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اإلهداء

إلــى الــنساء املــاجــدات الــقانــتات املــؤمــنات فــي هــذا الــظهور األعــظم اإللــهي املشــتعالت بــمحبة وعــشق جــمال 

الـقدم الـالتـي ضـربـن أروع االمـثلة فـي املـجاهـدة واالنـقطاع الـالتـي رفـعن إسـم الـحق فـي كـل مـكان الـالتـي 

أضأن طريق البشرية نحو الهداية واالصالح

أقـدم إلـيكّن هـذه الـسيرة الـعطرة والسجـل الـحافـل لـبعض الـعظيمات فـي تـاريـخ أمـرنـا الـعزيـز لـتكون نـبراسـاً 

لنا جميعا في الخدمة والعطاء . 
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املقدمة

بــعث جــمال الــقدم فــي ظــهوره االعــظم نــساء مــاجــدات مــؤمــنات مــوقــنات ســبقن الــرجــال فــي مــيدان املــجاهــدة 

واالنـــقطاع ، وقـــمن بـــكل شـــغف واشـــتعال عـــلى إيـــقاد نـــار الـــحب االلـــهى وتـــرويـــج أمـــره الـــعزيـــز بـــكل شـــجاعـــه 

وشـهامـة وبـسالـة مـنقطعة الـنظير ، وسجّــــلن أسـماءهـّن بـأحـرف مـن نـور فـي سجـل الـتاريـخ .  لـقد أثـبنت أنـهنّ 

حـقاً فـى مسـتوى الـرجـال بـل تـفوقـن عـليهم . لـقد نـادى حـضرة بـهاءاهلل بـتساوي حـقوق املـرأة بـالـرجـل وأغـدق 

عـــليهّن كـــل الـــلطف والـــعنايـــة ، وان الـــنساء يـــجب ان يـــتمتعن بـــنفس حـــقوق الـــرجـــال ، وأعـــطى الـــنساء كـــافـــة 

الـحقوق الـتي حـرمـن مـنها بـالـسابـق ، بـل ورفـع مـقامـّهن وطـمأنـّهن بـمحبته وعـنايـته حـيث تـفضل بـقولـه الـكريـم 

إلحـدى املـؤمـنات : " لـقد ُفـزِت بـعنايـة ربـك مـن قـبل ومـن بـعد ، أن اشـكرى وسـبّحي بحـمِده وانـه 

مـع إمـائِــه املـقبالت وعـباِده املـقبلني .  الـبهاُء املشـرق مـن أفق مـلكوتـي عـليِك وعـلى مـن هـداك 

الـى صـراطـي املسـتقيم . " وأيـضا : " دار الـبهاء املشـرق مـن أفق مـلكوتـى عـليِك وعـلى كـل أمـة 

فــازت بــأنــوار عــرشــي الــعظيم . "   وأيـــضاً : " نـــذكـــر إمـــاء الـــرحـــمن فـــي هـــذا الـــحني ونبشـــرّهـــن بـــعنايـــة 

ومحبة وتّوجه الحق جل جالله ونطلب من اهلل تأييدهّن على أعمال تكون سبباً في ارتفاع كلمة اهلل . " 

أمـا حـضرة عـبدالـبهاء فـقد أشـار إلـى مـقام الـنساء فـي هـذا الـظهور بـالـبيان الـتالـي : " ثـم إعـلمي يـا أمـة 

اهلل إن الــنساء عــند الــبهاء حــكمهّن ُحــكم الــرجــال فــالــكل خــلق هلل ، خــلقهم اهلل عــلى صــورتــه 

ومــثالــه ، أى مــظاهــر أســمائــه وصــفاتــه ، فــال فــرق بــينهم وبــينهّن مــن حــيث الــروحــانــيات ، 

األقــرب فــهو األقــرب ســواء كــان رجــاالً أو نــساء وكــم مــن إمــرأة منجــذبــة فــاقــت الــرجــال فــي ظــل 

الـبهاء وسـبقت مـشاهـير اآلفـاق . "  وأكـد بـأن : " عـالـم الـنساء فـي هـذا الـظهور بـفضل فـيوضـات جـمال 

االبـهى فـي شـغف واشـتعال ، ومـن صهـباء االلـطاف فـي نـشوة وسـرور . إنـهّن فـي تـقدم ورقـي . سـتشاهـديـن 

قـــريـــباً ظـــهور نـــساء قـــانـــتات مشـــتعالت يـــكونـــّن مـــصدراً للفخـــر واالعـــجاب بـــل حـــيرة االخـــريـــن ويـــصبحّن مـــثل 

الشمعه املضيئة وينطقّن بالحجة والبرهان . " 

 يســـتعرض هـــذا الـــكتاب حـــياة بـــعض هـــؤالء " الـــنساء الـــقانـــتات املشـــتعالت " الـــالتـــي أشـــار إلـــيهن حـــضرة 

عــبدالــبهاء فــي الــبيان الــسالــف الــذكــر وكــيف أصــبحن " مــصدراً للفخــر واالعــجاب بــل حــيرة اآلخــريــن "  لــقد 

أثـــبنت تـــفوقـــّهن عـــلى الـــرجـــال ، وكـــانـــوا أكـــثر جـــرأة وشـــجاعـــه وانـــقطاعـــاً ، وخـــاضـــوا مـــيدان الـــتبليغ بـــكل هـــّمة 

