5ه وال5ى م5قر ال5قدس
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أدع5وك ت5حصن ف5يه لتس5تري5ح ال5ى أب5د االب5د  .وم5ن ث5م ج5اء  :ت5نعي أس5رة امل5غفور ل5ه ال5سير ع5بدال5بهاء
ع5باس م5ع ع5ميق االس5ى والح5زن ب5هائ5ية خ5ان5م ش5قيقة ال5سير ع5بدال5بهاء ع5باس ال5تي ت5وف5ت ف5ي ت5مام ال5ساع5ه
ال55واح55دة ص55باح55ا ي55وم  15ت55موز  .س55تبدأ م55راس55م ت55شييع ج55نازت55ها م55ن م55نزل55ها ف55ي
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ف55ي

ت5مام ال5ساع5ه ال5راب5عه وال5نصف م5ن ي5وم الس5بت امل5واف5ق  15ي5ول5يو  " .ان وف5اة ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ي5عتبر
الح 55دث االك 55ثر أه 55مية م 55نذ وف 55اة ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء ع 55ام  . 1921ج 55اء ج 55م غ 55فير م 55ن ال 55ناس ل 55لمشارك 55ة ف 55ي
ت 55شييع ال 55جنازة ح 55يث ج 55اءوا م 55ن ع 55كا وأب 55و س 55نان ون 55اب 55لس وي 55اف 55ا وال 55قدس وس 55ارت م 55ئات ال 55سيارات خ 55لف
م 55وك 55ب ال 55جنازة  .م 55ن ب 55ني ال 55شخصيات ال 55تي ج 55اءت ع 55مدة ح 55يفا وم 55ندوب امل 55نطقة ال 55شمال 55ية لفلس 55طني ،
وب5ال5طبع االح5باء امل5قيمون وال5زائ5رون  .ق5رأت ص5الة امل5يت ف5ي ب5يت ح5ضرة ع5بدال5بهاء ف5ي ال5صال5ة ال5رئ5يسية ،
ث5م ح5مل ال5صندوق ع5لى أك5تاف االح5باء واالص5دق5اء ون5قل ال5ى م5قره5ا امل5عني م5رورا ً ب5امل5قام االع5لى  .ل5قد ع5نيّ
ح55ضرة ول55ي أم55راهلل م55كان دف55نها وق55ال ل55وال55ده امل55يرزا ه55ادي ال55شيرازي ب55ما ي55جب ان ي55فعله ان ت55وف55ت ب55هائ55ية
وص55ى االح5باء ب5زي5ارة م5رق5ده5ا الش5ري5ف ي5وم5يا ً مل5دة ت5سعة أي5ام وق5د ح5دث
خ5ان5م وك5يف ي5جب أن ت5دف5ن  .ك5ما ّ 5 5
ذلك بالفعل [ .
وف5ي ي5وم ت5شييع ج5نازت5ها أراد ب5عض الفلس5طينيني ق5راءة رث5اء ف5ي م5دح ال5ورق5ة ال5عليا ول5كن ال5وق5ت ل5م ي5سمح
ب5ذل5ك  .وط5لب ال5بعض ع5قد ج5لسة ع5زاء ف5ي ب5يت ح5ضرة ع5بدال5بهاء ل5تقدي5م ال5عزاء ول5قراءة األش5عار ف5ي رث5ائ5ها
ول5كن ل5م ي5واف5ق ح5ضرة ش5وق5ي أف5ندي  ،ب5ل ق5ام ب5عد اس5بوع5ني ب5عمل م5أدب5ة ع5شاء ل5لفقراء وامل5ساك5ني وع5ام5ة
ال55ناس  .ع55قدت ه55ذه امل55أدب55ة ي55وم  25أغس55طس ع55ام  1932ف55ي ح55دي55قة م55نزل ح55ضرة ع55بدال55بهاء ف55ي ح55يفا ،
وك55ان ال55سيد ع55لى ن55خجوان55ي ح55اض55را ً ف55ي ذل55ك االج55تماع ال55تاري55خي  .إن55شغل ع55دد ك55بير م55ن االح55باء ف55ي
ُوض5عت ط5اول5ة ك5بيرة ف5ي م5نتصف الح5دي5قة لخ5دم5ة
االع5داد ل5ه م5ن ت5نظيف وت5رت5يب واع5داد ال5طعام وت5قدي5مه 5 5 5ِ .
م5ائ5ة ش5خص ول5كن ج5اء ح5وال5ي أل5ف ش5خص  ،ك5ما ُن5صبت خ5يمة ف5ي الح5دي5قة لج5لوس ه5ذا ال5عدد ال5كبير م5ن
ال5ناس وح5ماي5تهم م5ن ح5رارة ال5شمس  .ت5برع ح5ضرة ش5وق5ي أف5ندى ب5مبلغ م5ائ5ة ج5نيه اس5ترل5يني إل5ى ب5لدي5ة
ح55يفا ب55اس55م ال55ورق55ة ال55عليا ل55صرف55ها ع55لى ال55فقراء وامل55ساك55ني  ،وك55ان ي55عد ه55ذا امل55بلغ ك55بيرا ً ان55ذاك  .وق55د أع55لن
عن هذا التبرع في الجرائد وشكلت لجنة خاصة الستقبال طلبات املحتاجني وصرف االعانة لهم .
ف5ي اي5ران ع5قدت م5جال5س ت5أب5ني ف5ي ك5اف5ة ال5جام5عات ال5بهائ5ية املح5لية وامل5ناط5ق وامل5حاف5ظات وش5ارك ف5يه ع5دد
ك55بير م55ن االح55باء  .وف55ي طه55ران ط55لب امل55حفل ال55روح55ان55ي أن ي55كف االح55باء ع55ن ال55عمل ي55وم  21ت55موز  ،وف55ي
ع5يد ال5نوروز ع5ام  1933أوق5فت ج5ميع م5ظاه5ر االح5تفال ف5ي اي5ران اع5زازا ً وت5كري5ما ً ل5ذك5راه5ا ال5عطرة  .وف5ي
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طه 55ران ع 55قدت م 55جال 55س ال 55تأب 55ني مل 55دة ت 55سعة أي 55ام م 55تواص 55لة وك 55ان 55ت ت 55قدم ف 55يها ال 55طعام للج 55ميع  ،واس 55تمرت
ج55لسات ال55تأب55ني ب55عد ذل55ك م55رة واح55دة ع55لى االق55ل شه55ري 5ا ً مل55دة ت55سعة أشه55ر م55تواص55لة  .ف55ي ه55ذه الج55لسات
ك5ان5ت ت5قرأ االرواح وامل5ناج5اة وت5لقى ال5كلمات ف5ي رث5اء ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا وم5قام5ها ال5رف5يع ف5ي االم5ر امل5بارك
 .وق 55د ت 55صادف وج 55ود ال 55سيدة /ك 55يث ران 55سوم كه 55لر
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ف 55ي اي 55ران ف 55ي م 55أم 55وري 55ة أم 55ري 55ة

خ5اص5ة ع5ندم5ا ت5وف5ت ال5ورق5ة ال5عليا  ،وه5ي ال5تي ك5ان5ت ف5ي ح5يفا ق5بل شه5ر واح5د م5ن وف5ات5ها وال5تقت ب5ها ه5ناك
وط5لبت م5نها ال5ورق5ة ال5عليا أن ت5بلغ ت5حيات5ها وأش5واق5ها ال5ى أح5باء اي5ران االع5زاء  .وله5ذا تح5دث5ت ال5سيدة كه5لر
ع5ن ح5يات5ها وذك5ري5ات5ها م5عها ف5ي ال5عدي5د م5ن ج5لسات ال5تأب5ني ال5تي ع5قدت ف5ي اي5ران وق5ال5ت " ان ل5قاءه5ا ق5بل
شه55ر واح55د م55عها ورس55ال55تها ل55كم ك55ان ي55شعرن55ي ب55ان55ها رس55ال55ة وداع55ية وان م55وع55د رح55يلها ق55د اق55ترب "  .ك55ما
ش 55ارك 55ت ال 55سيدة كه 55لر ف 55ي ج 55ميع ج 55لسات ال 55تسع االول 55ى امل 55تواص 55لة ال 55تي ع 55قدت ف 55ي م 55ناط 55ق م 55ختلفة ف 55ي
طه55ران  .وك55ان55ت ج55لسات55ها م55هيجة وم55ؤث55رة ل55درج55ه أن االح55باء ج55ددوا عه55ده55م م55ع الج55مال امل55بارك أن ي55مضوا
ق ُدما ً في تشييد صرح النظام العاملي الجديد الذي كان عزيزا ً على قلب الورقة العليا ومحط اهتمامها .
أق55ام55ت غ55ال55بية ال55جام55عات ال55بهائ55ية ف55ي ال55عال55م ج55لسات ت55أب55ني ع55لى ش55رف55ها وش55ارك ال55صغير وال55كبير وال55رج55ل
وامل 55رأة ف 55يها  .ف 55مثال رت 55ب االح 55باء ف 55ي اس 55ترال 55يا ج 55لسة ت 55أب 55ني خ 55اص 55ة وت 55كلم املتح 55دث ع 55ن ال 55حياة امل 55جيدة
وال5سيرة ال5عطرة له5ذه ال5سيدة ال5فاض5لة ف5ي ت5اري5خ االم5ر  ،وال5دور ال5هام ال5ذي ل5عبته ف5ي ح5فظ وح5ماي5ة االم5ر
امل5بارك  .أم5ا االح5باء ف5ي ن5يوزي5لند ف5قد ع5قدوا ج5لسة خ5اص5ة ق5رأت ف5يها م5قتطفات م5ن االث5ار امل5بارك5ة ث5م آث5ار
ح55ضرة ب55هاءاهلل وح55ضرة ع55بدال55بهاء ع55نها  ،ث55م ت55قدي55ر وع55رف55ان ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ل55لورق55ة ال55عليا  ،ث55م تح55دث
بعض الحضور ممن كان لهم شرف لقائها والتحدث معها اثناء زيارتهم لالراضي املقدسة .
دف55نت ب55هائ55يه خ55ان55م ع55لى س55فح ج55بل ال55كرم55ل ف55ي امل55كان ال55ذي ح55دده ل55ها ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ُمس55بقا  ،وب55عد
س55بع س55نوات أي ف55ي ع55ام  1939ت55م ن55قل ال55رف55ات ال55طاه55رة ل55لغصن االطه55ر واس55يا خ55ان55م م55ن ع55كا ال55ى ح55يفا
ليس5تقرا ع5لى س5فح ج5بل ال5كرم5ل وف5ي ن5فس امل5كان ت5قري5با ل5يحتضن ج5بل ال5كرم5ل رف5ات ال5رم5وز امل5قدس5ة ف5ي
ال5دي5ن ال5بهائ5ي ) ع5دا ح5ضرة ب5هاء اهلل ( وال5نفوس امل5قدس5ة ال5ثاب5ته ع5لى العه5د وامل5يثاق االل5هي وال5تي ض5حت
بالغالي والنفيس في سبيل امر موالهم ومحبوبهم .
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رثاء حضرة ولي امر اهلل
اس5تخدم ح5ضرة ول5ي أم5راهلل أج5مل ال5تعاب5ير وأك5ثره5ا اح5ساس5ا وره5فة ف5ي وص5ف ال5ورق5ة امل5بارك5ه ال5عليا وف5ي
ال5تعبير ع5ما ي5ختلج ف5ي ص5دره م5ن م5شاع5ر وأح5اس5يس ن5حوه5ا  ،ول5م نج5د ف5ي ج5ميع ال5توق5يعات ال5صادرة م5ن
ق5لمه امل5بارك ت5عاب5ير ُوج5مالً به5ذا االح5ساس وال5روح5ان5ية مل5ا ك5ان له5ذه ال5سيدة الج5ليلة م5ن م5قام ش5ام5خ وع5ظيم
ف 55ي ه 55ذا ال 55ظهوراالع 55ظم االل 55هي  .وف 55ي أول ت 55وق 55يع أص 55دره إل 55ى أح 55باء الش 55رق ي 55علن ف 55يها خ 55بر ص 55عوده 55ا
5ت ي5ا م5شعل ال5حب وال5وداد  ،اي5ن ان ِ
ج5اءت ه5ذه ال5كلمات  " :اي5ن ان ِ
5ت ي5ا م5عدن ال5لطف وال5حنان ،
5ت ي55ا م55طلع االن55قطاع ف55ي االب55داع  ،اي55ن انِ 5
5ت ي55ا مظه55ر ال55كرم وال55سخاء  ،اي55ن انِ 5
اي55ن انِ 5
5ت ي55ا
ودي55عة ال55بهاء ب55ني م55أل االن55شاء وب55قيته ب55ني ع55باده ون55فحة ق55ميصه ل55لخاليق اج55معني  ".وف 55ي
5ت ال5تي ص ِ
م55كان اخ55ر م55ن ن55فس ال55توق55يع امل55بارك  " :ي5ا ورق5ة ال5عليا ان ِ
5برت ف5ي اهلل ف5ي ح5يات5ك م5نذ
ِ
5ملت ف55ي س55بيله م55ا ال تح55مله اال اهلل ب55نفسه ال55غال55بة ع55لى امل55مكنات وم55ن
ن55عوم55ة اظ55فارك وتح5
ق5بله مبشّ 5ره ال5كري5م وم5ن ب5عده غ5صنه امل5بارك امل5تعال5ي امل5متنع ال5فري5د  .يس5تبرك5ن ب5ان5فاس5كِ
اه55ل م55أل االع55لى وي55طوف55ن ح55ول55ك س55كان رف55رف ال55بقاء وتشه55دك ب55ذل55ك ارواح ال55قاص55رات ف55ي
س 55رادق ال 55عظمة وع 55ن ورائ 55هن ل 55سان اهلل ال 55صادق ال 55ظاه 55ر ال 55بدي 55ع ط 55وب 55ى ل 55ك وح 55سن م 55آب
وبشرى لك وخير اياب ".
واض55اف ح55ضرت55ه  " :ب55عد ص55عود ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ال55ى امل55لكوت االب55هى اخ55ذ ذل55ك الس55راج ل55لمأل االع55لى
ه5ذا ال5ضعيف ف5ي ك5نف م5حبته  ،وش5جعتني ودل5تني ب5كل ل5طف وش5فقه ب5ما ه5و الزم ل5لعبودي5ة

… ان ق5لمي

ول5سان5ي ع5اج5ز ع5ن ش5كرك  ،وال اس5تطيع أن أص5ف س5جاي5اك الح5ميدة أو اقّ 5در رش5حة م5ن رش5حات م5حبتك
ال5فائ5ضة أو أص5ف ح5ادث5ة م5ن ح5وادث ح5يات5ك ال5ثمينه  .ان روح5ك امل5قدس5ة ف5ي امل5حضر االل5هي ش5فيع ه5ذا
ال5عبد ال5ضعيف  ،وف5ي ه5ذا ال5عال5م ال5حال5ك ف5ان ذك5راك ال5عطرة ان5يس وع5ضد ه5ذا ال5عبد  .ان ُم5حياك الج5ميل
م5نقوش ع5لى ق5لبي املج5روح واب5تسام5تك ال5عذب5ة م5طبوع وم5حفوظ ف5ي اع5ماق ف5ؤادي الح5زي5ن  .ال ت5نسيني ف5ي
س5اح5ة ع5ز ال5كبري5اء وال تح5رم5يني م5ن ام5دادات ال5حي ال5قدي5ر واه5دي5ني ف5ي امل5لك وامل5لكوت ب5ما ه5و أن ِ
5ت اع5لم
ب55نواي55ا ه55ذا ال55عبد  ".وف55ي ن55هاي55ة ه55ذا ال55توق55يع ال55كري55م ي55أم55ر ح55ضرة ول55ي أم55راهلل االح55باء ق55اط55بة ف55ي الش55رق
وال5غرب ي5اي5قاف ك5اف5ة االح5تفاالت واالع5ياد االم5ري5ة مل5دة ت5سعة اشه5ر " اع5زازا ً مل5قام5ها امل5تعال5ي امل5نيع "
وي55طلب م55ن االح55باء ع55قد م55جال55س ت55أب55ني وع55زاء ف55ي ك55ل م55دي55نة وق55ري55ة ل55يذك55روا ت55لك ال55ودي55عة االل55هية ب55كل اك55رام
٢٤

ويمج55دوا س55جاي55اه55ا ون55عوت55ها امل55لكوت55يه  .ك55ما ط55لب ح55ضرة امل55ول55ى م55ن االح55باء ان اس55تطاع55وا ت55أج55يل
ّ5
وتج55ليل
افراحهم الخاصة ملدة سنة واحدة " اظهارا ً واثباتا ً لحزنهم وكربتهم في هذا املصاب االليم ".
وب5عد ع5دة اشه5ر ارس5ل ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ت5وق5يعا ً آخ5ر ال5ى اح5باء اي5ران م5ؤرخ  13دي5سمبر 1932م ع5بّر
ف5ي ب5داي5ة ال5توق5يع ع5ن م5شاع5ره ال ّ5جياش5ه وع5واط5فه ال5قلبيه ن5حو ف5قدان ه5ذا ال5كنز ال5ثمني االل5هي ح5يث ت5فضل
بقوله املنيع :
" ي55ا س55ليلة ال55بهآء  ،أب55كى ع55ليك ف55ي ج55نح ال55ليال55ي ك55بكآء ال55فاق55دي55ن وف55ي األس55حار ان55اج55يك
ب5لسان ق5لبي وك5ل ج5وارح5ي وارك5ان5ي وأك5رر إس5مك امل5حبوب وأن5وح ع5لى ف5قدان5ك وم5ظلوم5يتك
وب5الي5اك وع5ظيم ح5بك إي5اي وم5ا تح5ملت م5ن ال5بأس5اء وال5ضراء وال5ذل5ة وال5هوان وال5هم وال5غم
خ5ال5صا ل5وج5ه م5والك وش5غفا لح5لفاء ح5بك ب5ني ال5خالئق اج5معني  .ك5لما أذك5رك وأش5اه5د وج5هك
ال5بسيم ف5ي م5نام5ي وأط5وف ح5ول رم5سك الش5ري5ف ف5ي ال5ليال5ي واالي5ام يلته5ب ن5يران ال5شوق
ف5ي م5هجتي واح5شائ5ي و ي5نصرم ح5بل اص5طباري وت5ذرف دم5وع5ي وت5ظلم ال5دن5يا ف5ي ع5يني
وك5لما ات5ذك5ر م5ا اص5اب5تك ف5ي اواخ5ر اي5ام5ك م5ن االت5عاب وامل5حن وامل5كاره واألس5قام وات5صور م5ا
ي5حيطك ف5ي ه5ذا ال5حني ف5ي الح5رم االق5صى ف5ي ب5حبوح5ة ال5فردوس ح5ول خ5يام ال5عز وال5كبري5ا
م5ن ال5عزة وال5رخ5اء وال5نعم وامل5واه5ب واآلالء وم5ا ان5ت ع5ليه م5ن ال5قدرة واملج5د وال5جالل وال5فرح
وال55ظفر واالب55تهاج ي55تخفف ث55قل اح55زان55ي وت55نقشع غ55يوم اش55جائ55ي وت55سكن ح55رارة ل55وع55تي
ِ
وينطلق ل5سان5ي ش5كرا ً ألب5ك وم5والك ال5ذي خ ِ
5تباك ب5ني األم5اء وس5قاك م5ن ف5مه
5لقك وس5واك واج
األع5لى و ك5شف ب5رق5ع الس5تر ع5ن ك5ينون5تك وج5علك امل5ثل األع5لى ل5ذوي ق5راب5تك ون5فحة ق5ميصه
ل5لخالئق اج5معني  ،ح5ينئذ ي5تقوى ع5زم5ي للس5لوك ف5ي م5نهجك واألس5تقام5ة ف5ي س5بيل والئ5ك
واالق5تداء ب5ك والتخ5لق ب5اخ5الق5ك واظ5هار م5ا ك5نت ت5تمناه ل5نصرة ه5ذا األم5ر األوع5ر األع5ز األرف5ع
املقدس البديع " .
وف5ي أروع م5ثال ل5لوف5اء وال5تقدي5ر ي5طلب ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ال5شفاع5ة م5ن ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا وه5و أس5مى
م 55ا ي 55مكن ان ي 55صدر م 55ن ش 55خص ه 55و اي 55ة اهلل ع 55لى االرض وول 55ي االم 55ر وامل 55رج 55ع االع 55لى ودل 55يل ع 55لى امل 55حبة
العميقة التى يكنها لها حيث قال جلت عظمته :
" أن إش55فعي ل55ي ت55لقاء ع55رش ال55كبري55آء ي55ا ش55فيقه ال55ورى ف55ي امل55أل األع55لى  ،وان55قذي55ني م55ن
غ5مرات الح5زن واألس5ى وق5دّري ل5ي والح5بتك ف5ي ن5اس5وت االن5شاء م5ا ي5كشف ب5ه ك5رب5نا وت5طمئن
٢٥

ق 55لوب 55نا ويخ 55مد زف 55ير حس 55رات 55نا وت 55قر اع 55يننا وتتحقق آم 55ال 55نا ف 55ي ال 55دن 55يا واآلخ 55رة ي 55ا م 55ن
اص 55طفاك اهلل ب 55ني ط 55لعات ف 55ردوس األب 55هى وج 55علك ع 55زي 55زة ف 55ي م 55لكه  ،وذ َ5ك ِ 5
5رك ف 55ي ص 55حيفة
الحمرآء بذكر فاح به اريج املسك وتعطر منه مشام العاملني " .
ثم يتحدث حضرة شوقي افندي عن صفاتها وسجاياها امللكوتيه بهذه الكلمات :
" يشه55دك امل55أل االع55لى وع55ن ورائ55هم ن55فس اهلل امل55هيمنة ع55لى االرض55ني وال55سموات ب55ان55ك ك55نتِ
م55دى أي55ام55ك م55ن ب55دو ن55شئتك إل55ى خ55ات55مة ح55يات55ك مظه55ر ص55فات أب55ك ال55عزي55ز ال55فري55د  ،وث55مرة
دوح5ته وس5راج م5حبته وآي5ة س5كينته وم5ظلوم5يته وس5بيل ه5داي5ته وواس5طة ف5يوض5ات5ه ون5فحة
ق5ميصه و م5الذ أح5بائ5ه وام5ائ5ه ورداء كَ 5ر ِم ِ5ه وف5ضله  ".ام55ا م55شاع55ر ح55ضرة امل55ول55ى ف55ي ه55ذا امل55صاب
الجلل وأحاسيسه بفقدانها وما يمكن ان يوفيها حق قدرها  ،فقد عبّر عنها بهذه العبارات :
" ي5ا ب5قية األن5وار وث5مرة ام5ر رب5نا امل5ختار  ،ب5أف5ول ِ
5ك ع5ن م5غرب ه5ذه ال5بقعة االح5دي5ة امل5بارك5ه
ال5بيضاء ق5د ب5دل ي5وم5نا ب5ال5ليل وف5رح5نا ب5ال5فزع االك5بر  ،ب5فقدان ِ
5ك اب ّ
5يضت أع5يننا م5ن الح5زن
ب5ما تج5ددت ت5لك ال5فاج5عة ال5عظمى وال5رج5فة ال5كبرى م5صيبة اخ5ك ال5حنون وم5والن5ا ال5شفوق
ول55يس ل55نا م55ن مه55رب اال ن55فثات روح55ك ال55طاه55رة ال55نورآء وال م55ن م55أم55ن اال ش55فاع55تك ل55نا ب55أن
ي55لهمنا ص55برا م55ن ع55نده وي55قدّر ل55نا ف55ي ال55نشأة االخ55رى اج55ر ل55قائ55ك وال55وف55ود ف55ي س55اح55تك
والنظر الى محياك واالقتباس من انوارك ".
ويمج55د م55قام55ها ال55شام55خ وي55طلق ع55ليها ل55قب "ح5وري5ة
ّ5
وف55ي ال55ختام ي55طري وي ّ 5عطر ع55ليها ب55أج55مل ال55كلمات
البهاء " بل ويبارك من يقتدى بها ويزور مرقدها الشريف ويطوف حوله حيث قال قوله املنيع :
" ي55ا ح55وري55ة ال55بهآء  ،ع55ليك م55ن ال55ثنآء اط55يبها وازك55اه55ا وم55ن ال55صلوات اك55ملها واب55هاه55ا  ،ي55ا
وح55بك اي55اي ع55ظيم ال ي55نسى ،
ق55رة ع55يني وم55حبوب55ة فؤادي  ،ف55ضلك ع55لىّ ك55بير ال ي55خفى 5ّ ،
ط55وب55ى أل55ف ط55وب55ى مل55ن ي55حبك وي55قتبس م55ن أن55وارك وي55ثنى س55جاي55اك وي 5عّظم ق55درك وي55قتفى
اث 55رك ويشه 55د مل 55ظلوم 55يتك وي 55قصد م 55ضجعك وي 55طوف ح 55ول رم 55سك الش 55ري 55ف ف 55ي ال 55ليال 55ي
واالي5ام  ،وال5وي5ل وال5عذاب مل5ن ي5جاح5د ش5أن5ك وي5نكر خ5صال5ك وينح5رف ع5ن م5نهجك ال5واض5ح
الالئح املستقيم ".

٢٦

مقام الورقة املباركة العليا
ت5حتل ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا م5قام5ا خ5اص5ا ورف5يعا ف5ي ه5ذا ال5ظهور وق5د حّ 5دده ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ب5أن5ه أع5لى
وأرفع من مقام حضرات أيادي أمراهلل وحروف الحي  ،وجاء في أحد الواح حضرة بهاء اهلل :
" ي5ا أي5تها ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5نوراء  ،غ5ني وت5غني ع5لى أف5نان دوح5ة ال5بهاء ه5ذه ال5كلمة ال5عليا
ان55ه ال ال55ه اال ه55و رب االخ55رة واالول55ى  ،ق55د ج55علناك م55ن خ55يرة االم55اء واع55طيناك م55قام55ا ل55دى
ال5وج5ه ال5ذي م5ا س5بقته ال5نساء ك5ذل5ك ف5ضلناك وق5دم5ناك ف5ضال م5ن ل5دن م5ال5ك ال5عرش وال5ثرى .
ق5د خ5لقنا ع5ينك مل5شاه5دة أن5وار وج5هي واذن5ك الس5تماع اي5ات5ي وه5يكلك ل5لقيام ل5دى ال5عرش ،
ان اش5كري رب5ك م5ول5ى ال5ورى  .م5ا أح5لى ش5هادة الس5درة ل5ورق5تها وال5دوح5ة االح5دي5ة ل5ثمرت5ها ،
ب5ذك5رى اي5اه5ا ت5ضوع رائ5حة امل5سك  ،ط5وب5ى مل5ن وج5د وق5ال ل5ك الح5مد ي5ا رب5ي ال5بهي االب5هى
وم5ا اح5لى ح5ضورك ل5دى ال5وج5ه ون5ظرى ال5يك وع5ناي5تي ال5يك وف5ضلى ع5ليك وذك5رى اي5اك ف5ي
هذا اللوح الذي جعلناه اية عنايتي لك في السر واالجهار ".
وه55ناك ال55واح ع55دي55دة ص55ادرة م55ن ي55راع55ة ح55ضرة ع55بدال55بهاء ال55ى ش55قيقته ال55عزي55زه وع55لى االخ55ص ع55ندم55ا ك55ان
ب55عيدا ً ع55نها ي55عرب ف55يها ع55ن ش55وق55ة واش55تياق55ه ل55ها وح55نينه ل55لقائ55ها  ،ف55قد ج55اء ف55ي أح55د األل55واح  ":ي55ا ش55قيقتي
ال5شفيقه ان5ك ف5ي ذك5راي ل5يال ون5هارا ً وال أس5تطيع أن أن5ساك  ،ف5ي ال5حقيقة ال أت5أس5ف أو أتحس5ر ع5ليك  ،ب5ل
ك5لما أت5ذك5ر م5ا ورد ع5ليك م5ن امل5حن واالالم ف5ان ال5دم5وع تس5رى ط5واع5ية م5ن ع5يون5ي " .وف5ي ل5وح اخ5ر ت5فضل
ال 55غصن االع 55ظم ب 55ما ي 55لي  " :ي 55ا ش 55قيقتي ال 55شفيقة ال 55روح 55ان 55يه  ،ب 55فضل ع 55ناي 55ة اهلل ال 55علي ال 55قدي 55ر أرج 55و ان
ت 55كون 55ي ف 55ي ظ 55ل ح 55فظ وح 55ماي 55ة الج 55مال امل 55بارك  .إن ُم 55حياك أم 55ام وج 55هي ل 55يال ون 55هارا ً وأن 55ت ف 55ي خ 55اط 55ري
دوم 55ا  ".واي 55ضا  " :ي 55ا ش 55قيقتي ب 55ل ش 55فيقتي ال 55عزي 55زه ل 55قد اق 55تاض 55ت ال 55حكمة االل 55هيه أن أف 55ترق ع 55نك م 55ؤق 55تا
والتح5مل وال5ت ّوس5ل  .ط5امل5ا ان ِ
5ت ه5ناك ف5ان5ني م5رت5اح ت5مام5ا ً ،
ّ5
ول5كنني مش5تاق ال5يك إل5ى ح5د ب5عيد وع5ليّ ال5صبر
5طري
وب55مشيئة اهلل أرغ55ب ف55ي زي55ارة م55صر ه55ذه االي55ام  .ب55ال55نياب55ة ع55ني ض55عي رأس55ك ع55لى ال55عتبة امل55بارك55ه وعّ 5
ش5عرك ووج5هك ب5تراب5ه واط5لبي م5نه ت5اي5يدي ف5ي الخ5دم5ة ح5تى اوف5ق ان5شاء اهلل ب5أداء ق5طرة م5ن بح5ر ال5عبودي5ة
مقابل الطاف حضرة الرحمن الالمتناهيه ".
وف55ي رس55ال55ة أخ55رى ل55حضرة ع55بدال55بهاء ع55ندم55ا ك55ان ف55ي ح55يفا  ،ي55بدو ان ال55ورق55ة ال55عليا ق55د غ55ادرت ال55ى ع55كا
وم 55كثت ب 55ره 55ة م 55ن ال 55زم 55ن ُ ،ي 55عرب ل 55ها ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء ع 55ن م 55شاع 55ره وش 55وق 55ه وح 55نينه ل 55ها ف 55يقول  " :اي 55تها
٢٧

ال55شقيقة ال55روح55ية  ،ان55ني ع55لى س55فح ج55بل ال55كرم55ل وع55ند م55قام اي55ليا واذك55ر ال55ورق55ة ال55عليا وأح55باء اهلل وام55ائ55ه .
اق5ضي االي5ام ب5ال5كتاب5ة  ،وف5ي ال5ليال5ي ب5تالوة امل5ناج5اة وأح5يان5ا ً ف5ي ال5فراش ل5لراح5ة وال5شفاء  .وع5لى ال5رغ5م م5ن
ب55عدن55ا ظ55اه55ري55ا ول55كن أذك55رك ف55ي ج55ميع االوق55ات  .ال أن55ساك ول55و ل55دق55يقة واح55دة وع55لى ال55رغ55م م55ن ب55عدن55ا ول55كن
ن 55حن ق 55ري 55بني  .ان 55نا ف 55ي م 55حفل واح 55د وم 55نزل واح 55د وف 55ي ظ 55ل ال 55خيمة االل 55هية وق 55باب ع 55ناي 55ة ح 55ضرة امل 55ول 55ى
الالمتناهية " .
وه55ناك رس55ال55ة ل55حضرة ع55بدال55بهاء م55وج55هة ل55لحاج م55يرزا ح55سن الخ55راس55ان55ي ي55قول ف55يها  " :م55ن ي55وم ال55صعود
ك55ان55ت ال55شقيقة م55ن ش55دة ح55زن55ها وأمل55ها ع55ليلة وض55عيفة ون55حيفة ل55درج55ة ك55ادت أن ت55نتهي  .وع55لى ال55رغ55م م55ن أن
غ5اي5ة أم5لها ك5ان ال5عروج وال5صعود ل5لعوال5م االل5هية ول5كنني ت5أث5رت م5ن م5شاه5دة ه5ذا ال5وض5ع  ،ث5م ع5رف5ت ان5ني
وهلل الح55مد ل55دي ص55دي55ق ج55يد م55ثل ج55ناب ال55حاج ي55مكنني أن أش55ارك55ه ه55ذه امل55شقة  .وم55ن أج55ل ت55غيير ال55جو ،
ق55ررت أن ارس55لها ال55ى م55صر  ،ع55لى ال55رغ55م م55ن أن ذل55ك س55يكون م55تعبا ً وش55اق 5ا ً ول55كن أدع55و اهلل أن ي55كون ع55لة
للروح والريحان " ...
وع55ندم55ا ق55ام ح55ضرة ع55بدال55بهاء ب55أس55فاره ال55تاري55خيه إل55ى أورب55ا وأم55ري55كا ك55ان دائ55ما ً ي55فكر ب55شقيقته امل55اج55ده
وي5خبره5ا ع5ن اح5وال5ه ورح5الت5ه ب5ل وك5ان دائ5م ال5سؤال ع5ن ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ال5ذي ل5م ي5كن ق5د ت5جاوز ع5مره
الخ5مسة عش5ر رب5يعا ً  ،ف5عندم5ا وص5ل ن5يوي5ورك ارس5ل ال5برق5ية ال5تال5يه ل5لورق5ة ال5عليا  " :اي5تها ال5ورق5ة ال5رح5مان5ية
5لت ن55يوي55ورك وان55ا ف55ي ص55حة ج55يدة  ،وان55ني دوم55ا أف55كر فِ 5
5يك وات55ضرع ال55ى س55اح55ة ج55مال ال55قدم
ال55عليا  ،وصُ 5
ب 55كل عج 55ز وان 55كسار أن ي 55حفظك ف 55ي ك 55هف ح 55فظه وح 55ماي 55ته .ان 55نا ف 55ي ك 55ل روح وري 55حان وآم 55ل ان ت 55كون 55ي
م 55حفوظ 55ة وم 55صون 55ه ف 55ي ظ 55ل ع 55ناي 55ته  .ي 55رج 55ى اب 55الغ 55ي ب 55الس 55رع 55ة امل 55مكنه وب 55ال 55تفصيل ع 55ن ح 55ال روح 55ا خ 55ان 55م
وشوقي افندي دون اخفاء أي شيء وهذا أفضل  .بلغي اشواقي الى الجميع ".
وف55ي رس55ال55ة اخ55رى ي55بدو ان ح55ضرة ع55بدال55بهاء ك55ان ف55ي ع55كا وق55د س55اف55رت ال55ورق55ة ال55عليا ال55ى ح55يفا ل55لراح55ة
واالس 55تجمام وق 55د ارس 55ل ل 55ها م 55ول 55ى ال 55ورى ال 55رس 55ال 55ة ال 55تال 55يه  " :ي 55ا ش 55قيقتي ال 55روح 55يه وش 55فيقتي ال 55وج 55دان 55يه
ان5شاء اهلل ك5ان ج5و ح5يفا ط5يبا ً وج5يدا ً وإن5ي آم5ل م5ن ف5ضل ول5طف ج5مال ال5قدم أن ي5منحك ال5صحة وال5راح5ة .
ان5ك ف5ي خ5اط5ري ل5يال ون5هارا ً  ،وق5د رغ5بت خ5الل ه5ذه االي5ام ان ات5ي ال5ى ح5يفا ل5زي5ارت5كم ول5كن ك5ثرة امل5شاغ5ل
واملتاعب لم تسنحا لي الفرصة

… قبّلي شوقي افندي الوردة الجديده في حديقه املالحة ".

أم5ا ب5النس5بة ل5توق5يعات وآث5ار ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ف5قد س5بق ان ن5قلنا اج5زاء م5ختلفه ع5نها ت5بني امل5كان5ة امل5رم5وق5ة
ال5تي اح5تلتها ه5ذه ال5سيدة ال5فاض5له ف5ي االم5ر امل5بارك وق5د وص5فها ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل ف5ي آث5اره وأع5طاه5ا
٢٨

ال5قاب5ا م5ختلفه م5ثل  :ال5ثمرة االزل5ية لس5درة امل5نتهى  -ال5تذك5ار ال5وح5يد لشج5رة ط5وب5ى – م5عدن ال5وف5اء  -ب5قية
ال 55بهاء وودي 55عته  -م 55شعل ال 55حب وال 55وداد  -مظه 55ر ال 55كرم وال 55سخاء  -م 55طلع االن 55قطاع ف 55ي االب 55داع  -ورق 55ة
5دري ألف5ق ال5عزة االب5دي5ة  -س5ليلة ال5بهاء  -ح5وري5ة ال5بهاء -
دوح5ة ال5بقاء  -ال5ورق5ة ال5بهية ال5نوراء  -ال5كوك5ب ال ّ
ش 55فيعة ال 55ورى ف 55ي امل 55أل االع 55لى – س 55يدة أه 55ل ال 55بهاء  .إن ك 55ل ه 55ذه االل 55قاب ال 55تي أس 55بغت ع 55ليها ل 55م ي 55كن
غ55ري55با ح55يث ان ال55ورق55ة امل55بارك55ه ال55عليا ت55عتبر اول ام55رأة ف55ي ت55اري55خ االدي55ان ال55تي ي55وك55ل ال55يها ادارة وزع55ام55ة
م5جتمع دي5ني ع5امل5ي م5ثل ال5دي5ن ال5بهائ5ي وق5د انج5زت ذل5ك ب5كل ق5درة واق5تدار خ5الل غ5ياب ح5ضرة ع5بد ال5بهاء
ع5ن االراض5ي امل5قدس5ة وع5لى االخ5ص ع5ندم5ا س5اف5ر ال5ى م5صر واورب5ا وام5ري5كا ح5يث اوك5ل ال5يها ج5ميع ام5ور
ال5عائ5لة امل5بارك5ة واالم5ور االخ5رى امل5تعلقة ب5حفظ امل5رك5ز ال5عامل5ي م5ن ال5ناق5ضني  .وف5ي امل5رة االخ5رى ف5ي دورة
ال55والي55ة ال55عظمى ع55ندم55ا غ55اب ح55ضرة ول55ي ام55راهلل ع55دة م55رات ع55ن ح55يفا ك55ان55ت امل55رج55ع االع55لى للج55ميع  ،وق55د
ارس5ل ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ال5رس5ال5ة ال5تال5يه ال5ى اح5باء الش5رق ب5تاري5خ اب5ري5ل  " : 1922ان ه5ذا ال5عبد ب5عد
وق55وع امل55صيبة ال55عظمى ص55عود ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ال55ى امل55لكوت االب55هى ق55د اب55تلي بش55ده م55ن ح55مالت اع55داء
ام5ر اهلل وغ5ال5به الح5زن واالس5ى ل5درج5ه ان وج5ودى ف5ي ه5ذا ال5وق5ت وف5ي ه5ذا امل5حيط ال ي5واف5ق ان5جاز وظ5ائ5في
امل 55قدس 55ة ال 55هام 55ه وله 55ذا اض 55طر ان اض 55ع االم 55ور االم 55ري 55ة س 55واء ف 55ي ال 55داخ 55ل او ف 55ي ال 55خارج ب 55يد ال 55عائ 55له
امل55قدس55ة امل55بارك55ه ال55تي ت55رأس55ها ح55ضرة ال55ورق55ة ال55عليا روح55ي ل55ها ال55فداء ح55تى ب55منه ت55عال55ى اكتس55ب ال55صحة
وال55قوة واالط55مئنان وال55نشاط ال55روح55ان55ي وم55ن ث55م اس55تطيع حس55ب رغ55بتي وم55رام55ي أن أم55سك ب55حبل الخ55دم55ه
بشكل كامل وأفوز بآمالي الروحانيه العاليه ".
ف5ال ع5جب اذا أن ت5حتل ه5ذه ال5سيدة ال5فاض5له م5قام5ا ً ه5و أرف5ع م5ن ح5ضرات أي5ادي أم5راهلل وح5روف ال5حي ،
وال ع55جب ان ي55أم55ر ح55ضرة ول55ي أم55راهلل االح55باء ف55ي الش55رق وال55غرب ب55اي55قاف ج55ميع م55ظاه55ر ال55فرح والس55رور
واالح5تفاالت مل5دة ت5سعة ش5هور إع5زازا ً مل5قام5ها ال5شام5خ ال5رف5يع  ،وأن ي5ذك5روا ت5لك ال5ودي5عة االل5هية ب5كل خ5ضوع
وخ55شوع  .وال ع55جب ان ي55كتب وي55رس55ل ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي عش55رات ال55رس55ائ55ل إل55ى أح55باء الش55رق وال55غرب
ب55ال55لغات ال55فارس55يه وال55عرب55يه واالنج55ليزي55ة ف55ي رث55اء م55ن ط55لب م55نها ال55شفاع55ة وس55ماه55ا " ش5فيعة ال5ورى ف5ي
ويمج 55د ك 55ل م 55ن ي 55قتدى ب 55ها ويّ 5 5عظم ق 55دره 55ا وي 55قتبس م 55ن ان 55واره 55ا وي 55طوف ح 55ول رم 55سها
ّ5
امل 55أل االع 55لى "
الشريف  .لقد اختارت لنفسها اال تتزوج خدمة لدينها العزيز ورغبة في خدمة أمر موالها الكريم .
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وف5ي ك5تاب ال5قرن ال5بدي5ع ش5بّه ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ش5خصيتها وم5قام5ها ب5ال5بطالت ال5خال5دات ف5ي ال5ظهورات
ال5ساب5قة م5ثا  :س5ارة وآس5يا وم5ري5م ال5بتول وف5اط5مة ال5زه5راء وال5طاه5رة ‘ اول5ئك ال5الئ5ي ف5قن ك5ل ب5نات ج5نسهن
في الدورات السابقة .
ف55ي أح55د ت55وق55يعات ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل االنج55ليزي55ة ال55ى اح55باء ال55غرب م55ؤرخ55ة  17ت55موز  1932ج55اءت ه55ذه
ال 55عبارات  " :ان االج 55يال ال 55قادم 55ه  ،واالق 55الم االك 55ثر اق 55تدارا ً م 55ن ق 55لمي ه 55ي وح 55ده 55ا ال 55قادره ع 55لى وص 55ف
وت 55قدي 55ر وع 55رف 55ان ع 55ظمة وج 55الل ح 55يات 55ها ال 55روح 55ان 55ية واي 55ضا ت 55عري 55ف ال 55دور امل 55ميز ال 55ذي ل 55عبته خ 55الل امل 55راح 55ل
امل55ضطرب55ة م55ن ال55تاري55خ ال55بهائ55ي وال55ى ال55بيان55ات ال55كثيره ال55تي ص55درت م55ن ي55راع55ة ح55ضرة ب55هاء اهلل وح55ضرة
عبدالبهاء في اطرائها وتمجيدها وهي اثار لم يتم نشرها بعد بني احباء الشرق والغرب ".
ك 55ما ج 55اء ف 55ي ت 55وق 55يع " دورة ب 55هاء اهلل "

of Baha’u’llah

 Dispensationل 55حضرة ول 55ي ام 55ر اهلل ال 55ى اح 55باء اهلل

وام 55اء ال 55رح 55من ف 55ي امل 55مال 55ك ال 55غرب 55يه امل 55ؤرخ  8ش 55باط  1934م 55ا ي 55لي :

" وم 55ع ص 55عود ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء

وع 55لى االخ 55ص وف 55اة ش 55قيقته ال 55الم 55عة ال 55عزي 55زه ح 55ضرة ال 55ورق 55ة امل 55بارك 55ة ال 55عليا  ،ال 55باق 55يه االخ 55يرة م 55ن ال 55عصر
ال55بطول55ي امل55جيد ي55كون ق55د إن55طوى أول ف55صل م55هيج م55ن ال55تاري55خ ال55بهائ55ي واخ55تتم ال55عصر ال55رس55ول55ي م55ن دي55ن
ح5ضرة ب5هاء اهلل  ".وع5لى ذل5ك ف5إن وف5اة ال5ورق5ة ال5عليا ت5عتبر ن5هاي5ة ل5لعصر ال5رس5ول5ي ال5ذي اب5تدأ ع5ام 1844م
وان 55تهى ع 55ام  1932وب 55داي 55ة ل 55عصر ال 55تكوي 55ن او ع 55صر االن 55تقال ال 55ذي ي 55متد ال 55ى ف 55تره غ 55ير م 55علوم 55ة ت 55مام5 5اً
وتنتهى مع بداية العصر الذهبي لدين حضرة بهاء اهلل .

آثار الورقة املباركة العليا
ت 55رك 55ت ل 55نا ب 55هائ 55ية خ 55ان 55م العش 55رات م 55ن ال 55رس 55ائ 55ل وال 55رق 55ائ 55م ال 55تي ج 55ادت ب 55ها ق 55ري 55حتها ب 55أج 55مل م 55ا ي 55كون م 55ن
ال 55تعبير ال 55فارس 55ي او ال 55عرب 55ي وك 55تبت ب 55اس 55لوب روح 55ان 55ي ب 55دي 55ع ال ي 55قل روع 55ة وج 55ماال ع 55ما ن 55زل م 55ن ال 55رم 55وز
امل5قدس5ة ف5ي ال5دي5ن ال5بهائ5ي  .وف5ي ع5ام  1982وب5مناس5بة م5رور خ5مسني س5نه ع5لى ص5عوده5ا أص5در امل5رك5ز
ال5بهائ5ي ال5عامل5ي ك5تاب5ا ً ي5ضم العش5رات م5ن اآلث5ار ال5كتاب5يه ال5تي ت5رك5تها ل5نا ب5قية ال5بهاء وودي5عته  .غ5ال5بية ه5ذه
ال55رس55ائ55ل ص55درت اث55ناء غ55ياب ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ع55ن االراض55ي امل55قدس55ة ح55يث ك55ان55ت ت55تول55ى ه55داي55ة وت55وج55يه
االح55باء وامل55حاف55ل وت55رد ع55لى رس55ائ55لهم وت55دع55وه55م ال55ى ال55توج55ه واالن55قياد ل55لغصن امل55متاز وول55ي االم55ر  ،ون55ظرا
ل5كثرة ه5ذه ال5رس5ائ5ل ن5كتفي ب5االش5اره ال5ى ال5رس5ائ5ل ال5تي ك5تبتها ال5ورق5ة ال5عليا ب5ال5لغة ال5عرب5يه اص5ال وب5عض
التراجم لرسائلها الفارسيه .
٣٠

ف55ي رس55ال55ة م55ؤرخ55ه 12مح55رم 1307هج55ري م55طاب55ق س55بتمبر 1889م55يالدي ج55اء م55اي55لي  " :غ5ب اه5داء م5ا
ب5قلبي م5ن االش5واق واظ5هار م5ا ح5وان5ي م5ن آالم ال5فراق االب5دى  ،ان5ني ت5ناول5ت ب5اي5دى ال5تشكر
وامل5منون5يه ال5نميقة ال5ودادي5ة ال5تي اع5رب5ت ع5ن ل5طائ5ف اخ5الق ت5لك ال5ذات الح5ميدة ال5صفات ،
وج5وه5ر ح5بك  ،ان5ي ل5م ازل ذاك5رة م5حاس5ن س5جاي5اك وش5ائ5قة م5شاه5دة م5حياك م5تذك5رة ب5اي5ام
ك5نت ف5ي ارغ5د ع5يش ب5لقيا ح5ضرت5ك  .م5تفكهة ب5فواك5ه ف5كاه5تك ل5عل اي5ام ال5وص5ال ت5عود ب5فضل
م55ن ل55ه ال55كرم وال55جود  .أرج55وه ع55ز وج55ل ب55قائ55ك ب55ال55عزة واالق55بال ح55ائ55زة ج55ميع اآلم55ال واس55ئله
ت 55عال 55ى ان ي 55رزق 55ني ل 55قياك ق 55ري 55با ان 55ه ق 55ري 55ب م 55جيب  .ه 55ذا وان 55ني اه 55دى ال 55تحيات ال 55فائ 55قة
الس55ت ادام اهلل وج55وده55ا  .م55ن ه55ذا ال55طرف ك55ل ي55سئلن ش55ري55ف
ّ5
والتس55ليمات ال55الئ55قه ل55حضرة
ال55خاط55ر ويه55دي55ن ال55ثناء والتس55ليم ادام اهلل وج55ودك55ن  " .وف 55ي رس 55ال 55ة اخ 55رى م 55وج 55هة ال 55ى رئ 55يسة
مج55لس ام55اء اهلل ف55ي ش55يكاغ55و ج55اءت ه55ذه ال55كلمات  " :ي5ا اخ5تي ال5عزي5زه ان ن5ميقتك اورث5تني ف5رح5اً
ح5بك واس5تغراق5ك ف5ي بح5ر م5حبة اهلل وات5حاد ام5آء اهلل
وس5رورا ً ب5ما دل5ت ع5لى خ5لوص5ك وش5دة ّ5
وأئ55تالف55هن ال55ذي اع55ظم م55وه55بة م55ن اهلل  ،ف55األن55س واألل55فة وال55حب م55ن ان55وار امل55لكوت وم55وه55بة
ع5ظيمة م5ن رب ال5جبروت ف5نشكره ع5لى ه5ذه ال5نعمة ال5عظمى وب5لغي اش5واق5ي امل5تكاث5رة ال5ى
ام 55ة اهلل م 55س ب 55ارن 55ي امل 55حترم 55ة  ،وان 55ي ادع 55و اهلل ان يؤي 55دك واي 55اه 55ا ع 55لى ال 55وص 55ول ب 55أع 55ظم
م55واه55به ف55ي م55لكوت55ه ال55عظيم وان55ي ب55لغت ت55حيات55كن وخ55ضوع55كن مل55ن اراده اهلل م55رك55ز عه55ده
القديم .
) االمه املسجونه  .بهائيه (

وف55ي رس55ال55ة م55ؤرخ55ه ش55وال  1340هج55ري ق55مري م55طاب55ق 28م55اي55و  1922ال55ى اح55باء خ55وس55ف ج55اء
مايلي :
" إل5هي إل5هي ت5ران5ي خ5ائ5ضا ف5ي ل5جج الح5زن واألس5ى مس5تغرق5ا ًف5ي ب5حار ال5كآب5ة وال5جوى
م55حترق ال55كبد م55ن ش55علة ال55فراق وم55ضطرم األح55شاء ب55لظى ن55يران االش55تياق  ،ت55رى ع55برات55ي
منسج 55مة ك 55ال 55سيل امل 55نهمر وزف 55رات 55ي م 55تصاع 55دة ك 55ال 55دخ 55ان املس 55تمر وض 55جيجي ال ي 55زول
وص5ري5خي ال ي5نقطع وح5نني فؤادي ال ي5فنى ف5إن ش5مس الس5رور ق5د غ5رب5ت ع5ن األفق االدن5ى
وان5وار الس5لوة واالص5طبار غ5اب5ت ع5ن ق5لوب األب5رار  ،ف5يا داه5ية ده5ماء ورزي5ة ع5ظما ق5د ت5فتت
ف5يها األك5باد وت5أج5جت ال5قلوب ف5ما ب5قى اال ال5هموم وال5كروب  ،وت5رى ي5ا آل5هي ف5ي ب5حبوح5ة
٣١

ت55لك امل55صيبة ال55كبرى واث55ناء ه55ذه ال55واق55عة ال55عظمى ف55الزال املخ55لصون ف55ي ال55ثياب ال55سوداء
وم5ع دوام ال5نياح وال5بكاء  ،ف5اذا ً ال5عصبة ال5عنود وال5ثلة ال5حقود ق5د هج5موا ب5كل ب5أس وش5دة
ع5لى اح5بائ5ك ال5ثاب5تني ف5ي عه5دك وم5يثاق5ك ه5جوم ال5ذئ5اب ع5لى االغ5نام وي5سعون بجه5د ت5ام
ف 55ي ه 55دم ب 55نيان عه 55دك امل 55تني وتخ 55ري 55ب ح 55صنك ال 55حصني وانح 55راف امله 55تدي 55ن ع 55ن ال 55طريق
الواضح املبني .
ف5يا ال5هي ان5ما أش5كو ال5يك وأب5ث ه5مّ ي وغ5ميّ واب5تالئ5ي ل5دي5ك وات5ضرع ب5باب اح5دي5تك واب5كى
وان5ادي5ك وان5اج5يك ي5ا رب5ي ال5حنون ب5عدم5ا اخ5ذت العه5د ال5صري5ح وامل5يثاق امل5نصوص امل5حكم
ال ب5اي5ماء وت5لوي5ح ان ي5توج5ه ال5كل ال5ى م5رك5ز عه5دك وال5قائ5م ب5ام5رك ح5تى ال ي5بقى ش5ك وري5ب
ل5لمرت5اب5ني وامل5بغضني وب5عدم5ا ق5ام ع5بدك ال5وح5يد ع5لى ن5صرة أم5رك وارت5فاع راي5تك ث5الث5ني س5نة
ي55دع55وا ال55ناس ال55يك خ55فيا وج55هارا وي55بث ت55عال55يمك واص55ول55ك ف55ي وج55ه األرض اك55ناف55ا واق55طارا
وي5رب5ى اح5بائ5ك ف5ي مه5د ال5علم وال5حكمة االل5هيه واالخ5الق وال5فضائ5ل ال5رح5مان5يه ل5يال ون5هارا
ويتح5مل م5ن هؤالء ك5ل ظ5لم وب5غي واف5تراء م5توال5يا ً وم5رارا ً وه5م ك5ان5وا ي5رص5دون ك5ل م5رص5د
ويهج55مون ع55ليه ب55أي م55ا ش55اؤا وق55دروا ع55توا ً واس55تكبارا ً ول55كن ب55نصرت55ك ال55قوي55ة وت55ائ55يدات55ك
الش5دي5دة ق5د خس5روا وض5ل س5عيهم ف5ي ال5حياة ال5دن5يا  ،وم5ا رب5حوا اال ت5بارا ً ودم5ارا ً ف5يا ال5هي
ب5عدم5ا اص5عدت5ه واق5مته ف5ي ج5وارك وب5ذل5ك ت5زل5زل5ت ارك5ان الس5رور وان5دهش5ت ق5لوب املخ5لصني
واح55اط دخ55ان ال55هموم وال55غموم س55طح األرض وارج55ائ55ها  .ف55حينئذ اول55و ال55بغضاء اغ55تنموا
ال5فرص5ة وخ5رج5وا م5ن ك5ل ال5طرق وه5م م5ن ك5ل ح5دب ينس5لون  ،ول5عرش عه5دك وم5يثاق5ك ي5ثلون ،
والصفيائك يضلون  ،ولكنهم لبنيان انفسهم يخربون وال يشعرون ما يفعلون .
ف5هيهات ه5يهات إن م5رك5ز عه5دك االوف5ى وال5قائ5م م5قام ع5بودي5تك ف5ي أم5رك االع5لى االب5هى ق5د
ك5تب ب5ارادت5ك وق5وت5ك ك5تاب5ا ً ال ي5ضل وال ي5نسى  ،وق5دّر ف5يه ب5تقدي5رك ال5عزي5ز ال5عليم ك5ل م5ا ي5جب
وي 55فرض ألع 55الء ام 55رك ف 55ي ه 55ذا ال 55حيز االدن 55ى ك 55تاب5 5ا ً ف 55يه ت 55فصيل ك 55ل ش 55ي ب 55حيث ال ي 55غادر
ص5غيرة وال ك5بيرة اال اح5صاه5ا وأق5ام م5قام ن5فسه ب5مشيتك غ5صنا م5ن دوح5ة ت5قدي5سك خ5ضال
ن55ضرا ً ط55ري55ا ً ث55اب55تا ً ن55اب55تا ً ق55ائ55ما ً دائ55ما ف55ي غ55يضة ف55ردان55يتك وح55دي55قة ص55مدان55يتك وه55و
ب5وج5هك ال5كري5م وع5ون5ك ال5قدي5م ي5دع5وال5ناس ال5يك وال5ى عه5دك وم5يثاق5ك ال5قوي5م وي5بث اوام5رك
وتعاليمك في مملكتك ويهدي عبادك الى سواء طريقك املستقيم .
٣٢

ف55يا ال55هي اس55ئلك ب55االي55ام ال55تي ص55رف55ها ن55ورك امل55بني وم55رك55ز عه55دك امل55تني ف55ي نش55ر ن55فحات55ك
وب 55ال 55ليال 55ي ال 55تي م 55ا اس 55تراح ف 55يها ال 55هيكل ال 55نحيف ال 55لطيف وك 55ان س 55اه 55را ً ف 55يها م 55ناج 55ياً
وم55سام55را ً م55نك س55اع55يا ً ف55ي ح55فظ أم55رك واول55يائ55ك  ،مج 5دّا ً ف55ي بس55ط ب55ساط ف55ضلك وع55طائ55ك
وأول5و ال5بغضاء ف5ي امل5هاد مس5تري5حون وع5لى ال5وس5ائ5د م5تكئون وب5امل5صائ5ب وال5بالي5ا ال5تي
ق5اس5يها وتح5ملها م5ن امل5عرض5ني واملش5رك5ني وامل5ارق5ني ف5ي اع5الء ك5لمتك ب5ان ت5حفظ اح5بائ5ك م5ن
س 55هام امل 55فتري 55ن وش 55بهات امل 55غلني وامل 55ضلني وث 55بتهم ف 55ي غ 55ياض عه 55دك وري 55اض م 55يثاق 55ك
وت55دخ55لهم ف55ي ج55نة رض55ائ55ك وت55حفظهم ف55ي ك55هف ح55ماي55تك وت55شملهم لح55ظات ع55ني ع55ناي55تك
وت5صون5هم م5ن ال5شقاق وال5نفاق وت5وف5قهم ع5لى االت5حاد واالت5فاق وتؤي5ده5م ع5لى خ5دم5ة ام5رك
ونشر آياتك وكلماتك انك انت الحي الدائم الناظر املقتدر العليم الحكيم " .
"  .....اخ5ذن5ا ب5يد ال5تكري5م ك5تاب5كم ال5كري5م امل5رس5ل … وت5لون5اه ب5كل ف5رح وان5بساط وانش5رح5نا
ص5درا ب5معان5يه ال5دال5ة ع5لى ال5صدق ال5خال5ص وال5ثبوت ال5كام5ل ع5لى ام5ر اهلل وال5رس5وخ ال5تام
ع55لى عه55د م55ول55ى االن55ام وش55كرتُ اهلل م55حبوب55ي االب55هى ع55لى ج55زي55ل ع55طائ55ه وع55ظيم اح55سان55ه
وب55دي55ع ان55عام55ه ب55ما خ55لق ت55لك ال55كينون55ات ال55روح55ان55يه وال55حقايق ال55نوران55يه املس55تفيضة م55ن
ش55مس ال55حقيقه واملس55تنيره م55ن ان55وار ال55قدس55ية ال55واق55فة ل55ألس55رار ال55خارق55ة ل55الس55تار ال55هات55كة
ل55حجبات اه55ل االش55ارات  ،وب55عث ن55فوس55ا زك55ية ط55يبة ال ت55منعهم ف55ي دي55ن اهلل ل55وم55ة الئ55م وال
ت5ر ّوع5هم ف5ي اث5بات ك5لمة اهلل ش5مات5ة ش5ات5م  ،ت5لك ن5فوس روي5ت غ5ليلهم وش5فيت ع5ليلهم وط5اب5ت
س 55رائ 55ره 55م وص 55فت ض 55مائ 55ره 55م وانش 55رح 55ت ص 55دوره 55م واس 55تبشرت ارواح 55هم وق 55رت ع 55يون 55هم
ب5مشاه5دة ن5ور الج5مال وت5تاب5ع ف5يض ال5كمال م5ن افق ال5جالل  ،ف5هنيئا ل5هم م5ن ت5لك ال5رغ5ائ5ب
وط5وب5ى ل5هم م5ن ح5صول ت5لك امل5واه5ب وان5ي م5ع ِع5ظم م5ا اع5تران5ي م5ن ال5بالي5ا وش5دة م5ا ان5ا ف5يه
م5ن ال5رزاي5ا ل5م ت5كن ل5ي س5لوة ف5ي ه5ذه امل5صيبة ال5تي داه5متني وال5رزي5ة ال5تي اص5اب5تني اال
انش55راح ص55دور األح55باء واس55تنشاق ط55يب ال55والء م55ن ري55اض ق55لوب االوداء وم55شاه55دة ب55وارق
ان5وار االت5حاد وال5وئ5ام ب5ني االص5فياء  ،ونش5ر ن5فحات امل5حبة وامل5ودة ب5ني ث5لة االخ5يار وع5صبة
األب 55رار  ،وان 55تشار ت 55عال 55يم اهلل ف 55ي ت 55لك األق 55طار وب 55ث وص 55اي 55ا ح 55ضرة ع 55بد ال 55بهاء ف 55ي ت 55لك
االشطار مع مراعاة الحكمة املسطورة في اآلثار وهذا ما أمر به اهلل العزيز املختار .
٣٣

وأرج5و اهلل وأت5ضرع ال5يه ب5كل عج5ز وان5كسار وخ5ضوع وخ5شوع واف5تقار أن ي5مّ دك5م ب5ام5دادات5ه
ال5غيبيه وي5فتح ع5لى وج5وه5كم اب5واب ال5فضل وال5رح5مة وي5هيأ ل5كم م5ا ت5تمنون5ه م5ن األل5طاف
ال5صمدان5ية ح5تى ت5بلغوا امل5نى وت5درك5وا ال5غاي5ة ال5قصوى ف5ي خ5دم5ة ام5ر رب5كم ال5بهي األب5هى
ويسهل لكم االمور انه لهو العزيز الغفور " .
وب55مناس55بة ح55لول ع55يد ال55رض55وان امل55بارك ف55ي ع55ام  1922ارس55لت ال55رس55ال55ة ال55تال55ية ال55ى االح55باء ف55ي ال55والي55ات
املتح5دة االم5ري5كية  .... " :ن5شكر اهلل ال5علي ال5قدي5ر ان5ه ت5رك ل5نا ق5ائ5دا ح5يث ت5م ت5عيني ح5ضرة ش5وق5ي أف5ندى
ل5توج5يه ال5شؤون االداري5ة ألم5ر اهلل  .ن5أم5ل أن ي5تلو اح5باء اهلل وام5اء ال5رح5من االدع5ية وامل5ناج5اة ح5تى نس5تطيع
جميعا مساعدة شوقي أفندي بكل ما نملك من قوة لكي ينجز املهام امللقاة على عاتقه " .
وف 55ي رس 55ال 55ة ج 55واب 55ية الح 55باء ك 55اوك 55ان ف 55ي اذرب 55يجان ب 55تاري 55خ  16س 55بتمبر  1922ك 55تبت م 55ا ي 55لي  " :ل 55قد
أظه5رت5م ال5شكر ل5لعتبة ال5رح5مان5ية وأع5رب5تم ع5ن االم5تنان وال5روح5ان5ية م5ن ت5عيني م5رك5ز االم5ر االل5هي وول5ي العه5د
ال5رب5ان5ي  .ف5ي ال5حقيقة ال ي5وج5د ف5ي ع5ال5م ال5وج5ود رح5مة أع5ظم م5ن ه5ذا وال ف5يض أو م5وه5بة أك5بر م5ن ه5ذا .
ل5قد وه5بنا ح5ضرة ع5بدال5بهاء أرواح5نا ل5رم5سه االطه5ر ف5داء ف5ضال ع5ظيما وع5ناي5ة وف5يرة ح5يث وض5ح ل5نا ال5طري5ق
املس55تقيم وع5ّ 5ني ل55نا م55رج55ع أه55ل ال55بهاء وك55تب ل55نا م55ا ه55و س55بب ال55سعادة االب55دي55ة وال55فالح وال55نجاح الس55رم55دي .
واالن وقت القيام على الخدمة بكل قوة حتى تزداد السعادة يوما ً بعد يوم ويكتمل الروح والريحان " ....
وف 55ي رس 55ال 55ة ال 55ى امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي مل 55دي 55نة ه 55مدان م 55ؤرخ 55ه  27اي 55ار /م 55اي 55و  1924ج 55اء م 55ا ي 55لي .... " :
امل 55قصود ان 55ه وهلل الح 55مد ص 55راط االم 55ر مس 55تقيم وب 55نيان ش 55ري 55عة اهلل م 55حكم وق 55وي 55م  .ان م 55رج 55ع أه 55ل ال 55بهاء
ومبني كتاب اهلل طبقا للنص القاطع الواضح هو حضرة ولي أمراهلل الغصن املمتاز
ومركز توجه أهل الوفاء
ّ
ش5وق5ي أف5ندي رب5ان5ي  .ان ش5ري5عة اهلل وأح5كام5ه وال5تعال5يم امل5قدس5ة وال5وظ5ائ5ف ال5عام5ه ك5لها أص5بحت واض5حة
ك55ال55شمس ف55ي وس55ط ال55نهار  .ل55م ي55ظل رم55زا أو س55را ً م55خفيا وال م55جال ل55لتأوي55ل أو ال55بحث أو ال55تردي55د  .ح55ان
5همة  .ف55ي االع55تاب امل55قدس55ة ال55رح55مان55ية ن55دع55و
وق55ت ال55تبليغ والخ55دم55ة واالن وق55ت االت55حاد واالت55فاق واالخ55وة والّ 5
اهلل أن ي5شملنا ال5تأي5يد وال5توف5يق  .ي5صلنا دوم5ا ً أن5باء س5عيدة ع5ن ص5حة وس5الم5ة ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ون5أم5ل
أن ي55نتهي ه55ذا ال55فراق ق55ري55با وي55نقضي ه55ذا الهج55ر وي55رج55ع ال55وج55ود امل55بارك ال55ى ال55بقعة امل55بارك55ة ب55كل س55رور
وروح55ان55ية  .ان ه55ذه ال55فان55ية وج55ميع ال55ورق55ات امل55بارك55ة ي55بعثون ب55تحيات55هم ال55ى أح55باء اهلل وإم55اء ال55رح55من ف55ي
تلك البقاع وعليكم البهاء االبهى " .
٣٤

مرقد الورقة املباركة العليا
ح ّ 5دد ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل م 55كان دف 55ن ال 55ورق 55ة ال 55عيا وأش 55ار ال 55ى ض 55رورة وج 55وده ب 55ال 55قرب م 55ن امل 55قام االع 55لى ،
وأوع55ز إل55ى وال55ده امل55يرزا ه55ادي ال55شيرازي إل55ى م55ا ي55جب أن ي55فعله ان ت55وف55ت ف55ي غ55ياب55ه  .ك55ما أث55نى وأط55رى
ع55لى م55ن ي55زور ت55رب55تها ال55عطرة وم55رق55ده55ا الش55ري55ف ح55يث ت55فضل ب55قول55ه امل55نيع  " :ط5وب5ى أل5ف ط5وب5ى مل5ن
ي5حبك وي5قتبس م5ن أن5وارك وي5ثني س5جاي5اك وي5عظم ق5درك وي5قتفي أث5رك ويشه5د مل5ظلوم5يتك
وي5قصد م5ضجعك وي5طوف ح5ول رم5سك الش5ري5ف ف5ي ال5ليال5ي واالي5ام  ،وال5وي5ل وال5عذاب مل5ن
ي 55جاح 55د ش 55ان 55ك وي 55نكر خ 55صال 55ك وينح 55رف ع 55ن م 55نهجك ال 55واض 55ح ال 55الئ 55ح املس 55تقيم  " .أم 55ا
ب55النس55بة ل55لنصب ال55تذك55ارى ال55ذي وض55ع ع55لى م55رق55ده55ا الش55ري55ف ف55قد ص55ممه ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ش55خصياً
واش5ترى ال5رخ5ام والج5ران5يت ال5خاص ب5ه م5ن اي5طال5يا  .وح5ول ه5ذا ال5نصب ال5تذك5ارى ي5قول ح5ضرة امل5ول5ى ف5ي
رس5ال5ة م5ؤرخ5ه  6آذار  /م5ارس  " : 1945ي5مكن تش5بيه درج5ات م5رق5ده5ا امل5بارك ب5امل5حاف5ل ال5روح5ان5ية ول5يس
ب55االف55راد  ،ام55ا االع55مدة ال55قائ55مة ي55مكن تش55بيهها ب55امل55حاف55ل ال55روح55ان55ية امل55رك55زي55ة  ،وق55بة امل55رق55د ال55تي ت55قع ف55وق
االع55مدة ب55مثاب55ة ب55يت ال55عدل االع55ظم وه55ي امل55ؤس55سة ال55تي س55تنتخب ب55واس55طة ب55يوت ال55عدل ال55خصوص55ية أي
املحافل الروحانية املركزية في الشرق والغرب " .
وع 55لى ذل 55ك ف 55إن ت 55صميم ه 55ذا ال 55نصب ال 55تذك 55ارى ع 55لى ق 55بره 55ا ي 55رم 55ز ال 55ى ال 55عناص 55ر ال 55رئ 55يسية ف 55ي ال 55نظام
االدارى ال5بهائ5ي واش5ارة ال5ى ت5أس5يس ب5يت ال5عدل االع5ظم االل5هي ف5ي املس5تقبل  .وك5ما س5بقت االش5ارة ف5في
ع55ام  1939ن55قلت ال55رف55ات ال55طاه55رة ل55لغصن االطه55ر وآس55يا خ55ان55م ) ش55قيق ووال55دة ح55ضرة ع55بدال55بهاء ( م55ن
ع55كا ال55ى ح55يفا ليس55تقرا ب55ال55جوار م55ن ب55قية ال55بهاء وودي55عته ع55لى س55فح ج55بل ال55كرم55ل  .وق55د أع55لن ذل55ك ح55ضرة
ول5ي أم5راهلل ال5ى أح5باء الش5رق ف5ي رس5ال5ة م5ؤرخ5ه  25دي5سمبر  1939ح5يث ق5ال  " :ي5ا أح5باء ال5بهاء  ،ان
ه5ذي5ن ال5كنزي5ن ال5ثمينني وال5تذك5اري5ن امل5نسوب5ني لج5مال االق5دس االب5هى ق5د ان5ضما ل5لودي5عة ال5ثال5ثة أي س5ليلة
ال5بهاء وب5قيته ت5ذك5ار ح5ضرة ع5بدال5بهاء واس5تقرا ف5ي ن5قطة م5رت5فعه ب5ال5جوار م5ن م5طاف امل5أل االع5لى وم5قاب5ل
ق5بلة أه5ل ال5بهاء ب5امل5دي5نة امل5نورة ع5كا ح5يث ال5روض5ة امل5قدس5ة املطه5رة ال5نوراء  .وف5ي ظ5ل ه5ذه امل5راق5د الش5ري5فة
دف55ن ال55رم55س الش55ري55ف لح55رم م55ن ط55اف ح55ول55ه االس55ماء  .ان ال55كرم االل55هى مه55تز م55ن ه55ذا الش55رف ال55عظيم ،
وكوم اهلل مشتعل من هذه املوهبة الكبرى " .
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ك55ما أش55ار ح55ضرة ش55وق55ي أف55ندي ال55ى ال55ورق55ة ال55عليا وم55قام55ها ال55شام55خ وم55رق55ده55ا ال55طاه55ر ف55ي ك55تاب ال55قرن
ال 55بدي 55ع به 55ذه ال 55عبارات  ) :وي 55مكننا أن ن 55ذك 55ر ش 55اه 55دا ً آخ 55ر ع 55لى ت 55قدم املش 55روع ال 55رائ 55ع ال 55ذي ب 55دأه ح 55ضرة
ب55هاءاهلل ع55لى ه55ذا ال55جبل امل55قدس وت55وط55يد دع55ائ55مه ت55وط55يدا ً مس55تمرا ً أال وه55و اخ55تيار ج55زء م55ن أرض امل55درس55ة
ال5واق5عة ف5ي ن5طاق م5قام ح5ضرة ال5باب وج5عله م5رق5دا ً دائ5ما ً ل5لورق5ة ال5عليا ش5قيقة ح5ضرة ع5بدال5بهاء ال5عزي5زة ،
ال55ورق55ة ال55تي " ت55ورق55ت م55ن ه55ذا االص55ل ال55قدي55م " و " ع55رف ق55ميص " ح55ضرة ب55هاءاهلل " امل55نير " ال55تي رف55عها
ال5ى " م5قام م5ا س5بقته ال5نساء " وال5تي ت5قارن ف5ي امل5نزل5ة ب5ال5بطالت ال5خال5دات م5ن أم5ثال س5ارة وآس5ية وم5ري5م
البتول وفاطمة الزهراء والطاهرة  ،أولئك الالتي فقن كل بنات جنسهن في الدورات السابقة ( .
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أيادى أمراهلل  -ميس مارثا روت
1939 - 1872

ت55عتبر م55يس م55ارث55ا روت م55ن أشه55ر امل55بلغات م55ن ال55دي55ار ال55غرب55يه ال55تي أع55طت ع55مره55ا وح55يات55ها وش55باب55ها م55ن
أج 55ل االم 55ر امل 55بارك  ،ون 55ذرت ح 55يات 55ها ل 55ه  ،ول 55م ت 55ثنيها شي› ع 55ن ال 55سفر وال 55ترح 55ال وال 55تجول ف 55ي ش 55تى ان 55حاء
ال5عال5م م5ن أج5ل اب5الغ أم5ر ح5ضرة ب5هاءاهلل إل5ى ك5ل وض5يع وش5ري5ف  .ول5م ي5ثبط م5ن ع5زي5متها ك5ل م5ا ع5ان5ته ف5ي
س55بيل م55حبوب55ها االب55هى وله55ذا س55ميت " بفخ5ر امل5بلغني وامل5بلغات " و " آي5ة االن5قطاع " و " أم5ة اهلل
امل5نقطعة " و " م5شعل ال5حب وال5وداد " و " م5ثال ال5شجاع5ة وال5وف5اء " ل55قد ك55ان55ت ح55قا ً ن55موذج 5ا ً م55ن
وسيس55طر ال55تاري55خ اس55مها ب55أح55رف م55ن ن55ور مل55ا ق ّ 5دم55ته
ّ5
ال55تفان55ي وان55كار ال55ذات وال55عشق ألم55ر م55واله55ا ال55عظيم
ل55دي55نها ال55عزي55ز وق55د اس55تحقت بج55داره ت55بوءه55ا مل55قام اي55ادي أم55راهلل ب55عد وف55ات55ها  ،ع55رف55ان5ا ً وت55قدي55را ً مل55ا انج55زت55ه و
قدمته لالمر املبارك .
ل55قد ح55ققت ال55وع55د االل55هي ال55ذي أش55ار ال55يه ح55ضرة ع55بدال55بهاء ف55ي أح55د أل55واح55ه ال55ى اح55دى إم55اء ال55رح55من ف55ي
ال 55غرب ح 55ينما ق 55ال ت 55بارك ق 55ول 55ه  " :ي 55ا أم 55ة اهلل ان 55ي أدع 55و اهلل أن ي 55بعث ن 55فوس5 5ا ً م 55قدس 55ة م 55نزه 55ة
روح55ان55ية ف55ي االق55طار ال55غرب55ية واالق55ال55يم ال55شمال55ية ح55تى ت55كون ت55لك ال55نفوس آي55ات اله55دى
وراي 55ات امل 55أل االع 55لى وم 55الئ 55كة امل 55لكوت االب 55هى  ،ع 55ند ذل 55ك تج 55دي 55ن ال 55غرب أفق الش 55رق .....
ف55اط55مئني ي55ا أم55ة اهلل ان ه55ذا ال55فضل سيش55رق أن55واره ع55لى ال55غرب وي55بعث اهلل ت55لك ال55نفوس
ب55قوى روح55ان55ية وت55أي55يدات م55لكوت55ية وه55مم ع55ال55ية ووج55وه ن55وران55ية وق55لوب رح55مان55ية وأرواح
سبحانية وسنوحات وجدانية  ،ان ربك ملقتدر قدير " .
ن55 5عم  ،ان م55 5ارث55 5ا روت ه55 5ي واح55 5دة م55 5ن ت55 5لك ال55 5نفوس ال55 5تي ب55 5عثها ح55 5ضرة ب55 5هاءاهلل " ب 55قوى روح 55ان 55ية
وتأييدات ملكوتية وهمم عالية " لتجوب العالم وتنشر أمره العزيز بكل شجاعة واقتدار .
ول55دت م55ارث55ا روت ف55ي  10اغس55طس ع55ام  1872ب55والي55ة اوه55اي55و ب55ال55والي55ات املتح55ده االم55ري55كيه ث55م ان55تقلت م55ع
اس5رت5ها ل5لسكن ف5ي م5دي5نة ك5مبردج س5برن5ج

 Cambridge Springsف5ي والي5ة بنس5لفان5يا  ،وع5ندم5ا ب5لغت

س55ن ال55ساب55عه عش55ر ك55ان55ت ق55د انه55ت دراس55تها ال55ثان55وي55ة ث55م ان55تقلت ال55ى ك55ليه اوب55رل55ني ك55لية ال55علوم االج55تماع55يه
وال 55لغات ف 55ي والي 55ة اوه 55اي 55و ل 55دراس 55ة ال 55فنون وال 55لغه واخ 55ذت دورات ف 55ي ال 55لغات ال 55الت 55ينيه وال 55فرن 55سيه واالمل 55ان 55يه
واي55 5 5ضا االدب االنج55 5 5ليزي وق55 5 5ضت ه55 5 5ناك خ55 5 5مس س55 5 5نوات م55 5 5ن ع55 5 5ام  1889ح55 5 5تى  1894وع55 5 5لم ال55 5 5نفس
٣٧

وال5ري5اض5يات واالن5جيل ث5م اك5ملت دراس5تها ف5ي ج5ام5عة ش5يكاغ5و وتخ5رج5ت م5ن ه5ناك ع5ام  1895ع5ملت م5ارث5ا
بالصحافة مدة من الزمن وارتبطت بعدد من املجالت والصحف االمريكيه .
وش55اءت االق55دار ان ت55كون م55ارث55ا ح55اض55رة ف55ي اج55تماع مل55ختلف امل55ذاه55ب واالدي55ان ف55ي م55دي55نة بيتس55برغ ب55والي55ة
ف 55يالدل 55فيا ع 55ام  1908وف 55ي ذل 55ك االج 55تماع ال 55تقت ب 55أح 55د ال 55بهائ 55يني االم 55ري 55كان وه 55و روي ويله 55لم

Roy

 Wilhelmوق55د تح55دث55ا م55عها ع55ن االم55ر امل55بارك وك55ان55ت ه55ذه اول م55رة ت55سمع م55ارث55ا روت ع55ن ال55دي55ن ال55بهائ55ي .
وب55عد ذل55ك االج55تماع ك55ان ي55رس55ل ل55ها روي ال55عدي55د م55ن النش55رات وال55كتيبات مل55دة س55نة دون ان ت55عير اه55تمام55ا
ول5كن ب5عد س5نه اخ5ذت ته5تم ب5امل5وض5وع ت5دري5جيا وانش5رح ص5دره5ا ألم5ر ح5ضرة ب5هاء اهلل واش5تعل ق5لبها ب5نار
محبة اهلل واحاطها جنود املأل االعلى من كل الجهات حيث امنت باالمر املبارك عام 1909م .
وع55ندم55ا وص55ل ح55ضرة ع55بدال55بهاء ال55ى ام55ري55كا ع55ام  1912ش55ارك55ت م55ارث55ا ف55ي غ55ال55بية الج55لسات ال55عام55ه ال55تي
ع5قده5ا ح5ضرت5ه ف5ي م5دي5نتي ن5يوي5ورك وواش5نطون  .ث5م ل5حقت م5ارث5ا ب5حضرة امل5ول5ى ف5ي رح5لته ال5ى ش5يكاغ5و
ع5ندم5ا وض5ع حج5ر االس5اس ملش5رق االذك5ار ه5ناك ف5ي  1/5/1912ال5ذي ي5عتبر ام امل5عاب5د ف5ي ال5غرب ت5أث5رت
م 55ارث 55ا ك 55ثيرا م 55ن اح 55ادي 55ث وخ 55طب وش 55خصية ح 55ضرة

ع 55بدال 55بهاء  .ف 55ي ي 55وم  7/5/1912وص 55ل ح 55ضرة

ع55بدال55بهاء ال55ى بيتس55برغ وه55ناك اس55تطاع55ت م55ارث55ا ان ت55رت55ب ج55لسة ك55بيره ف55ي ال55فندق ال55ذي اق55ام ب55ه ح55ضرت55ه
وح55ضره55ا ح55وال55ى ارب55عمائ55ه ش55خص  .ف55ي ه55ذا االج55تماع اس55تطاع55ت م55ارث55ا ان ت55لتقى ب55حضرة غ55صن اهلل
االع55ظم ب55صفة ش55خصية وق55د اه55داه55ا ح55ضرت55ه ورده ب55يضاء ج55ميله اع55تبرت55ها م55ارث55ا اج55مل م55ا اع55طى ل55ها ف55ي
ح55يات55ها  .ام55ا االج55تماع االخ55ر ال55ذي ت55ذك55ره دوم55ا ب55كل م55حبة ه55و االج55تماع ال55ذي ع55قد ي55وم  29ي55ون55يو 1912
ف 55ي ض 55ياف 55ة ال 55سيد روي ويله 55لم ف 55ي والي 55ة ن 55يوج 55رس 55ي وب 55حضور ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء وت 55عتبره ن 55قطة ت 55حول
اساسيه في حياتها وبعدها في شهر ديسمبر رجع حضرة عبدالبهاء الى اوربا ومنها الى حيفا .
وم5نذ م5غادرة ح5ضرة امل5ول5ى ام5ري5كا ب5دأت م5ارث5ا ب5دراس5ة االث5ار امل5بارك5ه وال5خوض ف5ي ال5تعال5يم ال5بهائ5يه اك5ثر
م5ن ق5بل وب5دأ انج5ذاب5ها ي5زداد وق5د اش5تعلت ب5نار م5حبة اهلل وق5ررت ف5ي ع5ام  1914ان ت5طوف ال5عال5م وتبش5ر
ال5ناس ب5ال5رس5ال5ة االل5هية وظ5هور امل5لكوت  .وله5ذا ق5ررت ف5ي ال5بداي5ة ان ت5ذه5ب ال5ى ح5يفا وع5كا وت5زور امل5قام5ات
املباركه وتقضي بعض الوقت في محضر حضرة عبدالبهاء.
غ5ادرت م5ارث5ا ن5يوي5ورك ي5وم  30/1/1915وف5ي ط5ري5قها وق5فت ف5ي اي5طال5يا وال5يون5ان واس5بان5يا ث5م وص5لت م5يناء
ب 55ورس 55عيد ف 55ي م 55صر ول 55كنها ل 55م تس 55تطع ان ت 55كمل رح 55لتها ال 55ى فلس 55طني ألن االراض 55ي امل 55قدس 55ة ك 55ان 55ت ف 55ي
ح5ال5ة ح5رب وق5د اح5تلها االمل5ان واالت5راك وك5ان غ5ير م5سموح ب5دخ5ول أح5د ف5يه  .وك5ان ح5ضرة ع5بدال5بهاء ق5د أم5ر
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االح55باء ب55مغادرة فلس55طني وم55نهم ال55سيده  /ل55واك55تينسغز  ،م55بلغة ام55ر اهلل ال55شهيره  ،ال55تي وص55لت م55صر م55ن
ح 55يفا  .ل 55الس 55ف ل 55م ي 55تحقق ح 55لم م 55ارث 55ا ب 55زي 55ارة االم 55اك 55ن امل 55قدس 55ه ول 55قاء ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء  .ول 55كنها وص 55لت
االس5كندري5ة وال5تقت ب5أح5د امل5ؤم5نني وه5و مح5مد س5عيد  .م5ن ال5حوادث امل5ثيرة ل5ها اث5ناء اق5ام5تها ف5ي م5صر ه5و
م55ا ح55دث ان55ذاك ع55ندم55ا ق55ام55ت الس55لطات ال55عثمان55يه ب55اب55عاد ح55وال55ي ارب55عه االف ي55هودي م55ن ي55اف55ا وح55يفا ال55ى
االس55كندري55ة ب55مساع55دة م55ن ال55سفينه االم55ري55كيه ت55ينسي ح55يث ذك55رت م55ارث55ا  ) :ل55قد ق55ام س55يدن55ا م55وس55ى ع55ليه
الس55 5الم ب55 5اخ55 5راج اوالد ب55 5ني اس55 5رائ55 5يل م55 5ن م55 5صر ال55 5ى فلس55 5طني واالن ال55 5سفينة االم55 5ري55 5كية ت55 5ينيسي ت55 5قوم
ب5اع5ادت5هم ال5ى م5صر ( ك5ما ال5تقت ب5بعض ه5ؤالء ال5يهود وأج5رت م5قاب5الت م5عهم  .م5كثت م5ارث5ا ف5ي م5صر س5تة
اس5اب5يع وزارت ع5دة م5دن وم5ن ث5م غ5ادرت م5ن خ5الل البح5ر االح5مر ال5ى ال5هند  .وف5ي ال5هند زارت االح5باء ف5ي
م 55دي 55نة ب 55وم 55بي وب 55ون 55ا وه 55ناك وب 55واس 55طة ال 55سفينة وص 55لت ال 55ى ب 55ورم 55ا وع 55اص 55متها ران 55جون وت 55عتبر م 55ارث 55ا اول
امريكيه تزور بورما .
ال 55تقت م 55ارث 55ا ب 55ال 55سيد م 55صطفى روم 55ي ف 55ي م 55ان 55دالي  mandalayف 55ي ب 55ورم 55ا وي 55عتبر ه 55ذا ال 55شخص م 55ن
م 55ؤس 55سي االم 55ر امل 55بارك ف 55ي ت 55لك امل 55ناط 55ق ك 55ما ال 55تقت بمج 55موع 55ة ك 55بيره م 55ن اح 55باء ب 55ورم 55ا ال 55ذي 55ن اع 55جبوا
ب5شخصيتها وش5جاع5تها ف5ي ال5قيام ب5أس5فار ع5امل5يه كه5ذه  .أع5جبت م5ارث5ا ب5بورم5ا ك5ثيرا ً وب5اح5بائ5ها وس5كان5ها
وط 55قسها وم 55حيطها وك 55ان ال 55ناس ي 55تدف 55قون ي 55وم 55يا وب 55معدل ارب 55عني ش 55خص ل 55زي 55ارت 55ها وق 55د غ 55رس 55ت ث 55الث 55ة
ش55جيرات ف55ي ح55ظيرة ال55قدس الج55دي55ده ف55ي م55ان55دالي mandalay

،وم55ن ه55ناك ك55ان55ت م55ارث55ا ت55تاب55ع اخ55بار

الح 55رب ال 55عامل 55يه االول 55ى وم 55ا اذا ك 55ان ب 55ام 55كان 55ها ان ت 55عود ال 55ى م 55صر وم 55ن ث 55م إل 55ى ع 55كا وح 55يفا ل 55لقاء م 55واله 55ا
ال55عظيم  .ف55ي ي55ون55يو ع55ام  1915س55اف55رت ال55ى ك55لكتا وم55ن ث55م ال55ى ن55يودل55هي  .وع55ندم55ا ع55لمت ان ن55ار الح55رب
م5ازال5ت مس5تعره وال تس5تطيع ال5عودة ال5ى فلس5طني ق5ررت ال5سفر ال5ى ال5ياب5ان  .ت5عتبر اآلن5سه أغ5نس ال5كسندر
م5ن امل5بلغات االم5ري5كيات ال5شهيرات ال5تي ك5ان5ت م5قيمة ف5ي ط5وك5يو ان5ذاك وق5د دع5ت م5ارث5ا ل5زي5ارة ال5ياب5ان م5ن
ق5بل  .وه5ناك ال5تقوا م5عا وق5ام5وا ب5كتاب5ة ب5عض امل5قاالت ف5ي ال5صحف ال5ياب5ان5ية ونش5ر ص5ور ح5ضرة ع5بد ال5بهاء
ف55يها ك55ما نش55روا ص55وره55م أي55ضا وم55عهم ال55سيد  /ف55وك55وت55ا  F ukutaال55ذي ي55عتبر اول م55ؤم55ن ي55اب55ان55ي  .وم55ن
ال55ياب55ان غ55ادرت ال55ى ج55زر ال55هاواي ف55ي امل55حيط ال55هادي واس55تقبلت ب55اع55تباره55ا ص55حفية ع55امل55يه ش55هيره وع55ملت
ع5دة م5قاب5الت وتح5دث5ت ع5ن هج5رة ال5يهود إل5ى فلس5طني  .وم5ن ه5اواي وف5ي  29اغس5طس  1915ابح5رت ال5ى
س5ان ف5ران5سيسكو ح5يث اس5تقبلها االح5باء ب5حفاوة ب5ال5غة  .ح5تى ان وال5ده5ا ت5يموث5ي  T imothyال5ذي ك5ان
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ي 55بلغ م 55ن ال 55عمر ان 55ذاك س 55بع وس 55بعني س 55نه ج 55اء م 55ن م 55دي 55نته ال 55بعيده ليس 55تقبل اب 55نته ال 55عزي 55زه ال 55تي اف 55تقده 55ا
كثيرا .