ونـــشاط وبـــشكل لـــم نشهـــد لـــه مـــثيالً ، وأصـــبحن مـــثل الـــشمعه املـــضيئة الـــتي أضـــاءت طـــريـــق البشـــريـــة نـــحو 
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الهـــدايـــة واالصـــالح . وقـــد خـــاطـــبهم حـــضرة ولـــي امـــراهلل فـــي أحـــد تـــوقـــيعاتـــه : " بشــرى لــكّن يــا إمــائــي 

الـزاكـيات الـقانـتات الـناطـقات بـذكـري والـناشـرات لـنفحاتـي والـرافـعات لـلواء ديـني املـبني بـني 

العاملني . "  

فـي الـبدايـة يسـتعرض الـكتاب الـحياة الـحافـلة واملـجيدة لـلورقـة املـباركـة الـعليا وهـي سـيدة  أهـل الـبهاء ووديـعة 

بــــهاءاهلل بــــني مــــأل االنــــشاء الــــتي وصــــفها : " قـــد جـــعلناِك مـــن خـــيرِة االمـــاء وأعـــطيناِك مـــقامـــاً لـــدى 

الـوجـه الـذي مـا سـبقته الـنساء ، كـذلـك فـضلناِك وقـّدمـناِك فـضال مـن لـدن مـالـك الـعرش والـثرى . 

"  وقـد احـتلت مـقامـاً أرفـع وأعـلى مـن حـضرات االيـادى وحـروف الـحي ، وأطـرى عـليها حـضرة ولـي أمـراهلل 

بهـــذه الـــعبارات الجـــميلة : " يــا حــوريــة الــبهاء عــليِك مــن الــثناء أطــيبها وأزكــاهــا ومــن الــصلوات 

أكــملها وأبــهاهــا . يــا قــرة عــيني ومــحبوبــة فؤادى فــضلك عــليّ كــبير ال يــخفى ، وحــبّك إيــاي 

عـظيم ال يـنسى ، طـوبـى ألـف طـوبـى ملـن يـّحبك ويـقتبس مـن أنـوارك ويـثني سـجايـاك ويـّعظم 

قدرك ويقتفي أثرك . " 

ومـن ثـم يـتضمن الـكتاب شـرحـاً مسهـباً لـحياة ثـالث نـساء عـظيمات ظهـرن فـي الـغرب وتشـرفـّن بـااليـمان فـي 

زمــن حــضرة عــبدالــبهاء ونــذّرن أنــفسهّن لخــدمــة أمــراهلل وهــّن : مــارثــا روت – دوروثــي بــيكر وامــيليا كــولــنز ،  

وقــــد تشــــرفــــت االولــــى والــــثانــــية بــــالــــحضور واملــــثول فــــي مــــحضر حــــضرة عــــبدالــــبهاء ، ومــــن ثــــم الــــتقني جــــميعاً 

بــحضرة ولــي أمــراهلل املــحبوب أثــناء فــترة واليــته ، وقــد عــنّي حــضرتــه دوروثــي بــيكر وإمــيليا كــولــنز ضــمن أول 

كـــوكـــبة أيـــادى أمـــراهلل عـــام 1951  ويـــعتبرن أول إمـــرأتـــني وصـــلن إلـــى هـــذا املـــقام الـــرفـــيع فـــي تـــاريـــخ االمـــر 

املـــبارك ، ومـــنح حـــضرتـــه لـــقب أيـــادى أمـــراهلل لـــلسيدة الجـــليلة مـــارثـــا روت بـــعد وفـــاتـــها عـــام  1939م  وأطـــلق 

عليها ( فخر املبلغني واملبلغات ) . 

إن الــسيرة الــعطرة لــكل واحــدة مــنهّن تــحكي عــن حــياة شــريــفة مــليئة بــالــعشق  والــفداء والــتضحية ، وسجــل 

حـافـل بـاالنـجازات واالنـتصارات تسـتحق كـل الـتقديـر والـتبجيل . لـقد دخـلّن الـتاريـخ مـن أوسـع أبـوابـه ، ولهـذا 

يـجب ان نسـتلهم مـن سـيرتـهن الـعطرة ونـسير عـلى خـطاهـا وتـكون عـبرة ونـبراسـاً لـنا جـميعاً فـي خـدمـة أمـر 

حـضرة بـهاءاهلل . لـقد لـبنّب نـداء الـحق وقـمّن لـنصرتـه وسـمعّن مـا تـفضل بـه جـمال الـقدم الحـدى املـؤمـنات قـولـه 

تــــــبارك ذكــــــره : "  لـــو تـــسمعني مـــا نـــزّل لـــِك فـــي هـــذا الـــحني مـــن قـــلمي االعـــلى حق االســـتماع 

لـتطيريـن بـأجـنحة االشـتياق فـي هـواء مـحبة مـالـك يـوم املـيثاق وتـقولـني فـي أيـام حـياتـك لـك 
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الحـمد يـا مـقصود الـعالـم ولـك الـثناء يـا مـحبوب الـعارفـني ، كـل الـوجـود لـعنايـتك الـفداء ومـا 

كان وما يكون لكلمتك الفداء . " 

إن حـياة هـؤالء املـاجـدات الـفاضـالت دلـيل عـلى ان اإليـمان والـعشق االلـهى يـمكن أن يـقلب الـقلوب ، ويـبعث 

الـــنفوس ، ويضئ الـــطريـــق ، ويجـــذب تـــأيـــيدات املـــأل االعـــلى ، ويحـــرز انـــتصارات ال ُتـــعّد وال تـــحصى . لـــنقرأ 

حـياتـهّن لـنعرف مـعانـي الـنبالـة ومـنازع االصـالـة والـحياة الـعظيمة الـتي عـاشـوهـا ومـا قـّدمـنه للبشـريـة ، لـتظل 

اسـماؤهـن مـحفورة فـي ذاكـرة الـتاريـخ ، وتـكون نـبراسـاً وهـاديـاً إلمـاء الـرحـمن فـي هـذا الـظهور حـتى يـقتّدن 

ويحـــذّن بـــهّن . وان ســـنحت لـــي الـــفرصـــة فـــي املســـتقبل ســـأضـــيف لـــلكتاب ســـيرة حـــياة مجـــموعـــه اخـــرى مـــن 

هؤالء " النساء املاجدات " .   

وفـي الـختام ال يـسعنى اال أن أتـقدم بجـزيـل الـشكر واالمـتنان لـحضرات الـسادة والـسيدات محـمود فـكرى و 

ســـانـــازســـعادت ومـــنى مهـــني گســـتر ملـــراجـــعتهم الـــلغويـــة والـــنحويـــة لـــكافـــة فـــصول الـــكتاب وإبـــداء مـــالحـــظاتـــهم 

الـقيّمة واقـتراحـاتـهم الـبناءة الـتي أخـذت بـعني االعـتبار فـلهم كـل الـتقديـر والـعرفـان . وأيـضا الـشكر مـوصـول 

لــــلشاب الــــعزيــــز نــــبيل ولــــف الــــذي ســــاعــــدنــــى عــــلى فــــهم بــــعض الــــعبارات االنجــــليزيــــة واملــــصطلحات الــــغربــــية 

للمراجع واملستندات التي استخدمتها اثناء اعداد الكتاب  .   فلهم جميعاً كل محبة وتقدير . 

     عبدالحسني فكرى

    نيسان/ ابريل 2008
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  الورقة املباركة العليا
سيدة أهل البهاء 

 1932 - 1846

املقدمة   

قــلّما يــلد الــتاريــخ نــساء عــظيمات مــثل الــورقــة املــباركــة الــعليا الــتي ضــربــت أروع االمــثله فــي الــتقوى والــورع 

وااليـمان والـتمسك بـالعهـد واملـيثاق ومـحاربـة االعـداء وتـوجـيه االحـباء والخـلوص والـتفانـى فـي خـدمـة أمـراهلل ، 

ومـواجـهة الـناقـضني والـرد عـليهم ودحـضهم والـوالء والـطاعـة ملـركـز عهـد اهلل وولـي أمـره الـعزيـز .  لـقد سّـــــطر لـنا 

الــتاريــخ بــأحــرف مــن الــنور مــاقــامــت بــه هــذه الــسيدة الــفاضــله فــي حــفظ وحــمايــة املــجتمع الــبهائــي ، وتــوجــيه 

وادارة شــئونــه فــي أهــم وأحــلك فــترة مــن فــترات تــاريــخه ، وســتكون أعــمالــها ومــآثــرهــا وحــياتــها نــبراســا ً لــنا 

جميعا وعلى االخص الماء الرحمن القانتات في االقتداء بهذه الوديعة االلهيه وثمرة الشجرة االزليه .

إن إصــطالح الــورقــات املــباركــه يــطلق فــي هــذا الــظهور عــلى الــنساء املنتســبات لــحضرة الــباب وحــضرة بــهاء 

اهلل وحـــضرة عـــبد الـــبهاء ، وبـــالنســـبة لـــلنساء املنتســـبات لـــحضرة بـــهاء اهلل تحـــديـــدا ً فـــقد اطـــلقت عـــليهم فـــي 

اآلثــار املــباركــه ألــقاب مــثل ( أوراق الســدرة )  و ( أوراق الشجــرة )  و        ( أوراق ســدرة املــنتهى ) . أمــا 

والـدة حـضرة الـباب وحـرمـه خـديـجه بـگم ، فـقد ُسـميت بـخير الـنساء وقـد أطـلق لـقب الـورقـة املـباركـة الـعليا فـي 

اآلثـار املـباركـه غـالـبا عـلى آسـيا خـانـم حـرم الجـمال املـبارك وعـلى ابـنته بـهائـيه خـانـم ايـضا . كـما أطـلق لـقب 

األم املــقدســة    The Holy Mother  عــلى مــنيره خــانــم حــرم حــضرة عــبدالــبهاء فــي الــبرقــيه الــتي صــدرت 

باللغة االنجليزية إلى أحباء الغرب من يراعة حضرة ولي أمراهلل . 

فـــي كـــل ظـــهور كـــان هـــناك نـــساء مـــاجـــدات ومـــّميزات ضـــربـــن أروع االمـــثلة فـــي الـــتضحية والـــفداء وااليـــثار ، 

ونـذكـر مـثال فـي االدوار الـسابـقه ، الـسيدة سـارة زوجـة سـيدنـا ابـراهـيم وآسـيه فـي زمـن سـيدنـا مـوسـى ومـريـم 

الــعذراء ومــريــم املجــدلــية فــي زمــن املــسيح  وفــاطــمة الــزهــراء فــي الــدورة املحــمديــة وجــناب الــطاهــره فــي زمــن 

حضرة الباب وبهائيه خانم في الدور البهائي .
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الطفولة ودورة الصبا 

ولـدت الـورقـة املـباركـه الـعليا فـي عـام 1846م فـي طهـران واسـمها الـحقيقي فـاطـمة وسـّميت فـيما بـعد بـبهائـية 

خـانـم ، وتـروى عـن ذكـريـات طـفولـتها عـندمـا كـانـت فـي الـسادسـة بهـذه الـكلمات :     " كـنا فـي مـنزلـنا بـالـقريـة 