في الوطن مرة اخرى
وم 55 5ا ان ع 55 5ادت م 55 5ارث 55 5ا ال 55 5ى وط 55 5نها ال 55 5والي 55 5ات املتح 55 5ده ح 55 5تى ع 55 5ملت ص 55 5حفية وك 55 5ات 55 5به ف 55 5ي ج 55 5ري 55 5دة
 Index of Pittsburgh Lifeف 55 5ي م 55 5دي 55 5نه بيتس 55 5برغ واي 55 5ضا ان 55 5شغلت ب 55 5االنش 55 5طه االم 55 5ري 55 5ة وااله 55 5تمام
ب5اس5رت5ها  .ف5ي  30ن5وف5مبر ع5ام  1916ان5تقلت وال5دت5ها ن5ان5سي ال5ى ج5وار رب5ها ورح5لت ع5ن ه5ذا ال5عال5م م5ما
زاد م55ن ح55زن55ها وامل55ها وع55نده55ا ق55ررت ت55رك ال55عمل ف55ي الج55ري55دة واالن55تقال ال55ى م55دي55نتها ك55مبري55دج س55برن55ج C
 ambridge Springsل55تكون ب55جان55ب وال55ده55ا وق55د ب55لغت م55ارث55ا م55ن ال55عمر ان55ذاك  44س55نة  .ف55ي  30اب55ري55ل
ع55ام  1917ع55قد م55ؤت55مر ال55وك55الء امل55رك55زي ال55تاس55ع ل55لبهائ55ني ف55ي ال55والي55ات املتح55ده ف55ي م55دي55نة ب55وس55طن وك55ان55ت
م5ارث5ا ع5ضوه ف5اع5له ف5يه  .ف5ي ه5ذا امل5ؤت5مر ق5رئ5ت خ5مسة أل5واح م5ن أل5واح الخ5طه االل5هيه ل5حضرة ع5بدال5بهاء
امل5وج5هة ل5الح5باء ف5ي ام5ري5كا ال5شمال5يه وع5لم الج5ميع ب5ما ي5جب ع5ليهم ان ي5عملوه  .وه5نا ازدادت ش5علة االي5مان
ف55ي ق55لب م55ارث55ا واش55تدت ع55زي55متها ع55لى امل55ضي ق ُ 5دم55ا ف55ي ت55روي55ج رس55ال55ة ح55ضرة ب55هاء اهلل  .ف55ي  7ن55وف55مبر
 1918ارس5لت رس5ال5ة ال5ى ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ت5بدي ف5يها رغ5بتها ب5ال5سفر ال5ى ش5تى ب5قاع ال5عال5م الع5الن ن5داء
امللكوت وقد رد عليها حضرة املولى بالكلمات التاليه :
) اي5تها املش5تعلة ب5نار م5حبة اهلل  ،اس5تلمت رس5ال5تك املسه5بة امل5ؤرخ5ه  7ن5وف5مبر  . 1918إن م5ضمون5ها ك5ان5ت
س 55ببا ً للس 55رور وال 55حبور ألن 55ها دال 55ة ع 55لى خ 55لوص ال 55نية وع 55ل ّو ال 55همة وال 55تجول ف 55ي أط 55راف ال 55عال 55م  .ان نش 55ر
ت 55عال 55يم ح 55ضرة ب 55هاءاهلل ه 55و م 55نصوص ال 55كتاب وروح ه 55ذا ال 55عصر وس 55بب ل 55حصول ال 55تأي 55يد وال 55توف 55يق  .وان
ِ
سكت ب55ذل55ك ف55إن أب55واب ال55قوة وال55قدرة س55تفتح أم55ام55ك  .أم55لي م55ن أل55طاف ح55ضرة ب55هاءاهلل أن ت55فدى ن55فسك
ت5ّ 5م
ف55ي س55بيله  ،وأن ت55نسي ال55راح55ة وال55رخ55اء وت55قطعي امل55ساف55ات ال55بعيدة م55ثل ال55طير  ،وف55ي ك55ل اق55ليم تنش55دى
ل5حن امل5لكوت  .ال5عال5م اآلن مس5تعد ل5سماع ن5داء امل5لكوت االب5هى  ،وم5ن الح5رب االخ5يرة ُوجَ 5د اس5تعداد ع5جيب
ب5ني ال5ناس  ،ألن أس5اس ال5تعال5يم االل5هية اي5جاد ال5راح5ه وال5طمأن5ينة أله5ل ال5عال5م وت5أس5يس ال5صلح ال5عموم5ي .
إن اآلذان م 55ترص 55دة الس 55تماع ن 55داء ال 55صلح االع 55ظم  ،وله 55ذا ي ّ 5
5فضل  ،ان اس 55تطعتي  ،أن ت 55طوف 55ي ال 55عال 55م
وت5رف5عي ن5داء امل5لكوت االل5هي وس5تحصلني ع5لى ن5تائ5ج ع5ظيمة  ،وت5أي5يدات غ5ير ع5ادي5ة  ،ح5يث ت5فضل ح5ضرة
ب 55هاءاهلل ق 55ائ 55ال  :ون55راك55م م55ن اف55قي االب55هى ون55نصر م55ن ق55ام ع55لى ن55صرة أم55ري ب55جنود م55ن امل55أل
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االع55لى وق55بيل م55ن امل55الئ55كة امل55قرب55ني  .وله 55ذا ف 55ان نش 55ر ن 55فحات اهلل ال 55يوم م 55ن أه 55م االم 55ور  .أت 55منى أن
تأتي الى أرض االقدس ويحصل اللقاء  ،ولكن التبليغ من أعظم االمور (
ل55قد ت55حقق رؤي55ة ح55ضرة ع55بدال55بهاء وم55ا ت55فضل ب55ه  ،ف55قد ت55رك55ت ال55راح55ه واله55دوء وط55ارت ال55ى ال55سماء وأع55لنت
وغردت بأجمل بل بأبدع االلحان بشكل لم يشهد له مثيل في تاريخ أمرنا العزيز .
عن ظهور امللكوت ّ

إلى أمريكا الجنوبيه
ف55ي  12ح55زي55ران  /ي55ون55يو ع55ام  1919ل 5بّت ن55داء ح55ضرة امل55ول55ي وق55ام55ت ب55كل ع55شق وان55قطاع ب55رح55لة
ت 55اري 55خية ال 55ى ام 55ري 55كا ال 55جنوب 55يه واث 55قة م 55ن ب 55يان ج 55مال امل 55بارك ع 55ندم 55ا ت 55فضل ب 55قول 55ه امل 55نيع  " :ان ال55ذي55ن
ه5اج5روا م5ن اوط5ان5هم ل5تبليغ االم5ر يؤي5ده5م ال5روح االم5ني ويخ5رج م5عهم ق5بيل م5ن امل5الئ5كة م5ن
ل5دن ع5زي5ز ع5ليم  " .وط55وال رح55لتها ه55ذه  ،ال55تي ك55ان55ت ع55لى م55نت س55فينة  ،ول55م يه55دأ ل55ها ب55ال ح55تى ب55لغت
االم55ر ل55لمساف55ري55ن ورك55اب55ها  .م55ن ال55دول وامل55دن ال55تي زارت55ها ف55ي أم55ري55كا ال55جنوب55يه  :ب55هيه  ،ري55ودي ج55ان55يرو ،
س5او ب5اول5و  ،س5ان5توس  ،اورغ5واي  ،ب5يون5س اي5رس  ،ب5نما  ،ش5يلي وب5يرو وك5وب5ا  .وف5ي ج5ميع ه5ذه امل5دن أل5قت
م 55ارث 55ا خ 55طب ش 55يقه ف 55ي ش 55رح ال 55تعال 55يم امل 55بارك 55ه وال 55تقت ب 55كاف 55ة ط 55بقات امل 55جتمع وبش 55رت 55هم ب 55ظهور ح 55ضرة
ب5هاءاهلل ومج› ال5يوم امل5وع5ود ووزع5ت آالف امل5نشورات ال5بهائ5يه .وم5ا أن إنته5ت رح5لتها ورج5عت ام5ري5كا ح5تى
ارس 55ل ل 55ها ح 55ضرة ع 55بد ال 55بهاء ل 55وح 55ا ج 55اء ف 55يه  " :الح 55مد هلل ان ن 55داء امل 55لكوت ق 55د وص 55ل ام 55ري 55كا ال 55جنوب 55يه ،
وب55ذور اله55داي55ة ق55د زرع55ت ف55ي ت55لك ال55بالد واالق55ال55يم  .ي55قينا ً س55تروي55ها ش55مس ال55حقيقة وأم55طار ال55رح55مة االب55دي55ة
ون5سيم امل5حبة االل5هية  ،اط5مئني  ".وف5ي ل5وح آخ5ر ت5فضل ح5ضرة م5ول5ى ال5ورى  " :ان5ه واض5ح وث5اب5ت ان ق5وة
امل 55لكوت ق 55د س 55اع 55دت 55ك وان ع 55ني ع 55ناي 55ته ق 55د اح 55اط 55ك وان ج 55نود امل 55أل االع 55لى ق 55د اي 55دك وان ق 55وة روح ال 55قدس
عاضدتك  .قريبا ستلوح نتائج هذه الرحلة وتظهر آثارها أمام الجميع " .

الى الوطن ثم املكسيك :
رج5عت م5ارث5ا روث ال5ى م5وط5نها ف5ي ال5والي5ات املتح5ده وت5زام5ن رج5وع5ها م5ع مج› ج5ناب ف5اض5ل م5ازن5دران5ي
ف5ي شه5ر اب5ري5ل ع5ام  1920ال5ى ال5والي5ات املتح5دة ل5تشجيع وح5ث االح5باء واي5ضا ل5تبليغ االم5ر  .راف5قت م5ارث5ا
روث ج5ناب ف5اض5ل ف5ي ال5كثير م5ن رح5الت5ه ود ّون5ت ال5عدي5د م5ن اح5ادي5ثه واس5تفادت م5ن م5علوم5ات5ه وخ5برت5ه  .وب5عد
ان55تهاء رح55لته س55اف55رت ال55ى ال55عدي55د م55ن ال55والي55ات االم55ري55كية و ال55ى ك55ندا ل55تبليغ أم55راهلل وم55ن ث55م س55اف55رت ال55ى
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امل55كسيك وام55ري55كا ال55وس55طى  .ف55ي امل55كسيك ام55ضت ث55الث55ة اس55اب55يع وتح55دث55ت ع55ن االم55ر امل55بارك ف55ي امل55دارس
وامل5عاه5د وات5صلت ب5ال5صحاف5ة والج5رائ5د واع5طتهم ك5تيبات ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي  .وك5ان5ت الج5ماع5ة ال5ثيوص5وف5يه
ف 55ي امل 55كسيك اك 55ثر ت 55جاوب 55ا واس 55تعدادا ل 55قبول االم 55ر االل 55هي  .وم 55ن ه 55ناك ذه 55بت ال 55ى ج 55وات 55يماال وك 55ان م 55ن
امل55قرر ل55ها ان ت55لتقي ب55رئ55يس الج55مهوري55ة ك55ارل55وس ه55يري55را ول55كن ق55بل ي55وم واح55د م55ن ل55قائ55ها م55عه ح55دث ان55قالب
ع5سكري وع5زل رئ5يس الج5مهوري5ة ووض5ع ف5ي ال5سجن وب5عد ي5وم5ني غ5ادرت م5ارث5ا روت ال5ى ن5يواورل5ينز وه5ناك
اس5تطاع5ت ان ت5تصل ب5امل5جالت والج5رائ5د وامل5كتبات ال5عام5ه واع5طتهم ك5تيبات ت5عري5ف ب5االم5ر امل5بارك ب5ال5لغات
ال5فرن5سية واالي5طال5ية واالس5بان5ية ك5ما ك5تبت ال5صحف والج5رائ5د ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي ون5قلت خ5بر وص5ول م5ارث5ا
الى البالد .
اس55تغرق55ت رح55لتها ال55ى ام55ري55كا ال55جنوب55يه شه55را واح55دا ) م55ن  10ن55وف55مبر ح55تنى  9دي55سمبر  ( 1921وت55قول
م5ارث5ا روت ف5ي م5ذك5رات5ها ب5ان أس5وأ م5ا ح5صل ل5ها خ5الل ه5ذه ال5فتره ه5و وص5ول ن5بأ وف5اة ح5ضرة ع5بد ال5بهاء
ال 55يها ع 55ندم 55ا ت 55وف 55ي ال 55غصن االع 55ظم ي 55وم  28ن 55وف 55مبر ع 55ام 1921م  .ف 55ي  3ن 55وف 55مبر  1922ت 55وف 55ى وال 55ده 55ا
ال55سيد /ت55يموث55ي روث ع55ن ع55مر ن55اه55ز ال55خام55سة وال55ثمان55ون ع55ام 5ا ً م55ما أح55زن م55ارث55ا ك55ثيرا ً وظ55لت ت55ذك55ره دوم 5اً
باملحبة والتقدير  ،باعتباره كان أبا وصديقا حميما لها طيلة أيام عمرها .

العودة الى اليابان ثم الى الصني وهونج كونج
وم5ع وف5اة وال5ده5ا ق5ررت م5ارث5ا ان ت5قضي م5ا ت5بقى ل5ها م5ن ع5مر ف5ي رح5الت ع5امل5يه ل5رف5ع ن5داء ح5ضرة ب5هاء
اهلل وت5بليغ ام5ره ال5عزي5ز ف5ي ش5تى أن5حاء امل5عمورة  ،وله5ذا اخ5تارت ان ت5ساف5ر ال5ى ال5ياب5ان م5رة اخ5رى  .ف5في
ي5وم  10اب5ري5ل  1923أبح5رت ال5ى م5يناء ي5وك5وه5ام5ا ووص5لتها ب5عد ث5الث5ه اس5اب5يع  ،وك5ان ب5ان5تظاره5ا ص5دي5قتها
ال 55عزي 55زه اك 55نس ال 55كسندر ) وق 55د أص 55بحت ض 55من أي 55ادى أم 55راهلل ف 55يما ب 55عد ( ال 55تي ال 55تقت ب 55ها ف 55ي زي 55ارت 55ها
االول 55ى ق 55بل س 55ت س 55نوات  .م 55ن أه 55م ح 55وادث رح 55لتها ه 55ذه  ،ال 55كلمه ال 55تي ال 55قتها ف 55ي م 55دي 55نة ط 55وك 55يو ام 55ام
مج5موع5ة ك5بيره م5ن ال5طالب ال5صينيني ال5ذي5ن ي5درس5ون ف5ي ال5جام5عات ال5ياب5ان5يه  .ل5م تس5تمر رح5لتها ه5ذه اك5ثر
م55ن اس55بوع55ني ث55م غ55ادرت ال55ى ال55صني  .وف55ي ال55صني ك55ان55ت ل55ها تج55رب55ه ف55ري55ده م55ن ن55وع55ها ب55ني ش55عب ف55ري55د م55ن
ن5وع5ه  ،وت5راث وح5ضارة غ5ري5بة ع5ليها ول5كن ن5داء ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ال5ى ال5سفر ل5لصني ك5ان ح5اف5زه5ا ال5رئ5يسي
ل5لقيام ب5مثل ه5ذه ال5رح5له  .والج5دي5ر ب5ال5ذك5ر ان ال5نظام امل5لكي ق5د ان5تهى ف5ي ال5صني ف5ي ع5ام  1912وح5لّ
م 55كان 55ه ال 55نظام الج 55مهوري وك 55ان 55ت ه 55ناك ص 55راع 55ات داخ 55ليه ع 55نيفة ح 55تى ع 55ام  1928ع 55ندم 55ا اس 55تقر ال 55نظام
٤٢

ال55شيوع55ي ف55ي ال55بلد  .ب55اش55رت م55ارث55ا م55نذ وص55ول55ها ب55االت55صال ب55ال55صحاف55ة وك55تاب55ة م55قاالت م55ختلفه ع55ن ت55عال55يم
ح55ضرة ب55هاء اهلل ف55ي الج55رائ55د ال55تي ت55صدر ب55ال55لغة االنج55ليزي55ة  ،وق55د ت55رج55مت ونش55رت ب55عض م55قاالت55ها ب55ال55لغة
ال 55صينية  .ع 55شقت م 55ارث 55ا ال 55صني وق 55ضت ال 55كثير م 55ن وق 55تها ف 55ي ت 55علم ال 55لغة ال 55صينية وأي 55ضا دراس 55ة ت 55راث
وح 55ضارة ال 55صني  .ك 55ان 55ت اي 55ضا ت 55راس 55ل ب 55عض االح 55باء ف 55ي ال 55والي 55ات املتح 55دة وت 55حثهم ل 55لسفر ال 55ى ب 55كني
واالق 55ام 55ة ف 55يها وك 55ان 55ت ت 55رس 55ل ن 55سخا ً م 55ن ه 55ذه امل 55راس 55الت إل 55ى ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل  .ان 55ضمت ل 55ها ف 55ي وق 55ت
الح 55ق ال 55سيده  /اغ 55نس ال 55كسندر وش 55ارك 55تها ف 55ي ف 55عال 55يات 55ها  .س 55اف 55رت م 55ارث 55ا وم 55عها اغ 55نس ال 55ى ش 55ان 55غهاي
وظ55لت ه55ناك مل55دة شه55ري55ن ون55صف وك55ان55ت م55ري55ضة مل55ده م55ن ال55زم55ن ول55كنها ق55ضت م55عظم اوق55ات55ها ف55ي ك55تاب55ة
امل55قاالت ونش55ره55ا ف55ي ال55صحف ه55ناك  .أل55قت م55حاض55رات ف55ي ج55معية ك55ون55فوش55يوس وث55يوس55وف55ت ح55ول االم55ر
امل5بارك واص5بحت ص5دي5قه ل5لعدي5د م5ن ال5كتاب وال5صحفيني وك5ان ينش5ر م5قاالت5ها ف5ي ج5ري5دة ش5ان5غهاي ت5اي5مز
وه55ي اشه55ر ج55ري55دة ف55ي ت55لك امل55دي55نه  .ول55كن اع55تالل ص55حتها م55نعها م55ن االس55تمرار ف55ي ه55ذا امل55جال وف55جأه
اس55تلمت رس55ال55ة ق55صيره م55ن ال55ورق55ة امل55بارك55ه ال55عليا  ،ش55قيقة ح55ضرة ع55بد ال55بهاء  ،ك55تبت ب55ال55لغة االنج55ليزي55ه
ب 55واس 55طة أح 55د ال 55زائ 55ري 55ن ف 55ي ح 55يفا م 55ما أن 55عش روح 55ها وأع 55طتها دف 55عة ون 55شاط 5ا ً ج 55دي 55دا ً  .ف 55ي ه 55ذه ال 55رس 55ال 55ة
ال55قصيرة أك55دت ل55ها ال55ورق55ة ال55عليا ب55ال55دع55اء وامل55ناج55اة ف55ي االع55قاب امل55قدس55ة ل55توف55يقها ف55ي خ55دم55ات55ها وأي55ضا
لصحتها وعافيتها  .وقد بلغ عدد املدن التي زارتها في الصني تسع عشرة مدينة .
وم55ن ال55صني س55اف55رت ال55ى ه55ون55ج ك55ون55ج ال55تي وص55لتها بح55را ف55ي اوائ55ل شه55ر اب55ري55ل ع55ام  1924وب55دأت ف55ي
ال5فور ب5االت5صال ب5رؤس5اء ال5جام5عات وال5كتاب وامل5كتبات وت5عري5فهم ب5االم5ر امل5بارك واع5طائ5هم ال5كتيبات ال5الزم5ة
وخ55الل ف55ترة ق55صيرة انتش55ر االم55ر االل55هي ف55ي ه55ون55ج ك55ون55ج  .وم55ا ل55فت االن55ظار ح55قا ال55ترح55يب وال55تقدي55ر ال55ذي
ح 55ظيت ب 55ه م 55ن ق 55بل ج 55ري 55دة  Hong KongTelegraphب 55قدوم 55ها ال 55ى ب 55لده 55م واظ 55هار اع 55جاب 55هم ب 55ال 55دي 55ن
ال 55بهائ 55ي  .م 55ن اه 55م امل 55حاض 55رات ال 55تي ال 55قتها ك 55ان 55ت ف 55ي ج 55ام 55عة ه 55ون 55ج ك 55ون 55ج وق 55د نش 55ر ذل 55ك ف 55ي ال 55غد ف 55ي
الج5رائ5د ال5يوم5يه  .ان ب5قائ5ها ف5ي ه5ون5ج ك5ون5ج ل5م يُ 5دم أك5ثر م5ن شه5ري5ن ول5كن اق5ام5تها ف5ي ال5صني رب5ما وص5ل
ال55ى س55نة ك55ام55لة اس55تطاع55ت خ55الل55ها فخ55ر امل55بلغني وامل55بلغات أن ت55وص55ل ال55نداء االل55هي ال55ى امل55الي55ني م55ن أب55ناء
ال5شعب ال5صيني وت5عطيهم أغ5لى ه5دي5ة ل5هم ف5ي ح5يات5هم  ،وتح5مل ف5ي ق5لبها ع5شقهم وم5حبتهم أي5نما رح5لت .
ل55قد ك55ان55ت م55صداق 5ا ً له55ذه امل55ناج55اة ال55صادرة م55ن ي55راع55ة ح55ضرة ع55بدال55بهاء  " :ال5هي ال5هي ت5ران5ي وال5هاً
منج5ذب5ا ً ال5ى م5لكوت5ك االب5هى ومش5تعالً ب5نار م5حبتك ب5ني ال5ورى وم5نادي5ا ً ب5ملكوت5ك ف5ي ه5ذه
ال5دي5ار ال5شاس5عه االرج5اء  ،م5نقطعا ً ع5ما س5واك م5توك5الً ع5ليك  ،ت5ارك5ا ً ال5راح5ة وال5رخ5اء ب5عيداً
٤٣

ع5ن االوط5ان  ،ه5ائ5ما ً ف5ي ه5ذه ال5بلدان غ5ري5با ً ط5ري5حا ً ع5لى ال5تراب خ5اض5عا ً ال5ى ع5تبتك ال5عليا
خ5اش5عا ً ال5ى ج5بروت5ك ال5عظمى م5ناج5يا ً ف5ي ج5نح ال5ليال وب5طون االس5حار م5تضرع5ا ً مبته5الً
ف 55ي ال 55غد ّو واآلص 55ال ح 55تى تؤي 55دن 55ي ع 55لى خ 55دم 55ة أم 55رك ونش 55ر ت 55عال 55يمك واع 55الء ك 55لمتك ف 55ي
مشارق االرض ومغاربها " ....

استراليا ونيوزيلندا وتسمانيا :
ف5ي رح5لة ش5اق5ة وم5تعبة اس5تغرق5ت ث5مان5ية وعش5ري5ن ي5وم5ا وم5ارث5ا م5ري5ضه ف5ي اغ5لبها وص5لت ال5سفينه ال5تي
ن55قلتها ال55ى م55يناء م55لبورن ف55ي شه55ر ي55ون55يو ع55ام  . 1924ل55قد اس55تقبلت ب55كل ح55فاوة وت55رح55يب م55ن ق55بل ال55عدد
ال5قليل م5ن االح5باء امل5قيمني ه5ناك ح5يث ك5ان5وا ع5لى ع5لم ب5رح5الت5ها ح5ول ال5عال5م وع5شقها وش5غفها ب5تبليغ أم5ر
ح55ضرة ب55هاء اهلل  .تج55در االش55اره ال55ى ت55واج55د ال55ساده  /ك55الرا وه55اي55دن ف55ي اس55ترال55يا ح55يث ان55هما ج55اءت55ا م55ن
ال 55والي 55ات املتح 55ده ع 55ام  1920ك 55مهاج 55رت 55ني ت 55لبية ل 55نداء ح 55ضرة ع 55بد ال 55بهاء ف 55ي ال 55واح الخ 55طة االل 55هة  .وم 55نذ
وص5ول م5ارث5ا ال5ى م5دي5نة م5لبورن ك5ان5ت ه5ناك رس5ال5ة م5ن ك5الرا وه5اي5دن ت5طلبان م5نها املج› ال5ى م5دي5نة ب5رث
ح5يث ك5ان5تا ت5قطنان ف5يها وال5تي ت5قع ع5لى الج5زء االخ5ر م5ن اس5ترال5يا  .وص5لت م5ارث5ا م5دي5نة ب5رث وم5كثت ه5ناك
شه55را ً واح55دا ً ف55ي ض55ياف55ة ك55الرا وه55اي55دن وأل55قت ث55مان55ية وث55الث55ني م55حاض55رة ف55ي ع55دد م55ن االن55دي55ة والج55معيات
وتح 55دث 55ت أي 55ضا ً ف 55ي االذاع 55ة املح 55ليه ع 55ن االم 55ر امل 55بارك  .رج 55عت م 55ارث 55ا ال 55ى م 55دي 55نة م 55لبورن وال 55قت خ 55مسة
وعش55ري55ن م55حاض55رة ه55نا وه55ناك وط55لب م55نها الح55دي55ث ف55ي االذاع55ة أي55ضا  .ون55ظرا الن ن55يوزي55لندا ك55ان55ت ق55ري55به
م5ن اس5ترال5يا وأش5ار ال5يها ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ف5ي أل5واح الخ5طه االل5هية ف5قد ق5ررت م5ارث5ا ال5سفر

ه5ناك .

وق55ضت م55دة اس55بوع55ني ال55قت خ55الل55ها اث55نتى عش55رة م55حاض55رة ف55ي ك55ل م55ن اوك55الن55د ووي55لنغتون ث55م رج55عت ال55ى
سدني .
وف55 5ي س55 5دن55 5ي ال55 5تي ت55 5زوره55 5ا أول م55 5رة ق55 5ضت ت55 5سعة اي55 5ام ت55 5لقى امل55 5حاض55 5رات م55 5رت55 5ني ي55 5وم55 5يا ف55 5ي االن55 5دي55 5ة
والج5معيات  .وم5ن ه5ناك ذه5بت ال5ى م5دي5نة ادل5يد  Adelaideل5زي5ارة ال5سيده دن  Dunnال5تي ك5ان5ت ت5كن ل5ها
ك5ل اح5ترام ل5لمرة االخ5يرة ق5بل ان ت5غادر ال5ى ج5نوب اف5ري5قيا  .ق5ضت م5ارث5ا ف5ي اس5ترال5يا ون5يوزي5لندا خ5مسة
اشه55ر أوج55دت خ55الل55ها روح55ا ج55دي55د ف55ي ت55لك ال55قارة ال55واس55عة واوص55لت ال55نداء االل55هي ال55ى س55مع ك55ل وض55يع
٤٤

وش5ري5ف وق5د ع5شقها االح5باء وغ5يره5م واغ5دق5وا ع5ليها ب5اله5داي5ا وق5دم ل5ها ال5بعض م5اال مل5ساع5دت5ها ف5ي رح5الت5ها
العامليه حيث كانت تقبله بكل تواضع .

جنوب افريقيا ثم فلسطني
ف5ي  13ن5وف5مبر  1924ابح5رت م5ارث5ا م5ن م5لبورن  Melbourneب5ات5جاه ك5يب ت5اون ف5ي ج5نوب اف5ري5قيا وق5د
اس5تغرق5ت ال5رح5لة ث5الث5ة اس5اب5يع وك5ان5ت خ5الل5ها م5ره5قه وم5تعبه ول5كنها اس5تطاع5ت م5ن ال5قاء م5حاض5رت5ني ع5لى
م 55نت ال 55سفينة وت 55عري 55ف امل 55ساف 55ري 55ن ب 55االم 55ر امل 55بارك  .ال 55تقت م 55ارث 55ا ف 55ي ك 55يب ت 55اون ب 55االن 55سه  /ف 55ان 55ي ن 55وب 55لوج
امل55هاج55ره االم55ري55كيه امل55قيمة ه55ناك وع55مال م55عا ً ع55لى ت55روي55ج ام55ر اهلل  .ورغ55م ح55رارة ال55جو وع55دم وج55ود م55كيفات
ف5قد ع5ملت م5ارث5ا دون ك5لل وال5قت ث5الث5ني م5حاض5ره  ،ارب5عة م5نها خ5الل ال5رادي5و  .ف5ي  10ي5ناي5ر  1925ق5ام5ت
ب5رح5لة م5دت5ها خ5مسة اي5ام ال5ى م5نطقه ت5ران5سفال ح5يث ت5قع ف5يها ج5وه5انس5برغ وب5ري5توري5ا واس5تقبلت ف5ي ك5لتي
امل55دي55نتني ب55كل ح55فاوة وت55رح55يب ث55م رج55عت ال55ى م55دي55نة دي55رب55ان  Durbanل55تغادره55ا ال55ى االراض55ي امل55قدس55ه .
ل5قد اع5جبت م5ارث5ا ب5ضياف5ة ال5ناس ل5ها ف5ي ج5نوب اف5ري5قيا وش5عرت ب5محبتهم ال5حقيقية وق5ال5ت ان5ها م5ن اج5مل
الدول في العالم .
ف5ي ف5براي5ر ع5ام  1925غ5ادرت م5دي5نه دي5رب5ان ف5ي ج5نوب اف5ري5قيا بح5را ً م5تجهة ال5ى ب5ورس5عيد ف5ي م5صر ع5بر
البح5ر االح5مر  .خ5الل ه5ذه ال5رح5لة ت5وق5فت ال5سفينة ف5ي ث5مان م5دن اف5ري5قية وق5ام5ت م5ارث5ا ب5اه5داء ك5تب ب5هائ5يه
ال55ى م55كتبات55ها  .ف55ي زن55جبار م55ثال اس55تطاع55ت ان ت55عطي ك55تيبا ع55ن االم55ر امل55بارك ال55ى الس55لطان  .ب55عد شه55ر
وص 55لت س 55فينتها ال 55ى م 55يناء ب 55ورس 55عيد وك 55ان 55ت مش 55تاق 55ه ل 55زي 55ارة ح 55يفا وع 55كا ح 55يث امل 55راق 55د املطه 55ره ل 55لطالئ 55ع
امل55قدس55ة ال55باب وب55هاء اهلل وع55بد ال55بهاء  .ل55قد ارادت ت55حقيق ح55لمها ال55ذي ل55م ي55تحقق ق55بل عش55ر س55نوات ع55ندم55ا
أت 55ت ال 55ى م 55صر ول 55م تس 55تطع دخ 55ول فلس 55طني ال 55تي ك 55ان 55ت ف 55ي ح 55ال 55ة ح 55رب  .ك 55ما ان 55ها ك 55ان 55ت ت 55واق 55ه ل 55زي 55ارة
ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل وال 55ورق 55ة امل 55بارك 55ه ال 55عليا  -س 55يدة اه 55ل ال 55بهاء  -واالن ب 55عد ان س 55اف 55رت م 55ن ال 55والي 55ات
املتح5ده ال5ى ال5ياب5ان ث5م ال5صني ث5م ه5ون5ج ك5ون5ج ث5م س5اي5جون وك5مبودي5ا ث5م اس5ترال5يا ون5يوزي5لندا ث5م م5دن ج5نوب
اف5ري5قيا واس5تفادت م5ن ك5ل ف5رص5ة الب5الغ ام5ر اهلل وت5وزي5ع ال5كتيبات وامل5نشورات والتح5دث ع5ن وح5دة ال5جنس
البش5ري والس5الم ال5عامل5ي ومج› ب5هاء اهلل وف5ي ك5ل م5دي5نة وق5ري5ة م5ن ه5ذه ال5دول اوص5لت ص5يت ام5ر اهلل ال5ى
س5مع ك5ل وض5يع وش5ري5ف  ،واالن دخ5لت رح5لتها م5رح5لة ج5دي5دة ح5يث ات5ت ال5ى امل5رك5ز ال5عامل5ي ل5دي5ن ح5ضرة
بهاء هلل حيث تقع املراقد الشريفه للمظهرين االلهيني العظيمني .
٤٥

خ55الل رح55لتها ال55تي اس55تغرق55ت شه55را ً ق55ام55ت ب55توزي55ع ك55تيبات ف55ي ت55عري55ف االم55ر امل55بارك ال55ى امل55ساف55ري55ن م55عها
ع55لى ن55فس ال55سفينة وف55ي  8م55ارس  1925وص55لت ال55سفينة ال55ى م55يناء ب55ورس55عيد ح55يث ك55ان55ت ه55ناك مج55موع55ة
م55ن ال55زائ55ري55ن ال55ذي55ن أت55وا م55ن اس55ترال55يا وال55والي55ات املتح55ده م55نهم ال55سيده  /ك55وري55ن ت55رو وف55ي ي55وم  13م55ارس
 1925وص55لوا ج55ميعا ال55ى ح55يفا وم55كثوا ف55ي ب55يت ال55زائ55ري55ن ال55غرب55ي  .ك55ان ال55برن55ام55ج امل55عد له55ذه املج55موع55ة
ه5و زي5ارة امل5قام االع5لى ف5ي ال5بداي5ة وله5ذا ق5ام5ت املج5موع5ة ف5ي ال5يوم ال5تال5ي ب5ال5توج5ه ل5لمقام االع5لى ح5يث دف5ن
ف55يه م55ظلوم ال55عال55م ح55ضرة ال55باب ي55صطحبهم ش55خص ب55هائ55ي اي55ران55ي  .ق55بل دخ55ول امل55قام وع55ند ال55باب خ55لع
الج55ميع اح55ذي55تهم ث55م دخ55لوا ال55ى ال55غرف55ة ال55تي س55جي ف55يها ج55ثمان ح55ضرة ال55باب  .وب55كل خ55ضوع وخ55شوع ،
5وج 55هوا ال 55ى امل 55قام امل 55بارك  ،وان 55حنوا ع 55ند ال 55عتبة امل 55قدس 55ه وسج 55دوا ع 55نده 55ا وق 55بلوه 55ا ث 55م ت 55ليت ع 55دة ادع 55ية
ت5ّ 5
وم 55ناج 55اة والج 55ميع ف 55ي س 55كون ووق 55ار ي 55ذك 55رون ف 55داء وت 55ضحية ح 55ضرة االع 55لى ف 55ي س 55بيل ب 55قية اهلل امل 55نتظر
ح5ضرة ب5هاء اهلل  .ت5ذك5ر أم5ة اهلل امل5نقطعه م5ارث5ا روت ف5ي م5ذك5رات5ها ب5ان5هم ت5وج5هوا ب5عد ذل5ك ال5ى م5قام ح5ضرة
ع55بد ال55بهاء وسج55دوا أم55ام ع55تبته امل55بارك55ه واض55اف55ت ق55ائ55له  " :ت55خيل ل55ي ان ح55ضرة م55ول55ى ال55ورى ك55ان واق55فا
م 55عنا وي 55قول ل 55ي  ،ك 55ون 55ي س 55عيده  ،ي 55مكنك ان ت 55تصلي م 55عي دوم 55ا  ،ان 55ني م 55عك دائ 55ما س 55واء ك 55نت ح 55يا أو
ميتا ".
ال55تقت م55ارث55ا روت اث55ناء اق55ام55تها ف55ي ح55يفا ع55دة م55رات م55ع ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل  ،وق55د دع55اه55ا اح55دى امل55رات
ل 55لدع 55اء وامل 55ناج 55اة ف 55ي االع 55تاب امل 55قدس 55ه  ،وق 55د ذه 55لت م 55ن حج 55م االع 55مال ال 55تي ي 55قوم ب 55ها ح 55ضرة امل 55ول 55ى م 55ع
وج55ود م55وان55ع م55تعدده  ،م55نها ال55وق55ت وامل55ساع55دي55ن  ،ول55كنها اع55جبت ب55ما ي55قوم ب55ه ال55دك55تور ج55ون اس55لمنت ال55ذي
ك55ان م55تواج55دا ً ح55ينها ف55ي االراض55ي امل55قدس55ة وال55ذي ات55ى م55ن ب55ري55طان55يا خ55صيصا ً ل55يساع55د ح55ضرة ش55وق55ي
افندي في اعماله  .في احدى مذكراتها وصفت مارثا روت لقائها بحضرة ولي امر اهلل باالتي :
" ك55ان روح55ان55يا ً  ،وك55لما ال55تقى ب55ه ك55نت س55عيدة  ،وك55ان م55صدرا ً ل55لسعادة وامل55حبة ل55كل ف55رد  .إن ف55كره ش55ام55ل
وواس5ع االدراك ان5ه ي5فهم ويس5توع5ب امل5شاك5ل ال5كبيره وي5عرف ك5يف ي5تعام5ل م5عها  .ك5ما ان ت5رج5مات5ه ع5ظيمة
وي5قضي ال5كثير م5ن وق5ته ف5ي ك5تاب5ه ال5رس5ائ5ل لش5تى ب5قاع ال5عال5م  ،ان ك5ل ذل5ك ي5أخ5ذ م5ن ق5وت5ه ب5شكل ك5بير …
ان سعادته هو سماعه لالخبار االمرية ولكن تجاوب االحباء هو ما كان يقلقه " .
ق5ضت م5ارث5ا روت ف5ي ح5يفا اك5ثر م5ن شه5ر واح5د اس5تعادت ف5يها ن5شاط5ها ال5روح5ي واش5تد أزره5ا لخ5دم5ة أم5ر
اهلل ب5شكل م5تواص5ل  .وم5ن أج5مل ذك5ري5ات5ها ال5تي ت5روي5ها ه5و ل5قائ5ها ب5امل5جاه5ده ب5هائ5يه خ5ان5م  ،ال5ورق5ة امل5بارك5ه
ال55عليا وس55يدة اه55ل ال55بهاء وب55قية ال55بهاء وودي55عته ال55تي ش55ارك55ت ح55ضرة ب55هاء اهلل ف55ي ال55سجن وال55نفي وع55ان55ت
٤٦

م55عه ش55تى ان55واع ال55صعاب وامل55شاق  .وق55د ع 5بّرت م55ارث55ا ف55ي اح55دى م55ذك55رات55ها ع55ن ل55قائ55ها م55ع ال55ورق55ة امل55بارك55ه
ال 55عليا ب 55ال 55كلمات ال 55تال 55يه  " :ك 55ان 55ت ته 55تم ب 55رع 55اي 55تي م 55ن ك 55ل ال 55جوان 55ب وك 55ان 55ت ح 55ري 55صة ع 55لى ت 55عليمي ك 55يفيه
م 55واج 55هة ال 55حياة ب 55روح 55ية وش 55جاع 55ة وس 55عادة  .ان 55ك ت 55شعر ب 55ها ح 55قا ه 55دي 55ة ث 55مينة  ،ان 55ها ت 55علمك ك 55يف ت 55عيش
الحياة بكل سعادة وسرور في عالم مل› باملشاكل والصراعات " .
ك 55ما ال 55تقت م 55ارث 55ا ف 55ي ه 55ذه ال 55رح 55لة ب 55ال 55سيده روح 55ا خ 55ان 55م ك 55ري 55مة ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء ال 55تي تح 55دث 55ت ع 55ن ع 55لو
وس 5ّ 5مو م 55قام وال 55ده 55ا وم 55ا ك 55ان ي 55قوم ب 55ه ف 55ي ح 55يفا م 55ن م 55ساع 55دة ل 55لفقراء وامل 55ساك 55ني وب 55ال 55ذات اث 55ناء الح 55رب .
وال5تقت اي5ضا ع5دة م5رات ب5ال5دك5تور ج5ون اس5لمنت ال5ذي ك5ان م5ري5ضا ً بش5دة وت5باح5ثا م5عا ح5ول ك5تاب " ب5هاء
اهلل وال 55عصر الج 55دي 55د " ال 55ذي اث 55نت ع 55ليه م 55ارث 55ا ك 55ثيرا ً ن 55ظرا ً الن 55ه ك 55تاب ش 55ام 55ل ح 55ول م 55بادئ وت 55عال 55يم وت 55اري 55خ
واح5كام ال5دي5ن ال5بهائ5ي  .ف5ي اح5دى زي5ارات5ها ل5حضرة ول5ي أم5راهلل اك5د ل5ها ح5ضرة امل5ول5ى ب5ضرورة ت5كري5س
ج 55هوده 55ا ل 55تبليغ أم 55ر اهلل واط 55لعها ع 55لى ب 55عض ب 55يان 55ات ح 55ضرة

ع 55بد ال 55بهاء ح 55ول مس 55تقبل اي 55ران  .غ 55ادرت

م55ارث55ا ال55ى ب55ورس55عيد ح55يث س55كنت ف55ي ف55ندق ل55عدة اي55ام ث55م ان55تقلت ال55ى م55نزل م55ن ّور خ55ان55م زوج55ة اح55مد ي55زدي
وه55ي أص55غر ب55نات ح55ضرة ع55بدال55بهاء وظ55لت ه55ناك أرب55عة أي55ام وأث55نائ55ها وص55لتها رس55ال55ة وف55ي ح55اش55يتها ك55تب
لها حضرة شوقي مايلي :
" ع55زي55زت55ي م55ارث55ا  ،إن ن55فحات زي55ارت55ك ق55د اث5ّ 5رت ف55ينا ك55ثيرا ً  .وم55ع م55رور ال55وق55ت ف55ان55نا ن55شعر ب55قوه م55حبتك
5حبك ك5ثيرا ً ف5ان5ني
ال5ناف5ذه وخ5لوص5ك لخ5دم5ة أم5ره ال5عزي5ز  .ب5االص5ال5ة ع5ن ن5فس وب5ال5نياب5ة ع5ن االس5رة ال5تي ت ّ
أع55رب ل55كم ع55ن خ55ال55ص ش55كرن55ا ل55جهودك ال55عظيمة وت55قدي55رن55ا ال55قلبي الن55جازات55ك ال55كبيره  .ك55ما ن55دع55و ل55صحتك
وسالمتك وسعادتك وتوفيقك الروحي ِ .
ِ
كنت " .
انك دائما معنا اينما
غ5ادرت ال5سفينه امل5قلة مل5ارث5ا روت م5يناء ب5ورس5عيد ي5وم  15اي5ار  /م5اي5و ع5ام  1925م5تجهة إل5ى س5ويس5را ف5ي
أول رح55لة ل55ها إل55ى أورب55ا  .وص55لت ال55سفنية م55يناء ج55نوى  Genoaف55ي اي55طال55يا ث55م غ55ادرت ب55را ً إل55ى ف55رن55سا
وم55نها ال55ى س55ويس55را  .اس55تقرت ف55ي م55دي55نه ج55نيف واخ55ذت ش55قة ب55قيمة  54دوالر ب55الشه55ر وع55ندم55ا ك55ان55ت ف55ي
م55صر اه55دى ل55ها االح55باء ق55در ن55حاس خ55اص ب55ال55قهوة ) دل55ة ال55قهوه ( م55ع س55ته ف55ناج55ني ص55غيره واه55دى ل55ها
االح55باء ف55ي اس55ترال55يا ق55در ش55اي وك55ان55ت تس55تخدم55ها ف55ي ه55ذه ال55رح55له  .خ55الل اي55ام ات55صلت م55ارث55ا ب55االح55باء
وب5اع5ضاء م5نظمة اس5بران5تو  .ك5ان5ت ح5ري5صة م5ارث5ا ع5لى ات5قان ل5غة االس5بران5تو اي5مان5ا م5نها ان ه5ذه ال5لغة ه5ي
االك5ثر ت5داوال ف5ي اورب5ا وتس5تطيع ب5واس5طتها ت5بليغ ام5ر اهلل ب5شكل اوس5ع وله5ذا ش5ارك5ت ف5ي ع5دد م5ن دروس
ل5غة االس5بران5تو  .ك5ما ش5ارك5ت وم5عها ال5سيده ج5ول5يا ك5لفر م5ن ال5والي5ات املتح5ده ك5مندوب5ني ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي
٤٧

ف55ي امل55ؤت55مر ال55ساب55ع عش55ر ل55لغة االس55بران55تو ال55عامل55يه ال55ذي ح55ضرة ث55مان55مائ55ة م55ندوب م55ن ش55تى ب55قاع ال55عال55م
ب5االض5اف5ة ال5ى االل5وف م5ن االس5بران5تو ال5ذي5ن اش5ترك5و ف5ي امل5ؤت5مر  .ال5قت م5ارث5ا ك5لمة ف5ي امل5ؤت5مر ح5ول ط5بيعة
ال5دي5ن ال5بهائ5ي واه5داف5ه وم5بادئ5ه وت5اري5خه وال5قى ال5دك5تور ال5برت م5ول5شكل م5ن اح5باء امل5ان5يا

– ش5توت5غارت

ك5لمة ح5ول ال5لغة ال5عامل5يه امل5ساع5دة ال5تي تح5دث ع5نها ح5ضرة ب5هاء اهلل وق5د اص5بح ال5دك5تور م5ول5شكل ف5يما ب5عد
ض5من ك5وك5بة اي5ادي ام5ر اهلل ال5ذي5ن ع5ينهم ح5ضرة ول5ي ام5راهلل  .وامل5لفت ل5لنظر ان ص5ورة ح5ضرة ع5بد ال5بهاء
وص55ورة ال55دك55تور زام55نهوف ال55ذي اوج55د ل55غة االس55بران55تو ق55د ع55لقتا ف55ي ال55صال55ة ال55رئ55يسيه ل55لمؤت55مر  .ك55ما ان
ابنتى الدكتور زامنهوف كانا ضمن حضور املؤتمر .
ق 55ضت م 55ارث 55ا ف 55ي ج 55نيف م 55دة س 55تة اشه 55ر ول 55م ي 55كن ص 55حتها ع 55ندئ 55ذ ع 55لى م 55ا ي 55رام ث 55م غ 55ادرت ال 55ى زوري 55خ
ووص55لتها ف55ي اك55توب55ر  1925وه55ناك ع55لى ال55رغ55م م55ن اع55تالل ص55حتها ال55قت م55حاض55رة ب55االس55بران55تو وك55ان55ت
ن5اج5حة  .ث5م غ5ادرت س5ويس5را م5تجهة ن5حو ش5توت5غارت ف5ي امل5ان5يا ث5م ف5ران5كفورت ث5م م5دي5نة ف5ينا ف5ي ال5نمسا .
ف5ي ك5ل مح5طة م5ن ه5ذه املح5طات ك5ان5ت ت5لتقي ب5رج5ال ال5فكر وامل5عرف5ة وامل5درس5ني ورج5ال االع5مال وتح5دث5هم ع5ن
ال5دي5ن ال5بهائ5ي وت5عال5يمه  .وم5ا ك5ان ي5سعده5ا ف5ي ه5ذه ال5رح5لة ل5قائ5ها ب5االف5راد ال5ذي5ن تش5رف5وا ب5حضور ح5ضرة
ع5بد ال5بهاء ق5بل اك5ثر م5ن ث5الث5ة عش5ر س5نه والتح5دث م5ن ن5فس امل5كان ال5ذي تح5دث ف5يه ح5ضرت5ه  .ف5ي اواخ5ر
شه5ر دي5سمبر  1925وص5لت م5ارث5ا م5دي5نة ب5ودابس5ت ف5ي ه5نغاري5ا وس5كنت مل5دة ت5سعة اي5ام ف5ي ن5فس ال5فندق
ال5ذي س5كن ف5يه ح5ضرة

ع5بد ال5بهاء اث5ناء زي5ارت5ه ل5بودابس5ت وتح5دث5ت ف5ي ع5دة م5نظمات وان5دي5ة ع5ن االم5ر

امل 55بارك وق 55د تج 55مع ج 55مهور غ 55فير م 55ن ال 55ناس اي 55نما ت 55واج 55دت ش 55وق 55ا ل 55الس 55تماع ال 55يها وال 55كثير دع 55وه 55ا ل 55زي 55ارة
م55نازل55هم وق55د ل55بت دع55وة ال55بعض م55نهم ف55قط ول55كن ال55كثير ات55وا ال55ى ال55فندق مل55عرف55ة امل55زي55د م55ن ت55عال55يم ح55ضرة
ب 55هاء اهلل  .ف 55ي اواس 55ط شه 55ر ي 55ناي 55ر  1926غ 55ادرت ه 55نغاري 55ا ب 55واس 55طة ال 55قطار ال 55ى ب 55لغاري 55ا ث 55م ص 55رب 55يا ث 55م
وصلت الى بوخارست عاصمة رومانيا حيث كان لها وقفة تاريخية هناك .

في رومانيا :
ك5ان5ت روم5ان5يا دول5ة م5لكيه دس5توري5ه ي5حكمها امل5لك ف5ردي5نان5د االول وزوج5ته امل5لكه م5اري م5نذ ع5ام 1914
وق5د ع5ان5ت ه5ذه امل5لكيه م5ن ص5راع5ات س5ياس5ية ف5ي العش5ري5نات م5ن ال5قرن العش5ري5ن  .امل5لكه م5اري تنح5در م5ن
س5الل5ة م5لكية ب5ري5طان5يه ح5يث ان5ها ح5فيدة امل5لكة ف5كتوري5ا م5ن ج5ان5ب وال5ده5ا وم5ن ج5ان5ب وال5دت5ها ت5عتبر ح5فيدة
ال5كسندر ال5ثان5ي ق5يصر روس5يا  .وامل5لفت ل5لنظر ان ك5ال امل5لكني ف5كتوري5ا وال5كسندر ال5ثان5ي إس5تلما ل5وح5ا ًم5ن
٤٨

ح5ضرة ب5هاء اهلل واح5ترم5ا م5ا ج5اء ب5ه ول5م ي5عارض5ا االم5ر امل5بارك  .ك5ان5ت م5ارث5ا ت5واق5ه ل5تبليغ أم5راهلل ال5ى امل5لكه
م5اري ول5كن ك5ان5ت امل5لكه ان5ذاك ف5ي ح5ال5ة ح5داد ول5م ت5كن ب5اس5تطاع5تها اس5تقبال أي ش5خص  .ل5م ت5يأس م5ارث5ا
وق5ام5ت ب5كتاب5ة رس5ال5ة ال5يها وم5عها ص5ورة ح5ضرة ع5بد ال5بهاء وك5تاب " ب5هاء اهلل وال5عصر الج5دي5د "  .ج5اءه5ا
ال55رد م55ن ق55صر امل55لكه ف55ي ال55يوم ال55تال55ي ب55ان امل55لكه ت55رغ55ب ب55اس55تقبال55ها  .ال55تقت م55ارث55ا ب55امل55لكه ي55وم  31ي55ناي55ر
 1926ف5ي ق5صره5ا خ5ارج ب5وخ5ارس5ت وق5د رح5بت ب5ها ب5كل ح5رارة وت5قول م5ارث5ا روت ان ه5ذا ال5لقاء ه5و االك5ثر
اه 55مية ف 55ي ح 55يات 55ها ب 55عد ل 55قائ 55ها ب 55ال 55ورق 55ة امل 55بارك 55ه ال 55عليا  .اخ 55ذت م 55عها ل 55وح ال 55ودي 55ان الس 55بع وك 55تاب 55ني ب 55لغة
االس5بران5تو ب5االض5اف5ة ال5ى زج5اج5ة ع5طر  .ت5صف م5ارث5ا روت ل5قائ5ها ب5امل5لكه ب5ال5كلمات ال5تال5يه  :ط5لبت م5ني ان
اك5لمها ع5ن امل5بادئ ال5بهائ5يه وق5ال5ت ان5ها ع5الج مل5شاك5ل ال5عال5م وان5ها ق5رأت ال5كتاب ال5ذي س5بق ان ارس5لته ل5ها .
لقد عشقت هذه امللكه وشعرت بمحبة وسعادة شديدة اتجاهها  .كانت زيارة ناجحه وموفقه "
ق5رأت امل5لكه م5اري ال5كتب ال5بهائ5يه امله5داة ال5يها وانج5ذب5ت ل5لتعال5يم امل5بارك5ه واع5رب5ت ع5ن اي5مان5ها ب5حضرة ب5هاء
اهلل  ،وق 55د انتش 55ر ال 55خبر ف 55ي ال 55دول امل 55جاورة ك 55ما وص 55ل ال 55خبر ال 55ى م 55دي 55نة ك 55مبردج س 55برن 55ج ف 55ي بنس 55لفان 55يا
م 55وط 55نها االص 55لي ونش 55ر ال 55خبر ف 55ي الج 55رائ 55د املح 55ليه وع 55لى ص 55فحات ك 55بيره ك 55ما نش 55ر ال 55خبر ف 55ي املج 55لة
ال55بهائ55يه  ) S tar Of the Westنج55م م55ن ال55غرب (  .ك55ما ق55ام55ت امل55لكه ن55فسها ب55كتاب55ة م55قاالت ع55دي55دة ح55ول
االم5ر امل5بارك تش5رح ف5يها ال5تعال5يم ال5بهائ5يه وت5دع5و ال5ناس ال5ى دراس5تها وف5حصها  .نش5رت اول م5قال5ة ل5ها ف5ي
شه5ر م5اي5و ع5ام  1926ك5ما ت5م ت5رج5مة م5قاالت5ها ال5ى ال5لغات ال5صينيه وال5ياب5ان5يه ونش5رت ف5ي ت5لك ال5دول  .ج5اء
ف5ي اح5دى ه5ذه امل5قاالت م5ا ي5لي  " :ج5اءت5ني ام5رأه ف5ي أح5د االي5ام وق5دم5ت ل5ي ك5تاب5ا  .ل5قد ك5ان ك5تاب5ا ع5ظيما
الن 55ه يتح 55دث ع 55ن امل 55حبة وال 55خير وال 55قوة والج 55مال

… ال 55صفحات ك 55ان 55ت تتح 55دث ع 55ن الس 55الم وك 55يف ي 55مكن

ال55وص55ول ال55يه … وك55ان55ت تتح55دث ع55ن ن55بذ االح55قاد وال55نزاع55ات وال55شكوك وال55تعصبات … ان رس55ال55ة ب55هاء
اهلل واب55نه ع55بد ال55بهاء ه55ي ال55حقيقة ال55تي ال ي55مكن ل55ها اال ان ت55ترس55خ وتنتش55ر … اذا وص55ل ال55ى اس55ماع55كم
اس 55م ب 55هاء اهلل وع 55بد ال 55بهاء ال ت 55تجاه 55لوا اث 55اره 55ما وك 55تاب 55ات 55هما  .اب 55حثوا ف 55ي ك 55تبهم ودع 55وا ك 55لمات 55هم ال 55عظيمة
والس55لميه امل55ليئة ب55امل55حبة ت55نفذ ال55ى اع55ماق ق55لوب55كم وع55قول55كم  .ق55د ي55كون االن55سان م55شغوال ف55ي ي55وم55ه وال وق55ت
ل55دي55ه ل55دي55ن  ،او ع55نده دي55نه ال55خاص ول55كن ت55عال55يم ه55اذي55ن ال55شخصني ال55عظيمني منسج55م م55ع ج55ميع االدي55ان
ومؤيد لهم … "
إن إي5مان امل5لكه م5اري م5لكه روم5ان5يا ب5االم5ر امل5بارك ي5عتبر ح5دث5ا ت5اري5خيا ه5ام5ا ب5النس5بة ل5لدي5ن ال5بهائ5ي  ،ف5هي
اول م55لكه ت55عرب ع55ن اع55جاب55ها ب55ل واي55مان55ها ب55ما ج55اء ب55ه ح55ضرة ب55هاء اهلل  ،وق55د اس55عد ه55ذا ال55نبأ ح55ضرة ول55ي
٤٩

أم5راهلل ك5ثيرا ً وذك5ر م5حام5ده5ا ون5عوت5ها ف5ي ال5عدي5د م5ن ت5وق5يعات5ه ورس5ائ5له ال5صادره ال5ى ال5بهائ5يني ف5ي الش5رق
وال 55غرب  .ج 55اء ف 55ي ت 55وق 55يع ن 55وروز  101ب 55دي 55ع ال 55صادر ب 55مناس 55بة م 55رور ق 55رن واح 55د ع 55لى اع 55الن دع 55وة ح 55ضرة
الباب الكلمات التاليه :
] ت5زام5ن اع5الن ان5فصال ش5ري5عة ح5ضرة ب5هاء اهلل م5ع اي5مان امل5لكة ال5خيره ذي ال5خصال الح5ميدة ال5ى االم5ر
امل 55بارك م 55ما زاد م 55عه شه 55رة االم 55ر االل 55هي  .ل 55قد انج 55ذب ال 55قلب ال 55صاف 55ي ل 55تلك امل 55لكة امل 55يمون 55ة ح 55فيدة م 55لكة
ب55ري55طان55يا وام55براط55ور ال55روس ال55لذي55ن ارس55ل ل55هما ج55مال ال55قدم ع55ندم55ا وص55ل ال55سجن االع55ظم ت55وق55يعا ك55ري55ما
وف5خيما  ،انج5ذب ق5لبها ال5ى ال5تعال5يم ال5سماوي5ة ن5تيجة مل5طال5عتها ال5كتب االم5ري5ة والتح5دث وال5تباح5ث م5ع ت5لك
ال55نفس امل55نقطعه ال55زك55يه وق55بسة ن55ار م55حبة اهلل ح55يث اش55رق55ت اث55اره55ا ال55بهية ف55ي ال55عال55م وانتش55رت ع55لى ب55سيط
ال5غبراء  .ول5م ي5مض ط5وي5ال ح5تى ق5ام5ت ه5ذه امل5لكه وب5مبادرة م5ن ن5فسها ع5لى نش5ر االم5ر امل5بارك ف5ي ج5رائ5د
وص55حف االق55ال55يم الش55رق55يه وال55غرب55ية ع55لى ال55رغ55م م55ن ن55فوذ رج55ال ال55كنيسه وارت55باط55هم ب55ال55بطري55ق االع55ظم ف55ي
ع5اص5مة ب5لده5ا  .ف5قد ق5ام5ت ب5الح5دي5ث ب5اس5لوب ب5دي5ع وب5يان ف5صيح وش5جاع5ة ال ن5ظير ل5ها ع5ن امل5قام ال5شام5خ
لج55 5مال ال55 5قدم ورس55 5ال55 5ة ال55 5رس55 5ول االك55 5رم وع55 5لو وس55 5مو االم55 5ر امل55 5بارك  .ك55 5ما ارس55 5لت م55 5كات55 5يب م55 5تعدده ال55 5ى
اص5دق5ائ5ها واح5بائ5ها وال5ى أم5ها ال5روح5ان5ية ت5عبر ف5يها ع5ن اع5جاب5ها ب5ال5تعال5يم االل5هية وط5لبت ك5تبا أم5ري5ة م5ن
ل55ندن وان55شغلت خ55الل س55نني ع55دي55ده ب55مطال55عتها وال55تفحص ف55ي ت55لك االث55ار ال55نفيسه وح55صلت ع55لى ق55در واف55ر
م 55ن م 55اء ال 55حياة  .ث 55م ش 55دت ال 55رح 55ال م 55ع اب 55نتها ل 55زي 55ارة وط 55واف امل 55قام 55ات امل 55قدس 55ة واع 55لنت ذل 55ك ف 55ي ج 55رائ 55د
وص55حف الش55رق وال55غرب  .وص55لت م55دي55نة ح55يفا امل55بارك55ه ول55كنها م55نعت م55ن ت55حقيق م55قصده55ا وم55رام55ها ن55تيجة
ل5نفوذ ال5سياس5يني وق5د ع5برت ف5ي رس5ال5ة ع5ن اس5تيائ5ها واس5فها ل5ذل5ك  .وف5ي رس5ال5ة ك5تبتها ه5ذه امل5لكه االدي5به
ال5فاض5له ج5اءت ه5ذه ال5عبارات ال5راق5يه  " :اح5دث5ت رس5ال5ة ح5ضرة ب5هاء اهلل وح5ضرة ع5بد ال5بهاء ن5وران5ية ع5ظمى
ف 55ي وج 55ودي  .ان ه 55ذه ال 55بشارة

… م 55ثل ال 55بذره ق 55د ن 55بتت ف 55ي ق 55لبي  .ام 55ا اب 55نتي ال 55صغيره ف 55ان 55ها ت 55شعر

ب55تقوي55ه روح55ها وراح55ة ن55فسها م55ن ت55عال55يم ه55ذي55ن ال55شخصني ال55عزي55زي55ن ال55عظيمني  .ان55ني وم55عي اب55نتي ن55عمل
ع5لى ن5قل ه5ذه ال5رس5ال5ة ال5ى ك5ل وض5يع وش5ري5ف وك5لما اب5لغنا ش5خصا ال5رس5ال5ة ف5ان االن5وار تس5طع م5ن وج5هه
ب55كل ض55ياء

… ب55عض ال55زم55الء ي55تعجبون م55ني وال ي55واف55قون ع55لى ش55جاع55تي ف55ي اع55الء ه55ذه ال55كلمات الن55ها

ليس55ت م55ن ع55ادة امل55لوك ف55ي ال55عال55م ول55كن روح55ي ق55د تح55رك ب55طري55قه ال اس55تطيع ب55ها م55قاوم55ة ن55فسي م55ن ه55ذا
االق 55دام " ف 55ي اع 55الن 55ها االول أله 55ل ال 55عال 55م تح 55دث 55ت ه 55ذه امل 55لكة ال 55سعيده به 55ذه ال 55نصيحة ال 55عظيمة  " :ك 55لما
وص55ل ال55ى س55معكم اس55م ح55ضرة ب55هاء اهلل أو ع55بدال55بهاء ال ت55غفلوا ع55ن ال55تم ّعن ف55ي آث55اره55ما ب55ل ت55عمقوا ف55ي
٥٠

آث5اره5ما وك5تبهما واج5علوا ك5لمات5هما وت5عال5يمهما ال5جاذب5ة للس5الم وامل5حبة ت5تمكن ف5ي اع5ماق ق5لوب5كم م5ثلما ه5ي
راس 55خة ف 55ي ق 55لبي " وف 55ي ب 55يان 55ات 55ها االخ 55رى ج 55اءت ه 55ذه ال 55شهادة ال 55كبرى  " :ان ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي ي 55نادي
ب5ال5صلح والس5الم وي5روج ح5سن ال5تفاه5م ب5ني االن5ام … رس5ال5ته ه5ي ت5صدي5ق ل5الدي5ان ال5سماوي5ه  ،وم5بادئ5ه
ت5واف5ق ال5خالف5ات وال5نزاع5ات امل5تمادي5ه ل5لمذاه5ب امل5تعدده وروح5ي ت5عب ومج5روح م5ن الح5مية ال5جاه5ليه الت5باع
ه 55ؤالء امل 55ذاه 55ب ف 55ان 55ني ات 55وج 55ه ال 55ى ال 55تعال 55يم ال 55بهائ 55يه ح 55يث ت 55لوح ف 55ي ه 55ذه ال 55تعال 55يم ال 55روح ال 55حقيقية ل 55لسيد
… م5ن أج5ل ه5داي5ة ال5نفوس ال5باح5ثه ع5ن ال5نور ف5إن

امل5سيح ال5ذي ل5م ي5عرف5ه ول5م ي5درك5ه ال5عدي5د م5ن ال5ناس

ال5تعال5يم ال5بهائ5ية م5ثل النج5م ال5دري ال5ذي ي5رش5د ل5لمعرف5ة ال5كام5لة واالط5مئنان والس5الم وخ5ير االن5سان … ان
ال5دي5ن ال5بهائ5ي ي5طمئن ال5روح وي5عطي االم5ل ل5لقلب وان ك5لمات االب ال5سماوي ه5ي  ،ب5ال5قياس ال5ى ال5باح5ثني
عن الطمأنينه  ،كالنبع في الصحراء القاحلة من بعد هيمان طويل[ " .
ك 55ان 55ت م 55ارث 55ا روت ت 55قول ان ل 55قائ 55ها ب 55امل 55لكه م 55اري ث 55م اي 55مان ه 55ذه امل 55لكه ب 55ام 55ر ح 55ضرة ب 55هاء اهلل ق 55د اص 55اب 55ها
ب55ال55فرح وال55بهجة ل55درج55ة ان55ها ن55سيت ك55ل ال55صعاب وامل55شاق ال55تي واجه55تها ط55يلة ال55سنوات امل55اض55ية  .ان ك55ل
ذل5ك ح5صل خ5الل اس5بوع واح5د م5ن وص5ول5ها ل5بوخ5ارس5ت وح5تى ان5ها رف5ضت دع5وة وزي5ر ال5خارج5ية ال5روم5ان5ي
الل5قاء م5حاض5رة ف5ي ج5ام5عة ك5ارول ح5ول ال5تعال5يم االل5هية ام5ام ارب5عمائ5ه م5دع5و  ،وب5دال م5ن ذل5ك اق5ترح5ت م5ارث5ا
روت ان ت5قوم امل5لكه ب5ال5قاء امل5حاض5رة ول5كن ل5م ي5تحقق ذل5ك  .ث5م ع5لمت ب5عد ذل5ك ح5ساس5يه وض5ع امل5لكه ب5ال5قيام
بمثل هذا العمل .

باقي دول اوربا :
غ5ادرت م5ارث5ا روت روم5ان5يا ووص5لت م5دي5نة ص5وف5يا ف5ي ب5لغاري5ا ف5ي االس5بوع االول م5ن شه5ر ش5باط  /ف5براي5ر
ع55ام  1926وام55ضت اث55نى عش55ر ي55وم55ا ه55ناك ك55ان55ت غ55ال55بيتها ف55ي ال55جام55عات وب55ني ط55لبتها وال55قت م55حاض55رة
ب5لغة االس5بران5تو  .ارس5لت ك5تاب5ا ع5ن االم5ر امل5بارك وم5عها رس5ال5ة ال5ى امل5لك ب5وري5س ال5ثان5ي م5لك ب5لغاري5ا ال5ذي
ك5ان ف5ي ال5ثان5ي وال5ثالث5ني م5ن ال5عمر ول5كن االس5تجاب5ة ل5م ت5كن م5رض5ية م5ثلما ح5دث ف5ي روم5ان5يا  .ث5م غ5ادرت
ب 55لغاري 55ا ووص 55لت ف 55ينا ع 55اص 55ة ال 55نمسا ي 55وم  18ش 55باط  /ف 55براي 55ر  1926وق 55د اص 55اب 55ها ال 55تعب واالره 55اق ث 55م
اس 55تراح 55ت ع 55دة اي 55ام وواص 55لت س 55فره 55ا ال 55ى م 55دي 55نة ج 55نيف ف 55ي س 55ويس 55را وه 55ناك ال 55تقت ب 55اب 55نتي ال 55دك 55تور
زم55نهوف م55ؤس55س ل55غة االس55بران55تو واس55تطاع55ت الح55دي55ث م55عهم ب55شكل اع55مق ح55ول رس55ال55ة ح55ضرة ب55هاء اهلل .
وم55ن ه55ناك س55اف55رت ال55ى وارس55و ع55اص55مة ب55ول55ندا ووص55لتها ي55وم  11اب55ري55ل 1926م وق55ضت ح55وال55ي اس55بوع55ني
٥١

م55ع االن55سه  /ل55يدي55ا زام55نهوف وه55ي ال55بنت ال55صغرى ل55لدك55تور زام55نهوف وش55رح55ت ل55ها ال55عناص55ر املش55ترك55ه ب55ني
ال55بهائ55يه وح55رك55ه اس55بران55تو ال55تي ك55ان55ت رائ55جة ان55ذاك ف55ي اورب55ا  .ك55ما ش55ارك55ت ف55ي اج55تماع ك55بير ف55ي وارس55و
حول االسبرانتو وتحدثت فيه مارثا عن الدين البهائي واالسبرانتو .
املح55طة ال55تال55يه مل55ارث55ا روت ك55ان55ت ت55شيكوس55لوف55اك55يا ح55يث اخ55برت س55اب55قا رئ55يسها ع55ن م55جيئها وأرس55لت ل55ه ع55دة
ك55تيبات ع55ن ال55بهائ55يه ول55كن رئ55يس الج55مهوري55ة ك55ان ع55ندئ55ذ خ55ارج امل55دي55نه ول55كنه أوص55ى ب55أن ي55رس55ل ل55ها س55ياره
ل55كي ت55أت55ي ال55ى ق55صر ال55رئ55اس55ة  .وب55ال55فعل ات55ت م55ارث55ا روث ال55ى ال55قصر وتح55دث55ت مل55دة س55اع55تني م55ع س55كرت55ير
رئ 55يس الج 55مهوري 55ة وام 55ني امل 55كتبات  .والج 55دي 55ر ب 55ال 55ذك 55ر ان 55ها اش 55ارت ف 55ي ح 55دي 55ثها ال 55ى م 55سأل 55ة اض 55طهاد
البهائيني في ايران وكانت تحاول الحصول على تعاطف ودعم املسئولني لها في هذه القضية .
إع55تبرت م55ارث55ا روث إن س55كان ب55لغاري55ا وت55شيكوس55لوف55اك55يا اك55ثر ش55عوب اورب55ا روح55ان55ية وك55ان55ت ت55أم55ل أن ي55قوم
االح 55باء ب 55تبليغ س 55كان ه 55ذه ال 55دول  .ت 55عتبر ال 55سيده ل 55وزي ك 55ري 55غوري  ،ال 55بهائ 55يه ال 55بري 55طان 55يه ال 55تي ت 55زوج 55ت
ال55بهائ55ي االم55ري55كي ل55وي55س ك55ري55غوري اول م55ن ل55بت ن55داء م55ارث55ا روت ل55لتبليغ ف55ي ه55ذه ال55دول  ،وان55ضمت ل55ها
ف 55يما ب 55عد امل 55بلغه  /م 55اري 55ون ج 55اك م 55ن ك 55ندا  .ت 55اب 55عت م 55ارث 55ا رح 55الت 55ها ووص 55لت م 55دي 55نة ه 55يج ف 55ي ه 55ول 55ندا ول 55كن
م5رض5ت بش5ده والزم5ت ال5فراش ول5م تس5تطع م5قاب5لة أي ش5خص ول5كنها ارس5لت ال5ى م5لكه ه5ول5ندا " ل5وح ه5يج
" وكتاب " بهاء اهلل والعصر الجديد " تأليف الدكتور اسلمنت  .املحطة التاليه لها كانت بريطانيا .

في بريطانيا
وع5لى ال5رغ5م م5ن اع5تالل ص5حتها ول5كنها ق5ال5ت " م5ا ان وص5لت ل5ندن ح5تى ت5حسنت ص5حتى ق5ليال  ،ان
ذل55ك ك55له م55ن ت55اث55ير ال55دع55اء وامل55ناج55اة " .ك55ان55ت ت55ؤم55ن م55ارث55ا ب55تأث55ير ال55دع55اء ع55لى ق55يام االف55راد ب55تروي55ج االم55ر
امل5بارك  .ان ال5تأي5يدات االل5هية ك5ان5ت ت5حيط ب5ها اي5نما رح5لت وح5لت ت5صدي5قا ل5لبيان امل5بارك م5ن ح5ضرة ب5هاء
اهلل ف55ي ال55كتاب االق55دس  " :ون5راك5م م5ن اف5قى االب5هى ون5نصر م5ن ق5ام ع5لى ن5صرة ام5ري ب5جنود
من املأل االعلى وقبيل من املالئكة املقربني " .
وص5لت م5ارث5ا روت ب5ري5طان5يا ف5ي اوائ5ل شه5ر ي5ون5يو ع5ام  1926وك5ان5ت ض5يفة ع5لى ان5ي وه5اري روم5ر وه5ما
م55ن اح55باء ن55يوي55ورك ك55ان55ا ي55قيمان ف55ي ل55ندن  .ب55عد ع55دة اي55ام غ55ادروا س55وي55ا ال55ى م55دي55نتي م55انشس55تر وب55ورم55وث
ح55يث ق55اب55لوا االح55باء وتح55دث55ت م55ارث55ا م55عهم وح55ثتهم ع55لى خ55دم55ة أم55ر اهلل  .ان م55ا ي55ميز خ55دم55ات فخ55ر امل55بلغني
٥٢

وامل55بلغات االن55سه م55ارث55ا روت ه55و ال55تنوع وال55شجاع55ة ال55تي ق55لما نج55ده55ما ف55ي ش55خص واح55د  .ف55ي ب55ري55طان55يا
ق 55ام 55ت ب 55ارس 55ال اك 55ثر م 55ن م 55ائ 55تي رس 55ال 55ة ال 55ى ال 55صحف وامل 55جالت واالن 55دي 55ة وامل 55نظمات ح 55ول م 55ا ي 55تعرض ل 55ه
االح55باء ف55ي مه55د ام55ر اهلل م55ن م55ضاي55قات وم55شاك55ل  .ه55ذه ال55رس55ائ55ل ك55ان55ت ل55ها وق55ع اي55جاب55ي ف55ي ال55كثير م55ن
الحاالت .
م5ن امل5ؤت5مرات ال5هام5ة ال5تي ح5ضرت5ها م5ارث5ا اث5ناء زي5ارت5ها ل5بري5طان5يا ه5و م5ؤت5مر االس5بران5تو ال5ذي ع5قد ي5وم 31
ي 55ول 55يو ع 55ام  1926واس 55تغرق اس 55بوع 55ا  .ع 55قد ه 55ذا امل 55ؤت 55مر ف 55ي ادن 55بره ب 55اس 55كتلندا وح 55ضره حش 55د غ 55فير م 55ن
ات55باع الح55رك55ات ال55دي55نيه وال55سياس55يه واالج55تماع55يه امل55تنوع55ة م55ن ش55تى ب55قاع ال55عال55م  .ف55ي ه55ذا امل55ؤت55مر وث55قت
م5ارث5ا روت ع5الق5ات5ها م5ع ق5سيس ك5اث5ول5يكي م5ن روم5ان5يا اس5مه اب5ي ان5دري5وج5ي وه5و أح5د م5شاه5ير ال5عال5م ف5ي
االس5بران5تو واص5بح ف5يما ب5عد م5ن امل5حبني وامل5عجبني ب5ال5دي5ن ال5بهائ5ي  .س5مح ل5لبهائ5يني ب5ال5قاء م5حاض5رت5ني ف5ي
امل5ؤت5مر وك5اله5ما ك5ان5ا ف5ي ك5نيسة ف5رى F ree Churchف5ي اس5كتلندا وه5ي ن5فس ال5كنيسة ال5تي تح5دث ف5يها
ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ع55ام 1913م  .ف55ي امل55حاض55رة االول55ى تح55دث55ت م55ارث55ا روت ع55ن " االث55ار االي55جاب55ية ل55لدي55ن
ال5عامل5ي " ث5م ج5اوب5ت ع5لى اس5أل5ة ال5حضور  .ب5عد ذل5ك ع5رض5ت ص5ورا ً مل5دي5نتي ع5كا وح5يفا ح5يث س5جن ف5يهما
االج 55ساد ال 55طاه 55رة ل 55حضرة ال 55باب وح 55ضرة ب 55هاء اهلل  .امل 55حاض 55رة ال 55ثان 55يه ادارت 55ها م 55ارث 55ا روت وتح 55دث ف 55يها
ال55بروف55سور ارنس55ت روج55رز االس55تاذ ف55ي اح55دى ال55جام55عات االم55ري55كيه ع55ن ال55دي55ن ال55بهائ55ي واه55داف55ه وت55عال55يمه
وم55بادئ55ه وت55اري55خه  .م55ن ب55ني ال55حضور ك55ان55ت ال55سيدة ل55يدي ب55لوم55فيلد  ،اح55دى امل55ؤم55نات ال55بري55طان55يات ال55تي
اس5تقبلت ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ف5ي م5نزل5ها ع5ام  1911واي5ضا م5ن ب5ني ال5حضور ك5ان اب5نتي ال5دك5تور زم5نهوف
وهما ليديا وصوفيا .
رج55 5عت م55 5ارث55 5ا م55 5ن اس55 5كتلندا ال55 5ى ل55 5ندن وب55 5دأت ب55 5ال55 5تبليغ ل55 5يال ون55 5هارا وق55 5اب55 5لت ال55 5سيد  /م55 5اون55 5تفورت م55 5لز
 Mountfort Millsال5ذي ج5اء م5ن ب5اري5س مل5ساع5دت5ها ف5ي ال5تبليغ ط5بقا ل5توص5ية م5ن ح5ضرة ول5ي أم5راهلل .
ق55ام55ا م55عا ب55زي55ارة م55دي55نة اك55سفورد ال55تاري55خية  ،امل55كان ال55ذي درس ف55يه ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي وتح55دث55ا م55رت55ني
ف5ي اح5دى ك5ليات5ها وقّ 5دم5ا ك5تب ب5هائ5يه ال5ى م5كتبتها  .وف5ي وق5ت الح5ق ان5ضم ال5يهم ج5ورج ت5اوزن5د ال5ذي ك5ان
ق5سيسا ف5ي ك5ات5درائ5ية س5ان5ت ب5ات5رك ف5ي دب5لن واي5ضا ل5ورا وه5يبول5يث دري5فوس ب5ارن5ي م5ن ف5رن5سا  .ك5ان5ت له5ذه
املج55 5موع55 5ة ل55 5قاء ه55 5ام م55 5ع املس55 5تشرق ال55 5بروف55 5سور ن55 5يكلسون م55 5ن ج55 5ام55 5عة ك55 5مبردج ال55 5ذي ك55 5تب ع55 5ن ال55 5باب55 5ية
وال55بهائ55ية  ،ت55اري55خها ون55شأت55ها وت55طوره55ا واض55طهاد ات55باع55ها  .تح55دث55وا ع55ن ال55بهائ55يه اي55ضا ف55ي ل55جنة االدي55ان
التابعة لعصبة االمم .
٥٣

رج 55ع ال 55سيد م 55ون 55تفورت م 55لز ال 55ى ب 55اري 55س واس 55تمرت م 55ارث 55ا روت ف 55ي ت 55نقالت 55ها م 55ن م 55دي 55نة ال 55ى اخ 55رى ف 55ي
ب55ري55طان55يا  .زارت م55انشس55تر وم55كثت ه55ناك ث55مان55ية اي55ام ث55م ع55ادت ال55ى ل55ندن وب55اش55رت انش55طتها ال55تبليغية .
ق55ام55ت ب55طباع55ة ك55رت ي55حتوى ع55لى دع55وة ع55ام55ة ل55الس55تماع ال55ى م55ارث55ا روت وه55ي ت55حكي ع55ن الح55رك55ة ال55بهائ55يه
وعالقتها باملسيحية والحياة بعد املوت والسالم العاملي وقامت بتوزيعها في عشرات االندية والجماعات .
ت5قول م5ارث5ا ف5ي م5ذك5رات5ها ب5أن " ال5بري5طان5يون ش5عب م5حاف5ظ وبطي› ف5ي اس5تيعاب5ه ل5لتعال5يم ال5بهائ5يه ول5كن ان
ام5نوا ي5صبحون ب5هائ5يون ج5يدون  " .ك5ان5ت ت5شعر ب5الفخ5ر وه5ي ت5بلغ ام5ر اهلل ل5لشعب ال5بري5طان5ي وت5علم ج5يدا
ب5ان ارض5هم ق5د تش5رف5ت ب5قدوم ح5ضرة ع5بد ال5بهاء وح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل وب5ال5تال5ي ل5ها مس5تقبل ع5ظيم  .ك5ان5ت
ت55قول ان اس55تقبال ال55شعب ال55بري55طان55ي ل55لدي55ن ال55بهائ55ي ل55م ي55كن ح55ارا وش55دي55دا م55ثلما ك55ان ف55ي ب55اق55ي ال55دول
االورب55ية ول55كن ان ع55رف55وا ح55قيقته وام55نو ب55ه ف55ان55هم س55يقوم55ون ب55كل ش55جاع55ة وع55شق ب55توص55يله ال55ى اب55عد ن55قاط
ال5عال5م ب5نفس ال5روح5ية ال5تي نش5روا ب5ها امل5سيحيه  .ف5ي شه5ر اك5توب5ر ع5ام  1926اج5رت االذاع5ة ال5بري5طان5يه
 B BCم5قاب5لة م5ع م5ارث5ا روت وس5أل5تها ع5ن وج5هة ن5ظره5ا ح5ول املس5تعمرات ال5بري5طان5يه املنتش5ره ف5ي ش5تى
ان5حاء ال5عال5م وك5يف ي5مكن ال5تعام5ل م5ع ه5ذا االخ5تالف وال5تنوع ال5كبير ف5ي ال5ثقاف5ة وال5نوع وال5جنس واالص5ل .
كان الرد ايجابيا متضمنا بعض التعاليم االلهيه .

دول اخرى في اوربا :
أم 55ضت م 55ارث 55ا روت خ 55مسة اشه 55ر ف 55ي ب 55ري 55طان 55يا وغ 55ادرت 55ها ال 55ى اس 55بان 55يا وال 55برت 55غال ب 55عد أن اس 55تأذن 55ت م 55ن
ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل  .وص5لت م5دري5د ع5اص5مة اس5بان5يا ف5ي اوائ5ل شه5ر ن5وف5مبر  1926وارس5لت رس5ال5ة ال5ى
امل5لك ال5فون5سو ال5ثال5ث عش5ر  .اس5تدع5يت ال5ى ال5قصر امل5لكي وق5اب5لت س5كرت5ير امل5لك وق5دم5ت ل5ه ن5سخه م5ن ك5تاب
" ب5هاء اهلل وال5عصر الج5دي5د " ووع5د ال5سكرت5ير ب5تقدي5م ال5كتاب ال5ى امل5لك ف5ور وص5ول5ه  .ك5ما ق5دم5ت ك5تاب5ا ً ال5ى
ال 55قائ 55د ال 55عسكري ب 55ري 55مو دي ري 55فيرو ول 55كن ال 55تجاوب ف 55ي اس 55بان 55يا ب 55شكل ع 55ام ك 55ان ض 55عيفا ً  ،وله 55ذا ق 55ررت
ال5ذه5اب ال5ى م5دي5نة س5توت5غارت ف5ي امل5ان5يا ل5تمضية ع5طلة ال5كري5سمس ب5ناء ع5لى دع5وة م5ن ص5دي5قتها ال5سيدة /
ج5ول5يا ك5لفر ال5تي ك5ان5ت ت5ملك م5نزال ع5لى س5فح ال5جبل م5طال ع5لى م5دي5نة س5توت5غارت  .ج5اءت م5ارث5ا ال5ى ه5ذا
امل55نزل وأم55ضت ف55تره ل55لراح55ة واالس55تجمام وال55عالج  .م55ن ال55ذك55ري55ات ال55عاط55فية امل55ثيره له55ذه ال55رح55لة ه55و امل55نام
ال55ذي رأت55ه م55ارث55ا ف55ي اح55دى ال55ليال55ي ف55ي ه55ذا امل55نزل امل55تواض55ع ح55يث رأت ف55ي امل55نام ان أم55ر اهلل ال55عزي55ز ف55ي
٥٤

ح 55ال 55ة ت 55قدم وازده 55ار ف 55ي ك 55ل م 55كان وأب 55عد م 55ن ك 55ل ال 55تصورات  .وع 55ندم 55ا اس 55تيقظت م 55ن ال 55نوم ص 55ممت ان
تقضي ما تبقى لها من عمر في خدمة أمر اهلل ونشره وترويجه .
املح5طة ال5تال5ية ل5ها ف5ي امل5ان5يا ب5عد ان5تهاء ع5طلة ال5كري5سماس ك5ان5ت م5دي5نة ب5رل5ني ال5عاص5مة ال5تي وص5لتها ف5ي
ي5ناي5ر ع5ام  1927وتح5دث5ت ف5ي اول ي5وم م5ن وص5ول5ها ف5ي اح5د ان5دي5ة االس5بران5تو ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي وت5عال5يمه
واح55كام55ه ول55قيت اس55تحسان55ا م55ن الج55مهور  .ك55ان55ت م55ارث55ا روت ت55عتبر ح55رك55ة االس55بران55تو وس55يلة ج55يده لنش55ر
ال55تعال55يم امل55بارك55ه وق55د ن55جحت ف55ي ذل55ك ال55ى ح55د ك55بير  .ك55ما ق55ام55ت اح55دى امل55جالت امل55عروف55ة ف55ي ب55رل55ني ب55عمل
م 55قاب 55لة م 55ع م 55ارث 55ا روت وال 55بهائ 55يه وق 55د نش 55ر ذل 55ك ف 55ي ال 55صفحات االول 55ى م 55نها  .ق 55اب 55لت م 55ارث 55ا اح 55باء ب 55رل 55ني
وت5ذك5روا اي5ام وص5ول ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ال5ى امل5دي5نة ووض5عت ل5هم ت5سجيال ص5وت5يا ً ل5حضرة م5ول5ى ال5ورى وه5و
ي5قرأ م5ناج5اة ب5ال5لغة ال5فارس5ية ح5يث اس5تمتع الج5ميع ب5ال5صوت امل5لكوت5ي ال5عذب ل5حضرت5ه  .ال5قت م5ارث5ا ب5عض
املحاضرات في عدة اماكن من برلني وكان برفقتها الحبيبان هادي واني رومر من احباء برلني .
ك55ان55ت ل55ها وق55فة ل55بضعة اي55ام ف55ي م55دي55نة ه55ام55بورج أي55ضا  .وم55ما ه55و ج55دي55ر ب55ذك55ره ه55نا ان55ها ت55لقت رس55ال55ة م55ن
ل5ندن اث5ناء وج5وده5ا ف5ي ه5ام5بورج ت5فيد ب5أن ال5بهائ5يني ف5ي م5دي5نة مشه5د االي5ران5ية ق5د أرس5لوا ل5ها ه5دي5ة وه5ي
ع55بارة ع55ن ل55وح م55ن ح55ضرة ب55هاءاهلل وم55عه خ55صلة م55ن ش55عره امل55بارك وأي55ضا ً س55جاده ل55لصالة  .ف55رح55ت م55ارث55ا
روت ك55ثيرا ً له55ذه اله55داي55ا الج55ميلة وانش55رح ق55لبها ب55امل55حبة وال55سعادة له55ذا ال55تقدي55ر م55ن اح55باء مشه55د وأرس55لت
ل55هم ال55رس55ال55ة ال55تال55ية  " :ل55قد ت55أث55رت بشّ 5ده ول55م ي55فرح55ني م55نذ م55دة ط55وي55لة ش› ب55قدر ه55ذه االش55ياء امل55رس55لة م55ن
امل55حفل ال55روح55ان55ي ملشه55د  .ل55قد ش55جعتني ع55لى امل55ضي ق55دم5ا ً  ،ال أس55تطيع أن أع5بّر ع55ن ش55كري وت55قدي55رى
له55ذا ال55لوح م55ن ح55ضرة ب55هاءاهلل وخ55اص55ة ان55ه ت55زي55ن ح55ول55ه ش55عرات55ه امل55بارك55ة  .ان55ني ع55لى ي55قني ب55أن ه55ذا ال55لوح
س 55يؤث 55ر ع 55لى ن 55مو االم 55ر امل 55بارك ف 55ي اورب 55ا  .أش 55كرك 55م م 55ن ص 55ميم ق 55لبي  " .ول 55كن ف 55يما ب 55عد اض 55طرت ب 55يع
السجادة لتسديد نفقات رحالتها .
غ5ادرت م5ارث5ا ب5رل5ني ووص5لت ك5وب5نهاج5ن ع5اص5مة ال5دان5مرك ي5وم  28ف5براي5ر  1927واس5تقبلتها ال5سيده ي5وه5ان5ا
س5ورن5سن م5ن اح5باء ال5دان5مرك ال5تي ك5ان5ت تفتخ5ر ب5اس5تضاف5ة م5ارث5ا روت  .ق5ام5ت م5ارث5ا وي5وه5ان5ا م5عا ً ب5زي5ارة
ث 55الث ج 55رائ 55د م 55عروف 55ة ف 55ي ال 55دان 55مرك وق 55دم 55تا ل 55هم ص 55ورا ً ل 55حضرة ع 55بد ال 55بهاء وع 55ددا ً م 55ن امل 55قاالت االم 55ري 55ة
ب55ال55لغتني االنج55ليزي55ة وال55دان55مرك55يه  .ب55عد ذل55ك ك55تبت م55ارث55ا روت رس55ال55ة ال55ى م55لك وم55لكة وول55ي عه55د ال55دان55مرك
وس55لمت ال55رس55ال55ة ال55ى ال55قصر امل55لكي وم55عها ث55الث55ه ك55تب ب55هائ55يه  .وب55عد ي55وم55ني ت55م نش55ر امل55قاالت ف55ي الج55رائ55د
ووص5ل اس5م االم5ر امل5بارك ال5ى ش5رائ5ح ك5بيره م5ن امل5جتمع  .ك5ما أل5قت م5حاض5رة ب5عنوان " الح5رك5ه ال5بهائ5يه
٥٥

وع 55الق 55تها ب 55امل 55سيحيه "  .ام 55ضت م 55ارث 55ا ب 55عض ال 55وق 55ت ف 55ي ك 55وب 55نهاج 55ن ك 55ان 55ت خ 55الل 55ها م 55شغول 55ة ب 55اس 55تقبال
ال55ضيوف وت55وض55يح ال55حقائ55ق ع55ن االم55ر االع55ظم وش55رح رس55ال55ة ح55ضرة ب55هاء اهلل ل55لعدي55د م55من س55معوا وق55رأوا
ع55نها ف55ي ال55صحف وامل55جالت  .واث55ناء وج55وده55ا س55معت ع55ن ان55عقاد م55ؤت55مر ف55ي ب55راغ ع55اص55مة شكس55لوف55اك55يا
ح 55ول الس 55الم ب 55لغة االس 55بران 55تو واع 55دت ن 55فسها ل 55ه  .وص 55لت ب 55راغ ي 55وم  17اب 55ري 55ل وش 55ارك 55ت ف 55ي ه 55ذا امل 55ؤت 55مر
وال5تقت اث5ناء وج5وده5ا ف5ي ال5عاص5مة ب5وزي5ر ال5خارج5يه ال5دك5تور ادوارد ب5نس ال5ذي اف5تتح امل5ؤت5مر ودع5اه5ا ف5ي
وق 55ت الح 55ق ال 55ى م 55كتبه  ،وع 55لمت ف 55يما ب 55عد ان وزي 55ر ال 55خارج 55يه س 55بق ان ق 55رأ ب 55عض ال 55كتب ال 55بهائ 55يه واع 55جب
ب55 5ها  .وتج55 5در االش55 5ارة ال55 5ى ان ال55 5شاب ف55 5وك اش55 5تنرV uk Echtner

ي55 5عتبر م55 5ن امل55 5ؤم55 5نني االوائ55 5ل ف55 5ي

شكس55لوف55اك55يا وه55و م55ن ال55ذي55ن اس55توع55بوا ال55تعال55يم ال55بهائ55يه ب55شكل ج55يد وادرك55وا اه55ميتها إلي55جاد ع55ال55م ج55دي55د
ت55سوده امل55حبه والس55الم  ،ه55ذا ال55شاب ك55ان يتح55دث خ55مس ل55غات وع55مره ل55م ي55تجاوز ال55واح55د والعش55ري55ن س55نه
وق 55ام اث 55ناء امل 55ؤت 55مر ب 55التح 55دث ع 55ن ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي وت 55عال 55يمه وأح 55كام 55ه  ،ك 55ما إن 55ه ك 55ان ع 55ضوا ً ف 55ي راب 55طة
االسبرانتو .