وكـــان والـــدي مـــغادرا الـــبيت حـــينما حـــاول أحـــد الشـــبان الـــبابـــيني اغـــتيال الـــشاه . وفـــجأة دخـــل أحـــد الخـــدام 

مــضطربــا ً وقــال لــوالــدتــي بــاكــياً : ســيدتــي ســيدتــي ، قــبضوا عــليه ، لــقد شــاهــدتــه يــمشي عــدة أمــيال حــافــي 

الــقدمــني تــسيل مــنهما الــدمــاء وقــامــوا بــضربــه ومــزقــوا ثــيابــه وأحــاطــوا عــنقه بــالســالســل . ازداد وجــه والــدتــي 

شـحوبـا ً وانـتابـتنا نـحن االطـفال مـشاعـر الـرعـب الشـديـد وأخـذنـا فـي الـبكاء بـكل مـرارة  . "   فـي شهـر يـنايـر 

1853م غـادرت الـورقـة الـعليا طهـران الـى بـغداد فـي مـعية والـدهـا املـاجـد حـضرة بـهاء اهلل وأمـها اسـيا خـانـم 

واخـيها غـصن اهلل االعـظم حـيث بـدأت رحـلة نـفي جـمال املـبارك  ولـم يـكن يـتجاوز عـمرهـا انـذاك سـبع سـنوات 

وكــانــت اصــغر املــرافــقني ســنا .  وقــد عــانــت الــكثير مــن وعــثاء الــسفر وتحــملت شــتى أنــواع املــصاعــب واآلالم 

فــي ســبيل أمــر مــوالهــا  الــعظيم ، وكــانــت مــثاالً يُــحتذى بــها فــي الــصبر والتحــمل وبــالــرغــم مــن قــضاء غــالــبية 

عـمرهـا املـديـد فـي الـغربـة ولـكنها لـم تـنس حـب الـوطـن الـذي لـم تـرجـع الـيه مـنذ ان غـادرتـه .  كـما حـافـظت عـلى 

الــعادات والــتقالــيد االيــرانــية االصــيله حــتى آخــر لحــظة فــي حــياتــها حــيث كــانــت تــلف كــل هــديــة فــي مــنديــل 

مـــطرز ال يـــقل قـــيمة عـــن الهـــديـــة نـــفسها وتـــقدمـــها لـــالفـــراد . وقـــد وصـــف طـــفولـــتها حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل بهـــذه 

الـــكلمات املـــؤثـــره : " مـــنذ نـــعومـــة أظـــفارهـــا لـــم تـــذق طـــعم الـــراحـــة واالســـتقرار ، بـــل ذاقـــت فـــي طـــفولـــتها شـــتى 

أنـواع االذى واملـصاعـب مـع والـدهـا الـعظيم وعـانـت مـن الـفقر اثـر الـهجوم عـلى أمـالك والـدهـا الجـليل وكـانـت 

شريكة معه في الغربة والكربة . "  

رحلة النفي واالبعاد   

عـــندمـــا وصـــلت بـــغداد كـــان عـــمرهـــا ســـبع ســـنوات ولـــم تـــذق طـــيلة الـــفتره طـــعم الـــسعادة والســـرور حـــيث غـــادر 

حــضرة بــهاء اهلل الــى جــبال الســليمانــيه ملــدة ســنتني وتــركــها مــع اهــله فــي الــبيت املــبارك ولهــذا عــانــت حــرمــان 

مــحبة الــوالــد . ومــا أن رجــع جــمال الــقدم مــن الســليمانــيه حــتى قــام املــيرزا يــحيى أزل بــاملــعارضــة واالذى . 

شـاركـت الـورقـة املـباركـه الجـمال املـبارك فـي جـميع مـراحـل نـفيه الـى اسـالمـبول وادرنـه ثـم عـكا وليسـت لـديـنا 

مــعلومــات دقــيقة بــما كــانــت تــعمله طــوال هــذه الــرحــلة الــطويــلة ســوى انــها مــن املــتمسكات واملــطيعات ألوامــر 

الجــمال املــبارك والــثابــتات عــلى عهــده املــتني . ان املــؤرخــني فــي الشــرق عــادة ال يــكتبون عــما يحــدث لــلنساء 
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النـه لـم يـكن مـتداوال انـذاك . ولـكن مـا هـو ثـابـت ومـذكـور مـن يـراعـة حـضرة شـوقـي افـندي انـها كـانـت فـي مـعية 

جـمال الـقدم ايـنما نـفى او حـل  ، بـل كـانـت شـريـكة مـعه فـي االسـر والـكربـة والـغربـة . دخـلت مـعه قـلعة عـكا 

وشهــدت وفــاة اخــيها االصــغر الــبار املــيرزا مهــدى غــصن اهلل االطهــر ، ورثــت عــلى حــال والــدتــها اســيا خــانــم 

الـــتي غـــرقـــت فـــي بحـــر مـــن االحـــزان واالالم نـــتيجة لهـــذا املـــصاب الجـــلل . واخـــيرا فـــي عـــام 1886م تـــوفـــيت 

والدتها وقد اثر ذلك كثيرا على قلبها الرؤوف والحنون . 