الى شمال اوربا :
املح55طة ال55تال55يه مل55ارث55ا روت ك55ان55ت دول ال55بلطيق وه55ي  :ل55يتوان55يا والت55فيا واس55تون55يا  .ه55ذه ال55دول ال55ثالث ك55ان55ت
ج 55 5زءا م 55 5ن روس 55 5يا ال 55 5بيضاء ح 55 5تى ع 55 5ام  1918وب 55 5عد ذل 55 5ك أص 55 5بحت مس 55 5تقلة ال 55 5ى ح 55 5د م 55 5ا ح 55 5تى اواخ 55 5ر
العش 55ري 55نات ول 55كن ال 55ثورة ال 55بلشيفيه ض 55متها ب 55ال 55قوة واص 55بحت ج 55زءا م 55ن االت 55حاد ال 55سوف 55يتي ح 55تى اوائ 55ل
ال55تسعينات ع55ندم55ا ت55فكك االت55حاد ال55سوف55يتي واس55تقلت الج55مهوري55ات ال55تاب55عة  .اول ت55وق55ف ل55ها ك55ان ك55وف55نو
 Kovnoع5اص5مة الت5فيا ح5يث ال5تقت ب5وزي5ر ال5خارج5يه وم5ن خ5الل5ه ارس5لت ع5دة ك5تب ال5ى رئ5يس الج5مهوري5ه .
زارت اي 55ضا ج 55ام 55عة الت 55فيا وال 55تقت ب 55أح 55د االس 55ات 55ذه ال 55ذي ك 55ان خ 55ري 55جا م 55ن ج 55ام 55عة ش 55يكاغ 55و وال 55تقت اي 55ضا
ب5اع5ضاء ن5ادي االس5بران5تو ال5ذي5ن اع5دوا ل5ها م5حاض5رة ع5ام5ة  .ك5ان ت5وق5فها ف5ي الت5فيا ق5صيرا وب5عد ذل5ك ق5ررت
ال5سفر ال5ى م5دي5نة ري5فال  Revalع5اص5مة اس5تون5يا ال5تي وص5لتها ف5ي ب5داي5ة شه5ر م5اي5و ع5ام  . 1927ال5تقت
ف5ور وص5ول5ها ب5أرب5عة م5ن رواد االس5بران5تو ح5يث ج5اءوا ال5ى ف5ندق5ها الج5راء م5قاب5لة م5عها  .ب5عد ذل5ك ارس5ل ل5ها
وزي5ر ال5خارج5يه س5ياره خ5اص5ة ل5تكون ت5حت ت5صرف5ها وف5ي امل5قاب5ل ارس5لت م5ارث5ا روت ب5عض ال5كتب االم5ري5ة ل5ه
واي5ضا ل5لقنصل االم5ري5كي  .أع5د ن5ادي االس5بران5تو ج5لسة ع5ام5ه ك5بيره ل5ها ف5ي ال5عاص5مة ري5فال تح5دث5ت ف5يها
ع5ن االم5ر االل5هي  .ك5ان5ت م5ارث5ا روت ت5ضع ه5ذا ال5بيان امل5بارك دائ5ما ً نُ5صب أع5ينها  " :ان ان5صروا رب5كم
٥٦

ال55رح55من ب55سيوف ال55حكمة وال55بيان وان ه55ذا ش55أن االن55سان وم55ن دون ذل55ك ال ي55نبغي هلل امل55لك
السبحان " .
ب55عد دول ال55بلطيق ق55ررت م55ارث55ا ال55سفر ال55ى ال55نروي55ج وال55سوي55د ال55لتان ت55قعان ف55ي اق55صى ش55مال اورب55ا  .ف55ي
ال 55طري 55ق ت 55وق 55فت ف 55ي م 55دي 55نه ب 55روس 55ل  Brusselsوك 55ان ذل 55ك ف 55ي اواس 55ط شه 55ر ي 55ول 55يو ع 55ام  1927وق 55د
أص55اب55تها وع55كة ص55حية اض55طرت ان ت55الزم ال55فراش ل55عدة اي55ام م55ع ح55رارة ال55صيف  .ب55عد ت55ماث55لها ل55لشفاء ت55م
ت 55رت 55يب م 55ؤت 55مر ل 55ها ف 55ي ب 55روس 55ل ح 55يث تح 55دث 55ت ع 55ن م 55بادئ وت 55عال 55يم ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي واي 55ضا اب 55لغت ال 55حضور
ت 55حيات ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل  .ك 55ان ح 55دي 55ثها ب 55ال 55لغة االنج 55ليزي 55ه وك 55ان 55ت ه 55ناك ت 55رج 55مة ف 55وري 55ة ال 55ى ال 55لغة
ال5فرن5سيه  .ب5عد ذل5ك غ5ادرت ال5ى م5دي5نة دان5زج  Danzigال5تي ك5ان5ت ض5من امل5ان5يا ان5ذاك ول5كنها ال5يوم ت5قع
ف55ي ب55ول55ندا وت55عتبر م55ن م55دن55ها ال55رئ55يسية  .ك55ان ه55دف55ها ال55رئ55يسي م55ن زي55ارة دان55زج ه55و امل55شارك55ه ف55ي امل55ؤت55مر
ال55تاس55ع عش55ر ال55عامل55ي ل55الس55بران55تو ف55ي ال55فتره م55ا ب55ني  28ي55ول55يو ح55تى  3اغس55طس ع55ام  . 1927ك55ان مل55ارث55ا
روت دور ه 55ام وف 55عال ف 55ي االع 55داد له 55ذا امل 55ؤت 55مر وق 55د اخ 55ذ ال 55كثير م 55ن وق 55تها وخ 55اص 55ة ان امل 55ؤت 55مر س 55يحتفل
ب 55ال 55يوب 55يل ال 55فضي ل 55الس 55بران 55تو  ،أي م 55رور خ 55مس وعش 55ري 55ن س 55نة ع 55لى ت 55أس 55يسه وس 55تغرس شج 55ره به 55ذه
امل5ناس5بة  .ط5لبت م5ارث5ا روت م5ن ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ان ي5رس5ل ل5ها ب5عضا م5ن ت5راب ال5عتبة امل5قدس5ة ل5كل م5ن
ح55ضرة ب55هاء اهلل وح55ضرة ال55باب وح55ضرة ع55بد ال55بهاء واي55ضا ط55لبت م55ن ال55سيد روي وي55لهم ب55عضا م55ن ت55راب
الحديقة التي تحدث فيها حضرة عبد البهاء في مدينة وست انجلوود بوالية نيوجرسي عام . 1912
ه55ذا امل55ؤت55مر ه55و ث55ال55ث م55ؤت55مر ل55الس55بران55تو ت55شارك ف55يه م55ارث55ا روت وث55ال55ث م55رة تتح55دث ف55يه ع55ن االم55ر امل55بارك
ب 55شكل رس 55مي  .ف 55ي ج 55لسة االف 55تتاح ق 55رأت رس 55ال 55ة ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل ل 55لمؤت 55مر وت 55حيات واش 55واق ال 55هيكل
االطه55ر ل55لمشارك55ني  ،ث55م ك55ان55ت ج55لستني ف55ي امل55ؤت55مر خ55اص للح55دي55ث ع55ن ال55بهائ55يه  .الج55لسة االول55ى تح55دث
ف5يها ال5دك5تور ارنس5ت ك5ليمك رئ5يس م5نظمة االس5بران5تو ف5ي امل5ان5يا ال5ذي آم5ن ح5دي5ثا ب5االم5ر امل5بارك وق5د أدارت
ه5ذه الج5لسة م5ارث5ا روت ب5نفسها وش5عرت ب5غبطة ك5بيره م5ن ح5دي5ث ال5دك5تور ك5ليمك  .أم5ا الج5لسة ال5ثان5ية ف5قد
تحدثت مارثا عن " الدالئل البهائيه العلمية حول الحياة بعد املوت " .
ه55ذا وق55د اج55رى م55راس55م االح55تفال ال55خاص ب55غرس الشج55رة ب55مناس55بة ال55يوب55يل ال55فضي ف55ي ح55ضور ع55دد م55ن
االح55باء وغ55يره55م وت55م وض55ع ال55تراب امل55قدس ال55ذي وص55ل م55ن ح55يفا واي55ضا م55ن ال55والي55ات املتح55ده م55ع ت55راب ت55لك
الشج5ره وك5ان اح5تفاال ج5ميال وب5دي5عا ً م5شحون5ا ب5ال5روح5ان5يه  .ان امل5شارك5ه ف5ي م5ؤت5مرات م5ثل ه5ذه ك5ان5ت ت5عتبر
ب55النس55بة مل55ارث55ا ف55رص55ة ث55مية ل55لتعرف ع55لى اك55بر ع55دد م55ن ال55ناس  ،م55ن خ55لفيات ث55قاف55يه واج55تماع55يه م55ختلفه ،
٥٧

وت55عري55فهم ب55ال55دي55ن ال55بهائ55ي وم55بادئ55ه واح55كام55ه ال55سام55يه  ،واي55ضا ف55رص55ة ل55لقاء االص55دق55اء واالح55باء وتج55دي55د
أواص55 5ر امل55 5حبه واالل55 5فة ب55 5ينهم  .ل55 5م ي55 5كن ه5ّ 5 5مها ف55 5ي أي ي55 5وم س55 5وى ت55 5بليغ ام55 5ر اهلل ال55 5ى ش55 5ري55 5حة اك55 5بر م55 5ن
امل5جتمع  ،ول5م ي5فرح5ها شي› س5وى انج5ذاب ع5دد اك5بر م5ن ال5ناس ال5ى ال5كلمة االل5هية ال5خالق5ه ل5حضرة ب5هاء
اهلل .
غ5ادرت م5ارث5ا روت دان5زج ف5ور االن5تهاء م5ن امل5ؤت5مر وذه5بت ب5ال5قطار ال5ى ج5نيف ب5دع5وة م5ن ص5دي5قتها ال5عزي5زه
ج5ول5يا ك5لفر  Julia Culverف5ي ال5طري5ق ت5وق5فت مل5دة ي5وم واح5د ف5ي م5دي5نة ب5رل5ني ل5زي5ارة االح5باء  .وف5ي ه5ذه
ال5زي5ارة ال5تقت ب5ال5حبيب  /ب5دي5ع اهلل مح5مود زاده م5ن االح5باء االي5ران5يني امل5هاج5ري5ن ف5ي روس5يا ال5ذي ش5جعها
ع 55لى املج› ال 55ى روس 55يا ول 55كن ال 55ظروف ال 55سياس 55ية واالج 55تماع 55ية ل 55م ت 55كن م 55وات 55يه ل 55زي 55ارة ذل 55ك ال 55بلد وع 55لى
االخ55ص ان االح55باء ه55ناك ب55دأوا ي55عان55ون م55ن م55ضاي55قات الس55لطات ال55سوف55يتيه  .وص55لت م55ارث55ا ج55نيف  ،ه55ذه
امل5دي5نة ال5تي ت5ضم اك5ثر م5ن ث5الث5مائ5ه م5نظمة دول5ية وي5أت5يها ال5زائ5ري5ن م5ن ش5تى ب5قاع ال5عال5م وك5ان5ت ف5رص5ة ل5ها
ل55تعري55ف االم55ر امل55بارك ال55ى اك55بر ع55دد م55ن ال55ناس وم55ن ك55اف55ة ال55جنسيات  .اق55ام55ت ف55ي م55نزل ص55دي55قتها ج55ول55يا
ك55لفر وال55تقت ب55عدد م55ن االح55باء م55ن ال55والي55ات املتح55ده وق55ضت شه55ر اب  /اغس55طس ف55ي ك55تاب55ة امل55قاالت وف55ي
شه 55ر س 55بتمبر ال 55قت ع 55دة خ 55طب وم 55حاض 55رات ف 55ي امل 55رك 55ز ال 55بهائ 55ي وال 55تقت ب 55عدد ك 55بير م 55ن االح 55باء وغ 55يره 55م
وكانت فرصة جيده لتعريف االمر املبارك .
وم55ما ج55دي55ر ب55ذك55ره ه55نا ان فخ55ر امل55بلغني وامل55بلغات ال55سيدة ال55عزي55زة م55ارث55ا روت اع55طت خ55الل ج55ميع رح55الت55ها
م 55ئات ال 55كتب والنش 55رات وال 55كتيبات ال 55بهائ 55يه ال 55ى ال 55عدي 55د م 55ن ال 55نفوس  ،ك 55ما ذك 55ر س 55اب 55قا  ،وب 55ال 55طبع ف 55إن
مخ55زون55ها م55ن ه55ذه ال55كتب ك55ان ي55نفد وك55ان55ت تش55تري م55ن م55ال55ها ال55خاص وم55ن م55ساع55دة ال55بعض اح55يان55ا ول55كن
اول5وي5تها ك5ان ت5أم5ني أك5بر ق5در م5ن ال5كتب م5عها ح5يثما رح5لت وت5واج5دت وم5ع ذل5ك ف5قد ك5ان5ت دوم5ا ت5عان5ي م5ن
ن5قص ف5ي ال5كتب وع5ندم5ا ع5لم ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل به5ذا امل5وض5وع ارس5ل ال5رس5ال5ة ال5تال5ية ال5ى ال5بهائ5يني ف5ي
ال 55غرب ي 55ناش 55ده 55م م 55ساع 55دت 55ها  ،ح 55يث ج 55اء ف 55ي ال 55رس 55ال 55ة  " :ان 55ني ان 55اش 55د ج 55ميع اف 55راد امل 55ؤم 55نني وامل 55حاف 55ل
ال5روح5ان5يه ان ي5ساع5دوا ب5كل ام5كان5يات5هم ه5ذه ال5نفس ال5ثمينه وي5ؤازروه5ا وي5تجاوب5وا بس5رع5ة ل5كل م5ا ت5طلبه ب5ني
ال5حني واالخ5ر م5ن االح5باء ف5ي ك5ل م5كان وأن ي5سعى االح5باء أن ي5صلوا إل5ى مس5تواه5ا ال5عال5ي ال5ذي وص5لت
ال5يه  ،وأن ي5دع5وا ل5ها م5ن أع5ماق ق5لوب5هم ح5تى تس5تمر ف5ي خ5دم5ات5ها ال5نبيله ل5الم5ر امل5بارك  " .ت5جاوب5ا م5ع ه5ذا
النداء تم ارسال عشرات الكتب لها اينما تواجدت في العالم .
٥٨

اللقاء الثاني مع ملكة رومانيا :
غ55ادرت م55ارث55ا روت ج55نيف ي55وم  17س55بتمبر ع55ام  1927وت55وجه55ت ال55ى ب55وخ55ارس55ت ع55اص55مة روم55ان55يا ل55تلتقي
ل5لمرة ال5ثان5يه ب5امل5لكه م5اري  .وص5لت م5ارث5ا ب5وخ5ارس5ت وق5د ع5لمت ف5ور وص5ول5ها ب5ان امل5لك ف5ردي5نان5د زوج امل5لكه
م55اري ق55د ت55وف55ي ي55وم  20ي55ول55يو ع55ام  1927وب55ال55تال55ي ك55ان55ت امل55لكه ف55ي ح55ال55ة ح55داد ول55م ت55كن تس55تقبل أح55دا
س55وى اف55راد اس55رت55ها  .ك55ان مح55ل اق55ام55ة امل55لكه ه55و ق55صره55ا ال55صيفي ف55ي م55نطقه س55يناي الج55ميلة وال55خالب55ة
 Sinaiaال 55تي ت 55قع ف 55ي م 55نطقة ج 55بلية وت 55بعد ح 55وال 55ي ارب 55ع س 55اع 55ات ب 55ال 55قطار م 55ن ب 55وخ 55ارس 55ت  .ق 55ررت م 55ارث 55ا
ال 55سفر مل 55قاب 55لتها وذه 55بت ال 55ى مح 55طة ال 55قطار وم 55عها ح 55قيبتني  .وف 55ي املح 55طة وب 55صوره م 55فاج 55أه س 55رق أح 55د
5كرت إن ف55علت ذل55ك ف55سوف
ال55لصوص أح55دى ح55قيبتيها وف5ّ 5ر ه55ارب 5ا ً  .ك55ان ب55ام55كان55ها م55طاردة ال55لص ول55كنها فّ 5
ي5فوت5ها ال5قطار وب5ال5تال5ي ي5فوت5ها ال5لقاء م5ع امل5لكه وه5و االه5م  ،وله5ذا ق5ررت ن5سيان امل5وض5وع واالت5كال ع5لى اهلل
العلي القدير  ،فهو املعني والحافظ واملعطي في جميع االحوال .
وص55لت م55ارث55ا م55نطقة س55يناي وت55وجه55ت ن55حو ق55صر امل55لكه ال55ذي ك55ان ي55قع ف55ي م55نطقة ج55ميلة ج55دا ذات ط55بيعه
س55اح55رة وب55جان55به ك55نيسه ع55ادة م55ا ك55ان55ت اف55راد االس55رة ال55حاك55مه ي55ذه55بون ال55يها ل55لصاله وال55عباده  .ل55قد ك55ان55ت
م 55ارث 55ا ت 55واق 55ه ل 55لقاء اول م 55لكه آم 55نت ب 55االم 55ر امل 55بارك وأول م 55لكه ك 55تبت ف 55ي ال 55صحاف 55ة ع 55ن امل 55بادئ وال 55تعال 55يم
ال5سام5ية ل5حضرة ب5هاء اهلل  .ك5ان5ت ت5علم م5ارث5ا ج5يدا ان ال5تاري5خ سيخ5لد اس5م ه5ذه امل5لكه ب5اع5تباره5ا اول م5ن
آم55نت م55ن م55لكات ال55عال55م وله55ذا ك55ان55ت ح55ري55صة ع55لى اش55عال ن55ار االي55مان واالي55قان وال55عرف55ان ف55ي ق55لبها ك55لما
استطاعت ذلك .
دخ55لت م55ارث55ا روت ق55صر امل55لكه وك55ان ب55ان55تظاره55ا ع55دد م55ن ال55سيدات ي55لبسن االس55ود ورح55بوا ب55ها ث55م اخ55ذوه55ا
ال55ى غ55رف55ة امل55لكة ال55خاص55ه ال55تي رح55بت ب55مارث55ا روت أج55مل ت55رح55يب واع55رب55ت ع55ن س55عادت55ها ب55رؤي55تها ل55ها ب55عد
س5نتني م5ن أول ل5قاء ب5ينهما .ت5صف م5ارث5ا روت ه5ذا ال5لقاء ب5ال5كلمات ال5تال5ية  " :ان ع5يون5ها ك5ان5ت ت5شع ب5ال5نور
واب 55تسام 55تها ال 55رق 55يقة تج 55ذب ال 55قلب وال ي 55مكنني ان ان 55ساه 55ا  ".تح 55دث 55ت امل 55لكه م 55اري ع 55ن رح 55لتها ف 55ي ال 55عام
امل 55اض 55ي ال 55ى ال 55والي 55ات املتح 55دة االم 55ري 55كية وك 55يف ان ال 55بهائ 55يني االم 55ري 55كني ارس 55لوا ل 55ها ب 55اق 55ات ورود اي 55نما
س55اف55رت م55ن م55دي55نة ال55ى اخ55رى وك55يف اظه55روا م55حبتهم وس55عادت55هم ب55زي55ارت55ها ل55بلده55م وه55ي ال55تي ت55حتل م55كان55ة
خ5اص5ة ف5ي ق5لوب ال5بهائ5يني االم5ري5كان  .ط5لبت امل5لكه م5ن ال5سيدة  /م5ارث5ا روت ان ت5بلغ ش5كره5ا وت5قدي5ره5ا ل5كل
االح55باء ف55ي ال55والي55ات املتح55دة ال55لذي55ن ارس55لوا ال55يها ب55اق55ات ورود او اظه55روا م55حبتهم ب55شكل أو اخ55ر  .ق55دم55ت
٥٩

م5ارث5ا روت ه5دي5ة ل5لملكه م5اري وه5ي ع5بارة اله5دي5ة ال5تي ارس5لها اح5باء مشه5د ف5ي اي5ران ال5يها وه5ي ل5وح م5ن
ح 55ضرة ب 55هاء اهلل م 55ع خ 55صلة م 55ن ش 55عره امل 55بارك  .س 55عدت امل 55لكه ك 55ثيرا م 55ن ه 55ذه اله 55دي 55ة ال 55ثمينة وق 55ررت أن
تضعها في برواز على شكل لوحة جميلة تضم اللوح املبارك مزينا بالشعرات املقدسة .
ام5ا ب5النس5بة ل5الم5يرة ال5ينا اب5نة امل5لكه ف5قد ك5ان5ت ل5ها اه5تمام5ات ب5ال5دي5ن ال5بهائ5ي وك5ان5ت ت5قرأ وت5بحث ف5ي االث5ار
ال55بهائ55يه م55نذ اول زي55ارة مل55ارث55ا ل55وال55دت55ها  .ف55ي ه55ذه امل55ره دع55ت م55ارث55ا ال55ى ش55قتها ال55تي ت55قع ف55ي ال55دور ال55ثال55ت
م 55ن ال 55قصر امل 55لكي واث 55ناء ح 55دي 55ثها م 55ع م 55ارث 55ا ق 55ال 55ت  " :ك 55يف ي 55مكن ل 55الن 55سان ان ي 55صبح ب 55هائ 55يا ؟ " وج 55دت
م55ارث55ا الج55مال وال55صفاء وح55سن ال55طوي55ة ف55ي ه55ذه االم55يرة ال55روم55ان55يه ال55تي ك55ان55ت م55ثل وال55دت55ها ت55حب ال55زه55ور
وال5ورود وت5حتفظ ب5ها ب5كميات ك5بيره ف5ي ش5قتها  .وامل5الح5ظ ان ش5قتها ك5ان5ت ت5ضم اي5ضا ص5ورة ل5حضرة ع5بد
ال55بهاء م55ع اث55ار ح55ضرة ب55هاء اهلل وح55ضرة ع55بد ال55بهاء امل55نشوره ب55ال55لغة االنج55ليزي55ة  .ق55ال55ت ال55ينا ان55ها اع55طت
ال 55عدي 55د م 55ن ال 55كتب ال 55بهائ 55يه ل 55صدي 55قات 55ها ك 55ما ق 55ام 55ت ه 55ي ب 55نفسها ب 55ترج 55مة اح 55دى ال 55كتيبات ال 55ى ال 55لغة
الرومانية .
وي5مكن اع5تبار ه5ذه ال5زي5ارة ت5عميق ل5رواب5ط امل5حبة ال5تي ك5ان5ت ت5رب5ط م5ارث5ا روت ب5امل5لكه وك5ان5ت ن5تائ5جها ج5يده
ومثمره وفي ختام الزيارة قبّلت امللكه مارثا روت مرتني وتمنت لها التوفيق في رحالتها القادمة .
رج 55عت م 55ارث 55ا ال 55ى ب 55وخ 55ارس 55ت وق 55ام 55ت ب 55طباع 55ة أل 55فني ن 55سخه م 55ن ك 55تيب ت 55عري 55ف ع 55ن ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي ب 55ال 55لغة
ال55فرن55سية وأع55دت الخ55طه أي55ضا ل55طباع55ة ال55كتيب ب55ال55لغات ال55بلغاري55ة وال55صرب55يه وال55يون55ان55يه  .ك55ان55ت ت55ؤم55ن ان
ال 55شعوب االورب 55يه ب 55حاج 55ة م 55اس 55ة ال 55ى ت 55عال 55يم ح 55ضرة ب 55هاء اهلل ال 55عالج 55ية وع 55لى االخ 55ص ان امل 55نطقة ك 55ان 55ت
مشحونه بالفنت واالضطرابات السياسيه واالجتماعيه والعرقيه .
ك5ان ل5دي5ها اح5ساس إن أورب5ا وش5يكه ع5لى ح5رب ط5اح5نه وإن االض5طراب5ات وال5قالق5ل ف5ي ازدي5اد وله5ذا ع5بّرت
ع5ن ق5لقها ال5ى ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ال5ذي ب5عث ال5يها ب5ال5برق5يه ال5تال5ية  " :ب5النس5بة ال5ى الح5رب ال5تي س5تنشب
ع5اج5ال أم آج5ال ف5ي أورب5ا ب5صوره ف5جائ5يه  ،ال ت5قلقي ي5ا ع5زي5زت5ي م5ارث5ا … ف5إن ال5تصور ب5عيد ح5ال5يا ً وإن
خ5طر وق5وع5ه ف5ي املس5تقبل ال5قري5ب ي5كاد ال ي5ذك5ر  .ول5كن ان ح5دث5ت م5شاك5ل وأزم5ات واص5بح ال5سفر ف5ي اورب5ا
م5حفوف5ا ً ب5امل5خاط5ر  ،ف5اط5مئني ان ال5عائ5له امل5بارك5ه س5يرح5بون ب5ك وان ج5نة ج5بل ال5كرم5ل س5يكون م5لجأ وم5أوى
ل5ك  .ال ت5قلقي ف5ي ال5وق5ت ال5حاض5ر  ،رك5زي ج5هودك ع5لى اداء امل5هام ال5عظيمة ال5تي ت5قوم5ني ب5ها ب5قلب م5طمئن
وع55قل راج55ح  .ان ع55ني ع55ناي55ة ج55مال ال55قدم ي55الح55ظك وامل55أل االع55لى ي55ؤي55دك … " ان ك55لمات ح55ضرة ش55وق55ي
افندي كانت خير دواء لقلقها  ،فتوكلت على أمر موالها العزيز ومضت ق ُدما الى بلغاريا .
٦٠

بلغاريا واليونان ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا :
وص5لت ص5وف5يا ع5اص5مة ب5لغاري5ا ي5وم  14اك5توب5ر  1927وع5لمت ان ه5ناك م5ؤت5مر م5رك5زي ن5سائ5ي م5نعقد مل5دة
ث5الث5ة اي5ام  .اس5تغلت م5ارث5ا وج5ود ه5ذا امل5ؤت5مر ل5لمشارك5ة ب5ه والتح5دث ع5ن االم5ر امل5بارك ول5كن ب5لغة االس5بران5تو
 .ك 55ان ح 55دي 55ثها ن 55اج 55حا ً وأدى ال 55ى ات 55صال ال 55عدي 55د ب 55ها مل 55عرف 55ة امل 55زي 55د ع 55ن ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي  .ع 55ملت عش 55رات
امل 55قاب 55الت ال 55صحفيه وعش 55رات ط 55لبوا امل 55زي 55د م 55ن امل 55علوم 55ات  .وف 55ي م 55نطقه س 55ام 55وك 55وف  Samokovك 55ان 55ت
ه55ناك م55درس55ة ام55ري55كيه وق55ام55ت زوج55ة م55دي55ر امل55درس55ة ب55ترت55يب ج55لسه ل55ها ح55ضره55ا ح55وال55ي ارب55عمائ55ه ش55خص .
واي55ضا ف55ي م55دي55نة ف55رات55سا  Vratzaال55تي ت55بعد أرب55ع س55اع55ات ب55ال55قطار ع55ن ص55وف55يا ال55قت م55ارث55ا روت ك55لمة
ع55ام55ة ف55ي ح55ضور خ55مسمائ55ه ش55خص وب55حضور ع55مدة امل55دي55نة وع55دد م55ن امل55سؤول55ني  .وه55ذه ت55عتبر أول م55رة
ي55قوم ش55خص أم55ري55كي ب55ال55قاء ك55لمة ف55ي ه55ذه امل55دي55نة ال55بلغاري55ة  .وم55ا ك55ان م55لفتا ً ل55لنظر ف55ي ه55ذه الج55لسة أن
ه5ناك أف5رادا ً ج5اءوا م5ن ال5قرى امل5جاورة وم5شوا خ5مسة وعش5ري5ن م5يال س5يرا ً ع5لى االق5دام وم5ع ه5طول ام5طار
غ55زي55رة م55ن أج55ل االس55تماع ال55ى م55ارث55ا روت  .ك55ما تح55دث55ت اي55ضا ف55ي ج55ام55عتني وه55ما ال55وح55يدت55ني ف55ي ب55لغاري55ا
وه5ما ج5ام5عة  Freeو ج5ام5عة  . Sofiaك5ما زارت م5دي5نة ب5لوف5دي5ف  Plovdivوال5قت م5حاض5رة ف5ي ن5ادي
االس 55برن 55تو .أرس 55لت م 55ارث 55ا روت ك 55تب ام 55ري 55ة ال 55ى امل 55لك ب 55وري 55س ال 55ثان 55ي م 55لك ب 55لغاري 55ا وال 55ى ش 55قيقته االم 55يره
ي 55ودوك 55س  ،ول 55كن ل 55الس 55ف ل 55م ي 55كن ه 55ناك أي رد ف 55عل م 55نهم  .اع 55تبرت م 55ارث 55ا ب 55لغاري 55ا دول 55ة ف 55يها م 55جال واس 55ع
ل 55لتبليغ ح 55يث ان ال 55نفوس مس 55تعدة  ،وال 55عقول م 55تفتحه  ،واالرض خ 55صبة  ،ول 55كن ال 55تطورات ال 55سياس 55ية ف 55يما
بعد حالت دون التوسع املرتقب .
ق5ررت م5ارث5ا ان ت5توق5ف ل5عدة اي5ام ف5ي اس5الم5بول وه5ي امل5دي5نة ال5تي ن5فى ال5يها ح5ضرة

ب5هاء اهلل ب5عد ب5غداد

 ،ف 55مكثت ف 55يها أس 55بوع 5ا ً واح 55دا ً وه 55و االس 55بوع االخ 55ير م 55ن شه 55ر دي 55سمبر  1927ون 55ظرا ً ل 55لغال 55بية االس 55الم 55ية
له55ذه امل55دي55نة ف55لم تس55تطع أن ت55بلغ أم55راهلل ب55ال55شكل امل55طلوب أو ال55قاء م55حاض55رات ع55ام55ه أو ت55وزي55ع ك55تب وله55ذا
قررت السفر الى اليونان .
ف55ي ال55يوم االول م55ن ال55سنة الج55دي55دة ع55ام  1928وف55ي أث55ينا  ،أل55قت م55حاض55رة ع55ام55ة أم55ام س55تمائ55ة ش55خص
م55ما أدى ب55ال55صحاف55ة ال55ى ال55كتاب55ة ع55ن االم55ر امل55بارك ب55شكل م55كثف وم55لفت ل55لنظر  .نش55رت اح55دى ال55صحف
ال55يوم55يه ال55يون55ان55ية ث55الث م55قاالت ب55شكل متس55لسل ي55وم55ي وق55د اس55تفادت م55ن ه55ذه امل55قاالت ف55ي ت55وزي55عها ع55لى
االخ 55ري 55ن ال 55طال 55بني مل 55عرف 55ة ال 55حقيقة .وف 55ي  10ي 55ناي 55ر  1928وص 55لت مل 55دي 55نة س 55ال 55ون 55يكا
٦١
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م55حاض55رة ف55ي ج55ام55عتها ب55عنوان  " :م55بادئ ب55هاء اهلل ح55ول ال55تعليم ال55عامل55ي "  .ب55عد ع55دة أي55ام غ55ادرت م55ارث55ا
ال5يون5ان م5توج5هة ال5ى ب5لغراد ع5اص5مة ي5وغ5وس5الف5يا  .وص5لت م5ارث5ا روت ب5لغراد ي5وم  18ي5ناي5ر  1928ودع5يت
ال5ى ال5قصر امل5لكي ف5ي  21ي5ناي5ر  .والج5دي5ر ب5ال5ذك5ر ه5نا ان م5لكة ي5وغ5وس5الف5يا امل5لكة م5اري م5يغنون M arie
 Mignonت5عتبر اب5نة م5لكة روم5ان5يا م5اري وق5د رزق5ت ب5طفل ي5وم  19ي5ناي5ر أي ب5عد م5رور ي5وم واح5د م5ن ق5دوم
م55ارث55ا ال55ى ي55وغ55وس55الف55يا وله55ذا ات55ت م55لكة روم55ان55يا ال55ى ب55لغراد م55ع اب55نتها اي55لينا ل55حضور ه55ذا االح55تفال  .ف55ي
ي55وم  21ي55ناي55ر ت55واج55دت م55ارث55ا روت ف55ي ال55قصر امل55لكي وب55حضور غ55ال55بية االس55رة ال55حاك55مه وق55د س55عدت م55ما
ق5ال5ته امل5لكه ب5أن " االف5كار ال5بهائ5يه ف5يها م5ن ال5قوة وال5رؤي5ة م5ا ي5مكن اع5تباره5ا أم5ال ل5لباح5ثني ع5ن ال5حقيقة " .
ك5ان ال5لقاء ع5صرا ً وودي5ا ً وف5يه ت5م ت5ناول ال5شاي وان5ضم ال5يهم ول5ي العه5د ال5يوغ5وس5الف5ي االم5ير ب5يتر ال5ذي ل5م
ي5تجاوز ع5مره أرب5ع س5نوات  .وف5ي ي5وم األول م5ن شه5ر ف5براي5ر ال5تقت م5ارث5ا م5ع األم5ير ب5ول واألم5يره أول5غا م5ن
األس55ره ال55حاك55مه وق55د أع55رب55وا ع55ن اس55تعداده55م مل55ساع55دة م55ارث55ا روت ف55ي اي55جاد م55ن ي55مكن ان ي55ترج55م االث55ار
ال5بهائ5يه ال5ى ال5لغة ال5صرب5يه وق5د ق5دم5وا ل5ها ال5بروف5سور ب5وغ5دان ب5وب5وف5تش  P opovitchم5ن ج5ام5عة ب5لغراد
وه55و امل55درس ال55ساب55ق ل55الم55ير ب55ول واس55تاذ ك55بير ف55ي ال55لغة ال55صرب55ية ال55ذي أع55رب ع55ن س55عادت55ه ال55قيام ب55ذل55ك .
اع55جب ال55بروف55سور ب55وب55وف55تش ب55شخصية م55ارث55ا روت وع55لى االخ55ص م55ا ك55ان55ت تتح55لى ب55ه م55ن روح55ان55ية وط55هارة
وص5فاء  ،وب5عد االن5تهاء م5ن ال5ترج5مة ق5ام ش5خصيا ب5زي5ارة م5ارث5ا روت ف5ي ال5فندق ال5ذي ك5ان5ت ت5قيم ف5يه  ،رغ5م
اعتالل صحته  ،وقدم لها الترجمة مع باقة من الورود والشموع .
وتج5در االش5ارة اي5ضا ال5ى ال5بروف5سور س5تيش  S taitchال5ذي ك5ان ص5دي5قا ل5لبروف5سور ب5وب5وف5تش ح5يث ق5ام
ه55و اي55ضا ب55ترج55مة ب55عض االث55ار االم55ري55ة ال55ى ال55لغة ال55كروات55يه وق55د اس55تفادت م55ارث55ا روت م55ن ت55رج55مته ع55ندم55ا
ق 55ام 55ت ب 55زي 55ارة ال 55ى زاغ 55روب ف 55ي م 55نطقة ك 55روات 55يا ال 55تاب 55عة ل 55يوغ 55وس 55الف 55يا  .ف 55ي م 55دي 55نة زاغ 55روب أل 55قت خ 55مس
م 55حاض 55رات ع 55ام 55ة م 55نها م 55حاض 55رة ف 55ي ن ٍ 5
5اد خ 55اص ل 55لسيدات ح 55ضرت 55ها أك 55ثر م 55ن أل 55فني ام 55رأة وك 55ان 55ت مح 55ل
ت 55رح 55يب ك 55بير م 55ن ق 55بل ع 55ام 55ة ال 55شعب  .والج 55دي 55ر ب 55ال 55ذك 55ر ان ك 55ال االس 55تاذي 55ن ب 55وب 55وف 55تش و س 55تيش ك 55ان 55ا م 55ن
اصدقاء الدكتور أغست فورل الذي ارسل اليه حضرة

عبد البهاء لوحه الشهير بهذا االسم .

رج55 5عت م55 5ارث55 5ا روت ال55 5ى ب55 5راغ ال55 5عاص55 5مة واس55 5تطاع55 5ت ه55 5ذه امل55 5رة ان ت55 5لتقي ب55 5رئ55 5يس الج55 5مهوري55 5ة ال55 5سيد /
م5اس5اراي5ك Masarykم5ع ال5علم ب5ان5ها ل5م تس5تطع ان ت5لتقي ب5ه ف5ي زي5ارت5ها االول5ى لشكس5لوف5اك5يا  .ف5ي ي5وم
 20م 55ارس  1928ال 55تقت ب 55ه ف 55ي ق 55صره ح 55يث أع 55رب ع 55ن س 55عادت 55ه ب 55رؤي 55تها  .تح 55دث 55وا ع 55ن الس 55الم وال 55طرق
امل55ؤدي55ة ال55يه وامل55عوق55ات ال55تي ت55قف ام55ام55ه ث55م ق55ال ال55رئ55يس  " :ان ن55جاة وخ55الص البش55ري55ة ال ي55أت55ي ع55ن ط55ري55ق
٦٢

ال55 5سياس55 5يني او االق55 5تصادي55 5ني او االش55 5تراك55 5يني
م5دع5وم5ا ً م5ن ق5بل ال5شعوب

… ان ع55 5صبة االم55 5م شي› ج55 5يد ول55 5كن ي55 5جب ان ي55 5كون

… انش5ري ت5عال5يم دي5نك ف5ان5ها ال5طري5ق ن5حو الس5الم ال5عامل5ي … ب5لغي ال5ناس ،

ال 55سياس 55يني  ،االش 55تراك 55يني  ،امل 55دارس  ،ال 55جام 55عات  ،ال 55كنائ 55س  .ان ال 55شعوب ه 55ي ال 55تي س 55تحقق الس 55الم
ال 55عامل 55ي  ".ك 55تبت الج 55رائ 55د وال 55صحف ح 55ول زي 55ارة م 55ارث 55ا روت ل 55بلده 55م ونش 55رت م 55قاالت ع 55ن ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي
وتعاليمه واحكامه وايضا نشرت صورا ً لحضرة عبد البهاء .
ت 55لقت م 55ارث 55ا روث اي 55ضا دع 55وة م 55ن اب 55نة رئ 55يس الج 55مهوري 55ة ال 55دك 55توره أل 55س

 Aliceل 55لقائ 55ها ف 55ي ال 55قصر

الج55مهوري  ،وق55د ت55م ال55لقاء وك55ان م55ثمرا ً ون55اج55حا ً  ،وش55جعت م55ارث55ا اب55نة ال55رئ55يس ع55لى ق55راءة ال55كتب ال55بهائ55يه
املوجوده لدى والدها .
إن ال 55قاده ال 55سياس 55يني ك 55ان 55وا م 55تجاوب 55ني م 55عها ال 55ى أب 55عد الح 55دود  ،وك 55ان 55ت م 55ارث 55ا روت س 55عيده ج 55دا ً به 55ذا
ال5تجاوب وخ5اص5ة م5ن رئ5يس الج5مهوري5ة ووزي5ر ال5خارج5يه ال5ذي5ن س5محا ل5ها ب5زي5ارة اث5نتى عش5رة م5دي5نة وم5كان
ف5ي شكس5لوف5اك5يا و ك5ان5ت ت5شعر ب5أن أب5واب ال5تبليغ ق5د ف5تحت ل5ها ب5شكل ك5بير ف5ي ه5ذا ال5بلد وخ5اص5ة ال5دع5م
ال55ذي ش55عرت ب55ه م55ن رئ55يس الج55مهوري55ة وم55ن وزرائ55ه وش55عبه  ،ك55ما ان م55دي55نة ب55راغ ق55د اح55تلت م55كان55ه خ55اص55ة
ف5ي ق5لبها  .والج5دي5ر ب5ال5ذك5ر ه5نا ان أول م5ؤم5ن ب5االم5ر امل5بارك ف5ي شكس5لوف5اك5يا ه5و م5يلوش وورم M ilosh
 wurmال55ذي ت55وف55ى اث55ناء الح55رب ال55عامل55يه االول55ى وه55و اول م55ن ط55بع ك55تاب55ا ب55هائ55يا ب55لغة ال55شيك  ،ول55كن وال55دت55ه
ك55ان55ت ع55لى ق55يد ال55حياة وق55ام55ت م55ارث55ا روت ب55زي55ارت55ها ف55ي ب55لدت55ها ب55رن55و  Brnoب55عد ذل55ك ق55ام55ت ب55زي55ارة الث55نتى
عش5رة م5دي5نة ال5واح5دة ت5لو االخ5رى ب5كل ع5زي5مة وش5جاع5ة وم5ثاب5رة  ،ق5لما نج5ده5ا ف5ي ام5رأة أو رج5ل اخ5ر  .ك5ان
ح5يات5ها االم5ر امل5بارك  ،م5ؤم5نه ب5ما ت5فضل ب5ه ج5مال ال5قدم  " :ب5لغ أم5ر م5والك ال5ى ك5ل م5ن ف5ي ال5سموات
واالرض  ،إن وج 55دت م 55قبال ف 55اظه 55ر ع 55ليه ل 55ئال 55ي ح 55كمة اهلل رب 55ك ف 55يما أل 55قاك ال 55روح وك 55ن م 55ن
امل55قبلني  .وان وج55دت م55عرض 5ا ً ف55اع55رض ع55نه ف55توك55ل ع55لى اهلل رب55ك ورب ال55عامل55ني  " .ل 55قد ك 55ان 55ت
تشعر بتأييدات امللكوت االبهى أينما سافرت وأينما رحلت .

املانيا :
م55دي55نة درس55دن  Dresdenاالمل55اي55نة ك55ان55ت املح55طة ال55تال55ية ل55ها ث55م ان55تقلت ال55ى ل55يبزغ  Leipzigوج55يرا
 Geraوق 55ضت شه 55ر م 55اي 55و  1928ف 55ي ه 55ذه امل 55دن ال 55ثالث ل 55تبليغ ام 55ر اهلل وال 55قاء الخ 55طب وت 55بشير ال 55ناس
ب5ظهور امل5لكوت  .أم5ا أشه5ر ال5صيف ف5قد ك5ان5ت وق5ت ان5عقاد امل5ؤت5مرات ال5دول5ية وف5رص5ة ذه5بية ل5ها ل5لمشارك5ه
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وت5بليغ ام5ر رب ال5عامل5ني  .ب5عد ه5ذه امل5ؤت5مرات غ5ادرت ال5ى س5ويس5را وام5ضت ه5ناك ث5الث5ة اشه5ر ح5تى اك5توب5ر
م 55ن ع 55ام  . 1928م 55ن امل 55ؤت 55مرات ال 55تي ش 55ارك 55ت ف 55يها ف 55ي س 55ويس 55را م 55ؤت 55مر خ 55اص ل 55حوار االدي 55ان وم 55ؤت 55مر
ل55الس55بران55تو وم55ؤت55مر للس55الم ال55عامل55ي  .وم55ن أه55م ل55قاءات55ها ف55ي ه55ذه ال55رح55لة ل55قائ55ها ب55ال55بروف55سور اغس55ت ف55ورال
ال 55ذي س 55بق ان ك 55تبت ع 55نه وع 55ن اب 55حاث 55ه ال 55علمية ال 55عظيمة ال 55تي ي 55قوم ب 55ها واث 55ره ع 55لى ال 55علماء وامل 55فكري 55ن ف 55ي
اوربا والدول االخرى .
رج55عت م55ارث55ا ال55ى امل55ان55يا م55رة اخ55رى وق55ضت ه55ذه امل55رة س55بعة اشه55ر ك55ام55لة ت55جوب وت55جول ك55اف55ة م55دن واق55ال55يم
امل5ان5يا ال5عظمى م5ن ن5وف5مبر  1928ح5تى شه5ر ي5ون5يو ع5ام  . 1929وي5مكن اع5تبار ه5ذه ال5فتره اك5ثر ال5فترات
ال 55تي ق 55ضتها ف 55ي دول 55ة واح 55دة اث 55ناء رح 55الت 55ها ال 55تاري 55خية ح 55ول ال 55عال 55م  .ل 55قد زارت ج 55ميع م 55دن امل 55ان 55يا دون
اس5تثناء وش5ارك5ت ف5ي ك5ل م5ؤت5مر ك5ان ي5عقده ن5ادي االس5بران5تو للح5دي5ث ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي  .أم5ا امل5دن ال5تي
ك55ان55ت ب55ها ج55ام55عات وم55عاه55د ف55قد ك55ان55ت ت55تسارع ب55وض55ع ال55كتب ال55بهائ55يه ف55ي م55كتبات55ها والح55دي55ث م55ع اس55ات55ذه
ال55جام55عات وال55ترت55يب الل55قاء م55حاض55رة ان س55محوا ل55ها ذل55ك  .ك55ان ع55نوان ح55دي55ثها دوم55ا " الح55رك55ة ال55بهائ55ية " .
إن أغلب الجامعات االملانية رحبت بها وبافكارها وبالكتب االمرية .

الى دول اخرى :
ف5ي اواخ5ر شه5ر ي5ون5يو  1929ودع5ت م5ارث5ا امل5ان5يا وس5اف5رت ال5ى س5ويس5را وت5وجه5ت ف5ورا ً إل5ى ج5ام5عة زي5ورخ
ال55تي دع55تها الل55قاء م55حاض55رة  .ق55ضت شه55ر ي55ول55يو ف55ي م55دي55نة زي55ورخ الج55ميله وش55ارك55ت ف55ي امل55ؤت55مر ال55عامل55ي
ح 55ول ال 55ترب 55ية وال 55تعليم  .ف 55ي اوائ 55ل شه 55ر آب  /اغس 55طس غ 55ادرت ال 55ى ف 55ينا ع 55اص 55مة ال 55نمسا وش 55ارك 55ت ف 55ي
م55عرض االس55بران55تو ث55م اس55تطاع55ت ان ت55لتقي ب55رئ55يس الج55مهوري55ة ووع55دت ب55ارس55ال ك55تب ل55ه  .ك55ان55ت ل55ها وق55فه
ق 55صيرة اي 55ضا ف 55ي ب 55ودابس 55ت ع 55اص 55مة ه 55نغاري 55ا وف 55يها اس 55تطاع 55ت ان تتح 55دث ع 55ن االم 55ر امل 55بارك ف 55ي ن 55ادي
الصحفيني  .كما ان رئيس هذا النادي قد اعجب بشخصية مارثا وقام بزيارتها في الفندق .
ب5عد ذل5ك ك5له وب5ناء ع5لى ت5وص5ية م5ن ح5ضرة ول5ي أم5راهلل أخ5ذت ت5ع ّد ال5عدة ل5زي5ارة ت5اري5خية ط5وي5لة ن5حو ال5دول
الش55رق55يه وتح55دي55دا ً  :ال55بان55يا – ت55رك55يا – م55صر – فلس55طني – ال55عراق – اي55ران – ال55هند – ب55ورم55ا – ال55صني ث55م
ال55ياب55ان  .ان االع55داد والتخ55طيط له55ذه ال55رح55لة ب55دأت م55ن ب55رل55ني وخ55اص55ة ك55يفية ال55حصول ع55لى خ55مس عش55رة
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ف55يزا ل55دخ55ول ه55ذه ال55دول  .ن55عم ه55ذه ه55ي م55ارث55ا روت  ،فخ55ر امل55بلغني وامل55بلغات وق55د ص55دق ه55ذا ال55بيان امل55بارك
م55ن ح55ضرة ع55بدال55بهاء ف55ي ح55قها ع55ندم55ا ت55فضل  " :ي5ا أم5ة اهلل املش5تعله ب5نار م5حبته  ،ال تح5زن5ي م5ن
العس55رة وال55عناء وال ت55فرح55ي م55ن ال55راح55ة وال55رخ55اء ف55ي ه55ذه ال55دن55يا ألن ك55ليهما ي55زوالن  ،وان55ما
ح5ياة ال5دن5يا كس5راب أو ع5باب أو ظ5الل  ،وه5ل ي5تصور أن الس5راب يؤث5ر ت5أث5ير الش5راب ال ورب
األرباب  .....اعلمي أن امللكوت حقيقة الوجود وأن الناسوت ظله املمدود " .
ف 55ي اواخ 55ر شه 55ر اغس 55طس  1929وص 55لت فخ 55ر امل 55بلغني وامل 55بلغات م 55ارث 55ا روث ال 55ى ال 55بان 55يا بح 55را ً ب 55عد ان
ق55ضت خ55مسة اي55ام ف55ي ي55وغ55وس55الف55يا  .ت55عتبر ال55بان55يا دول55ة ف55قيرة والزال55ت ق55ياس55ا ب55باق55ي ال55دول االورب55ية ح55تى
ان ال 55قطار ل 55م ي 55كن م 55تواج 55دا ف 55يها ب 55عد ووس 55ائ 55ل امل 55واص 55الت ب 55دائ 55ية وع 55دد ال 55سيارات ق 55ليل  .وم 55نذ وص 55ول 55ها
ق5ام5ت بنش5ر ع5دة م5قاالت ف5ي ال5صحف والج5رائ5د ال5يوم5ية ع5ن االم5ر امل5بارك وزارت امل5كتبة ال5عام5ة وق5دم5ت ع5دة
ك5تب  .اس5تطاع5ت ان ت5لتقي ب5رئ5يس ال5وزراء ال5ذي رت5ب ل5قاءا ل5ها م5ع امل5لك زوك  Zogف5ي ال5قصر امل5لكي ف5ي
ال5عاص5مة ت5يران5ا  .ف5ي االول م5ن شه5ر س5بتمبر وص5لت ال5قصر امل5لكي ال5ذي ك5ان ي5حتفل اي5ضا ب5مرور س5نتني
ع55لى ت55ول55ي امل55لك زم55ام ال55حكم ف55ي ال55بان55يا  .ك55ان55ت م55ارث55ا مح55ل ت55رح55يب الج55ميع وع55لى االخ55ص ن55ساء االس55رة
ال5حاك5مه ال5بال5غ ع5دده5م ت5سعة عش5ر ام5رأه وق5د اس5تمعوا ال5يها ب5كل ش5غف  ،ث5م ذه5بت ل5تلتقي ب5امل5لك ف5ي غ5رف5ة
االس55تقبال  .ت55روي م55ارث55ا روث ل55قاءه55ا ب55امل55لك زوك  Z ogم55لك ال55بان55يا ب55ال55كلمات ال55تال55ية  " :ال ي55مكنني ان
ان5سى ه5ذه اللح5ظات  ،ل5قد ك5ان واق5فا ً م5رت5دي5ا ً زي5ه ال5عسكري وح5ول5ه وزرائ5ه ي5رت5دون ل5باس5ا ً اس5ودا ً  .ص5اف5حت
امل55لك وق55لت ل55ه ب55ال55لغة االل55بان55يه  B esa – besemأي س55معا ً وط55اع55ة ً ي55ا ج55الل55ة امل55لك  ".ب55عد ل55قاءه55ا ب55امل55لك
ذهبت لزيارة والدته ثم شقيقاته وايضا والدة امللكة .
إن ال55سفر إل55ى ال55بان55يا ك55ان55ت ف55كرة م55خيفة ف55ي م55خيلة م55ارث55ا روت ن55ظرا ً مل55وق55ع أل55بان55يا ال55حساس ف55ي م55نطقة
ال 55بلقان وام 55كان 55ية ن 55شوب ص 55راع 55ات س 55ياس 55ية واق 55تصادي 55ة ف 55يها واش 55عال امل 55نطقه ب 55أس 55ره 55ا اب 55تداءا ً م 55ن ه 55ذه
ال55دول55ه  .ف55ي رس55ال55ة ك55تبتها ال55ى روي ويله55لم ق55ال55ت  " :ال55وض55ع ال55سياس55ي خ55طير ف55ي ال55بان55يا  ،ان امل55لك ال
يج5رأ ع5لى الخ5روج وح5يات5ه ت5حت ح5راس5ه مش5دده  ".وله5ذا ط5لبت م5ارث5ا م5ن االح5باء ال5دع5اء له5ذه ال5دول5ة  .ل5قد
ت55حقق ه55دف55ها م55ن ال55زي55ارة وه55و اي55صال اس55م ح55ضرة ب55هاء اهلل ال55ى أك55بر ع55دد م55ن ال55ناس س55واء ال55ذي55ن ع55لى
مس55توى ال55قمة  ،م55ثل امل55لك وامل55لكة أو إل55ى أدن55ى املس55توي55ات م55ن ع55ام55ة ال55شعب  .وع55لى ال55رغ55م م55ن ان ال55بان55يا
ت5عتبر دول5ة اس5الم5ية ال5يوم ول5كن ف5ي ع5ام  1929ل5م ي5كن االس5الم ي5عني ش5يئا أس5اس5يا ً ف5ي ح5ياة ال5ناس ،
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وخ 55اص 55ة ان 55ه ف 55ي ال 55سنوات ال 55تال 55ية ان 55ضمت ال 55بان 55يا ال 55ى امل 55حور االش 55تراك 55ي ح 55تى تح 55رره 55ا ف 55ي اوائ 55ل
التسعينات من القرن العشرين  ،وتأسيس محافل روحانية فيها .
واالن ب 55عد م 55ضى أرب 55ع س 55نوات ف 55ي دول اورب 55ا امل 55سيحية ق 55ررت م 55ارث 55ا ال 55سفر ال 55ى ال 55دول االس 55الم 55ية وه 55ي
االكثر صعوبة في تبليغ امر اهلل .
م 55دي 55نة اس 55تان 55بول ك 55ان 55ت املح 55طة االول 55ى ف 55ي ه 55ذه ال 55رح 55لة  .ه 55ذه امل 55دي 55نة ل 55ها ع 55راق 55ة ت 55اري 55خية م 55ن ال 55ناح 55ية
امل5سيحية واالس5الم5ية  ،ك5ما ن5فى ال5يها ح5ضرة ب5هاء اهلل وم5كث ف5يها ح5وال5ي خ5مسة أشه5ر ق5بل ان ي5غادره5ا
ال5ى ادرن5ه  .ك5ان5ت مل5دة ط5وي5لة م5رك5زا ل5لخالف5ة االس5الم5ية اي5ام ال5حكم ال5عثمان5ي وق5د انته5ت ه5ذه ال5خالف5ة م5ع
ن 55هاي 55ة الح 55رب ال 55عامل 55ية االول 55ى وظ 55هور ك 55مال ب 55اش 55ا ات 55ات 55ورك وت 55اس 55يس الج 55مهوري 55ة ب 55شكل رس 55مي ف 55ي ع 55ام
 . 1924ك5ان5ت ت5علم م5ارث5ا ب5ان5ها ال تس5تطيع ان تتح5دث ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي ب5شكل ع5لني ف5ي دول5ة اس5الم5ية
 ،وله5ذا ذه5بت ال5ى ال5عاص5مة ان5قرة وال5تقت ب5وزي5ر ال5خارج5ية ت5وف5يق رش5دي ب5ك ال5ذي رح5ب ب5ها واس5تمع ال5يها
بح5ذر ول5كن اط5مئن ق5لبه ب5أن وج5ود م5ارث5ا روت ف5ي ت5رك5يا س5وف ال ي5شكل ته5دي5دا ً ل5الس5الم أو ال5دول5ة  ،وله5ذا
دع 55اه 55ا ال 55ى االح 55تفال ال 55خاص ال 55ذي ع 55قد ي 55وم  29اك 55توب 55ر ب 55مناس 55بة ت 55أس 55يس الج 55مهوري 55ة ال 55ترك 55يه  .رج 55عت
م5ارث5ا ال5ى اس5تان5بول وت5وق5فت مل5دة ي5وم5ني ث5م اخ5ذت ق5طارا ال5ى م5دي5نة اض5نه ال5تي ت5قع ف5ي ج5نوب ت5رك5يا ال5تى
وص55لتها ب55عد رح55لة م55تعبه م55دت55ها خ55مسة اي55ام  ،وك55ان55ت ت55ختار دائ55ما ال55رك55وب ف55ي ال55درج55ة ال55ثال55ثة م55ن ال55قطار
ح55تى ت55وف55ر م55ا ل55دي55ها م55ن م55ال ل55رح55الت55ها ال55قادم55ه  .ال55تعب وامل55شقة وال55غرب55ة ل55م ي55كن ي55عنيها بشي› م55ادام ذل55ك
ك5له م5ن أج5ل م5حبة ج5مال ال5قدم  ،وح5تى اله5داي5ا ال5تي ك5ان5ت ت5تلقاه5ا ب5ني ال5حني واالخ5ر ك5ان5ت ت5بيعها ح5تى
توفر مصاريف رحالتها ونشراتها وكتبها  .لقد وهبت حياتها ألمر سام وهدف نبيل .
م5ن اض5نه ذه5بت بح5را ً ال5ى ج5زي5رة رودس ال5ترك5يه  ،وم5ن ه5ناك ال5ى ق5برص وم5ن ث5م ال5ى االس5كندري5ة وال5قاه5رة
 .ت 55عتبر ه 55ذه ال 55زي 55ارة للش 55رق االوس 55ط ال 55ثال 55ثة م 55ن ن 55وع 55ها مل 55ارث 55ا روت وك 55ان 55ت ت 55تطلع ل 55ها دوم 55ا ن 55ظرا اله 55مية
الش55رق االوس55ط ل55الم55ر امل55بارك وارت55باط55ه ال55وث55يق ب55ال55رم55وز امل55قدس55ة ف55ي ال55دي55ن ال55هائ55ي  .ف55ي ي55وم  14ن55وف55مبر
اس5تطاع5ت ان ت5لتقي ف5ي ال5قاه5رة ب5االم5ير مح5مد ع5لى ب5اش5ا ف5ي ق5صر ال5نيل وي5عتبر ه5ذا االم5ير اب5ن أخ امل5لك
ف 55ؤاد واي 55ضا ك 55ات 55ب وم 55فكر وم 55ن ع 55ظماء االس 55رة ال 55حاك 55مة وم 55ن االف 55راد ال 55ذي 55ن ال 55تقوا ب 55حضرة ع 55بد ال 55بهاء
واع5جبوا ب5شخصيته وه5و اي5ضا ش5قيق ع5باس ح5لمي ب5اش5ا خ5دي5وي م5صر  .ك5ما ال5تقت اي5ضا ب5ال5سيدة ه5دى
ش5عراوي م5ن ال5نساء ال5ناش5طات ف5ي م5جال تح5ري5ر امل5رأه ال5داع5ني ل5تساوي ح5قوق5ها ورف5ع م5قام5ها وه5ي اب5نة
محمد سلطان باشا أول رئيس مجلس نيابي في مصر .
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وتج55در االش55ارة ال55ى ان م55ترج55مة م55ارث55ا روث ف55ي ه55ات55ني ال55زي55ارت55ني ك55ان55ت ش55اب55ة ب55هائ55يه م55صري55ة اس55مها ب55هية
ف55رج اهلل زك55ي ك55ردي  ،وق55د ع55رف ع55ن وال55ده55ا ب55ان55ه ق55ام ب55اع55داد وط55بع ونش55ر ك55تاب م55فاوض55ات ل55حضرة ع55بد
ال55بهاء واي55ضا مج55موع55ة " ادع55ية ح55ضرت م55حبوب " ال55تي ت55ضم مج55موع55ة ال55واح وم55ناج55اة ل55حضرة ب55هاء اهلل
وه5ي مج5موع5ة واس5عة ال5تداول ب5ني ال5بهائ5يني ال5يوم  .ك5ان5ت ب5هية ف5رج اهلل  ،واس5مها ال5يوم ب5هيه ك5يول5يك ف5رح5ة
ج55دا ً له55ذه امل55همة ال55تي ل55م ت55تصور ي55وم55ا ً ب55ان55ها س55تنجح ف55ي ادائ55ها ب55كفاءة وخ55اص55ة أم55ام أم55ير م55صري ف55ي
ال 55قصر امل 55لكي  .ت 55حكي ب 55هيه ع 55ن ل 55قائ 55ها ب 55مارث 55ا روت ب 55أت 55ها ك 55ان 55ت ش 55خصية ف 55ري 55ده م 55ن ن 55وع 55ها وم 55تواض 55عه
ولبسها بسيط وجميل وتجذب الناظرين .
م 55ن ال 55شخصيات االخ 55رى ال 55تي ال 55تقت ب 55مارث 55ا روت ف 55ي م 55دي 55نة ب 55ورس 55عيد ال 55سيد ع 55زي 55ز ي 55زدي وه 55و م 55شاور
5نت ش55اب 5اً
س55اب55ق وع55ضو س55اب55ق ف55ي دار ال55تبليغ ال55عامل55ية  .ي55روي ال55سيد ي55زدي ذك55ري55ات55ه به55ذه ال55عبارات  " :كُ 5
ع55ندم55ا ال55تقيت ب55ها ف55ي ب55ورس55عيد اث55ناء م55روره55ا ل55الراض55ي امل55قدس55ة  .ع55رف55تني ب55االس55بران55تو وس55اع55دت55ني ع55لى
ت5أس5يس أول مج5موع5ة ل5الس5بران5تو ف5ي م5صر  .خ5الل وج5وده5ا ف5ي م5صر ذه5بت م5ارث5ا ال5ى ال5قاه5ره ب5ال5قطار
ل55لقاء االم55ير مح55مد ع55لى اب55ن اخ امل55لك ف55ؤاد  .اث55ناء رح55لتها ف55ي ال55قطار رك55بت ال55درج55ة ال55ثال55ثه وع55ند وص55ول
ال55قطار ال55ى ال55قاه55رة ك55ان ف55ي املح55طة م55ندوب55ني م55ن ق55بل االم55ير الس55تقبال55ها  .ق55ام55وا أوال ب55ال55بحث ع55نها ب55ني
رك55اب ال55درج55ه االول55ى ف55لم يج55دوه55ا ث55م ذه55بوا ال55ى رك55اب ال55درج55ه ال55ثان55يه ول55م يج55دوه55ا اي55ضا  ،واث55ناء م55روره55م
ب5رك5اب ال5درج5ة ال5ثال5ثة رأوا ام5رأة تح5مل ح5قائ5بها ب5نفسها وع5رف5وه5ا  ،ل5قد ك5ان5ت مح5ل اح5ترام وت5قدي5ر االم5ير .
هذه هي مارثا روت " .
غ 55ادرت م 55ارث 55ا ال 55قاه 55رة ف 55ي اواخ 55ر شه 55ر ن 55وف 55مبر  1929م 55توج 55هة ال 55ى ال 55قدس  .وف 55ي ط 55ري 55قها ت 55وق 55فت ل 55عدة
س5اع5ات ف5ي االس5ماع5يليه وال5قناط5ر وال5تقت ب5االح5باء امل5صري5ني  .ك5ان5ت م5ارث ق5د ب5عثت ب5برق5يه ال5ى امل5فوض
ال55بري55طان55ي ال55سام55ي ف55ي فلس55طني ت55طلب م55قاب55لته واث55ناء وروده55ا ال55قدس ال55تقت ب55محاف55ظ امل55دي55نه ث55م امل55فتي
5وجه 55ت ال 55ى م 55دي 55نة ح 55يفا ح 55يث ي 55قع امل 55رك 55ز ال 55روح 55ي واالداري ال 55عامل 55ي
ال 55عام واملش 55رف ع 55لى امل 55ساج 55د ث 55م ت ّ 5
البهائي  ،ومحل توجه قلبها وفؤادها وما كانت تنتظره وتواقة اليه لعدة سنوات .

حيفا ودمشق وبغداد :
وص 55لت م 55ارث 55ا روت ح 55يفا ي 55وم  25ن 55وف 55مبر  1929وت 55عتبر ه 55ذه ث 55ان 55ي زي 55ارة ل 55ها ل 55الراض 55ي امل 55قدس 55ه  .وف 55ور
وص5ول5ها اس5تدع5يت ال5ى ب5يت ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ح5يث ك5ان ال5سيده م5نيرة خ5ان5م الح5رم امل5بارك ب5ان5تظاره5ا م5ع
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ورق5ات ال5عائ5لة امل5بارك5ه  .ق5ام5ت اح5دى ال5بنات وع5مره5ا ارب5ع عش5رة س5نه ب5ال5ترح5يب ب5ها ب5ال5لغة االنج5ليزي5ة م5ما
ت55أث55رت م55عها م55ارث55ا بش55ده وه55ي ال55تي ك55ان55ت ت55شعر دوم55ا ان55ها ال تس55تحق ك55ل ه55ذا االط55راء وال55تبجيل وخ55اص55ة
ورح55ب ب55ها ك55ثيرا ً وأث55نى
م55ن املنتس55بني للشج55ره امل55بارك55ه  .اس55تقبلها ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ف55ي ال55يوم ال55تال55ي ّ5
ع5لى ك5ل م5ا ق5ام5ت ب5ه ح5تى االن ف5ي س5بيل ت5بليغ أم5راهلل ث5م ق5ال ل5ها  " :ت5ذك5ري م5ارث5ا م5ا ق5لته ل5ك  ،أرج5و ان
ته55تمي ب55صحتك " ث55م ت55ناول الح55دي55ث ب55ينهما ح55ول م55ا ق55ام55ت ب55ه م55ن انش55طة ام55ري55ة ف55ي اورب55ا  .ث55م ذه55با م55عاً
ال55ى امل55قام االع55لى وت55ال ح55ضرة امل55ول55ى م55ناج55اة ب55لحن م55لكوت55ي ج55ميل رق55ت ل55ه ق55لب م55ارث55ا روت  .ك55ان55ت ت55رغ55ب
م55ارث55ا امل55كوث ف55ي االرض االق55دس مل55دة ت55سعة اي55ام ف55قط ول55كن ن55ظرا ً مل55رض ح55ضرة امل55ول55ى  ،ب55قيت ه55ذه امل55رة
ارب55عة اس55اب55يع ك55ان55ت ت55قيم ف55ي ب55يت ال55زائ55ري55ن ال55غرب55ي ال55ذي ب55ني ح55دي55ثا ب55اه55داء م55ن ال55سيد ه55اري ران55دال
 . Harry Randallف5ي رس5ال5ة مل5ارث5ا ك5تبتها ال5ى روي ويله5لم  Roy Wilhelmق5ال5ت م5ارث5ا  " :ف5ي ح5يفا
ت5ذك5رت ح5ضرة ع5بدال5بهاء ح5يات5ه وم5مات5ه  ،وأي5ضا أب5ي وأم5ي ووال5دك ان5ت ي5ا روي  ،وان5ا االن ف5ي ب5يت ه5اري
للزائرين وتصور مدى فرحي وشكري عندما ارى شرشف الطعام املهداه من والدتي على الطاولة …"
م5ن ل5قاءات5ها ال5هام5ة ك5ان ل5قائ5ها ب5ال5ورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا  ،س5يدة اه5ل ال5بهاء وش5فيعتهم ال5تي ك5ان5ت ت5بلغ ان5ذاك
اث5نتني وث5مان5ني س5نة وت5عان5ى م5ن ال5تهاب ف5ي ال5رئ5ه وق5د الزم5ت ال5فراش الك5ثر م5ن شه5ري5ن  .ت5قول م5ارث5ا روت
ان5ها " اس5تقبلتنا وه5ي ج5ال5سة ف5ي ال5فراش  ،ول5كنها ك5ان5ت ت5فيض ب5امل5حبة وامل5ودة وت5شع م5نها ال5روح5ان5يه .
ق55ال55ت ل55ي ان55ها ت55دع55و اهلل ان اوف55ق ف55ي خ55دم55ات55ي  ،وق55د أج55بتها أرج55وك ان ت55دع55و اهلل أن أوف55ق ف55ي ت55بليغ ك55ل
ش5خص اق5اب5له  " .وك5ان ه5ذا ل5قائ5ها االخ5ير ب5ها ح5يث ت5وف5ت س5يده اه5ل ال5بهاء ف5ي ي5ول5يو م5ن ع5ام 1932م .
وق55بل ان ت55غادر ال55غرف55ة أه55دت55ها ال55ورق55ة ال55عليا خ55ات55ما ً أح55مرا ًج55ميال ً  ،ت55عبيرا ً ع55ن م55حبتها وت55قدي55را ً لخ55دم55ات55ها
الجليله .
ف5ي ي5وم م5ن االي5ام ط5لبت م5ن ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ان ت5ساع5ده ف5ي أع5مال5ه ال5كتاب5يه ال5كثيره ول5كنه ق5ال ل5ها " :
ع 55ليك ب 55ال 55راح 55ة ه 55نا " ول 55كنها ق 55ام 55ت ب 55اع 55داد ح 55فلة ش 55اي لخ 55دام ال 55عتبة امل 55بارك 55ه واالح 55باء وق 55د ح 55ضر ال 55حفله
ارب5عة م5سئول5ني ع5ن االع5تاب امل5قدس5ه ع5لى ج5بل ال5كرم5ل وعش5رون زائ5را ً م5ن ال5دول الش5رق5يه  .ك5ما أع5دت ح5فلة
ش55 5اي أخ55 5رى ف55 5ي ع55 5كا ق55 5رب ق55 5صر ال55 5بهجه ح55 5يث امل55 5قام امل55 5بارك ل55 5حضرة ب55 5هاء اهلل  ،ودع55 5ت ال55 5يها االح55 5باء
الساكنني قرب ذلك املقام املقدس باالضافة الى بعض االحباء الذين جاءوا من حيفا .
أخ 55ذت م 55ارث 55ا تس 55تعد ل 55رح 55لتها ال 55تاري 55خية ال 55ى ال 55عراق واي 55ران م 55رورا ً ب 55سوري 55ا  .ق 55بل م 55غادرت 55ها ب 55ثالث 55ة اي 55ام
اس55تقبلها ح55ضرة امل55ول55ى وح55ثها ع55لى االق55ام55ة ف55تره اط55ول ف55ي االراض55ي امل55قدس55ة  ،ول55كنها ف55ضلت امل55ضي
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ُق ُ 5دم 55ا ل 55رح 55لتها ال 55ى ال 55دول الش 55رق 55ية  .وف 55ي ي 55وم  25دي 55سمبر  1929غ 55ادرت ح 55يفا ب 55عد اق 55ام 55ة شه 55ر واح 55د
انتعش 55ت روح 55ان 55يا واش 55تعل ق 55لبها ب 55نار ال 55عشق االل 55هي م 55رة اخ 55رى ل 55تمضي ال 55ى االم 55ام ف 55ي نش 55ر ال 55كلمة
االلهية .
املح5طة االول5ى ل5ها ك5ان5ت م5دي5نة دم5شق ع5اص5مة االم5وي5ني  ،ح5يث م5عال5م ال5حضارة االس5الم5ية م5ازال5ت واض5حه
وث5قاف5تها وت5راث5ها م5ازال ع5رب5يا رغ5م ح5كم ال5عثمان5ني ل5ها مل5ئات ال5سنني .ات5صلت ب5ال5صحاف5ة ودور النش5ر ف5ور
وص55ول55ها واع55طتهم م55قاالت ع55ن ال55بهائ55يه ح55يث ت55م نش55ره55ا  .ك55ما ع55قدت م55ؤت55مرا ً ص55حفيا ً ف55ي مح55ل اق55ام55تها
ب55ال55فندق وتح55دث55ت ب55كل ش55جاع55ة ع55ن ال55تعال55يم امل55بارك55ه ووزع55ت ص55ورا ً ل55حضرة ع55بد ال55بهاء ع55لى ال55صحفيني .
وتج5در االش5ارة إل5ى أن م5راف5قها وم5ترج5مها ف5ي ه5ذه ال5رح5لة ك5ان ش5خصا ً ب5هائ5يا ً ي5دع5ى رف5عت ت5عرف5ت ع5ليه
اث5ناء اق5ام5تها ف5ي ح5يفا  .ون5ظرا ملح5دودي5ة ال5فعال5يات االم5ري5ة ف5ي دول5ة اس5الم5ية ع5رب5ية م5ثل س5وري5ا ف5قد ق5ررت
ب55عد ث55الث55ة اي55ام ال55سفر ال55ى ب55غداد م55دي55نة اهلل وم55وط55ن ح55ضرة ب55هاء اهلل  ،وله55ذا اع55د ل55ها رف55عت ك55رف55ان55ا خ55اص55ا
له 55ذا ال 55غرض  .وف 55ي رح 55لة ط 55وي 55لة وش 55اق 55ة وف 55ي وس 55ط الصح 55راء تح 55رك ال 55كرف 55ان م 55نذ ال 55صباح ال 55باك 55ر ت 55جاه
الح 55دود ال 55عراق 55يه وس 55ط ط 55ري 55ق وع 55ر غ 55ير م 55عبّد  ،وب 55عد س 55اع 55ات وص 55لوا ال 55ى مح 55طة ف 55يها ب 55ئر م 55اء ومح 55طة
س55يارات وف55ندق ص55غير ك55ان ال55بري55طان55يون ق55د ب55نوه  .وب55عد اس55تراح55ة ق55صيرة اس55تمروا ف55ي امل55سير ل55ساع55ات
ط55وي55لة ح55تى وص55لوا الح55دود ال55عراق55ية ال55سوري55ة ح55يث ك55ان ب55ان55تظاره55م ع55لى الح55دود س55يارت55ان تّ 5
5ضمان ب55عض
رح 55ب االح 55باء ب 55قدوم 55ها امل 55بارك ث 55م ذه 55بوا س 55وي 55ا ال 55ى ف 55ندق ف 55ي
أع 55ضاء امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي مل 55دي 55نة ب 55غداد 5 ّ .
العاصمة بغداد .
ف55ي ال55يوم ال55تال55ي ذه55بت وم55عها ال55سيد رف55عت ال55ى ال55صحف والج55رائ55د واع55طتهم م55قاالت ع55ن ال55دي55ن ال55بهائ55ي
ح 55يث ت 55م نش 55ره 55ا م 55ع خ 55بر وص 55ول ص 55حفية ام 55ري 55كيه ال 55ى ال 55عراق  .ك 55ان 55ت م 55ارث 55ا روت ت 55علم ان 55ها ف 55ي دول 55ة
اس5الم5ية ع5رب5ية ي5ناه5ض غ5ال5بية س5كان5ها أم5ر ح5ضرة ب5هاءاهلل ل5درج5ة ان امل5حكمة ال5جعفري5ة ف5ي ب5غداد ك5ان5ت
ق55د اس55تول55ت ع55لى ب55يت الج55مال امل55بارك ف55ي ع55ام  1922وك55ان ك55ل أم55لها ان ي55رج55ع ه55ذا ال55بيت امل55قدس  ،وه55و
م 55زار ال 55بهائ 55يني وم 55رك 55ز ح 55جهم  ،ال 55ى ق 55بضة ال 55بهائ 55يني ان 55فسهم  .ب 55عد س 55قوط االم 55براط 55وري 55ة ال 55عثمان 55ية ت 55م
ت5أس5يس دول5ة ال5عراق ف5ي ع5ام  1921وع5ني امل5لك ف5يصل ب5ن الحس5ني م5لكا دس5توري5ا ع5ليها وق5د ب5اي5عه غ5ال5بية
ال55شعب ال55عراق55ي وق55بلوه م55لكا ع55ليهم  .امل55لك ف55يصل ه55و اب55ن الش55ري55ف الحس55ني ب55ن ع55لي  ،ش55ري55ف م55كة وم55لك
ال5حجاز وس5ليل ال5دوح5ة املح5مدي5ة  .اس5تطاع5ت م5ارث5ا روت ان ت5حصل ع5لى م5وع5د مل5قاب5لة امل5لك وق5د تح5دد ي5وم
 2ي 55ناي 55ر ع 55ام  1930م ح 55يث ق 55اب 55لته ف 55ي م 55كتبه امل 55طل ع 55لى نه 55ر ال 55دج 55له  .ي 55قع امل 55كتب وس 55ط ح 55دي 55قه ك 55بيره
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وج 55ميله ت 55ضم اش 55جار ال 55نخيل وال 55وف م 55ن ال 55زه 55ور وال 55ورود امل 55ختلفه وق 55د ب 55نى م 55ن دور واح 55د ذي ت 55صميم
غ55رب55ي ي55حتوى ع55لى ع55دة أع55مده ضخ55مة م55ن ال55رخ55ام امل55وص55لي  ،و ق55ري55ب م55ن ح55دي55قه ال55رض55وان ال55تي أع55لن
ف55يها ح55ضرة

ب55هاء اهلل دع55وت55ه ال55علنيه ع55ام 1863م  .اس55تقبل ج55الل55ة امل55لك ف55يصل ب55ن الحس55ني م55ارث55ا روت

ورحب بقدومها للعراق .
في تمام الساعة  9,45صباحا بوجه بسيم وبشوش ّ
ن5قلت م5ارث5ا روت ت5حيات واش5واق ح5ضرة ول5ي ام5راهلل وال5عائ5لة امل5بارك5ه ال5ى س ّ5موه ث5م ق5ال5ت  :م5اه5و ان5طباع5ك
ع55ن ع55بد ال55بهاء ؟ ف55رد ج55الل55ة امل55لك  " :ل55قد ك55ان ش55خصا ً ع55ظيما ًوذك55يا وح55كيما ً .ان55ني ُم55عجب ب55ه وأح55ترم55ه
ك 55ثيرا ً الن 55ه ك 55ان ي 55عمل ل 55صال 55ح االن 55سان 55يه  ،ل 55قد ق 55اب 55لته ق 55بل عش 55ر س 55نوات ف 55ي ح 55يفا  " .ث 55م اض 55اف 55ت  " :ان
ال55بهائ55يني ف55ي ش55تى ان55حاء امل55عموره س55معوا ان ج55الل55تكم ت55رغ55بون ف55ي إن55هاء م55وض55وع ب55يت ح55ضرة ب55هاء اهلل
5ثمنون
ب55كل ع55دال55ة  ،ان ال55بهائ55يني ي55ق ّدرون ويّ 5

ذل55ك  ".ف55رد امل55لك  " :س55تأخ55ذ ال55عدال55ة مج55راه55ا  ،ل55قد ش55كلنا

ل 55جنه ل 55دراس 55ة امل 55وض 55وع ب 55حيث ت 55صل ل 55نتيجة ت 55كون م 55رض 55ية ل 55كاف 55ة االط 55راف  " .ف 55رح 55ت م 55ارث 55ا روت ل 55سماع
ذل5ك  ،ث5م ق5ال ل5ها امل5لك  " :ان5ني اؤم5ن ب5ال5تسام5ح وال5تعاون ب5ني االدي5ان وي5مكن ل5ذل5ك ان ي5تحقق ف5ي ال5عراق
أك 55ثر م 55ن أي دول 55ة اخ 55رى  .ان م 55بدأ وح 55دة ال 55عال 55م ال 55ذي تتح 55دث ع 55نه ال 55بهائ 55يه ي 55مكن ل 55ه ان ي 55بدأ م 55ن ه 55نا
وبس 55رع 55ة ك 55بيره  " .وع 55ن الس 55الم ال 55عامل 55ي ق 55ال  " :ان ال 55عراق ح 55ال 55يا ال يس 55تطيع ان ي 55لعب دورا ً ه 55ام 55ا ً ف 55ي
الس5الم ال5عامل5ي ول5كن الشي› ال5هام ال5ذي يس5تطيع أن ي5عمله  ،أن ي5حاف5ظ ع5لى وح5دة اراض5يه وي5حاف5ظ ع5لى
عالقات جيدة مع الجيران ويعمل حثيثا لتطوير وتقدم شعبه ثقافيا ً وروحيا ً " .
واث 55ناء وداع م 55ارث 55ا روت ل 55جالل 55ة امل 55لك أع 55رب 55ت ل 55ه ان  " :أل 55وف 55ا م 55ن ال 55بهائ 55يني م 55ن اورب 55ا وال 55والي 55ات املتتح 55ده
وام5ري5كا ال5جنوب5ية واس5ترال5يا وم5ن ال5دول الش5رق5ية س5يأت5ون ي5وم5ا ال5ى ب5غداد ل5زي5ارة ب5يت ب5هاء اهلل ع5ندم5ا ت5سنح
ل 55هم ال 55ظروف وع 55ندم 55ا ي 55كون ال 55بيت مس 55تعدا ً الس 55تقبال ال 55ضيوف  .ان ب 55غداد ك 55ان ل 55ها م 55اض 55يا ً مش 55رق5 5اً
وسماها مدينة اهلل " .
وسيكون لها مستقبالً عظيما ًألن حضرة بهاء اهلل اعلن فيها دعوته ّ ،
وص55فت م55ارث55ا روت امل55لك ب55ان55ه ك55ان ل55طيف املعش55ر ودودا ورج55ال وس55يما م55هيبا م55لؤه ال55حيوي55ة وال55نشاط وي55عمل
ج 55اه 55دا ع 55لى ت 55نمية ش 55عبه وخ 55دم 55تهم  .وي 55عتبر ه 55ذا ال 55لقاء م 55ن اه 55م االح 55داث ال 55تاري 55خية ف 55ي االم 55ر امل 55بارك .
ول5كن ل5الس5ف ل5م يتخ5ذ امل5لك ف5يصل ق5رارا ً ج5ري5ئا ًب5أح5قية ال5بهائ5يني ل5لبيت امل5بارك  ،ول5م ي5عنتِ ب5كل االع5تراض5ات
ال5تي أث5يرت ف5ي ع5صبة االم5م ح5ول ه5ذا ال5بيت وظ5ل االم5ر ك5ما ه5و ع5ليه ح5تى ي5وم5نا ه5ذا  .وع5ن ع5ظمة ال5بيت
امل55بارك ص55در ه55ذا ال55بيان م55ن ق55لم ح55ضرة ب55هاء اهلل  " :ي5ا ب5يت اهلل ان ه5تك املش5رك5ون س5تر ح5رم5تك ال
تح55زن  ،ق55د زي55نك اهلل ب55طراز ذك55ره ب55ني االرض وال55سماء وان55ه ال يه55تك أب55دا  ،ان55ك ت55كون م55نظر
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رب55ك ف55ي ك55ل االح55يان وي55سمع ن55داء م55ن ي55زورك وي55طوف ح55ول55ك وي55دع55وه ب55ك ان55ه ه55و ال55غفور
الرحيم " .
م55ن ال55شخصيات ال55تي ال55تقت ب55هم ف55ي ب55غداد اي55ضا امل55ندوب ال55سام55ي ال55بري55طان55ي ووال55ي ب55غداد ك55ما زارت
ح 55دي 55قة ال 55رض 55وان امل 55كان ال 55ذي اع 55لن ف 55يه ح 55ضرة ب 55هاء اهلل دع 55وت 55ه ال 55علنيه ق 55بل ن 55فيه ال 55ى اس 55تان 55بول  ،وت 55قع
الح5دي5قه ع5لى ض5فة نه5ر ال5دج5لة ول5كنها ل5م تس5تطع زي5ارة ال5بيت امل5بارك  .ه5ذه ال5زي5ارة ك5ان5ت وق5فة ت5أم5ل ك5بير
ل55ها  ،ح55يث ت55ذك55رت م55حبوب ال55عال55م وم55قصود االم55م وم55ا ع55ان55اه ف55ي س55بيل دع55وت55ه  ،ل55قد س55بحت ف55ي بح55ر م55ن
الروحانية وااليمان .
أث 55ناء إق 55ام 55تها ف 55ي ال 55عراق ق 55ام 55ت ب 55زي 55ارة ق 55صيرة ال 55ى ال 55بصرة ال 55تي ت 55قع ف 55ي ال 55جنوب وت 55عتبر ث 55ان 55ي امل 55دن
ال 55عراق 55ية  .م 55ن ط 55رائ 55ف ه 55ذه ال 55زي 55ارة ان ال 55عراق 55يني ف 55ي ال 55بصرة ان 55ذاك ل 55م ي 55تعودوا رؤي 55ة ام 55رأة غ 55رب 55ية ه 55ناك
وله 55ذا ف 55ان وج 55وده 55ا ف 55ي ال 55فندق وف 55ي ال 55شارع ك 55ان م 55لفتا ً ل 55لنظر ل 55درج 55ة ان ال 55ناس ك 55ان 55وا ي 55نتظرون 55ها خ 55ارج
ال 55فندق ح 55تى تخ 55رج وم 55ن ث 55م ي 55تبعون 55ها وي 55سيروا خ 55لفها ب 55امل 55ئات ف 55ي ش 55وارع ال 55بصرة  .ل 55م ت 55مكث ف 55ي ه 55ذه
امل5دي5نة اك5ثر م5ن ث5الث5ة اي5ام وك5ان ت5بليغها مح5دودا ً وق5د ان5حصر ع5لى ال5ساك5نني ف5ي ال5فندق وله5ذا رج5عت ال5ى
ب55غداد وم55ن ث55م وف55ي ال55يوم ال55تال55ي امل55واف55ق  9ي55ناي55ر 1920م اس55تأج55ر امل55حفل ال55روح55ان55ي ف55ي ب55غداد س55يارة
اجره لتنقلها الى الحدود االيرانية لتصل الى مهد امر اهلل وموطن حضرة بهاء اهلل .

الى ايران مهد أمر اهلل :
وص5لت ال5سيارة امل5قلة مل5ارث5ا روت ال5ى الح5دود االي5ران5ية  ،وق5ام م5فتشو الج5مارك ب5تفتيش ح5قائ5بها ب5دق5ة ب5عد
ان ع5رف5وا ان5ها ب5هائ5يه ول5كنها ق5ال5ت ل5هم " إن5ني ل5م أج5لب ك5تب ب5هائ5يه ول5كن ت5أك5دوا إن ال5بهائ5ية ت5ؤك5د ح5قان5ية
االس5الم وع5لو م5قام س5يدن5ا مح5مد ) ص ( … إن امل5سيحيني ال ي5ؤم5نون ب5االس5الم ول5كنكم ت5سمحون ل5كتبهم
ب 55دخ 55ول اراض 55يكم  .ان 55نا ن 55ؤم 55ن ب 55االس 55الم وم 55ع ذل 55ك ال ت 55سمحون ل 55كتبنا ب 55ال 55دخ 55ول  " .ك 55ان 55ت م 55عام 55لة رج 55ال
الج55مارك ل55ها ب55كل ل55طف واح55ترام  ،وق55د ع55لمت م55نذ ال55يوم االول ل55وروده55ا االراض55ي االي55ران55ية إن س55كان55ها غ55ير
س55كان ال55دول االخ55رى ال55تي زارت55ها ف55ي ال55عال55م  .ف55ال55تعصب والجه55ل م55ازال م55سيطرا ع55لى غ55ال55بية ال55شعب ،
وع 55لى أرض ه 55ذا ال 55بلد امل 55قدس ول 55د ون 55شأ ح 55ضرة ال 55باب وح 55ضرة ب 55هاء اهلل  ،وف 55دى االل 55وف م 55ن أت 55باع 55هما
ب55ان55فسهم وأم55وال55هم ف55ي س55بيل م55حبتهم ول55م ت55تغير االوض55اع ك55ثيرا م55نذ ذل55ك ال55حني  ،وله55ذا ت55ذك55رت م55ا ق55ال55ه
ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل ب5أن ع5ليها أن ت5راف5ق أح5د االح5باء اي5نما ذه5بت ورح5لت ف5ي اي5ران  .ك5ان5ت تح5مل رس5ال5ة
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ت5عري5فيه ك5تبها ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي بخ5ط ي5ده ب5ال5لغة ال5فارس5ية ال5ى االح5باء وامل5حاف5ل ال5روح5ان5ية ف5ي اي5ران
5عرف55هم ه55ذه ال55شخصية ال55تاري55خية ال55عظيمة وامل55كان55ة ال55خاص55ة ال55تي ت55تبوءه55ا  ،وامل55هام امل55لقاة ع55لى ع55ات55قها
يّ 5
وله55ذا ك55ان55ت مح55ل اح55ترام وت55بجيل الج55ميع اي55نما ح55لت ورح55لت  .ج55اء ف55ي رس55ال55ة ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ال55ى
املحفل املركزى اليران واملحافل املحلية ما يلي :
" ي55ا أم55ناء ال55رح55من وأودائ55ه  ،ان أم 55ة اهلل املش 55تعله م 55يس م 55ارث 55اروت فخ 55ر امل 55ؤم 55نني وامل 55ؤم 55نات وط 55ليعة
امل55بلغني وامل55بلغات س55تأت55ي ال55ى ب55الد اي55ران امل55قدس55ة  .ع55لى ج55ميع أح55باءاهلل وام55اء ال55رح55من ف55ي ذل55ك االق55ليم
امل5قدس أن يس5تقبلوه5ا ب5كل س5عة وت5رح5اب  ،وي5عتبروا ذل5ك ف5رض5ا ً وواج5با ً ع5ليهم  .ك5ما ع5ليهم أن يس5تضيفوه5ا
ب 55كل م 55حبة واح 55ترام وي 55عقدوا االح 55تفاالت ب 55كل ح 55كمة وم 55تان 55ة إع 55زازا ً ألم 55راهلل  ،وي 55رت 55بوا امل 55جال 55س وامل 55حاف 55ل
ويظه5روا إع5جاب5هم واف5تخاره5م ف5عال ً وق5والً ل5تلك امل5نتخبة م5ن ق5بل ح5ضرة ال5كبري5اء وراف5عة ص5يت أم5ر ال5بهاء ،
ألن ه 55ذه امل 55ؤم 55نة ال 55فري 55دة رف 55عت ن 55داء ي 55ا ب 55هاء االب 55هى ف 55ي أع 55لى امل 55قام 55ات ب 55قوة م 55حيرة ل 55لعقول وش 55جاع 55ه
واس5تقام5ة ال م5ثيل ل5ها وأوص5لت مل5سام5ع أق5وي5اء االرض م5ن االم5راء وال5وزراء وال5علماء والس5الط5ني اس5م االم5ر
امل5قدس االل5هي ورف5عت وع5زّزت م5قام امل5ظلوم5ني وامل5جاه5دي5ن ف5ي ت5لك ال5بالد ل5دى أن5ظار ع5ظماء ال5عال5م  .إن5ها
تس 55تحق ك 55ل م 55حبة وت 55قدي 55ر وي 55ليق ب 55ها ك 55ل إج 55الل وإك 55رام  .ع 55لى أم 55ناء اهلل وح 55فظة الش 55ري 55عة ال 55سماوي 55ة ،
أع5ضاء امل5حاف5ل ال5روح5ان5ية ف5ي ك5ل االح5يان أن ي5راع5وا م5قتضيات ال5وق5ت وامل5كان ح5تى ال ت5ثار ف5تنة أو يتح5رك
5حساد وال55ج ّهال وت55بقى ال55جام55عه م55حفوظ55ة م55ن االش55رار  .أي5دك5م اهلل ع5لى إج5راء م5ا يليق ل5تلك األم5ه
الّ 5
املقربة الناطقة بذكر ربها بني الخالئق أجمعني " .
عبد عتبته شوقي
ديسمبر 1929

إنتش5ر خ5بر وص5ول5ها ب5ني ك5اف5ة االح5باء ك5ال5نار ف5ي ال5هشيم  ،وف5ي ش5تى ال5بقاع  ،وله5ذا ت5ساب5ق االح5باء ال5ى
رؤي5تها واالل5تقاء وال5ترح5يب ب5ها  ،ك5ما ه5و ع5ادة الش5رق5يني ف5ي إك5رام ال5ضيف وال5ترح5يب ب5ه  .ك5ان ل5ها ت5وق5ف
ق55صير ف55ي ق55صر ش55يري55ن وك55رم55ان55شاه  ،وم55ن ث55م خ55الل رح55لة ط55وي55لة ب55ني ال55جبال واث55ناء ال55برد ال55قارس وص55لت
وم5عها امل5راف5قني ال5ى م5دي5نة ه5مدان  .ك5ان5ت ه5ناك عش5رون س5يارة ف5ي ه5مدان ت5راف5ق م5ارث5ا روت وك5أن5ها م5لكة
ت5جوب ش5وارع امل5دي5نة  .ق5ضت ث5الث5ة اي5ام ف5ي ه5مدان ال5تقت ب5االح5باء وأل5قت خ5طب ع5ام5ة اله5بت ن5ار ال5عشق
وامل 55حبة ف 55ي ق 55لوب ع 55شاق أم 55ر ن 5يّر االف 55اق وال 55تقتطت ص 55ورة ج 55ماع 55ية م 55ع اع 55ضاء م 55حفل ه 55مدان  .ب 55عد ذل 55ك
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وص55لت ال55ى ق55زوي55ن  ،ال55بلدة ال55تي ول55دت ف55يها ق55رة ال55عني ال55طاه55رة ال55زك55ية الش55ري55فة  ،وك55ان ي55راف55قها ح55وال55ي
خمسة وأربعني سيارة بل ان بعض االحباء جاءوا من تسعني ميال لزيارتها في هذا البرد الزمهرير .
ف5ي ق5زوي5ن ك5ان5ت ت5رغ5ب ب5زي5ارة ب5يت ال5طاه5رة ال5تي ول5دت ف5يه وت5رع5رع5ت ول5كن ق5ال ل5ها االح5باء " ان ذل5ك ف5يه
خ5طر ك5بير ع5ليك " ول5كنها أص ّ5رت وذه5بت ل5لبيت  ،وع5ندم5ا دخ5لت غ5رف5ة ق5رة ال5عني ان5حنت ورك5عت ب5كل ت5واض5ع
واج55الل  ،ث55م ج55لست ف55ي ال55غرف55ة ب55كل ه55دوء وق55رأت م55ناج55اة  .إن ق55وة االي55مان وح55ده55ا ال55قادرة ع55لى ان ت55أت55ي
ب5إم5رأة م5ن ال5والي5ات املتح5دة ال5ى ه5ذه ال5غرف5ة ل5تؤدي واج5ب ال5طاع5ة وال5خضوع وال5خشوع ل5لمرأة ال5تي ض5رب5ت
اروع االمثلة في التضحية والفداء في سبيل أمر موالها ومحبوبها وفي سبيل تحرير املرأة .
طه55ران ك55ان55ت املح55طة ال55تال55ية ل55ها ف55ي مه55د أم55راهلل ح55يث ال55عاص55مة  ،وح55يث ي55تواج55د أك55بر ج55ام55عة ب55هائ55ية ف55ي
اي5ران  .ف5ي ال5بداي5ة ج5اء خ5مسة م5ن اع5ضاء امل5حفل ال5روح5ان5ي لطه5ران ال5ى ق5زوي5ن ل5يراف5قوا م5ارث5ا روت ف5ي
س5فره5ا ال5ى طه5ران  .ف5ي اخ5ر ل5قاء ل5ها م5ع ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل وع5ندم5ا ع5لم ح5ضرت5ه ع5ن رغ5بتها ل5لسفر ال5ى
اي55ران  ،ك55ان ق55د اع55طاه55ا ع55دة ارش55ادات وت55وج55يهات خ55اص55ة م55نها الح55ذر الش55دي55د وع55دم ال55سفر ان55فرادي5ا ً ف55ي
5تعصب ال55دي55ني الش55دي55د ح55يث اضطه55د االح55باء ب55ل ُس55فكت دم55ائ55هم
ب55لد م55ازال ي55عان55ى غ55ال55بية س55كان55ه م55ن الّ 5
ال5بري5ئه ف5ي س5بيل ه5ذا ال5ظهور االع5ظم االل5هي  .وله5ذا ق5رر امل5حفل ت5عيني أرب5عة م5ن أف5راد الش5رط5ة ال5بهائ5يني
لح5راس5ة م5ارث5ا ح5تى اث5ناء ت5واج5ده5ا ف5ي ال5فندق ال5ذي أع5د خ5صيصا ل5ها  .م5ن ع5ادة الش5رق5يني نش5ر االخ5بار
واالش55اع55ات بس55رع55ة ل55درج55ة ان ق55بل وص55ول م55ارث55ا روت إل55ى إي55ران نش55رت اح55دى ال55صحف ال55خبر ال55تال55ي " :
ق5ري5با س5تأت5ي اب5نة ع5بد ال5بهاء ال5ى اي5ران ول5كنها س5تكون م5رت5دي5ة ل5باس5ا ً ام5ري5كيا وتتح5دث االنج5ليزي5ة وه5دف5ها
تضليل الناس " .
ال55تقت ف55ي طه55ران ب55امل55سئول55ني ال55رس55ميني ف55ي ال55حكوم55ة م55نهم وزي55ر امل55ال55يه وس55أل55تهم ع55ن م55عام55لتهم ل55لبهائ55يني
وك55 5يفية ال55 5تعاط55 5ي م55 5ع االم55 5ر االل55 5هي  .ي55 5بدو ان ال55 5نتيجة ك55 5ان55 5ت ط55 5يبة وم55 5رض55 5ية وك55 5تبت ع55 5دة م55 5قاالت به55 5ذا
ال 55خصوص وارس 55لتهم ال 55ى واش 55نطون وال 55قاه 55رة وال 55ى ال 55صحف االم 55ري 55كية وك 55أن 55ها ك 55ان 55ت ت 55حاول ت 55وث 55يق
ال55عالق55ات م55ع ال55دول55تني  .ح55اول55ت ان ت55لتقي ب55شاه اي55ران رض55ا ش55اه به55لوي م55ن خ55الل وزي55ر امل55حاك55م ال55سيد /
ت55يمور ت55اش ول55كنها ل55م ت55وف55ق ب55ذل55ك وله55ذا ارس55لت ل55لشاه رس55ال55ة ش55رح55ت ف55يه ب55عض ال55تعال55يم امل55بارك55ه واي55مان
ال 55بهائ 55يني ب 55ال 55رس 55ول مح 55مد ) ص ( وان رغ 55ب ج 55الل 55ته ب 55االط 55الع ع 55ن امل 55زي 55د ع 55ن ح 55قائ 55ق االم 55ر امل 55بارك ف 55ان 55ها
مستعدة الرسال بعض الكتب اليه  ،ولكن لم يرد الشاه على رسالتها .
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ل 55م ت 55يأس م 55ارث 55ا م 55ن م 55حاول 55ة االت 55صال ب 55ال 55شاه واظ 55هار م 55حبتها ل 55ه ف 55قد ارس 55لت ل 55ه ق 55ام 55وس ل 55غة ف 55ارس 55ي /
اس5بران5تو واي5ضا ش5ارة االس5بران5تو ل5ول5ى العه5د االم5ير مح5مد رض5ا به5لوي ال5ذي اص5بح ش5اه اي5ران ف5يما ب5عد
 ،وأط5يحت ب5ه ث5ورة ش5عبية اس5الم5ية ع5ارم5ة ف5ي ع5ال5م 1979م  .ان امل5رء ي5مكن ل5ه ان ي5فكر وي5تأم5ل ف5ي حج5م
ال5شجاع5ة وال5بطول5ة وال5تضحية ال5تي اظه5رت5ها م5ارث5ا روت ف5ي ن5شاط5ها ه5ذا ع5ندم5ا ح5اول5ت ال5وص5ول ال5ى أع5لى
ش 55خص ف 55ي الس 55لطة  ،ف 55ي ب 55لد ي 55سوده ال 55ت ّعصب والجه 55ل ول 55كنها تش 55بثت ب 55ال 55طاف وع 55ناي 55ات ج 55مال ال 55قدم
وت5أي5يده ال5حتمي  .ان رح5لتها الي5ران  -ك5ما ذك5ر  -ل5م ي5كن خ5ال5يا ً م5ن امل5خاط5ر ف5قد اس5تلمت ع5دة رس5ائ5ل ف5يها
ته5دي5د ووع5يد ول5كنها ك5ان5ت ت5قول ان ج5مال امل5بارك ح5فظني دوم5ا  .ل5قد ع5شق االح5باء ف5ي اي5ران ه5ذه ال5سيدة
ال55فاض55لة وث55منوا م55ا ت55قوم ب55ه م55ن خ55دم55ات ع55امل55ية م55ن أج55ل أم55ر ح55ضرة ب55هاءاهلل  ،ل55درج55ة ان55ها ع55ندم55ا ق55ام55ت
ب 55زي 55ارة الح 55دى م 55نازل االح 55باء ت 55أث 55رت ط 55فلة ص 55غيرة م 55ن ح 55دي 55ثها ووج 55وده 55ا  ،وق 55ام 55ت ب 55اع 55طائ 55ها ق 55رط اذن 55ها
املصنوع من الذهب لتبيعها ويكون ريعه ملشرق اذكار شيكاغو .
ف55ي االس55بوع االول م55ن شه55ر ن55يسان  /اب55ري55ل ع55ام  1930ق55ام55ت ب55زي55ارة ال55ى م55دي55نة ت55بري55ز ح55يث اس55تشهد
ف 55يها ح 55ضرة ال 55باب ع 55ام 1850م  .اس 55تطاع 55ت ان ت 55زور مح 55ل اس 55تشهاد ح 55ضرت 55ه وت 55ذك 55رت ب 55كل خ 55ضوع
وخ5شوع ي5وم  9ي5ول5يو 1850م ذل5ك ال5يوم ال5عصيب ف5ي ت5اري5خ البش5ري5ة ال5ذي ف5يه أف5ل ك5وك5ب اله5داي5ة االل5هية
واص55بح ي55وم55ا ل55الح55زان واالالم ي55ذك55ره ال55بهائ55يون س55نوي55ا ع55ندم55ا س55ال55ت ف55يه ال55دم55اء ال55بري55ئة ل55حضرة ال55باب م55ن
أجل محبوبه حضرة بهاء اهلل ومن أجل االنسانية .
وم5ن امل5فارق5ات ال5عجيبة ل5لزم5ن ان رئ5يس الش5رط5ة ف5ي ت5بري5ز ق5د دع5ا م5ارث5ا روت ال5ى ح5فلة ع5شاء ف5ي ح5دي5قة
ت55قع ب55ال55قرب م55ن امل55كان ال55ذي س55جن ف55يه ح55ضرة ال55باب  ،ك55ما ش55ارك ب55ال55حفلة ق55ائ55د ال55جيش ف55ي امل55دي55نة  .ان
ال55قوى ال55روح55ان55ية ال55تي ان55بعثت م55ن ه55ذا امل55كان أدت به55ذي55ن ال55قائ55دي55ن ال55ى االه55تمام ب55ال55دي55ن ال55بهائ55ي وط55لبوا
ب5عض ال5كتب ل5لقراءه  .وق5د ت5عجبا م5ن ام5رأة ب5هائ5ية م5ن ال5والي5ات املتح5دة تتخ5طى ك5ل ه5ذه امل5ساف5ات ال5طوي5لة
للمج› الى هذا املكان والتبرك به .
م55ن امل55دن االخ55رى ال55تي زارت55ها م55ارث55ا روت  :ق55م وك55اش55ان واص55فهان وي55زد وك55ان55ت دوم55ا مح55ل ح55فاوة وت55رح55يب
االح55باء ب55شكل ال ي55تصور  .ف55ي م55دي55نة ك55اش55ان قّ 5دم االح55باء ل55ها س55جادة ص55الة م55نقوش ف55ي وس55طها االس55م
االع55ظم  ،ث55م ت55قدم أح55د الش55باب وق55د أص55اب55ه االن55فلون55زا الش55دي55ده وط55لب م55نها ال55دع55اء ف55ي ح55قه  .اس55تجاب55ت
5حسن ص55حة
م55ارث55ا ل55طلبه وق55ام55ت ب55ال55دع55اء ل55ه مس55تخدم55ه س55جادة ال55صالة امله55داه ال55يها  ،وف55ي ال55يوم ال55تال55ي تّ 5
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ال55شاب ب55شكل ك55بير واخ55ذ ب55ال55تعاف55ي  .والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ان ه55ذه ال55سجادة ق55دم55ت ف55يما ب55عد ال55ى ام55براط55ور
اليابان  ،ووضع في القصر االمبراطوري الياباني .
م5ن امل5ناط5ق ال5تي زارت5ها م5ارث5ا روت ف5ي اي5ران ق5ري5ة اس5مها ) آب5اده( ت5قع ع5لى ال5طري5ق امل5ؤدي ال5ى اص5فهان
 .يروى أحد أحباء هذه القرية واسمه عطا آگاه الذي كان طفال ً حينها ذكرياته بالكلمات التالية :
] ك 55نت ط 55فال ً ع 55ندم 55ا زارت 55نا م 55ارث 55ا روت ف 55ي ق 55ري 55تنا  ،ال أذك 55ر ت 55اري 55خ وي 55وم وروده 55ا ت 55مام 5ا ً  ،وك 55نا ن 55سميها
) م55ارس55ا روس ( وع55ندم55ا ع55لمنا ب55قرب م55جيئها رك55بنا ن55حن مج55موع55ه م55ن الش55باب ال55دراج55ات ال55هوائ55ية وذه55بنا
ال5ى ال5طري5ق امل5ؤدي ال5ى اص5فهان ل5نكون ف5ي اس5تقبال5ها  .أم5ا وال5دي ف5قد ك5ان م5ن ش5خصيات ال5قري5ة وراك5باً
ح55ماره ل55يكون ع55لى رأس املس55تقبلني وق55ال ل55ي ل55رب55ما ت55رك55ب م55ارث55ا روت ه55ذا الح55مار ل55تذه55ب ال55ى أزق55ة ال55قري55ة
ال55تي ال تس55تطيع س55يارت55ها دخ55ول55ها  .ب55عد س55اع55ات ط55وي55لة م55ن االن55تظار ف55ي ال55شارع الح م55ن ب55عيد ال55سيارة
امل5قلة مل5ارث5ا روت وق5منا ب5تحيتها ب5نداء اهلل اب5هى ب5صوت ج5ماع5ي م5رت5فع وم5ن ث5م ان5دف5عت ال5سيارة ال5ى ال5قري5ة
ون5حن وراءه5ا ع5لى ال5دراج5ات ال5هوائ5ية  .ك5نت ات5صور أن م5ارث5ا روت س5تكون ذات ج5سم ط5وي5ل وع5ري5ض م5ثل
ال55شخصيات ال55تي ك55نا ن55سمع ع55نها ف55ي ال55تاري55خ  ،ول55كن م55ا ان ف55تح ب55اب ال55سيارة ح55تى ن55زل55ت م55نها س55يدة
ذات جسم نحيف وقصير  ،عندئذ أدركت بأن العظماء ال يقاسون بأحجامهم .
رح 55ب ب 55ها ب 55كلمات ل 55م أك 55ن واث 55قا ً ان ف 55همتها ول 55كن ل 55غة امل 55حبة ال
ك 55ان ع 55لى رأس مس 55تقبليها وال 55دي ال 55ذي ّ 5
ت5حتاج ال5ى ل5سان  .ث5م ت5ناول الج5ميع ال5شاي وب5عض ال5فواك5ه وتح5رك5نا ال5ى م5نزل5نا وك5ان5ت وال5دت5ى ق5د أعّ 5دت
ل5ها م5نذ ف5ترة غ5رف5ة خ5اص5ة وح5اول5ت أن ت5ضع ف5يه ج5ميع وس5ائ5ل ال5راح5ه االول5ية ال5تي ك5ان5ت م5توف5رة ف5ي ال5قري5ة
 .ف55ي ال55طري55ق ال55ى م55نزل55نا ك55ان ه55ناك ج55م غ55فير م55ن االح55باء ح55ول55ها وك55نا ن55حن االط55فال ف55ي امل55قدم55ة راك55بني
ال5دراج5ات ال5هوائ5ية وك5أن5ه م5وك5ب رس5مي ي5رح5ب ب5رئ5يس دول5ة .م5ررن5ا ع5لى مسج5د وح5سينية ال5قري5ة أم5ام أن5ظار
ال 55ناس ال 55ذي 55ن ل 55م ي 55تعودوا ه 55ذا املشه 55د م 55ن ق 55بل وك 55ان 55وا ي 55حيّون 55ها ع 55ن ب 55عد  .وك 55ان وال 55دي أي 55ضا ً ي 55رح 55ب ب 55هم
ويس5تفسر ع5ن ص5حتهم ح5يث ان5ه ك5ان ط5بيب ال5قري5ة وي5عرف الج5ميع  .س5معت واح5دا ً م5ن الج5مهور ي5تساءل ،
ي5ا ت5رى م5ن ه5ذه امل5رأة ؟ واآلخ5ر ي5رد ع5ليه  :ان5ها رس5ول ال5باب5يني  .االول ي5رد ع5ليه  :أس5تغفر اهلل ه5ل ي5مكن
ل55لمرأة أن ت55كون

رس55ول55ة ؟ وع55ندم55ا وص55لنا امل55نزل ق ّ 5دم55ت ال55شاي والح55لوى ل55كل ال55حضور وم55ن ث55م ان55صرف

الج55ميع ال55ى م55نازل55هم ت55دري55جيا ً  .ذه55بت م55ارث55ا روت ال55ى غ55رف55تها وب55عد ع55دة دق55ائ55ق ج55اءت ت55سأل ع55ن م55كان
الح 55مام ل 55الس 55تحمام  .وال 55دت 55ي ال 55تي ك 55ان 55ت ق 55د أع 55دت ك 55ل ش› ل 55م ت 55فكر ب 55أن م 55ارث 55ا روت ي 55مكن ان تس 55تحم
وخ55اص55ة ان ال55ناس ف55ي ذل55ك ال55وق55ت ل55م ي55تعودوا ع55لى االس55تحمام ب55اس55تمرار  ،ول55م ي55كن الح55مام م55وج55ودا ً ف55ي
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امل5نازل  ،ب5ل ك5ان ال5ناس ي5ذه5بون ال5ى ح5مام ع5ام م5خصص ي5وم5ا ً ل5لرج5ال وي5وم5ا ً آخ5ر ل5لنساء  .ف5ي ذل5ك ال5يوم
ك5ان الح5مام ال5عام خ5اص5ا ً ل5لرج5ال وب5ال5تال5ي ق5ام وال5دي ب5اح5ضار ح5وض ك5بير م5ن ال5نحاس ك5ان ي5تواج5د ف5ي
ك 55ل م 55نزل ت 55قري 55با ويس 55تعمل لغس 55ل امل 55الب 55س  ،ووض 55عه ف 55ي غ 55رف 55ة م 55ارث 55ا روت م 55ع ك 55مية م 55ن امل 55ياه ال 55ساخ 55نه
والصابون والفرشاة .
ب5عد الح5مام واالس5تراح5ه م5ن وع5ثاء ال5طري5ق لبس5ت م5ارث5ا ل5باس5ا ً ج5دي5دا ً وج5اءت ال5ى غ5رف5ة أخ5رى ك5ان االح5باء
ب55ان55تظاره55ا  .أل55قت ك55لمة ب55االنج55ليزي55ة وك55ان ه55ناك م55ن ي55ترج55م ل55ها وال أذك55ر م55ا ق55ال55ته ول55كني الح55ظت س55عادة
وف5رح االح5باء  ،وم5ازال ذل5ك املشه5د واض5حا ً ف5ي ذه5ني  .ف5ي ال5يوم ال5تال5ى ذه5بنا ل5زي5ارة ق5بر جّ 5دي امل5رح5وم
س55راج ال55حكماء ال55ذي ي55عتبر أول ب55هائ55ي ف55ي آب55اده وق55رأن55ا م55ناج55اة ع55لى روح امل55رح55وم ث55م ان55تقلنا ال55ى ج55لسة
أص55ر وال55دي ع55لى ال55سماح ألي ف55رد غ55ير ب55هائ55ي ب55ال55حضور ان ش55اء
أخ55رى ت55م ت55رت55يبها م55ع االح55باء  .وه55نا ّ 5 5
ح 55تى ي 55تعرف ع 55لى ح 55قائ 55ق االم 55ر االع 55ظم وي 55عرف ال 55ناس ان ال 55بهائ 55ية ليس 55ت م 55نظمة س 55ري 55ة ول 55يس ل 55دي 55نا م 55ا
ن5خفيه  .ون5تيجه ل5ذل5ك ح5ضر ال5كثير م5ن االح5باء وغ5يره5م الج5لسة واس5تمعوا ال5ى ك5لمة م5ارث5ا روت  .ال أذك5ر
ما قالته ولكن أتذكر أن حديثها أثار الفرح والسرور في قلوب املشتركني .
أق5ام5ت م5ارث5ا روت ف5ي ق5ري5تنا ث5الث5ة أي5ام وف5ي أغ5لب االوق5ات ك5ان5ت ت5لتقي ب5االح5باء وتس5تمع ال5يهم وت5رف5ع م5ن
م5عنوي5ات5هم  ،وظ5لت رح5لتها م5حفورة ف5ي ذاك5رة أه5ل ال5قري5ة وظ5لوا يج5ددون ذك5ري5ات5هم م5عها ل5سنوات ع5دي5دة .
وألول م5رة ع5رف س5كان ال5قري5ة م5ن ب5هائ5يني وغ5يره5م ان ال5دي5ن ال5بهائ5ي ل5يس دي5نا ً خ5اص5ا ً ب5االي5ران5يني  ،وان5ما
دي55 5ن ع55 5امل55 5ي ه55 5ناك م55 5ن ي55 5حتضنه م55 5ن ش55 5تى ال55 5جنسيات  ،وان ص55 5يته ق55 5د وص55 5ل ل55 5سمع ال55 5ناس ف55 5ي اورب55 5ا
5ت ب5أن م5ارث5ا روت  ،ه5ذه امل5رأة ال5نحيفة ال5ضعيفة ه5ي ف5ي ال5واق5ع ش5خصية ع5ظيمة وق5وي5ة
وأم5ري5كا  .ل5قد أدرك ُ
ح55يث اس55تطاع55ت ان ت ّ 5وض55ح الح55باء ال55قري55ة ع55امل55ية ال55دي55ن ال55بهائ55ي وع55ظمة أم55ر ج55مال ال55قدم  .غ55ادرت55نا ال55ى
شيراز ومازلت أشعر باآلم فراقها [ .
ف5ي اواخ5ر شه5ر ن5يسان  /اب5ري5ل ع5ام  1930وص5لت ال5ى امل5دي5نة ال5طيبه ش5يراز  ،م5كان والدة ح5ضرة ال5باب
ومه55د أم55ره  .ب55عد أرب55ع اي55ام زارت ال55بيت امل55بارك ل55حضرة االع55لى ال55ذي اع55لن ف55يه دع55وت55ه ال55تاري55خية ي55وم 23
م 55اي 55و ع 55ام  . 1844ي 55روي ال 55شخص ال 55ذي راف 55قها ب 55ان 55ها ع 55ندم 55ا وص 55لت ال 55بيت امل 55بارك  ،إن 55حنت خ 55ضوع 5اً
وخ5شوع5ا ً  ،ث5م أخ5ذت ت5بكي وتتنه5د وت5ذك5رت ت5لك ال5شخصية ال5عظيمة ال5تي أع5لنت ع5ن ن5فسها م5ن ه5ذا امل5كان
املتواضع الصغير  ،وكل االالم واملتاعب التي تحملها في سبيل دعوته .
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ف5ي م5دي5نة ش5يراز ع5ام5ل امل5سؤول5ون ال5حكوم5يون م5ارث5ا روت ك5أم5يره م5حترم5ه وام5رأة غ5رب5ية ت5ري5د ان ت5عرف ع5ن
الش 55رق  .اس 55تطاع 55ت ان ت 55لقى ع 55دة خ 55طب ف 55ي ع 55دة ح 55دائ 55ق ع 55ام 55ه ع 55ن االم 55ر امل 55بارك وب 55كل ش 55جاع 55ة  ،وق 55د
ت5زاح5م ال5ناس مل5شاه5دت5ها ل5درج5ة ان ف5ي اح5دى الج5لسات ب5لغ ع5دد ال5حضور أك5ثر م5ن أل5ف ش5خص  .واث5ناء
زي55ارت55ها ل55لبيت امل55بارك ال55تقت ب55عدد م55ن االح55باء امل55نتمني ل55عائ55لة االف55نان امل55بارك55ه وه55ي االس55رة املنتس55بة إل55ى
ح55ضرة ال55باب ول55ها اح55ترام خ55اص ف55ي امل55جتمع ال55بهائ55ي  ،ب55االض55اف55ة ال55ى ل55قائ55ها بج55د ح55ضرة ول55ي أم55راهلل
وهو ايضا من ساللة االفنان .
ب 55عد ذل 55ك ق 55ررت زي 55ارة م 55دي 55نة ب 55وشه 55ر ال 55ساح 55لية ف 55ي ال 55جنوب  ،امل 55كان ال 55ذي ت 55وق 55ف ف 55يه ح 55ضرة ال 55باب اث 55ناء
رح55لته ال55ى م55كة امل55كرم55ة  .ن55صحها االح55باء ب55اس55تخدام ال55طائ55رة ل55لسفر ن55ظرا ً ل55وع55ورة ال55طري55ق وع55دم االم55ان .
وت 55عتبر ه 55ذه أول م 55رة تس 55تخدم ف 55يها م 55ارث 55ا روت ال 55طائ 55رة ف 55ي رح 55الت 55ها ح 55ول ال 55عال 55م  .وق 55د وص 55لت ب 55وشه 55ر
وذه5بت إل5ى ب5يت إم5رأة ب5هائ5يه ي5عتبر ب5يتها م5رك5زا ً ل5النش5طة وال5فعال5يات  ،وق5د ج5اءه5ا عش5رات االح5باء ل5زي5ارت5ها
 ،وأل5قت ع5دة خ5طب وك5لمات م5شجعة وأط5لعتهم ع5ن ت5طورات االم5ر امل5بارك ف5ي ال5غرب  ،ك5ما ال5تقت ب5عدد م5ن
غ5ير ال5بهائ5يني وال5باح5ثني ع5ن ال5حقيقة وش5رح5ت ل5هم ال5كثير ع5ن ح5قائ5ق األم5ر األع5ظم  .أح5د ال5عسكري5ني ف5ي
ال55 5جيش ويح55 5مل رت55 5بة رائ55 5د دع55 5ا م55 5ارث55 5ا روت ال55 5ى زي55 5ارة أح55 5د املس55 5تشفيات وت55 5صادف ان ب55 5عض م55 5وظ55 5في
املس55تشفى ك55ان55وا ب55هائ55يني  ،وف55ي م55ساء ذل55ك ال55يوم ك55ان55ت م55ارث55ا روت وه55ذا ال55عسكري م55دع55وي55ن ل55حفل ع55شاء
اقامه حاكم املدينة .
ل55قد ت55حقق ح55لمها ف55ي زي55ارة اي55ران مه55د ام55ر اهلل وم55وط55ن الج55مال امل55بارك  ،ال55رح55لة ال55تي ط55امل55ا ك55ان55ت ت55واق55ه
ال5يها  ،ل5قد اس5تغرق5ت أرب5عة اشه5ر وأخ5ذت ن5هاي5تها ت5قترب  .ح5ول ه5ذه ال5رح5لة ك5تبت م5ارث5ا ف5ي م5ذك5رات5ها " :
ب5الد ف5ارس م5وط5ن ب5هاء اهلل ل5قد عش5ت ف5يها ارب5ع اشه5ر لح5ظات ال ت5نسى … ل5قد ش5كرت الج5مال امل5بارك
ع5دة م5رات ع5لى ن5عمه وآالئ5ه وع5لى ح5ماي5تي اث5ناء ه5ذه ال5رح5لة امل5حفوف5ة ب5امل5خاط5ر  ،ك5ما ان ال5خوف ان5تاب5ني
بعض املرات " .
أم5ا م5راف5قها وم5ترج5مها ال5سيد رف5عت ف5قد ك5تب ع5نها  " :أع5رب5ت ع5ن ل5طفها وم5حبتها ل5الي5ران5يني  ....ال5تقت
ب5عائ5الت الشه5داء واملضطه5دي5ن م5ن االح5باء  ،وأع5رب5ت ع5ن ت5ضام5نها وت5عاط5فها الش5دي5د ت5جاه5هم  .....ل5قد
كانت رقيقه ولطيفة ورزينة … انني احترمها كثيرا  ،انها من القديسني " .
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الى الهند وبورما :
وص 55لت م 55ارث 55ا روت ال 55ى ب 55وم 55بى ف 55ي اواخ 55ر شه 55ر م 55اي 55و ع 55ام  1930ب 55عد خ 55مسة عش 55ر س 55نة م 55ن اول زي 55ارة
ل5ها  ،وك5ان ال5جو ح5ارا ً ورط5با ً ول5كنها أج5رت ع5دة م5قاب5الت ص5حفية وأل5قت م5حاض5رات ع5ن االم5ر امل5بارك وم5ن
ث5م ت5وجه5ت ال5ى ب5ون5ه  poonaل5زي5ارة أس5رة خس5رو ال5تي ك5ان5ت ت5رب5طها ع5الق5ة ح5ميمة ب5ها  .والج5دي5ر ب5ال5ذك5ر
ان م55هات55ما غ55ان55دي ال55زع55يم ال55روح55ي ل55لهنود اخ55ذ نج55مه ب55ال55بزوغ ف55ي ت55لك االي55ام وازداد ات55باع55ه ب55شكل ك55بير ،
وك5ان ح5ينها ق5اب5عا ً ف5ي ال5سجن وي5بعد ه5ذا ال5سجن ث5الث5ه ام5يال ف5ي ال5شمال م5ن ب5ون5ه وله5ذا ق5ام5ت م5ارث5ا روت
ب5زي5ارة ال5سجن به5دف ل5قاء غ5ان5دي وت5عري5فه ب5ال5دي5ن ال5بهائ5ي ول5كن ل5م ي5سمح ل5ها ب5ال5لقاء وأخ5ذ مش5رف ال5سجن
الكتب منها  ،ووعدها بتقديمه لغاندي .
م55ن ب55وم55بي ذه55بت ال55ى ح55يدر اب55اد ال55تي ت55قع ف55ي وس55ط ال55جنوب م55ن ال55هند  ،وك55ان55ت مح55ل ت55رح55يب خ55اص م55ن
ال5حاك5م وم5ن ه5ناك ذه5بت ال5ى س5رات  Suratح5يث اس5تطاع5ت ان ت5لقى ع5دة خ5طب ع5ام5ه  .ان ح5رارة ال5جو
ل5م ي ّ
5كل م5ن ع5زم5ها ف5ي ت5بليغ ام5ر رب ال5عامل5ني  ،ول5كنها ل5ألس5ف م5رض5ت ل5عدة اي5ام والزم5ت ال5فراش  .وم5ا ان
ت 55عاف 55ت ح 55تى ذه 55بت ال 55ى م 55نطقة ال 55سند ح 55يث ت 55بلغ الح 55رارة ف 55يها  125درج 55ة ) ف 55ره 55نت ( ب 55عد ذل 55ك وص 55لت
ك5رات5شي  ،وم5ن ه5ناك ذه5بت ال5ى اله5ور وك5ان ي5راف5قها ف5ي ه5ذه ال5رح5لة ال5سيد  /اس5فندي5ار ب5ختياري  .ت5قول
م 55ارث 55ا ان اه 55ال 55ى اله 55ور ف 55يهم ط 55اق 55ات روح 55ان 55ية ع 55ال 55ية ح 55يث وج 55دت ت 55جاوب 5ا ً م 55ن س 55كان 55ها  ،وت 55م إل 55قاء ع 55دة
م5حاض5رات وع5قد ل5قاءات م5تعددة ف5ي اط5راف وأك5ناف امل5دي5نة  .وم5ن ث5م ذه5بت وم5عها ال5سيد  /ب5ختياري ال5ى
م 55نطقة س 55يمال ه 55ل S imla Hillم 55قر ال 55حكوم 55ه ال 55صيفي وت 55قع ف 55ي ج 55بال ال 55همالي 55ا وت 55بعد خ 55مسني م 55يال .
ه 55ناك ال 55تقت ب 55امله 55راج 55ا وك 55ان 55ت ض 55يفة ع 55زي 55زة ع 55نده وم 55ن ث 55م غ 55ادرت ال 55ى دل 55هي ث 55م ل 55كناو  L ucknowث 55م
ب55ينارس  Benaresث55م ب55تنا  Patnaث55م ب55ول55بور  Bolpurث55م ك55لكتا  . Calcuttaف55ي ك55ل ه55ذه امل55دن أم55ضت
ي5وم5ني أو ث5الث5ة وأل5قت ع5دة م5حاض5رات ع5ن االم5ر امل5بارك ف5ي ان5دي5ة ال5ثيوص5وف5ية  ،وك5ان ال5تجاوب ج5يدا ً  .ف5ي
م5دي5نة ك5لكتا اس5تطاع5ت ان ت5لتقى ب5صاح5ب ال5سمو امله5راج5ا ح5اك5م والي5ة م5اي5ورب5ان5ي وش5خصية ج5ذاب5ة ذات
ن55ظرة ع55امل55ية .أم55ا آخ55ر م55حاض55رة أل55قتها ف55ي ال55هند ف55كان55ت ي55وم  21ت55موز  1930ف55ي م55عبد ال55بوذي55ني ب55مدي55نة
كلكتا وقد حضرها حوالي  150شخصا .
ف5ي ي5وم  22ت5موز غ5ادرت فخ5ر امل5بلغني وامل5بلغات م5ارث5ا روت ال5هند م5تجهة ال5ى ب5ورم5ا ووص5لت ق5ري5ة م5ان5دالي
ح5يث غ5ال5بية س5كان5ها م5ن ال5بهائ5يني  ،ث5م ذه5بت ال5ى ران5جون ال5عاص5مة وك5ان5ت مح5ل ت5رح5اب خ5اص  .تح5دث5ت
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ف 55ي اح 55دى ج 55ام 55عات ران 55جون أرب 55ع م 55رات ع 55ن ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي واج 55رت ع 55دة م 55قاب 55الت ص 55حفية  ،وت 55م نش 55ر
اح55ادي55ثها وم55قاب55الت55ها ف55ي ال55صحف ال55يوم55ية  .ف55ي ي55وم  7اغس55طس س55اف55رت بح55را ً ال55ى س55نغاف55ورة وام55ضت
خمسة ايام هناك  ،ثم غادرت الى هونج كونج التي وصلتها يوم  22اغسطس .

هونج كونج والصني واليابان :
م5ع وص5ول5ها ه5ون5ج ك5ون5ج رك5زت م5ارث5ا ج5هوده5ا ع5لى ك5تاب5ة امل5قاالت امل5ختلفة ع5ن م5بادئ وت5عال5يم االم5ر
امل 55بارك وت 55وزي 55عها ع 55لى ال 55صحف وامل 55جالت للنش 55ر  .نش 55رت ال 55صحف ح 55وال 55ي ث 55الث 55ني م 55قال 55ة وم 55عها ص 55ور
ل5حضرة ع5بدال5بهاء  .ف5ي م5دي5نة ك5ان5تون نش5رت الج5ري5دة املح5لية ص5فحتني م5طول5تني ع5ن االم5ر امل5بارك ون5قلت
م5ا ق5ال5ته م5ارث5ا روت ف5ي االذاع5ة واه5تمت ب5امل5وض5وع ب5شكل خ5اص  .م5ن ن5تائ5ج رح5لتها ه5ذه ل5لصني ه5و ج5نى
ث 55مار رح 55لتها االول 55ى ع 55ام  1923ف 55قد الح 55ظت ان ه 55ناك ال 55كثير م 55ن ال 55صينيني ق 55د آم 55نوا ب 55األم 55ر امل 55بارك
وخ5اص5ة رج5ال ال5فكر واألدب  ،وم5نهم رئ5يس اح5دى ال5جام5عات واس5مه س5وا  Tsaoال5ذي ق5ام ب5ترج5مة ك5تاب
ب55 5هاء اهلل وال55 5عصر الج55 5دي55 5د ال55 5ى ال55 5لغة ال55 5صينية  .ف55 5ي ش55 5ان55 5غهاي ال55 5تقت م55 5ارث55 5اب روت ب55 5ال55 5سيدة  /اك55 5نس
ال5كسندر وال5سيد اس5كول5ي وال5سيد س5ليمان5ي وال5سيد ت5وت5ي وال5سيد س5وا وح5رم5ه  .ت5قول م5ارث5ا  " :ك5ان5ت اي5ام
جميلة ورائعة فقد عملنا جميعا من اجل امر حضرة بهاء اهلل " .
ف5ي ي5وم  16اك5توب5ر ق5ام5ت م5ارث5ا روت ب5زي5ارة مل5دي5نة ن5ان5كنج  N ankingوه5ناك وف5ي ص5ال5ة ال5جام5عة تح5دث5ت
ام5ام ال5فني ش5خص  ،وك5ان ح5دي5ثها ي5دور ح5ول ال5تعليم ال5عام واه5ميته واي5ضا ع5ن امل5راة وم5قام5ها ف5ي ال5دي5ن
ال 55بهائ 55ي  .ل 55قد ك 55ان ال 55تجاوب ج 55يدا ول 55كن ل 55الس 55ف ف 55ي ال 55سنوات ال 55تال 55ية ب 55دأت امل 55شاح 55نات ال 55سياس 55ية ب 55ني
ال 55شيوع 55يني وغ 55يره 55م وازدادت م 55عها االض 55طراب 55ات ال 55سياس 55ية م 55ما أدى إل 55ى إن 55شغال ال 55ناس به 55ذه االم 55ور
وتالشت معها ما سمعوه من مارثا روت أو ما آمنوا به.
ف 55ي ي 55وم  22اك 55توب 55ر أبح 55رت إل 55ى ال 55ياب 55ان ووص 55لت ط 55وك 55يو ح 55يث ال 55تقت ب 55ال 55سيدة اك 55نس ال 55كسندر ) ال 55تي
أص5بحت ض5من اي5ادى أم5راهلل ف5يما ب5عد ( ورت5بت ل5عدة م5حاض5رات ف5ي امل5دارس وال5جام5عات وام5اك5ن اخ5رى
ي55تواج55د ف55يها الش55باب  .م55ن ل55قاءات55ها ال55هام55ة ف55ي ه55ذه ال55رح55لة ل55قاءه55ا ب55ال55سيد  /ن55وم55ا رئ55يس تح55ري55ر اح55دى
الج5رائ5د امل5عروف5ه ف5ي ال5ياب5ان وم5عروف ان5ه ) رئ5يس امل5جالت (  .أع5د ه5ذا ال5شخص م5ؤت5مر ح5ول ال5بهائ5يه دع5ا
ف5يها م5ارث5ا روت للتح5دث  ،ب5االض5اف5ة ال5ى ث5الث5ة اش5خاص آخ5ري5ن  .ش5ارك ح5وال5ي أل5في ش5خص ف5ي امل5ؤت5مر
وب55نجاح ك55بير  ،ح55يث وص55ل اس55م ح55ضرة ب55هاء اهلل ورس55ال55ته ال55سام55ية ال55ى س55مع ك55ل وض55يع وش55ري55ف  .م55ن
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ان5جازات5ها ال5هام5ة ف5ي ال5ياب5ان اي5ضا  ،امل5قاب5لة ال5تي اج5رت5ها م5ع االذاع5ة ال5ياب5ان5ية ح5يث ب5ثت ه5ذه امل5قاب5لة ف5ي
ك 55اف 55ة ارج 55اء ال 55ياب 55ان ب 55االض 55اف 55ة ال 55ى نش 55ر ن 55ص امل 55قاب 55لة ف 55ي ج 55ري 55دة ي 55اب 55ان ت 55اي 55مز  J apan Timesوق 55د
اهدتها االذاعة قماشا فاخرا من الحرير تقديرا وعرفانا لها .
ك55ان ه55دف55ها ال55كبير م55ن ه55ذه ال55زي55ارة ل55قاءه55ا ب55االم55براط55ر ه55يروه55تيو واب55الغ55ه أم55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل  ،وع55لى
االخ55 5ص إن55 5ها اس55 5تلمت ي55 5وم  9ن55 5وف55 5مبر ب55 5رق55 5يه م55 5ن ح55 5ضرة ول55 5ي ام55 5ر اهلل ي55 5قول ف55 5يها

" ت55 5حيات55 5ي ال55 5ى

االم55براط55ور " ول55كن ذل55ك ل55م ي55كن ي55سيرا ح55يث ان ال55تقال55يد ال55ياب55ان55يه ال ت55جيز ل55عام55ة ال55ناس م55ن ي55اب55ان55يني او
غ55يره55م ب55مقاب55لة االم55براط55ور او ح55تى وزي55ر ال55بالط  ،وك55ان ذل55ك ي55عتبر ض55رب 5ا ً م55ن ال55خيال  .ول55كن م55ارث55ا روت
ت5وس5لت ب5ذي5ل ال5دع5اء وط5لبت ال5عون وامل5ساع5دة م5ن الج5مال امل5بارك  .ات5صلت ب5أح5د امل5حام5ني واس5مه ال5دك5تور
م5اس5وم5ا وس5بق له5ذا ال5شخص ان ت5وس5ط ف5ي تس5ليم االم5براط5ور ع5دة ك5تب ب5هائ5يه ب5ال5نياب5ة ع5ن م5ارث5ا روت ،
اس5تطاع ه5ذا ال5شخص ان ي5وص5ل م5ارث5ا ال5ى وزي5ر ال5بالط االم5براط5وري  .وف5ي ي5وم  9دي5سمبر وص5لت م5ارث5ا
ال55ى م55كتب ال55وزي55ر وم55عها ال55دك55تور م55اس55وم55ا وس55لمت ال55وزي55ر ال55واح م55بارك55ه ف55يها اش55ارة ال55ى ال55ياب55ان وب55رق55ية
ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل واي55ضا س55جادة ال55صالة ال55تي أه55دي55ت ل55ها ف55ي ك55اش55ان ب55اي55ران  .م55ن اله55داي55ا االخ55رى
ال55ثمينة ال55تي اه55دت55ها ال55ى االم55براط55ور  ،خ55ات55م أه55داه ح55ضرة ع55بد ال55بهاء إل55ى س55يد م55صطفى روم55ي امل55قيم
ف5ي ب5ورم5ا  .ه5ذا ال5خات5م أه5داه س5يد م5صطفى إل5ى زوج5ته ي5وم زواج5ه  ،وم5ن ث5م اه5دت ال5زوج5ة ه5ذا ال5خات5م
ال55ى م55ارث55ا روت ف55ي اول زي55ارة ل55ها ل55بورم55ا ق55بل ع55دة س55نوات  .ت55صوروا ث55من ه55ذا ال55خات55م وق55يمته  ،ول55كن رأت
مارثا روت بأنها قد تكون وسيلة للخير والبركة المبراطور اليابان .
وع55لى ال55رغ55م م55ن إن55ها ل55م ت55لتقى ب55ام55براط55ور ال55ياب55ان ه55يرو ه55يتو ش55خصيا  ،ول55كن ال55وص55ول إل55ى وزي55ر ال55بالط
االم5براط5وري ك5ان ف5ي ح5د ذات5ه إن5جازا ً ك5بيرا ً ل5ها ألن االخ5ير ق5ال ل5ها  " :ي5مكنك ف5ي املس5تقبل االت5صال ب5ي
مباشرة دون وسيط  ،ويمكنك ارسال ما تشاءين لالسرة املالكه من خالل مكتبي وحسب قراري ".
واالن ح 55ال ال 55وق 55ت ل 55لعودة ال 55ى ال 55وط 55ن  ،ب 55عد غ 55ياب دام ث 55مان 55ية س 55نوات  ،زارت ف 55يها عش 55رات امل 55دن وال 55قرى
وال55دول  .اس55تقلت ب55اخ55ره م55ن م55يناء ي55وك55وه55ام55ا ي55وم  30دي55سمبر  1930ووص55لت ال55ى ج55زر ال55هاواي وم55كثت
ه5ناك ت5سعة اي5ام ك5ان5ت خ5الل5ها ت5لقى م5حاض5رات ع5ن االم5ر امل5بارك ي5وم5يا ً ف5ي االن5دي5ة وامل5دارس وأج5ري5ت م5عا
أرب5عة ل5قاءات ع5بر ال5رادي5و  .ه5ذه ه5ي م5ارث5ا روت  ،ن5عم ل5قد ك5ان5ت فخ5ر امل5بلغني وامل5بلغات وك5ان5ت م5صداق5ا ً مل5ا
تفضل به حضرة بهاء اهلل :
٨٠

" أن ي55ا أح55باء اهلل ال تس55تقروا ع55لى ف55راش ال55راح55ة  ،اذا ع55رف55تم ب55ارئ55كم وس55معتم م55ا ورد ع55ليه
ق5وم5وا ع5لى ال5نصر ث5م ان5طقوا وال ت5صمتوا اق5ل م5ن آن  ،وإن ه5ذا خ5ي ٌر ل5كم م5ن ك5نوز م5ا ك5ان
وما يكون لو انتم من العارفني " .

الى الواليات املتحدة  ،موطنها االصلي
وص55لت ال55باخ55رة امل55قلة مل55ارث55ا روت ال55ى م55يناء س55ان ف55ران55سيسكو ي55وم  22ي55ناي55ر م55ن ع55ام  1931وف55ي ال55يوم
ال5تال5ي أل5قت ك5لمة ف5ي ن5ادي ب5يرك5لي  ،وف5ي االي5ام ال5تال5ية ال5قت خ5طب ف5ي م5دن والي5ة ك5ال5يفورن5يا امل5ختلفة م5نها
ل55وس انج55لوس وب55اس55ادي55نا وجيس55رف55يل  .ك55ما ذه55بت ال55ى ج55ام55عة اس55تان55فورد ال55شهيره  ،وأل55قت خ55طبة ه55ناك ،
وال5تقت ب5ال5رئ5يس الفخ5ري ل5ها ال5سيد  /دي5فيد ج5وردان وه5و ال5شخص ال5ذي ق5اب5ل ح5ضرة ع5بدال5بهاء ف5ي ع5ام
 1912ع5ندم5ا ال5قى ح5ضرت5ه خ5طبة ف5ي ال5جام5عة  .وم5ن ث5م ذه5بت ال5ى م5دي5نة اي5جني ف5ي والي5ة اوري5غون ح5يث
ي 55تواج 55د اف 55راد االس 55رة  .ال 55تقت ب 55أخ 55يها االص 55غر ك 55لود  Claudeواب 55نته ان 55ا  Annaال 55بال 55غة  24س 55نة ال 55تي
5ثمن م5ا ت5قوم ب5ه ع5متها ال5عزي5زه  .ل5قد ك5ان5ت ف5رص5ة ل5توث5يق رواب5ط امل5حبة ب5ني اف5راد ع5ائ5لة م5ارث5ا
ك5ان5ت ت5ق ّدر وت ّ
روت وتج5دي5د ال5زي5ارة  ،وك5ان5وا ي5علمون ج5يدا ً الشه5رة ال5تي ح5ظيت ب5ها م5ارث5ا ع5لى مس5توى ال5عال5م  .أل5قت ك5لمة
ف5ي ج5ام5عة اوري5غون  ،وم5ن ث5م ذه5بت ال5ى م5دي5نة ب5ورت5الن5د وم5كثت ه5ناك اس5بوع5ني ع5ند أح5د ال5بهائ5يني أل5قت
ف55يها ال55عدي55د م55ن الخ55طب  .وم55ن ث55م ذه55بت ال55ى م55دي55نة دن55فر ب55والي55ة ك55لورادو ومل55دة عش55رة اي55ام ك55ان55ت م55نشغلة
بنشر النفحة املسكية االلهية .
5وجه 55ت ال 55ى م 55وط 55نها االص 55لي م 55دي 55نة ك 55مبردج س 55برن 55ج ب 55عد غ 55ياب دام ث 55مان
وف 55ي ي 55وم  26م 55ارس  1931ت ّ 5
س5نوات  .ك5ان5ت مح5ل ت5رح5اب وض5ياف5ة أخ5يها ك5الرن5س وزوج5ته دون5ا  .م5ارث5ا ك5ان5ت ح5ري5صة ع5لى ت5وث5يق روب5ط
5صلي وت5دع5و ل5هم ح5تى ي5وف5قهم الج5مال امل5بارك ل5الي5مان
امل5حبة واالل5فة ب5ني ك5اف5ة اع5ضاء اس5رت5ها  ،ب5ل ك5ان5ت ت ّ
واله 55داي 55ة .وع 55لى ال 55رغ 55م م 55ن ع 55دم اي 55مان 55هم ب 55االم 55ر امل 55بارك ول 55كن ك 55ان 55وا ي 55عتبرون م 55ارث 55ا ش 55خصية ف 55ري 55دة م 55ن
ن55وع55ها  ،م55ن ح55يث امل55حبة واالخ55الص وال55تفان55ي وخ55دم55ة البش55ري55ة ون55كران ال55ذات وال55خضوع وال55خشوع  ،ل55قد
ك55ان55ت س55راج 5ا ً وه55اج 5ا ً للج55ميع  .ن55قلت ال55صحف املح55لية خ55بر وروده55ا إل55ى م55دي55نتها وأق55يمت ل55ها ح55فلة ع55شاء
ع5ام5ة ح5ضره5ا العش5رات م5من ي5عرف5ون5ها واس5تمعوا ال5ى ك5لمتها ف5ي ت5لك ال5ليلة  .ل5قد ك5ان5ت أشه5ر ش5خصية
في تلك املدينة .
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ب5عد ذل5ك ذه5بت ال5ى والي5ة ال5ينوي وق5ضت ف5يها ارب5عة اي5ام  ،أل5قت خ5الل5ها ك5لمة ف5ي ج5ام5عة ال5ينوي  ،ث5م ذه5بت
ال 55ى ش 55يكاغ 55و ي 55وم  13اب 55ري 55ل وش 55ارك 55ت ف 55ي م 55ؤت 55مر ال 55وك 55الء امل 55رك 55زي وك 55ان 55ت ض 55يفة ش 55رف امل 55ؤت 55مر والنج 55مة
ال55بازغ55ة ومح55ل ت55رح55اب خ55اص  ،وال55تقت ب55ال55عدي55د م55ن ال55بهائ55يني ال55ذي55ن ات55وا م55ن ش55تى أرج55اء ال55بالد ل55لمشارك55ه
ف55ي امل55ؤت55مر  .ب55عد ان55تهاء امل55ؤت55مر وف55ي ي55وم  7م55اي55و غ55ادرت ال55ى م55دي55نة م55ادي55سون ب55والي55ة وس55كنسن وأم55ضت
س5تة اي5ام  ،ث5م ذه5بت ال5ى والي5ة بنس5لفان5يا وم5ن ث5م ذه5بت ال5ى ن5يوي5ورك ل5الل5تقاء ب5لجنة ال5تبليغ امل5رك5زي5ة ال5تاب5عة
ل5لمحفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي م5ن اج5ل امل5شورة ح5ول رح5الت5ها ال5تبليغية داخ5ل ال5والي5ات املتح5دة  ،وك5ان5ت مح5ل
ترحيب خاص من قبل اللجنة .
ي5عتبر ال5سيد روي وي5لهم  Roy Wilhelmوزوج5ته م5ن اص5دق5اء م5ارث5ا امل5قرب5ني  ،وك5ان5ت ه5ناك ع5الق5ة م5حبة
وود ش5دي5دي5ن ب5ينهما  ،وله5ذا ق5ام5ت م5ارث5ا ب5زي5ارت5هم ف5ي م5نطقة وس5ت انج5لوود  W est Englewoodب5والي5ة
ن55يوج55رس55ي وم55كثت ع55نده55م م55دة اس55بوع55ني  .والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ه55نا ان م55ارث55ا روت ك55ان55ت ت55حتفظ ب55قطع حج55ري55ة
م 55ن ك 55ل دول 55ة أو م 55دي 55نة ه 55ام 55ة ت 55زوره 55ا ف 55ي ال 55عال 55م  ،وت 55رس 55ل ه 55ذه االح 55جار ب 55ني ال 55حني واالخ 55ر ال 55ى روي
ل 55الح 55تفاظ ب 55ها ل 55لذك 55رى  .م 55ن ه 55ذه االح 55جار م 55ثال  :اح 55جار م 55ن ح 55ائ 55ط امل 55بكي ف 55ي فلس 55طني وم 55ن الح 55دي 55قة
امل5لكيه ف5ي ال5ياب5ان وم5ن االم5اك5ن امل5قدس5ة ال5بهائ5ية ف5ي ح5يفا وع5كا واي5ران وال5عراق  .ك5ما ك5ان5ت ت5رس5ل ال5يهم
بعض الهدايا التي كانت تقدم لها بني الحني واالخر في العديد من الدول التي زارتها .
ال 55تقت م 55ارث 55ا روت ب 55امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ي 55وم  12ي 55ون 55يو ف 55ي م 55دي 55نة اف 55رج 55ري 55ن ك 55اب 55ن E ver green
Cabin

وش 55ارك 55ت ب 55االح 55تفال ال 55ذي اق 55يم ب 55مناس 55بة م 55رور ح 55ضرة ع 55بد ال 55بهاء له 55ذه امل 55دي 55نة ع 55ام 1912م .

ت5لقت فخ5ر امل5بلغني وامل5بلغات ال5عدي5د م5ن ال5دع5وات م5ن االح5باء ل5زي5ارة م5دن5هم وع5ائ5الت5هم ول5كنها ك5ان5ت ت5عتذر
للعديد منهم سوى البعض القليل الذين كانت تربطهم عالقات خاصة بها .
املح55طة ال55تال55ية ل55ها ك55ان55ت گ55ري55ن اي55كر  Green Acreه55ذه امل55دي55نة ال55عزي55زه ع55لى ق55لبها ح55يث تح55مل ذك55ري55ات
ج5ميله م5نذ زي5ارة ح5ضرة ع5بدال5بهاء ل5ها ع5ام  . 1912م5كثت ف5ي گ5ري5ن اي5كر اس5بوع5ني زارت خ5الل5ها امل5دارس
وال5جام5عات امل5تواج5دة ه5ناك  ،ث5م ذه5بت ال5ى ن5يوي5ورك وأل5قت ع5دة م5حاض5رات ف5ي ج5ام5عة ك5ول5وم5بيا وف5ي ك5ليه
ه 55نتر .ذه 55بت ب 55عد ذل 55ك ال 55ى م 55دي 55نة بتس 55برغ  Pitts burghال 55تي ع 55اش 55ت ف 55يها م 55دة م 55ن ال 55زم 55ن  ،وق 55اب 55لت
االح5باء ه5ناك وع5قدوا م5عها ج5لسة خ5اص5ة ل5الس5تماع ال5يها  .م5ن الج5مل امل5عبرة ال5تي ق5ال5تها م5ارث5ا روت ف5ي
ه5ذه الج5لسة  " :ان5ني اع5تمد ع5لى ال5دع5اء وق5وت5ه وت5أث5يره اي5نما اذه5ب … ك5لما ادخ5ل م5دي5نة م5ن اج5ل ت5بليغ
امر اهلل اقرأ لوح احمد عشر مرات ".
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ف5ي ن5هاي5ة شه5ر اك5توب5ر  1931أم5ضت م5ارث5ا ب5عضا ً م5ن ال5وق5ت ف5ي والي5ة ف5يالدل5فيا ث5م ذه5بت ال5ى واش5نطن
دي س5ي  ،وه5ناك ف5ي ك5لية ه5اف5ر ف5ورد وج5ام5عة ت5مبل أل5قت م5حاض5رات ع5ن الس5الم ال5عامل5ي وأه5ميته  .ت5قول
م 55ارث 55ا روت " رأي 55ت املعج 55زة ب 55عيني  ،ان ق 55وة روح ال 55قدس ك 55ان 55ت

م 55وج 55وده " .وأث 55ناء وج 55وده 55ا مل 55دة خ 55مسة

اس 55اب 55يع ف 55ي واش 55نطون اس 55تطاع 55ت ان ت 55لتقي ب 55ال 55رئ 55يس االم 55ري 55كي ه 55وف 55ر Hoverوف 55ي م 55عيتها ال 55سيده /
اك 55نس ب 55ارس 55ون 55س وتح 55دث 55ت م 55عه ع 55ن االم 55ر امل 55بارك وس 55بق أن أخ 55برت ح 55ضرة ول 55ي أم 55ر اهلل به 55ذا امل 55وض 55وع
وله55ذا ارس55ل ل55ها ح55ضرة امل55ول55ى ال55برق55يه ال55تال55يه  " :ي55رج55ى اب55الغ ال55رئ55يس ه55وف55ر ب55ال55نياب55ة ع55ن ال55بهائ55يني ف55ي
ال5عال5م ب5ان5نا ن5صلى ون5دع5و اهلل ان ي5نجح ف5ي ال5جهود ال5حثيثه ال5تي ي5بذل5ها ف5ي س5بيل ت5روي5ج الس5الم واالخ5وة
العامليه وهو ما دعا اليه البهائيون قبل حوالي قرن من الزمن " .
ق5ضت م5ارث5ا روت اي5ام ال5كري5سمس ف5ي ك5ام5برج س5برن5ج  C ambridge Springsول5كن ج5اءه5ا ال5زوار م5ن
ال55بهائ55يني وغ55يره55م م55ن ك55ل ال55جهات ل55الس55تماع ال55يها وع55ن رح55الت55ها ال55تاري55خية ح55ول ال55عال55م  .وخ55الل االس55بوع
االول م5ن شه5ر ي5ناي5ر ع5ام  1932ال5قت ع5دة م5حاض5رات ف5ي ج5ام5عتي ب5وس5طون وه5ارف5ارد ال5شهيرت5ني  ،وم5ن
ث55م رح55لت ال55ى م55ون55تري55ال ف55ي ك55ندا وك55ان55ت ض55يفة ع55زي55زة ع55لى ال55سيد س55اث55رالن55د م55اك55سوي55ل وزوج55ته م55ي وف55ي
ن55فس امل55نزل ال55ذي اس55تضاف55ا ف55يه ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ع55ام 1912م  .وب55عد رح55لة ق55صيرة ال55ى ك55ندا رج55عت
ال 55ى ن 55يوي 55ورك وف 55ي ي 55وم  23ي 55ناي 55ر ع 55ام  1932اس 55تقلت ب 55اخ 55رة م 55ن م 55يناء ن 55يوي 55ورك ل 55تغادر إل 55ى أورب 55ا ب 55عد
إجازة حوالى سنه واحدة في بلدها وموطنها .

إلى أوربا مرة اخرى :
وم 55ا أن وص 55لت م 55ارث 55ا روت ف 55رن 55سا ح 55تى ذه 55بت ف 55ورا ً ال 55ى ج 55نيف ف 55ي س 55ويس 55را ل 55لمشارك 55ة ف 55ي م 55ؤت 55مر ن 55زع
الس5الح  .ان5عقد امل5ؤت5مر ف5ي شه5ر ف5براي5ر ع5ام  1932وك5ان5ت ف5رص5ة ج5يده الب5داء وج5هة ال5نظر ال5بهائ5ية ح5ول
ن55زع الس55الح والس55الم ال55عامل55ي  ،وق55د اوج55دت م55ارث55ا ع55الق55ات ج55يده م55ع م55ندوب55ي ال55دول امل55شارك55ه وق55دم55ت ل55هم
5سمى  The Goal Of a New World Orderوف55ي اوائ55ل شه55ر
ن55سخة م55ن ت55وق55يع ح55ضرة ول55ي أم55راهلل املّ 5
م5اي5و ذه5بت ال5ى شكس5لوف5اك5يا ل5ترت5يب ت5رج5مة ك5تاب ) ب5هاء اهلل وال5عصر الج5دي5د ( ال5ى ل5غة ال5شيك  ،وم5ن ث5م
غ55ادرت إل55ى وارس55و ع55اص55مة ب55ول55ندا ل55لقاء ص55دي55قتها ل55يدي55ا زام55نهوف  .وم55ن ه55ناك ق55ام55تا م55عا ب55زي55ارة امل55كتبات
ال55عام55ة وال55جام55عات وتح55دث55تا ع55ن االم55ر امل55بارك  ،ول55كن االس55تجاب55ة ل55م ت55كن ج55يده ح55يث ان س55يطرة ال55كنائ55س
ك55ان55ت واض55حة  .م55ن ل55قاءات55ها ال55هام55ة ف55ي ب55ول55ندا  ،ل55قاءه55ا ب55رئ55يس ج55ام55عة ل55بلن  Lublinوه55و ق55سيس س55بق
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ان ال 55تقى ب 55حضرة ع 55بد ال 55بهاء ع 55ام  1914وت 55أث 55ر ب 55ه  .ف 55ي اوائ 55ل شه 55ر ي 55ون 55يو رج 55عت ال 55ى ب 55راغ وم 55ن ه 55ناك
ذه55بت ال55ى روم55ان55يا ل55لقاء امل55لكه م55اري واب55نتها ال55ينا ال55لذان اع55تنقا ال55دي55ن ال55بهائ55ي ب55واس55طتها وك55ان55ت ف55رص55ة
جيده الظهار الود واملحبة ممن كان لها الشرف في هذا االنجاز العظيم في تاريخ االمر املبارك .
ف 55ي ي 55ول 55يو 1932م ت 55وف 55يت ال 55ورق 55ة امل 55بارك 55ة ال 55عليا ووص 55ل ه 55ذا ال 55خبر ال 55ى س 55معها وت 55اث 55رت بش ّ 5ده وح 55زن 55ت
ل5صعود ه5ذه ال5ورق5ة ال5زك5يه ال5تي ع5ان5ت ال5كثير ف5ي س5بيل أم5ر م5حبوب5ها وم5واله5ا وك5ان5ت ال5درع ال5واق5ي ل5الم5ر
االل55هي ب55عد ص55عود ح55ضرة ع55بدال55بهاء  ،وك55ان55ت ت55علم م55ا ك55ان ذل55ك ي55عني ل55حضرة ول55ي ام55ر اهلل وم55قدار ح55زن55ه
وأمله من هذه الفاجعة الكبرى  .ارسلت برقية تعزية لحضرة املولى وجاءها الرد التالي :
5رب ل ِ5ك ش5خصيا ً ع5ن ت5قدي5ري الش5دي5د وإح5ساس5ي ال5ثاب5ت مل5ا ت5قوم5ني ب5ه م5ن ج5هود ح5ثيثه ف5ي
" يس5رن5ي أن أع َ
5نت غ5ارق5ا ف5ي بح5ر م5ن االح5زان خ5الل االس5اب5يع امل5اض5ية م5ن ه5ذا
س5بيل نش5ر وت5روي5ج ام5ر اهلل ال5عزي5ز  .ل5قد ك ُ
امل55صاب الج55لل  ،وله55ذا ل55م اس55تطع ال55رد  .إن55ني أقّ 5در ك55لمات55ك ال55بهيجة وامل55تعاط55فة ح55ق ت55قدي55ر  ،الن55ها ص55درت
م55من ك55ان ل55ها دور ك55بير ف55ي ج55لب ال55طمأن55ينة وال55رض55ا ل55قلب ال55ورق55ة امل55بارك55ه ال55عليا  .ان ق55لبي م55ملوء ب55امل55حبة
وال5تقدي5ر لخ5دم5ات5ك ال5فذه ال5تي س5تكون م5ثاال ي5حتذى ب5ه الت5باع ح5ضرة ب5هاء اهلل ف5ي ش5تى ب5قاع ال5عال5م ) ".
شوقي (

ف55ي شه55ر اغس55طس ش55ارك55ت ف55ي امل55ؤت55مر ال55عامل55ي ل55الس55بران55تو ال55ذي ع55قد ف55ي ب55اري55س ث55م رج55عت م55رة اخ55رى
ال 55ى ب 55راغ وظ 55لت ه 55ناك ح 55تى ص 55درت ت 55رج 55مة ك 55تاب " ب 55هاء اهلل وال 55عصر الج 55دي 55د " ب 55لغة ال 55شيك ب 55واس 55طة
ال5سيده  /ب5اف5ال م5ودرا  P avla Moudraوم5ن ث5م ب5دأت ه5ذه ال5سيده ب5ترج5مة ك5تاب االي5قان ال5ى ل5غة ال5شيك
اي5ضا  .وص5لت م5ارث5ا ال5ى ب5ودابس5ت ع5اص5مة ب5لغاري5ا اواس5ط شه5ر ف5براي5ر  1933وم5عها ص5دي5قتها م5رض5ية
ك55ارن55تبر وق55ام55ا م55عا ب55التح55دث ف55ي عش55رات االن55دي55ة وامل55جال55س ع55ن االم55ر امل55بارك ف55ي ش55تى م55دن ب55لغاري55ا  ،ث55م
ذه5با س5وي5ا ال5ى ب5لغراد ع5اص5مة ي5وغ5وس5الف5يا وس5أل5ت ع5ما اذا ك5ان5ت ت5رج5مة ك5تاب ) ب5هاء اهلل وال5عصر الج5دي5د
( ق5د أنج5ز حس5ب م5ا ط5لبت ف5ي زي5ارت5ها االول5ى ع5ام 1928م وف5عال ات5ضح أن ال5ترج5مة ق5د انج5زت ال5ى ل5غة
ال5صرب ب5واس5طة س5يدة ب5هائ5يه اس5مها دراغ5ا ال5يش ع5لى ال5رغ5م م5ن أن ن5صف ج5سمها ك5ان مش5لوال  .وم5ا أن
ع 55لم االم 55ير ب 55ول واالم 55يرة اول 55غا ب 55وج 55ود م 55ارث 55ا ف 55ي ي 55وغ 55وس 55الف 55يا ح 55تى دع 55وه 55ا ال 55ى ح 55فلة ش 55اي ف 55ي م 55نزل 55هم
لتجديد اللقاء والود بعد غياب دام خمسة اعوام .
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رج55عت م55ارث55ا م55رة أخ55رى إل55ى ب55ودابس55ت وم55كثت ه55ذه امل55رة شه55ري55ن أل55قت ال55عدي55د م55ن امل55حاض55رات واش55رف55ت
ب 55نفسها ع 55لى اص 55دار ك 55تاب ) ب 55هاء اهلل وال 55عصر الج 55دي 55د ( ب 55لغة ال 55هنغار  .وم 55ع ح 55لول ال 55صيف رج 55عت ال 55ى
ي55وغ55وس55الف55يا ل55لمشارك55ة ف55ي م55ؤت55مر ح55ول االس55بران55تو وال55تقت ب55االم55يره اول55غا م55رة اخ55رى  .ك55ان55ت م55ارث55ا روت
ح55ري55صة ف55ي رح55الت55ها ب55ني ال55دول ان تنج55ز ش55يئا م55ا  .وأن تس55تغل ال55فرص ف55ي ت55بليغ ام55ر اهلل والتح55دث ف55ي
االندية واملجالس واملعاهد والجامعات وفي أي حدب وصوب عن الرسالة التي عشقتها بكل وجودها .
ك 55ان 55ت ل 55ها وق 55فة ق 55صيرة مل 55دة خ 55مسة اي 55ام ف 55ي ال 55بان 55يا ب 55عد أول زي 55ارة ل 55ها ع 55ام 1929م وال 55تقت ب 55ال 55بهائ 55ي
االم5ري5كي امل5قيم ه5ناك ال5سيد  /ري5فو ج5اب5اري ث5م س5اف5رت ال5ى ب5لغاري5ا وش5ارك5ت ف5ي م5ؤت5مر االس5بران5تو ال5عام
ال 55ذي ع 55قد ه 55ناك ب 55ني 14

–  18ي 55ول 55يو 1933م  .وب 55عد ذل 55ك ذه 55بت ال 55ى روم 55ان 55يا وم 55ن ه 55ناك رج 55عت ال 55ى

ب 55لغراد ف 55ي اوائ 55ل اغس 55طس ث 55م ذه 55بت ال 55ى ال 55يون 55ان وب 55اش 55رت ف 55ورا ف 55ي ال 55ترت 55يب ل 55ترج 55مة ك 55تاب د .اس 55لمنت
) بهاء اهلل والعصر الجديد ( الى اللغة اليونانية .

أدرنه :
ك5ان5ت ت5تطلع م5ارث5ا دوم5ا ل5زي5ارة أدرن5ه  ،امل5دي5نة ال5تي ن5فى ال5يها ح5ضرة ب5هاء اهلل ع5ام 1863م وس5كن
ف 55يها ق 55راب 55ة الخ 55مس س 55نوات  ،وف 55يها أن 55زل ال 55عدي 55د م 55ن االل 55واح واالث 55ار امل 55بارك 55ه وأع 55لن دع 55وت 55ه ال 55ى امل 55لوك
وس55ماه 55ا ارض الس 55ر  .راف 55قتها ف 55ي ه 55ذه ال 55زي 55ارة ال 55سيده  /م 55اري 55ون ج 55اك وه 55ي
والس 55الط 55ني وك 55اف 55ة ال 55ناس ّ 5
ب55هائ55يه ك55ندي55ة ك55ان55ت ت55قيم ف55ي ص55وف55يا ع55اص55مة ب55لغاري55ا  .وص55لت م55ارث55ا وم55اري55ون ال55ى ادرن55ه ي55وم  17اك55توب55ر
 . 1933ك5ان اله5دف ال5رئ5يسي م5ن ه5ذه ال5زي5ارة تح5دي5د امل5نازل ال5تي س5كن ف5يها ح5ضرة ب5هاء الهلل ور س5مها
او ت55صوي55ره55ا  .اس55تطاع55ت ان ت55تصل ب55بعض ال55بهائ55يني ف55ي امل55دي55نة ال55ذي55ن ال55تقوا ش55خصيا ب55حضرة ب55هاء اهلل
وح55ضرة ع55بد ال55بهاء وق55د وص55فوا ل55ها امل55نازل وام55اك55نها ب55عد ب55حث دام اس55بوع55ني  .ك55ما ق55ام55ت ب55زي55ارة مسج55د
م55رادي55ة وه55و املسج55د ال55ذي ك55ان ي55صلي ف55يه ح55ضرة ب55هاء اهلل وك55ان55ت ل55ها وق55فة ت55اري55خية ف55ي ه55ذا املسج55د ،
ح5يث ي5روي ح5ارس املسج5د م5ا رآه ب5عينه :

" ل5قد ج5اءت ه5ذه امل5رأة وج5لست ع5لى ارض املسج5د وسج5دت

وك5ان5ت ت5صلي وت5دع5و وت5تلو امل5ناج5اة ط5ول ال5يوم  ،ول5كن ع5ندم5ا ح5ل ال5ليل ك5ان ع5ليّ ان أق5فل املسج5د وادع5وه5ا
ل 55لمغادرة .ل 55م أرى ف 55ي ح 55يات 55ي خ 55ضوع وخ 55شوع وان 55قطاع م 55ثل ه 55ذا … ال ي 55مكنني أن ان 55ساه 55ا … ان 55ها
امرأة رائعة  ،يبدو انها نسيت نفسها اثناء الدعاء واملناجاة ".
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وب55عد ال55بحث اس55تطاع55ت تح55دي55د م55وق55ع م55نزل55ني س55كن ف55يهما ح55ضرة ب55هاء اهلل واي55ضا ال55كاروانس55را وه55و املح55ل
ال5ذي اس5تراح ف5يه الج5مال امل5بارك ع5ندم5ا ورد ل5لمدي5نة اح5دى ه5ذي5ن امل5نزل5ني ي5قع ب5ال5قرب م5ن مسج5د الس5لطان
س5ليم وه5و املسج5د ال5ذي ص5لى ف5يه ج5مال ال5قدم ب5عض امل5رات  .وف5ي ه5ذا امل5نزل اس5تطاع أخ5وه ي5حيى ازل
ان يضع السم في طعام جمال الكبرياء مما اثر على صحته واخذت الرعشة يده حتى اخر حياته .
ق5ام5ت م5ارث5ا روت وم5عها م5اري5ون ج5اك ب5تصوي5ر ه5ذه امل5نازل واي5ضا رس5مها  .ك5ما ق5ام5ا ب5االت5صال ب5امل5حاف5ظ
وع5مدة ال5بلدي5ة ورئ5يس الش5رط5ة وت5عري5ف ان5فسهم  .أرس5لت م5ارث5ا م5قاال ال5ى ال5صحف وت5م النش5ر ت5حت ع5نوان
" أدرن 55ه ب 55عيون م 55ن ن 55يوي 55ورك " إه 55تم امل 55سئول 55ون ال 55حكوم 55يون ب 55ما ت 55قوم ب 55ه م 55ارث 55ا  ،ووع 55دوه 55ا ب 55ارس 55ال م 55ا
ب 55حوزت 55هم م 55ن ت 55اري 55خ وج 55ود ب 55هاء اهلل ف 55ي م 55دي 55نتهم ال 55يها  .وتج 55در االش 55ارة ال 55ى ان ره 55ينة ال 55عشق االل 55هي
ال5سيدة ال5فاض5له م5ارث5ا روت ت5عتبر اول زائ5رة ب5هائ5يه ال5ى ه5ذه امل5دي5نة  .ه5ذه ال5زي5ارة ب5النس5بة ل5ها ت5عتبر ح5دث5ا
ه5ام5ا الن5ها زارت االرض ال5تي تش5رف5ت ب5قدوم ج5مال ال5قدم واالس5م االع5ظم واس5تفاض5ت م5ن ف5يوض5ات وج5وده
املقدس  ،وقد حان الرحيل بعيون دامعة حيث ودعت ارض السر يوم  6نوفمبر 1933م .

العودة الى أوربا :
رج55عت م55ارث55ا ال55ى ب55لغاري55ا وم55عها ص55دي55قتها م55اري55ون وم55ن ه55ناك ذه55بت ال55ى روم55ان55يا ل55الش55راف ع55لى ط55باع55ة
ك 55تاب ) ب 55هاء اهلل وال 55عصر الج 55دي 55د ( واس 55تغلت م 55ارث 55ا وج 55وده 55ا ل 55زي 55ارة امل 55لكه م 55اري ال 55تي اس 55تقبلتها ف 55ي
ق 55صره 55ا ي 55وم  16ف 55براي 55ر  1934وق 55د اع 55رب 55ت امل 55لكه ع 55ن س 55عادت 55ها ل 55صدور ك 55تاب ال 55دك 55تور اس 55لمنت ب 55ال 55لغة
ال5روم5ان5يه  .ف5ي ه5ذا ال5لقاء ق5ال5ت ل5ها امل5لكه  " :م5ارث5ا ان5ت ت5قدم5ني اله5داي5ا ل5الخ5ري5ن واالن ج5اء دوري الق5دم ل5ك
ه55دي55ة  ".ق55دم55ت امل55لكه مج55موع55ة م55ن امل55جوه55رات ال55نفيسه ل55ها ك55رم55ز ل55لمحبة واالل55فة ال55تي ت55رب55ط ب55ينهما  .ول55كن
ال55ذه55ب وامل55جوه55رات ل55م ت55كن ت55عني ش55يئا ه55ام5ا ً مل55ارث55ا روت  ،وله55ذا ق55ام55ت ف55يما ب55عد ب55بيعها ال55ى أح55د االح55باء
وق5دم5ت ري5عه ل5صال5ح ب5ناء مش5رق اذك5ار وي5لمت ب5ال5والي5ات املتح5ده  .وب5عد س5نوات وص5لت ه5ذه امل5جوه5رات ال5ى
دار االثار العامليه وعرضت هناك باسم " مجوهرات ملكيه مهداه الى مارثا روت".
رج 55عت ب 55عد ذل 55ك ال 55ى ال 55يون 55ان ل 55الش 55راف ع 55لى ات 55مام ت 55رج 55مة ك 55تاب ال 55دك 55تور اس 55لمنت وط 55باع 55ته ح 55يث ق 55ام
ب 55ال 55ترج 55مة ال 55سيد  /دي 55ون 55يسوس دي 55فارس وه 55و ص 55حفي ي 55عمل ف 55ي اح 55دى الج 55رائ 55د وق 55د انج 55ذب إل 55ى االم 55ر
امل55بارك وق55ام ب55كتاب55ة ع55دة م55قاالت ع55ن ال55تعال55يم امل55بارك55ه واه55ميتها  .وم55ا ان ت55أك55دت م55ن ط55باع55ة ال55كتاب ح55تى
٨٦

غ5ادرت ال5ى ل5يتوان5يا ل5لمشارك5ة ف5ي م5ؤت5مر االس5بران5تو امل5رك5زي وم5ن ث5م ش5ارك5ت اي5ضا ف5ي م5ؤت5مر االس5بران5تو
العاملي الذي عقد في استوكهولم في اواخر شهر يوليو 1934م .
ج5ميع ه5ذه االن5تصارات واالن5جازات وال5فتوح5ات ك5ان5ت ت5صل ال5ى س5مع ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل امل5حبوب وك5ان5ت
ت5فرح ق5لبه امل5بارك وت5خفف م5تاع5به ال5كثيره  .ف5ي  9س5بتمبر ارس5ل ح5ضرة امل5ول5ى ال5برق5يه ال5تال5يه ل5ها  " :ان5ني
أقّ 5در وأث ّ5من ج5هودك ال5عظيمة امل5بذول5ة ف5ي خ5دم5ة أم5راهلل ع5ندم5ا ك5نت ف5ي ل5يتوان5يا واث5ناء زي5ارت5ك دول ال5بلقان
ودول اورب5ا ال5وس5طى واالن ف5ي اس5كندن5اف5يا  .ان5ك تح5ملني روح5ا ً ن5باض5ا ً ع5ال5يا ً وح5ماس5ا ً م5تقدا ً  ،وم5ثاالً ل5لوف5اء
ح 55يا ً الت 55باع 55ه  .ان 55ك
وال 55والء الم 55ر ح 55ضرة ب 55هاءاهلل  .ان 55ك ت 55ضيفني ألم 55ره فخ 55را ً وج 55الالً اب 55دي5 5ا ً وت 55عطني م 55ثاالً ّ 5
ت55شيدي55ن ق55صرا ل55لخير وال55سعاده ف55ي م55لكوت55ه االب55هى  .ان ق55لبي ط55اف55ح ب55ال55شكر واالم55تنان مل55ا ت55قوم55ني ب55ه م55ن
ان55 5 5جازات ب55 5 5إرادة وط55 5 5يده وف55 5 5ي ظ55 5 5روف ص55 5 5عبه

… أرى ب55 5 5أن ع55 5 5ليك ان ت55 5 5رك55 5 5زي ج55 5 5هودك ف55 5 5ي ال55 5 5دول

االسكندنافيه التي هي بحاجة ماسه الى مبلغني بهائيني مثلك ".
أخوك الحقيقي واملمنون – شوقي

وم55ع ه55ذه ال55برق55يه ارس55ل ح55ضرة امل55ول55ى ث55الث ج55نيهات ل55ها ك55ان55ت م55ارث55ا س55بق ان ارس55لت ه55ذا امل55بلغ ل55حضرة
ول 55ي ام 55ر اهلل وه 55و ع 55بارة ع 55ن ح 55صيلة ب 55يع ك 55تاب " ب 55هاء اهلل وال 55عصر الج 55دي 55د " وق 55د ط 55لب م 55نها ان ت 55صرف
اي 55رادات ب 55يع ال 55كتاب ع 55لى اس 55فاره 55ا وع 55لى ت 55روي 55ج ام 55ر اهلل  .م 55كثت م 55ارث 55ا ف 55ي اس 55توك 55هول 55م ب 55ال 55سوي 55د ل 55غاي 55ة
اواس55ط دي55سمبر 1934م ك55ان55ت خ55الل55ها ت55كتب امل55قاالت وت55وج55د ص55داق55ات وح55اول55ت ان ت55لتقي ب55امل55لك واالس55رة
ال5حاك5مه ول5كن دون ج5دوى  .وم5ن ح5وادث ال5قضاء وال5قدر ان ت5سقط م5ارث5ا ف5ي ال5فندق ال5ذي ك5ان5ت م5قيمه ف5يه
م5ما اض5طر م5سئول5و ال5فندق ان ي5أخ5ذوه5ا ال5ى املس5تشفى ل5لعالج ول5كن ت5م االف5راج ع5نها ف5ي ن5فس ال5يوم ول5كن
ك55ان55ت ت55تاب55ع ال55عالج ي55وم55يا م55ع ال55طبيب ل55عدة اي55ام  .ف55ي  19دي55سمبر غ55ادرت ال55ى اوس55لو ب55ال55نروي55ج وات55صلت
ب5ال5سيده  /ج5وه5ان5ا ج5وب5ارت ال5تي ك5ان5ت ت5ترج5م ك5تاب د .اس5لمنت ال5ى ال5لغة ال5نروي5جية ول5كن ل5الس5ف اخ5ذت5ها
ان5فلون5زا ح5اده اض5طرت ان ت5الزم ال5فراش الي5ام ع5دة  .وم5ا ان ع5لم ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ب5مرض م5ارث5ا ح5تى
ارس5ل ل5ها ب5رق5يه ي5طلب م5نها ال5راح5ة ال5تام5ه  .وم5ع ت5حسن ص5حتها ت5دري5جيا ب5دأت ت5صاب ب5حاالت م5ن االغ5ماء
ن5تيجة ض5عفها  .أث5نت م5ارث5ا ع5لى ص5دي5قتها ج5وه5ان5ا ل5اله5تمام ب5ها اث5ناء م5رض5ها ف5ي اوس5لو ح5يث ق5ال5ت " :
قرأت جوهانا دعاء الشفاء تسعة مرات وفي الليالي كانت تمسك بيدي وهي تقول اهلل ابهى".