صعود حضرة بهاء اهلل  

لـم يـكد يـلتئم جـرحـها مـن وفـاة والـدتـها حـتى ازداد حـرقـة وأملـا نـتيجة وفـاة والـدهـا الـعظيم حـضرة بـهاء اهلل فـي 

عـــام 1892 بـــل وازداد حـــرقـــة نـــتيجة قـــيام اخـــيها الـــغير شـــقيق املـــيرزا محـــمد عـــلى بـــالـــعصيان والـــتمرد عـــلى 

مـركـز العهـد واملـيثاق حـضرة عـبد الـبهاء . ظـل الـغصن االعـظم وحـيداً فـريـداً ال يـؤازره أحـد أو يـساعـده سـوى 

شـــقيقته الـــوفـــيه املـــجاهـــدة الـــورقـــة املـــباركـــه الـــعليا . نـــعم ان    عـــبد الـــبهاء كـــان يـــعرف مـــقامـــها وشـــخصيتها 

وقـدرتـها ، حـيث وقـفت كـالـبنيان املـرصـوص أمـام وجـه الـناقـضني ، وقـد وصـف حـضرة ولـى امـراهلل تـلك الـفتره 

بهـذه الـكلمات املـعبرّه : ( فـي بـحبوحـة طـغيان الـناقـضني بـرز هـذا الـكنز الـثمني االلـهي والح مـكانـتها وقـيمتها 

بـني اهـل الـبهاء . لـم تـخف مـن هـجوم قـائـد الـناقـضني عـلى مـقدسـات الـديـن الـبهائـي ولـم يـأخـذهـا االضـطراب 

أو اليأس . واثناء فترة املفتشني كانت الساعد والعضد االمني للغصن الفريد . )

عـندمـا ثـار الشـباب االتـراك فـي اسـطنبول عـام 1908م انـتقل حـضرة عـبد الـبهاء مـن عـكا إلـى حـيفا وجـاءت 

مـعه الـورقـة املـباركـة الـعليا ولـكنها كـانـت أحـيانـا تـذهـب إلـى عـكا وتـغيب عـدة ايـام . وفـى أحـد ألـواح الـغصن 

االعظم عبّر عن شدة عالقته ومحبته بشقيقته بهذه الكلمات :

" يــا شــقيقتي املــحبوبــة الــورقــة الــعليا لــقد ذهــبت الــى عــكا لــكي تــرجــعي خــالل يــومــني ولــكن طــال غــيابــك وأنــا 

اآلن فــي حــيفا ، وحــيد صــعب عــليّ فــراقــك    … أرجــو ان تــأتــي الــيوم بــأيــة وســيلة ألن صــدري قــد ضــاق "  

وعــندمــا وصــل الــعرش املطهــر لــحضرة الــباب الــى عــكا وضــع بــدايــة فــي غــرفــة الــورقــة املــباركــه الــعليا بــشكل 

ســري وظــل هــناك حــوالــي تــسع ســنوات قــبل أن يــنقل إلــى جــبل الــكرمــل ليســتقر فــي مــقره الــدائــم .  إن هــذا 

دلـــيل عـــلى الـــثقة الـــكبيره الـــتي كـــان يـــولـــيها الـــغصن االعـــظم لـــشقيقته فـــي الـــحفاظ عـــلى هـــذا الـــكنز الـــثمني 

االلهي .
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وأثـناء رحـلة مـولـى الـورى إلـى أوربـا وأمـريـكا خـالل االعـوام 1910  - 1913  أوكـل الـيها إدارة شـئون االمـر 

املــبارك عــلى الــرغــم مــن وجــود رجــال مــن الــعائــلة املــباركــه الــذيــن كــان بــإمــكانــهم  الــقيام بهــذا الــعمل . وخــالل 

األعـوام الـتي تـلت ذلـك وحـتى الـصعود ، وعـلى االخـص خـالل اعـوام الحـرب الـعاملـيه األولـي كـان حـضرة عـبد 

الــبهاء والــورقــة املــباركــه الــعليا يــعمالن ســويــا عــلى مــساعــدة الــفقراء املــحتاجــني والــيتامــى ويــمّدون يــد الــعون 

واملـساعـدة لـهم وكـان الـبيت املـبارك مـفتوحـا لـكل مـن يـطلب الـدواء والـطعام والـلباس ولهـذا تـم تـكريـم حـضرة 

عبدالبهاء بعد انتهاء الحرب من قبل الحكومة البريطانيه . 

وفاة حضرة عبد البهاء ودورة الوالية العظمى

عــندمــا تــوفــى حــضرة عــبد الــبهاء يــوم 28 نــوفــمبر عــام 1921 أرســلت الــورقــة املــباركــة الــعليا فــي نــفس الــيوم 

الـــبرقـــية الـــتالـــية الـــى احـــباء الشـــرق والـــغرب ( قــد صــعد عــبدالــبهاء الــى املــلكوت   االبــهى ) وقـــامـــت 

بـــترتـــيب اجـــراءات مـــراســـم تـــشييع جـــثمانـــه . وقـــد ذاع صـــيتها خـــالل هـــذه الـــفترة حـــيث كـــانـــت كـــبيرة الـــعائـــلة 

املــــباركــــة ، والــــحصن الــــحصني ألمــــراهلل ، حــــيث وقــــفت ســــداً مــــتيناً أمــــام ادعــــاءات الــــناقــــضني وعــــلى رأســــهم 

املـيرزا محـمد عـلي ، بـل ودعـت جـميع االحـباء إلـى الـتّوجـه الـى مـركـز األمـر الجـديـد حـضرة شـوقـي افـندي ، 

وكـــانـــت الـــسند والـــعضد والـــساعـــد األيـــمن لـــه. وعـــندمـــا فـــتحت     ألـــواح الـــوصـــايـــا لـــحضرة عـــبدالـــبهاء وعـــرف 

الجــميع املــرجــع األعــلى املــنصوص عــليه ، بــادرت فــورا إلــى إبــالغ الــبهائــيني فــي الشــرق والــغرب عــن تــعيني 

حـضرة شـوقـي افـندي ولـيا لـألمـر اإللـهي  حـيث ارسـلت الـبرقـية الـتالـية إلـى طهـران فـي 7 يـنايـر عـام 1922 

جاءت فيها : ( تم إرسال كتاب الوصية املباركة ، شوقي أفندي مركز األمر ) .  