٨٧

ع5لمت م5ارث5ا اث5ناء م5رض5ها ان ال5سيد  /ري5تشارد ب5يكر م5وج5ود ف5ي اوس5لو  .ه5ذا ال5شخص ب5ري5طان5ي االص5ل
ول 55ه اه 55تمام 55ات واس 55عة ب 55ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي وط 55لبت م 55قاب 55لته وق 55د ات 55اه 55ا ف 55ورا ً ب 55عد ان ع 55لم ان 55ها م 55ري 55ضة  .ك 55ان
ري5تشارد ي5كن ل5ها اح5ترام5ا ً ك5بيرا ً ن5ظرا ً ل5تفان5يها وع5شقها لخ5دم5ة البش5ري5ة  .اث5ناء ال5لقاء ط5لبت م5ارث5ا م5نه ان
ي55ذه55ب ال55ى س55توك55هول55م وي55قدم ك55تاب " ب55هاء اهلل وال55عصر الج55دي55د " ه55دي55ة مل55لك ال55سوي55د  .ق55ام ري55تشارد ف55ورا
ب55ال55سفر ال55ى ال55سوي55د وذه55ب ال55ى ال55قصر امل55لكي واس55تطاع م55قاب55لة ج55الل55ة امل55لك ش55خصيا واه55داه ن55سخة م55ن
ال 55كتاب امل 55ذك 55ور وق 55ال ل 55ه ان 55ها م 55ن ق 55بل م 55ارث 55ا روت ق 55ال امل 55لك ان 55ه س 55يقرأ ال 55كتاب ب 55اه 55تمام ك 55ما ق 55ام ب 55اع 55طاء
رسالة الى مارثا روت وايضا الى حضرة شوقي افندي .
رج5ع ري5تشارد ف5ورا ال5ى اوس5لو ف5ي ال5نروي5ج واب5لغ ه5ذه االخ5بار ال5سارة م5ارث5ا روت  .ف5رح5ت م5ارث5ا مل5ا س5معته
ودع55ت اهلل ان ي55نور ق55لب امل55لك ب55نور االي55مان  .والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ه55نا ان ري55تشارد ع55ندئ55ذ ل55م ي55كن ب55هائ55يا ول55كن
ع5ندم5ا رج5ع إل5ى ل5ندن اع5لن ع5ن اي5مان5ه ب5أم5ر ح5ضرة ب5هاء اهلل ف5ي ف5براي5ر ع5ام 1935م  .وم5ا ان ط5بع ك5تاب "
ب55هاء اهلل وال55عصر الج55دي55د " ب55ال55لغة ال55نروي55جية ح55تى ق55ام ال55ناش55ر ب55ارس55ال ن55سخة م55نه ال55ى ك55ل ج55ري55دة ومج55لة
ف55ي ال55نروي55ج  .ك55ما ق55ام55ت م55ارث55ا وج55وه55ان55ا ب55ارس55ال ن55سخة م55ن ال55كتاب ال55ى ك55ل ج55ري55دة ن55روي55جيه م55وج55ودة ف55ي
االم 55ري 55كتني وع 55دده 55ا ح 55وال 55ى ث 55الث 55ني ج 55ري 55ده  .ك 55ما ان رح 55لتها ل 55لنروي 55ج ت 55كللت ب 55ال 55نجاح ال 55كام 55ل ع 55ندم 55ا
اس5تطاع5ت ي5وم  9م5اي5و  1935ان ت5لتقي ب5جالل5ة امل5لك ه5اك5ون م5لك ال5نروي5ج .

King Haakon

 .ت5أث5رت م5ارث5ا م5ن

ت5واض5ع وخ5ضوع امل5لك ال5ذي اع5رب ل5ها ع5ن اع5جاب5ه ب5ال5تعال5يم ب5االج5تماع5ية ل5الم5ر امل5بارك  .ط5بعا الح5دي5ث م5ع
امل55لوك ع55ن دي55ن غ55ير ع55قيدت55هم ي55حتاج ال55ى ن55وع م55ن ال55حيطة والح55ذر ن55ظرا ً ل55كون امل55لوك ي55حتلون م55قام رئ55اس55ة
ال 55دي 55ن اي 55ضا ول 55كن م 55ارث 55ا ن 55جحت ف 55ي م 55سعاه 55ا الن ت 55أي 55يدات امل 55أل االع 55لى ك 55ان 55ت م 55حاط 55ة ب 55ها اي 55نما ذه 55بت
ورحلت .
وص55لت م55ارث55ا روت وم55عها ص55دي55قتها ج55وه55ان55ا ج55و ب55ارت ال55ى ال55دان55مرك ف55ي اوائ55ل شه55ر ي55ون55يو  1935وب55عد
شه5ر اق5ام5ة ف5ي ال5دان5مرك ق5ررت ال5سفر ال5ى ج5زي5ره ايس5لند ال5تي ت5قع ف5ي ش5مال ال5كرة االرض5ية ح5يث ك5ان5ت
م55عجبة به55ذه ال55دول55ة امل55عروف55ة ب55ال55حيادي55ة ف55ي امل55سائ55ل ال55سياس55ية واي55ضا ال وج55ود ل55لفقر ف55يها ب55االض55اف55ة ال55ى
نس55بة ع55ال55يه م55ن ال55تعليم ل55كاف55ة ف55ئات امل55جتمع  .وم55ا ان وص55لت م55ارث55ا ايس55لند ح55تى ق55ام55ت بنش55ر ال55عدي55د م55ن
امل 55قاالت ف 55ي ال 55صحف وامل 55جالت وع 55ملت ع 55دة م 55قاب 55الت ص 55حفية واج 55رت م 55قاب 55لتني م 55ع االذاع 55ة  .ك 55ما ق 55ام 55ت
ب5زي5ارة امل5تاح5ف وامل5كتبات ال5عام5ة وق5اب5لت ال5ناس وش5عرت ب5وج5ود روح5ان5ية خ5اص5ة ف5ي ه5ذا ال5شعب  .وي5عتبر
يوم  14يوليو  1935أول يوم ينشر فيه اسم االمر املبارك في الصحف االيسلندية .
٨٨

وب55عد إق55ام55ة شه55ر ف55ي ايس55لند  ،أبح55رت أم55ة اهلل امل55نقطعة م55ارث55ا روت ال55ى ال55نروي55ج وم55نها ال55ى ف55نلند  .ت55قول
م5ارث5ا روت ف5ي م5ذك5رات5ها ب5ان " ال5شعب االس5كندن5اف5ي م5ثل ال5ورد ال5ذي س5يتفتح ف5يما ب5عد  ،ول5كن ان ت5فتح
س 55يكون م 55عطرا ً وط 55يبا ً  .وان ط 55بقت ش 55عوب ه 55ذه امل 55نطقة م 55بادئ ح 55ضرة

ب 55هاء اهلل ح 55ول الس 55الم ال 55عامل 55ي

ف5ان ه5يئة االم5م املتح5دة ال5عامل5ية س5تبدأ م5ن ه5نا ".ل5قد ت5حقق ب5ما ت5نبأت ب5ه م5ارث5ا ف5قد ت5أسس5ت االم5م املتح5دة
عام  1945وقدر ان يكون أول امني عام لها من النرويج وهو السيد  /تريكفي الى

Trygve Lie

وم5ن ه5لسنكي ع5اص5مة ف5نلند ك5تبت رس5ال5ة ال5ى ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ح5ول خ5طتها ال5تال5ية ف5ي أورب5ا مل5دة س5نه
 ،وج 55اءه 55ا ال 55جواب ب 55امل 55واف 55قة ول 55كن ع 55ليها ب 55عد ذل 55ك ان ت 55رج 55ع ال 55ى ال 55والي 55ات املتح 55دة ل 55تعزي 55ز وت 55قوي 55ة امل 55حاف 55ل
ال5روح5ان5ية  .أم5ضت م5ارث5ا عش5رة ش5هور أخ5رى ف5ي ك5ل م5ن ج5مهوري5ة اس5تون5يا والت5فيا ول5يتوان5ا ب5ما ف5ي ذل5ك
شه55ري55ن ف55ي ف55نلند  .ت55عتبر ه55ذه ث55ال55ث زي55ارة ل55ها للج55مهوري55ات ال55سوف55يتية وك55ان55ت ل55ها ن55تائ55ج ط55يبة واي55جاب55ية
وخاصة فيما يتعلق مع الكتاب واملفكرين والصحفيني .
ف55ي شه55ر ن55وف55مبر ع55ام  1935وص55لت ال55ى ب55راغ ع55اص55مة شكس55لوف55اك55يا وت55ذك55رت رئ55يس الج55مهوري55ة ال55سيد /
م55اس55اراي55ك

Masaryk

ال55ذي زارت55ه اخ55ر م55رة ع55ام  1928وت55قبله ل55الف55كار ال55بهائ55يه  .ول55كن ه55ذه امل55رة ل55م تس55تطع

م5قاب5لته وله5ذا ارس5لت ل5ه ب5اق5ة ورد ب5االض5اف5ة ال5ى ن5سخة م5ن ك5تاب ال5عال5م ال5بهائ5ي واي5ضا ك5تاب

G leanings

وه55و ع55بارة ع55ن مج55موع55ة م55ن اث55ار ح55ضرة ب55هاء اهلل ق55ام ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ب55ترج55مته ال55ى االنج55ليزي55ة وق55د
ص5در م5ؤخ5را ً  .ف5ي اي5ام ع5طلة ال5كري5سمس م5ن ع5ام 1935ك5ان5ت م5ارث5ا روت ف5ي ب5لغراد ع5اص5مة ي5وغ5وس5الف5يا
ح 55يث أم 55ضت ال 55عطلة م 55ع ص 55دي 55قتها دراغ 55ا ال 55يش

D raga Ilich

ك 55ما زارت اي 55ضا االم 55يرة اول 55غا  .ب 55عد ذل 55ك

ت5وجه5ت ال5ى روم5ان5يا وزارت امل5لكه م5اري ل5لمرة ال5ثام5نه  .ف5ي شه5ر ف5براي5ر ع5ام  1936ك5ان5ت م5ارث5ا روت ف5ي
ال55يون55ان وب55دأ اث55ار ال55ضعف يظه55ر ع55ليها  .ح55اول55ت ان ت55صل ال55ى امل55لك ج55ورج ال55ثان55ي م55لك ال55يون55ان ول55كنها ل55م
ت5نجح  .ون5ظرا ل5تعبها أم5ضت ع5دة اي5ام ف5ي ال5فراش ل5لراح5ة وك5ان5ت ف5رص5ة ل5ها ان ت5قرأ ك5تاب

G leanings

ال5ذي

ص5در م5ن ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي وق5د اع5جبت ب5ال5واح ح5ضرة ب5هاء اهلل امل5نقول5ة وال5عمق ال5روح5ي ل5ها  .ل5قد ك5ان
البلسم الشافي لها في شدتها .
ف 55ي ن 55هاي 55ة شه 55ر ف 55براي 55ر ارس 55ل ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل ب 55رق 55ية ل 55ها ي 55طلب م 55نها زي 55ارة ش 55مال اورب 55ا ق 55بل شه 55ر
اغس5طس وم5ن ث5م ال5ى ال5والي5ات املتح5ده  .ل5م ت5تردد م5ارث5ا ف5ي اط5اع5ة ام5ر م5واله5ا ال5عزي5ز وق5ام5ت ف5ورا ب5ال5رج5وع
ال5ى ب5لغراد وم5ن ث5م ال5ى ف5يينا  .وف5ي ال5نمسا ام5ضت ع5يد ال5نوروز ال5سعيد م5ع االح5باء ث5م رج5عت ال5ى ب5راغ
واس5تطاع5ت م5قاب5لة رئ5يس الج5مهوري5ة الج5دي5د ال5سيد  /ادوارد ب5نيس ال5ذي خ5لف ال5سيد  /ت5وم5اس م5اس5اراي5ك
٨٩

ال55ذي ك55ان55ت م55ارث55ا ض55يفة ف55ي ق55صره ع55ام 1926م  .وي55بدو ان رئ55يس الج55مهوري55ة الج55دي55د لشكس55لوف55اك55يا ق55د
س55ار ع55لى ن55فس ن55هج س55لفه  ،ف55قد ك55ان م55عجبا ب55االف55كار ال55بهائ55ية وامل55بادئ ال55بهائ55ية ح55ول ال55صلح والس55الم .
ول55كن ل55الس55ف االوض55اع ال55سياس55يه ف55ي اورب55ا ان55ذاك ك55ان55ت ت55سير ع55كس ذل55ك  ،ح55يث س55يطر ال55نازي55ون ع55لى
ال55حكم ف55ي امل55ان55يا وق55ام55وا بح55ل امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي المل55ان55يا ع55ام  1937وح55ظروا االنش55طة ال55بهائ55ية
وب5دأت ط5بول الح5رب ت5دق ح5يث ق5ام ه5تلر ب5غزو شكس5لوف5اك5يا ع5ام  1938وف5ر ال5رئ5يس ب5نيس ال5ى ل5ندن ح5تى
رجع اليها بعد انتهاء الحرب عام 1945م .
وط55بقا ل55توص55ية ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل س55اف55رت م55ارث55ا ش55ماال ح55تى وص55لت ف55نلند ف55ي اوائ55ل شه55ر ي55ون55يو وظ55لت
ه55ناك ح55تى  12ي55ول55يو ث55م ذه55بت ال55ى اس55توك55هول55م واوس55لو ف55ي زي55ارة ق55صيرة  ،وم55ن ث55م وب55تاري55خ  18ي55ول55يو
ومن ميناء برجن

Bergen

النرويجي استقلت باخرة لتأخذها الى نيويورك .

الى الواليات املتحدة :
وم55ع اب55حار ال55سفينة امل55قلة مل55ارث55ا روت ال55ى ال55والي55ات املتح55دة  ،أرس55ل ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ب55رق55ية ال55ى امل55حفل
ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ل5لوالي5ات املتح5دة وك5ندا ي5بلغهم ف5يها س5فره5ا ال5ى دي5اره5م  ،وان ع5لى االح5باء ان ي5رح5بوا
ب55ها اج55مل ت55رح55يب ح55يث ان55ها " النج55مة ال55ساط55عة الم55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل "  .ان م55ارث55ا روت ل55م ت55كن إم55راة
ع5ادي5ة ف5ي ت5اري5خ أم5رن5ا ال5عزي5ز  ،ح5يث ل5م نشه5د أي رج5ل أو ام5راة ق5د ف5علوا ب5ما ف5علته ه5ذه ال5سيدة امل5جاه5دة
وامل55اج55دة  ،ل55قد ك55ان55ت م55صداق55ا له55ذا ال55بيان امل55بارك م55ن ج55مال ال55قدم  " :م5ن أراد ال5تبليغ ي5نبغي ل5ه أن
ي5نقطع ع5ن ال5دن5يا وي5جعل ه5مّ ه ن5صرة االم5ر ف5ي ك5ل االح5وال  ،ه5ذا م5ا ق5دّر ف5ي ل5وح ح5فيظ .
واذا أراد الخ5روج م5ن وط5نه ألم5ر رب5ه ي5جعل زاده ال5توك5ل ع5لى اهلل ول5باس5ه ال5تقوى ك5ذل5ك ق5دّر
م5ن ل5دى اهلل ال5عزي5ز الح5ميد  " .وأي5ضا ً  " :ي5ا أم5تي ه5ناك رج5ال ك5ان5وا ب5ان5تظار ال5ظهور ف5ي ال5قرون
وال5عصور امل5اض5ية وع5ندم5ا أش5رق ال5نور م5ن أف5ق ال5عال5م اع5ترض الج5ميع س5وى ن5فوس ق5ليلة  .ان ك5ل م5ن ف5از
م55ن ام55اء ال55رح55من ب55عرف55ان م55ال55ك االس55ماء ان55هن م55ن ال55رج55ال ف55ي ال55كتاب امل55ذك55ور  ،ومس55طور اس55مه م55ن ال55قلم
االع5لى  .اح5مدي اهلل ب5ان5ه اي5دك ل5عرف5ان م5طلع االي5ات ومظه5ر ال5بينات  ،ان ه5ذا ال5فضل ع5ظيم وه5ذه ال5عناي5ة
كبيرة احفظيها باسم الحق " .
وم5ع وص5ول5ها ل5نيوي5ورك ي5وم  27ي5ول5يو ق5ام5ت مج5موع5ة ك5بيره م5ن االح5باء ب5اس5تقبال5ها ف5ي امل5يناء م5نهم  :روي
ويله55لم  ،م55اون55تفورت م55لز  ،م55اري55ون ل55يتل  ،م55يلدرد وم55اف55ي متح55دة  .والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ان ع55دد ح55قائ55ب م55ارث55ا
٩٠

روت ف 55ي ه 55ذه ال 55رح 55لة ب 55لغ س 55بعة عش 55ر ح 55قيبة  ،م 55نها اث 55نتان ف 55قط ت 55خصها ش 55خصيا وال 55باق 55ي ع 55بارة ع 55ن
ح5قائ5ب تح5مل ص5ورا ً م5ن امل5قاالت ال5تي نش5رت5ها ف5ي ال5صحف وامل5جالت  ،وك5تب ب5هائ5يه وب5عض اله5داي5ا ال5تي
حصلت عليها خالل رحلتها في اوربا التي استغرقت أربع سنوات .
ب 55عد اس 55تراح 55تها ف 55ي ن 55يوي 55ورك مل 55دة اس 55بوع 55ني غ 55ادرت ال 55ى

م 55دي 55نتها ك 55ام 55بردج

س 55برن 55ج Cambridge

 Springsال 55تي ع 55لمت ب 55قدوم 55ها ال 55ى م 55وط 55نها ق 55بل م 55دة  .ك 55ان 55ت ف 55رص 55ة ل 55زي 55ارة ع 55ائ 55لتها وه 55م ل 55وس وي 55لسون
ودوري5س م5اك5ي ث5م ك5ان ل5ها ل5قاء ع5ام م5ع االح5باء ل5الس5تماع ال5ى م5ا ق5ام5ت ب5ه ه5ذه ال5سيده ال5الم5ثيل ل5ها ف5ي
ت5اري5خ ام5ر اهلل ال5عزي5ز  .ف5ي ه5ذه ال5رح5لة ب5دأت ع5وارض ال5تعب وامل5رض يظه5ر ع5ليها ك5ما ب5دا أول م5رة ع5ندم5ا
ك5ان5ت ف5ي أوس5لو  .وله5ذا وص5ى ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ان ي5قوم ث5الث5ة م5ن اع5ضاء امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي
برعايتها واالهتمام بصحتها وهم تحديدا ً  :روي ويلهلم ماونتفورت ملز وهوراس هولي .
ف5ي شه5ر اغس5طس ش5ارك5ت ف5ي امل5درس5ة ال5بهائ5يه ال5صيفية ال5تي ع5قدت ف5ي گ5ري5ن اي5كر وان5تعش روح5ها م5ن
ج5دي5د  ،ح5يث ق5اب5لت االح5باء وع5لى االخ5ص اص5دق5ائ5ها ال5قدام5ى  .ث5م  ،وب5دع5وة م5ن روي ويله5لم ذه5بت ال5ى
م 55زرع 55ته ال 55صيفية ف 55ي ل 55وف 55ل ب 55والي 55ة م 55ني  Maineل 55لراح 55ة واالس 55تجمام  .م 55كثت ف 55ي ه 55ذه امل 55زرع 55ة شه 55ري 55ن ،
وك55ان55ت ف55رص55ة ل55ها ل55لعالج وتج55دي55د ال55نشاط وك55ان55ت ب55عيده ت55مام55ا ع55ن امل55قاب55الت وال55قاء ال55كلمات وح55تى زي55ارة
االص5دق5اء م5نع ع5نها  ،ول5م يُ5سمح الح5د م5قاب5لتها س5وى ال5سيده  /ب5هية وي5نكلر وزوج5ها ح5يث ان م5ارث5ا ك5ان5ت
ع5لى ع5الق5ه ط5يبة ب5وال5د ب5هية ال5سيد ه5اري ران5دل  .س5أل5ت ب5هيه ع5ن الس5بب ب5عدم رغ5بتها ف5ي م5راج5عة ال5طبيب
 ،ف55أج55اب55ت م55ارث55ا  " :س55يقول ل55ي االط55باء ال ت55ساف55ري  ،وأن55ا ال اس55تطيع  " .وع55ندم55ا س55أل55تها ع55ن س55بب ع55دم
زواج 55ها ح 55تى االن ق 55ال 55ت  " :إن ال 55زواج ك 55ان س 55يمنعني م 55ن ال 55سفر وال 55عمل وال 55تبليغ  ".ك 55ان 55ت م 55ارث 55ا روت
ره5ينة ال5عشق االل5هي ول5م ي5كن ي5سعده5ا شي› ف5ي ح5يات5ها س5وى خ5دم5ة أم5راهلل واع5الن أم5ر ح5ضرة ب5هاءاهلل
ال55ى ك55ل وض55يع وش55ري55ف  .ول55م تنش55د ف55ي ح55يات55ها ع55ظمة س55وى ع55ظمة أم55ر ج55مال ال55قدم  ،ل55قد ل 5بّت ن55داء أم55ر
م5واله5ا ع5ندم5ا ق5ال  " :ق5م ع5لى خ5دم5ة اهلل ون5صره ث5م انطق ب5ذك5ر ن5فسه ب5ني ال5عامل5ني وال ت5خف م5ن
أحد  ،تاهلل الحق روح االعظم يؤيدك في أمر موالك وروح القدس ينطق على لسانك " .
وب 55عد أن ت 55حسن ص 55حتها ف 55ي م 55زرع 55ة روي ويله 55لم  ،أم 55ضت شه 55ر اك 55توب 55ر ف 55ي ال 55تنقل ب 55ني ب 55عض ال 55والي 55ات
وزي55ارة ال55عائ55الت وال55قاء ال55كلمات  .وف55ي اوائ55ل شه55ر ن55وف55مبر  1936رج55عت ال55ى ن55يوي55ورك وأل55قت ك55لمة ل55طلبة
ج55ام55عة ك55لوم55بيا ث55م ذه55بت ال55ى ال55والي55ات  :ف55يالدل55فيا وواش55نطون وب55ال55تيمور وبتس55برج وبنس55لفان55يا ث55م رج55عت
ال55ى ن55يوي55ورك  .ب55تاري55خ  12دي55سمبر  1926أل55قت ك55لمة ف55ي ح55ظيرة ال55قدس ب55نيوي55ورك ق55ال55ت ف55يها  " :ان55ني
٩١

5غرد ع55ندم55ا ي55طير ف55ي ال55سماء ي55بدأ ب55ال55غناء ث55م ي55غنيّ وي55غنيّ  .ان55ه
س55عيد ب55تواج55دك55م  .الح55ظوا ان ال55طائ55ر املّ 5
… اذا ن5ظفنا ق5لوب5نا ف5سوف ت5صبح م5ثل امل5رآه ح5يث

ش5يء رائ5ع أن أع5مل م5ع االح5باء ال5طيور ال5روح5ان5يني

تس5طع ال5نور ع5ليها  ،واذا ع5ملنا س5وي5ا وت5عاون5ا م5عا ً نس5تطيع ان ن5جعل ال5عال5م م5ثل ح5دي5قه ال5زه5ور  ".أم5ضت
م55ارث55ا ع55طلة ال55كري55سمس م55ع اق55رب55ائ55ها ف55ي ك55مبردج س55برن55ج وح55اول55ت ت55وث55يق ع55الق55ات55ها م55ع ك55ل ف55رد م55نهم ع55لما
ب55أن غ55ال55بيتهم ل55م ي55كون55وا ب55هائ55يني  .ول55كن خ55الل ه55ذا االس55بوع ع55ملت ب55قدر املس55تطاع ان ت55وص55ل ه55دف55ها م55ن
ال5حياة ال5يهم وان ت5عرف5هم ول5و ب5قدر ب5سيط ع5ن ع5ظمة االم5ر االل5هي وع5ن الس5بب ال5ذي م5ن أج5له ت5رك5ت وط5نها
وسافرت الى شتى بقاع العالم .
م5ع اط5الل5ة ع5ام  1937أم5ضت م5ارث5ا االي5ام االول5ى م5نها ف5ي م5دي5نة ج5يمس ت5اون ب5والي5ة ن5يوي5ورك ح5يث اخ5ذت
ب55ال55رد ع55لى م55ئات ال55رس55ائ55ل ال55تي وص55لتها م55ن ش55تى ان55حاء ال55عال55م  .ف55ي ه55ذه امل55دي55نة ال55تقت م55ارث55ا ب55ال55سيدة /
دروت5ي ب5يكر ال5ناش5طة وامل5بلغة ال5بهائ5يه وع5ضوة امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ف5ي ال5والي5ات املتح5دة وك5ندا وال5تي
ارت55قت ال55ى م55قام اي55ادي ام55ر اهلل ب55عد وف55ات55ها م55ثلها م55ثل م55ارث55ا روت  .ف55ي ي55وم  19ي55ناي55ر  1937ذه55بت ال55ى
م55دي55نة ب55فال55و  Buffaloع55لى الح55دود ال55كندي55ة ل55لقاء االح55باء ول55كن ل55الس55ف اص55اب55تها ان55فلون55زا ح55ادة ف55ي ع55ز
الش5تاء م5ما اض5طرت ان ت5الزم ال5فراش ل5عدة اي5ام  ،ول5م تس5تطع ان ت5غادر ال5فراش س5وى االس5بوع االول م5ن
شهر فبراير  .وبعد فترة نقاهة مدتها اسبوعني رجعت الى جيمس تاون .
وس5بق ان ذك5رن5ا ان امل5حفل امل5رك5زي ل5لوالي5ات املتح5دة ق5د ع5ني ه5يئة ث5الث5ية ل5رع5اي5ة ح5ال م5ارث5ا روت وااله5تمام
ب55 5صحتها وه55 5م روي ويله55 5لم وم55 5اون55 5تفورت م55 5لز وه55 5وراس ه55 5ول55 5ي  .دع55 5ت اهلل ان ت55 5سمح ه55 5ذه ال55 5هيئة ان ت55 5تم
اس5فاره5ا ورح5الت5ها الب5الغ أم5ر ح5ضرة ب5هاء اهلل  .ك5تبت ص5دي5قتها ال5عزي5زة دوري5س م5اك5ي D oris Mckay
ع 55نها ف 55قال 55ت  " :ي 55وم 5ا ً رأي 55ت م 55ارث 55ا ت 55بكي بح 55رق 55ة ألن امل 55حفل امل 55رك 55زي ل 55م ي 55سمح ل 55ها ب 55ال 55سفر ب 55عد  ،وم 55ا ان
اس 55تلمت رس 55ال 55ة م 55ن امل 55حفل امل 55رك 55زي ي 55جيز ل 55ها ال 55سفر ح 55تى ط 55ارت م 55ن ال 55فرح م 55ثل ال 55طير ال 55ذي خ 55رج م 55ن
ق 55فصه  " .ن 55عم  ،ل 55قد ص 55دق ه 55ذا ال 55بيان امل 55بارك م 55ن ج 55مال ال 55قدم ف 55ي ح 55قها ع 55ندم 55ا ت 55فضل الح 55دى إم 55اء
ال55رح55من  " :ي5ا أم5تي ي5ا ورق5تي  ،ق5د شه5د ل ِ
5ك ال5قلم االع5لى ب5إق5بال5ك وح5بّك وت5وج5هك ال5ى وج5ه
ال5قدم اذ أع5رض ع5نه ال5عال5م اال م5ن ش5اء اهلل ال5علي ال5عظيم  .....ط55وب55ى ل5ِ 5ك ب55ما زي55نت ن55فسك ب55طراز
ِ
وفزت بذكره وثنائه " .
املحبة االلهية

٩٢

وم5ا أن أج5از امل5حفل امل5رك5زي ل5ها ال5سفر ح5تى تح5رك5ت ف5ورا ً ي5وم  24ف5براي5ر ال5ى ال5شاط› ال5غرب5ي  .وم5ا ك5ان
م 55ؤث 55را ً ح 55قا ً ان ص 55دي 55قتها ال 55عزي 55زه دوري 55س ج 55اءت ال 55ى مح 55طة ال 55قطار ل 55وداع 55ها وق 55د ب 55كت بح 55رق 55ه  ،وذرف 55ت
الدموع وهي تضع برأسها على كتفها وكأنه اللقاء االخير  .وفعال كان اللقاء االخير .
ف55ي ط55ري55قها ذه55بت ال55ى م55وط55نها ك55مبردج س55برن55ج ل55تودي55ع اس55رت55ها واق55رب55ائ55ها واص55دق55ائ55ها  ،ث55م ذه55بت ال55ى
م5دي5نة ل5يما ف5ي والي5ة اوه5اي5و ل5لقاء دروت5ي ب5يكر ال5تي أع5جبت ب5اص5ال5ة وط5هارة وخ5لوص وخ5ضوع وخ5شوع أم5ة
اهلل امل5نقطعة م5ارث5ا روت  .ك5تبت دروت5ي ب5يكر ف5ي اح5دى رس5ائ5لها م5ا ي5لي  " :ان م5ارث5ا روت ت5عتبر م5ن اع5ظم
امل5بلغني ف5ي ال5عال5م ال5ذي ق5لما نج5د م5ثلها  ".ب5تاري5خ  9م5ارس  1937اخ5ذت ال5قطار ال5ى ش5يكاغ5و ث5م ذه5بت
ل55زي55ارة مش55رق االذك55ار ال55ذي م55ازال ت55حت ال55بناء وق55د وص55فت م55شاع55ره55ا ب55ال55كلمات ال55تال55ية  " :ان55ه م55ن اج55مل
امل 55بان 55ي ال 55تي رأي 55تها

… ل 55قد ش 55عرت ب 55ال 55روح 55ان 55ية

… وق 55د ص 55ليّت ت 55حت ق 55بتها وك 55أن 55ي ف 55ي م 55حضر

ح5ضرة ب5هاء اهلل  " .ت5م ت5رت5يب ج5لسة ع5ام5ة ل5ها ح5ضره5ا ال5عدي5د م5ن اص5دق5ائ5ها ال5قدام5ى وق5د ام5تلئت ال5صال5ة
ب55ال55حاض55ري55ن وك55ان55ت ف55رص55ة لتج55دي55د ال55صداق55ة م55عهم  .م55ن ال55شخصيات ال55تي ال55تقت ب55هم ال55سيدة  /ام55يليا
ك5ول5نز ال5تي ش5جعتها دوم5ا ً ل5لمضي ق5دم5ا ً ف5ي ت5روي5ج ام5ر اهلل بش5تى ال5طرق و ال5وس5ائ5ل  .ف5ي ت5لك االي5ام ت5م
اذاعة الخبر عن زواج حضرة ولي امر اهلل باالنسة  /ماري ماكسويل مما أفرح قلب مارثا روت كثيرا .
ف55ي أواس55ط شه55ر إب55ري55ل ت55وجه55ت ال55ى س55ان ف55ران55سيسكو وم55ن ث55م ذه55بت ال55ى ب55ورت55الن55د ب55والي55ة اوري55غون ح55يث
م5كثت خ5مسة اي5ام اس5تطاع5ت ان ت5لقى ك5لمة ل5الح5باء ال5ذي5ن ج5اءوا م5ن م5ساف5ات ب5عيده ل5الس5تماع ال5يها  ،ث5م
رج5عت ال5ى س5ان ف5ران5سيسكو  .ان ال5هيئة ال5ثالث5ية ال5تي ع5ينها امل5حفل امل5رك5زي مل5راق5بتها ط5لبت م5نها ال5راح5ة
ال 55تام 55ه ب 55قدر املس 55تطاع وع 55دم ب 55ذل الجه 55د ال 55جهيد ف 55ي الح 55رك 55ة والتح 55دث ول 55كن م 55ارث 55ا ل 55م تس 55تطع ان ت 55لبي
ط5لبات ال5هيئة  ،ان ن5ار ال5عشق االل5هي ك5ان مش5تعال ف5يها  ،ألن5ها خ5لقت لخ5دم5ة أم5راهلل  ،وك5ان ي5دور بخ5لده5ا
دائ55ما ه55ذا ال55بيان ال55رف55يع م55ن ج55مال امل55بارك ف55ي ال55كتاب االق55دس  " :ق5وم5وا ع5لى خ5دم5ة األم5ر ف5ي ك5ل
األحوال  ،انه يؤيدكم بسلطان كان على العاملني محيطا " .
وم55ع اق55تراب م55وع55د رح55يلها م55ن ال55والي55ات املتح55دة ك55ان55ت م55ارث55ا روت ق55د اق55ترب55ت م55ن ال55خام55سة والس55تني ع55ام55ا
وق55د إب55يض ش55عر رأس55ها وأص55بح وج55هها ش55اح55با ً وال55نظارة ع55ليها ول55كن ن55وران55يتها م55ازال55ت م55شعة  ،ون55فسيتها
م 55ازال 55ت ع 55ال 55ية  .ك 55ان 55ت خ 55ادم 55ة مخ 55لصة ل 55الم 55ر االل 55هي ب 55كل امل 55عاي 55ير  .ق 55ام 55ت ال 55سيدة  /ل 55وس 55ي م 55ارش 55ال
ب5مساع5دت5ها ف5ي ال5ترت5يب ل5سفره5ا وت5م إع5داد الس5بعة عش5ر ح5قيبة ال5تي ض5مت غ5ال5بيتها ع5لى ك5تب ونش5رات
٩٣

ام5ري5ة ب5االض5اف5ة ال5تي ام5تعتها ال5شخصية  ،وع5ند م5يناء س5ان ف5ران5سيسكو و ّدع5ها ح5وال5ي خ5مسون ش5خصا
وهم يل ّوحون بالورود ويرددون " اهلل ابهى " .

الى اليابان والصني :
أبح55رت ال55سفينة امل55قلة مل55ارث55ا روت م55يناء س55ان ف55ران55سيسكو م55تجهة ال55ى ال55ياب55ان  .ف55ي ال55طري55ق ت55وق55فت ل55عدة
س55اع55ات ف55ي ج55زر ال55هاواي وم55ن ث55م اس55تمرت ف55ي ال55سير  .ف55ي ال55سفينة ال55قت م55ارث55ا ك55لمة ام55ام ال55رك55اب ع55ن
ال55دي55ن ال55بهائ55ي ب55عد أن اس55تأذن55ت ق55ائ55د ال55سفينة وب55ال55صدف55ة ك55ان م55ن ب55ني ال55رك55اب مبش55ري55ن م55سيحيني ال55ذي55ن
اع55ترض55وا ع55ليها  .ت55عتبر زي55ارت55ها ل55لياب55ان ه55ي ال55راب55عة م55ن ن55وع55ها ول55كن ه55ذه امل55رة ل55م ت55كن اك55نس ال55كسندر
موجودة حيث ذهبت لزيارة االماكن املقدسة في حيفا وعكا .
أم5ضت ه5ذه امل5رة ث5الث5ة اس5اب5يع ف5ي ال5ياب5ان ق5ضتها ف5ي ع5قد ال5لقاءات امل5ختلفة وال5قاء ال5كلمات ف5ي ك5ل م5ن
ك 55بوت 55و و اوس 55اك 55ا و ن 55ارا ث 55م ك 55وب ك 55ما ات 55صلت ب 55االس 55بران 55تو وزارت غ 55ال 55بية ال 55بهائ 55يني ال 55ذي 55ن ت 55واج 55دوا ف 55ي
ال5ياب5ان ان5ذاك  .م5ن ال5نفوس ال5تي ك5ان5ت ت5واق5ه ل5زي5ارت5ها ال5سيد  /ت5وري وه5و ب5هائ5ي ي5اب5ان5ي ض5ري5ر س5بق ان
ال55تقى ب55ها ع55ام 1930م  .ال55تقت م55ارث55ا ب55ه وب55زوج55ته وك55ان ال55لقاء ف55رص55ة ج55يدة الش55عال ن55ار ال55عشق واالي55مان
ف55يهما ل55درج55ة ان55هما ات55يا ال55ى امل55يناء ل55وداع م55ارث55ا روت ع55ندم55ا غ55ادرت ال55ياب55ان ي55وم  26ي55ون55يو ال55ى ش55ان55غهاي
بالصني .
ف5ي ش5ان5غهاي ات5صلت ب5االح5باء وب5دأت ن5شاط5ها ف5ي ت5وزي5ع ال5كتب والنش5رات ول5كن ذل5ك ل5م ي5دم ط5وي5ال ح5يث
ك5ان5ت االج5واء ال5سياس5ية ب5ني ال5صني وال5ياب5ان م5لبّده ب5ال5غيوم وب5دأت ط5بول الح5رب ت5دق  .ت5قول م5ارث5ا روت ف5ي
ذك5ري5ات5ها ان5ه  " :ف5ي ي5وم  8اغس5طس ه5اج5مت ال5طائ5رات ال5ياب5ان5ية م5دي5نة ش5ان5غهاي واخ5ذ االف ال5ناس ف5ي
الفرار وجاء الكثير منهم الى املنطقة الني كنت اسكن " .
وم5ا أن ه5دأت االج5واء  ،ح5تى اس5تطاع5ت م5ارث5ا ان ت5لتقى ب5االح5باء ي5وم  10اغس5طس وت5طمئن ع5لى ص5حتهم
 ،ول 55كن ي 55وم  14اغس 55طس أع 55ادت ال 55طائ 55رات ال 55ياب 55ان 55ية غ 55ارات 55ها بش 55ده ع 55لى ش 55ان 55غهاي وب 55ال 55قرب م 55ن م 55كان
س5كنها وب5دأت ت5قرأ دع5اء " ي5ا ال5ه املس5تغاث " وك5ان5ت ال5ضرب5ات ش5دي5دة ل5درج5ة ان ك5ل امل5نطقة ك5ان5ت ت5سمع
اص55وات ال55قناب55ل وال55فزع ول55كن هلل الح55مد ان55تهى ذل55ك ال55يوم ع55لى خ55ير  .ول55كن ف55ي ي55وم  16اغس55طس اغ55ارت

٩٤

ال55طائ55رات ال55ياب55ان55ية م55رة اخ55رى م55ما ب55دى ان ش55بح الح55رب س55وف ل55ن ي55نتهى ف55ي ال55قري55ب ال55عاج55ل  ،وب55ال55تال55ي
اخذت مارثا تفكر في الرحيل عن الصني .
وم55ا ان ذه55بت ال55ى امل55يناء لش55راء ت55ذك55رة ح55تى رأت ان ال55وف االج55ان55ب اخ55ذوا ي55تداف55عون ل55لحصول ع55لى أي
م55كان وع55لى اق55رب ب55اخ55رة لله55روب م55ن ال55صني  .وب55صعوب55ة ب55ال55غة اس55تطاع55ت ال55حصول ع55لى م55كان ف55ي اول
ب5اخ5ره ك5ان5ت ت5غادر ال5ى ال5فلبني  .وق5د ت5رك5ت خ5لفها ف5ي ش5ان5غهاي ح5قائ5بها ال5تي ك5ان5ت ت5حتوي ع5لى عش5رات
ال5كتب والنش5رات  .وف5ي ال5باخ5رة تح5دث5ت م5ع ش5خص ام5ري5كي ك5ان يج5لس ب5جواره5ا  .وب5ال5صدف5ة ات5ضح ان
ه5ذا ال5شخص ك5ان ي5عرف5ها وق5ال ل5ها  " :ان5ا اع5رف ال5دي5ن ال5بهائ5ي ج5يدا  ،ل5قد اس5تمعت ال5يك ع5ندم5ا تح5دث5ت
ع5ن ال5بهائ5يني ف5ي ج5ام5عة م5يتشغن  " .وب5عد رح5لة ط5وي5لة وش5اق5ه وص5لت ال5ى م5ان5يال ع5اص5مة ال5فلبني  .وم5ا ان
وص55لت ال55عاص55مة ح55تى اص55اب55تها زل55زال ه55و االس55وأ م55ن ن55وع55ه  ،وك55ان ال55ناس ف55ي ذع55ر وخ55وف  ،وله55ذا ق55ررت
السفر إلى الهند حيث تستطيع ان تخدم االمر االلهي بشكل أسهل وافضل .

الى سيالن والهند :
وص 55لت ال 55سفينة ال 55حام 55لة آلي 55ة ال 55حب واالن 55قطاع م 55ارث 55ا روت ال 55ى ك 55ول 55وم 55بو ع 55اص 55مة ال 55سيالن ) ت 55عرف ال 55يوم
ب55اس55م س55يري55الن55كا ( ف55ي اواس55ط شه55ر س55بتمبر ع55ام  1937أم55ضت ح55وال55ي شه55ر ف55ي ك55ول55وم55بيا وان55شغلت
ب5فعال5يات5ها ال5تبليغية ث5م تّ 5وجه5ت ال5ى ب5وم5بي ب5ال5هند ح5يث رح5ب ب5ها االح5باء اج5مل ت5رح5يب  ،وه5ي ث5ان5ي رح5لة
ل55ها ب55عد رح55لتها االول55ى ع55ام  . 1930ف55ي ب55وم55بي ق55اب55لت ال55صحف املح55لية وامل55سئول55ني ال55حكوم55يني وتح55دث55ت
م55عهم ع55ن االم55ر امل55بارك  ،ث55م ذه55بت ال55ى س55رات وب55ون55ه وم55ن ه55ناك ال55ى ك55لكتا ف55ي ش55رق ال55هند وم55ن ث55م ال55ى
رانجون عاصمة بورما .
ف5ي ب5ورم5ا أع5ادت ذك5ري5ات5ها امل5اض5ية ع5ندم5ا زارت5ها اول م5رة ع5ام  1930وأل5قت ي5وم5يا ً م5حاض5رات ف5ي ام5اك5ن
م55تفرق55ة ف55ي ك55ل م55ن ران55جون وم55ان55دالي وت55ون55غو ودي55دان55او  .ف55ي م55ان55دالي ح55ظيت ب55لقاء س55يد م55صطفى روم55ي
م5ن أشه5ر امل5بلغني ال5بهائ5يني ف5ي ت5لك امل5نطقة ل5فتره ط5وي5لة م5ن ال5زم5ن  ،وق5د ب5لغ ع5مره االن  94س5نة وق5د ت5أث5ر
ه5ذا ال5رج5ل م5ن خ5لوص وان5قطاع وع5شق وم5حبة م5ارث5ا روت ل5درج5ة ان5ه ع5ندم5ا ودع5ها ف5ي مح5طة ال5قطار ك5ان5ت
عيناه دامعة لفراقها .

٩٥

ف5ي  23/11/1937رج5عت ال5ى ك5لكتا وش5ارك5ت ف5ي امل5ؤت5مر ال5هندي ال5ثان5ي ل5لثقاف5ة واي5ضا م5ؤت5مر االدي5ان .
ف 55ي م 55دي 55نة ت 55ري 55فان 55دروم ش 55ارك 55ت ب 55امل 55ؤت 55مر ال 55تاس 55ع للش 55رق ال 55هندي ال 55ذي ع 55قد م 55ا ب 55ني  22 - 20دي 55سمبر
 1937ث5م م5ؤت5مر ال5ثيوص5وف5يني ف5ي م5دراس  .وق5د راف5ق م5ارث5ا ف5ي ه5ذه امل5ؤت5مرات ال5سيد اس5فندي5ار ب5ختياري
ع5ضو امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ل5لهند وب5ورم5ا وه5و ن5فس ال5شخص ال5ذي راف5قها اث5ناء رح5لتها ع5ام 1930م .
ك 55ان 55ت م 55ارث 55ا روت ت 55ؤم 55ن ب 55ان ف 55ي ش 55به ال 55قارة ال 55هندي 55ة ه 55ناك ال 55وف ال 55نفوس املس 55تعده واالرض خ 55صبة ج 55دا
لتبليغ امر اهلل فيجب االستفاده من هذه الفرص وكانت تحث االحباء ايضا على ذلك .
ف5ي م5دي5نة اج5مر  Ajmerت5عرف5ت ع5لى ال5دك5تور ف5وذدار وزوج5ته ش5يري5ن  ،وم5ن ه5ناك ق5ررا ال5سفر س5وي5ا ال5ى
ال55سيالن ل55لتبليغ  .وص55ال ك55ول55وم55بو بح55را ي55وم  5/1/1938وام55ضيا عش55رة اي55ام ف55ي ال55سيالن ه55ي ث55ان55ي رح55لة
ل 55ها خ 55الل ارب 55عة اشه 55ر  .ف 55ي ك 55ول 55وم 55بو ال 55عاص 55مة ال 55قى ال 55ثالث 55ة م 55حاض 55رات ف 55ي ج 55ام 55عتها وف 55ي م 55درس 55ة
رام55اك55ري55شنا وف55ي ن55ادي ال55نساء وف55ي ان55دي55ة ال55روت55اري  .تح55دث55ت م55ارث55ا ف55ي االذاع55ة واي55ضا ال55سيده ش55يري55ن
ف5وذدار ال5تي تح5دث5ت ع5ن ال5شاع5رة ط5اه5رة  .رج5ع ال5دك5تور ف5وذدار ال5ى ع5مله ف5ي املس5تشفى ف5ي ال5هند ول5كن
م55ارث55ا وش55يري55ن ذه55بتا ال55ى م55دراس  .ف55ي  31/1/1938ت55م ال55ترح55يب ب55هما رس55ميا ً ك55ضيوف ش55رف ل55حكوم55ة
ح55يدر اب55اد ف55ي دي55كان  Deccecnث55م ذه55بتا ال55ى ب55ون55ه امل55دي55نة ال55تي س55متها م55ارث55ا " ال55جنة ال55بهائ55ية " وق55د
رت55ب ل55ها االح55باء ه55ناك اس55تقباال ح55اف55ال ً .اس55تطاع55ت ف55ي ب55ون55ه ان ت55لتقي ب55ال55صحفيني وامل55درس55ني وال55قضاة
وامل 55حام 55ني  ،وق 55د تح 55دث 55ت م 55عهم ج 55ميعا ًع 55ن ال 55تعال 55يم امل 55بارك 55ه واه 55ميتها له 55ذا ال 55يوم  .ك 55ان 55ت ل 55ها زي 55ارة ال 55ى
امل55درس55ة ال55بهائ55ية ف55ي ب55ون55ه ح55يث اس55تقبلت ب55حفاوة ب55ال55غة وتح55دث55ت م55ع اط55فال امل55درس55ة ال55ذي55ن ت55ذك55روه55ا ف55يما
بعد لسنوات طويلة .
ف55ي ي55وم  9ف55براي55ر ع55ام  1938رج55عت م55ارث55ا وش55يري55ن ال55ى ب55وم55بي وه55ناك اك55تشفت م55ارث55ا ان ح55قائ55بها ال55تي
ت55رك55تها ف55ي ش55ان55غهاي ب55ال55صني بس55بب الح55رب ق55د وص55لت ال55ى ب55وم55باي ب55واس55طة م55ساف55ر وق55د ف55رح55ت م55ن ذل55ك
وخ5اص5ة ان ه5ذه ال5حقائ5ب ت5حتوي ع5لى عش5رات ال5كتب والنش5رات ال5بهائ5ية  .وم5ن ب5وم5بي ذه5بت ل5وح5ده5ا ال5ى
س5رات  Suratالن5هاء ب5عض ك5تاب5ات5ها  ،وف5ي س5رات أق5ام5ت ف5ي م5نزل ال5سيد  /وك5يل وه5و اول ه5ندوس ي5ؤم5ن
ب5االم5ر امل5بارك  .وف5ي م5نزل5ه انه5ت ك5تاب5ها ) ال5طاه5رة ( وه5و ع5بارة ع5ن ق5صة ح5ياة ق5رة ال5عني ال5طاه5رة  ،ت5لك
ال5سيدة ال5عظيمة ف5ي ال5تاري5خ ال5باب5ي  .ب5عد س5نوات ع5دي5دة ج5اءت دروت5ي ب5يكر ال5ى ه5ذا امل5نزل وت5ذك5رت م5ارث5ا
روت بكل محبة وتقدير .
٩٦

ف55ي  15م55ارس  1938رج55عت م55ارث55ا ال55ى ب55وم55بي وك55ان أم55ام55ها ب55رن55ام55ج م55زدح55م م55ن امل55حاض55رات وال55لقاءات ،
وق55د ط55لبت م55ن ف55تاة اس55مها مه55ران55گيز ل55م ي55تجاوز ع55مره55ا ال55ثال55ثه عش55ر رب55يعا ان ت55ساع55ده55ا ف55ي ل55قاءات55ها .
ه55ذه ال55فتاة أص55بح إس55مها ف55يما ب55عد مه55ران55گيز م55نصف  ،وق55د ال55تقت ف55يما ب55عد ب55حضرة ول55ي ام55ر اهلل وق55ام55ت
ب55فتح اح55دى امل55ناط55ق ف55ي خ55طة العش55ر س55نوات  .ت55صف مه55ران55كيز م55ارث55ا ب55ال55كلمات ال55تال55ية  " :ك55ان55ت ق55صيرة
ال55قام55ة ض55عيفة ال55شكل وع55يناه55ا زرق55اوت55ني م55تألل55ئتني م55ع ش55عر اب55يض ق55صير … ك55ان55ت ت55قضي وق55تها ف55ي
ال5فندق ف5ي ت5الوة االدع5ية وامل5ناج5اة س5واء ح5فظا او م5ن ال5كتاب

… ك5ان5ت ذي روح5ان5ية ع5ال5ية وك5أن5ها ع5لى

ات 55صال م 55باش 55ر م 55ع ح 55ضرة ب 55هاء اهلل  " .ف 55ي اح 55دى امل 55رات ق 55ال 55ت م 55ارث 55ا مله 55ران 55كيز  " :ان 55ني ادع 55و اهلل ان
ت5كون5ي م5بلغة ش5هيرة وت5ساف5ري ال5ى ش5تى ب5قاع ال5عال5م  " .ردت ع5ليها مه5ران5كيز ب5صورة ع5فوي5ة  " :ال اع5تقد
ذل 55ك … ان ام 55كان 55يات 55ي مح 55دودة " ول 55كن ش 55اءت االق 55دار ان ت 55صبح مه 55ران 55گيز م 55نصف م 55ن ف 55رس 55ان أم 55ر
ح5ضرة ب5هاء اهلل وت5ساف5ر ال5ى اك5ثر م5ن م5ائ5ة ب5لد وق5طر وج5زي5رة وم5نطقة ب5ال5عال5م  ،وس5طر اس5مها ف5ي ال5لوح5ة
الذهبية .
ف5ي  18اب5ري5ل ع5قد م5ؤت5مر ح5ول ح5وار االدي5ان ف5ي م5دي5نة ان5دور وق5د ش5ارك5ت ف5يه م5ارث5ا روت ب5ال5قاء ك5لمة ح5ول
دور ال5بهائ5ية ف5ي ال5قضاء ع5لى ال5فقر  ،وت5م ت5وزي5ع س5بعة االف ن5سخة م5ن خ5طبتها ال5ى ال5صحف وامل5جالت .
ش55 5ارك ف55 5ي ه55 5ذا امل55 5ؤت55 5مر ح55 5وال55 5ي ال55 5ف وخ55 5مسمائ55 5ة م55 5فكر وزع55 5يم دي55 5ني م55 5ن م55 5ختلف االدي55 5ان وال55 5طوائ55 5ف
واملذاهب .
وم5ن االح5داث امل5ثيرة ف5ي ه5ذا امل5ؤت5مر ان أح5د املتح5دث5ني ق5دم ب5حثا ًح5ول ض5رورة اخ5تيار " دي5ن ع5امل5ي واح5د
" ت55تبناه البش55ري55ة  ،وم55ن ث55م ق55ام اح55د امل55شارك55ني ال55هندوس وق55ال  " :ل55قد س55معنا ك55ثيرا ع55ن ال55دي55ن ال55بهائ55ي ،
انه عاملي وجيد ويمكن ان يصبح عامليا  " .كان هذا احد نتائج مشاركة مارثا باملؤتمر .
ف5ي  25اب5ري5ل وص5لت م5ارث5ا روت وم5عها ش5يري5ن ف5وذدار ال5ى ك5رات5شي ل5لمشارك5ة ب5امل5ؤت5مر ال5سنوي امل5رك5زي
ل5لهند وب5ورم5ا  ،وك5ان5ت ف5رص5ة ج5يدة ل5لتعرف ع5لى ع5دد اك5بر م5ن االح5باء واالس5تماع ال5ى اق5تراح5ات5هم ووج5هات
ن55ظره55م وتش55دي55د ازره55م ل55لمضي ق55دم55ا ف55ي خ55دم55ة أم55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل  .ب55عد ذل55ك ام55ضت م55ارث55ا روت ث55الث55ة
اشه5ر ف5ي ك5رات5شي ل5الش5راف ع5لى ط5باع5ة ك5تاب5ها ح5ول ق5رة ال5عني ط5اه5رة وه5و ال5كتاب ال5ذي ب5اش5رت ب5كتاب5ته
م5نذ ع5ام  1930واك5ملته اث5ناء ت5نقالت5ها امل5ختلفة ح5ول ال5عال5م .ك5ان5ت م5ارث5ا روت م5عجبة ب5قرة ال5عني وت5اري5خها
ال5حاف5ل ب5ال5تضحية وال5فداء  ،وله5ذا ق5ررت ك5تاب5ة ت5اري5خها وت5عري5فها ل5لغرب  .وف5ي ال5نهاي5ة ص5در ال5كتاب وط5بع
٩٧

م 55نه ث 55الث 55ة االف ن 55سخة ووزع مل 55ختلف ال 55دول واالق 55ال 55يم  .وخ 55الل م 55دة ق 55صيرة ت 55رج 55م ال 55كتاب ال 55ى ال 55لغات
اليابانية والشيك واالردو والفارسية واستلمت مارثا رسائل شكر وتقدير كثيرة لكتابها هذا .
ف 55ي  4اغس 55طس  1938غ 55ادرت ك 55ارات 55شي ال 55ى ش 55مال ال 55هند ف 55ي رح 55لة ط 55وي 55لة وم 55عها م 55ئات النش 55رات ع 55ن
االم 55ر امل 55بارك وب 55صحبة ال 55سيد  /اس 55فندي 55ار ب 55ختياري  .وص 55لت م 55ارث 55ا م 55دي 55نة اله 55ور وم 55ن ه 55ناك غ 55ادرت ال 55ى
ك55شمير ع55بر ج55بال ه55مالي55ا ف55ي رح55لة م55تعبة وم55ليئة ب55امل55خاط55ر واخ55يرا وص55لت م55دي55نة س55ري55ناغ55ر S rinager
ع 55اص 55مة ك 55شمير ال 55صيفية  .م 55ن ال 55فرص ال 55تي ات 55يحت ل 55ها ف 55ي امل 55دي 55نة ه 55و التح 55دث ف 55ي ح 55فل ع 55يد م 55يالد
ال5حاك5م ي5وم  19اغس5طس ف5ي اج5تماع ح5ضره ح5وال5ي ارب5عة االف ش5خص ع5لى ال5رغ5م م5ن اع5تالل ص5حتها
وم5رض5ها  .وم5ن ك5شمير س5اف5رت ال5ى ب5يشاور وم5ن ه5ناك ال5ى م5قاط5عة ك5وج5رات  Gujratح5يث ق5ام5ت ب5توزي5ع
م55ئات امل55نشورات وم55ن ث55م ال55قت خ55طاب55ة ف55ي ق55اع55ة امل55حاض55رات ل55لعاص55مة وت55سمى  Town Hallوح55ضره55ا
امل5حاف5ظ وخ5مسمائ5ة ش5خص  .م5ن امل5شاه5د امل5ؤث5رة له5ذه ال5رح5لة ان رج5ال انج5ذب ك5ثيرا ً ال5ى ك5لمة م5ارث5ا روت
واش5تعل ق5لبه ب5محبة ح5ضرة ب5هاء اهلل ج5اء ال5ى مح5طة ال5قطار ل5وداع5ها وم5عه س5ري5ر ن5وم ه5دي5ة ل5ها ل5ترت5اح اث5ناء
رحلتها .
وم5ن ه5ناك ذه5بت ال5ى س5ميال  Simlaح5يث ش5ارك5ت ف5ي امل5درس5ة ال5بهائ5ية ال5صيفية ال5تي ان5عقدت م5ن 19
ح 55تى  30س 55بتمبر  .1938أرس 55ل ح 55ضرة ول 55ي ام 55راهلل ب 55رق 55ية ال 55ى امل 55شارك 55ني ف 55ي ه 55ذه امل 55درس 55ة ط 55مأن 55هم
ب 55نجاح 55ها ن 55ظرا ً ل 55وج 55ود م 55ارث 55ا روت ب 55ينهم  .ب 55عد ذل 55ك رج 55عت م 55ارث 55ا ال 55ى اله 55ور وال 55قت ع 55دة م 55حاض 55رات ف 55ي
ج5ام5عات5ها وم5ن ث5م ت5نقلت ب5ني امل5دن ال5تال5ية  :ام5ري5تسار  -ج5ول5ون5در  -ل5ودي5ان5ا  -ب5ات5يليا  -دل5هي  -ع5لى
ج5اره  -اك5را  -رام5بور  -ل5كنو  -ك5ون5بور  -اهلل اب5اد  -ب5ينارس  -ب5ات5نا وك5لكتا  .وف5ي ك5ل م5دي5نة ك5ان
تتح 55دث ع 55ن االم 55ر امل 55بارك ف 55ي ص 55ال 55تها ال 55رئ 55يسية او ف 55ي ج 55ام 55عتها امل 55عروف 55ة وك 55ان ع 55دد ال 55حضور ب 55امل 55ئات
وب5االالف أح5يان5ا  .ف5قد ك5ان5ت م5صداق5ا ً مل5ا ت5فضل ب5ه ج5مال ال5قدم  " :إي5اك5م أن ي5منعكم ال5دن5يا وم5اف5يها
ع5ما ق5دّر ل5كم ف5ي س5ماء ع5ز رف5يعا ً  .ف5أش5دد ظه5رك ل5نصر اهلل وأم5ره ث5م لخ5دم5ة اهلل وع5زّه وك5ذل5ك
يامرك قلم العز من جبروت عزّ منيعا " .
ب5تاري5خ  16دي5سمبر  1938وص5لت ال5ى ب5وم5بي ل5تبدأ ب5تودي5ع ال5هند الخ5ر م5رة  .أم5ضت اس5بوع5ني ف5ي ب5وم5بي
ودع5ت ف5يها اص5دق5ائ5ها وص5دي5قات5ها واع5ضاء امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ال5ذي5ن ج5اءوا م5ن ش5تى ان5حاء ال5هند
ل 55تودي 55ع م 55بلغة ام 55ر اهلل ال 55شجاع 55ة وال 55فذة م 55ارث 55ا روت  .ك 55ان ال 55وداع االخ 55ير للج 55ميع  .وم 55ن ب 55وم 55بي اس 55تلمت
٩٨

ال 55برق 55ية ال 55تال 55ية م 55ن ح 55ضرة امل 55ول 55ى  " :ان ال 55هند ف 55ي ه 55ياج وي 55قدم 55ون ل 55ك ال 55شكر والح 55مد واالع 55جاب  .ان
انجازاتك في تلك الخطة  ،تاريخية وعظيمة " .
5ب ل55ها االح55باء ح55فلة وداع ي55وم  27دي55سمبر وال55قت ف55يها م55ارث55ا ك55لمة رق55يقة ت55اث55ر م55عها الج55ميع ح55يث ق55ال55ت
رتّ 5
ف 55ي ن 55هاي 55ة ك 55لمتها  " :اذا ص 55عدت ق 55بلكم ال 55ى امل 55لكوت االب 55هى  ،س 55وف أط 55لب م 55ن ب 55هاء اهلل ان ي 55سمح ل 55ي
ب5ال5دع5اء ل5كم واذا ات5يتم ال5ى ذل5ك امل5لكوت ع5سى أن أك5ون م5وج5ودا ً
الرح5ب ب5كم أج5مل ت5رح5يب م5ثلما رح5بتم ب5ي
ّ5
ع5ندم5ا أت5يت ال5ى ب5لدك5م الج5ميل " وب5عد اق5ام5ة خ5مسة عش5ر شه5را ً ف5ي ال5هند أبح5رت فخ5ر امل5بلغني وامل5بلغات
ي5وم  29دي5سمبر  1938م5تجهة ال5ى اس5ترال5يا ون5يوزي5لندا وك5ان5ت تخ5طط ل5لسفر ب5عد ذل5ك ال5ى ج5زر ال5هاواي
ومن ثم الى بلدها الواليات املتحدة .

استراليا ونيوزيلندا الرحلة االخيرة :
وم5ا أن أبح5رت ال5باخ5رة امل5قلة آلي5ة االن5قطاع وق5رة ع5يون اه5ل ال5بهاء م5ارث5ا روت ح5تى ب5دأت ت5أخ5ذ قس5طا م5ن
ال5راح5ة ع5لى ال5سفينة ع5لى غ5ير ع5ادت5ها  .ل5قد وص5ل س5نها ال5ى س5تة وس5تني ع5ام5ا وب5دأ اع5راض امل5رض واالل5م
واوج5اع الظه5ر يظه5ر ع5ليها أك5ثر م5ن ق5بل  ،ول5كن ك5ان5ت ف5رص5ة ل5لتأم5ل وال5تفكر وال5عودة ل5لذات  .ت5ذك5رت ش5ري5ط
ح5يات5ها املل› ب5االن5جازات واالن5تصارات وم5ا تخ5لله م5ن ان5تكاس5ات  ،واي5ضا ت5اي5يدات امل5أل االع5لى ال5تي ن5زل5ت
ع5ليها اي5نما ذه5بت وح5لت  .ك5ان5ت واث5قة دوم5ا ً م5ن ه5ذا ال5بيان امل5بارك ف5ي ال5كتاب االق5دس  " :ان5ا م5عكم ف5ي
ك5ل االح5وال ون5نصرك5م ب5الحق ان5ا ك5نا ق5ادري5ن  .م5ن ع5رف5ني ي5قوم ع5لى خ5دم5تي ب5قيام ال ت5قعده
ج5نود ال5سموات واالرض5ني  " .ت5ذك5رت ان امل5لكه م5اري ق5د ت5وف5يت ف5ي ي5ول5يو ع5ام  1938وان5ها االن ف5ي
رح55اب امل55لكوت االب55هى وف55ي م55حضر ج55مال ال55قدم ول55رب55ما س55تلتحق ب55ها ق55ري55با  .وع55بر امل55حيط ال55هندي ك55ان55ت
ت5نصت ال5ى رق5رق5ة االم5واج ب5كل ه5دوء وت5تأم5ل املس5تقبل وع5ظمة أم5ر ح5ضرة ب5هاء اهلل  ،وم5تى س5تلبى ج5موع
البش5ري5ة ن5داءه ال5عظيم ؟ ان االم5ر امل5بارك ك5ان ح5يات5ها وش5رف5ها وع5زه5ا  .ل5م ت5كن ت5أل5وا جه5دا ف5ي نش5ر ال5نفحة
امل5سكية االل5هية ال5ى ك5ل وض5يع وش5ري5ف  .ه5ذا االي5مان ك5ان وح5ده ق5ادرا ً ع5لى ت5خفيف االم5ها ال5جسمية وك5أن
ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ي5خاط5بها به5ذا ال5بيان االح5لى ِ " :ن5ع َم ال5عزم ه5ذا ال5عزم ِ ،
ون5ع َم ال5قيام ه5ذا ال5قيام
 ،ب5هما اس5تفرح5ت أرواح امل5أل االع5لى واه5تزت ه5ياك5ل ال5صاف5ني وال5كروب5ني ف5ي االفق االب5هى
وارتفع صوت التهليل والتكبير في بحبوحة الفردوس خلف حرم الكبرياء " .
٩٩

ح 55طت س 55فينتها م 55يناء ب 55رث  Perthف 55ي ال 55غرب م 55ن اس 55ترال 55يا ف 55ي ي 55ناي 55ر ع 55ام  1939وارس 55لت ل 55ها عش 55رات
ال 55رس 55ائ 55ل ال 55ترح 55يبية  .وم 55ا ان وص 55لت ح 55تى ب 55دأت ب 55ال 55قاء ال 55كلمات والخ 55طب ي 55وم 55يا وك 55ان ل 55ها م 55قاب 55لة اذاع 55ية
اي55ضا  .وب55عد اق55ام55ة اس55بوع55ني ف55ي ب55رث اخ55ذت ن55فس ال55سفينة وغ55ادرت ال55ى م55دي55نة ادل55يد  A delaideال55تي
وص 55لتها ي 55وم  28ي 55ناي 55ر ع 55ام 1939م  .ب 55عد ال 55قاء م 55حاض 55رة واح 55دة ان 55تاب 55تها االم ش 55دي 55دة ف 55ي الظه 55ر م 55ما
اض5طرت ان ت5لغي ب5اق5ي ب5رن5ام5جها وت5راج5ع ط5بيبا ً م5تخصصا ً  .وع5لى ال5رغ5م م5ن ان م5ارث5ا روت ك5ان5ت ال ت5حب
االط5باء وت5خاف م5نهم الن5هم  -وك5ما ت5قول  -ك5ان5وا ع5ثرة ام5ام ب5رام5جها ال5تبليغية  ،ول5كن ه5ذه امل5رة واف5قت
ع55لى م55راج55عة االط55باء واالس55تماع ال55يهم وخ55اص55ة ان ال55طبيب ال55ذي س55يعال55جها ج55اء م55ن م55ساف55ة  1200م55يل
ع 55لى ح 55ساب 55ه ل 55عالج 55ها وك 55ان اس 55مه ال 55دك 55تور س 55تان 55لي ب 55ول 55نت  .ج 55اء ه 55ذا ال 55طبيب وم 55عه اجه 55زت 55ه ال 55خاص 55ة
واس5تطاع خ5الل ع5دة ج5لسات ان ي5خفف م5ن االم ظه5ره5ا وي5عطيها ال5راح5ة ال5تي ك5ان5ت ب5حاج5ة ال5يها .ع5نده5ا
ق5ال5ت م5ارث5ا روت  " :ان5ها معج5زة ح5ضرة ب5هاء اهلل ان ي5ات5ي به5ذا ال5طبيب ل5كي ي5عال5جني واس5تطيع ب5عده5ا ان
اك5مل س5فري ال5ى اس5ترال5يا وت5سمان5يا ون5يوزي5لندا  ".وم5ا ان س5مع ال5بهائ5يون ن5بأ م5رض5ها ح5تى ب5دأوا ب5ال5دع5اء
لها بالشفاء  .وفعال تحسنت صحتها بشكل كبير واستطاعت العودة لنشاطها .
ف5ي مح5طة االذاع5ة مل5دي5نة ادالي5د ال5قت ك5لمة ح5ول ق5رة ال5عني ال5طاه5رة ب5اع5تباره5ا م5ن ع5ظماء ال5نساء ف5ي اي5ران
وق55د اس55تمع ال55يها أل55وف ال55ناس وت55عرف55وا ع55لى ج55ناب ال55طاه55رة ال55تي ل55م ت55كن م55عروف55ة ف55ي اس55ترال55يا  .وم55ن ث55م
ذه5بت ال5ى ه5وب5ارت  Hobartول5ونسس5نت  Launcestonوت5سمان5يا  Tasmaniaوخ5الل اس5بوع واح5د
أل55 5قت س55 5تة عش55 5ر م55 5حاض55 5رة  .وف55 5ي شه55 5ر م55 5ارس وص55 5لت ال55 5ى س55 5يدن55 5ي اشه55 5ر م55 5دن اس55 5ترال55 5يا وم55 5رك55 5زه55 5ا
ال55تجاري  .أق55ام55ت م55ارث55ا شه55را ً واح55دا ً ف55ي ه55ذه امل55دي55نة وأل55قت خ55الل55ها أرب55عني م55حاض55رة ف55ي ام55اك55ن م55ختلفة
م5نها ب5االض5اف5ة ال5ى ع5دة ل5قاءات اذاع5ية  .ش5عرت ب5عده5ا ان ق5واه5ا ق5د اس5تنزف5ت ف5ي س5يدن5ي ب5عد ه5ذا الجه5د
الكبير ولكنها كانت دوما سعيدة النها كانت تحمل رسالة عظيمة تستحق كل هذا العناء والتعب .
ب 55عد ذل 55ك غ 55ادرت بح 55را ً ال 55ى ن 55يوزل 55يندا وم 55عها ال 55سيده  /ش 55ارل 55وت م 55وف 55ت C harlotte Mofitt

ووص 55لت

ال 55عاص 55مة اوك 55الن 55د ي 55وم  26اب 55ري 55ل ع 55ام  1939وس 55كنت ف 55ي اح 55دى ف 55نادق 55ها  .ج 55اءه 55ا ال 55كثير م 55ن االح 55باء
ل 55زي 55ارت 55ها واالس 55تماع ال 55يها  .م 55ن ض 55من زائ 55ري 55ها ك 55ان ب 55عض االح 55باء ال 55ذي 55ن ال 55تقت ب 55هم ع 55ام  1925ف 55ي
ح 55يفا  .وم 55ا أن اس 55تجمعت ق 55واه 55ا ح 55تى ب 55دأت ف 55ورا واع 55تبارا م 55ن  27اب 55ري 55ل ب 55ال 55قاء الخ 55طب ف 55ي االن 55دي 55ة
وال 55كنائ 55س وامل 55نظمات وال 55جام 55عات ب 55معدل خ 55طبتني ف 55ي ال 55يوم ال 55واح 55د  .ق 55ال اح 55د املس 55تمعني ال 55يها " :ان
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روح 55ها ك 55ان ن 55باض 5ا ً وم 55شعا ً ب 55االي 55مان وال 55حيوي 55ة وك 55ان م 55سيطرا ً ع 55لى ج 55سمها ال 55نحيل ال 55ذي اخ 55ذ ب 55ال 55ذب 55ول
تدريجيا " .
م 55ن آخ 55ر الخ 55طب ال 55تي ال 55قتها ك 55ان 55ت ب 55عنوان " ال 55دالئ 55ل ال 55بهائ 55ية ح 55ول ال 55حياة ب 55عد امل 55وت " وق 55د ال 55قتها ف 55ي
ح5ظيرة ال5قدس ب5أوك5الن5د وح5ضره5ا جّ 5م غ5فير م5ن االح5باء وغ5يره5م وع5لى االخ5ص اول5ئك ال5ذي5ن ف5قدوا أق5رب5ائ5هم
أو أع5زاءه5م  .اس5تحسن الج5ميع الخ5طبة وت5أث5روا ب5ها  .وك5ان5ت م5ارث5ا روت ن5فسها اك5ثر امل5عجبني ب5كلمتها وق5د
ت5أث5رت ل5درج5ة ان5ها ق5ال5ت  " :ه5ذه الخ5طبة ك5ان5ت اك5ثر الخ5طب ال5تي أع5جبت ب5ها ف5ي ح5يات5ي  ".وك5أن اهلل ق5د
اوح 55ي ال 55يها ب 55ان 55ها س 55تدخ 55ل ق 55ري 55با ال 55ى ذل 55ك ال 55فضاء ال 55الم 55تناه 55ي وامل 55لكوت االل 55هي  .وق 55بل ي 55وم واح 55د م 55ن
رح 55يلها ع 55ن اوك 55الن 55د تح 55دث 55ت ف 55ي ك 55نيسة خ 55اص 55ة ل 55لصينني وك 55ان 55ت س 55عيدة ان ع 55ددا ً ك 55بيرا ً م 55نهم ج 55اءوا
ل5الس5تماع ال5يها  .وف5ي ن5هاي5ة الج5لسة ّردت ع5لى اس5أل5تهم وص5اف5حت ك5ل واح5د م5نهم  ،وتح5دث5ت م5عهم ب5عضا
م55ن ال55لغة ال55صينية ال55تي ت55علمتها ع55ندم55ا ك55ان55ت ب55ال55صني  .وف55ي ي55وم ال55رح55يل ك55ان ل55ها ل55قاء وداع55ي م55ع أح55باء
أوك5الن5د ف5ي امل5رك5ز ال5بهائ5ي وت5م ت5سجيل ص5وت5ها وه5ي ت5تلو ل5وح اح5مد  .وب5عد ان5تهاء ال5لوح ق5ال5ت للج5ميع " :
اهلل ابهى " .

الى هاواى – الرحلة االخيرة
وف55ي ي55وم  29م55اي55و  1939رك55بت ال55سفينة امل55تجهة ال55ى س55ان ف55ران55سيسكو وف55ي م55عيتها ال55دك55تور س55تان55لي
وم5اري5ت ب5ول5نت وه5ما م5تخصصان ف5ي ام5راض الظه5ر واالع5صاب ل5يكون5ا م5عها ع5ند ال5حاج5ة  ،ح5يث أن االم5ها
ف5ي الظه5ر وال5رق5بة وال5ساق اخ5ذت ب5ال5تزاي5د  .تح5رك5ت ال5سفينة امل5قلة مل5شعل ال5حب وال5وداد م5ارث5ا روت ل5تشق
ع 55باب البح 55ر ف 55ي امل 55حيط ال 55هادي م 55تجهة ال 55ى ال 55والي 55ات املتح 55دة االم 55يري 55كية وب 55عد ح 55وال 55ي اس 55بوع وص 55لت
ال55سفينة ال55ى م55يناء ه55ون55ول55ول55و ع55اص55مة ج55زر ه55اواي  .ك55ان امل55حفل ال55روح55ان55ي ل55هنول55ول55و ق55د أع ّ 5د ل55ها ب55رن55ام55جاً
ح5اف5الً م5ن ال5لقاءات وامل5قاب5الت  .وج5اء ع5دد م5ن االح5باء ال5ى امل5يناء الس5تقبال5ها  ،وب5عد ان5تظار ط5وي5ل ت5فاج5أ
االح5باء ان رأوا م5ارث5ا روت ت5نزل م5ن ال5سفينة ب5صعوب5ة ب5ال5غة ح5يث ان5ها ل5م تس5تطع امل5شي س5وى ب5مساع5دة
ش 55خصني  ،وك 55ان آث 55ار ال 55تعب وامل 55رض واض 55حا ً ع 55ليها  .م 55ن االش 55خاص ال 55ذي 55ن اس 55تقبلوه 55ا وس 55اع 55دوه 55ا ف 55ي
امل5يناء ال5سيدة  /ه5نري5ت ف5رم ح5يث اخ5ذت م5ارث5ا ب5سيارت5ها ال5ى م5نزل ك5اث5ري5ن ب5ال5دوي5ن ووض5عتها ف5ي ال5فراش
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ف5ورا ً  ،وت5م ال5غاء ال5عدي5د م5ن ب5رام5جها  .اس5تدع5ى أح5د االط5باء ل5لكشف ع5لى ح5ال5تها وات5ضح ان5ها ت5عان5ي م5ن
م55شكلة ف55ي ال55عصب ال55ورك55ي ال55ذي ي55تحكم ف55ي اع55صاب االن55سان  .اس55تطاع ال55طبيب أن ي55خفف م55ن االم55ها
ب55واس55طة االدوي55ة ون55وع خ55اص م55ن ال55عالج وط55لب م55نها ال55راح55ة ال55تام55ة  .وخ55الل راح55تها اس55تطاع55ت م55ارث55ا ان
ت55كتب رس55ال55ة ال55ى روي ويله55لم تش55رح ف55يها ح55ال55تها  .والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ان م55ارث55ا روت ك55ان55ت ت55عان55ي م55ن ورم
س5رط5ان5ي ف5ي ث5دي5يها م5نذ اك5ثر م5ن عش5ري5ن س5نة وي5بدو ان ه5ذا ال5ورم ق5د اث5ر ف5ي ع5ظام5ها وظه5ره5ا ورج5لها
في االونة االخيرة باالضافة الى مشكلتها في االعصاب مما تسبب في االمها واوجاعها .
ك5ان5ت م5ارث5ا روت ت5أم5ل أن ي5تحسن ص5حتها بس5رع5ة وت5تشاف5ى ح5تى ت5كمل رح5لتها ال5ى س5ان ف5ران5سيسكو ث5م
أوري55غون ث55م ن55يواورل55نيز ث55م ال55ى ام55ري55كا ال55جنوب55ية ت55حقيقا ل55رغ55بة ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل  .ول55كن ص55حتها ب55دأت
ب5ال5تده5ور الس5ري5ع ب5ني ال5حني واالخ5ر وك5ان5ت ص5دي5قتها ه5نري5ت ع5لى ع5لم بخ5طورة ص5حتها  ،وم5ا ك5ان ي5خفف
آالمها هي جرعات من املسكن مورفني طبقا لتوصية طبيبها الدكتور الرسن .
ف 55ي ي 55وم  10اغس 55طس ع 55ام  1939ص 55ادف ذك 55رى م 55يالده 55ا ال 55ساب 55ع والس 55تون وبه 55ذه امل 55ناس 55بة اس 55تلمت
عش55رات رس55ائ55ل ال55تهنئة وال55برق55يات وب55اق55ات ال55ورد واله55داي55ا م55ن ش55تى ب55قاع ال55عال55م  .ك55ما ق55دم ل55ها ك55يكة ع55يد
امل55يالد ع55ليها ت55سعة ش55موع اس55تطاع55ت اط55فائ55ها ول55كن ل55م تس55تطع أك55ل ال55كيك  .ك55ان55ت ك55اث55ري55ن ب55ال55دوي55ن k
 atherin Baldwinت5شعر ب5ال5سعادة ال5غام5رة ل5وج5ود م5ارث5ا روت ف5ي م5نزل5ها ح5يث ك5ان5ت ت5عرف ج5يدا ً امل5قام
ال5عال5ي وال5رف5يع له5ذه امل5بلغة ال5فذة ف5ي ت5اري5خ االم5ر امل5بارك  .ل5رب5ما ش5عرت م5ارث5ا روت ان أي5ام5ها االخ5يرة ق5د
دن 55ى وك 55ان 55ت دوم 55ا ت 55تجة ف 55ي ص 55الت 55ها ل 55حضرة ب 55هاء اهلل ط 55ال 55بة ال 55عون وال 55عناي 55ة وال 55رح 55مة وامل 55غفرة م 55نه  .م 55ن
االدع55ية ال55تي ك55ان55ت ت55تلوه55ا ب55ينما ك55ان55ت ه55نري55ت ت55ضع ي55ده55ا ع55لى ج55بينها ال55وض55اح ال55دع55اء ال55تال55ي  " :م5ن
ان5هار ك5اف5ور ص5مدي5تك ف5اش5رب5ني ي5ا ال5هي وم5ن اث5مار شج5رة ك5ينون5تك ف5اط5عمني ي5ا رج5ائ5ي ،
وم5ن زالل ع5يون م5حبتك ف5اس5قني ي5ا ب5هائ5ي وف5ي ظ5ل ع5طوف5ة ازل5يتك ف5اس5كني ي5ا س5نائ5ي ،
وف5ي ري5اض ال5قرب ب5ني ي5دي5ك س5يرن5ي ي5ا م5حبوب5ي  ،وع5ن ي5مني ع5رش رح5متك ف5اج5لسني ي5ا
مقصودي … .والى سماء عنايتك عرجني يا باعثي … "
ف 55ي االي 55ام االخ 55يرة م 55ن ح 55يات 55ها امل 55جيدة اس 55تطاع 55ت م 55ارث 55ا روت ان ت 55كتب رس 55ال 55ة ب 55مساع 55دة ه 55نري 55ت ال 55ى
اق5رب5ائ5ها واص5دق5ائ5ها  .وت5عتبر ه5ذه ال5رس5ال5ة اخ5ر ك5لمات ص5درت ع5نها اع5رب5ت ف5يها ع5ن ش5كره5ا ال5عميق ل5كل
م55ن س55اع55ده55ا ع55لى اداء م55هام55ها ط55يلة ه55ذه ال55سنوات  .وك55ان55ت تتح55دث ع55ن ع55ظمة وج55الل ال55حياة ب55عد امل55وت
وكأنها ستدخل ذلك الرحاب الالمتناهي قريبا .
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ف 55ي ع 55صر ي 55وم  28س 55بتمبر ع 55ام 1939م وب 55كل ه 55دوء وس 55كينة ع 55رج روح 55ها ال 55طاه 55ر ال 55ى رح 55اب امل 55لكوت
االبهى لتنضم الى ثلة االولياء واالصفياء وتكون في محضر جمال االقدس االبهى .
وص55ل خ55بر وف55ات55ها ال55ى ح55ضرة ول55ي أم55راهلل  ،وت55أث55ر ال55هيكل االن55ور بش55دة م55ن ه55ذا امل55صاب الج55لل ح55يث ل55م
ي55كن م55توق55عا ً  ،وق55د أرس55ل ب55رق55ية إل55ى أح55باء ال55دول الش55رق55ية ب55ال55لغة ال55عرب55ية  ،وق55ليل م55ا ك55ان ح55ضرت55ه ي55رس55ل
ب5رق5يات ب5ال5لغة ال5عرب5ية ج5اء ف5يها  " :ال5ورق5ة ال5زك5ية  ،امل5بلغة ال5شهيرة  ،آي5ة االن5قطاع  ،م5شعل ال5حب
وال5وداد  ،م5ثال ال5شجاع5ة وال5وف5اء  ،ق5رة ع5يون اه5ل ال5بهاء  ،م5ارث5ا روت ق5د َص5عدت ال5ى أع5لى
رف55ارف الخ55لد  .اس55تقبلها اه55ل امل55أل االع55لى ب55نداء  ،م55رح55ى بِ 5
5ك ي55ا فخ55ر امل55بلغني وامل55بلغات ،
ِ
5سنت ي5ا م5ن أن ِ
ِ
ِ
5كليتك انج5ذاب5ا ً إل5ى م5لكوت رب االي5ات ال5بينات  ،ط5وب5ى ال5ف
5فقت ب
5سنت أح
أح
ط55وب55ى لِ 5
5ك م55ن ه55ذا امل55قام امل55شعشع امل55تعال55ى ال55باذخ امل55نيع  .ب55لغوا ع55موم االح55باء ل55زوم55ية
ان55عقاد اج55تماع55ات خ55صوص55ية ف55ي ع55موم ال55والي55ات م55دة اس55بوع55ني ك55ام55لني إع55زازا ً مل55قام55ها
الكريم ".

وإلى أحباء امريكا أرسل حضرته برقية باالنجليزية  ،وفيما يلي ترجمتها :
" إن االف امل5عجبني ب5مارث5ا روت ف5ي ش5تى ب5قاع ال5عال5م ال5بهائ5ي ي5نوح5ون وي5ندب5ون م5عي م5ن ال5نهاي5ة ال5دن5يوي5ة
ل5حيات5ها ال5بطول5ي  .إن ج5نود امل5أل االع5لى يه5تفون ب5قدوم5ها وت5بؤه5ا امل5قام ال5رف5يع ال5ذي ي5ليق ب5ها  .ل5قد ان5ضمت
ال5ى ك5وك5بة ال5خال5دي5ن .ان اج5يال املس5تقبل س5يضعون5ها ف5ي ط5ليعة اي5ادي ام5ر اهلل امل5بعوث5ة ب5ارادة ح5ضرة ع5بد
ال5بهاء ف5ي ال5قرن االول ال5بهائ5ي  .ك5ما ان ال5جيل ال5حال5ي م5ن امل5ؤم5نني وامل5ؤم5نات س5يعتبرون5ها أول وأي5نع ث5مرة
ل5عصر ال5تكوي5ن ل5دي5ن ح5ضرة ب5هاء اهلل .ي5رج5ى ت5رت5يب ج5لسة ت5أب5ني الئ5قة ف5ي مش5رق االذك5ار ع5لى ش5رف م5ن
أع55طت مج55دا ً خ55ال55دا ً ل55لجام55عة ال55بهائ55ية االم55ري55كية  .س55أش55ارك امل55حفل امل55رك55زي ب55تكال55يف ب55ناء ض55ري55حها ال55ذي
ي 55قع ف 55ي م 55كان ي 55عتبر م 55لتقى الش 55رق ب 55ال 55غرب ح 55يث ام 55ضت ف 55ي ه 55ات 55ني الجه 55تني ) الش 55رق وال 55غرب ( ك 55ل
حياتها وصرفت ّ
جل طاقاتها في تبليغ أمره العزيز ".
وم 55ع رح 55يل م 55ارث 55ا روت م 55ن ع 55ال 55م ال 55ناس 55وت ي 55كون امل 55جتمع ال 55بهائ 55ي ال 55عامل 55ي ق 55د ف 55ق َد ع 55نصرا ً ه 55ام5 5ا ً م 55ن
ع5ناص5ره  ،وم5بلغا ً ش5هيرا ً ش5جاع5ا ً ف5ذا ً ق5لما ي5لد ال5تاري5خ م5ثلهم  ،وس5تذك5ره5ا االج5يال ال5قادم5ة ع5لى ان5ها خ5ير
م5ن ف5دت ن5فسها ف5ي س5بيل ح5ضرة ب5هاء اهلل وك ّ5رس5ت ح5يات5ها ل5تبليغ أم5ره ال5كري5م  .ل5قد ك5ان5ت م5ثاال ل5لشجاع5ة
وال55وف55اء  ،و ش55عاع 5ا ً م55ن ال55نور اض55ائ55ت ت55لك ال55فترة م55ن ت55اري55خ أم55رن55ا ال55عزي55ز  .ل55قد دخ55لت ال55تاري55خ م55ن أوس55ع
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اب55واب55ه  ،وح55قا ً م55ا ك55ان ي55ليق ب55ها ت55بوءه55ا مل55قام أي55ادي أم55راهلل ب55عد وف55ات55ها واس55تحقاق55ها ل55قب ق55رة ع55يون اه55ل
ال55بهاء وفخ55ر امل55بلغني وامل55بلغات واي55ة االن55قطاع وم55شعل ال55حب وال55وداد  .ل55قد أط55رى ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ع55لى
املهاجرين واملبلغني في سبيل اهلل أمثال مارثا روت بهذا البيان :
" ال55 5تكبير وال55 5بهاء وال55 5تحية وال55 5ثناء ع55 5ليكم وع55 5لى ال55 5ذي55 5ن س55 5معوا وأج55 5اب55 5وا ن55 5داء رب55 5هم
وم5حبوب5هم وت5رك5وا أوط5ان5هم ون5سوا أوك5اره5م وف5دوا راح5تهم ورخ5ائ5هم وس5رع5وا إل5ى االق5ال5يم
ال5قاص5ية واالق5طار ال5شاس5عه ف5ي م5شارق االرض وم5غارب5ها ح5با ً هلل وخ5ال5صا ل5وج5هه وات5باع5اً
ألمره وإعزازا ً لدينه األعز االوعر االفخم االقدس الخطير " .
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أيادي أمراهلل  -دوروثي بيكر
1954 - 1898

في لوح لحضرة عبد البهاء مخاطبا ً إحدى إماء الرحمن تفضل بقوله املنيع :
" س 55تري 55ن ق 55ري 55با ً ظ 55هور ن 55ساء ق 55ان 55تات مش 55تعالت  ،ي 55كون 55ن م 55صدرا ً للفخ 55ر واالع 55جاب  ،ب 55ل ح 55يرة االخ 55ري 55ن ،
ي55صبحن م55ثل ال55شمعة امل55ضيئة وي55نطقن ب55ال55حجة وال55بره55ان " .ن55عم ان دوروث55ي ب55يكر  Dorothy Bakerه55ي
إح5دى ه5ذه ال5نساء ال5قان5تات ال5تي ك5ان5ت اي5ة االن5قطاع وم5شعل ال5حب وال5وداد ورم5زا ً للخ5لوص وال5تفان5ي ف5ي
خ55دم55ة أم55ر رب ال55عامل55ني  ،و ّم55بلغة ق55دي55رة وم5ّ 5روج55ة ش55هيرة وم55ن اي55ادي أم55راهلل امل55م ّيزي55ن ال55تي اع55تبرت أم55راهلل
حياتها ومماتها وشرفها وعزّها .
ف55 5ي شه55 5ر ف55 5براي55 5ر ع55 5ام  1954ك55 5ان55 5ت ال55 5سيدة ل55 5ول55 5ي م55 5اث55 5يوس  Loulie Mathewsوه55 5ي م55 5ن امل55 5ؤم55 5نات
االم55ري55كيات ف55ي م55حضر ح55ضرة ول55ي ام55راهلل ف55ي ح55يفا وق ّ 5دم55ت ل55ه ك55تاب 5ا ً ب55عنوان " ليس55ت ك55ل ال55بحار ف55يها
ل 55ئال› " ع 55ندئ 55ذ  ،ف 55جأة ت 55أث 55ر ال 55هيكل امل 55بارك  ،وت 55غيّر وج 55هه  ،ون 55ظر ال 55ى البح 55ر  ،وج 55ال ب 55بصره ن 55حو االف 55ق
ال5بعيد ث5م ق5ال  " :ول5كن البح5ر امل5توس5ط م5تبرك ب5وج5ود لؤلؤه ه5ي دوروث5ي " .ح5قا ك5ان5ت دوروث5ي
ب5يكر ل5ؤل5ؤة ث5مينة وج5وه5رة ف5ري5ده ع5شقت االم5ر امل5بارك وف5دت ن5فسها ف5ي س5بيله ع5ندم5ا س5قطت ط5ائ5رت5ها ف5ي
البح55ر ي55وم  10ي55ناي55ر  1954واس55تقر ج55سمها ال55نحيف ف55ي ق55عر ذل55ك البح55ر امل55تالط55م  ،وب55ذل55ك ت55حقق أم55لها
ورغ5بتها ف5ي ال5فداء ف5ي س5بيل ح5ضرة ب5هاءاهلل  .ل5قد ك5ان أم5ال أع5رب5ت ع5نه ف5ي ع5دة م5راس5الت  ،م5نها رس5ال5ة
ك5تبتها ف5ي ع5ام  1952ال5ى أي5ادي أم5راهلل اغ5نس ال5كسندر  Agnes Alexanderق5ال5ت ف5يها  :أرج5و م5نك
أن ت55دع55و اهلل أن ي55فدي55ني ف55ي س55بيل م55والن55ا ف55ي ح55يفا  ،وأن ي55ساع55دن55ي اهلل ف55ي أي55ة خ55دم55ة ي ّ 5عينه ل55ي م55والي
ح5تى أوف5ق ف5ي ت5خفيف ال5عبء ال5ثقيل امل5لقاه ع5لى ع5ات5قه  ".وف5ي رس5ال5ة اخ5رى ال5ى أم5ة ال5بهاء روح5ية خ5ان5م
ك55تبت ت55قول  " :ع55ندم55ا ت55قوم55ني ب55زي55ارة ض55ري55ح الج55مال امل55بارك ادع55ي اهلل ان ي55فدي55ني ف55ي س55بيل ول55ي ام55ره
العزيز ".