مـن املـيزات الـبارزة لـلورقـة املـباركـة الـعليا قـدرتـها عـلى هـدايـة وتـوجـيه الـجامـعة الـبهائـية وأيـضا طـاعـتها ملـركـز 

األمـر واالنـقياد لـه وتـواضـعها وخـشوعـها ودمـاثـة خـلقها وسـلوكـها الـرفـيع . وعـندمـا كـان يـغيب حـضرة ولـي أمـر 

اهلل عـن األراضـي املـقدسـة كـان يـوكـل إلـيها ادارة شـئون الـجالـيه سـواء عـلى املسـتوى املحـلي أو الـخارجـي ، 

وكـان هـذا واضـحا ًمـن الـرسـالـة املـؤرخـة 5 ابـريـل 1922 الـتي أرسـلها حـضرة املـولـى إلـى مـندوب الـحكومـة 

فـــي فلســـطني الـــكولـــونـــيل ســـايـــمس  S ymes حـــيث ذكـــر فـــيها : " نـــظراً الضـــطراري مـــغادرة حـــيفا ألســـباب 

صـحية فـإن مـندوبـتي اثـناء سـفري سـتكون بـهائـية خـانـم شـقيقة حـضرة عـبدالـبهاء ". كـما جـاء فـي الـرسـالـة 

بــأنــه قــد عــني لــجنة ملــساعــدة الــورقــة املــباركــة الــعليا فــي أداء مــهامــها ســواء داخــل فلســطني أو خــارجــها. وفــور 
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سـفر حـضرة شـوقـي أفـندي قـامـت الـورقـة الـعليا بـتشكيل الـلجنة ثـم ارسـلت رسـالـة إلـى املـحفل الـروحـانـي فـي 

طهران بتاريخ 28 نيسان/ ابريل 1922 جاء فيها :  

" يـا أحـباء جـمال األبـهى وأعـزاء عـبدالـبهاء ، عـلى الـرغـم مـن ان قـلوب أهـل الـبهاء فـي أشـد احـتراق مـن هـذه 

املـصيبة الـعظمى ، ووصـل حـنني وأنـني األحـباء إلـى سـمع املـأل األعـلى وطـلعات الـقدس فـي الـجنة األبـهى ، 

ولــكن الــيوم هــو يــوم الخــدمــة ، والــوقــت وقــت نشــر الــنفحات . عــلى أحــباء اهلل أن يــقومــوا بــكل هــّمة عــلى خــدمــة 

أمـراهلل مـثل الـشعلة الـنورانـية ويـتسابـقوا فـي هـذا املـضمار ويـطاردوا الـناقـضني مـثل الشهـب الـثاقـبة ، حـتى 

يــثبت أســماؤهــم فــي الــلوح املــحفوظ اإللــهي ويــعتبروا فــي زمــرة الــذيــن وفــوا بعهــد اهلل ومــيثاقــه . ونــتيجة لهــذه 

املــصيبة الــكبرى والــفاجــعة الــعظمى ونــزول األحــزان فــقد قــّرر حــضرة ولــي أمــراهلل ، الــغصن املــمتاز وســيد 

أهـل الـبهاء ان يـترك املـكان لـعدة ايـام ويـسافـر إلـى الـخارج حـتى يكتسـب الـصحة والـراحـة ومـن ثـم يـعود إلـى 

االراضـي املـقدسـة ويـقوم عـلى خـدمـة أمـراهلل ويـؤدي وظـائـفه . وفـي غـيابـه وطـبقا لـلرسـالـة الـتي ارفـقها الـيكم 

فـقد عـني هـذه املـسجونـة لـكي تـديـر وتـسيّر األمـور األمـريـة بـاملـشورة مـع الـعائـلة املـقدسـة ، ولهـذا قـامـت هـذه 

الــفانــية بــالــترتــيب لــعقد الــلجنة الــتي قــام حــضرة شــوقــي أفــندي بــتعيني أعــضائــها وأتــمنى أن يــقوم األحــباء 

وأماء الرحمن أثناء غياب حضرته باالرتقاء بامر اهلل ونشره بشكل سريع. أنه بعباده رؤف رحيم ."

كــما أرســلت رســالــة اخــرى خــالل أيــام عــيد الــرضــوان لــعام 1922 إلــى االحــباء األعــزاء فــي أمــريــكا ونشــرت 

فــــي مجــــلة نجــــم الــــغرب   Star of the West  أعــــربــــت الــــورقــــة املــــباركــــة الــــعليا بــــالــــنيابــــة عــــن أســــرة حــــضرة 

عــبدالــبهاء عــن شــكرهــا الــعميق وتــقديــرهــا الــوفــير لــكل مــن عــزى األســرة بــفقيدهــا الــكبير وركــزت عــلى أهــمية 

الـتوجـه واالنـقياد والـطاعـة لـحضرة شـوقـي أفـندي بـاعـتباره مـركـز األمـر الجـديـد ، حـيث قـالـت فـي رسـالـتها : " 

نــأمــل مــن أحــباء اهلل وأمــاء الــرحــمن أن يــدعــوا ويــصلوا لــنا حــتى نســتطيع أن نــساعــد شــوقــي أفــندي بــكل مــا 

نستطيع لكي ينجز املهام التي أوكلت إليه". 