والدتها وطفولتها :
ول5دت دوروت5ي بيج5ر ب5يكر ف5ي م5دي5نة ن5يووارك ب5والي5ة ن5يوج5رس5ي ف5ي  21دي5سمبر ع5ام  1898ع5ن وال5دي5ن ه5ما
ه 55نري ول 55وي 55ال بيج 55ر ول 55م ي 55كون 55ا ب 55هائ 55يني ع 55ند والدت 55ها ول 55كن ج 55دت 55ها ال 55ن بيج 55ر وت 55سمى اي 55ضا م 55ام 55ا بيج 55ر
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 Mother Beecherك5ان ل5ها دور ك5بير ف5ي ت5رب5يتها وغ5رس ال5روح5ان5ية ف5ي وج5وده5ا  .ع5ندم5ا ك5ان ع5مره5ا ف5ي
اواخ 55ر العش 55ري 55نات ح 55لمت ج 55دت 55ها ) وال 55دة وال 55ده 55ا ( ب 55ظهور ش 55خص ع 55ظيم س 55يحقق الس 55الم وال 55عدال 55ة ف 55ي
ال55 5عال55 5م  ،وب55 5عد ارب55 5عني س55 5نة ع55 5ندم55 5ا س55 5معت ع55 5ن أم55 5ر ح55 5ضرة ب55 5هاء اهلل ورس55 5ال55 5ته وق55 5رأت ب55 5عض االل55 5واح
وامل55ناج55اة  ،ت55ذك55رت ذل55ك الح55لم ال55ذي راوده55ا م55نذ زم55ن ط55وي55ل وت55يقنت ان ج55مال ال55قدم ه55و امل55وع55ود ث55م ام55نت
ب55االم55ر امل55بارك وك5ّ 5رس55ت ح55يات55ها ف55ي س55بيله  .راس55لت ح55ضرة ع55بد ال55بهاء  ،وف55ي ع55ام 1897م اس55تلمت أول
ل5وح ب5اف5تخاره5ا م5ن ح5ضرة امل5ول5ى ث5م اس5تلمت ب5عد ذل5ك عش5رة ال5واح ع5لى االق5ل .وع5ندم5ا ش5عرت ال5ن بيج5ر
إن ح55فيدت55ها دوروث55ي ل55ها اس55تعداد روح55ان55ي وق55اب55لية ل55سماع ك55الم ال55حق  ،ق55ام55ت ب55ترب55يتها وال55ترك55يز ع55ليها .
أدرب دوروث5ي ل5تصبح اب5نتي ال5روح5ية  .س5وف ل5ن أك5ون وف5يّه ل5حضرة
ف5ي اح5دى امل5ناس5بات ق5ال5ت  " :س5وف ّ
ب5هاء اهلل اذا ل5م ت5تلقّ ح5فيدت5ي ال5تعال5يم ال5بهائ5يه ال5حقيقية  " .ل5قد ك5ان5ت ه5ناك راب5طة روح5ية م5تينة وق5وي5ة ب5ني
الج5دة وح5فيدت5ها  .واث5ناء ت5واج5د ح5ضرة ع5بد ال5بهاء ف5ي ن5يوي5ورك ع5ام  1912ق5ام5ت ال5ن بيج5ر ب5زي5ارت5ه وم5عها
ح 55فيدت 55ها دوروث 55ي .ك 55ان 55ت دوروث 55ي ع 55مره 55ا ارب 55عة عش 55ر رب 55يعا وخ 55جول 55ة ومح 55رج 55ة ف 55ي اج 55تماع ي 55ضم ال 55كبار
ودوم5ا ً ت5ذك5ر ع5ندم5ا دخ5لت ال5غرف5ة ال5تي ك5ان يتح5دث ف5يها ح5ضرة امل5ول5ى وم5دى ت5وت5ره5ا وح5رج5ها  .ول5كن اب5تسم
ل55ها ح55ضرة امل55ول55ى واش55ار ال55يها ب55املج› ال55ى ج55ان55به  .ك55ان55ت ف55ي ال55بداي55ة دوروث55ي خ55ائ55فة ل55رب55ما يتح55دث م55عها
ح 55ضرة ع 55بد ال 55بهاء وت 55شعر ب 55االح 55راج ول 55كن م 55ا ان ت 55جاه 55لها ح 55ضرة امل 55ول 55ى ح 55تى ش 55عرت ب 55ارت 55ياح  .ت 55قول
دوروث55ي  " :ان55ني ال ات55ذك55ر م55ا ق55ال55ه ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ف55ي ت55لك ال55ليلة  ،ول55كن ت55لك ال55ليلة ك55ان55ت ل55يلة والدت55ي
ال5روح5ية  ".وم5نذ ذل5ك ال5حني اع5تبرت ن5فسها ب5هائ5ية  .ت5رك5ت دوروث5ي ال5غرف5ة دون ان تتح5دث م5ع ح5ضرة ع5بد
ال5بهاء ول5عدة اي5ام ك5ان5ت خ5واط5ر ت5لك ال5ليلة امل5يمون5ة م5اث5لة ام5ام اع5ينها .أخ5يرا ً ك5تبت رس5ال5ة ال5ى ح5ضرة امل5ول5ى
اع5رب5ت ف5يها ع5ن رغ5بتها ف5ي خ5دم5ة االم5ر امل5بارك  ،وق5د ر ّد ع5ليها ب5رس5ال5ة ك5تبت بخ5ط ي5ده امل5بارك5ه وق5د ت5رج5مها
أح55د ام55ناء س55ره ال55ى االنج55ليزي55ة اع55رب ف55يها ال55غصن االع55ظم ب55أن55ه س55يدع55و اهلل ان ي55حقق ل55ها رغ55بتها  .ه55ذه
الرسالة موجودة االن في دار االثار التابعة للمحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة .
ب55عد ع55دة اي55ام م55ن ذل55ك ال55لقاء ف55ي ن55يوي55ورك ط55لب ح55ضرة امل55ول55ى ل55قاء ال55ن بيج55ر وق55د ج55اءت ف55ورا ل55الج55تماع
ب5حضرت5ه  .وم5ا ان دخ5لت ال5غرف5ة ح5تى رأت ال5غصن االع5ظم يتح5دث ال5ى ج5مع م5ن ال5ناس ول5كن ق5طع ح5دي5ثه
ون 55ظر ال 55يها ب 55صوره م 55فاج 55ئة وق 55ال " ل 55قد ط 55لبتك الق 55ول ل 55ك ان ح 55فيدت 55ك ه 55ي اب 55نتي  ،ع 55ليك ان ت 55درب 55يها م 55ن
اج55لي  ".وم55ع ه55ذا ال55تأك55يد م55ن ح55ضرة امل55ول55ى ق55ام55ت ال55ن بيج55ر ب55ترب55ية دوروث55ي ب55يكر ب55كل م55ا ت55ملك وزرع55ت
بذور االيمان في قلبها  ،وسقتها بمحبتها ورأفتها طوال السنوات القادمة وكانت حقا االم الحقيقيه لها .
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فترة الصبا والشباب والزواج
ام 55ضت دوروث 55ي ف 55ترة دراس 55تها االب 55تدائ 55ية وامل 55توس 55طة ف 55ي والي 55ة ن 55يوج 55رس 55ي وك 55ان 55ت دائ 55ما م 55تفوق 55ه ف 55ي
دروس55ها وت55ميل ال55ى االدب وح55فظ ال55شعر وت55رغ55ب ب55دراس55ة ال55حقوق ف55ي ال55جام55عة م55ثل وال55ده55ا  ،ول55كن وال55ده55ا
ه5نري بيج5ر ك5ان ي5عتقد ب5إن ع5مل امل5حام5اة ال ي5تناس5ب م5ع ط5بيعة امل5رأة وله5ذا ن5صحها ب5االن5ضمام ال5ى ك5لية
امل5درس5ني ن5ظرا ل5طبيعة دوروث5ي امل5ليئة ب5امل5حبة وص5فاء الس5ري5رة  .واخ5يرا ان5صاع5ت ل5رغ5بة وال5ده5ا ودخ5لت ك5لية
امل 55درس 55ني وك 55ان 55ت ت 55سمى

 . Montclair Normal Schoolوف 55ي ال 55كلية ت 55عزز اي 55مان 55ها ب 55حضرة ب 55هاء اهلل

واالم55ر امل55بارك ع55لى ال55رغ55م م55ن ان وال55دي55ها ل55م ي55كون55ا م55ؤم55نني ب55عد  ،ك55ما ت55عمقت اك55ثر واك55ثر ف55ي ف55هم وادراك
س55نا ول55كنه
امل55بادئ وال55تعال55يم االل55هية  .الج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ان دوروث55ي ك55ان ل55ها ش55قيق اس55مه دي55فيد وي55كبره55ا ّ 5
ك55ان ف55ي وادي اخ55ر وذي م55زاج م55تغير وب55عيد ك55ل ال55بعد ع55ن امل55سائ55ل ال55روح55ان55ية وك55ان يس55تهزأ م55ما ت55ؤم55ن ب55ه
دوروث5ي  .ت5قول ل5وي5ال وال5دة دي5فيد ودوروث5ي ب5أن ع5لى ال5رغ5م م5ن ان دي5فيد ك5ان االب5ن ال5بكر ف5ي االس5رة ول5كن
ك5نت اع5تبر دوروث5ي االب5نه االول5ى ح5يث ك5ان5ت ت5علوه ف5ي االخ5الق وال5روح5ان5ية وال5خصائ5ل الح5ميدة  .ف5ي ع5ام
 1919تخرجت من كلية املدرسني .
ف55ي ص55يف ع55ام 1920م اس55تطاع55ت دوروث55ي امل55شارك55ه ف55ي امل55درس55ة ال55صيفية ال55تي اق55يمت ف55ي گ55ري55ن اي55كر
 Green Acreوك 55ان 55ت مح 55ظوظ 55ة ب 55لقاء ال 55عدي 55د م 55ن االح 55باء امل 55ميزي 55ن وامل 55شهوري 55ن ف 55ي ال 55والي 55ات املتح 55دة
ان 55ذاك  ،وق 55د ازداد اش 55تعال ق 55لبها ب 55نار م 55حبة اهلل وان 55قلب ف 55ؤاده 55ا ش 55وق 55ا وانج 55ذاب 55ا ل 55آلث 55ار امل 55بارك 55ة واالم 55ر
االل5هي  .ف5ي  18اغس5طس م5ن ن5فس ال5سنة وق5د ب5لغت اح5دى وعش5ري5ن س5نة ك5تبت رس5ال5ة ال5ى ح5ضرة ع5بد
ال5بهاء ف5ي االراض5ي امل5قدس5ة ط5لبت م5نه االذن ل5زي5ارت5ه ف5ي ح5يفا وزي5ارة االم5اك5ن امل5قدس5ة ال5تي ط5امل5ا ك5ان5ت
ت5تمناه وتح5لم ب5ه  .ول5كن ع5ندم5ا أرس5لت ال5رس5ال5ة ل5م ت5تلقى ال5رد ح5تى ج5اءه5ا ال5خبر الح5زي5ن ف5ي ال5سنة ال5تال5يه
بوفاة حضرة املولى مما أغرقها في بحر من االحزان واآلالم .
ف5ي شه5ر ي5ون5يو ع5ام  1921ت5زوج5ت م5ن ش5خص ي5دع5ى ف5ران5ك ب5يكر  F rank Bakerوك5ان ي5كبره5ا ب5تسع
س55نوات ول55ه ط55فل وط55فله م55ن زوج55ته ال55تي ت55وف55يت ن55تيجة م55رض ع55ضال وك55ان ي55عمل م55دي55را ً مل55صنع ي55نتج ال55خبز
ومش55تقات55ه ول55م ي55كن ح55ينها ب55هائ55يا ً ول55كنه أع55جب ب55شخصية وروح55ان55ية دوروث55ي  ،وق55د ق55بلته ح55يث وج55دت ف55يه
ال 55وع 55ي وال 55بلوغ وال 55سكون وال 55طمأن 55ينة  .ك 55ان 55ت واث 55قة ان ح 55ضرة ب 55هاء اهلل س 55وف ي 55نور ق 55لبه ب 55نور االي 55مان
واالي5قان وه5ذا م5ا ح5دث ف5عال ف5يما ب5عد  .اس5تطاع5ت دوروث5ي ان ت5سكن ق5لب زوج5ها وك5ان5ت س5عيده ب5زواج5ها ،
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وق55د ق55بلت ت55رب55ية ال55طفلني وه55ما س55اره وك55ون55راد ب55صدر رح55ب وك55ان55ت ت55قرأ ل55هم اج55زاء م55ن ت55اري55خ ال55نبيل وت55ثير
ال55روح55ان55ية وال55بطول55ة وال55فداء ف55ي اف55ئده ق55لوب55هم  .ك55ما اس55تطاع55ت ت55دري55جيا ً ان ت55زرع شج55رة االي55مان ف55ي ق55لب
زوج 55ها وت 55سقيها ب 55حكمتها وم 55حبتها وك 55ان 55ت ت 55شجعه ع 55لى خ 55دم 55ة االن 55سان 55ية م 55ن ك 55ل ل 55ون وع 55رق ودي 55ن  .ك 55ما
كانت تعقد جلسات تبليغ في املنزل وتسعى جاهدة لنشر وترويج الكلمة الطيبة االلهية .
ب5عد س5نة م5ن زواج5ها ان5تقلت م5ن م5ون5تكلير ف5ي ن5يوج5رس5ي ال5ى م5نطقة ب5اف5ال5و

 Buffaloف5ي ن5يوي5ورك وف5ي

شه 55ر م 55اي 55و ع 55ام 1922م رزق 55ت ب 55أول ط 55فله ل 55ها وس 55ميت وي 55نفردل 55وي 55س  W inifred Louiseوف 55ي شه 55ر
ن 55وف 55مبر م 55ن ع 55ام  1923رزق 55ت ب 55طفل اخ 55ر اس 55مته ول 55يام  W illiamاو ب 55ل  Billك 55ما ي 55سمى  ،وك 55ان 55ت
ت5قضي وق5تها ف5ي ت5رب5ية ارب5عة اط5فال ف5ي م5نزل ك5بير نس5بيا ًوب5ه دوران وخ5مس غ5رف  .والج5دي5ر ب5ال5ذك5ر ان
ج55دت55ها م55ام55ا بيج55ر  M other Beecherك55ان55ت ت55شغل وق55تها ف55ي ال55تبليغ وال55تجول ف55ي م55ناط55ق م55ختلفه م55ن
ال5والي5ات املتح5ده وك5ندا ف5في ع5ام  1925ش5ارك5ت ب5امل5ؤت5مر ال5ساب5ع عش5ر ال5ذي ع5قد ف5ي گ5ري5ن اي5كر Green
 Acreواس 55تمرت ف 55ي ال 55سفر ف 55ي ان 55حاء م 55تفرق 55ة م 55ن ال 55والي 55ات وه 55ي ف 55ي س 55ن ال 55خام 55سة وال 55ثمان 55ني وك 55ان 55ت
تحكي عن ذكرياتها مع حضرة

عبد البهاء .

م5ن امل5آس5ي ال5تي وق5عت خ5الل ال5سنوات االول5ى م5ن اق5ام5تها ف5ي ب5اف5ال5و ب5نيوي5ورك ه5ي وف5اة س5ارة اب5نة ف5ران5ك
ن5تيجة م5رض س5رط5ان ال5دم ع5ام  1926وك5ان ع5مره5ا ع5ندئ5ذ ث5الث5ة عش5ر ع5ام5ا  .ه5ذه ال5فاج5عة ك5ان5ت ل5ها االث5ر
ال5كبير ف5ي ن5فسية وال5ده5ا وف5ي دوروث5ي اي5ضا ح5يث غ5رق5ا ف5ي بح5ر م5ن االالم واالح5زان  ،ع5لما ً ب5أن5ه ق5بل ع5دة
اشه55ر م55ن وف55ات55ها ق55ال55ت ل55دوروث55ي ان55ها ب55هائ55يه وت55ؤم55ن ب55الج55مال امل55بارك  .م55ن املعج55زات ال55تي رأت55ها دوروث55ي
ب5عينها ب5عد ع5دة اي5ام م5ن وف5اة س5ارة ت5روى ل5نا ح5كاي5ة ت5قول ف5يه ب5أن5ه ك5ان ال5وق5ت م5نتصف ال5ليل واث5ناء ن5وم5ها
5ور ش5دي5د ال5ضياء ل5غرف5تها ف5اس5تيقظت ب5ينما ك5ان ف5ران5ك ن5ائ5ما  .ذه5بت ل5تبحث ع5ن م5صدر
ف5ي م5نزل5ها ن5فذ ن ٌ
ال5نور ف5وج5دت5ه ي5أت5ي م5ن ن5اف5ذة ال5غرف5ة ف5ذه5بت ل5تغطيته ب5الس5تائ5ر ول5كنها ف5وج5ئت ب5سارة ت5أت5يها م5ن خ5الل ه5ذا
ال 55نور املض› وه 55ي ف 55ي غ 55اي 55ة الس 55رور وال 55حبور  ،واالب 55تسام 55ة ت 55علو ش 55فتيها  ،وه 55ي ف 55ي ح 55ال 55ة رق 55ص وع 55لى
رأس 55ها اك 55ليل م 55ن ن 55بات ال 55كرم 55ة وال 55لبالب وف 55ي ي 55ده 55ا س 55لة ب 55ها ورود وأزه 55ار  .ن 55ظرت س 55ارة ال 55ى دوروث 55ي
وق5ال5ت  " :أن5ا س5عيده ج5دا ً  ،ان5ظرى ل5دي ك5ل ال5زه5ور ال5تي اردت5ها  ".ث5م ن5ظرت ال5ى وال5ده5ا ال5ذي ك5ان ن5ائ5ما
وق55ال55ت ل55دوروث55ي  " :ق55ول55ي ل55ه ان55ني س55عيدة ج55دا " .ث55م اس55تدارت ورج55عت ال55ى الخ55لف وه55ي ت55رق55ص و ذه55بت
ف55ي ن55فس م55سير ال55نور املض› ث55م اخ55تفت  .أي55قظت دوروث55ي زوج55ها ف55ران55ك ف55ورا ً وق55ال55ت ل55ه م55ا رأت وه55ي ف55ي
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ح55ال55ة ذه55ول  ،وت55يقنا ب55أن اهلل ال55علي ال55قدي55ر س55يشمل س55ارة ال55عزي55زة ب55رح55مته وع55فوه وإح55سان55ه وه55ي االن ال
شك في بحبوحة الفردوس في امللكوت االبهى مع املقربني واملخلصني .
ه5ذه ال5حادث5ة أ ّدت ال5ى ت5مسك وانج5ذاب دوروث5ي وزوج5ها ف5ران5ك ب5ال5روح5ان5ية ب5شكل اك5بر واالي5مان ب5قدرة اهلل
وق5وت5ه وج5بروت5ه ف5ي ج5ميع م5ناح5ي ال5حياة  .ق5ام5ا ب5ترت5يب وع5مل ج5لسات ت5بليغ

) ف5اي5ر س5اي5د ( ف5ي م5نزل5هم

ب55 5صورة م55 5نتظمة  .وف55 5ي ن55 5وف55 5مبر ع55 5ام  1926ان55 5تخبت دوروث55 5ي ع55 5ضوه ب55 5دال م55 5ن ع55 5ضو آخ55 5ر ف55 5ي امل55 5حفل
ال55روح55ان55ي مل55نطقة ب55اف55ال55و ف55ي ن55يوي55ورك وي55عتبر ه55ذا اول م55نصب اداري ت55تبوؤه55ا وع55مره55ا ل55م ي55تجاوز ال55ثام55نه
والعشرين عاما ً .

تطورها الروحاني وفعالياتها :
ك5ان5ت ل5وف5اة س5ارة اب5نة ف5ران5ك ص5دم5ة ك5بيره ع5لى ن5فسيته  ،وه5و ال5ذي س5بق ان ف5قد زوج5ته االول5ى ووال5دت5ه ،
وله55ذا أراد ان يتخ55طى وي55بتعد ع55ن امل55كان ال55ذي يح55مل ف55يه ذك55ري55ات م55ؤمل55ة  .ق55ام ل55عدة اس55اب55يع ب55ال55بحث ع55ن
م 55كان م 55ناس 55ب يس 55تطيع ف 55يه ان ي 55بني م 55صنعا الن 55تاج ال 55خبز ومش 55تقات 55ه وأخ 55يرا ً اخ 55تار م 55دي 55نه ل 55يما lima
ب55والي55ة اوه55اي55و  Ohioوان55تقل ال55يها ب55عد ت55سعة اشه55ر م55ن وف55اة اب55نته  .خ55الل ال55سنة االول55ى م55ن اق55ام55تهم ف55ي
ل 55يما ل 55م ت 55كن ه 55ناك ج 55ام 55عة ب 55هائ 55يه ف 55ي ت 55لك امل 55دي 55نة وله 55ذا ان 55ضمت دوروث 55ي ال 55ى ج 55معية امل 55علمني واس 55تغلت
وق 55تها ف 55ي ف 55عال 55يات ه 55ذه الج 55معية وك 55ان ل 55ها دور ف 55عال ف 55ي اع 55ادة ت 55نظيمها وتح 55ري 55ك ف 55عال 55يات 55ها  .ان 55تخبت
دوروث5ي رئ5يسه له5ذه الج5معية وق5د ن5ظمت ع5دة اج5تماع5ات الول5ياء االم5ور وأم5هات االط5فال وامل5درس5ني ل5تبادل
وجهات النظر نحو افضل طريقة لتعليم ابنائهم .
وخ 55الل ال 55سنة االول 55ى م 55ن اق 55ام 55تهم ف 55ي ل 55يما ج 55اءت 55هم م 55ام 55ا بيج 55ر  Mother Beeckerوق 55د ب 55لغت ال 55ثام 55نة
وال55ثمان55ني ع55ام55ا وظه55ر ع55ليها ع55الم55ات ال55ضعف واله55رم  .ط55لبت م55نها دوروث55ي االق55ام55ة م55عها ف55ي امل55نزل وق55د
ف5رح5ت م5ام5ا بيج5ر م5ن ه5ذا ال5طلب وخ5اص5ة ان5ها س5تكون ب5ال5قرب م5ن ح5فيدت5ها وس5تعمل ع5لى ت5شجيعها ل5لقيام
ب 55الخ 55دم 55ات االم 55ري 55ة وت 55نمية ال 55قوى ال 55روح 55ان 55ية امل 55كنون 55ة ف 55يها  .ف 55ي ب 55داي 55ة ع 55ام 1929م ذه 55بت دوروث 55ي ال 55ى
ال55طبيب ل55لفحص ال55عام  ،وب55عد ال55كشف ع55لى ال55صدر ق55ال ل55ها ال55طبيب إن55ها ت55عان55ي م55ن م55رض الس55ل  .ك55ان
ال55خبر ك55ال55صاع55قة ل55ها ول55كنها ت55مال55كت ن55فسها ن55تيجة اي55مان55ها ال55راس55خ ب55االرادة االل55هية وب55ال55قضاء وال55قدر ول55م
ت 55بح به 55ذا ال 55خبر ل 55زوج 55ها  .وم 55ع ح 55لول اي 55ام ال 55رض 55وان ذه 55بت ال 55ى ش 55يكاغ 55و ل 55لمشارك 55ة ف 55ي م 55ؤت 55مر ال 55وك 55الء
ال5سنوي واي5ضا ل5لتأم5ل وال5تفكر ولتج5دي5د ال5روح5ان5ية  .ش5ارك5ت ب5كل ع5زي5مة ف5ي ج5ميع ج5لسات امل5ؤت5مر خ5الل
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االي 55ام ال 55ثالث 55ة ودع 55ت اهلل ال 55علي ال 55قدي 55ر ان ي 55منحها ال 55صحة وال 55عاف 55ية  .وي 55روي ب 55ان 55ه ف 55ي إح 55دى الج 55لسات
دع5يت للح5دي5ث وق5د ت5قدم5ت ب5عد أن ت5م ت5عري5فها ب5أن5ها ح5فيدة م5ام5ا بيج5ر  ،ل5قد إن5ساب م5نها ال5كلمات ب5شكل
ج5ميل وط5لق وق5د أع5جب الج5ميع ب5مقدرت5ها ع5لى الح5دي5ث وال5تعبير وال5روح5ان5ية ال5تي ك5ان5ت م5نبعثة م5نها وي5مكن
اعتبار هذه اول مرة تتحدث فيها دوروثي في اجتماع بهائي عام على الرغم من عدم اعدادها له .
ع5ادت دوروث5ي ال5ى ل5يما وه5ي م5صممة ع5لى ان ت5قضي م5ا ت5بقى ل5ها م5ن ع5مر ف5ي س5بيل م5حبة ج5مال ال5قدم
وخ5دم5ته وع5بودي5ته  .ك5ان5ت ت5رغ5ب ب5كتاب5ة ق5صص ل5الط5فال ح5ول ت5اري5خ االم5ر امل5بارك ول5كن م5راج5عها ف5ي ه5ذا
ال55خصوص ك55ان55ت ش55حيحه  ،وله55ذا ق55ام55ت ب55كتاب55ة رس55ال55ة ال55ى ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ألول م55رة ط55ال55بة اله55داي55ة
والتوجيه وقد جاء الرد من حضرة املولى بتاريخ  6يونيو  1929حيث ذكر :
" زم 55يلتي ال 55عزي 55زة  ،ه 55ناك ت 55اري 55خ ش 55ام 55ل وم 55وث 55ق ل 55الم 55ر امل 55بارك ت 55م إع 55داده ب 55ال 55لغة ال 55فارس 55ية وأع 55تقد ان 55ه
ب5املس5تقبل ال5قري5ب س5يتم ت5رج5مته  .ان5ني واث5ق ب5ان5ه ح5امل5ا ي5تم ط5باع5ته ف5سوف ت5حصلني ع5لى م5ا ت5ري5دي5ن ال5ى
ح5د ك5بير  .س5أت5لو ال5دع5اء وامل5ناج5اة ف5ي ال5عتبات امل5قدس5ة ح5تى ت5وف5قي ف5ي أداء خ5دم5ات م5ميزه ل5الم5ر ال5عزي5ز
االلهي  .أخوك الحقيقي شوقي ".
ب5داي5ة ق5ام5ت ب5ترت5يب ج5لستني ل5لتبليغ وك5ان5ت ال5دع5وة م5فتوح5ه للج5ميع وش5ارك ف5يه ع5دد ق5ليل اس5تمعوا ألول م5رة
ال 55ى رس 55ال 55ة ح 55ضرة ب 55هاء اهلل وت 55عال 55يمه واح 55كام 55ه ول 55كن ال 55تجاوب ل 55م ي 55كن م 55شجعا وله 55ذا ق 55ررت دوروث 55ي ان
ت55قضي اوق55ات55ها ب55دراس55ة االث55ار امل55بارك55ة م55ع ج55دت55ها م55ام55ا بيج55ر  .ك55ان55ت ت55قضي ي55وم55يا س55اع55ة ك55ام55لة ب55قراءة
ودراسة الواح جمال املبارك والغصن االعظم ومعها جدتها وكانت تستمتع بقراءة لوح أحمد تحديدا ً .
وم5ع م5رور ال5وق5ت ب5دأت ص5حتها ت5تحسن  ،وش5عرت ب5ال5نشاط وال5قوة ي5عود أط5راف5ها  ،وي5بدو ان م5رض الس5ل
ش5خصه ال5طبيب ق5د ت5الش5ى .ال ش5ك ان االدع5ية وامل5ناج5اة وع5ناي5ة ورح5مة ح5ضرة ب5هاء اهلل ك5ان5ت ش5ام5لة
ال5ذي ّ5 5
لحالها  ،وان اهلل العلي القدير قد استجاب لرغبات العديد من الذين تلوا االدعية لصحتها وعافيتها .
ف5ي اك5توب5ر ع5ام 1929م ب5دأ االق5تصاد االم5ري5كي ب5ال5تراج5ع واالن5حسار  ،ث5م ب5دأ ال5كساد ي5عم ج5ميع ال5والي5ات
5رف ب 55ال 55كساد ال 55عظيم ف 55ي ت 55اري 55خ ال 55والي 55ات املتح 55دة  .ال 55عدي 55د م 55ن الش 55رك 55ات وامل 55ؤس 55سات اع 55لنت
وه 55و م 55ا ُع َ 5
اف55الس55ها  ،وف55قد االف ال55ناس وظ55ائ55فهم  ،ول55كن وض55ع ف55ران55ك ك55ان أف55ضل نس55بيا م55ن غ55يره ح55يث ح55اف55ظ ع55لى
م5خبزه ال5ذي ك5ان ش5ري5كا ف5يه ول5م ي5فقد وظ5يفته ب5ل س5اع5د االخ5ري5ن ف5ي م5حنتهم وق5دم ل5هم ال5عون وامل5ساع5دة
م55ما أكس55به س55معة ط55يبة ب55ني ال55ناس  .اس55تمرت دوروث55ي ف55ي دراس55ة االث55ار امل55بارك55ة وال55تاري55خ ال55بهائ55ي ب55كل
ش5غف ورغ5بة ك5ان5ت ت5عد ن5فسها لخ5دم5ات ف5ي املس5تقبل  .م5ن أول5ى امل5دارس ال5بهائ5يه ال5صيفية ال5تي ش5ارك5ت
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ف55يها ك55ان55ت امل55درس55ة ال55تي ع55قدت ف55ي شه55ر اغس55طس ع55ام  1931ب55منطقة ل55وه55لن وق55د ال55قت م55حاض55رة ع55ن
ت55اري55خ ال55نبيل الق55ت اس55تحسان امل55شارك55ني مل55ا ك55ان55ت ت55تميز ب55ه م55ن ط55الق55ة ال55لسان وس55عة امل55عرف55ة رغ55م ص55غر
5وج55هة للش55باب
س55نها  ،وله55ذا ط55لب م55نها ال55تدري55س ل55لسنتني ال55تال55يتني  .وف55ي ع55ام 1933م ع55ملت ك55مرش55دة ومّ 5
ف55ي ل55وه55لن ح55يث ك55ان55ت ت55حث الش55باب وت55شجعهم ع55لى ال55قيام ب55الخ55دم55ة م55ن خ55الل ق55راءت55ها ودراس55تها م55عهم
ل5كتاب م5طال5ع االن5وار  ،وم5ن خ5الل ش5رح5ها ل5حياة ال5صنادي5د واالب5طال االوائ5ل ف5ي ال5تاري5خ ال5باب5ي وال5بهائ5ي
ك5ان5ت تله5ب م5شاع5ر الش5باب وت5جعلهم يفتخ5رون ب5ان5تمائ5هم ال5دي5ني وي5تمنون ال5تضحية ف5ي س5بيل م5حبوب5هم
االبهى .
ف55ي شه55ر اغس55طس ع55ام  1932ت55وف55يت ج55دت55ها م55ام55ا بيج55ر  M other Beecherع55ن ع55مر ن55اه55ز ال55واح55د
وال55تسعني ع55ام55ا ً وق55د أرس55ل ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل رس55ال55ة ت55عزي55ة ل55دوروث55ي ع5بّر ف55يها ع55ن ح55زن55ه الش55دي55د ب55وف55اة
ج55دت55ها  ،وأش55ار ال55ى م55ناق55بها وإي55مان55ها والخ55دم55ات الج55ليلة ال55تي ادت55ها ل55الم55ر االل55هي ودع55اه55ا ال55ى االق55تداء
ب55ها  .ك55ان55ت م55ام55ا بيج55ر امل55شجعة ال55رئ55يسية ل55دوروث55ي ف55ي اداء خ55دم55ات55ها  ،وك55ان55ت ت55عتبره55ا م55ثاال ي55حتذى ب55ها
ولهذا تركت بصماتها في حياتها حتى ايامها االخيرة .
اس5تمرت دوروث5ي ف5ي م5مارس5ة ح5يات5ها ال5عادي5ة ف5ي م5دي5نة ل5يما  L imaب5والي5ة اوه5اي5و وك5ان5ت ت5رك5ز ن5شاط5ها
ع5لى ت5رب5ية االط5فال والش5باب وال5تبليغ ح5تى ب5لغ ع5دد االح5باء ال5بال5غني ت5سعة وعش5ري5ن ش5خصا وله5ذا ق5رروا
ت5أس5يس م5حفل روح5ان5ي وق5د ت5أس5س امل5حفل ف5ي رض5وان ع5ام  1934وك5ان5ت ج5هود دوروث5ي واض5حة ف5ي ل5م
ش 55مل االح 55باء وت 55رغ 55يبهم وت 55شكيل امل 55حفل  .خ 55الل ع 55ام 55ي  1934و  1935ب 55دأت دوروث 55ي ب 55التح 55رك خ 55ارج
م55دي55نتها ل55يما  L imaوك55ان55ت م55دي55نة دي55تروي55ت  Detroitاول مح55طة ل55ها ح55يث ال55قت س55بع م55حاض55رات ث55م
ذه55بت ال55ى م55دن اخ55رى م55ثل  :ك55ليفـالن55دClevelandوم55يلواك55ي  Milwaukeeودي55تون  Daytonوبتس55برغ
 Pittsburgوك 55ان 55ت مح 55ل ت 55رح 55اب الج 55ميع ن 55ظرا ً مل 55ا ك 55ان 55ت ت 55تمتع ب 55ه م 55ن روح 55ان 55ية م 55ميزة  ،ون 55فاذ ب 55صيرة ،
5عمق ف5همها ل5الم5ر امل5بارك  ،وح5صلت ع5لى امل5عان5ي ال5ثمينة امل5كنون5ة ف5ي
وط5الق5ة ل5سان وخ5اص5ة ان5ها االن ق5د ت ّ
االث55 5ار امل55 5بارك55 5ة  .ف55 5ي شه55 5ر ن55 5وف55 5مبر ع55 5ام  1935رغ55 5بت ب55 5زي55 5ارة ال55 5عتبات امل55 5قدس55 5ة وارس55 5لت رس55 5ال55 5ة به55 5ذا
الخصوص الى حضرة ولي امر اهلل وجاءها الجواب التالي :
" اش55كرك ك55ثيرا ً ع55لى خ55دم55ات55ك امل55ميزة ل55الم55ر االل55هي خ55الل ال55سنوات االخ55يرة  .ان55ك ح55قا تس55تحقني زي55ارة
ح 55يفا ل 55تضعي ج 55بني ال 55شكر ع 55لى ال 55عتبة امل 55قدس 55ة االل 55هية  .ول 55كن أع 55تقد ي 55قينا ً ب 55أن 55ه اذا قّ 5 5دم ِ 5
5ت ج 55زءا م 55ن
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م5صاري5ف ال5سفر ال5ى ال5صندوق امل5رك5زي ل5تغطية العج5ز امل5وج5ود ف5يه س5يكون خ5دم5ة ل5لمصال5ح االم5ري5ة وف5يه
ثواب كبير  .ساتلو الدعاء واملناجاة نيابة عنك في العتبات املقدسة  .اطمئني  .شوقي ".
وع55لى ال55رغ55م م55ن خ55يبة أم55لها ف55ي زي55ارة أش55رف ب55قاع االرض  ،ول55كن س55عادت55ها ك55ان55ت غ55ام55رة ف55ي م55ساع55دة
ال55صندوق امل55رك55زي ح55يث ك55ان55ت ال55حاج55ة م55اس55ة ان55ذاك الت55مام مش55رق اذك55ار وي55لمت ف55ي ش55يكاغ55و  ،وق55د ث5ّ 5من
ح 55ضرة امل 55ول 55ى ف 55ي رس 55ال 55ة اخ 55رى م 55وق 55فها  ،وأك 55د ل 55ها ب 55أدع 55يته املس 55تمرة ف 55ي االع 55تاب امل 55نورة ال 55عليا ح 55تى
ي5شملها ال5طاف وع5ناي5ات ج5مال ال5قدم  .ف5ي ص5يف ع5ام  1936ش5ارك5ت م5رة اخ5رى ف5ي امل5درس5ة ال5بهائ5ية ف5ي
5شجعة الش 55باب ف 55ي االق 55تداء
ل 55وه 55لن  ،وه 55ذه امل 55رة تح 55دث 55ت ع 55ن أه 55مية ال 55توك 55ل ع 55لى اهلل واالن 55قياد الوام 55ره  ،م ّ 5
ب5االب5طال االوائ5ل ف5ي ال5ظهور ال5باب5ي وال5بهائ5ي  .ك5ان5ت ت5ثير امل5شاع5ر ُوتله5ب االف5ئدة ب5ما ت5ملكه م5ن ف5صاح5ة
ال55لسان وق55وة ال55تعبير م55مزوج55ة ب55وق55ار وه55يبه ه55ي م55ن س55مات امل55ؤم55نني  .ك55ما ك55ان55ت ت55ؤم55ن إي55مان 5ا ً ش55دي55دا ً ب55ما
ت55قول55ه وت55عتقد ب55ه  ،وله55ذا ك55ان ي55تأث55ر ك55ل م55ن يس55تمع ال55يها  .وف55ي ن55فس ال55سنة ش55ارك55ت اي55ضا ف55ي امل55درس55ة
ال5بهائ5ية ف5ي گ5ري5ن اي5كر  ،وأل5قت ع5دة م5حاض5رات الق5ت اس5تحسان الج5ميع  .م5ن امل5شارك5ني ف5ي ه5ذه ال5دورة
ك 55ان ل 55وي 55س ج 55ري 55جوري  Louis Gregoryال 55ذي م 55نح ل 55قب أي 55ادي أم 55ر اهلل ب 55عد وف 55ات 55ه ع 55ام  1951وق 55د
اس 55تحسن خ 55طب ال 55سيدة دوروث 55ي ب 55يكر وأط 55رى ع 55ليها ك 55ثيرا ً  .وتج 55در االش 55ارة أي 55ضا ً ان ف 55ي ب 55داي 55ة ع 55ام
 1937ت5م ل5قاء ف5ي ن5يوي5ورك ب5ني دوروث5ي ب5يكر وم5ارث5ا روت ع5لى م5ائ5دة اف5طار وك5لتا ال5شخصيتني ك5ان5ت م5ن
ن5خبة امل5ؤم5نات ال5قان5تات ال5الت5ي ض5ر ّب5ن أروع االم5ثلة ف5ي الخ5دم5ة وال5تفان5ي وان5كار ال5ذات ب5ل وخ5دم5ة البش5ري5ة
 ،وال55الت55ي اش55ار ال55ي ّهن ح55ضرة ع55بد ال55بهاء ف55ي ل55وح55ه امل55بارك  " :ف5اط5مئني ي5ا أم5ة اهلل ان ه5ذا ال5فضل
سيش55رق ان55واره ع55لى ال55غرب وي55بعث اهلل ت55لك ال55نفوس ب55قوى روح55ان55ية وت55أي55يدات م55لكوت55ية
وه55مم ع55ال55ية ووج55وه ن55وران55ية وق55لوب رح55مان55ية وارواح س55بحان55ية وس55نوح55ات وج55دان55ية  ،ان
ربك ملقتدر قدير ".
ف 55ي اواس 55ط شه 55ر م 55ارس ع 55ام  1937ك 55تبت دوروث 55ي م 55رة اخ 55رى رس 55ال 55ة ال 55ى ح 55ضرة امل 55ول 55ى ش 55رح 55ت ف 55يها
ال5فعال5يات ال5تي ق5ام5ت ب5ها واالوض5اع ال5سائ5دة ف5ي م5دي5نتها ل5يما  Limaح5يث ان رج5ال ال5دي5ن امل5سيحيني
ب5دأوا ب5امل5عارض5ة واي5جاد ج5و غ5ير و ّدي م5عها وق5ام5وا اي5ضا بتح5ري5ك مج5موع5ة م5ن ال5ناس ض5د ال5فكر ال5بهائ5ي
وط5لبت ف5ي ن5هاي5ة رس5ال5تها ال5دع5اء ل5ها ف5ي االع5تاب امل5قدس5ة  ،وأي5ضا ال5سماح ل5ها ب5ال5زي5ارة إن أم5كن  .ج5اءه5ا
ال5رد ب5تاري5خ  3اب5ري5ل  1937م5ن س5كرت5ير ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل ال5ذي أع5رب ب5ال5نياب5ة ع5ن ح5ضرت5ه ع5ن ع5ميق
ف5رح5ه وس5روره م5ن ت5قدم وت5طور االم5ر امل5بارك ف5ي م5نطقتها  ،وأي5ضا ع5ن ج5زي5ل ش5كره وام5تنان5ه ع5ن الخ5دم5ات
١١٢

ال5عظيمة ال5تي ت5ؤدي5ها وال5تي ت5عتبر ت5اري5خية وس5وف ت5أت5ي أك5لها ف5ي ال5وق5ت امل5ناس5ب .ك5ما أكّ 5د ح5ضرة امل5ول5ى
ب5ان5ه س5يتلو ال5دع5اء امل5ناج5اة ف5ي االع5تاب امل5قدس5ة ح5تى ي5شملها ح5ضرة ب5هاء اهلل ب5ال5طاف5ه وع5ناي5ته وت5أي5يده
وت 55وف 55يقه  .وأش 55ار ب 55أن 55ه س 55يذك 55ر أح 55باء م 55دي 55نة ل 55يما ف 55ي أدع 55يته وي 55طلب ل 55هم ال 55تأي 55يد وال 55توف 55يق  .وف 55ي ن 55هاي 55ة
ال55رس55ال55ة ّرح55ب س55كرت55ير ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ب55ال55نياب55ة ع55ن ح55ضرت55ه ب55قدوم55ها ال55ى االراض55ي امل55قدس55ة خ55الل
الخ5ري5ف ال5قادم  .وق5د ك5تب ح5ضرة امل5ول5ى ب5قلمه امل5بارك ف5ي ن5هاي5ة ال5رس5ال5ة س5طري5ن أع5رب ف5يها ع5ن ت5رح5يبه
بقدومها لالراضي املقدسة وتقديره لخدماتها العظيمة .
رس5ال5ة ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل وس5كرت5يره ك5ان5تا ل5هما أشّ 5د ال5تأث5ير ف5ي م5عنوي5ات دوروث5ي ون5شاط5ها  ،ف5قد شّ 5دت
ال 55عزم ع 55لى امل 55ضي ق 55دم5 5ا ً ف 55ي ت 55بليغ أم 55راهلل ونش 55ر ال 55نفحة امل 55سكية االل 55هية واالس 55تعداد ل 55زي 55ارة االع 55تاب
امل5قدس5ة  ،ع5لى ال5رغ5م م5ن ق5يام رج5ال ال5دي5ن ض5ده5ا وم5حاول5ة اي5ذاءه5ا  .م5ن م5ظاه5ر ه5ذا االي5ذاء ان5هم ق5ام5وا
ب 55إي 55عاز ال 55ناس ف 55ي ك 55ل م 55كان ب 55عدم الش 55راء م 55ن م 55خبزه 55م ال 55ذي ك 55ان ي 55عرف ب 55اس 55م  Blezol Bakeryألن
ص55اح55بها ب55هائ55ي  .ه55ذه امل55قاط55عة م55ن ق55بل ال55كثير م55ن امل55واط55نني ك55ان ل55ها االث55ر ع55لى ال55وض55ع امل55ال55ي ل55لمخبز
وف5ي أس5رة ب5يكر م5ما اس5تدع5ت دوروث5ي ان ت5عيد ال5نظر ف5ي زي5ارت5ها ل5حيفا وع5كا  .ك5ما س5رت ال5شائ5عات ف5ي
ل5يما ب5أن أس5رة ب5يكر م5ن م5ناص5ري ال5نازي5ة االمل5ان5ية وأح5يان5ا ان5هم ش5يوع5يون  .الج5دي5ر ب5ال5ذك5ر أن ف5ي رض5وان
ع5ام  1937وف5ي وس5ط ه5ذه امل5شاك5ل ان5تخبت دوروث5ي ب5يكر ع5ضوة ف5ي امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ل5لوالي5ات
املتح55دة وك55ندا وك55ان55ت م55فاج55أة ل55ها ح55يث ان55ها ل55م ت55كن ت55توق55عه  .واالن ع55ليها ان ت55ساف55ر ل55كي ت55حضر ج55لسات
امل55حفل امل55رك55زي وت55بلغ ام55ر اهلل  ،وت55ذه55ب إل55ى ح55يفا ووض55عها امل55ادي ال ي55سمح ل55ها ب55كل ذل55ك  ،وله55ذا ش55رح55ت
ال5وض5ع ل5حضرة ول5ي ام5ر اهلل وف ّ
5تحسن وض5عها امل5ادي
5ضلت ت5أج5يل س5فره5ا ال5ى ال5عتبات امل5قدس5ة ال5ى أن ي ّ
وج55 5اءه55 5ا ال55 5رد ب55 5تاري55 5خ  17س55 5بتمبر  1937ح55 5يث أش55 5ار س55 5كرت55 5ير ح55 5ضرة امل55 5ول55 5ى وك55 5ان ع55 5ندئ55 5ذ حس55 5ني
رب5ان5ي ) ش5قيق ح5ضرة امل5ول5ى (  ،ال5ذي ن5قض العه5د ف5يما ب5عد  ،ب5ما ي5لي  " :ان ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ق5د
ق 55رأ رس 55ال 55تك امل 55ؤرخ 55ة  12اغس 55طس وت 55أس 55ف ل 55لمشاك 55ل امل 55ال 55ية ال 55تي أح 55اط 55ت ب 55ال 55سيد ب 55يكر م 55ما أدى ال 55ى
ت5أج5يلك ل5سفرك ل5الع5تاب امل5قدس5ة  .ك5ما ان5ه م5درك ت5مام5ا ً بحج5م ال5ضغوط ع5ليك وال5تزام5ات5ك امل5تنوع5ة  .....إن
ول5ي أم5ر اهلل ي5أم5ل ان تج5دي ال5وق5ت وال5وس5يلة ف5ي املس5تقبل ل5تحقيق رغ5بتك ال5قلبية ب5زي5ارة ال5عتبات امل5قدس5ة ،
وف55ي ن55فس ال55وق55ت ع55ليك ان ت55رك55زي ع55لى ال55فعال55يات االم55ري55ة ف55ي ام55ري55كا وت55ساه55مي ب55شكل ف55عال ف55ي ت55حقيق
خ5طة الس5بع س5نوات

… ان ح5ضرة امل5ول5ى ي5دع5و ف5ي امل5قام5ات امل5قدس5ة ح5تى ت5شملك ال5تأي5يدات االل5هية ،

وط5لب م5ني أن أخ5برك وأخ5بر ال5سيد ب5يكر ب5تحيات5ه ال5قلبية  " .وف5ي ن5هاي5ة ال5صفحة ك5تب ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل
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بخ55ط ي55ده  " :ل55قد ت55أس55فت م55ن وق55وع امل55شاك55ل امل55ختلفة ال55تي م55نعتك م55ن ت55حقيق رغ55بتك ال55قلبية  .إن ق55رارك
ح 55كيم وف 55ي مح ّ 5له وأدع 55و اهلل أن ي 55وف 55قك ف 55ي خ 55دم 55ات 55ك ف 55ي ح 55قلي ال 55تبليغ واالدارة االم 55ري 55ة وال 55ذي سيه 55بك
االل55طاف وال55برك55ات ال55تي ت55ضاه55ي زي55ارت55ك ل55الع55تاب امل55قدس55ة  .وع55ندم55ا ت55سنح ل55ك ال55ظروف ف55إن55ك م55رح55ب ب55ك
لزيارة البقاع التي تعتبر عزيزة ومقدسة على قلب كل فرد بهائي " .
وع 55وده م 55رة اخ 55رى ال 55ى ل 55يما  ،م 55دي 55نة دوروث 55ي ب 55يكر  ،ن 55رى ان ال 55كثير م 55ن س 55كان 55ها ق 55د أس 55اءوا ف 55هم ح 55قيقة
ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي وخ 55اص 55ة ب 55عد ان ذاع ص 55يت أس 55رة ب 55يكر ان 55ها ب 55هائ 55يه وت 55عتنق دي 55ان 55ة ت 55خال 55ف ف 55ي اص 55ول 55ها
وف55روع55ها ال55دي55ان55ة امل55سيحية  .وله55ذا ف55ي م55بادرة م55ن دوروث55ي ل55رف55ع س55وء ال55فهم ه55ذا ات55صلت ب55مسئول االذاع55ة
املح 55لية وط 55لبت م 55نه ال 55سماح ب 55الح 55دي 55ث ف 55ي ال 55رادي 55و ل 55فترة وج 55يزة ع 55ن ح 55قائ 55ق ال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي و ت 55عال 55يمه
وأح 55كام 55ه  .ك 55ان ال 55رد اي 55جاب 55يا ً  ،ح 55يث ت 55مت امل 55واف 55قة ع 55لى إع 55طاء ال 55بهائ 55يني خ 55مس عش 55رة دق 55يقة ث 55الث 55ة اي 55ام
ب 55االس 55بوع للتح 55دث ع 55ن دي 55نهم  .وم 55ع اذاع 55ة أول ب 55رن 55ام 55ج ب 55دأ ال 55ناس ي 55تساءل 55ون وي 55طرح 55ون اس 55ئلة م 55تنوع 55ة ،
واس5تلمت االذاع5ة اس5ئلة ك5ثيرة ع5ن االم5ر امل5بارك واخ5ذ االح5باء ب5ال5رد ع5ليها ب5كل ح5كمة وك5ياس5ة  .ك5ما ق5ام5ت
دوروث5ي ب5نفسها ب5كتاب5ة م5قاالت ام5ري5ة م5تنوع5ة وق5راءت5ها ف5ي االذاع5ة م5نها " ال5بشارات االن5جيلية ح5ول ال5يوم "
" االدع5ية واس5تعماالت5ها " " ال5حياة ال5روح5ية ل5الن5سان " وق5د ادى ك5ل ذل5ك ال5ى رف5ع س5وء ال5تفاه5م ح5ول االم5ر
املبارك لدى سكان ليما وتخفيف وطأة العداء .

فعالياتها اثناء عضويتها في املحفل املركزي :
ك55ما ذك55رن55ا  ،ف55ي رض55وان ع55ام  1937ان55تخبت دوروث55ي ب55يكر ل55عضوي55ة امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لوالي55ات
املتح5دة وك5ندا  ،وق5د ت5زام5ن ذل5ك م5ع ط5رح اول مش5روع للس5بع س5نوات ل5حضرة ول5ي أم5راهلل  .ك5ان5ت ح5ري5صة
ف55ي ج55لسات امل55حفل امل55رك55زي أن ي55كون املش55روع ه55دف55ها  ،وت55عمل ج55اه55دة ع55لى ت55نفيذه  ،ب55ل إن55ها ك55ان55ت ف55ي
ال5طري5ق ال5ى ج5لسة امل5حفل امل5رك5زي واث5ناء ق5يادة ال5سيارة او ف5ي ال5قطار ت5قرأ ل5وح أح5مد ت5سع م5رات وت5ؤم5ن
ب5تأث5ير ال5دع5اء ف5ي ح5ل امل5شاك5ل ون5زول ال5تأي5يد االل5هي  .إن إن5تخاب5ها ل5عضوي5ة امل5حفل امل5رك5زي ك5ان ح5دث5ا ً ل5م
ت55كن ت55توق55عه ول55كنه ك55ان ح55اف55زا ً ل55ها ف55ي ب55ذل امل55زي55د م55ن ال55همة ف55ي خ55دم55ة أم55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل  ،وخ55اص55ة إن
ص 55يتها ق 55د ذاع  ،وشه 55رت 55ها ق 55د ات 55سع ب 55ني ع 55موم االح 55باء  ،ق 55ام 55ت خ 55الل االع 55وام - 1938 - 1937
 1939ب55ال55سفر ال55ى والي55ات م55تعددة وال55قاء خ55طب م55هيجة وم55ؤث55رة  .م55ثال ف55ي والي55ة ن55يوي55ورك ك55ان ل55ها ل55قاءات
ف 55ي ك 55ل م 55ن  :ج 55نيفا  -ج 55امس 55تون – ب 55فال 55و – روشس 55تر  -ال 55بان 55ي – وب 55رم 55نجهام  .وم 55ن ال 55والي 55ات ال 55تي
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زارت55ها وك55ان ل55ها ج55لسات ت55بليغ م55ع االح55باء وغ55يره55م والي55ات واش55نطون واوري55غون وك55ال55يفورن55يا ون55يوم55كسيكو
وت5كساس واري5زون5ا وم5يسوري وك5ان5ساس وال5نيوي5ز ووس5كان5سن وم5تشيغن وبنس5لفان5يا ون5يوج5رس5ي وم5يري5الن5د
وف 55لوري 55دا وج 55ورج 55يا وك 55نتكي وت 55ينيسي وم 55ني وك 55ون 55كت وم 55اس 55اش 55وت 55س  .ك 55ما ك 55ان ل 55ها زي 55ارة إل 55ى ك 55ندا ح 55يث
زارت كل من  :كيوبك وانتاريو ونيوبرونزويك وبريتش كولومبيا .
والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ان55ه خ55الل ال55نصف االخ55ير م55ن ع55ام  1939م55رض اب55نها ب55ل  Billم55رض 5ا ً ش55دي55دا ً أل55زم55ه
ال5فراش م5ما ج5علها ت5قطع رح5الت5ها ال5تبليغية ف5ي ال5والي5ات امل5ختلفة وت5رج5ع م5دي5نتها ل5تكون ب5ال5قرب م5نه  .ك5ان5ت
تح ّ5ممه ي5وم5يا ً  ،ف5كان5ت االم ال5حنون الب5نائ5ها ح5تى ت5ماث5ل اب5نها ل5لشفاء ف5ي اك5توب5ر ع5ام
ت5قرأ ل5ه دع5اء ال5شفاء ُو ّ 5
. 1939
ب 55تاري 55خ  31م 55ارس  1939ول 55لمرة ال 55ثال 55ثة ك 55تبت ال 55ى ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل ت 55طلب زي 55ارة االع 55تاب امل 55قدس 55ة ،
ج5اءه5ا ال5جواب م5ن س5كرت5ير ح5ضرة امل5ول5ى ) حس5ني رب5ان5ي ( ب5تاري5خ  2ي5ول5يو  1939أع5رب ف5يه ع5ن ت5قدي5ره
وش5كره للخ5دم5ات ال5عظيمة ال5تي ت5ؤدي5ها ل5ألم5ر االل5هي وع5لى االخ5ص ت5عليم االط5فال  .ام5ا ب5النس5بة ل5زي5ارت5ها
ل 55حيفا وع 55كا  ،ف 55قد أع 55رب ح 55ضرة ش 55وق 55ي اف 55ندي ع 55ن ت 55رح 55يبه واي 55ضا ش 55وق 55ه وش 55غفه ل 55لقائ 55ها  ،ول 55كن ن 55ظراً
ل55الض55طراب55ات ال55سياس55يه ال55تي س55ادت االراض55ي امل55قدس55ة آن55ذاك وامل55ناوش55ات ب55ني ال55عرب وال55يهود ف55قد رأى
ح5ضرة امل5ول5ى ت5أج5يل ال5سفر ح5تى تس5تقر االوض5اع  .وف5ي ن5هاي5ة ال5رس5ال5ة  ،خ5ط ّ ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ب5يده
امل 55بارك 55ه ب 55عض ال 55كلمات أع 55رب ف 55يها ع 55ن ت 55قدي 55ره لخ 55دم 55ات 55ها ف 55ي م 55جال 55ي ال 55تبليغ واالدارة  ،وع 55ن أس 55فه الن
ال55ظروف ال55حال55يه غ55ير م55وات55ية ل55لزي55ارة ول55كن ط55مأن55ها ب55أن ه55ذه ال55غيوم س55تنقشع وتس55تقر االوض55اع وس55يتحقق
رغبتها وأملها بإذن اهلل .
وم 55ع ب 55داي 55ة األرب 55عينيات اس 55تمرت دوروث 55ي ف 55ي ف 55عال 55يات 55ها ال 55تبليغية واالداري 55ة ول 55كن ي 55بدو ان ع 55ضوي 55تها ف 55ي
ال5عدي5د م5ن امل5ؤس5سات وال5لجان ال5بهائ5ية ق5د أثّ5ر ف5ي ف5عال5يات5ها ال5تبليغية  .ه5ذه ال5عضوي5ة ت5مثلت ف5ي  :امل5حفل
ال55روح55ان55ي املح55لي مل55دي55نة ل55يما  ،امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي  ،ل55جنة ال55طفل امل55رك55زي55ة  ،ل55جنة ب55ني االم55ري55كتني ،
ل 55جنة وح 55دة االج 55ناس امل 55رك 55زي 55ة  ،ل 55جنة امل 55دارس ال 55صيفية امل 55رك 55زي 55ة  ،ل 55جنة ال 55تبليغ االق 55ليمية ل 55والي 55ة اوه 55اي 55و
وانديانا وبنسلفانيا ولجنة الجلسات العامة املركزية .
ك5ان5ت ل5ها ج5والت وص5والت ت5بليغية ف5ي ال5كليات وامل5عاه5د ال5جام5عية وامل5درس5ية ح5يث إت5ضح ل5ها إن ذل5ك م5ؤث5ر
ف 55ي ال 55طلبة وال 55جام 55عيني وه 55م ي 55مثلون ش 55ري 55حة ك 55بيره م 55ن امل 55جتمع االم 55ري 55كي وي 55تقبلون االف 55كار وال 55عقائ 55د
الج55دي55دة  .زارت ج55ميع ال55جام55عات ف55ي والي55ة ن55ورث وس55اوث ك55ارول55ينا وف55ي والي55ة ج55ورج55يا وامل55دارس ف55ي وس55ت
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ف 55رج 55ينيا وف 55لوري 55دا واي 55ضا ف 55ي ك 55ليات والي 55ة ك 55نتاك 55ي وت 55ينسي  .وب 55تشجيع م 55ن ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل س 55اف 55رت
دوروث55ي ف55ي خ55ري55ف ع55ام  1941ال55ى ج55نوب غ55رب ال55والي55ات املتح55دة وتح55دث55ت ب55كل ش55جاع55ة وط55الق55ة وروح55ان55ية
ف55ي س55بعة وعش55ري55ن م55درس55ة ف55ي

والي55ات  :ك55ان55ساس  ،اوك55اله55وم55ا  ،ت55كساس ون55يوم55كسيكو وق55د ت55ضمنت

م 55دارس ب 55عض االق 55ليات  .ش 55رح 55ت للج 55ميع ح 55قائ 55ق أم 55راهلل وت 55عال 55يم وم 55بادئ ج 55مال ال 55قدم ال 55سمحة ودع 55وت 55ه
بش 55رت الج 55ميع بمج› ال 55يوم امل 55وع 55ود وت 55حقق ال 55وع 55ود
ل 55تأس 55يس الس 55الم ال 55عامل 55ي وت 55حقيق ال 55عدال 55ة االل 55هية 5 5ّ .
االل55هية  .ك55ان55ت ش55خصية م55ميزة وم55حبّبه أم55ام ك55ل م55ن ق55اب55لها وتح55دث55ت م55عها  .ك55ان55ت واث55قة م55ن ب55يان ج55مال
امل55بارك ّ " :ب5لغ أم5ر م5والك إل5ى ك5ل م5ن ف5ي ال5سموات واالرض  .إن وج5دت م5قبال ف5أظه5ر ع5ليه
ل 55ئال 55ي ح 55كمة اهلل رب 55ك ف 55يما أل 55قاك ال 55روح وك 55ن م 55ن امل 55قبلني … ت 55اهلل الحق م 55ن ي 55فتح ال 55يوم
ش5فتاه ف5ي ذك5ر اس5م رب5ه ل5ينزل ع5ليه ج5نود ال5وح5ي ع5ن مش5رق اس5مي ال5حكيم ال5عليم وي5نزل5ن
عليه اهل مأل االعلى بصحاف من النور وكذلك قدر في جبروت االمر من لدن عزيز قدير " .
وي 55مكن ال 55قول ب 55ان 55ه خ 55الل االع 55وام  1942 - 1941 - 1940ب 55لغ ع 55دد ال 55كليات وامل 55عاه 55د وامل 55دارس ال 55تي
زارت5ها وتح5دث5ت ف5يها اك5ثر م5ن م5ائ5ة ك5لية ومعه5د  .ك5ان5ت ل5ها ردود ف5عل م5ختلفة ف5ي ه5ذه ال5كليات وامل5عاه5د ،
ف5منهم م5ن أط5رى ع5ليها واث5نى ع5لى ك5لمات5ها واف5كاره5ا وم5نهم م5ن ل5م ي5عنت ب5كل ذل ِ5ك  .ق5ال م5دي5ر ك5لية ك5نتاك5ي
 Kentucky State Collegeب 55ان 55ه خ 55الل ادارت 55ه للمعه 55د ل 55ثالث 55ة عش 55ر س 55نه ل 55م ي 55ؤث 55ر ف 55يه متح 55دث ويله 55ب
م5شاع5ره ب5قدر ال5كلمة ال5تي ال5قتها دوروث5ي ب5يكر  ،ب5ل ان غ5ال5بية املس5تمعني أع5جبوا ح5قا ًب5ما ق5ال5تها واالف5كار
ال55تي ط55رح55تها  .ج55اءه55ا ن55فس االط55راء اي55ضا م55ن م55دي55ر ج55ام55عة  Bowling Green Businessوم55ن م55دي55ر
جامعة . Vanderbilt
ت55روي ل55نا ال55سيدة  /ه55لن ارش55ام55بول55ت وه55ي ب55هائ55يه ت55سكن م55دي55نة ب55وس55طن وال55تقت ب55دوروث55ي ع55دة م55رات ب55أن
دوروث5ي ق5ال5ت ل5ها م5ره ب5ان5ها ع5ندم5ا ك5ان5ت ت5واج5ه ال5ناس واملس5تمعني ف5ي ج5لسة ك5ان5ت رك5بتاه5ا ت5رت5شعان م5ن
ره5بة ال5لقاء والح5دي5ث ول5كن ق5بل الش5روع ك5ان5ت ت5قرأ ل5وح اح5مد ع5دة م5رات ط5ال5بة ال5تأي5يد وال5عون م5ن الج5مال
امل5بارك  .وب5عد ان5تهاء ح5دي5ثها ك5ان5ت ت5شعر ب5ان ه5ناك ق5وى روح5ان5ية اح5اط5تها م5ن ج5ميع ال5جهات وتس5رى ف5ي
ج5سمها وخ5اص5ة ع5ندم5ا ت5شاه5د الج5مهور ي5قف ل5تحيتها وال5ثناء ع5ليها  .ك5ان5ت م5ؤم5نة ب5ان ح5ضرة ب5هاء اهلل ه5و
الذي وهبها قوة الكلمة والنطق .
ت5قول دوروث5ي إن أه5م خ5طبة ال5قتها ف5ي ح5يات5ها ك5ان ف5ي ل5يلة  22اي5ار ع5ام  1944ف5ي ص5ال5ة مش5رق اذك5ار
ش5يكاغ5و اث5ناء االح5تفال ب5ذك5رى م5رور م5ائ5ة ع5ام ع5لى اع5الن دع5وة ح5ضرة ال5باب  .وق5د دع5يت له5ذا االح5تفال
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م55ع اخ55ري55ن للتح55دث ع55ن ال55دي55ن ال55بهائ55ي وك55ان55ت ال55صال55ة ق55د ام55تألت ب55ال55حضور وم55ن ب55ينهم زوج55ها ف55ران55ك .
ك5ان5ت دوروث5ي اول5ى املتح5دث5ات ف5ي الج5لسة واع5قبها ال5سيد  /ه5وراس ه5ول5ي  Horace Holleyال5ذي ك5ان
ع5ضوا ب5امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ان5ذاك ث5م ال5دك5تور ه5اري ال5ن  H arry Allenك5لمة دوروث5ي ك5ان5ت م5ميزة
ب 55كل امل 55عاي 55ير ،ح 55يث اع 55دت ل 55ها ج 55يدا ً ن 55ظرا ً اله 55مية الح 55دث ال 55تاري 55خي ب 55االض 55اف 55ة ال 55ى ب 55الغ 55تها وط 55الق 55تها
ب55الح55دي55ث م55ما اض55فى ج55وا م55ن ال55روح55ان55ية ع55لى امل55ؤت55مر ح55از ع55لى اس55تحسان الج55ميع  .ك55لمتها ك55ان55ت ع55ن
ت5تاب5ع ال5ظهورات ال5سماوي5ة وت5حقق ال5وع5ود وال5بشارات االل5هية ب5ظهور ح5ضرة ال5باب وح5ضرة ب5هاء اهلل  ،ك5ما
تح5دث5ت ع5ن ح5ياة ان5بياء أول5ى ال5عزم ال5عظام ف5ي ال5عال5م وك5يف ان دع5وت5هم ك5ان5ت س5ببا ف5ي ت5أس5يس ح5ضارات
وم55عال55م ظ55لت ع55بر ال55ده55ور واالع55صار  .نش55رت ك55لمتها ف55ي مج55لة  World Orderال55تي ت55وزع ف55ي ال55والي55ات
املتح55دة وط55بعت اي55ضا ف55ي نش55رة اخ55رى  .ب55عد االح55تفاالت ذه55بت ال55ى ال55فندق ال55تي ك55ان55ت ت55قيم ف55يه أم55يليا
ك 55ول 55نز  A melia Collinsوه 55ي ف 55رح 55ة ومس 55تبشرة وف 55ي غ 55اي 55ة ال 55سعادة له 55ذا الح 55دث ال 55تاري 55خي به 55دف
ال55تعبير ع55ن ف55رح55تها ال55غام55رة الم55يليا  .ه55ذا ه55و ح55ال ع55شاق الج55مال االب55هى  ،م55شاع55ل ح55به وح55ملة ام55ان55ته .
وف55ي ي55ول55يو ع55ام  1944تح55دث55ت دوروث55ي اي55ضا ف55ي م55ؤت55مر اخ55ر اع55د ل55نفس اله55دف مل55ندوب55ي خ55مس دول م55ن
امريكا الجنوبية لم يستطيعوا املشاركة في املؤتمر االول .

رحالتها خارج الواليات املتحدة
ك 55ان 55ت دوروث 55ي م 55نذ ص 55غره 55ا مش 55تعلة ب 55نار م 55حبة اهلل  ،وك 55ان ال 55عشق االل 55هي وم 55حبة ج 55مال ال 55قدم م 55سيطراً
ع55لى وج55وده55ا وك55يان55ها  ،وله55ذا ك55ان55ت تس55تغل أي ف55رص55ة ف55ي س55بيل خ55دم55ة ام55ره ال55عظيم  .وع55لى ال55رغ55م م55ن
زواج55ها وان55جاب55ها ل55الط55فال وم55شاغ55ل ال55حياة ال55يوم55ية ول55كن ك55ل ذل55ك ل55م ي55ثنها ش55يء ع55ن ه55دف أس55مى وغ55اي55ة
أع 55لى  .اس 55تطاع 55ت أن ت 55رب 55ى اب 55نتها ل 55وي 55ز  Louiseواب 55نها ب 55ل  Billاح 55سن ت 55رب 55ية ح 55يث غ 55رس 55ت ب 55ذرة
االي5مان ف5ي ق5لوب5هما واص5بح ش5غلها ال5شاغ5ل خ5دم5ة ام5ر ج5مال ال5قدم م5ثل وال5دت5هما  .ف5ي ع5ام  1940ب5لغت
ل55وي55ز ث55مان55ية عش55ر رب55يعا  ،وب55دال م55ن ان ت55ذه55ب ال55ى ال55جام55عة ق55ررت ان تخ55دم ام55ر اهلل وت55ذه55ب ال55ى ام55ري55كا
ال55جنوب55ية وخ55اص55ة ان ل55جنة الهج55رة امل55رك55زي55ة ق55د اع55لنت ع55ن ح55اج55تها ال55ى م55هاج55ري55ن ال55ى ت55لك امل55ناط55ق  .ك55ان
ق55راره55ا ه55ذا مح55ل ده55شة وس55عادة وال55دي55ها ال55لذي55ن رأي55ا ان اب55نتهما ق55د ت55حول55ت ف55جأة م55ن ط55فلة م55راه55قة إل55ى
إمرأة ناضجة تضع خدمة أمر اهلل نصب عينيها .
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ك55ان55ت ل55وي55ز ع55لى دراي55ة ب55ال55لغة االس55بان55ية ال55ى ح55د م55ا  ،ول55كن ع55ليها ان ت55ق ّوي ل55غتها ق55بل ال55سفر ح55تى تخ55دم
االم5ر امل5بارك ب5شكل اف5ضل  .وله5ذا ش5رع5ت ب5االن5ضمام ال5ى دروس ال5تقوي5ة واي5ضا دراس5ة ال5سكرت5اري5ة ل5رب5ما
ي5فيده5ا ف5ي ام5ري5كا ال5جنوب5ية .ف5ي اوائ5ل شه5ر ي5ناي5ر ع5ام  1943س5اف5رت ل5وي5س ال5ى م5دي5نة ب5وغ5وت5ا Bogota
ف5ي ك5ول5وم5بيا واس5تقرت ه5ناك ول5م ي5مض وق5ت ط5وي5ل ح5تى ل5حقتها وال5دت5ها دوروث5ي ف5ي شه5ر دي5سمبر  ،وق5بل
وص5ول5ها ك5ول5وم5بيا اس5تلمت ب5رق5ية م5ن ح5ضرة ول5ي ام5راهلل ي5طمأن5ها ب5ادع5يته ال5حارة ل5توف5يقها  .وي5بدو ان ل5غة
ل55وي55ز االس55بان55ية ق55د ت55حسنت ب55شكل ك55بير  ،أم55ا دوروث55ي ف55كان55ت م55عرف55تها ب55ال55لغة االس55بان55ية مح55دودة  ،وله55ذا
ب55دأت ل55وي55ز ب55ترج55مة ك55لمات وخ55طب وال55دت55ها ف55ي الج55لسات ال55عدي55دة ال55تي ع55قدت ف55ي ب55وغ55وت55ا وام55اك55ن اخ55رى .
وب55عد ع55دة اشه55ر ف55ي ب55وغ55وت55ا س55اف55رت دوروث55ي وم55عها اب55نتها ل55وي55ز ال55ى م55دي55نة ب55اران55غوي55ال

Barranguila

ف5ي ك5ول5وم5بيا ل5زي5ارة االح5باء وق5بل م5غادرت5هما ك5ول5وم5بيا ال5ى ف5نزوي5ال ارس5لت رس5ال5ة ال5ى ل5جنة الهج5رة ت5لخص
ف55يها ف55عال55يات55ها ح55يث أش55ارت إل55ى وج55ود س55تة أح55باء ف55ي ب55وغ55وت55ا وت55نظيم ج55لستني ت55عمق م55عهم ب55مشارك55ة م55ن
إبنتها لويز وايمان شخصني جديدين ودراسة توقيع حضرة ولي امر اهلل ) دورة بهاء اهلل ( .
ف5ي ف5نزوي5ال أم5ضت خ5مسة اس5اب5يع أج5رت خ5الل5ها ع5دة ل5قاءات واج5تماع5ات م5ع االح5باء وال5صحاف5ة وغ5يره5م ،
وك5ان5ت ال5نتيجة إي5مان ث5مان5ية أش5خاص وت5عري5ف ش5ري5حة أك5بر م5ن امل5جتمع ال5فنزوي5لي ب5االم5ر امل5بارك  .رج5عت
دوروث5ي واب5نتها ال5ى ال5والي5ات املتح5دة وف5ي ع5ام  1945ق5ررت ال5سفر ال5ى امل5كسيك ت5لبية ل5نداء ح5ضرة امل5ول5ى
ل5توس5يع واس5تحكام االم5ر االل5هي ه5ناك  .ب5دأت رح5لتها م5ن مح5طة ق5طار ش5يكاغ5و وك5ان ف5ي م5عيتها ف5ي ه5ذه
ال5رح5لة ال5سيدة  /ك5اي5ل ول5سن  Gayle Woolsonال5تي ت5روي ف5ي م5ذك5رات5ها ان ال5سيدة ام5يليا ك5ول5نز ج5اءت
ال55ى مح55طة ال55قطار ل55تودي55عهما وت55شجيعهما ع55لى ال55قيام ب55مهام55هما ال55عظيمة وق55بل ال55وداع ق55رأت ام55يليا ل55وح
ال 55زي 55ارة ل 55حضرة ع 55بد ال 55بهاء ع 55ن ظه 55ر ق 55لبها ب 55كل خ 55ضوع وخ 55شوع م 55ما ك 55ان ل 55ه االث 55ر ال 55بليغ ع 55ليهما خ 55الل
ال 55رح 55لة  .واث 55ناء ال 55رح 55لة ال 55طوي 55لة تح 55دث 55ت م 55ع دوروث 55ي ع 55ن

) ك 55تاب ال 55قرن ال 55بدي 55ع ( God Passes By

ال5ذي ص5در ح5دي5ثا م5ن ي5راع5ة ح5ضرة ول5ي أم5راهلل وت5ناوال أج5زاءا ً م5نه وأع5جبا ب5عظمة وج5الل ق5لم اي5ة اهلل ع5لى
االرض وغ5صنة امل5متاز  .وص5لت دوروث5ي وك5اي5ل ال5ى م5دي5نة امل5كسيك ي5وم  21س5بتمبر ع5ام  1945وك5ان ل5ها
ع5دة ل5قاءات م5ع االح5باء وك5ان5ت ك5لمات5ها دوم5ا ت5زي5د م5ن روح5ان5ية املس5تمعني وتله5ب م5شاع5ر امل5ؤم5نني  .ك5ان ل5ها
دور ك55بير ف55ي ل55م ش55مل االح55باء وخ55اص55ة ال55ذي55ن أع55لنوا ع55ن إي55مان55هم ول55كنهم ق55ليلو ال55حضور  .وب55عد ال55عاص55مة
ت5وجه5ت ال5ى والي5ة ب5وب5ال  P ueblaث5م والي5ة ف5يراك5روز  Vera Cruzح5يث ام5ضت ف5يهما ع5دة اي5ام ث5م رج5عت
ال55ى م55وط55نها  .ف55ي اب55ري55ل ع55ام  1945ج55اءت ل55وي55ز ل55وح55ده55ا ال55ى ك55اراك55اس ع55اص55مة ف55نزوي55ال ل55لمساع55دة ف55ي
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ت55أس55يس اول م55حفل روح55ان55ي مح55لي ف55ي ف55نزوي55ال وق55د وف55قت ف55ي ذل55ك وظ55لت ه55ناك ح55تى ف55براي55ر ع55ام 1946
ع5ندم5ا ج5اءت5ها وال5دت5ها ال5عظيمة وم5عها زوج5ها ف5ران5ك ل5زي5ارة اب5نتها واالح5باء ف5ي ك5ارك5اس  .وك5ان5ت االب5نة خ5ير
م55ترج55مة ل55وال55دت55ها  .وم55ن ث55م س55اف55رت م55ع زوج55ها ال55ى ج55ام55اي55كا وك55وب55ا ح55تى رج55عا ال55ى ال55والي55ات املتح55دة ف55ي
اب55ري55ل ع55ام  1946م55ع ب55داي55ة ط55رح خ55طة الس55بع س55نوات ال55ثان55ية  .وم55ا ان اط55لع ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ع55لى
رح5لتها ه5ذه ح5تى ارس5ل ل5ها رس5ال5ة ت5قدي5ر وث5ناء وط5مأن5ها ب5ادع5يته ال5قلبية ف5ي االع5تاب امل5قدس5ة  .وب5عد ع5دة
اشه5ر ط5لبت م5ن ح5ضرة امل5ول5ى ال5دع5اء الش5خاص م5عينني ف5ي االع5تاب امل5قدس5ة  ،وق5د ردت س5كرت5يرة ح5ضرة
امل5ول5ى روح5ية خ5ان5م ب5ان5ه س5يتلو امل5ناج5اة ف5ي االع5تاب امل5قدس5ة ل5لذي5ن ذك5رت اس5مائ5هم وع5لى االخ5ص اب5نتها
ال 55عزي 55زة ل 55وي 55ز ح 55تى ت 55قتدي ب 55وال 55دت 55ها وتح 55ذو َح 55ذوه 55ا  .وف 55ي ن 55فس ال 55رس 55ال 55ة ك 55تب ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل ب 55يده
املباركة الكلمات التالية :
" اي 55تها ال 55زم 55يلة ال 55عزي 55زة وال 55قيمة  :ان ات 55ساع حج 55م ف 55عال 55يات 55ك ن 55تيجة ط 55رح الخ 55طة الج 55دي 55دة س 55يؤدي ال 55ى
ال5كشف ع5ن ق5درات5ك ال5عظيمة ال5تي م5يزت خ5دم5ات5ك ألم5ر ح5ضرة ب5هاء اهلل  .ان5ني ف5خور ب5ك وم5منون لخ5دم5ات5ك
 .اس5تمري ف5ي اداء م5هام5ك ال5رائ5عة ال5تاري5خية واط5مئني ب5ان5ني س5اس5تمر ف5ي ال5دع5اء ل5ك م5ن أع5ماق ق5لبي .
أخوك الحقيقي واملمنون  -شوقي .
ت5عتبر أم5ري5كا ال5جنوب5ية م5ن امل5ناط5ق ال5تي اس5تهدف5ت ف5ي خ5طة الس5بع س5نوات ال5ثان5ية ال5تي ط5رح5ها ح5ضرة
ول5ي أم5راهلل الح5باء ام5ري5كا ح5يث ك5ان5ت ب5أم5س ال5حاج5ة ال5ى امل5هاج5ري5ن ل5توس5عة وت5مكني االم5ر االل5هي  .ي5مكن
اع 55تبار م 55ارث 55ا روت ودوروث 55ي ب 55يكر م 55ن اوائ 55ل ال 55ذي 55ن زاروا ت 55لك ال 55قارة وك 55ان ل 55هم ال 55فضل ف 55ي اق 55بال ب 55عض
ال5نفوس ل5الم5ر امل5بارك  .ق5ام5ت دوروث5ي ب5يكر ب5تشجيع االح5باء ع5لى الهج5رة  ،وم5ن اوائ5ل امل5ؤم5نني ال5ذي5ن ل5بوا
ن5داء الهج5رة ه5ما ادم5ون5د وم5يوري5ل م5يزل5ر E d & Muriel Miessler

ح5يث غ5ادرا ال5والي5ات املتح5دة ال5ى

ال5برازي5ل بح5را ي5وم  25س5بتمبر ع5ام  1946وع5اش5ا ه5ناك ب5قية اي5ام ع5مره5م  ،وك5ان5ا م5صدرا ً لخ5دم5ات ع5دي5دة
ف5ي ت5لك امل5ناط5ق  .ف5ي ع5ام  1952اص5بح ادم5ون5د ع5ضوا ف5ي ه5يئة م5عاون5ي اي5ادي ام5ر اهلل الم5ري5كا ال5جنوب5ية
وف5وك5الن5د  .ف5ي ع5ام  1947ان5ضم ال5يهما م5ارج5وت وب5وب  Margot & Bobث5م س5اف5را ه5ذي5ن االخ5يري5ن ف5ي
ع5دة رح5الت ت5بليغية ال5ى اوروغ5واي وب5ورت5وري5كو وه5ندوراس وأص5بحا ف5يما ب5عد اع5ضاء ف5ي امل5حفل ال5روح5ان5ي
املركزي لبرازيل  .لقد كانوا جميعا عشاق جمال االبهى ومن حملة راية التوكل واالنقطاع.
ف55ي اوائ55ل ع55ام  1947ع55ادا دوروث55ي وف55ران55ك ال55ى امل55كسيك م55رة اخ55رى وان55ضما ال55ى اب55نتهما ال55تي م55ازال55ت
م5نشغلة ب5فعال5يات5ها ال5تبليغية  .ذه5با ج5ميعا ال5ى والي5ة  V era Cruzوال5تقيا بمج5موع5ة م5ن االح5باء ه5ناك ث5م
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ذه55 5با ال55 5ى  Pueblaوم55 5ن ث55 5م ال55 5ى  Jalapaو  Coatepecوك55 5ثفوا ج55 5هوده55 5م ف55 5ي ت55 5روي55 5ج ام55 5ر اهلل ح55 5تى
اس5تطاع5وا ف5ي رض5وان ع5ام  1947م5ن ت5أس5يس م5حفلني ف5ي ك5ل م5ن ب5وب5ال  P ueblaوك5وك5تبك Coatepec
 .وم55ن ث55م ك55تبت دوروث55ي رس55ال55ة ال55ى ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ت55طلب م55نه اله55داي55ة ح55ول الخ55طوة ال55تال55ية وج55اءه55ا
ال5جواب م5ن أم5ة ال5بهاء روح5ية خ5ان5م ب5تاري5خ  21ي5ون5يو  1947ق5ال5ت ف5يه " ان ح5ضرة امل5ول5ى ي5ق ّدر م5ا ت5قوم5ني
ب5ه م5ن خ5دم5ات

… ام5ا ب5النس5بة لخ5طتك املس5تقبلية  ،ف5ان اورب5ا ب5أم5س ال5حاج5ة ال5ى خ5دم5ات ام5ري5ة وع5لى

االخ55ص اس55بان55يا  ،وان ل55م تس55تطيعي ال55بقاء ه55ناك ي55مكنك ال55ذه55اب ال55ى ال55برت55غال … " وف55ي اخ55ر ال55رس55ال55ة
وك55عادت55ه ذ ّي55ل ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي ال55رس55ال55ة ب55عدة ج55مل ج55ميلة ق55ال ف55يها  " :ان االج55يال ال55قادم55ة س55تتذك55ر
وت 55ثني ع 55لى م 55ا ق 55دم 55تيه ف 55ي ح 55قلي ال 55تبليغ و االدارة  ،ك 55ما ان االح 55باء ي 55ق ّدرون إخ 55الص 55ك وإم 55كان 55يات 55ك
وح55ماس55ك امل55بذول م55ن اج55ل ت55روي55ج امل55صال55ح االم55ري55ة … ان االم55ر امل55بارك ف55ي اورب55ا ب55حاج55ة ال55ى خ ّ 5دام
أم55ثال55ك  .س55أدع55و اهلل ان ي55ؤي55دك واب55نتك ف55ي ه55ذا امل55يدان الج55دي55د  .إط55مئني ان امل55ول55ى ش55اه55د ون55اظ55ر ع55لى
اعمالك وسعيد بانجازاتك  .شوقي ".
ّح55با ً وع55شقا الرادة م55واله55م ال55عزي55ز  ،وت55نفيذا ً ل55رغ55بته ال55سام55ية  ،ق55ام55ت دوروث55ي واب55نتها ل55وي55ز ب55االع55داد ل55لسفر
ُنصب اعينهم ما قاله جمال القدم :
الى اسبانيا واضعني
َ
" ان ال5ذي5ن ه5اج5روا م5ن أوط5ان5هم ل5تبليغ االم5ر يؤي5ده5م ال5روح االم5ني ويخ5رج م5عهم ق5بيل م5ن
امل5الئ5كة م5ن ل5دن ع5زي5ز ع5ليم  .ط5وب5ى مل5ن ف5از بخ5دم5ة اهلل ل5عمري ال ي5قاب5له ع5مل م5ن االع5مال اال
ما شاء ربك املقتدر القدير  .انه لسيد االعمال وطرازها كذلك ُقد ّر من لدن منزل قديم " .
ون5ظرا ً ألن ح5نني زي5ارة االراض5ي امل5قدس5ة م5ازال ن5اب5ضا ً ف5ي ق5لب دوروث5ي ورغ5بتها وش5غفها ل5زي5ارة م5واله5ا
ال5عزي5ز م5ازال س5اك5نا ً ف5ي ف5ؤاده5ا ف5قد ك5تبت ه5ي واب5نتها رس5ال5ة به5ذا ال5خصوص ال5ى ح5ضرة امل5ول5ى ب5تاري5خ
 19دي5سمبر  1947وج5اءه5ا ال5رد م5ن أم5ة ال5بهاء روح5يه خ5ان5م ب5تاري5خ  4ي5ناي5ر  1948ن5ياب5ة ع5ن ح5ضرة ول5ي
ام5ر اهلل ق5ال5ت ف5يه  " :ان5ه س5عد ب5قيام5ها ه5ي واب5نتها ل5تبليغ ام5ر اهلل ف5ي اورب5ا وان5ه س5يتلو ال5دع5اء ل5تأي5يده5ا .
أم5ا ب5النس5بة ل5طلبها ب5زي5ارة االع5تاب امل5قدس5ة ف5إن5ه ي5فضل ان ي5ؤج5ل ه5ذا امل5وض5وع ح5تى تس5تقر االوض5اع
في فلسطني  ،وانه سيأتي اليوم الذي فيه تستطيعون املج› الى االراضي املقدسة " .
وع5ليه ق5ام5ت ل5وي5ز  Louiseف5ي شه5ر ي5ناي5ر ع5ام  1948ب5ال5سفر والهج5رة ال5ى ال5برت5غال ب5ينما ق5ام5ت وال5دت5ها
امل5اج5دة دوروث5ي ب5ال5سفر وال5ترح5ال ف5ي ج5ميع ال5دول االورب5ية ال5تي ذك5ره5ا ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ف5ي مش5روع
خ55طة الس55بع س55نوات ال55ثان55ية م55ثل  :ب55ري55طان55يا  ،اي55رل55ندا  ،ف55رن55سا  ،ال55نروي55ج  ،ال55سوي55د  ،ال55دان55مرك  ،ه55ول55ندا ،
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ب 55لجيكا  ،ل 55وك 55سمبرج  ،س 55ويس 55را  ،اي 55طال 55يا  ،اس 55بان 55يا وال 55برت 55غال  .ف 55ي ج 55ميع ه 55ذه ال 55دول ع 55قدت م 55ؤت 55مرات
ص55حفية تح55دث55ت ف55يها ع55ن االم55ر امل55بارك ب55شكل مسه55ب وردت ع55لى اس55أل55ة ال55صحفيني ونش55رت م55قاالت55ها ف55ي
ال55 5صحف والج55 5رائ55 5د  .ك55 5ما ال55 5تقت ب55 5االح55 5باء وامل55 5هاج55 5ري55 5ن وك55 5ان55 5ت م55 5شجعة وم55 5حفزة ل55 5هم ف55 5ي االس55 5تقرار
واالس55تمرار ف55ي خ55دم55ة ام55ر ح55ضرة

ب55هاء اهلل  .ف55ي شه55ر م55ارس  /اذار ع55ام  1948ج55اءت دوروث55ي ال55ى

ال55برت55غال ل55زي55ارة اب55نتها ال55عزي55زه  .والج55دي55ر ب55ال55ذك55ر ان ش55اب55ا امل55ان55يا ك55ان ي55سكن ليس55بون  Lisbonع55اص55مة
ال 55برت 55غال اس 55مه ه 55يوب 55رت م 55اث 55اي 55س  Hubert Mathiasك 55ان ق 55د ت 55عرف ع 55لى االم 55ر امل 55بارك ب 55واس 55طة م 55ي
م 55اك 55سوي 55ل واب 55نتها م 55اري ) روح 55ية ( ع 55ندم 55ا ك 55ان 55ت ف 55ي امل 55ان 55يا ق 55بل ارب 55عة عش 55ر ع 55ام 5ا ً  .ف 55ي ال 55نهاي 55ة ام 55ن
ه5يوب5رت ب5االم5ر امل5بارك وذه5ب ال5ى ال5برت5غال ل5لسكن  .وق5د اش5ادت روح5ية خ5ان5م ف5ي رس5ال5ة ل5ها ال5ى دوروث5ي
ب5يكر ب5وج5ود ه5ذا ال5شاب ف5ي ال5برت5غال وع5ندم5ا ج5اءت ب5حثت ع5نه ووج5دت5ه وت5عرف5ت ع5ليه  .وش5اءت االق5دار ان
ي 55عجب ه 55ذا ال 55شاب ب 55لوي 55ز ُوي 55حبّها م 55ن ك 55ل ق 55لبه  ،مل 55ا رأي ف 55يها م 55ن روح 55ان 55ية وع 55شق وم 55حبة وخ 55دم 55ة وص 55فاء
ق5لب  ،ون5ية ص5ادق5ة  ،ك5ان ي5تمناه5ا ف5ي امل5رأة ال5تي س5يتزوج5ها  .ت5م ال5زواج ف5ي شه5ر م5اي5و ع5ام  1948وق5د
ف55رح55ت ام55ه ال55بهاء روح55ية خ55ان55م ل55دى س55ماع55ها ال55خبر وت55منت ل55لعروس55ني ح55ياة س55عيدة  .اول مح55طة ل55ها ف55ي
اورب 55ا ك 55ان 55ت اس 55كتلندا ح 55يث ام 55ضت ب 55عض ال 55وق 55ت ه 55ناك وك 55ان ل 55ها ل 55قاء م 55ع ال 55سيدة اي 55زاب 55ل ص 55برى ال 55تي
اص5بحت ف5يما ب5عد ع5ضوة ف5ي دار ال5تبليغ ال5عامل5ية وم5ن امل5شاوري5ن ال5عامل5يني  .ت5روي اي5زاب5ل ذك5ري5ات ج5ميلة
اث 55ناء ل 55قائ 55ها م 55عها ف 55ي أدن 55بره ف 55ي ش 55تاء ع 55ام 1948م  .ت 55قول ان اول ش 55خصني اس 55كتلندي 55ني آم 55نا ب 55االم 55ر
امل5بارك ه5ما ال5سيد وال5سيدة وود  M r. & Mrs Woodوك5ان ذل5ك ب5فضل ل5قاء دوروث5ي م5عهم ع5دة م5رات ،
ح5يث أع5جبا ب5شخصيتها وروح5ان5يتها امل5ميزة  .واث5ناء رح5لة دوروث5ي م5ن ادن5برة ال5ى ج5الس5جو ك5ان5ت اي5زاب5ل
م5عها ف5ي ال5قطار وط5وال م5دة ال5رح5لة ك5ان5ت دوروث5ي ت5تلو ال5دع5اء وامل5ناج5اة ع5ن ظه5ر ق5لبها وق5د دهش5ت اي5زاب5ل
م5ن ال5كم ال5هائ5ل م5ن االدع5ية ال5تي ت5حفظها  .ب5االض5اف5ة إل5ى أن أك5ثر أم5تعتها ك5ان5ت ع5بارة ع5ن ك5تب ونش5رات
امرية لالستفادة منها في التبليغ .
ب5عد اس5كتلندا ذه5بت إل5ى م5دي5نة ب5رم5نجهام ف5ي انج5لترا ل5لمشارك5ة ف5ي م5ؤت5مر ال5تبليغ امل5رك5زي وع5ندم5ا تح5دث5ت
ف5ي امل5ؤت5مر أع5جب الج5ميع ب5كلمتها ال5تي الق5ت اس5تحسان ال5حضور ح5يث ش5جعتهم ع5لى امل5ضي ُقُ 5دم5ا ًف5ي
خ55دم55ة ام55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل وت55حقيق اه55داف مش55روع خ55طة الس55بع س55نوات ال55ثان55ية  .ب55عد ذل55ك س55اف55رت ال55ى
ورت55ب ل55ها ل55قاء ك55بيرا ً ف55ي اح55دى ال55فنادق ح55ضرة ح55وال55ى
ب55لجيكا وأم55ضت أس55بوع55ا ًف55ي ال55عاص55مة ب55روكس55ل ّ
ارب5عمائ5ة ش5خص ك5ان اغ5لبهم م5ن غ5ير ال5بهائ5يني  .ت5قول إح5دى إم5اء ال5رح5من ال5الت5ي ح5ضرن الج5لسة ب5ان5ها
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) دوروث 55ي ( ع 55ندم 55ا دخ 55لت ال 55قاع 55ة ك 55ان 55ت ت 55سير ك 55امل 55لكة ب 55كل ه 55يبة ووق 55ار  ،ب 55اس 55مة ال 55ثغر وال 55روح 55ان 55ية ت 55شع
م55نها  ،وم55ميزة ح55تى ب55لباس55ها  .ث55م تح55دث55ت ع55ن م55واض55يع م55ختلفة م55ثل وح55دة ال55عال55م االن55سان55ي وال55حياة ب55عد
املوت وشرحت التعاليم والعقائد البهائية حول هذين املفهومني بشكل جيد القى استحسان الجمهور .
ان55ضم ج55ون روب55ارت55س  John Robartsال55ى دوروث55ي ف55ي وق55ت الح55ق ف55ي ب55لجيكا وش55ارك م55عها ف55ي ب55عض
الج 55لسات ال 55عام 55ه وك 55ان ج 55ون ح 55ينها ع 55ضوا ف 55ي امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ل 55لوالي 55ات املتح 55دة وك 55ندا م 55ثل
دوروث5ي  .وف5ي اح5دى الج5لسات ال5عام5ة ك5ان5ت دوروث5ي ت5دي5ر الج5لسة واملتح5دث ه5و ج5ون روب5ارت5س  .والج5دي5ر
ب 55 5ال 55 5ذك 55 5ر ان ج 55 5ون روب 55 5ارت 55 5س وزوج 55 5ته اص 55 5بحا ف 55 5يما ب 55 5عد م 55 5ن ف 55 5رس 55 5ان ح 55 5ضرة ب 55 5هاء اهلل Knights of
 Baha'u'llahع55ندم55ا ق55ام55ا ب55فتح ب55تسوان55ا ال55تي ت55قع ف55ي ج55نوب اف55ري55قيا  .وف55ي ع55ام  1957ع55ينه ح55ضرة
ول55ي ام55ر اهلل ض55من ك55وك55بة اي55ادي ام55ر اهلل  .ك55ان55ت ل55رح55لة دوروث55ي ب55يكر ل55بلجيكا ن55تائ55ج ج55يدة ح55يث ت55رت55بت
ع5ليها اي5مان العش5رات ب5االم5ر امل5بارك وت5أس5يس ع5دة م5حاف5ل روح5ان5يه مح5ليه وت5وس5يع دائ5رة الخ5دم5ات االم5ري5ة
في هذه الدولة االوربية الصغيرة .
ب5عد ال5جول5ة االورب5ية وف5ي ع5ام  1949ش5ارك5ت دوروث5ي ف5ي امل5ؤت5مر ال5عامل5ي ل5لتبليغ ال5ذي ع5قد ف5ي ج5وات5يماال
ب55ام55ري55كا ال55جنوب55ية وق55د أرس55ل ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ب55رق55ية ال55ى امل55ؤت55مر اش55ار ف55يها إل55ى أم55ري55ن ي55جب ال55ترك55يز
ع 55ليها وه 55ي  :ت 55وس 55عة االنش 55طة ال 55تبليغية وإس 55تحكام امل 55حاف 55ل ال 55روح 55ان 55ية  .وك 55ان 55ت ال 55نتيجة ط 55رح خ 55طة مل 55دة
س55نتني وتح55دي55د اه55داف م55عينة وت55عزي55ز ث55قة امل55شارك55ني ب55ول55ي ام55ر اهلل وت55ثبيت ح 5بّهم ووالئ55هم ل55ه  .وف55ي إب55ري55ل
ع 55ام  1950ش 55ارك 55ت دوروث 55ي ب 55يكر م 55ندوب 55ة ع 55ن امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ل 55لوالي 55ات املتح 55دة ف 55ي امل 55ؤت 55مر
ال5خاص ب5دول ام5ري5كا ال5وس5طى ال5ذي ع5قد ف5ي الس5لفادور  .وف5ي شه5ر م5اي5و م5ن ن5فس ال5سنة ش5ارك5ت أي5ضا
ف55ي امل55ؤت55مر ال55خاص ب55دول ام55ري55كا ال55جنوب55ية ال55ذي ع55قد ف55ي ل55يما ع55اص55مة ج55مهوري55ة ب55يرو  .ف55ي ج55ميع ه55ذه
امل 55ؤت 55مرات ك 55ان 55ت تتح 55دث ب 55لغة م 55لئها ال 55حب وال 55روح 55ان 55ية  ،وف 55ي ن 55فس ال 55وق 55ت واث 55قة وم 55صممة ف 55ي اق 55وال 55ها
5لما ن55اص55ع ال55بياض خ55فاق55ا ً ي55رف55رف ف55وق ك55ل
واه55داف55ها  ،وك55ان55ت تج55ذب ك55ل م55ن يس55تمع ال55يها  .ح55قا ك55ان55ت َعَ 5
5صدق ب55حقها م55ا ت55فضل ب55ها ج55مال ال55قدم ب55قول55ه امل55نيع  " :ق5م ع5لى خ5دم5ة اهلل ون5صره ث5م
ق55الع ال55حب ويّ 5
انطق ب55ذك55ر ن55فسه ب55ني ال55عامل55ني وال ت55خف م55ن أح55د  ،ت55اهلل الحق روح االع55ظم يؤي55دك ف55ي أم55ر
موالك وروح القدس ينطق على لسانك ".
ج5ميع ه5ذه امل5ؤت5مرات واالن5تصارات ك5ان5ت ت5صل ال5ى س5مع ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ف5ي ح5يفا وك5ان5ت ت5سعد ق5لبه
ال 55عطوف وت 55دم 55ل ج 55راح 55ه واالم 55ه ال 55تي س 55ببها ال 55ناق 55ضون ل 55الم 55ر امل 55بارك ف 55ي ت 55لك ال 55فترة م 55ن ت 55اري 55خ ام 55رن 55ا
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ال55عزي55ز  .ب55تاري55خ  18ف55براي55ر ع55ام  1951ك55تبت روح55يه خ55ان55م رس55ال55ة ال55ى دوروث55ي ب55يكر ب55ال55نياب55ة ع55ن ح55ضرة
امل5ول5ى أع5رب5ت ف5يها ع5ن ت5قدي5ر وع5رف5ان ح5ضرت5ه ع5ما ت5قوم ب5ه م5ن خ5دم5ات ت5اري5خية ف5ذه ف5ي أم5ري5كا ال5جنوب5يه .
وف55ي ن55هاي55ة ال55رس55ال55ة ك55تب ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي بخ55ط ي55ده امل55بارك ال55كلمات ال55تال55ية  " :ل55يبارك اهلل ج55هودك
ال5حثيثة واملخ5لصة وي5ؤي5دك ح5تى ت5وف5قي ف5ي اداء خ5دم5ات م5تعددة وتح5رزي ان5تصارات ع5ظيمة ألم5رن5ا ال5عزي5ز
ومؤسساته ".
خ55الل االع55وام م55ن  1943ح55تى  1952زارت دوروث55ي ب55يكر خ55مس عش55رة دول55ة ف55ي ام55ري55كا ال55الت55ينية ه55ي :
" امل55 5كسيك – ج55 5وات55 5يماال – ه55 5ندوراس  -الس55 5لفادور  -ك55 5وس55 5تاري55 5كا – ب55 5نما  -ك55 5وب55 5ا  -ج55 5ام55 5اي55 5كا -
ب5ورت5اري5كو  -ف5نزوي5ال  -ك5ول5وم5بيا  -ب5يرو  -االرج5نتني  -ب5ارج5واي

وال5برازي5ل  .ك5ما زارت ث5الث عش5رة

دول55 5ة اورب55 5ية ه55 5ي  :ب55 5ري55 5طان55 5يا  -اس55 5كتلندا  -ال55 5نروي55 5ج  -ال55 5سوي55 5د  -دان55 5مرك  -ه55 5ول55 5ندا  -ب55 5لجيكا -
ل55وك55سمبرج  -ف55رن55سا  -س55ويس55را  -اي55طال55يا  -اس55بان55يا وال55برت55غال ب55االض55اف55ة ال55ى زي55ارت55ها ل55والي55ة اون55تاري55و
وكيوبك ونيوبرونزويك في كندا .
وع55لى ال55رغ55م م55ن ج55ميع ه55ذه ال55رح55الت ال55تي ت55مت ف55ي أق55ل م55ن عش55ر س55نوات ف55قد ك55ان55ت اي55ضا ع55ضوة ف55ي
امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ل 55لوالي 55ات املتح 55دة وأص 55بحت رئ 55يسة ل 55لمحفل امل 55رك 55زي مل 55دة ارب 55ع س 55نوات ون 55ائ 55بة
ل5لرئ5يس ل5سنوات اخ5رى ب5االض5اف5ة ال5ى ع5ضوي5تها ف5ي ال5عدي5د م5ن ال5لجان م5ثل  :ل5جنة م5درس5ة ل5وه5لن  -ل5جنة
ت5رب5ية ال5طفل  -ل5جنة ال5رادي5و  -ل5جنة وح5دة االج5ناس  -ل5جنة ال5تبليغ امل5رك5زي5ة  -ل5جنة ال5برام5ج امل5رك5زي5ة .
ان امل 55تأم 55ل ل 55حياة ه 55ذه امل 55اج 55دة ي 55درك م 55دى ال 55قدرات وامل 55واه 55ب ال 55تي ان 55عم اهلل ع 55ليها واالل 55طاف وال 55عناي 55ات
االل 55هية ال 55تي اح 55اط 55تها اي 55نما ذه 55بت واي 55نما ت 55واج 55دت  .ل 55م تنش 55د دوروث 55ي ف 55ي دن 55ياه 55ا ع 55ظمة س 55وى ع 55ظمة
االم 55ر امل 55بارك  ،ول 55م ته 55دف ش 55يء س 55وى رف 55عة وع 55زة أم 55ر ج 55مال ال 55قدم  .ه 55ذا ه 55و ح 55ياة ع 55ظماء ه 55ذا ال 55ظهور
االرفع االقدس االلهي .

دوروثي بيكر أيادي أمراهلل :
ع5لى ال5رغ5م م5ن ان5شغال ه5ذه االم5ة امل5وق5نه ب5االم5ر امل5بارك ط5وال ح5يات5ها  ،ول5كنها ل5م ت5نسى ي5وم5ا ً ع5ائ5لتها
وع5لى االخ5ص زوج5ها ال5عزي5ز ف5ران5ك واب5نها ب5ل واب5نتها ل5وي5ز  .ك5ما ذك5رن5ا ت5زوج5ت ل5وي5ز م5ن ه5يوب5رت م5اث5ياس
ف5ي ال5برت5غال ع5ام  1948ول5كن اب5نها ب5ل  B illك5ان أع5زب5ا ً وم5قيما ً ف5ي ال5والي5ات املتح5دة  .دخ5ل ج5ام5عة ي5ال
 Yaleمل55دة س55نة واح55دة ث55م اس55تدع55ى للخ55دم55ة ال55عسكري55ة اث55ناء الح55رب ال55عامل55ية ال55ثان55ية وق55ضى ث55الث55ة اع55وام
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ون55صف ف55ي الخ55دم55ة ح55تى رج55ع ال55ى م55دي55نته ل55يما  L imaب55والي55ة اوه55اي55و ب55عد ان55تهاء الح55رب ل55يعمل م55ع وال55ده
ف55ي امل55خبز  .ك55ان55ت ت55تمنى دوروث55ي ان ي55تزوج اب55نها ب55أم55راة ب55هائ55يه  ،ودع55ت اهلل ال55علي ال55قدي55ر ان ي55حقق ل55ها
ه 55 5ذه االم 55 5نية  .واخ 55 5يرا ً ت 55 5عرف ب 55 5ل ع 55 5لى ف 55 5تاة ج 55 5ميلة ومه 55 5ذب 55 5ة اس 55 5مها ان 55 5ا م 55 5اري م 55 5ات 55 5ون Anna Marie
 Mattoonوأع 55جب ب 55ها وت 55زوج 55ها ف 55ي وي 55لمت ي 55وم  23دي 55سمبر ع 55ام 1947م  .وف 55ي شه 55ر اذار  /م 55ارس
 1949رزق م 55نها ب 55ول 55د م 55أل ح 55يات 55هما س 55عادة وب 55هجة واص 55بحت دوروث 55ي ج 55دة ألول م 55رة  .أم 55ا ب 55ل ف 55قد ق 55رر
إت5مام دراس5ته وله5ذا ان5ضم ال5ى ج5ام5عة اي5لينوز  I llinoisوح5صل ع5لى درج5ة ال5بكال5وري5وس ف5ي ال5علوم ث5م
درج5ة ال5دك5توراه ف5ي ال5كيمياء ال5حيوي5ة  .ت5قول زوج5ته ب5أن ب5ل ك5ان م5وف5قا ً ف5ي دراس5ته وف5ي ب5يته ك5زوج وك5أب ،
وايضا كان مشغوال بفعالياته االمرية بحيث كان يعقد جلستني تبليغ اسبوعيا في املنزل .
ن5عود ال5ى ك5ون5راد  Conradوه5و اب5ن ف5ران5ك م5ن زوج5ته االول5ى ال5تي ت5وف5يت م5ن م5رض ع5ضال ف5قد اس5تطاع
دخ 55ول ج 55ام 55عة  YaLeال 55عري 55قة وتخ 55رج م 55ن ك 55لية ال 55طب ع 55ام  1934ث 55م ت 55زوج ب 55فتاة اس 55مها م 55ارج 55وري M
 arjorieف 55ي ي 55ول 55يو ع 55ام  1935ث 55م ع 55مل ف 55ي مس 55تشفى ب 55والي 55ة دي 55تروي 55ت ث 55م رزق ب 55طفل ف 55ي دي 55سمبر ع 55ام
ُ 1937وس55مىّ دواي55ت  .وب55عد س55نة ذه55با ال55ى ل55يما ح55يث ت55سكن دوروث55ي وف55ران55ك وع55مل ك55ون55راد بمس55تشفى
ع5ام ورزق ب5طفل اخ5ر ف5ي ف5براي5ر ع5ام  1939س5ميت م5ارج5وري ان  .وع5ندم5ا نش5بت الح5رب ال5عامل5ية ال5ثان5ية
اس5تدع5ى ك5ون5راد للخ5دم5ة ف5ي ال5جيش وارس5ل ال5ى ب5ري5طان5يا وف5رن5سا وب5لجيكا ث5م امل5ان5يا  .وب5عد ان5تهاء الح5رب
رج5ع ال5ى ال5والي5ات املتح5دة وع5مل بمس5تشفى ح5كوم5ي ب5والي5ة ك5ون5كتيكت وف5ي ع5ام  1948انتش5ر م5رض رئ5وي
ف 55ي امل 55نطقة واص 55يب ال 55كثيرون به 55ذا امل 55رض م 55نهم ك 55ون 55راد  .وم 55ع ان 55ه ك 55ان ط 55بيبا ي 55عال 55ج االخ 55ري 55ن ول 55كنه ل 55م
يس 55تطع ع 55الج ن 55فسه ن 55تيجة ع 55دم وج 55ود ال 55دواء ال 55كاف 55ي  .ون 55تيجة ل 55ذل 55ك ت 55وف 55ى ك 55ون 55راد ي 55وم  13ن 55وف 55مبر ع 55ام
 1948عن عمر ناهز التاسع والثالثني تاركا ً والده وأسرته ودوروثي في بحر من االحزان واالالم .
م55ع وف55اة ك55ون55راد وق55بله ش55قيقته س55اره ي55كون ف55ران55ك ق55د ف55قد اوالده م55ن زوج55ته االول55ى  ،ون55ظرا ً الي55مان55ه امل55طلق
ب55االرادة االل55هية وب55وج55ود زوج55ة م55ثال55ية ف55ي االخ55الق وال55سمو وال55رف55عة ف55قد تح55مل ك55ل ذل55ك  ،وم55ا ك55ان ي55سعد
حياته وجود ابنته لويز وابنه بل وزوجة وفيه وقديرة هي دوروثي بيكر .
ف 55ي ص 55يف ع 55ام  1951س 55اف 55رت دوروث 55ي بح 55را ً ال 55ى ال 55برت 55غال ل 55زي 55ارة اب 55نتها ل 55وي 55ز ال 55تي س 55تضع م 55ول 55وده 55ا
االول  .وف5ي م5دي5نتها ل5يما ك5ان5ت ع5روس5تها ان5ا م5اري5ا اي5ضا ع5لى وش5ك ال5والدة  .وي5بدو ان امل5ول5ودي5ن ق5د رأي5ا
ال5نور ف5ي ن5فس الشه5ر ت5قري5با  .االول5ى اب5نة ل5وي5ز وس5ميت ك5ريس5تال ل5وي5ز واالخ5رى اب5نة ب5ل وس5ميت دوروث5ي
ال5يزاب5يث  ،وب5ال5تال5ي اص5بح ل5دي5ها ث5الث5ة اح5فاد .وف5ي ن5هاي5ة ع5ام  1951رج5عت ال5ى ال5والي5ات املتح5دة  .وخ5الل
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غ5ياب5ها ل5عدة اشه5ر ع5ن م5وط5نها ت5وف5ى زم5يلها ال5عزي5ز وال5خادم املخ5لص الم5ر ج5مال ال5قدم ل5وي5س ج5ري5جوري
وق55د وص55فه ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ب55ال55شخص  ":ال55عزي55ز ذو ال55عقل امل55تفتح وال55قلب ال55صاف55ي " ك55ما م55نحه ل55قب
ايادي امر اهلل بعد وفاته مثله مثل فخر املبلغني واملبلغات مارثا روت .
وم55ع ع55ودت55ها ال55ى م55وط55نها ي55بدو ان ه55ناك ح55دث55ا ً ك55بيرا ً ك55ان ب55ان55تظاره55ا  .ف55في ي55وم  24دي55سمبر ع55ام 1951
اع 55لن ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل ألول م 55رة ع 55ن ت 55عيني أول ك 55وك 55بة م 55ن أي 55ادي أم 55ر اهلل وك 55ان ع 55دده 55م اث 55ني عش 55ر
ش55خصا ً وم55ن ض55منهم دوروث55ي ب55يكر  .وك55ان55ت ادن55ا ت55رو  E dna Trueاول م55ن اب55لغتها ال55خبر  .ل55م ت55صدق
ف 55ي ال 55بداي 55ة دوروث 55ي واع 55تقدت أن إدن 55ا ت 55مزح م 55عها وم 55ا ان ت 55حققت م 55ن ال 55نبأ ح 55تى اذع 55نت ل 55الرادة االل 55هية
وقررت ان تصرف وتقضي ما تبقى لها من عمر في سبيل محبة وخدمة جمال القدم .
وق5د ض ّ5مت ه5ذه ال5كوك5بة ك5ل م5ن  :س5اث5رالن5د م5اك5سوي5ل  -م5اي5سون ري5مي  -ام5يليا ك5ول5نز  -ول5ي اهلل ورق5ا -
ط 55راز اهلل س 55مندري  -ع 55لى اك 55بر ف 55روت 55ن  -ه 55وراس ه 55ول 55ي  -دوروث 55ي ب 55يكر  -ل 55يروي اي 55واس  -ج 55ورج
ت5اوزن5د  -ه5رم5ان ك5روس5مان وي5وغ5و ج5ياك5ري  .ت5روي ال5سيدة  /روز م5اري س5اال ع5ضوة امل5حفل امل5رك5زي ل5كندا
ب 55ان ال 55سيد ه 55وراس ه 55ول 55ي ب 55عد ت 55عيينه ك 55اي 55ادي أم 55راهلل ق 55ام ب 55زي 55ارة امل 55حفل امل 55رك 55زي ل 55كندا وع 55ندم 55ا دخ 55ل
امل 55حفل  " :إتجه 55ت االن 55ظار ال 55يه  ،إن 55ه أول أي 55ادي ي 55دخ 55ل م 55حفلنا وك 55أن 55ه م 55ن ك 55وك 55ب اخ 55ر  .ث 55م ن 55ظر إل 55ينا
وال55دم55وع ف55ي ع55ينيه وق55ال  :ال ت55نظروا إل 5ىّ

ه55كذا  ،ك55نا ن55عتقد ان اي55ادي أم55راهلل ه55م ان55اس ع55ظماء واج55الء

ويجب ان نحني برؤسنا امامهم  ،ولكننا وجدناهم أناس عاديون كما هو حالي  .ثم انهمر في البكاء " .
وي 55الح 55ظ م 55ن أول ك 55وك 55بة أي 55ادي أم 55راهلل ان ب 55ينهما ام 55رأت 55ان ف 55قط ه 55ما  :ام 55يليا ك 55ول 55نز ودوروث 55ي ب 55يكر وف 55ي
املج 55موع 55ة االخ 55رى ال 55تي اع 55لنت ب 55تاري 55خ  29ف 55براي 55ر ع 55ام  1952وك 55ان ع 55دده 55م س 55بعة اي 55ادي ك 55ان 55ا ه 55ناك
ام5رأت5ان ف5قط اي5ضا ه5ما ك5وري5ن ت5رو وك5الرا دن  .ان ه5ؤالء ال5نساء امل5اج5دات ك5ان5وا ش5عاع5ا ً م5ن ال5نور اض5اءت
وس55راج55ا ّوه55اج55ا ً ان55ارت ط55ري55ق البش55ري55ة ن55حو اله55داي55ة واالص55الح  .ل55قد
ت55لك ال55فتره م55ن ت55اري55خ ام55رن55ا ال55عزي55ز 5 ُ ،
ب5ذل5وا ال5نفس وال5نفيس وق5دم5وا ت5ضحيات س5يذك5ره5ا ال5تاري5خ ع5لى ان5هم ح5قا ك5ان5وا م5ن ع5شاق ج5مال االق5دس
االب5هى وح5ملة راي5ة ال5حب وال5وف5اء  ،وق5د ص5دق ب5حقهم ه5ذا ال5بيان امل5بارك ف5ي ال5كتاب االق5دس  " :ان5ا م5عكم
ف5ي ك5ل االح5وال ون5نصرك5م ب5الحق ان5ا ك5نا ق5ادري5ن  .م5ن ع5رف5ني ي5قوم ع5لى خ5دم5تي ب5قيام ال
تقعده جنود السموات واالرضني ".

زيارة أرض االقدس والرحالت العاملية
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وم5ع ت5عيني دوروث5ي ب5يكر اي5ادي ام5ر اهلل دخ5لت ح5يات5ها وخ5دم5ات5ها م5رح5لة ج5دي5دة م5ن ال5بذل وال5عطاء  ،وله5ذا
ق ّ5ررت ال5سفر ال5ى ش5تى ب5قاع ال5عال5م لنش5ر ال5كلمة ال5طيبة االل5هية ك5لما س5نحت ل5ها ال5ظروف  .املح5طة االول5ى
ل5ها ك5ان5ت امل5شارك5ة ف5ي م5ؤت5مر ال5وك5الء امل5رك5زي ال5سنوي الم5ري5كا ال5وس5طى ال5ذي ع5قد ف5ي ب5نما ف5ي رض5وان
ع5ام  1952وب5عد ذل5ك امل5شارك5ه ف5ي م5ؤت5مر ال5وك5الء امل5رك5زي الم5ري5كا ال5جنوب5ية ال5ذي ع5قد ف5ي ب5يون5س اي5رس
ب55االرج55نتني م55ن ن55فس ال55سنة  .ك55ان وج55وده55ا ف55ي ك55ال امل55ؤت55مري55ن م55ؤث55را ً َوع55طرا ً ح55يث ف55اح م55نها ع55بق االي55مان ،
وأط5لق ج5مال ال5قدم ل5سان5ها ف5ي وص5ف ع5ظمة ظ5هوره وك5لمات5ه  ،ك5يف ال وه5ي ال5تي ت5بوأت االن م5قام اي5ادي
ام55ر اهلل  .ت55روي ل55نا ال55سيده م55وري55ل ميس55لز  Muriel Miesslerال55تي ك55ان55ت ص55دي55قه ل55دوروث55ي ف55ي ب55لدت55ها
ل5يما وق5د ه5اج5رت م5ع زوج5ها ال5ى ام5ري5كا ال5جنوب5يه ح5با ً وع5شقا ً لج5مال امل5بارك واط5اع5ة ل5توج5يهات ح5ضرة ول5ي
ام5ر اهلل  ،ت5قول ه5ذه ال5سيدة ال5فاض5له  " :ل5م أك5ن ع5ضوة ف5ي امل5ؤت5مر امل5رك5زي ف5ي ب5يون5س اي5رس ول5كن ي5بدو
ان ال55جو ك55ان ع55اص55فا ً وك55نت ف55ي غ55رف55ة ق55ري55بة م55ن ص55ال55ة امل55ؤت55مر ت55ضم ه55ذه ال55غرف55ة أش55ياء ث55مينة م55ثل ق55طعة
ش55عر م55ن ح55ضرة ب55هاء اهلل ُوض55عت ف55ي إط55ار ج55ميل وأي55ضا أش55ياء ت55تعلق ب55حضرة ع55بد ال55بهاء ومج55موع55ة م55ن
االث55ار امل55بارك55ة  .ف55جأة دخ55لت دوروث55ي ب55يكر وك55ان55ت م55ه ّيجة وم55ضطرب55ة  ،ودارت ف55ي ان55حاء وأط55راف ال55غرف55ة
وب 55دأت ب 55تالوة م 55ناج 55اة ب 55صوت م 55رت 55فع وب 55دأت ال 55دم 55وع ت 55ذرف م 55ن ع 55ينيها  .وع 55ندم 55ا رأت ال 55شعرات امل 55قدس 55ة
ان55حنت ب55كل خ55ضوع وخ55شوع ث55م ض55متها ال55ى ح55ضنها وب55كت ُب55كاءا ً ُ ّم55را ً .ي55بدو ان م55عان55ات55ها ك55ان م55ن اج55ل
االم 55ر امل 55بارك وم 55ن أج 55ل وح 55دة وات 55حاد االح 55باء  .ل 55قد ش 55عرت ب 55عظمة وس 55مو ه 55ذه امل 55رأة ل 55درج 55ة ال اس 55تطيع
وص5فها  .واخ5يرا رأي5ت دوروث5ي واق5فة ب5كل ج5الل ت5مسح دم5وع5ها وق5د ع5ادت االب5تسام5ة ال5يها  ،ث5م غ5ادرت ال5ى
صالة املؤتمر ".
5تجول ف 55ي دول
ب 55ناء ع 55لى ط 55لب امل 55حفل امل 55رك 55زي الم 55ري 55كا ال 55جنوب 55ية م 55كثت دوروث 55ي ع 55دة اشه 55ر ل 55لتبليغ وال ّ 5
ام55ري55كا ال55الت55ينية وم55ن ال55دول وامل55دن ال55تي زارت55ها ه55ي  :ب55اراج55واي وم55دي55نتي ري55ودي ج55ان55يرو وس55اوب55اول55و ف55ي
ال55برازي55ل  -ب55ورت55وري55كو  -ج55ام55اي55كا  -ك55وس55تاري55كا وك55وب55ا  .ك55ما ق55ام55ت ب55زي55ارة مل55رق55د ال55سيده م55ي م55اك55سوي55ل
وال5دة أم5ة ال5بهاء روح5ية خ5ان5م ف5ي االرج5نتني وك5ان5ت ل5ها ع5دة ل5قاءات م5ع االح5باء ف5ي ه5ذه ال5دول وامل5دن وك5ان5ت
مشجعة ومشوقه لهم في خدماتهم االمرية .
خير
ّ
ف55ي ن55وف55مبر ع55ام  1951أع55لن ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ع55ن ال55سنة امل55قدس55ة ال55تي س55تبدأ ف55ي اك55توب55ر ع55ام 1952
وح 55تى اك 55توب 55ر  1953وبه 55ذه امل 55ناس 55بة امل 55يمون 55ه أع 55لن ح 55ضرت 55ه ع 55ن ع 55قد أرب 55ع م 55ؤت 55مرات ق 55اري 55ة ف 55ي ك 55ل م 55ن
ك 55ام 55باال ب 55اوغ 55ندا  ،وف 55ي وي 55لمت ب 55ال 55والي 55ات املتح 55دة  ،وف 55ي اس 55توك 55هول 55م ب 55ال 55سوي 55د  ،وف 55ي ن 55يودل 55هي ب 55ال 55هند .
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ش55ارك55ت اي55ادي ام55ر اهلل دوروث55ي ب55يكر ف55ي ج55ميع ه55ذه امل55ؤت55مرات  ،وك55ان55ت أول55ها م55ؤت55مر ك55ام55باال ف55ي اوغ55ندا
ول 55كن ق 55بل امل 55ؤت 55مر ط 55لبت دوروث 55ي ب 55يكر زي 55ارة االع 55تاب امل 55قدس 55ة وق 55د ج 55اءت 55ها امل 55واف 55قة م 55ن ح 55ضرة امل 55ول 55ى ،
وب 55 5ال 55 5تال 55 5ي ت 55 5حقق أم 55 5لها ال 55 5تي ك 55 5ان 55 5ت تنش 55 5ده م 55 5ن زم 55 5ن ط 55 5وي 55 5ل  .وله 55 5ذا ق 55 5ررت ال 55 5زي 55 5ارة أوال ث 55 5م ال 55 5ذه 55 5اب
ل5لمؤت5مر .اس5تقبل ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل دوروث5ي ب5يكر به5ذه ال5كلمات  " :م5رح5با ً م5رح5با ً  ،م5رح5با ً ب5ك ال5ف
م55رة اي55تها ال55زائ55رة ال55شهيدة  ".ت 55روي ال 55سيده ال 55س اوس 55نت  El lsie Austinال 55تي راف 55قت دوروث 55ي
اث5ناء زي5ارت5ها ل5الراض5ي امل5قدس5ة ان ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل ق5د دع5اه5م ال5ى ت5ناول ال5عشاء ف5ي أح5د االي5ام وع5لى
م5ائ5دة ال5طعام ت5فضل ح5ضرة امل5ول5ى  " :ان االرض االق5دس ه5و ق5لب ال5عال5م وم5وط5ن االن5بياء وال5رس5ل وم5كان
ل55تالق55ي ث55الث ق55ارات  .وف55ي االرض االق55دس ي55قع ج55بل ال55رب  ،ك55رم اهلل وف55يه م55قام اي55ليا وع55لى ج55بل ال55رب ي55قع
امل 55قام االع 55لى ال 55ذي ي 55حتضن ال 55لؤل 55ؤ ال 55ثمني  ،ق 55دس االق 55داس ،ال 55ضري 55ح املطه 55ر ال 55ذي وص 55فه ح 55ضرة ع 55بد
ال55بهاء ب55ان55ه ال55نقطة ال55تي ت55دور ح55ول55ها ارواح امل55أل االع55لى  ".وم55ن ث55م ت55طرق ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي ب55الح55دي55ث
ع5ن ع5الق5ة ه5ذا ال5عال5م ب5ال5عال5م االخ5ر وع5ن م5عنى " امل5أل االع5لى " ح5يث ق5ال  " :ه5ناك ع5الق5ة وث5يقة ب5ني االرواح
ف55ي ه55ذا ال55عال55م وال55عال55م االخ55ر  .ه55ذه ال55عالق55ة واالرت55باط ل55هما ع55الق55ة ب55أم55ور ص55عبة م55عينة م55ثل ص55فاء ال55قلب
وخ5لوص ال5نية وي5مكن االت5صال ب5ني االرواح ول5كن ال داع5ي ل5لمحاول5ة  .ان االن5سان اح5يان5ا ي5شعر ب5وج5ود ه5ذه
االرواح  .ق5ال ح5ضرة ع5بد ال5بهاء  " :ع5ندم5ا اف5تح رس5ال5ة  ،أش5م م5نها رائ5حة ون5فسية ال5كات5ب "  .ال نس5تطيع
ان ن55تصور اه55ل امل55أل االع55لى ول55كن ي55مكن ان ي55ضموا ال55نفوس الش55ري55فة املخ55لصة وك55لما ك55ان55ت ه55ذه ال55نفوس
عظيمة يكون لها تأثير اكبر  .انهم يقومون بمساعدة النفوس املخلصة التي تعمل االن في هذا العالم ".
ال ت55وج55د م55صادر أو م55راج55ع ك55ثيرة ح55ول ل55قاءه55ا ب55حضرة ول55ي أم55ر اهلل وت55فاص55يل زي55ارت55ها وم55ا ق55ال55ه ح55ضرة
امل55ول55ى ل55ها أو أس55أل55تها ل55ه ول55كن ت55روى ل55نا أم55ة ال55بهاء روح55ية خ55ان55م م55ا ي55لي  " :ع55ندم55ا وص55لت إل55ى االراض55ي
امل5قدس5ة ت5حقق ح5لمها ال5قدي5م وك5ان5ت م5دة ال5زي5ارة س5بعة اي5ام ف5قط ول5كن ك5ان5ت ت5تمنى أك5ثر م5ن ذل5ك  ،ح5يث
اض55طرت ان ت55رض55ى به55ذه امل55دة ال55قصيرة م55ن أج55ل ت55نظيم رح55لة ع55ودت55ها ع55بر ع55دة دول  .ع 5بّرت دوروث55ي ع55ن
م55شاع55ره55ا وق55ال55ت  :إن ال55زائ55ري55ن ع55ندم55ا ي55أت55ون إل55ى ه55نا م55نهم م55ثل االس55فنجة ال55ناش55فه وع55ندم55ا يس55تمتعون
ب5ال5زي5ارة وت5نتعش روح5ان5يات5هم ي5صبحون م5ثل االس5فنجة ال5تي ت5غمس ب5امل5اء ف5تمتأل  .ان ع5ينيها ك5ان5تا ت5لمعان
ع5ندم5ا ق5ال5ت ذل5ك  ،وق5د ت5أث5رت بش5ده م5ن ك5الم5ها".

ك5ما ال5تقت دوروث5ي اث5ناء ت5واج5ده5ا ف5ي ح5يفا ب5بعض

ال 55زائ 55ري 55ن م 55ن ال 55دول االخ 55رى وتح 55دث 55ت م 55عهم ع 55ن اه 55مية ال 55دع 55اء وامل 55ناج 55اة ف 55ي ال 55حياة ال 55يوم 55ية ل 55الن 55سان
وتجربتها بهذا الخصوص .
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س 55اف 55رت دوروث 55ي ب 55يكر إل 55ى ك 55مباال ب 55أوغ 55ندا وإن ّ 5
5ضمت ال 55ى الج 55موع امل 55شارك 55ة ف 55ي أول م 55ؤت 55مر ب 55هائ 55ي ب 55ني
ال5قارات م5ن ن5وع5ه ف5ي ت5اري5خ االم5ر امل5بارك  .ج5اء امل5شارك5ون م5ن ت5سع عش5رة دول5ة واق5ليم وع5قد ب5ني  12ال5ى
 18ف 55براي 55ر  1953وك 55ان أي 55ادي أم 55ر اهلل ل 55يروي اي 55واس م 55مثال ع 55ن ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل ف 55ي ه 55ذا امل 55ؤت 55مر
وح55ام55ال ل55صورة ح55ضرة ال55باب  ،ك55ما ش55ارك ت55سعة اي55ادي اخ55رون ه55م  :م55وس55ى ب55نان55ي  -ش55عاع اهلل ع55الئ55ي
– م 55يسون ري 55مي  -ط 55راز اهلل س 55مندري  -ذك 55ر اهلل خ 55ادم  -ل 55يروي اي 55واس  -ه 55وراس ه 55ول 55ي وع 55لي اك 55بر
فروتن .
ب 55عض ه 55ؤالء االي 55ادي ل 55م ي 55لتقوا ب 55بعض س 55اب 55قا ً وك 55ان ل 55قاءه 55م ألول م 55رة  .ي 55صف ج 55ناب ف 55روت 55ن ال 55ذي ال 55تقى
ب 55دوروث 55ي ألول م 55رة ش 55خصيتها ب 55عد ان ق 55ام 55ت ب 55ال 55قاء ك 55لمتها ف 55ي امل 55ؤت 55مر ب 55االت 55ي  " :م 55ا ل 55فتني ل 55ها ه 55و
5جبت ب5ال5طري5قة ال5تي ك5ان5ت ت5تكلم  .ان5ها ك5ان5ت
روح5ان5يتها ووج5هها ال5طلق وع5يون5ها ون5ظرت5ها ل5الخ5ري5ن  .ل5قد أع ُ
ت55حب ال55ناس  ،وي55مكن ان ت55عرف ذل55ك م55ن ع55يون55ها وس55لوك55ها  .ت55كلمت ب55داي55ة ع55ن م55عتقدات ال55ناس وت55اري55خهم
وادي55ان55هم وك55تبهم امل55قدس55ة ث55م ت55دري55جيا ب55دأت ب55التح55دث ع55ن االم55ر امل55بارك  .وم55ا ك55ان الف55تا ً ل55لنظر إن55ها ب55دأت
ك55لمتها ب55تالوة م55ناج55اة  ،ث55م أنه55ت ك55لمتها ب55مناج55اة اي55ضا  ،م55ما أض55فى روح55ان55ية م55ميزة ع55لى خ55طبتها  .ل55قد
شعرت وكأنى احلق في السماء  ،ان صوتها واسلوبها كان مميزا ًحقا ".
ي5روي م5شارك آخ5ر إس5مه أف5شار وه5و م5هاج5ر اي5ران5ي ف5ي اف5ري5قيا ان5طباع5ات5ه ع5نها ب5ما ي5لي  " :اع5تقد ان5ها
ل5م ت5كن م5ن ه5ذا ال5عال5م  .ل5م أرى م5ثلها ف5ي ح5يات5ي س5وى ال5قالئ5ل  .وع5ندم5ا ك5ان5ت تتح5دث ب5االنج5ليزي5ة ك5نت
5دأت ب55ال55بكاء  .ان ك55لمات55ها ك55ان55ت ح55قا ك55لمات
اف55هم ب55عض ك55لمات55ها  ،ول55كن م55ن ن55برت55ها وس55لوك55ها ودون وع55ي بُ 5
اهلل  .ل55م أع55تقد إن االن55سان ي55مكن ل55ه أن ي55فعل ذل55ك  ،ك55ان55ت ت ّه55ز ال55عال55م  " .ام55ا ال55سيد ع55لى ن55خجوان55ي وه55و
ش5خصية غ5نية ع5ن ال5تعري5ف ف5قد ك5ان ح5اض5را ً أي5ضا ف5ي ه5ذا امل5ؤت5مر ح5يث ه5اج5ر إل5ى أوغ5ندا ق5بل امل5ؤت5مر
ب55سنتني ت55لبية ل55نداء ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ل55لقيام ب55الهج55رة  ،ي55روي ل55نا خ55واط55ر ع55ن دوروث55ي ب55يكر ع55ندم55ا ال55تقى
5لمها امل55يثاق  .ك55ان55ت
ب55ها ف55ي امل55ؤت55مر ف55يقول  " :دوروث55ي ك55ان55ت ث55اب55ته ع55لى العه55د وامل55يثاق  .الب55د ه55ناك م55ن عّ 5
م55ؤم55نه ب55كل ك55لمة ق55ال55ها او ك55تبها ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي  .ك55ان55ت نّ55يتها خ55ال55صة وت55علم ب55ما ي55جب ع55مله وب55ما
ي 55جب ان ي 55فعله االف 55ارق 55ه  .ل 55قد سح 55رت الج 55مهور  ،ل 55يس ف 55قط ب 55كلمات 55ها وح 55كاي 55ات 55ها ب 55ل ب 55وق 55اره 55ا وس 55كينتها
املميز  .ان شخصيتها كانت مزيجا ًمن املحبة والفصاحة والحكمة " .
وأسلوبها ّ
وح َ
5ضره اث5نى عش5ر
امل5ؤت5مر ال5ثان5ي ل5لتبليغ ب5ني ال5قارات ع5قد ف5ي ش5يكاغ5و ب5ني  3ح5تى  6م5اي5و ع5ام 5 َ 1953
أي5ادي5ا ألم5راهلل وح5وال5ي  2500ش5خصا ً وك5ان5ت أم5ة ال5بهاء روح5ية خ5ان5م م5ندوب5ة ح5ضرة امل5ول5ى ف5ي امل5ؤت5مر .
١٢٨

وف5ي ال5رس5ال5ة ال5تي وج5هها ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ل5لمؤت5مر اش5ار ان ه5ذا امل5ؤت5مر ه5و االك5ثر ت5ميّزا ً ع5ن ب5اق5ي
امل5ؤت5مرات ال5ثالث  .وق5د ت5رأس5ت أي5ادي ام5ر اهلل دوروث5ي ب5يكر اح5دى ج5لسات امل5ؤت5مر  ،وك5ان5ت ك5عادت5ها ط5لقة
ال55لسان  ،ب55شوش55ة ال55وج55ه  ،ذو روح55ان55ية م55ميزة  ،وق55د ط55لبت م55ن ال55ذي55ن ي55رغ55بون ب55الهج55رة ط55بقا لخ55طة ال55جهاد
ال5كبير االك5بر ال5روح5ان5ي ان ي5أت5وا ال5ى مس5رح ال5صال5ة  ،وق5ام ح5وال5ي م5ائ5ة وخ5مسني ش5خصا ًب5ال5ذه5اب ال5ى
املس5رح م5لبّني ن5داء ح5ضرة امل5ول5ى ب5الهج5رة  .ك5ما تح5دث أي5ادي أم5راهلل م5وس5ى ب5نان5ي ع5ن تج5رب5ته ف5ي الهج5رة
ال5ى اف5ري5قيا  .وف5ي ال5يوم ال5ثان5ي تح5دث5ت أم5ة ال5بهاء م5ن ك5ل ق5لبها ال5ى االح5باء وم5ا ي5جب ان ي5عملوه ف5ي ه5ذه
ال55سنة امل55قدس55ة وخ55الل مش55روع العش55ر س55نوات  .ث55م ق55ام أي55ادي أم55راهلل م55يسون ري55مي ب55عرض ن55موذج مل55بنى
مش55رق االذك55ار ال55ذي ص55ممه ب55نفسه وس55يبنى ف55ي املس55تقبل ع55لى ج55بل ال55كرم55ل  ،ك55ما تح55دث ج55ناب ف55روت55ن
ع 55ن ال 55نظام ال 55عامل 55ي ل 55حضرة ب 55هاء اهلل  .وتح 55دث أي 55ضا أي 55ادي أم 55راهلل ج 55ناب ط 55راز اهلل س 55مندري ع 55ن ل 55قاءه
ب55حضرة ب55هاء اهلل ع55ندم55ا ك55ان ف55ي ال55خام55سة عش55ر م55ن ال55عمر  ،م55ما أله55ب م55شاع55ر ال55حضور وزاده55م ع55شقاً
وش 55غفا ب 55االم 55ر االع 55ظم  .ف 55ي أح 55د أي 55ام امل 55ؤت 55مر ق 55ام 55ت أي 55ادي أم 55راهلل ك 55وري 55ن ت 55رو ال 55تي ك 55ان 55ت ت 55بلغ ال 55واح 55د
وال55تسعني ع55ام55ا ًب55دع55وة ج55ميع ح55ضرات االي55ادي وازواج55هم وزوج55ات55هم وب55عض االح55باء ال55ى م55ائ55دة غ55ذاء ف55ي
م5نزل5ها  .واث5ناء ال5غذاء س5أل ج5ناب ف5روت5ن ال5سيد ف5ران5ك زوج دوروث5ي ع5ن ح5يات5هم ال5شخصية وك5يفية ت5عام5له
م55ع ال55رح55الت ال55عدي55دة ال55تي ت55قوم ب55ها زوج55ته ال55عزي55زة  .ق55ال ف55ران55ك ل55لسيد ف55روت55ن  " :اوال ان55ها ليس55ت زوج55تي
فحس55ب ب55ل ان55ها َم55لكه  .ال اس55تطيع أن أس55اوي ن55فس ب55ها  .ان55ني اس55اع55ده55ا ف55ي االع55داد ل55رح55الت55ها وع55ندم55ا
تاتي البيت ونكون معا فإنها أسعد لحظات عمري " .
امل55ؤت55مر ال55ثال55ث ل55لتبليغ ب55ني ال55قارات ال55ذي دع55ا ح55ضرة امل55ول55ى ال55ى ع55قده ت55م ت55نظيمه ف55ي اس55توك55هول55م ع55اص55مة
ال55سوي55د ُ .ع55ق َد ه55ذا امل55ؤت55مر م55ن  21ح55تى  26ي55ول55يو ع55ام  1953ب55حضور أرب55عة عش55ر أي55ادي أم55راهلل وه55م
ح 55ضرات ال 55سادة وال 55سيدات  :أم 55يليا ك 55ول 55نز  -م 55يسون ري 55مي  -دوروث 55ي ب 55يكر ه 55رم 55ان ك 55وس 55مان  -ال 55برت
م5ولكش5ل  -ول5ي اهلل ورق5ا – ش5عاع اهلل ع5الئ5ي  -ط5راز اهلل س5مندري  -ع5لي اك5بر ف5روت5ن  -ي5وغ5و ج5ياگ5ري
 م5وس5ى ب5نان5ي  -ه5وراس ه5ول5ي  -ذك5ر اهلل خ5ادم وج5ورج ت5اوزن5د  .وك5ان ال5سيد ي5وغ5و ج5ياگ5ري م5ندوب5ا ع5نال55هيكل امل55بارك  ،وق55ام ب55نفسه ب55قراءة رس55ال55ة ح55ضرة امل55ول55ى امل55وج55هة ل55لمؤت55مر  .ح55ضر امل55ؤت55مر  377ف55ردا ً م55ن
ع55دة دول ف55ي ال55عال55م وي55مثلون أص55ول ع55رق55ية م55ختلفه  ،وتش5ّ 5رف55وا ج55ميعا ًب55مشاه55دة ص55ورة ح55ضرة ال55باب ،
وه5ي اله5دي5ة ال5ثمينة ال5تي أرس5لها ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ال5ى امل5شارك5ني ف5ي امل5ؤت5مر  .ف5ي رس5ال5ته ل5لمؤت5مر حّ 5دد
ح5ضرة امل5ول5ى ث5الث5ة عش5ر ه5دف5ا ً ألح5باء أورب5ا خ5الل خ5طة العش5ر س5نوات م5نها  :ب5ناء اول مش5رق اذك5ار ف5ي
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اورب5ا ف5ي م5دي5نة ف5ران5كفورت ب5امل5ان5يا  ،ث5م ش5راء ق5طعتي ارض ل5بناء مش5رق اذك5ار ف5ي املس5تقبل ت5قع ف5ي ك5ل
م 55ن اس 55توك 55هول 55م ب 55ال 55سوي 55د  ،وف 55ي روم 55ا ع 55اص 55مة اي 55طال 55يا  .واي 55ضا ف 55تح ث 55الث 55ني م 55نطقة ج 55دي 55دة ف 55ي اورب 55ا ،
وت5أس5يس ث5الث5ة عش5ر م5حفال ً روح5ان5يا ًم5رك5زي5ا ًج5دي5دا ً ف5ي أورب5ا  ،وت5أس5يس م5ؤس5سة ط5بع ونش5ر ب5هائ5ية ف5ي
أملانيا وترجمة االثار االمرية الى عشر لغات اوربية .
تح5دث ح5ضرات االي5ادي ج5ميعهم ت5قري5با خ5الل اي5ام امل5ؤت5مر ع5ن م5واض5يع ش5تى  ،م5ن أه5مها االه5داف ال5تي
ح5د ّده5ا ح5ضرة امل5ول5ى ف5ي رس5ال5ته ل5لمؤت5مر وك5يفية ت5حقيقها  ،م5ما ك5ان5ت س5ببا ً ف5ي ت5شجيع االح5باء وت5عميق
ج55ذور االي55مان ف55ي ق55لوب55هم  ،وق55يام55هم ع55لى الخ55دم55ة  .م55ن املتح55دث55ني اي55ضا ك55ان ال55دك55تور زي55ن ن55ورال55دي55ن زي55ن
االس55تاذ ف55ي ال55جام55عة االم55ري55كية ف55ي ب55يروت واب55ن ج55ناب زي55ن س55كرت55ير ح55ضرة امل55ول55ى ل55فترة م55عينة  ،ح55يث
تح5دث ع5ن " إع5ادة ب5ناء امل5جتمع االن5سان5ي " ق5ال5ت دوروث5ي ب5يكر ف5ي ك5لمتها  " :ل5قد ب5دأت أف5هم مل5اذا ت5عتبر
اوربا نبض العالم  ،وان استطعنا تحريك هذا النبض  ،لربما نفتح العالم ".
ب 55عد ان 55تهاء امل 55ؤت 55مر ق 55ام 55ت دوروث 55ي وزوج 55ها ف 55ران 55ك ب 55رح 55لة ت 55بليغية ال 55ى ف 55نلندا ث 55م ق 55ررا الهج 55رة ال 55ى ج 55زي 55زة
ج5ري5نادا ف5ي البح5ر ال5كاري5بي  ،وله5ذا أرس5ال ب5رق5ية ال5ى ح5ضرة ول5ي ام5ر اهلل وج5اء ال5جواب ي5وم  7اغس5طس
 1953باملوافقة .
ح5با ً وع5شقا ً مل5واله5م ال5عزي5ز ق5ام خ5مسة م5ن اع5ضاء
وف5ي م5وق5ف مش ّ5رف ي5دل ع5لى ن5كران ال5ذات  ،واالن5قطاع ّ 5
امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ل5لوالي5ات املتح5دة ب5تقدي5م اس5تقاالت5هم به5دف الهج5رة وف5تح امل5ناط5ق ال5نائ5ية ُ ،م5لبّني
ن 55داء امل 55ول 55ى ح 55ني ق 55ال  " :ق55وم55وا ع55لى ال55نصر ب55كليتكم  ،ودع55وا ال55دن55يا وزخ55رف55ها ع55ن ورائ55كم ،
وات55رك55وا أوط55ان55كم وأوك55ارك55م وذوي ق55راب55تكم  ،وش55دوا ظ55هورك55م وب55لغوا ال55ناس م55ا ب55لغكم رب55كم
وب5ارئ5كم وبشّ 5روه5م ب5ما وع5دك5م م5قصودك5م وم5حبوب5كم  ".ه5ؤالء الخ5مسة ه5م  :ال5س اوس5نت Elsie
 Austinوق 55د س 55اف 55رت ال 55ى امل 55غرب وم 55اث 55يو ب 55ول 55وك  Mathew Bullockإل 55ى ج 55زر ه 55ول 55ندا ال 55غرب 55ية وك 55ينيث
ك5ريس5تيان ال5ى ج5نوب رودي5سيا وق5د ت5م ت5سمية ه5ؤالء ال5ثالث5ة ب5فرس5ان ح5ضرة ب5هاء اهلل  .ك5ما س5اف5رت م5ام5ي
س5يتو  Mamie Setoال5ى ه5ون5ج ك5ون5ج ودوروث5ي ب5يكر ال5ى ج5ري5نادا  .والج5دي5ر ب5ال5ذك5ر ان ح5ضرة ول5ي ام5ر
اهلل ق 55د اح 55تفظ ب 55صورة م 55ن اع 55ضاء امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ل 55لوالي 55ات املتح 55دة ل 55عام  1953ف 55ي غ 55رف 55ته
الخاصة في قصر البهجه .
أم55ا امل55ؤت55مر ال55راب55ع واألخ55ير م55ن س55لسلة امل55ؤت55مرات ف55ي ال55سنة امل55قدس55ة ال55حاف55لة ب55األح55داث وال55وق55ائ55ع  ،ف55قد
إن55عقد ف55ي ن55يودل55هي ب55ال55هند م55ن  7ح55تى  15اك55توب55ر  1953وح55ضره ح55وال55ي خ55مسمائ55ة ش55خص ج55اءوا م55ن
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واح55د وث55الث55ني ب55لد  ،وك55ان م55ندوب ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ف55ي امل55ؤت55مر ه55و أي55ادي أم55راهلل م55يسون ري55مي  .اف55تتح
امل55ؤت55مر ال55سيد  /ع55باس ع55لي ب55وت رئ55يس امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لهند ورح55ب ب55ال55حضور ث55م ق55رأ م55يسون
ري5مي رس5ال5ة ح5ضرة ول5ي أم5راهلل املّ 5وج5هة ل5لمؤت5مر  .ف5ي ه5ذه ال5رس5ال5ة حّ 5دد ال5هيكل االن5ور ث5الث5ة عش5ر ه5دف5اً
ل55لمحاف55ل امل55رك55زي55ة ف55ي آس55يا م55نها  :ب55ناء مش55رق األذك55ار ف55ي أرض ال55طاء ) طه55ران ( – ش55راء أراض ل55بناء
ث 55الث 55ة م 55شارق اذك 55ار ف 55ي املس 55تقبل ف 55ي ك 55ل م 55ن ب 55غداد ون 55يودل 55هي وس 55دن 55ي – ت 55أس 55يس أح 55د عش 55ر م 55حفالً
روح5ان5يا ً م5رك5زي5ا ً ف5ي آس5يا – ف5تح اح5دى وأرب5عني م5نطقة ج5دي5دة ف5ي آس5يا – ت5رج5مة اآلث5ار األم5ري5ة إل5ى
أرب5عني ل5غة ج5دي5دة – ت5أس5يس ح5ظيرة ق5دس م5رك5زي5ة ف5ي ك5ل دول5ة ف5يها م5حفل م5رك5زي – ت5أس5يس م5حاك5م
5برع امل55شارك55ون ب55مبلغ  45ال55ف دوالر لش55راء
ب55هائ55ية ف55ي اي55ران وال55عراق وب55اكس55تان وأف55غانس55تان… ال55خ  .تّ 5
اراض55ي م55شارق االذك55ار امل ّ5نوه ع55نها ف55ي ال55رس55ال55ة وتش5ّ 5رف55وا ج55ميعا ً ب55زي55ارة ال55طلعة امل55بارك55ة ل55حضرة ال55باب ،
وه55ي اله55دي55ة ال55ثمينة ال55تي أرس55لها ح55ضرة ول55ي أم55راهلل امل55حبوب ل55لمؤت55مر .وف55ي ع55صر ال55يوم األول ل55لمؤت55مر
أرس55ل ح55ضرة امل55ول55ى رس55ال55ة اخ55رى أع55لن ف55يها ع55ن ث55الث55ة ان55تصارات ه55ام55ة وه55ي  :ات55مام ب55ناء امل55قام األع55لى
وق5يام ت5سعة عش5ر م5هاج5را ً ج5دي5دا ً للهج5رة واالس5تقرار ف5ي م5ناط5ق هج5رت5هم وأخ5يرا ً أع5لن ح5ضرت5ه ع5ن ش5راء
5تبرع ال55سخي ل55قيمة االرض م55ن
ق55طعة ارض خ55اص55ة ل55بناء مش55رق اذك55ار ع55لى ج55بل ال55كرم55ل وذل55ك ب55واس55طة الّ 5
قبل ايادي أمر اهلل السيدة أميليا كولنز .
تح55دث ف55ي امل55ؤت55مر ع55دد م55ن ح55ضرات األي55ادي وه55م  :ه55وراس ه55ول55ي  -دوروث55ي ب55يكر  -ي55وغ55و ج55ياك55ري -
ع 55لي اك 55بر ف 55روت 55ن  -ك 55الرا دن  -اغ 55نس ال 55كسندر  -م 55وس 55ى ب 55نان 55ي  .ك 55ما تح 55دث 55ت أي 55ضا ال 55سيدة م 55يلدرد
متح5دة ال5تي ك5ان5ت ت5مثل ال5جام5عة ال5بهائ5ية ال5عامل5ية ف5ي االم5م املتح5دة  .ك5لمة دوروث5ي ب5يكر ك5ان5ت ع5ن خ5طة
س55ماه ح55ضرة ول55ي أم55راهلل وم55ا ي55جب ان ي55عمله االح55باء
العش55ر س55نوات أو خ55طة ال55جهاد ال55كبير االك55بر ك55ما ّ 5
ف5ي ه5ذه امل5رح5لة ال5حساس5ة ف5ي ت5اري5خ االم5ر امل5بارك  .ك5عادت5ها ك5ان5ت دوروث5ي ب5يكر ش5علة م5ن ال5نشاط وق5مة
ف55ي ال55تواض55ع  .ي55روى ل55نا ال55سيد ب55شير ال55هي وه55و أح55د امل55شارك55ني ف55ي امل55ؤت55مر ان55طباع55ه ع55ن دوروث55ي ب55يكر
ب55ال55عبارات ال55تال55ية  ":خ55الل امل55ؤت55مر ك55ان55ت دوروث55ي ش55علة م55ضيئة .اذك55ر ان55ا ك55ان55ت تتح55دث ك55ل ي55وم ب55كلمات
ت 55هيّج الج 55ميع وت 55سعده 55م  .ك 55ان 55ت تتح 55دث ع 55ن أه 55داف امل 55ؤت 55مر وتش 55رح رس 55ال 55ة ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل إل 55ى
امل 55ؤت 55مر  .ال 55كل ك 55ان ي 55نصت ل 55ها ب 55اه 55تمام وش 55غف  .ك 55ما ك 55ان 55ت م 55سئول 55ة ع 55ن االت 55صال ب 55الس 55لطات ال 55هندي 55ة
ل5تعري5ف االم5ر امل5بارك ل5هم وش5رح اه5داف امل5ؤت5مر .ت5م ت5رت5يب ع5دة ج5لسات ع5ام5ة ل5غير ال5بهائ5يني وق5د تح5دث5ت
دوروثي بيكر فيها بكل ثقة واقتدار  ،ونقلت الصحف والجرائد الهندية وقائع الجلسات على صفحاتها ".
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ك55ما ت55روي اي55ضا ال55سيدة  /اي55ما راي55س  Emma Riceخ55واط55ره55ا ع55ن دوروث55ي ب55يكر ب55اآلت55ي  " :ك55نت م55ع
دوروث55ي ف55ي راب55ع م55ؤت55مر ت55بليغي ب55ني ال55قارات ف55ي ال55هند  ،وك55ان55ت م55نهكة م55ن ش55دة الح55رارة وال55رط55وب55ة .ك55ان55ت
ت5أت5ي ال5ى امل5ؤت5مر وه5ي ت5رك5ب ع5رب5ة ب5دوالب5ني يج ّ5ره5ا ح5مار وك5وم5ة م5ن ال5قش خ5لف ال5عرب5ة  ،وت5ضع أزه5ار ح5ول
رق55بتها وع55لى رأس55ها .ل55م ت55كن ت55علم م55عنى امل55قام ال55سام55ي ال55ذي ت55بوءت55ه وه55و أي55ادي أم55راهلل  ،وك55ان55ت أي55ضاً
رئ5يسة ل5لمحفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي ل5لوالي5ات املتح5دة االم5ري5كية  ،وأع5لنت رغ5بتها م5ؤخ5را ً للهج5رة إل5ى ج5ري5نادا .
ب55عد امل55ؤت55مر ط55لبت م55ني ان أراف55قها ف55ي زي55ارت55ها الح55دى م55دارس ال55بنات ح55يث س55تلقي ك55لمة .ف55ي ذل55ك ال55يوم
ك5ان5ت ت5عان5ي م5ن ال5تهاب ف5ي ال5رئ5ة ول5م ت5كن تس5تطيع الح5دي5ث ول5كنها ذه5بت مل5ساف5ة ط5وي5لة ع5بر الصح5راء ال5ى
ت 55لك امل 55درس 55ة دون م 55راع 55اة ل 55صحتها  ،ودخ 55لت امل 55درس 55ة وح 5يّت ال 55طلبة واالب 55تسام 55ة ت 55رت 55سم ع 55لى وج 55هها  ،ث 55م
ص55عدت إل55ى امل55نصة وأل55قت ك55لمة رائ55عة ب55كل ث55بات وع55زي55مة  ،وأخ55ذت ص55ورة ج55ماع55ية م55ع ال55طلبة" .ه55ذه ه55ي
دوروث55ي ب55يكر  ،راي55ة م55ن راي55ات ال55حب وال55وف55اء ألم55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل  ،إن م55الئ55كة ال55تأي55يد ك55ان55ت م55حاط55ة ب55ها
أينما ذهبت وأينما حلت  ،لم يثنيها شي› عن القيام لخدمة امر جمال القدم ألنها وهبت حياتها له .
ق55ام ب55عض ح55ضرات االي55ادي امل55شارك55ني ف55ي امل55ؤت55مر ب55زي55ارة رئ55يس وزراء ال55هند آن55ذاك ال55سيد  /ج55واه55ر الل
نه55رو  ،وك55ان ال55لقاء و ّدي5ا ً وج55يدا ً وك55ان55ت دوروث55ي إح55دى املتح55دث55ات ف55ي ت55لك الج55لسة .ب55عد ذل55ك ط55لب ح55ضرة
ول5ي أم5راهلل م5ن ك5ل م5ن ه5وراس ه5ول5ي وم5يسون ري5مي ودوروث5ي ب5يكر ال5بقاء ف5ي ال5هند مل5دة شه5ر آخ5ر ل5تبليغ
5تجول ف5ي أك5ثر م5ن عش5رة م5دن ه5ندي5ة ب5رف5قتها
األم5ر وزي5ارة االح5باء وت5شجيعهم  .ق5ام5ت دوروث5ي ب5ال5سفر وال ّ
ال5سيدة ش5يري5ن ب5وم5ان ع5ضوة امل5حفل امل5رك5زي ل5لهند وال5تي أص5بحت ف5يما ب5عد ع5ضوة ف5ي ه5يئة امل5شاوري5ن
ال55قاري55ة ف55ي آس55يا .وف55ي ب55عض اس55فاره55ا ف55ي ال55هند ك55ان ي55راف55قها ال55سيد إس55فندي55ار ب55ختياري ع55ضو امل55حفل
امل55رك55زي ف55ي ال55هند واص55بح ف55يما ب55عد ع55ضوا ً ف55ي امل55حفل امل55رك55زي ل55باكس55تان وق55د راف55ق ه55ذا ال55شخص فخ55ر
امل5بلغني وامل5بلغات م5ارث5ا روت ع5ندم5ا ك5ان5ت ف5ي ش5به ال5قارة ال5هندي5ة مل5دة س5نة ك5ام5لة .ك5ما راف5قت دوروث5ي ك5ل
م 55ن م 55نيرة وب 55هية س 55هيلي ل 55بعض امل 55دن ال 55تي زارت 55ها .ت 55روي م 55نيرة ذك 55ري 55ات 55ها ع 55ن رح 55لتها م 55ع دوروث 55ي ب 55يكر
وتقول :
] املح5طة األول5ى ال5تي ت5وق5فنا ف5يها ك5ان5ت س5رات

 Suratال5تي ت5عيش ف5يها ع5ائ5لة ال5وك5يل وق5د ت5وف5ى االب

5كرس5ا ً ن5فسه ل5الم5ر امل5بارك  .أخ5ذت5نا زوج5ته ال5ى م5نزل ال5ضيوف ل5إلق5ام5ة  ،وع5ند م5دخ5ل
ال5ذي ك5ان مخ5لصا ً وم ّ
امل55نزل ت55وق55فت دوروث55ي ف55جأة  ،وأخ55ذت ت55فكر ع55ميقا ً ون55ظرت إل55ينا وق55ال55ت  :إن م55ارث55ا روت ال55عزي55زة ك55ان55ت ه55نا
ف5ي ه5ذه ال5غرف5ة .اس5تغرب5نا ك5يف ان5ها ع5رف5ت امل5كان  .ن5عم ل5قد ك5ان5ت ف5ي ن5فس ه5ذه ال5غرف5ة ع5ندم5ا ك5تبت ج5زءاً
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م55ن ك55تاب55ها ع55ن ح55ياة ال55طاه55رة .اس55تغرق55ت دوروث55ي ب55ال55تأم55ل وال55تفكير  ،وك55أن55ها ح55قا ً ك55ان55ت ت55رى م55ارث55ا روت
ج55ال55سة ف55ي ال55غرف55ة .ب55عد ذل55ك رك55بنا ال55قطار وذه55بنا ف55ي رح55لة ط55وي55لة ال55ى م55دي55نة ب55ارودا  B arodaوم55ا ان
وص5لنا ح5تى ذه5بنا ال5ى ح5ظيرة ال5قدس ول5م نج5د أح5دا ً ول5كن دوروث5ي ق5ال5ت  " :ف5ي ه5ذا امل5كان س5تكون ه5ناك
ج5لسة ع5ام5ة ".اس5تغرب5نا م5ن ك5الم5ها ه5ذا وق5لنا ك5يف ي5مكن ان ن5عقد ذل5ك ف5ي ي5وم واح5د ؟ ق5ال5ت إن ال5وس5يلة
ال55وح55يدة أن ُن55طبع نش55رات ع55ن الج55لسة ونّ 5وزع55ها ف55ي ال55شارع ون55دع55و ال55ناس ال55يها  .ق55منا ب55عمل ذل55ك ووزع55نا
م55ئات ال55دع55وات ف55ي ال55شارع والح55ظنا اس55تجاب55ة ك55بيره م55ن ال55ناس .وف55ي امل55ساء ت55دف55ق عش55رات االف55راد ال55ى
ح 55ظيرة ال 55قدس وق 55د ام 55تألت ال 55كراس 55ي ع 55لى آخ 55ره 55ا  ،وب 55دأت دوروث 55ي ب 55الح 55دي 55ث  ،وازداد دخ 55ول ال 55ناس
للح5ظيرة ول5م ي5كن ه5ناك م5كان5ا ً ح5تى ل5لوق5وف  .ك5ان5ت س5عيدة الس5تجاب5ة ال5ناس ل5دع5وة ال5حق وق5ال5ت  :س5أك5تب
ال5ى ح5ضرة ول5ي أم5راهلل وأخ5بره ع ّ5ما ت5م إن5جازه ه5نا  .واث5ناء ال5رح5لة ق5ال5ت ل5نا دوروث5ي ع5دة م5رات ان5ها ت5تطلع
ان ت 55رج 55ع ال 55ى زوج 55ها ف 55ران 55ك ل 55يذه 55بوا م 55عا ً ال 55ى الهج 55رة  ،ول 55كن ت 55لبية ل 55رغ 55بة ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل م 55كثت ف 55ي
ال5هند م5دة أط5ول  ،وه5ذا دل5يل ع5لى اط5اع5تها مل5رك5ز االم5ر ووالئ5ها ل5حضرة ش5وق5ي اف5ندي  .ك5ان5ت مخ5لصة ف5ي
أع5مال5ها  ،ت5ذك5ر ح5ضرة ول5ي أم5راهلل دوم5ا ً ب5ال5تقدي5ر وال5عرف5ان  .وف5ي إح5دى امل5رات ق5ال5ت  ":ف5دي5تك ب5روح5ي ي5ا
م55والي ال55عزي55ز ش55وق55ي اف55ندي " .ك55ثيرا ً م55ا ق55ال55ت ل55نا ك55يف ي55مكن ت55بليغ ال55هنود م55ن الخ55لفية ال55هندوس55ية  .وف55ي
إح55دى امل55رات ق55ال55ت  :ع55ليكم ان ت55حبّوا ه55ؤالء ال55هندوس م55ن ك55ل ق55لبكم ح55تى ت55حصلوا ع55لى ن55تائ55ج ط55يبة  .إن
ال5هندوس ي5ؤم5نون ب5ال5دع5اء وال5تأم5ل وال5تفكر وله5ذا ف5هم ي5شارك5ون5ا ف5ي ه5ذا امل5وض5وع  ،ول5يس ص5عبا ًاي5مان5هم
أرك 55م م 55رة أخ 55رى ف 55ي ه 55ذا
ب 55االم 55ر امل 55بارك .وأخ 55يرا ً و ّدع 55نا دوروث 55ي وال 55دم 55وع ت 55مأل ع 55يون 55نا وق 55ال 55ت ل 55نا  :إن ل 55م َ
العالم سنلتقي في امللكوت االبهى[ .
ب5عد ذل5ك ذه5بت ال5ى م5دي5نة اك5را  Agraال5واق5عة ف5ي والي5ة اوت5ر ب5رادي5ش وب5رف5قتها ش5يري5ن ب5وم5ن وتح5دث5ت ف5ي
ث55الث ك55ليات ه55ناك  ،ث55م ذه55بت ال55ى م55دي55نة ك55وال55يور  Gwaliorووص55لتها ي55وم  20ن55وف55مبر  1953واس55تقبلت
ف 55ي مح 55طة ال 55قطار ب 55ال 55زه 55ور وال 55ري 55اح 55ني  .وف 55ي ن 55فس ال 55يوم ذه 55بت ال 55ى ك 55لية ف 55كتوري 55ا وأل 55قت م 55حاض 55رة ع 55ن
ال5عومل5ة  ،ث5م غ5ادرت ال5ى ك5لية ب5نات ك5مال راج5ا  Kamalrajaح5يث تح5دث5ت م5ع ال5طلبة ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي .
وف5ي امل5ساء ت5م ت5رت5يب ل5قاء ل5ها ف5ي غ5رف5ة ال5تجارة وأل5قت م5حاض5رة ع5ام5ة ك5ان5ت ش5يقة ح5يث تح5دث5ت ع5ن ت5اري5خ
االم55ر امل55بارك وب55عض ال55تعال55يم واالح55كام واي55ضا اج55زاء م55ن ل55وح ال55ودي55ان الس55بع ل55حضرة ب55هاء اهلل  .ك55ل ذل55ك
حدث في يوم واحد.
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ف55ي ال55يوم ال55ثان55ي ال55تقت دوروث55ي ب55يكر ب55ال55صحفيني وأج55رت م55عهم م55ؤت55مرا ص55حفيا تح55دث55ت ف55يه ع55ن ت55اري55خ
األم 55ر امل 55بارك  .وف 55ي ع 55صر ال 55يوم ذه 55بت وف 55ي م 55عيتها ال 55سيدة ش 55يري 55ن ب 55وم 55ن إل 55ى ق 55صر األم 55يرة م 55هاران 55ي
س55ندي55ا  M aharani Scindiaح55يث أل55تقت ب55ها ألك55ثر م55ن س55اع55ة تح55دث55ت ف55يها دوروث55ي ع55ن ت55عال55يم وم55بادئ
5سمو
ال55دي55ن ال55بهائ55ي  .ك55ان ال55لقاء و ّدي55ا ًوأخ55وي 5ا ً  ،وف55ي خ55تام الج55لسة إتخ55ذت ع55دة ص55ور ت55ذك55اري55ة  ،وق ّ 5دم لّ 5
األم5يرة ث5الث5ة ك5تب م5ن ط5رف امل5حفل ال5روح5ان5ي ل5كوال5ير .وف5ي ع5صر ذل5ك ال5يوم ذه5بت إل5ى ك5لية ال5زراع5ة ف5ي
امل5دي5نة وأل5قت م5حاض5رة ج5ميلة إس5تحسنها الج5مهور ث5م ج5اوب5ت ع5لى أس5أل5ة ال5حضور ث5م ذه5بت إل5ى ح5ظيرة
ال5قدس ح5يث ت5م دع5وة ع5دد م5ن س5يدات امل5جتمع ل5لقائ5ها وت5عري5فهم ع5ن ال5بهائ5يه  .ب5عد الج5لسة ت5م ت5رت5يب ل5قاء
خ5اص م5ع األح5باء ح5يث تح5دث5ت إل5يهم ع5ن ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل وش5خصيته ال5فذة ودوره ال5قيادي ال5هام ف5ي
االم55 5ر امل55 5بارك  .ه55 5ناك عش55 5رات امل55 5دن وال55 5قرى زارت55 5ها دوروث55 5ي ب55 5يكر ف55 5ي ال55 5هند  ،ول55 5كن ل55 5ألس55 5ف ال ت55 5وج55 5د
مس5تندات أو م5راج5ع ح5ول ت5فاص5يل ه5ذه ال5زي5ارات  ،ول5كن ه5ناك ت5قري5ر ع5ن زي5ارة ق5ام5ت ب5ها دوروث5ي ي5وم 5
دي5سمبر  1953إل5ى م5دي5نة ك5ان5بور  K anpurأرس5لها امل5حفل ال5روح5ان5ي ل5تلك امل5دي5نة إل5ى ح5ضرة ول5ي أم5ر
اهلل ج5اء ف5يه  " :ج5اءت دوروث5ي إل5ى م5دي5نتنا وم5كثت ي5وم5ني ف5قط  ،ال ي5مكن أن ن5نساه5ا وتح5دث5ت ف5ي ح5وال5ي
عش55ري55ن م55كان دون ك55لل أو ت55عب  .ت55رك55ت ب55صمات55ها ال55روح55ان55ية ع55لى األح55باء وع55لى أه55ال55ي ك55ان55بور  ،وع55ندم55ا
غ 55ادرت 55نا ج 55ئنا إل 55ى مح 55طة ال 55قطار ل 55وداع 55ها وال 55دم 55وع ِ5م 5ْ 5ل ع 55يون 55نا .نش 55رت ال 55صحف املح 55لية خ 55بر م 55جيئها
ومقتطفات عن أحاديثها وصورها مع األحباء وغيرهم".
ه5ناك ت5قري5ر آخ5ر ع5ن زي5ارة ق5ام5ت ب5ها إل5ى م5دي5نة ان5دور  I ndoreي5وم  23دي5سمبر  1953وم5عها ال5سيدة
ش55يري55ن ب55وم55ن  ،ح55يث أل55قت ف55ور وص55ول55ها م55حاض55رة ع55ن " ال55روح ورح55لتها " ف55ي إح55دى ص55االت امل55دي55نة وق55د
إس5تحسن الج5مهور ك5لمتها .وف5ي  24دي5سمبر أل5قت ك5لمة ألع5ضاء ن5ادي ال5روت5اري ف5ي إح5دى ف5نادق امل5دي5نة
ع55ن ال55حياة وك55يف ي55مكن أن ن55عيشها ب55سعادة ون55نتصر ف55يها .ف55ي ال55يوم ال55تال55ي ك55ان ل55ها م55ؤت55مر ص55حفي ف55ي
ن5فس ال5فندق ح5يث تج5مع ال5صحفيون ح5ول5ها واس5تفسروا ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي وس5بب م5جيئها إل5ى ال5هند  .ف5ي
يوم  26ديسمبر القت محاضرة في كلية كوجرات
 Gujratأم5ام ال5طلبة ع5ن " ال5حضارة الج5دي5دة " ال5تي أت5ى ب5ها ح5ضرة ب5هاء اهلل للبش5ري5ة  .وف5ي ع5صر ذل5ك
ال55يوم ذه55بت إل55ى م55رك55ز ال55عناي55ة ب55ال55طفل وإل55تقت ب55األط55فال وت55عرف55ت ع55لى م55شاك55لهم وع55رض55ت ب55عض الح55لول
ووزع5ت الح5لوى ع5ليهم  .وف5ي ي5وم  27دي5سمبر  1953تح5دث5ت دوروث5ي ب5يكر ف5ي م5رك5ز ال5ثيوص5وف5ية ع5ن ف5كرة
" ت 55جسيد االل 55هة ف 55ي ال 55فكر امل 55عاص 55ر "  .وف 55ي ظه 55ر ذل 55ك ال 55يوم ك 55ان 55ت ض 55يفة ع 55ند امله 55راج 55ا ف 55ي ق 55صره ،
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وت55ناول55ت ط55عام ال55غداء م55ع األم55يرة اوش55اراج55ا وأف55راد آخ55ري55ن م55ن ال55عائ55لة امل55ال55كة  ،وق55دم55ت ل55هم ب55عض ال55كتب
األمرية  .وفي عصر ذلك اليوم ألقت كلمة عامة عن األمر املبارك في قاعة غاندي باملدينة .
ف55ي ي55وم  28دي55سمبر ك55ان55ت دوروث55ي ب55يكر م55دع55وة إلل55قاء ك55لمة أم55ام ط55لبة ك55لية ه55ول55كر H olker College
وع5نوان ح5دي5ثها ك5ان " الفخ5ر وال5تعصب " ح5ضره ح5وال5ي أرب5عمائ5ة ش5خص  .وف5ي ع5صر ذل5ك ال5يوم تح5دث5ت
ف55ي م55رك55ز ش55باب امل55دي55نة ع55ن " امل55سيح األب55دي " وق55د شّ 5د ح55دي55ثها إن55تباه ال55حضور وس55أل55وا ال55كثير ع55ن األم55ر
امل55بارك وت55عال55يمه وأح55كام55ه  .ف55ي ي55وم  29دي55سمبر ذه55بت إل55ى م55نطقة ي55وج55ان وف55ي ال55فندق تح55دث55ت أم55ام 25
ش5خص  .وف5ي ي5وم  30دي5سمبر تحّ 5دث5ت ف5ي إح5دى م5دارس ي5وج5ان  ،وق5ام5ت ال5سيدة ش5يري5ن ب5وم5ان ب5ترج5مة
ح5دي5ثها إل5ى ال5لغة ال5هندي5ة  .ث5م ذه5با م5عا ً إل5ى م5دي5نة م5اك5شي  Makshiوتح5دث5ت أم5ام م5ائ5تني ش5خص  .ث5م
ذه5با إل5ى م5دي5نة ش5اج5اب5ور  S hajapurح5يث ك5ان ل5ها أك5بر ل5قاء م5ع الج5مهور أث5ناء ك5ل رح5لتها ف5ي ال5هند .
ف55في ه55ذه امل55دي55نة ح55ضر ج55لستها ال55ذي ع55قد ب55مرك55ز امل55دي55نة ح55وال55ي أل55فان ش55خص  ،وأدار الج55لسة م55سئول
ك 55بير ف 55ي امل 55دي 55نة  ،ح 55يث ق 55ام ب 55تعري 55ف دوروث 55ي ب 55يكر وال 55دي 55ن ال 55بهائ 55ي للج 55مهور أوال  ،ث 55م تح 55دث 55ت دوروث 55ي
ب5فصاح5ة ب5ليغة ول5سان ع5ذب أله5بت م5شاع5ر ال5ناس ال5ذي5ن ك5ان5وا ي5نصتون ل5ها ب5اه5تمام ب5ال5غ  ،وق5ام5ت ال5سيدة
ش5يري5ن ب5وم5ن ب5ترج5مة ح5دي5ثها إل5ى ال5لغة ال5هندي5ة  ،وف5ي ي5وم  31دي5سمبر  1953غ5ادرت إل5ى ن5يودل5هي  .أن
ب 55صمات رح 55لتها له 55ذه امل 55دن ظ 55لت وم 55ازال 55ت ع 55ال 55قة ف 55ي أذه 55ان أول 55ئك ال 55ذي 55ن أل 55تقوا ب 55ها .ال 55كل ك 55ان ي 55عشق
ح 55دي 55ثها وينج 55ذب ل 55ها  .أن إس 55مها ك 55ان والزال َع 55لما ً ن 55اص 5عَ ال 55بياض خ 55فاق 5ا ً ُي 55رف 55رف ف 55وق ك 55ل ق 55الع ال 55حب
َص5دق ه5ذا ال5بيان
وال5وف5اء  ،ول5قاءه5ا ك5ان دوم5ا ً ُم5متعا ً ع5اب5قا ً ب5ال5رائ5حة املُعطرة مل5شام امل5ؤم5نني وامل5ؤم5نات  .وق5د َ 5 5 5
املبارك من حضرة ولي امر اهلل في حقها عندما قال :
" إن ث5بتم أق5دام5كم ع5لى ه5ذا ال5صراط  ،ف5وع5زة رب5كم وج5الل5ه وع5ظمته وع5الئ5ه  ،روح ال5قدس
ي 55 5نفث ف 55 5ي ف 55 5مكم  ،وروح األم 55 5ني ي 55 5لهمكم ف 55 5ي ق 55 5لوب 55 5كم  ،وروح األع 55 5ظم ي 55 5حيط ب 55 5كم ع 55 5ن
ي5مينكم ،وي5سارك5م وخ5لفكم وق5دام5كم  .أن اس5تبقوا ف5ي خ5دم5ة رب5كم  ،ه5ذا خ5ي ٌر ل5كم ع5ما ت5طلع
الشمس عليها ان أنتم بأمره موقنون ".
ت5روي ال5سيدة ش5يري5ن ب5وم5ن ال5تي راف5قت دوروث5ي ب5يكر مل5دة ث5مان5ية عش5ر ي5وم5ا ً ف5ي رح5الت5ها ل5كل م5ن اك5را –
ك55وال55يور – ان55دور – ي55وج55ان  -م55اك55ش  -ش55اج55اب55ور  ،ت55حكي ل55نا ه55ذه ال55سيدة ال55فاض55لة ب55عضا ً م55ن ال55سمات
ال55بارزة وال55صفات امل55متازة ألي55ادي أم55ر اهلل دوروث55ي ب55يكر ف55تقول  " :ك55ان55ت م55نقطعة ع55ن ال55شئون ال55دن55يوي55ة ،
وك5ان5ت ت5تقبل األف5راد واألم5اك5ن ال5تي ت5زوره5ا رغ5م ك5ل ال5فقر والتخ5لف ال5ذي ك5ان5ت ت5راه  .وخ5الل ال5رح5لة ل5م ي5كن
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5حتها ع 55لى م 55ا ي 55رام  ،وب 55دأت ت 55ضعف ي 55وم 55يا ً ول 55كنها ل 55م ت 55عتني ب 55كل ذل 55ك  ،ح 55يث أن ال 55تبليغ ك 55ان ه 55دف 55ها
صّ 5
ال 55رئ 55يسي وه 5ّ 5مها األول  .ع 55ندم 55ا رج 55عنا إل 55ى ن 55يودل 55هي ف 55ي ن 55هاي 55ة ال 55رح 55لة  ،ت 55فاج 55أن 55ا ب 55أن ه 55ناك م 55ن َس 5َ 5رق
أم5تعتها ال5تي ك5ان5ت م5وج5ودة ف5ي ب5يت ال5ضياف5ة وق5د َغ ِ
بت بش5دة م5ن ذل5ك  ،وط5لبت م5نها أن ن5ذه5ب ون5قدم
5ض ُ
ش 55كوى ح 55ول ه 55ذه الس 55رق 55ة  ،ول 55كن دوروث 55ي ق 55ال 55ت  " :ي 55بدو ان ه 55ناك م 55ن ك 55ان م 55حتاج 5ا ً له 55ذه األم 55تعة أك 55ثر
مني َ ،دعيه يستفيد منها " .هذه هي دوروثي بيكر ،آية اإلنقطاع ورأس التوكل .
وف5ي رواي5ة أخ5رى ت5قول ش5يري5ن ب5وم5ن  " :ه5ناك ش5يئني ق5ال5تها دوروث5ي ب5يكر  ،ل5علني أق5وم ب5تنفيذه5ا  ،واآلن
أت5أس5ف ك5ل األس5ف ب5إن5ني ل5م أق5م ب5هما وه5ما  :أن أق5وم ب5زي5ارة ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل ف5ي ح5يفا  ،واألخ5رى ان
ن55تعل ّم ك55يف ن 5بّلغ ف55ي ال55قرى "  .وف55ي إح55دى زي55ارات55ها ألح55دى ال55قرى ال55هندي55ة ال55تقت دوروث55ي ب55يكر ب55ال55سيد
ه5وش5مند ف5تح اع5ظم امل5هاج5ر اإلي5ران5ي ف5ي ال5هند  ،وأع5جبت ب5ثبات واس5تقام5ة وان5قطاع ه5ذا ال5شاب وع5ائ5لته.
وم 5ّ 5رت االي 55ام وأص 55بح ال 55سيد ف 55تح اع 55ظم س 55كرت 55يرا ً ل 55لمحفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ل 55لهند  .ع 55ندم 55ا أج 55ري 55ت أول
إن55تخاب55ات ل55بيت ال55عدل األع55ظم اإلل55هي ف55ي رض55وان ع55ام  1963ان55تخب ال55سيد ف55تح اع55ظم ع55ضوا ً ف55ي ه55ذه
املؤسسة االلهية .
وك55ما س55بق ان ذك55رن55ا ك55ان55ت دوروث55ي ب55يكر ق55د ال55تقت ب55األم55يرة م55هاران55ي س55ندي55ا ف55ي ق55صره55ا ب55مدي55نة ك55وال55يور
 Gwaliorوب55رف55قتها ال55سيدة ش55يري55ن ب55وم55ن  .وع55ند م55دخ55ل ال55قصر ق55ال55ت دوروث55ي  " :س55يرت55فع راي55ة اإلس55م
األع 55ظم ي 55وم 55ا م 55ا ع 55لى ب 55واب 55ة ه 55ذا ال 55قصر " .وم 55رت ال 55سنوات وتّ 5 5وف 55ت دوروث 55ي ب 55يكر وت 55أس 55س ب 55يت ال 55عدل
االع5ظم  ،ث5م ُط5رح5ت خ5طة ال5تسع س5نوات  ،ث5م الس5بع س5نوات  ،ث5م الخ5مس س5نوات  .وخ5الل خ5طة الخ5مس
س5نوات ع5قد م5ؤت5مر ب5هائ5ي م5رك5زي ف5ي ك5وال5يور ،وع5بر ب5واب5ة ال5قصر م ّ5ر ح5وال5ي ت5سعمائ5ة ش5خص ب5هائ5ي م5ن
خ 55الل 55ه ف 55ي ن 55فس امل 55كان ال 55ذي وق 55فت ف 55يه دوروث 55ي ب 55يكر ق 55بل ث 55الث 55ة وعش 55ري 55ن س 55نة  .ق 55ال 55ت ال 55دك 55تورة پ 55روي 55ن
اول55يائ55ي وه55ي اب55نة ش55يري55ن ب55وم55ن  ،وك55ان55ت ح55اض55رة ف55ي امل55ؤت55مر  ،ب55أن دوروث55ي ب55يكر ق55د ت55نبأت ب55وق55وع ه55ذا
الحدث  ،ولكنها لم تستطع أن تتنبأ بمصيرها املحتوم بعد عدة أيام .