غــاب حــضرة ولــي أمــراهلل عــن األراضــي املــقدســة مــدة ثــمانــية أشهــر لــلمرة األولــى أثــناء واليــته وتــولــت الــورقــة 

املـباركـة الـعليا وبـعض اعـضاء الـعائـلة املـباركـة مـسئولـية ادارة شـئون الـجامـعة الـبهائـية فـي شـتى بـقاع الـعالـم 

، وكــــانــــت تــــشعر ســــّموهــــا بــــِعظم املــــسئولــــية املــــلقاة عــــلى عــــاتــــقها حــــيث كــــانــــت مــــسئولــــة عــــن تــــوجــــيه األحــــباء 

وتــشجيعهم وحــل الــخالفــات والــنزاعــات إن ُوجــدت . وقــد أرســلت عــدة رســائــل بهــذا الــخصوص إلــى األحــباء 

واملـحافـل الـروحـانـية فـي الشـرق والـغرب تـحثهم عـلى اإلسـتقامـة والـثبات والـتوجـه ملـركـز األمـر وتـبليغ أمـراهلل. 

ونــظرا لــوقــوع بــعض الــحوادث بــعد صــعود حــضرة عــبدالــبهاء ورغــبتها فــي أن يــعرف األحــباء الــحقائــق فــقد 
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أرسـلت رسـالـة إلـى كـافـة احـباء إيـران مـن خـالل املـحفل الـروحـانـي فـي طهـران بـتاريـخ 27 مـايـو 1922 قـالـت 

فيها :

" ال يـخفى عـلى الـثابـتني عـلى املـيثاق بـأنـه مـنذ صـعود جـمال الـقدم جـل ذكـره األعـظم  فـقد قـام مـركـز الـنقض  

وأعــوانــه بشــتى أنــواع الــفنت والــفساد . واآلن بســبب حــدوث املــصيبة الــكبرى أي صــعود حــضرة عــبدالــبهاء ، 

جــــواهــــر األرواح ملــــرقــــده األطهــــر فــــداء ، فــــأنــــهم يــــسعون لنشــــر األوهــــام واألراجــــيف حــــتى يــــفلحوا فــــي الــــقاء 

الشـبهات ويـصلوا إلـى آمـالـهم الـزائـفة . ولـكن هـيهات ثـم هـيهات فـسوف لـن يـحصلوا عـلى شئ سـوى خـيبة 

األمـل والخسـران ثـم الـيأس واالضـمحالل ، مـثلما ذكـر ذلـك فـي ألـواح الـوصـايـا لـحضرة عـبدالـبهاء أرواحـنا 

ملــظلومــيته الــفداء الــذي أخــبرنــا عــن شــقاق ونــفاق وســوء نــية تــلك الــفئة بــكل تــفصيل . ال شــك بــأن أنــوار ثــبات 

أهـل الـوفـاء تـدفـع ظـلمات شـبهات قـوم الـجفاء بـتأيـيدات الـهية وتـوفـيقات صـمدانـية ، كـما أن األشـعة الـساطـعة 

مــن الــوجــوه الــنوراء تــمحو ظــلمات شــكوك أهــل االرتــياب. عــلى أي حــال ، قــام أهــل الــفتور بــمراجــعة املــراكــز 

املــختلفة ملــدة مــن الــزمــن آمــلني بــمساعــدة مــن الــحكومــة أن يــثبتوا حــقهم الشــرعــي الــوهــمي ، ولــكن بحــمداهلل 

رجـــعوا خـــائـــبني وخـــاســـريـــن ، ولـــكن قـــبل أربـــعة أشهـــر أي بـــتاريـــخ 30 يـــنايـــر إجـــتمع اهـــل الـــفتور فـــي قـــصر 

الـــبهجة ودعـــوا عـــدداً مـــن أهـــالـــي عـــكا الـــسيئني وتـــشاوروا وقـــرروا أن يـــذهـــبوا ســـّويـــا إلـــى الـــروضـــة املـــباركـــة 

ويــأخــذوا مــفتاح املــرقــد مــن خــادمــه الــوفــي ويســّلموه ملــركــز الــنقض ومــحور الــنكث . أن هــذا الــتعدي والــتوهــني 

قــد صــدر بــالــفعل مــن قــطب الــشقاق وزعــيمهم الــثانــي حــيث تــجاســروا وأخــذوا مــفتاح الــروضــة املــباركــة عــنوة 

مــن خــادمــه آقــا ســيد أبــو الــقاســم . ونــظراً ألنــه لــم يســتطع مــقاومــة هــجوم أهــل الــفتور فــقد أرســل مــعاونــه آقــا 

خـليل إلـى حـيفا لـيطلع حـضرة شـوقـي أفـندي عـلى مـا حـدث . وصـل هـذا الـخبر لـحيفا بـعد مـرور سـاعـتني مـن 

الــليل وفــوراً تــم إبــالغ الــحاكــم عــنه. صــدرت األوامــر الــقطعية واســترجــع املــفتاح فــي نــفس الــليلة ، ولــكن بــقى 

لـــدى الـــحكومـــة حـــتى يـــتحقق األمـــر حـــول احـــقية هـــذا املـــفتاح . واآلن بـــعد أربـــعة أشهـــر أعـــلنت الـــحكومـــة عـــن 