رحلة العودة والفاجعة :
ف5ي رح5لة ع5ودت5ها م5ن ال5هند  ،ت5وق5فت دوروث5ي ب5يكر ف5ي ك5رات5شي ع5اص5مة ب5اكس5تان ي5وم  8ي5ناي5ر  1954وم5ا
أن َس5َ 5مع األح55باء خ55بر وص55ول55ها  ،ح55تى ق55ام55وا ب55ترت55يب ج55لسة ل55ها ف55ي ال55يوم ال55تال55ي م55ن وص55ول55ها ف55ي ح55دي55قة
ح5ضر اإلج5تماع جّ 5م غ5فير م5ن األح5باء  ،تح5دث5ت ف5يه دوروث5ي ب5يكر ع5ن ل5قاءه5ا م5ع ح5ضرة
ح5ظيرة ال5قدس 5 َ .
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ول5ي أم5راهلل  ،وم5ا ي5جب أن ي5فعله األح5باء ف5ي ظ5ل خ5طة العش5ر س5نوات .ث5م تح5دث5ت ع5ن وال5دت5ها  ،ال5تي ك5ان5ت
الت5زال ع5لى ق5يد ال5حياة وت5بلغ ال5ثمان5ينات م5ن ال5عمر .ث5م ت5طرق5ت ال5ى م5وض5وع الهج5رة وأه5ميتها  ،وط5لبت م5ن
األح55باء أن ي55قوم55وا ب55الهج55رة وتح55دث55ت ع55ن ق55يام األح55باء األم55ري55كان وت55ضحيات55هم ف55ي ه55ذا امل55ضمار  ،و َدع55ت
ع5لى األخ5ص األح5باء م5ن الخ5لفية ال5زردش5تية أن ي5قوم5وا ب5الهج5رة إل5ى امل5ناط5ق ال5تي حّ 5ددت5ها خ5طة العش5ر
وجه5ت
س5نوات .ون5تيجة ل5ذل5ك  ،تعه5د ت5سعة عش5ر ش5خصا ً ب5ال5قيام ع5لى الهج5رة  ،وع5ندم5ا وق5فوا ه5ؤالء االع5زاء ّ
ل5هم دوروث5ي ب5يكر ن5داءا ً ح5ارا ً م5ن ك5ل ق5لبها وق5ال5ت ل5هم  " :ل5يس ع5ندي شي› أقّ 5دم5ه إل5يكم  ،ول5كن أق5دم ل5كم
ح55يات55ي وح55بي  ،س55تشملكم ال55تأي55يدات اإلل55هية " .ن55عم ب55عد ي55وم55ني قّ 5دم55ت ح55يات55ها ف55داء ل55هؤالء األب55طال ال55ذي55ن
لبّوا نداء الحق.
ف55ي ع55صر ذل55ك ال55يوم امل55واف55ق  9ي55ناي55ر  1954ت55م ت55رت55يب ج55لسة ع55ام55ة ل55ها ف55ي ن55فس امل55كان ح55ضره55ا م55حاف55ظ
امل55دي55نة وع55دد م55ن ال55قضاة واألع55يان وب55عض ال55صحفيني .تح55دث55ت دوروث55ي ح55وال55ي ن55صف س55اع55ة  ،ث55م ج55اءه55ا
ش5خص ع5ادي ي5عمل م5أم5ور ض5رائ5ب ف5ي ال5دول5ة وق5ال ل5ها " :ن5ظرا إلي5مان5ك الش5دي5د ب5ما ت5قول5ينه ف5إن5ني ع5لى
يقني بأن البهائية دين حق  ".وكان هذا اللقاء آخر لقاء عام لها.
ي 55وم  10ي 55ناي 55ر ك 55ان 55ت ب 55داي 55ة رح 55لة ال 55عودة إل 55ى م 55وط 55نها ال 55ذي ت 55اق 55ت ل 55ه ط 55وي 55ال  .ج 55اء ج ّ 5م غ 55فير م 55ن األح 55باء
واألص5دق5اء وال5صحفيني إل5ى م5طار ك5رات5شي ل5تودي5عها  ،ح5ام5لني ب5اق5ات ال5ورود وال5دم5وع ت5مأل ع5يون5هم  ،وك5ان
ال 55وداع األخ 55ير ل 55هم  .رك 55بت أي 55ادي أم 55ر اهلل دوروث 55ي ب 55يكر ال 55طائ 55رة ال 55بري 55طان 55ية م 55ن ن 55وع ك 55وم 55ت C omet
5بر ب5يروت وروم5ا  .ت5وق5فت ال5طائ5رة ف5ي ب5يروت ل5لتزود ب5ال5وق5ود  ،ث5م غ5ادرت إل5ى روم5ا  ،وم5ن
امل5تجهة إل5ى ل5ندن َع َ
ه 55ناك ن 55زل 55ت دوروث 55ي ب 55يكر م 55ن ال 55طائ 55رة أث 55ناء ت 55وق 55فها وأرس 55لت آخ 55ر ت 55قري 55ره 55ا ع 55ن رح 55لتها إل 55ى ح 55ضرة ول 55ي
أم5راهلل ف5ي ح5يفا  ،ث5م رك5بت ال5طائ5رة ك5ي ال ت5عود أب5دا .ي5روي أح5د ص5يادي األس5ماك ال5طليان ال5ذي ك5ان ف5ي
س 55معَ د ّوي ث 55الث 55ة
ق 55ارب 55ه ف 55ي البح 55ر  ،ب 55أن ال 55طائ 55رة ح 55لقت ب 55ال 55سماء واخ 55تفت م 55ن خ 55الل ال 55غيوم امل 55لبّدة  ،ث 55م ُ5 5
ان5فجارات ضخ5مة ال5واح5دة ت5لو األخ5رى  ،ب5صورة س5ري5عة  ،وب5عده5ا رأى ج5سما ً م5ضيئا ي5ضيء ف5ي ال5سماء
ويخ55رج م55نه ال55دخ55ان ث55م ي55رت55طم ب55البح55ر .ي55بدو أن ال55طائ55رة ق55د إنفج55رت ف55ي ال55سماء ألس55باب م55ازال55ت م55جهول55ة
وس55قطت ف55ي البح55ر وت55وف55ى ج55ميع رك55اب55ها وط55اق55م ال55طائ55رة ال55بال55غ ع55دده55م ث55مان55ية وعش55رون ش55خصا ً ل55تنتهي
ب5ذل5ك ح5ياة دوروث5ي ب5يكر به5ذا ال5شكل امل5فجع وامل5ؤل5م وي5عرج روح5ها ال5طاه5رة إل5ى رح5اب امل5لكوت  ،ل5تكون ف5ي
محضر جمال األقدس األبهى.
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وه55كذا إنته55ت ال55حياة ال55بطول55ية ألم55راة ك55ان55ت م55ن خ55ير إم55اء ال55رح55من ال55ذي55ن ل55بوا ن55داء ال55حق  ،ون55طقوا ب55إس55م
ال55حق  ،ورف55عوا إس55م ال55حق  ،وق55د ص55دق ه55ذا ال55بيان امل55بارك م55ن ج55مال ال55قدم ف55ي ح55قها ع55ندم55ا ت55فضل ب55قول55ه
امل 55نيع  " :ي55ا أم55تي ي55ا ورق55تي  ،ق55د شه55د ل55ك ال55قلم األع55لى ب55إق55بال55ك وح55بك وت55وج55هك إل55ى وج55ه
ال5قدم إذ أع5رض ع5نه ال5عال5م اال م5ن ش5اء اهلل ال5علي ال5عظيم  .....ط55وب55ى ل55ك ب55ما زي55نت ن55فسك ب55طراز
ِ
وفزت بذكره وثنائه " .
املحبة اإللهية
ب 55عد أي 55ام م 55ن وق 55وع ه 55ذه ال 55كارث 55ة ُ ،وج َ 5دت ح 55قيبة ي 55د ع 55لى س 55اح 55ل البح 55ر وب 55ها ك 55تيبات ونش 55رات ع 55ن ال 55دي 55ن
ال55بهائ55ي  ،وي55بدو ان55ها ك55ان55ت ت55خص أي55ادى أم55راهلل دوروث55ي ب55يكر  ،ودالل55ة ع55لى أن ت55بليغ أم55راهلل ك55ان ش55غلها
الشاغل  ،وهدفها األول  ،وقد فدت نفسها في سبيله.
ع 55ندم 55ا ك 55ان 55ت دوروث 55ي ب 55يكر ف 55ي ال 55هند  ،أخ 55برت ال 55سيد دي 55فيد ه 55وف 55مان وزوج 55ته م 55اري 55ون ال 55ساك 55نني ف 55ي
ب 55ري 55طان 55يا ع 55ن ت 55فاص 55يل رح 55لة ع 55ودت 55ها إل 55ى ال 55والي 55ات املتح 55دة ع 55بر ل 55ندن .وله 55ذا ك 55ان ال 55سيد دي 55فيد ه 55وف 55مان
وزوج5ته ف5ي امل5طار ف5ي امل5وع5د املح5دد ل5وص5ول ال5طائ5رة م5ن روم5ا ح5يث ك5ان5ت س5تتوق5ف مل5دة خ5مس س5اع5ات.
ون5ظرا ل5عدم وص5ول ال5طائ5رة ت5م إب5الغ امل5نتظري5ن ف5ي م5طار ل5ندن ع5ن س5قوط ال5طائ5رة ف5ي البح5ر ووف5اة ج5ميع
ال5رك5اب .ك5ان ه5ذا ال5خبر م5ثل ال5صاع5قة ل5لسيد ه5وف5مان وزوج5ته  ،ث5م ق5ام5ا ب5إب5الغ ح5ضرة ول5ي أم5ر اهلل به5ذا
املصاب الجلل.
غ5رق الج5ميع ف5ي بح5ر م5ن األح5زان واآلالم  ،ون5قل ال5كثير م5ن األح5باء ح5كاي5ات5هم ع5ما ش5اه5دوه ف5ي األح5الم
ق5بل وب5عد ص5عوده5ا .ت5قول إح5دى أم5اء ال5رح5من  ،أن5ها رأت دوروث5ي ب5يكر ف5ي م5نام5ها ب5عد ال5كارث5ة ت5قول ل5ها :
" إن55ني ل55م أذه55ب إل55ى ق55اع البح55ر وإن55ما ذه55بت إل55ى رب55ي وم55والي" .وف55ي ج55ام55اي55كا ك55ان األح55باء ف55ي غ55اي55ة
ال5شوق واإلن5تظار ل5ورود دوروث5ي ك5ما وع5دت5هم ب5ال5ساب5ق وع5ندم5ا س5معوا ب5ال5نبأ الح5زي5ن ت5أث5روا ك5ثيرا ل5درج5ة أن
أح55د الش55باب وإس55مه ه55وب55تون opeton

 Hال55ذي ك55ان ت55واق 5ا ً ل55رؤي55تها َ ،ح55لِ َم ب55ها ح55يث ج55اءت55ه ف55ي امل55نام

وق 55ال 55ت ل 55ه  " :ال تح 55زن ي 55ا ه 55وب 55تون ،ل 55م أك 55ن ف 55ي ت 55لك ال 55طائ 55رة ،ل 55قد أخ 55ذت ط 55ائ 55رة أخ 55رى وذه 55بت للج 55مال
املبارك " .
ي55روي ال55سيد ص55الح ج55راح  ،ال55خادم ال55وف55ي ل55حضرة ول55ي أم55راهلل ف55ي ع55كا  ،ب55أن ال55هيكل األطه55ر ل55م ي55تناول
ط 55عام ال 55عشاء ف 55ي ت 55لك ال 55ليلة  ،وك 55ان 55ت آث 55ار الح 55زن وال 55هم ظ 55اه 55رة ع 55لى ط 55لعته امل 55بارك 55ة وج 55بينه ال 55وض 55اح ،
وع5ندم5ا ج5اء ب5ال5سيارة إل5ى ق5صر ال5بهجة أخ5ذ ي5تمشى ف5ي ح5دي5قة ال5روض5ة امل5بارك5ة  ،ث5م دخ5ل غ5رف5ته ال5خاص5ة
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وق55ال ل55صالح  " :ل55قد ج55ئت ه55ذه ال55ليلة خ55صيصا ً ألت55لو ال55دع55اء وامل55ناج55اة م55ن أج55ل دوروث55ي ب55يكر ".وف55ي ي55وم
 13يناير  1954أرسل حضرة املولى البرقية التالية إلى املحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة :
" إن ال 55قلوب ق 55د ح 55زن 55ت م 55ن ال 55وف 55اة امل 55فاج› ل 55دوروث 55ي ب 55يكر أي 55ادي أم 55ر اهلل امل 55متازة وال 55شارح 55ة ال 55قدي 55رة
ل 55لتعال 55يم امل 55بارك 55ة  ،وامل 55ؤازرة ال 55قوي 55ة مل 55ؤس 55سات األم 55ر األع 55ظم  ،وامل 55داف 55عة ال 55شجاع 55ة مل 55بادئ 55ه وت 55عال 55يمه .أن
خ5دم5ات5ها امل ّ5ميزة ال5طوي5لة ق5د أث َ5رت س5جالت ت5اري5خ أم5رن5ا ال5عزي5ز وع5لى األخ5ص ال5سنوات ال5بطول5ية م5ن العه5د
األول ل5عصر ال5تكوي5ن م5ن ال5دور ال5بهائ5ي  .س5أت5لو ال5دع5اء وامل5ناج5اة ل5رق5ي روح5ها ال5طاه5رة ف5ي امل5لكوت األب5هى
 ،وأقّ 5 5دم أح 5ّ 5ر ال 55تعازي ال 55قلبية ألس 55رت 55ها وأق 55رب 55ائ 55ها .أن روح 55ها ال 55نبيلة مس 55تغرق 55ة ف 55ي بح 55ر م 55ن األل 55طاف
وال 55عناي 55ات اإلل 55هية .ي 55رج 55ى ت 55رت 55يب ج 55لسة ت 55أب 55ني الئ 55قة ف 55ي مش 55رق األذك 55ار ب 55ما ي 55تناس 55ب ورت 55بتها ال 55عال 55ية
وخدماتها الخالدة األبدية".
ف 55ي رس 55ال 55ة ل 55حضرة ش 55وق 55ي أف 55ندي ب 55تاري 55خ  8ف 55براي 55ر  1954م 55وج 55هة إل 55ى أي 55ادي أم 55راهلل ال 55سيد ه 55رم 55ان
گ5روس5مان ذك5ر ح5ضرت5ه  " :أن ال5وف5اة امل5فاج› ل5لعزي5زة دوروث5ي ب5يكر ي5عتبر ف5ي ال5حقيقة خ5سارة ك5بيرة ل5ألم5ر
اإلل55هي  ،وف55قدان55ها ي55ترك ف55راغ5ا ً ك55بيرا ًب55ني ح55ضرات األي55ادي  .ك55ان55ت إن55سان55ة ن55موذج55ية ف55ي أم55ور ش55تى  ،وم55ا
ك5ان ي5مكن أن نس5تغني ع5ن خ5دم5ات5ها ف5ي ه5ذه امل5رح5له ال5هام5ة م5ن ال5تاري5خ ال5بهائ5ي  .ال ش5ك ب5أن ه5ناك ح5كمة
5كرس55وا ج55هوده55م لخ55دم55ة أم55راهلل .وب55ال55تأك55يد ف55إن
م55ن ه55ذه امل55صيبة  ،وم55ن خ55الل55ها ل55رب55ما ي55مكن ل55آلخ55ري55ن أن يّ 5
نفوذ روحها وتأثيره سيستمر في هذا العالم ".
وم5ا أن وص5ل خ5بر وف5ات5ها ال5ى س5مع زوج5ها ال5عزي5ز ف5ران5ك ووال5دت5ها ل5وي5ال  Luellaواب5نتها ل5وي5ز واب5نها ب5ل
وع 55ائ 55الت 55هم  ،ح 55تى َغ 55رقَ الج 55ميع ف 55ي بح 55ر م 55ن االح 55زان واالالم  .ك 55ان 55ت دوروث 55ي ب 55يكر ه 55ي فخ 55ر االس 55رة
وراي55تها ال55خفاق55ة  .ك55ان الج55ميع ي55عتز ب55وج55وده55ا وي55عتبره55ا مكس55با ً ك55بيرا ً ل55هم  .ك55ان55ت دوروث55ي ب55يكر ض55من
ك5وك5بة أي5ادى أم5راهلل  ،وإح5دى أول إم5رأت5ني ُع5ينتا له5ذا امل5نصب ض5من ال5كوك5بة االول5ى  ،وله5ذا ف5إن ف5قدان5ها
ك55ان55ت ك55ارث55ة ك55بيرة ع55لى الج55ميع  ،وع55لى االخ55ص ع55ندم55ا ذك55ر ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ف55ي رس55ال55ته ال55ى ال55سيد
گروسمان بأن  " :فقدانها قد ترك فراغا ً كبيرا ً بني حضرات االيادي " .
وت 55نتهي ب 55ذل 55ك ح 55ياة إم 55رأة م 55اج 55دة وس 55يدة ع 55ظيمة  ،إع 55تبرت االم 55ر امل 55بارك ه 55دف 55ها وغ 55اي 55تها  .ل 55م تنش 55د ف 55ي
ح5يات5ها ع5ظمة  ،س5وى ع5ظمة أم5ر ج5مال ال5قدم ول5م ت5عشق ي5وم5ا ً ش5يئا ً س5وى ت5بليغ أم5ره ال5عزي5ز  ،وق5د وض5عت
ه55 5ذا ال55 5بيان امل55 5بارك م55 5ن ح55 5ضرة ب55 5هاءاهلل ن55 5صب ع55 5ينها دوم 5 5ا ً  " :ب 55لغ أم 55ر م 55والك ال 55ى ك 55ل م 55ن ف 55ي
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ال55سموات واالرض  ،إن وج55دت ُم55قبال ف55اظه55ر ع55ليه ل55ئال¡ ح55كمة اهلل رب55ك ف55يما أل55قاك ال55روح
وكن من املقبلني  .وإن وجدتَ مُعرضا ً فاعرض عنه  ،فتوكل على اهلل ربك ورب العاملني " .
ول5كن ف5ران5ك  ،ال5زوج ال5عزي5ز  ،ل5م ي5نس آم5ال وأح5الم زوج5ته ال5غال5ية ف5ي ن5صرة أم5راهلل  .ك5ان5ت دوروث5ي ت5رغ5ب
ف55ور رج55وع55ها م55ن ال55هند أن ت55هاج55ر ال55ى ج55ري55نادا م55ع زوج55ها وله55ذا ق55د ّم55ت اس55تقال55تها م55ن امل55حفل ال55روح55ان55ي
امل 55رك 55زي ل 55لوالي 55ات املتح 55دة  .وش 55اءت االق 55دار أن ال ي 55تحقق ه 55ذا الح 55لم ف 55ي ح 55يات 55ها  .ول 55كن وف 55اءا ً ل 55رغ 55بتها
ال55سام55ية وت55حقيقا ً ألم55لها ه55اج55ر ف55ران55ك وم55عه ل55وي55ال وال55دة دوروث55ي ال55ى ج55ري55نادا وم55كثا ه55ناك س55نوات ع55دي55دة
وح 55ققا أم 55نية دوروث 55ي ال 55تى ل 55م تس 55تطع ت 55حقيقها ف 55ي ح 55يات 55ها  .وع 55ندم 55ا ق 55ام ف 55ران 55ك ب 55اب 55الغ ح 55ضرة امل 55ول 55ى
ب5سفره واس5تقراره ف5ي ج5ري5نادا  ،أرس5لت ام5ة ال5بهاء روح5ية خ5ان5م ن5ياب5ة ع5ن ح5ضرت5ه ال5رس5ال5ة ال5تال5ية ب5تاري5خ
 9ديسمبر : 1954

السيد فرانك بيكر :
أرد ع 55ليكم ن 55ياب 55ة ع 55ن
اس 55تلم ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل رس 55ال 55تكم امل 55ؤرخ 55ه  19ن 55وف 55مبر  1954وط 55لب م 55ني أن ّ
ح 55ضرت 55ه  .ان خ 55بر وص 55ول 55كم ال 55ى ج 55ري 55نادا وم 55عكم ال 55سيدة ل 55وي 55ال بيج 55ر ) وال 55دة دوروث 55ي ب 55يكر ( ق 55د أس 55عد
ال 55هيكل االن 55ور  ،إن 55ه ي 55أم 55ل ان تج 55دوا م 55نزال م 55ناس 55با ً ف 55ي أق 55رب وق 55ت ح 55تى تس 55تقروا ه 55ناك  .ك 55ما ان ح 55ضرة
امل5ول5ى ع5لى ث5قة ب5أن5كم ل5و ب5ذل5تم الجه5د ف5ي ت5بليغ أم5راهلل وث5اب5رت5م ف5ي ه5ذا امل5جال ف5سوف ت5نجحون ف5ي ج5ذب
ال 55نفوس املس 55تعدة ل 55الم 55رامل 55بارك  .إن ك 55ل م 55ن ي 55قوم ع 55لى ت 55بليغ االم 55ر ب 55روح الخ 55لوص واالن 55قطاع س 55يشمله
ال5تأي5يد االل5هي ب5شكل ك5بير  .إط5مئني ب5أن ال5عزي5زة دوروث5ي ت5نظر ال5يكم م5ن ال5عوال5م االخ5رى وتّ 5وج5ه ج5هودك5م
5مت ب55الهج55رة ل55تلك امل55نطقة ال55بعيدة لنش55ر
ف55ي ح55قل ال55تبليغ  .الش55ك إن55ها وم55ن ع55ال55م امل55لكوت تفتخ55ر ب55ك الن55ك قَ 5
أم5راهلل  ،ح5يث ك5ان5ت ه5ي ال5شارح5ه ال5جيدة ل5تعال5يمه وك ّ5رس5ت ح5يات5ها ل5ه  .ي5رج5ى اب5الغ ت5حيات ح5ضرة ول5ي
ام 55راهلل ال 55ى ال 55سيدة ل 55وي 55لال بيج 55ر واط 55مئنوا ج 55ميعا ً ب 55أدع 55يته ال 55قلبية ف 55ي االع 55تاب امل 55قدس 55ة ال 55نوراء ح 55تى
تحيطكم التأييدات االلهية النجاح جهودكم املبذولة في سبيل أمره العزيز .
مع اجمل التحيات البهائية
روحية رباني
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وق 55د ذيّ 55ل ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل ب 55يده امل 55بارك 55ة ال 55رس 55ال 55ة به 55ذه ال 55كلمات  " :ل 55يشملك اهلل ال 55علي ال 55قدي 55ر ب 55فضله
َ
5ت وال5سيدة بيج5ر ُ ،وي5سعد ق َ
5جعلك ت5فوز ب5ان5تصارات ع5ظيمة ُ ،وي5فرح
5لبك و ُيه5دي َ5ك وي
وع5ناي5ته  ،وي5ؤازرك  ،أن َ
روح زوجتك العزيزة في امللكوت االبهى " .
أخوك الحقيقي  -شوقي
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أيادى أمر اهلل  -اميليا كولنز
1962 – 1873

ج55اء ف55ي ل55وح ل55حضرة ع55بد ال55بهاء م55ؤرخ  6دي55سمبر  1919ال55ى املنج55ذب55ة ب55نفحات اهلل أم55ة ال55رح55من ام55يليا
ك5ول5نز ه5ذه ال5عبارات  " :ي5ا س5يدة امل5لكوت ُ ،مج5مل ال5قول ان أم5لي م5ن أل5طاف وع5ناي5ات ح5ضرة ب5هاء اهلل ان
ت 55تقدم 55ي وت 55تطورى ي 55وم 55يا ً ف 55ي ذل 55ك امل 55لكوت  ،ح 55تى ت 55صبحي ن 55فسا ً م 55لكوت 55يه ي 55ؤي 55دك ن 55فثات روح ال 55قدس
َصرحا ً يظل ثابتا قائما ً ال يتزعزع " .
وتشيدي
َ
ك55ان55ت ه55ذه ال55كلمات اس55تجاب55ة ل55رغ55بة ام55يليا ك55ول55نز ف55ي خ55دم55ة ال55عتبة امل55قدس55ة وق55د ح55قق ل55ها ح55ضرة م55ول55ى
ال 55ورى ه 55ذه ال 55رغ 55بة ال 55سام 55يه ح 55يث ان 55ها ك 55ان 55ت " أم 55له م 55ن أل 55طاف وع 55ناي 55ات ح 55ضرة ب 55هاء اهلل " ان ت 55تقدم
وتتطور روحانيا وتصل الى اعلى مراتب الخدمة والعطاء والفناء في أمر حضرة بهاء اهلل .
ول 55دت أم 55يليا انج 55لدر ك 55ول 55نز

 Amelia Engelder Collinsف 55ي  7ي 55ون 55يو 1873م ف 55ي بتس 55برغ ب 55والي 55ة

بنس 55لفان 55يا االم 55ري 55كيه  ،وال 55دت 55ها ك 55ان 55ت ت 55سمى ك 55ات 55ري 55ن ك 55روف وق 55د ول 55دت ه 55ي اي 55ضا ف 55ي ال 55والي 55ات املتح 55دة
ووال55ده55ا ك55ان اس55مه ك55ون55راد انج55لدر وه55و م55هاج55ر م55ن امل55ان55يا ث55م اص55بح م55ن رج55ال ال55دي55ن ال55بروتس55تان55ت ات55باع
ل55وث55ر  .ت55رع55رع55ت ام55يليا ك55ول55نز ف55ي ب55يئة ب55روتس55تان55يه ل55وث55ري ش55دي55ده وف55ي ع55ائ55لة ت55ضم ت55سعة ص55بيان وخ55مس
ب5نات وك5ان ت5رت5يبها ال5ساب5ع ب5ينهم  .ت5زوج5ت ام5يليا ال5سيد ت5وم5اس ك5ول5نز وع5اش5ت ف5تره ف5ي والي5ة م5يتشغان ث5م
اريزونا  .بعد وفاة زوجها باعت بيتها في كاليفورنيا ثم كرست حياتها لخدمة االمر املبارك .
َس ِ5م َعت ام5يليا ع5ن ال5دي5ن ال5بهائ5ي م5ن ص5دي5قتها ن5لي س5تيفن ف5رن5ش Nellie Stevison Frech

وآم5نت

ب 55االم 55ر امل 55بارك ف 55ي ع 55ام  1919م وب 55عد اي 55مان 55ها ط 55لب م 55نها االح 55باء ك 55تاب 55ة رس 55ال 55ة إل 55ى ح 55ضرة ع 55بدال 55بهاء
ت 55طلب م 55نه ال 55عون وال 55تأي 55يد  .ق 55ام 55ت ام 55يليا ب 55كتاب 55ة ال 55رس 55ال 55ة ع 55لى م 55ضض ول 55م ت 55كن م 55رت 55اح 55ة م 55نها  ،وف 55ي
ال55صباح ع55ندم55ا ق55ام55ت م55ن ال55نوم ف55تحت س55تائ55ر ال55ناف55ذة ورأت ال55شمس تس55طع م55نها  ،ف55كرت ق55ليلال وق55ال55ت
ل5نفسها  " :ان ال5شمس ال5عظيمة ت5دل ع5لى ن5فسها وال ت5حتاج ل5رس5ال5ة  " .ث5م م5زق5ت ال5رس5ال5ة وه5ي م5طمئنة
من أن روح حضرة املولى سيساعدها ويعاضدها اينما كانت .
زارت ام 55يليا االراض 55ي امل 55قدس 55ة ألول م 55رة ف 55ي اوائ 55ل ع 55ام 1923م ب 55رف 55قة زوج 55ها ت 55وم 55اس ك 55ول 55نز Tomas
 Collinsال 55ذي ل 55م ي 55كن ب 55هائ 55يا  ،وك 55ان 55ت تتح 55دث ل 55ه ع 55ن ل 55طف وم 55حبة ح 55ضرة ش 55وق 55ي اف 55ندي  .وي 55روى ع 55ن
5توج55ه ف55ي أح55د االي55ام ال55ى ب55يت ح55ضرة ع55بدال55بهاء ف55ي أول زي55ارة ل55ه  ،ل55بس أح55سن
زوج55ها ع55ندم55ا أراد أن ي5ّ 5
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ث55ياب55ه ووض55ع رب55طة ع55نقه ب55كل دق55ة وإت55قان  ،ومل55ا إط55مأن ت55مام5ا ً ال55ى ح55سن مظه55ره س55أل زوج55ته  :ك55يف ي55جب
أن ن5تصرف ع5ندم5ا ن5صل ال5ى ال5بيت امل5بارك ؟ وك5ان5ت دهش5ته ك5بيرة ع5ندم5ا أج5اب5ته  " :الش› ي5ا ع5زي5زي  ،ل5ن
تج55د ع55ند ال55عائ55لة امل55بارك55ة س55وى ال55بساط55ة امل55تناه55ية ول55ن ي55كون م55قبوال ل55دي55هم اال امل55حبة ال55قلبية ال55خال55صة " .
وع55ندم55ا ت55وف55ى ع55ام  1937أرس55ل ل55ها ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ب55رق55ية ع55زاء ع5بّر ف55يها ع55ن ع55ميق ح55زن55ه وط55لب م55ن
امل5درس5ة ال5صيفيه امل5نعقده ف5ي م5دي5نة جيس5رف5يل ع5قد ج5لسة ت5أب5ني خ5اص5ة ل5ه  .وف5ي ن5فس س5نة وف5اة زوج5ها
أي ع55ام  1937ق55ام55ت ب55زي55ارة ث55ان55يه ل55الراض55ي امل55قدس55ة  ،وف55ي ه55ذه ال55زي55ارة ت55عرف55ت أك55ثر ع55لى ح55ضرة ول55ي
أم55راهلل م55ن خ55الل أم55ة ال55بهاء روح55يه خ55ان55م ال55تي ارت55بطت ب55ها ارت55باط5ا ً وث55يقا ً  .وب55عد ان55تهاء ال55زي55اره أرس55ل ل55ها
حضرة ولي امر اهلل الرسالة التالية :
5ثمن
" ان االي5ام ال5تي ق5ضيتها ف5ي ظ5ل امل5قام5ات امل5قدس5ة س5تذك5ر دوم5ا ب5كل م5حبة وس5رور  .ان5ني ُم َ
5عجب وم ّ
ل 55الخ 55الص الش 55دي 55د والح 55ماس 55ة امل 55تقده وامل 55حبة وامل 55ودة ال 55عميقه ال 55تي ظه 55رت م ِ 5
5نك ف 55ي س 55بيل خ 55دم 55ة االم 55ر
امل5بارك  .اح5مدى اهلل ع5لى ه5ذه ال5سجاي5ا ال5نبيله وان5ني ل5واث5ق ب5ان ال5ثمار س5تأت5ي أك5ل ُها وس5تكون ث5مينة وق5يمة
وستذكر دوما ً .اطمئني وكوني سعيده " .
ب 55عد ث 55الث س 55نوات أي ع 55ام  1940ارس 55ل ل 55ها ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل ال 55رس 55ال 55ة ال 55تال 55يه  " :ي 55ا ل 55ها م 55ن س 55عاده
س5يفرح ب5ها امل5ول5ى  ،وي5ال5ها م5ن فخ5ر واع5تزاز س5يشعر ب5ها م5ن اق5دام5ات5ك ال5عظيمة  .ال ش5ك ان روح امل5رح5وم
كولنز سعيد وبهيج في امللكوت االبهى  .ثابري وكوني سعيده ".
وف55ي ن55فس ال55سنه أرس55ل ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي ال55رس55ال55ة ال55تال55ية  " :زم55يلتي ال55عزي55زه  ،ل55قد ت55أث55رت بش55ده م55ن
ت5برع5ات5ك ال5سخيه املس5تمره مل5ؤس5سات أم5رن5ا ال5عزي5ز ف5ي ال5والي5ات املتح5دة واالراض5ي امل5قدس5ة … ب5كل ش5كر
وس 55رور س 55وف اص 55رف ال 55تبرع 55ني االخ 55يري 55ن ل 55لتخفيف م 55ن وط 55أة امل 55عان 55اة واي 55ضا ل 55طرح ف 55عال 55يات ج 55دي 55ده
وت 55أس 55يس م 55ؤس 55سات وم 55شاري 55ع ج 55دي 55ده ف 55ي االرض االق 55دس وال 55دول امل 55جاوره  .ل 55يبارك 55ك امل 55ول 55ى أل 55ف م 55رة
ل55لمساع55دة ال55قوي55ة ال55تي ت55قدم55ون55ها ل55الم55ر امل55بارك ف55ي م55يادي55ن م55تعدده وي55منحك ال55عون ل55تحقيق ام55ال55ك ال55كبيره
في خدمة عتبته املقدسه " .
ان 55تخبت ام 55يليا ك 55ول 55نز ل 55عضوي 55ة امل 55حفل ال 55روح 55ان 55ي امل 55رك 55زي ل 55لبهائ 55يني ف 55ي ال 55والي 55ات املتح 55ده وك 55ندا ف 55ي ع 55ام
1924م  .وك55ان55ت ع55ضوة ف55ي ذل55ك امل55حفل الج55ليل ط55يلة ال55سنوات امل55تعدده ع55دا ب55ني االع55وام 1933و 1938
ح55ني اس55تدع55اه55ا ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي للخ55دم55ه ف55ي امل55رك55ز ال55عامل55ي  .ك55ان55ت اي55ضا ع55ضوة ف55اع55لة ف55ي ل55جنة
ال 55تبليغ امل 55رك 55زي 55ة ول 55جنة ت 55طوي 55ر امل 55حاف 55ل وال 55لجان املش 55ترك 55ه ب 55ني ام 55ري 55كا ال 55شمال 55يه وال 55جنوب 55يه خ 55الل خ 55طتي
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ال 55سنوات الس 55بع االول 55ى وال 55ثان 55يه ب 55ني االع 55وام 1937

–  1953زارت ال 55عدي 55د م 55ن امل 55راك 55ز ال 55بهائ 55يه ف 55ي

ال 55والي 55ات املتح 55دة وك 55ندا ل 55لمساع 55ده ف 55ي االس 55تحكام وال 55تمكني وزارت اي 55ضا امل 55راك 55ز ال 55بهائ 55يه ف 55ي ام 55ري 55كا
ال55جنوب55ية وال55وس55طى ل55تروي55ج انش55طتها ال55تبليغية  .ه55ذه ال55فعال55يات ك55ان55ت مح55ل ت55قدي55ر وإع55جاب ح55ضرة ول55ي
أمراهلل وقد عبّر عنها من خالل هذه الرسالة التي كتبها سكرتيره :
" ان 55ه مل 55ن دواع 55ي س 55رور ال 55هيكل االن 55ور ان ي 55علم ب 55ان 55كم ت 55عملون ع 55لى رع 55اي 55ة وح 55ماي 55ة م 55صال 55ح االم 55ر ال 55كري 55م
واالح55باء  .ان م55ا ت55متازون ب55ه م55ن رج55اح55ة ع55قل  ،وإي55مان ك55بير  ،وإخ55الص ش55دي55د  ،ك55لها ت55عتبر ف55ي ال55وق55ت
الحاضر من املوجودات الغنيه لالمر املبارك " .
ف 55ي ع 55ام 1937م ارس 55ل ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل م 55ن خ 55الل ال 55سيده ام 55يليا ك 55ول 55نز ه 55دي 55ة ث 55مينة ال 55ى ال 55جام 55عة
ال 55بهائ 55يه االم 55ري 55كيه  .ج 55اء ف 55ي ال 55برق 55يه امل 55وج 55هة ال 55ى م 55ؤت 55مر ال 55وك 55الء امل 55رك 55زي ل 55عام  1938م 55اي 55لي  " :رم 55زاً
ل5لتعبير ع5ن ش5كري وت5قدي5ري له5ذه ال5جام5عة  ،ف5ان5ني أرس5ل ال5يكم م5ن خ5الل ال5سيدة ام5يليا ك5ول5نز خ5صلة م5ن
ش5عر ح5ضرة ب5هاءاهلل ال5ثمني ال5ذي أع5د ورت5ب وح5فظ ب5االي5ادي ال5رق5يقة ل5لورق5ة امل5بارك5ة ال5عليا ل5يوض5ع ت5حت ق5بة
مشرق االذكار الذي شيده احبائنا االعزاء في القارة

االمريكيه " .

وض5عت ام5يليا ك5ول5نز ه5ذه اله5دي5ة ال5ثمينه ف5ي ع5لبة خ5اص5ة ف5ضية وق5دم5تها ال5ى م5ؤت5مر ال5وك5الء امل5رك5زي  .ه5ذا
االث5ر امل5قدس ي5عتبر أول م5ا ي5ق ّدم5ه ح5ضرة ول5ي ام5راهلل ال5ى امل5حفظة ال5بهائ5ية االم5ري5كيه امل5رك5زي5ة  .ب5عد الح5رب
ال5عامل5يه ال5ثان5يه ُدع5يت إم5يليا ك5ول5نز ل5تأت5ي إل5ى ايس5لند

وق5د ط5لبت ه5داي5ة وت5وج5يه ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ال5ذي

أش55ار ال55ى ب55قائ55ها ف55ي ال55والي55ات املتح55ده ح55يث ان ال55جام55عة ال55بهائ55يه ه55ناك ب55حاج55ة م55اس55ة ل55ها  ،وان وج55وده55ا
ل5تعزي5ز وت5قوي5ة امل5حاف5ل ال5روح5ان5يه ل5ها االول5وي5ة ع5لى اي5ة ام5ور اخ5رى  .ق5ام5ت ام5يليا ب5كل ش5جاع5ة وم5ثاب5رة ع5لى
ت55بليغ ال55هنود الح55مر ف55ي أم55ري55كا ط55بقا مل55ا ه55و م55ذك55ور ف55ي ال55واح الخ55طة االل55هية ل55حضرة ع55بد ال55بهاء  .وخ55الل
اع5وام م5تعددة ق5ام5ت ب5ارس5ال ب5هائ5يني ل5تبليغ ال5هنود الح5مر ف5ي م5نطقه م5اس ب5والي5ة ن5براس5كا وك5ان5ت ت5زوره5م
ه55ي ش55خصيا وف55ي ع55ام  1948ت55م ت55أس55يس أول م55حفل روح55ان55ي م55ن ال55هنود الح55مر ف55ي ال55قارة االم55ري55كيه .
ع55اش55ت ام55يليا ك55ول55نز ح55ياة ب55سيطه وم55تواض55عه  ،وح55رم55ت ن55فسها م55ن ال55كثير م55ما ي55عتبره ال55بعض ه55ام55ا ً ف55ي
ال5حياه ألن ه5دف5ها وم5رام5ها ك5ان خ5دم5ة أم5راهلل وت5بليغ ام5ره وت5شييد امل5ؤس5سات االم5ري5ة  .ك5ان5ت س5خية ج5دا
ف55ي ال55تبرع55ات  ،ون55ادرا ً م55ا ك55ان55ت تتح55دث ع55نه  ،ول55م ي55كن ي55علم ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ع55ن ت55برع55ات55ها س55وى ع55ن
ط5ري5ق م5حاض5ر امل5حفل ال5روح5ان5ي امل5رك5زي أو ت5قري5ر أم5ني ال5صندوق  .وال5كثير م5ن ت5برع5ات5ها ك5ان5ت اس5تجاب5ة
ل55نداء ح55ضرة امل55ول55ى ح55ول ال55حاج55ة ال55ى ال55دع55م امل55ال55ي م55ن اج55ل ن55مو االم55ر امل55بارك  ،وع55ندم55ا ن55اش55د ح55ضرة
١٤٤

5برع س55خي ل55لمرك55ز ال55عامل55ي وق55د ارس55ل
ش55وق55ي اف55ندي االح55باء ال55تبرع ل55بناء امل55قام االع55لى ق55ام55ت ب55ارس55ال تّ 5
س55كرت55ير ح55ضرة امل55ول55ى ال55برق55ية ال55تال55يه  " :ط55بقا ل55تعليمات ح55ضرة امل55ول55ى أرس55ل ال55يكم وص55ل اس55تالم امل55بلغ
ال5ذي ق5متم ب5ال5تبرع ب5ه ب5كل ك5رم وس5خاء ليس5تخدم ف5ي ب5ناء امل5قام االع5لى ع5لى س5فح ج5بل ال5كرم5ل " واض5اف
ق5ائ5ال  " :ي5ري5د ح5ضرة ش5وق5ي اف5ندي ان ي5علمكم ب5ان ه5ذا ال5تبرع ه5و اول ت5برع نس5تلمه له5ذا املش5روع الج5ليل
وال يس 55تغرب وص 55ول 55ه م 55نكم  .ان 55كم ق 55دوة ح 55سنه ف 55ي االخ 55الص وال 55والء وال 55تضحيه ف 55ي م 55جاالت ش 55تى م 55ن
الخ55دم55ات االم55ري55ة وم55ا ي55عزز م55كان55تكم ع55ند ح55ضرة امل55ول55ى ه55و روح االخ55الص وال55عطاء ل55الم55ر ال55عزي55ز االل55هي
وحرصكم على مصالحه " .
ان اهلل وح 55ده ي 55علم الخ 55دم 55ات ال 55عدي 55دة ال 55تي انج 55زت 55ها وق 55دم 55تها مل 55حبوب 55ها االب 55هى  ،وق 55د اش 55اد ح 55ضرة ول 55ي
ام55راهلل م55رات ع55دي55ده بخ55دم55ات55ها وت55برع55ات55ها ال55سخيه امل55تنوع55ه ف55ي رس55ائ55له وب55رق55يات55ه ون55ذك55ر م55نها ع55لى س55بيل
امل 55ثال  :ش 55راء ع 55قار ع 55لى س 55فح ج 55بل ال 55كرم 55ل ف 55ي ع 55ام  - 1926ت 55طوي 55ر وت 55وس 55عة امل 55درس 55ة ال 55صيفيه ف 55ي
م55دي55نة جيس55رف55يل ب55والي55ة ك55ال55يفورن55يا ع55ام  1936وامل55درس55ة ال55صيفيه ف55ي م55دي55نة داف55يسون ب55والي55ة م55يتشغن -
أول ت 55برع ل 55صندوق ب 55هائ 55يه خ 55ان 55م م 55ن اج 55ل ت 55شييد ام م 55عاب 55د ال 55غرب ف 55ي ام 55ري 55كا ع 55ام 1939م  -ال 55تبرع
ل5صندوق مش5رق اذك5ار اي5ران ع5ام  - 1939ت5غطيتها ل5نفقات ط5بع ارب5عة اع5داد م5ن ك5تاب ال5عال5م ال5بهائ5ي
 ال5تبرع املس5تمر ل5لفعال5يات ال5تبليغية وملش5رق اذك5ار ش5يكاغ5و  -ال5تبرع لش5راء ت5سع عش5رة ق5طعة أرض ف5يأم55 5ري55 5كا ال55 5جنوب55 5يه واورب55 5ا وآس55 5يا م55 5ن اج55 5ل ب55 5ناء م55 5شارق اذك55 5ار ف55 5ي املس55 5تقبل  -امل55 5ساه55 5مة ف55 5ي تج55 5ميل
االراض55ي ال55واق55عة ح55ول ال55روض55ة امل55بارك55ه ف55ي ال55بهجه وال55تبرع ل55تشييد وب55ناء وت55أث55يث دار االث55ار ال55عامل55يه ع55لى
سفح جبل الكرمل .
ف5ي ع5ام  1956ارس5ل ح5ضرة ول5ي ام5راهلل ال5رس5ال5ة ال5تال5يه ال5ى ام5يليا ك5ول5نز  " :زم5يلتي ال5عزي5زه وال5غال5يه ،
5برع5ك ال5سخي لش5راء ع5دة خ5زائ5ن ص5ينيه وي5اب5ان5يه وق5طع خش5بيه وزخ5ارف ل5دار
س5وف أخ ّ
5صص ج5زءا ً م5ن ت ّ
االث5ار ال5عامل5يه ال5ذي اق5ترب ال5بناء م5ن ن5هاي5ته  ،وال5ذي ارت5بط ق5وام5ه ال5داخ5لي وال5خارج5ي ال5ى ح5د ك5بير ب5دع5مك
ال5سخي مل5ؤس5سات االم5ر امل5بارك ف5ي امل5رك5ز ال5عامل5ي  .ان5ني واث5ق ب5ان5ك س5تكون5ني س5عيده م5ن ذل5ك  ،وان روح
املرحوم كولنز سيكون سعيدا ً ومبتهجا ً في امللكوت االبهى " .
أم 55ا ه 55دي 55تها امل 5ّ 5ميزه ال 55تي ع 5بّر ع 55نها ح 55ضرة ول 55ي أم 55راهلل ب 55ان 55ها  " :ال 55عطاء ال 55كبير ل 55الم 55ر امل 55بارك " ف 55هي
ش5رائ5ها ل5الرض امل5خصصة ل5بناء مش5رق اذك5ار ع5لى ج5بل ال5كرم5ل ف5ي املس5تقبل  ،وال5ذي اش5ار ال5يه ح5ضرة
امل55ول55ي واش55اد ب55ما ق55ام55ت ب55ه ه55ذه االم55ه املش55تعله ب55نار م55حبة اهلل ف55ي رس55ال55ته امل55ؤرخ55ة اك55توب55ر  1953واي55ضا
١٤٥

ف5ي رس5ائ5له ال5ى اث5نى عش5ر م5ؤت5مر وك5الء م5رك5زي ع5قد ف5ي ع5ام 1955م  .ف5في ه5ذه ال5رس5ائ5ل االخ5يره أش5اد
ح 55ضرة امل 55ول 55ى اي 55ضا ال 55ى م 55ساع 55دة ام 55يليا ك 55ول 55نز ال 55سخيه ف 55ي ش 55راء ال 55عدي 55د م 55ن ح 55ظائ 55ر ال 55قدس امل 55رك 55زي 55ة
واالوق 55اف االم 55ري 55ة ف 55ي ال 55قارات الخ 55مس  .ت 55توي 55جا لج 55ميع ه 55ذه الخ 55دم 55ات وال 55فعال 55يات وال 55تضحيات اط 55لق
ح 55ضرة ش 55وق 55ي اف 55ندي اس 55مها ع 55لى ال 55بواب 55ة ال 55رئ 55يسيه ال 55تي ت 55ؤدي ال 55ى م 55قام ح 55ضرة ب 55هاء اهلل ف 55ي ق 55صر
ال5بهجه وس5ميت " ب5واب5ة ك5ول5نز "  .ل5قد وع5د ح5ضرة ب5هاءاهلل ه5ذه ال5نفوس ب5ال5بيان ال5تال5ي  " :ف5سوف يج5زي
اهلل الذين آمنوا ثم أنفقوا أحسن الجزاء من عنده فيدخلهم في رضوان قدس قديما " .
ق55ام55ت ام55يليا ك55ول55نز ب55رح55الت م55تعدده وواس55عة ط55يلة اي55ام ح55يات55ها م55ن اج55ل االم55ر امل55بارك وال55بعض م55ن ه55ذه
ال 55رح 55الت ك 55ان 55ت ب 55طلب م 55ن ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل  .ان ت 55اري 55خ ح 55ياة ام 55يليا ك 55ول 55نز مل› ب 55ال 55عشق وال 55فداء
وسيس5طر ال5تاري5خ ب5اح5رف
ّ5 5
وال5تضحية  ،ول5م ي5كن ي5سعده5ا شي› ف5ي ح5يات5ها س5وى خ5دم5ة أم5ر رب5ها وم5واله5ا
م55ن ن55ور م55ا ق55ام55ت ب55ه ه55ذه املنج55ذب55ة ب55نفحات اهلل م55ن اج55ل ت55بليغ وت55روي55ج وح55ماي55ة االم55ر ال55كري55م  .اوك55ل ال55يها
ح 55ضرة ش 55وق 55ي اف 55ندي م 55هام م 55عينة وخ 55اص 55ة ك 55ان ي 55علم ب 55ان 55ها اف 55ضل وأق 55در م 55ن يس 55تطيع ان ينج 55زه 55ا ب 55كل
خلوص واقتدار .
ف55ي ع55ام  1942م55ثلت امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لبهائ55يني ف55ي ال55والي55ات املتح55دة وك55ندا ف55ي م55راس55م وض55ع
ال 55نصب ال 55تذك 55اري ل 55قبر ال 55سيده م 55ي م 55اك 55سوي 55ل وال 55دة روح 55يه خ 55ان 55م ف 55ي ب 55يون 55س اي 55رس ب 55االرج 55نتني  .ه 55ذا
ال55نصب ال55تذك55اري ق55ام ب55تصميمه ال55سيد س55اث55رل55ند م55اك55سوي55ل ب55طلب م55ن ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل  .ان رح55لتها
ل5الرج5نتني ك5ان5ت م5حفوف5ة ب5امل5خاط5ر ح5يث ان الح5رب ال5عامل5يه ال5ثان5يه ك5ان5ت مش5تعله ووس5ائ5ل امل5واص5الت ص5عبة
واالت الح5رب ال5جهنميه ت5أك5ل االخ5ضر وال5ياب5س  .ول5كن ع5ندم5ا وص5لت ال5ى مح5ل اق5ام5تها ب5ال5فندق ف5ي ب5يون5س
اي5رس اس5تلمت ال5برق5يه ال5تال5يه م5ن ح5ضرة امل5ول5ي :

" ان ال5دع5اء وامل5ناج5اة ي5راف5قك دوم5ا وف5ي ك5ل م5كان .

تحياتي الحارة القلبيه  .شوقي " .
ظ 55لت ام 55يليا ف 55ي ب 55يون 55س اي 55رس ح 55تى ت 55م اع 55داد ال 55نصب ال 55تذك 55اري ووض 55ع ع 55لى ال 55قبر ف 55ي م 55قبرة ك 55لمس .
اش55رف55ت ب55نفسها ع55لى اخ55تيار ال55نحات امل55ناس55ب وال55رخ55ام ال55جيد والحج55م امل55ناس55ب وق55د انج55زت ك55ل ذل55ك ب55دق55ة
وع5ناي5ة ت5ام5ه ب5ما ت5ليق ل5لمكان5ه ال5سام5يه ل5لمرح5وم5ه م5ي م5اك5سوي5ل ث5م س5اف5رت ال5ى م5يام5ي ب5ال5والي5ات املتح5ده .
وبمناسبة انجاز هذا العمل الهام ارسل لها حضرة شوقي افندي الرسالة التاليه :
" ال5زم5يله ال5عزي5زه وال5غال5يه  ،ان رح5لتك ال5ى ام5ري5كا ال5جنوب5يه ف5ي ه5ذه االوق5ات الح5رج5ة وال5جهود ال5تي ب5ذل5تها
م55ن اج55ل اع55داد ووض55ع ال55نصب ال55تذك55اري ع55لى م55قام ال55سيده م55ي م55اك55سوي55ل ف55ي ال55واق55ع ج55هود م55ميزه وال
١٤٦

ت55نسى وت55ضيف ال55ى رص55يدك ال55غني ب55الخ55دم55ات ألم55ر ح55ضرة ب55هاء اهلل وم55ؤس55سات55ه ع55لى املس55توي55ات املح55لية
وامل55رك55زي55ة وال55عامل55ية  .ان ال55بهائ55يني ف55ي الش55رق وال55غرب وف55ي ال55شمال وال55جنوب م55عجبون وش55اك55رون ل55كم ه55ذه
الخدمات

… كوني سعيده واستمري في خدماتك التاريخيه املثاليه  .بكل محبة  ،شوقي " .

ب55عد ه55ذه ال55رح55لة االول55ى ق55ام55ت ام55يليا ك55ول55نز ب55رح55لتني الم55ري55كا ال55جنوب55يه  .االول55ى ف55ي شه55ر ي55ناي55ر م55ن ع55ام
 1946ع5ندم5ا ش5ارك5ت ف5ي اول م5ؤت5مر ت5بليغي ف5ي ق5ارة ام5ري5كا ال5جنوب5يه ف5ي ب5نما ك5ممثلة ل5لمحفل ال5روح5ان5ي
امل55رك55زي ل55لوالي55ات املتح55دة وك55ندا واالخ55رى ل55لمشارك55ة ف55ي ل55جنة ال55تبليغ االم55ري55كيه  .ف55ي ي55ناي55ر ع55ام 1949
ش55ارك55ت ف55ي ث55ال55ث م55ؤت55مر ت55بليغي الم55ري55كا ال55جنوب55يه ع55قد ف55ي س55اوب55اول55و ب55ال55برازي55ل ب55مشارك55ة س55بع دول م55ن
امريكا الجنوبيه .
ك55ان ح55ضرة ول55ي أم55ر اهلل ي55عرب دائ55ما ع55ن إع55جاب55ه وت55قدي55ره وش55كره للخ55دم55ات ال55فذه ال55تاري55خيه ال55تي ت55ؤدي55ها
ه55ذه ال55سيده ال55فاض55له ل55الم55ر االل55هي وق55د أرس55ل ل55ها رس55ال55ة ف55ي ي55ناي55ر ع55ام  1947ك55تبها س55كرت55يره ج55اء ف55يها
ما يلي :
" ان ح55ضرة امل55ول55ي ي55ود ان ي55وض55ح ل55كم ب55ان م55ا ك55ان ي55عنيه ف55ي ب55رق55يته االخ55يره ب55ان خ55دم55ات55ك ال ي55ضاه55يها
س5وى ه5يئة اي5ادي ام5ر اهلل م5كون5ه م5ن ت5سعة اف5راد م5ن ال5ذي5ن س5ينتخبون ف5ي املس5تقبل الداء م5هام ول5ي االم5ر
 ،ه5و ان5ه ن5ظرا ل5طبيعة الخ5دم5ات ال5تي ت5أدون5ها ل5الم5ر امل5بارك وارت5باط5ها ال5جوه5ري ب5ول5ي االم5ر ف5ان ذل5ك ال
ي5عادل5ه س5وى خ5دم5ات واح5د م5ن ه5ؤالء االي5ادي ال5تسع  .وع5ليه ف5إن5ك لس5ت ف5قط مس5تحقه أن ت5صبحي أي5ادي
أم 55راهلل  ،وإن 55ما م 55ا ق ِ 5
5مت ب 55ه م 55ن خ 55دم 55ات ال ت 55ؤدي 55ها س 55وى ه 55ذه ال 55هيئة امل 55كون 55ة م 55ن ت 55سعة أف 55راد  .ع 55ليك ان
ت55درك55ي ب55ان م55نحك ه55ذا امل55قام ه55و ل55يس ت55شجيع ل55ك الن55جاز خ55دم55ات ف55ي املس55تقبل وان55ما ت55قدي55ر وع55رف55ان مل55ا
قدمتيه وانجزتيه حتى االن ".
وقد ذيّل هذه الرسالة حضرة ولي امراهلل بالكلمات التاليه :
" اي55تها ال55زم55يلة ال55عزي55زه وال55غال55يه  :ب55قلوب م55لئها ال55شكر واالم55تنان  ،اك55تب ال55يك ه55ذه االس55طر ل55لتأك55د ع55لى
رت ع5نها ف5ي ع5دة م5ناس5بات وف5ي ع5دة ب5رق5يات واي5ضا إع5جاب5ي بخ5دم5ات5كم ال5رائ5عه
امل5شاع5ر ال5جياش5ه ال5تي ع5بّ ُ
ال55تي أنج55زت ف55ي ظ55روف اس55تثنائ55يه وص55عبة  ،وس55تكون ث55واب55ها م55ضاع55فا ع55ند اهلل ال55علي ال55قدي55ر  .ل55قد أب55ليت
ب5الء ح5سنا ً م5ما ي5دف5عني أن أث ّ5من م5ا ق ِ
5مت ب5ه وه5و ال ش5ك سيج5لب ت5أي5يدات امل5أل االع5لى  .ان ال5رت5بة ال5عال5يه
ال55تي ت55حتلون55ها االن وال55تي ل55م تس55بغ ع55لى أي ف55رد ب55هائ55ي اي55ام ح55يات55ه ح55تى االن  ،ه55ذه ال55رت55بة ُم55نحت ل55كم
ت5قدي5را ً وع5رف5ان5ا ً لخ5دم5ات5كم امل5تعدده امل5تنوع5ه ل5الم5ر ال5عزي5ز االل5هي وال ي5عتبر ب5اي ح5ال ح5اف5زا ً أو ت5شجيعا ً ل5كم
١٤٧

للخ55دم55ة  .ف55ي ال55واق55ع  ،ان ط55بيعة الخ55دم55ة ال55تي ادي55تموه55ا م55ؤخ55را ً ت55ضعكم ض55من ال55هيئة امل55كون55ة م55ن ت55سعة
اف5راد ال5ذي5ن دون غ5يره5م م5ن أي5ادي أم5راهلل س5يكون5ون ع5لى ارت5باط م5باش5ر ووث5يق م5ع م5سئول5يات وم5هام ول5ي
أم55راهلل  .ان55ني ف55خور ب5ِ 5ك وأش55عر ب55ال55قرب ِمِ 5
5نك ُوم55عجب أك55ثر م55ن أي وق55ت م55ضى م55ن ال55روح ال55نباض55ة ال55تي
تحركك  .ليجزى اهلل عملك في هذا العالم والعالم االخر ملا قدمتيه من انجازات رائعة " .
بكل محبة وامتنان  -شوقي

وط55بقا ل55لرس55ال55ة ال55ساب55قه ف55قد ع5ّ 5ني ح55ضرة ول55ي أم55راهلل ال55سيده ام55يليا ك55ول55نز ل55تكون أي55ادي أم55ر اهلل ف55ي ع55ام
 1947ول55كنه ارت55أى ع55دم االع55الن ع55ن ذل55ك ح55تى ي55حني ال55وق55ت امل55ناس55ب  .وف55ي وق55ت الح55ق م55ن ن55فس ال55سنه
كتب حضرة املولي هذه الرساله اليها :
" أي5تها ال5زم5يلة ال5عزي5زه ال5غال5يه  ،ان الخ5دم5ات وامل5ساع5دات وال5دع5م ال5ذي ق5دم5تيه ل5ي خ5الل اي5ام5ي ال5عصيبة
واملجه55ده ف55ي ه55ذا ال55وق55ت م55ن ال55سنة امل55اض55ية م55ازال م55حفورا ً ف55ي ذاك55رت55ي م55ما ي55ثير اع55جاب55ي وت55قدي55ري  .ان
خ55دم55ات55ك ف55ي م55جاالت اخ55رى وع55بر س55نوات ع55دي55دة أدت ال55ى ت55عميق ش55عور امل55حبة واالم55تنان ل55ك  ،ح55يث ان55ك
من اماء الرحمن املميزات ومن ايادي أمره

… مع الشكر واملوده – شوقي " .

ب5عد ان5تهاء الح5رب ال5عامل5يه ال5ثان5يه س5اف5رت ام5يليا ك5ول5نز ع5دة م5رات ال5ى اورب5ا وق5د ك5تب ل5ها ح5ضرة ول5ي ام5ر
اهلل ف55ي اك55توب55ر ع55ام  1949ال55رس55ال55ة ال55تال55ية  " :ان55ني س55عيد ل55لفرص55ة ال55كبيره ال55تي س55نحت ل55ك ف55ي ت55قدي55م
ال55دع55م وامل55ساع55دة ل55الم55ر ال55عزي55ز االل55هي وت55طوره وت55ثقيف االح55باء ف55ي ب55ري55طان55يا ال55عظمى وب55ول55ندا وس55ويس55را
وامل 55ان 55يا  .ل 55قد اب 55لغت امل 55حاف 55ل ال 55روح 55ان 55ية امل 55رك 55زي 55ة ف 55ي ك 55ل م 55ن امل 55ان 55يا وب 55ري 55طان 55يا وان 55ني واث 55ق ب 55ان االح 55باء
س55يسعدون ب55لقائ55كم وس55تكون55ي س55ببا ف55ي ح55ثهم وت55شجيعهم ع55ن ط55ري55ق االخ55بار ال55سعيده ال55تي س55تنقلينها
ال5يهم ن5تيجة ل5خبرات5ك ال5واس5عة واي5ضا س5تكون روح5ك ال5نباض5ة ال5تي ت5دف5عك للخ5دم5ه ف5ي س5بيل االم5ر امل5بارك
وس55يلة ل55تشجيع وت55حفيز االح55باء  .ان ه55ذه ال55رح55لة االخ55يره ال55تي س55تقوم55ني ب55ها ل55تبليغ وت55مكني االم55ر االل55هي
ف5ي م5راك5ز اورب5ية ه5ام5ه س5تمثل ف5صالً آخ5را ً م5ن خ5دم5ات5ك ال5عامل5يه ال5بارزه ف5ي سج5لك ال5حاف5ل وامل ّ5ميز
أخيك املمنون والحقيقي  .شوقي "

١٤٨

…

أرس55ل ح55ضرة ول55ي ام55راهلل ال55سيده ام55يليا ك55ول55نز ف55ي دي55سمبر ع55ام  1951ال55ى ك55ل م55ن ت55رك55يا وم55صر الن55جاز
م55هام م55عينة  .وع55ندم55ا ح55ان س55فره55ا ال55ى ت55رك55يا اص55بحت م55ري55ضة ول55كن ل55م ي55منعها امل55رض م55ن امل55ضي ُق ُ 5دم55ا
ف5ي رح5لتها ال5طوي5لة وال5شاق5ه ف5ي م5نتصف الش5تاء  .ف5ي ال5قاه5رة خ5اط5بت االح5باء ف5ي ج5مع غ5فير ف5ي ح5ظيرة
ال5قدس  ،وك5ان5ت م5ره5قة وم5ري5ضة وح5تى وق5وف5ها ام5ام االح5باء ك5ان ص5عبا ً الن5ها ك5ان5ت م5صاب5ة ب5مرض ال5تهاب
امل55فاص55ل  ،وك55أن55ه ك55ان اخ55تبارا ً ل55ها ب55أن ع55ليها م55ن االن ف55صاع55دا ً أن ت55نسى أم55راض55ها ب55ل تتح55مل امل55صاع55ب
ف 55ي س 55بيل أم 55ر م 55واله 55ا ال 55عظيم ول 55كنها ك 55ان 55ت ت 55تذك 55ر ه 55ذا ال 55بيان امل 55بارك م 55ن ج 55مال ال 55قدم ف 55ي ال 55كتاب
االق5دس  " :ق5وم5وا ع5لى خ5دم5ة االم5ر ف5ي ك5ل االح5وال  ،ان5ه يؤي5دك5م بس5لطان ك5ان ع5لى ال5عامل5ني
محيطا " .
ف55ي شه55ر ي55ناي55ر ع55ام  1951ع55ينها ح55ضرة ش55وق55ي اف55ندي ل55تكون ن55ائ55بة رئ55يس ال55هيئة ال55بهائ55يه ال55عامل55يه وط55لب
م 55نها املج› ال 55ى ح 55يفا وال 55سكن ه 55ناك  .وق 55د ف 55علت ذل 55ك ول 55كن ف 55ي ال 55صيف س 55اف 55رت ال 55ى ال 55والي 55ات املتح 55دة
ب55مواف55قة م55ن ح55ضرة امل55ول55ى ل55عالج م55فاص55لها وات55مام ام55وره55ا ال55شخصيه وال55تجاري55ة  .ف55ي دي55سمبر م55ن ال55عام
ن55فسه ع55ني ح55ضرة امل55ول55ى أول ك55وك55بة م55ن ح55ضرات أي55ادي أم55راهلل وك55ان ع55دده55م اث55نى عش55ر ش55خصا وك55ان55ت
ام55يليا ك55ول55نز واح55دة م55ن ه55ؤالء ال55نفوس ال55فعال55ه وامل55ميزه وامل55قتدره ال55تي اع55تبرت خ55دم55ة االم55ر امل55بارك م55رام55ها
وه 55دف 55ها وغ 55اي 55تها ف 55ي ال 55حياة  .وم 55ع ت 55عيينها اي 55ادي ام 55ر اهلل اص 55بحت اك 55ثر ق 55درة ع 55لى ال 55عطاء والخ 55دم 55ة
وال5عبودي5ة ل5لعتبة ال5سام5يه  .ان ت5عيينها ض5من أول ك5وك5بة اي5ادي ام5ر اهلل ك5ان ت5اج5ا ً وفخ5را ً لخ5دم5ات5ها ال5فذه
ال 55تاري 55خية ل 55الم 55ر امل 55بارك  ،وال ع 55جب ف 55ي ذل 55ك وه 55ي ال 55تي س 55ميت ب 55اي 55ادي ام 55راهلل ق 55بل ارب 55ع س 55نوات م 55ن
االع 55الن ال 55عام  ،وه 55ي ال 55تي اط 55لق ع 55ليها ح 55ضرة ول 55ي ام 55ر اهلل ال 55قاب 55ا وت 55عاب 55ير م 55ثل  " :روح 55ية ال تقه 55ر م 55ن
االي5مان وال5عشق " " خ5دم5ات ال ت5عرف ال5كلل " " ش5خصية مس5تقله واخ5الص ق5لبي " " ان م5ا ت5متازون ب5ه
م5ن رج5اح5ة ع5قل واي5مان ك5بير واخ5الص ش5دي5د ك5لها ت5عتبر ف5ي ال5وق5ت ال5حاض5ر م5ن امل5وج5ودات ال5غنية ل5الم5ر
املبارك " " انكم قدوة حسنة في االخالص والوالء والتضحية في مجاالت شتى من الخدمات االمرية " .
ع5ندم5ا أع5لن ح5ضرة ول5ي أم5راهلل ع5ن ط5رح خ5طة مش5روع العش5ر س5نوات ال5تي س ّ5ميت ب5ال5جهاد ال5كبير االك5بر
ال5روح5ان5ي ف5ي ع5ام  1953أع5لن ح5ضرت5ه ع5ن إن5عقاد أرب5ع م5ؤت5مرات ت5بليغية ق5اري5ة ف5ي ال5عال5م به5ذه امل5ناس5بة
ال55تاري55خية  ،ب55حيث ت55عقد ف55ي ك55ل م55ن ش55يكاغ55و واس55توك55هول55م ون55يودل55هي وك55مباال  .وق55د م55ثل ال55هيكل االطه55ر
ب 55عض ح 55ضرات االي 55ادي ف 55ي ه 55ذه امل 55ؤت 55مرات  .وب 55النس 55بة مل 55ؤت 55مر ش 55يكاغ 55و ال 55ذي ع 55قد م 55ا ب 55ني  6 – 3م 55اي 55و
1953م فقد كانت ايادي امر اهلل روحيه خانم ممثلة حضرة املولى وبمعيتها أيادي أمراهلل اميليا كولنز .
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ف55ي م55نتصف خ55طة ال55سنوات العش55ر دع55ا ح55ضرة ول55ي أم55راهلل م55رة اخ55رى ال55ى ع55قد خ55مس م55ؤت55مرات ت55بليغية
ق5اري5ة اح5داه5ا ف5ي ال5قارة االورب5يه ل5تعقد ف5ي ف5ران5كفورت ب5امل5ان5يا ف5ي شه5ر ي5ول5يو  1958وق5د ع5ني اي5ادي ام5ر
اهلل ام5يليا ك5ول5نز ل5تكون م5ندوب5ته  .ول5كن ل5الس5ف وك5ل االس5ف ان ح5ضرة امل5ول5ى ق5د ص5عد ال5ى امل5لكوت االب5هى
قبل انعقاد املؤتمر ولكن انعقد املؤتمر في املوعد املحدد له والقت اميليا كلمة مؤثرة قالت فيها :
" ان55نا ج55ميعا ب55شكل م55ا م55ن ورث55ة ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل  .ل55قد ورث55نا ع55مله  ،ان خ55طته م55فصله وم55طروح55ه وم55ن
واج5بنا ت5طبيقه وال5عمل ب5ه وع5لى ك5ل واح5د م5نا ات5مام دورن5ا ف5ي خ5طة ال5جهاد ال5كبير االك5بر ال5روح5ان5ي  ،ه5ذا
م55ا ي55جب ع55لينا ان ن55عمله تخ55ليدا ل55ذك55راه ال55عطره  .ل55تزداد م55حبتنا ال55يه ال55يوم اك55ثر م55ن أي ي55وم م55ضى  ،وم55ن
خ5الل م5حبتنا ال5يه نج5ذب ح5بّه وع5شقه ال5ينا ح5تى ي5صل ع5ناي5ات5ه وب5رك5ات5ه ال5ى اع5مال5نا وم5جهودات5نا  .ع5لينا ان
ال نخيب امله مثلما هو لم يخيب املنا قط  ،وعلينا ان ال ننساه حيث انه لم ينسنا اطالقا " .
ع5ينها ح5ضرة امل5ول5ى ل5تكون م5ندوب5ته ف5ي م5راس5م وض5ع حج5ر االس5اس ل5بناء مش5رق االذك5ار ف5ي ف5ران5كفورت
ب55امل55ان55يا وق55د ت55حقق ذل55ك ف55ي  20ن55وف55مبر 1960م ع55ندم55ا وض55عت حج55ر االس55اس ووض55عت ف55يه ب55عض ال55تراب
املقدس من الروضة املباركه لحضرة بهاء اهلل .
ب55عد االي55ام الح55زي55نة وال55عصيبه ال55تي أع55قبت وف55اة ح55ضرة ول55ي ام55ر اهلل ع55ام  1957ك55ان ع55زاء أم55يليا ك55ول55نز
ال55وح55يد ه55و ال55كلمات ال55ناف55ذة ال55تي ق55ال55ها ح55ضرة امل55ول55ى ل55ها ق55بل أن ي55غادر ح55يفا ف55ي ح55زي55ران ع55ام ، 1957
ف5في ذل5ك ال5يوم ام5سك ب5يده5ا ون5ظر ال5يها ب5نظرة ث5اق5به وق5ال ل5ها  " :ال تح5زن5ي ي5ا م5يلي "  .ق5ال5ت ام5يليا ب5أن
ه 55ذه ال 55كلمات ك 55ان 55ت ت 55رن ف 55ي اذن 55ها دوم 55ا ً  ،وك 55ان م 55حيا ال 55هيكل االطه 55ر ف 55ي خ 55اط 55ره 55ا  ،واب 55تسام 55ته ال
ت5فارق5ها  ،ول5م ي5كن ذل5ك س5وى ع5ضدا وس5اع5دا ل5ها ف5ي االس5تمرار ف5ي خ5دم5ات5ها ل5الم5ر ال5عزي5ز االل5هي ول5م ت5كن
تعلم بان الحزن سيأتيها في القريب العاجل وان مفارقتها له ستكون ابدية في هذا العالم .
ب55عد شه55ر ع55اد ح55ضرة امل55ول55ى ال55ى ح55يفا وم55ن ث55م ف55ي ي55وم  20اك55توب55ر  1957غ55ادر ال55ى ل55ندن ل55تكون اخ55ر
رح55لة ل55ه دون ان ي55رج55ع م55نها  .ك55ان55ت ام55يليا ك55ول55نز ف55ي ح55يفا وت55مارس ع55ملها ك55أي55ادي ام55ر اهلل ون55ائ55بة ل55رئ55يس
ال55هيئه ال55بهائ55يه ال55عامل55يه ال55تي اس55سها ح55ضرة امل55ول55ى ع55ام 1951م  .ول55م ت55كن ت55علم ب55ان55ها س55وف ل55ن ت55لتقى
ب55مواله55ا ال55عزي55ز ب55عد االن  .ت55وف55ى ح55ضرة امل55ول55ى ي55وم  4ن55وف55مبر  1957وق55د أرس55لت أي55ادي أم55راهلل روح55يه
خ5ان5م ب5رق5يه م5ن ل5ندن ال5ى ح5يفا به5ذا ال5خصوص وت5م اخ5بار امل5جتمع ال5بهائ5ي ال5عامل5ي به5ذا امل5صاب الج5لل .
ه5ذا ال5خبر ك5ان ص5دم5ة ك5بيره الم5يليا ك5ول5نز ال5تي ل5م تس5تطع ان تتح5مل ح5يث غ5ادرت ف5ورا ال5ى ل5ندن ل5تكون
ال55ى ج55ان55ب روح55يه خ55ان55م ف55ي ح55زن55ها  .وق55د ش55ارك55ت ف55ي م55راس55م ت55شييع ج55ثمان ح55ضرة ول55ي أم55راهلل وع55ادت
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ال5ى ح5يفا م5ع ب5اق5ي ح5ضرات االي5ادي ل5يقرروا م5ا ي5جب ع5مله ف5ي ه5ذه امل5رح5لة ال5حساس5ة والح5رج5ة م5ن ت5اري5خ
االمر املبارك .
ف5ور وص5ول ح5ضرات االي5ادي ال5ى ح5يفا ق5ام5وا ب5تعيني خ5مسة اف5راد م5ن ب5ينهم ل5يقوم5وا ب5معاي5نة م5كتب وخ5زي5نة
وأم5ان5ة س5ر ح5ضرة ول5ي أم5راهلل وي5قفلوا امل5كان ب5ال5شمع االح5مر ع5ليه ل5يعرف5وا ف5يما ب5عد ان ك5ان ح5ضرة امل5ول5ى
ق5د ت5رك وص5ية ام ال ؟ وك5ان5ت ام5يليا ك5ول5نز م5ن ب5ني ه5ؤالء الخ5مسة وق5ام5وا ب5اص5دار ب5يان رس5مي ب5تاري5خ 15
نوفمبر  1957اعلنوا فيه عن ادائهم للمهام املوكولة اليهم ووقعوا عليه .
وف55يما ب55عد ق55ام ح55ضرات االي55ادي ب55تعيني ت55سعة ف55يما ب55ينهم ل55فتح االخ55تام وال55بحث ع55ن وص55ية ح55ضرة ش55وق55ي
اف5ندى واالع5الن ع5نها  .وك5ان5ت ام5يليا ك5ول5نز واح5دة م5ن ه5ؤالء ال5تسعة ال5ذي5ن ق5ام5وا به5ذه امل5همة وه5م  :روح5ية
خ5ان5م  -ي5وغ5و ج5ياك5ري  -ه5وراس ه5ول5ي  -م5اس5ون ري5مي  -ل5وري اي5واس  -م5وس5ى ب5نان5ي  -ام5يليا ك5ول5نز
 حسن باليوزي  -علي محمد ورقا .ف 55ي  19ن 55وف 55مبر  1957اع 55لنت ال 55هيئة ع 55ن ع 55دم وج 55ود اي 55ة وص 55ية ل 55حضرة ول 55ي ام 55راهلل وف 55ي  25ن 55وف 55مبر
 1957اص5در ج5ميع ح5ضرات االي5ادي ب5يان5ا ً ت5اري5خيا ً أع5لنوا ف5يه ل5قاط5بة ال5بهائ5يني ف5ي ال5عال5م ع5ن ع5دم وج5ود
وص 55ية أو ذري 55ة ل 55حضرة ول 55ي أم 55راهلل وع 55دم ام 55كان 55يته م 55ن ت 55عيني م 55ن ه 55و ب 55عده ن 55ظرا ألن ح 55ضرات االغ 55صان
) املنتس55بني ل55حضرة ب55هاء اهلل ( ك55ان55وا ق55د ت55وف55وا وع55دد م55نهم ن55قض العه55د وامل55يثاق ف55اص55بحوا م55ن ال55ناق55ضني
وب5ال5تال5ي ل5م ي5كن ب5اس5تطاع5ة ح5ضرة امل5ول5ى ت5عيني م5ن يخ5لفه ول5كن ه5ذا االم5ر م5تروك ل5بيت ال5عدل االع5ظم ل5كي
ي5قرر ف5ي ش5أن5ه ع5ندم5ا ي5تأس5س ف5ي املس5تقبل  .ق5ام ج5ميع ح5ضرات االي5ادي الس5بعه والعش5رون ب5ال5توق5يع ع5لى
ه55ذه ال55وث55يقة ال55تاري55خية  ،ث55م ق55ام55وا ب55تعيني ب55تعيني ت55سعة أي55ادي ف55يما ب55ينهم الدارة ش55ئون ال55جام55عة ال55بهائ55يه
ال5عامل5يه ل5حني ت5أس5يس ب5يت ال5عدل االع5ظم  ،وك5ان5ت ام5يليا ك5ول5نز واح5دة م5ن ه5ؤالء ال5تسعة وه5م  :روح5يه خ5ان5م
 ام55يليا ك55ول55نز  -م55يسون ري55مي  -ع55لي اك55بر ف55روت55ن  -ج55الل خ55اض55ع  -ال55برت م55ول55شكل  -ل55وري اي55واس جون فارابي  -يوغو جياكري .خ 55الل ف 55تره ع 55ضوي 55تها ل 55هيئة أي 55ادي أم 55راهلل امل 55قيمة ف 55ي االرض االق 55دس ك 55ان 55ت دؤوب 55ة ونش 55طه ك 55عادت 55ها ف 55ي
ادارة ش55ئون ال55جام55عة ال55بهائ55يه ال55عامل55يه وح55ري55صة ع55لى ل55قاء ال55زائ55ري55ن وامل55هاج55ري55ن وت55شجيعهم ع55لى الخ55دم55ة
وال55عطاء ع55لى ال55رغ55م م55ن اع55تالل ص55حتها اح55يان55ا  ،وك55ان مح55ط ن55ظره55ا دوم55ا ً ال55بيان ال55تال55ي ال55ذي ك55تبه ل55ها
ح55ضرة امل55ول55ى ف55ي ع55ام  … " : 1924ان م55ن واج55بنا ب55ل وم55ما ن55متاز ب55ه ان ن55ترج55م م55ا ن55كنّه الم55رن55ا ال55عزي55ز
من محبة واخالص الى افعال واعمال تؤدي الى خير البشرية وسعادتها
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…"

س55نها ازدادت ص5حتها س5وءا ً  ،ول5كنها ك5ان5ت ح5ري5صة ع5لى ح5ضور ج5ميع اج5تماع5ات ال5هيئه ال5تي
وم5ع ك5بر ّ 5
ك55ان55ت ت55عقد ف55ي ال55بهجه وب55ال55ذات ف55يما ي55تعلق ب55طري55قه ان55تخاب ب55يت ال55عدل االع55ظم االل55هي  .وم55ا ك55ان م55ثيراً
ان5ها ش5وه5دت ع5لى ك5رس5ي متح5رك ت5ذه5ب وت5أت5ي ل5الج5تماع5ات  .وف5ي آخ5ر ي5وم ف5ي ح5يات5ها أرس5لت ب5رق5ية ال5ى
امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لوالي55ات املتح55ده ت55قدم ف55يه امل55ساع55دة ألح55د امل55هاج55ري55ن وع55ليه ف55قد ك55ان55ت م55صداق5اً
ل55بيان ح55ضرة ب55هاء اهلل  " :اي5اك5م ان ي5منعكم ال5دن5يا وم5ا ف5يها ع5ما ق5دّر ل5كم ف5ي س5ماء ع5ز رف5يعا ،
ف55اش55دد ظه55رك ل55نصر اهلل وأم55ره ث55م لخ55دم55ة اهلل وع 5زّه وك55ذل55ك ي55أم55رك ق55لم ال55عز م55ن ج55بروت ع55ز
منيعا " .
ف55ي ظ55هيرة ي55وم االول م55ن شه55ر ي55ناي55ر ع55ام  1962وب55ينما ك55ان55ت ت55حتضن أم55ة ال55بهاء روح55يه خ55ان55م ص55عدت
روح ام5يليا ك5ول5نز إل5ى ب5ارئ5ها لتس5تقر إل5ى االب5د ف5ي رح5اب امل5لكوت االب5هى م5ع االول5ياء وال5صدي5قني م5ن ح5ملة
راي5ة امل5حبة وال5وف5اء ألم5ر ح5ضرة ب5هاءاهلل  .أج5رى ل5ها م5راس5م ت5شييع ج5نازة ج5ميل ورائ5ع ب5ما ي5ليق ب5مكان5تها
السامية وقد دفنت في املقبرة البهائيه على سفح جبل الكرمل  .عليها رضوان اهلل وبهائه .
وم55ع ص55عوده55ا ارس55لت ه55يئة اي55ادي ام55ر اهلل ال55برق55ية ال55تال55ية ال55ى امل55حفل ال55روح55ان55ي امل55رك55زي ل55لوالي55ات املتح55ده
االمريكيه :
" ب5قلوب م5لئها الح5زن واالس5ى ي5رج5ى اط5الع ق5اط5بة ال5بهائ5يني ف5ي ال5عال5م ع5ن وف5اة امل5حسنة ال5الم5عة أي5ادي
أم5راهلل ال5عزي5زه ام5يليا ك5ول5نز  .إن دع5مها املس5تمر وم5حبتها واخ5الص5ها ل5ول5ي أم5راهلل خ5الل اح5لك ال5فترات م5ن
ت 55اري 55خ ح 55يات 55ه أدت إل 55ى ش 55مول 55ها الل 55طاف وع 55ناي 55ات ال 55هية ف 55ري 55ده وم 55حبة ق 55لبيه ع 55ميقه م 55ن ح 55ضرة امل 55ول 55ى
واح5ترام5ه وث5قته مل5ا ق5ام5ت ب5ه م5ن خ5دم5ات ل5لمرك5ز ال5بهائ5ي ال5عامل5ي  .ال ي5مكن ان ن5نسى ك5ل خ5دم5ة ق5دم5تها ف5ي
ك 55ل م 55جال م 55ن ال 55فعال 55يات ال 55بهائ 55يه  .م 55ن ض 55من ت 55برع 55ات 55ها ال 55كبيرة ش 55راء أرض مش 55رق االذك 55ار ع 55لى ج 55بل
ال5كرم5ل  ،وت5برع5ها ال5سخي ل5الس5راع ف5ي ب5ناء ام امل5عاب5د ف5ي أرب5ع ق5ارات  ،وح5يازة ح5ظائ5ر ال5قدس امل5رك5زي5ة
واالوق5اف االم5ري5ة ودع5مها املس5تمر مل5شاري5ع ال5تبليغ املح5لية وال5عامل5ية  .ي5رج5ى دع5وة ك5اف5ة امل5حاف5ل ال5روح5ان5ية
امل5رك5زي5ة ل5عقد ج5لسات ت5أب5ني ع5لى ش5رف5ها ف5ي ك5اف5ة م5شارق االذك5ار تخ5ليدا ً له5ذه ال5قدوة ال5حسنه  ،وت5مجيداً
لخدماتها املستمرة التي واظبت عليها حتى آخر نفس في حياتها " .

١٥٢

املصادر واملراجع الرئيسية
(1بهائية خانم  -اعداد دائرة مطالعة النصوص وااللواح
(2كتاب القرن البديع – حضرة شوقي أفندى – ترجمة الدكتور محمد العزاوي
(3التوقيعات املباركة – نوروز  101بديع – ترجمة عبدالحسني فكرى
(4الكنوز االلهية – اعداد وترجمة عبدالحسني فكرى
Prophet's Daughter by Janet A.Khan(5
Martha Root- Lioness at the threshold by M.R.Garis(6
From Copper to Gold by Dorothy Freeman Gilstrap(7
The Baha'i World 1928-1930(8
The Baha'i World 1950 – 1954 (9
The Baha'i World 1954 – 1963(10

١٥٣