رأيــــها بــــأن هــــذا املــــوضــــوع يــــتعلق بــــالــــبهائــــيني وكــــل مــــا يــــقرره الــــبهائــــيون هــــو الــــصحيح والــــنافــــذ . فــــإذا رأى 

الـبهائـيون أن املـيرزا محـمد عـلى يـعتبر سـاقـطاً وخـارجـاً عـن املـلة فـبالـطبع لـيس لـه حـق الـتصرف. ولهـذا عـلى 

األحـباء األعـزاء فـي كـل قـطر وأقـليم ان يـخبروا أعـضاء املـحفل الـروحـانـي فـي مـنطقتهم وأن يـرسـلوا رسـالـة 

أو تـــلغراف وبـــتوقـــيع جـــميع األعـــضاء بـــواســـطة ســـفراء وقـــناصـــل حـــكومـــة بـــريـــطانـــيا الـــعادلـــة إلـــى مـــقرهـــم فـــي 

الــقدس الشــريــف بــأن الــبهائــيني وطــبقا لــلنصوص الــصريــحة والــقاطــعة لــحضرة عــبدالــبهاء فــي وصــيته الــتي 

كــتبها بــقلمه املــبارك ، فــإن حــضرة شــوقــي أفــندي هــو املــرجــع األعــلى ، وهــو ولــي أمــراهلل ، ولــيس لــديــكم أيــة 
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ارتــــباط مــــادي أو مــــعنوي بــــاملــــيرزا محــــمد عــــلى ونــــعتبره ســــاقــــطاً وخــــارجــــاً عــــن األمــــر الــــبهائــــي طــــبقاً لــــلنص 

الـصريـح لـحضرة عـبدالـبهاء. ولهـذا أرجـو مـن عـموم أهـل الـبهاء فـي جـميع الـبالد واملـراكـز الـهامـة فـي الـعالـم 

رجـاالً ونـساًء أن يـطلبوا مـن حـكومـة بـريـطانـيا الـعظمى فـي فلسـطني الـتي تـقع مـركـزهـا فـي الـقدس الشـريـف 

أن يــصدروا أوامــرهــم بتســليم مــفتاح الــروضــة املــباركــة وهــي قــبلة الــبهائــيني فــي الــعالــم إلــى حــضرة الــغصن 

املــمتاز شــوقــي أفــندي حــتى يــزداد الــبهائــيون فــي الشــرق والــغرب غــبطة وفــرحــاً وشــكراً وتــقديــراً مــن حــسن 

السياسة والعدالة لحكومة بريطانيا العادلة . " 

كــتب أحــد املــؤمــنني فــي إيــران رســالــة إلــى الــورقــة الــعليا يســتفسر عــن مــعنى العهــد واملــيثاق واملــقصود مــن 

ألــواح الــوصــايــا لــحضرة عــبدالــبهاء، فــردت الــورقــة الــعليا بــالــجواب الــتالــي :  "واضــح مــن مــضمون رســالــتكم 

بـأنـها كـتبت قـبل وصـول وقـراءة ألـواح الـوصـايـا املـباركـة ملـركـز املـيثاق ، ويـقينا قـرأتـم هـذه األلـواح حـتى اآلن . 

إن تــلك األلــواح هــي فــصل الخــطاب وحــياة أولــي األلــباب وفــيها وظــائــف جــميع طــبقات مــن فــي الــبهاء عــلى 

نـحو أكـمل وأتـم وأقـوم ، وفـيها شـرح واٍف مـن قـلم فـضله وإحـسانـه . لـقد قـطع حـضرتـه جـذور شجـرة الـنقض 

وأخذل مركز النكث وعنّي املرجع الخاص مركز توجه عموم أهل البهاء اال وهو الغصن املمتاز وولي أمراهلل . 

أن هــذا الــفضل واملــوهــبة مــن خــصائــص هــذا الــظهور األعــظم والــدور األفخــم األكــرم . هــنيئا لــلثابــتني ، 

بشرى للراسخني ، وطوبى للفائزين."  

وفــي صــيف عــام 1923 غــادر حــضرة املــولــى حــيفا لــلمرة الــثانــية وعــاد إلــيها فــي نــوفــمبر مــن نــفس الــسنة . 

وفــي عــام 1924 غــادر األراضــي املــقدســة لــلمرة الــثالــثة أيــضا ورجــع إلــيها بــعد عــدة أشهــر ، وخــالل غــيابــه 

كــانــت األمــور تــدار جــميعا مــن قــبل الــورقــة املــباركــة الــعليا ، وقــد شهــدت بــهائــية خــانــم فــي عــدة رســائــل لــها 

تــحّسن صــحة حــضرة شــوقــي افــندي الــروحــية واملــعنويــة كــلما كــان يــعود مــن رحــالتــه بــل وكــان يــباشــر مــهامــه 

بـكل شـغف ونـشاط ، ويـرسـل بعشـرات الـرسـائـل الـى االفـراد واملـحافـل ويـرد عـلى اسـتفساراتـهم . بـتاريـخ 28 

آذار / مــارس عــام 1924 واثــناء غــياب حــضرة ولــي أمــراهلل  عــن األراضــي املــقدســة أرســلت الــورقــة املــباركــة 

العليا رسالة إلى عموم أحباء إيران جاء فيها : 

[ … عــلى كــل نــفس ثــابــتة راســخة أن تــتذكــر الــباليــا والــرزايــا الــتي وردت عــلى تــلك الــطالئــع الــقدســية وأن 

تـترحـم عـلى مـظلومـيتهم ، وعـلى أمـراهلل ، وشـريـعة اهلل ، وبـالـدمـاء الـتي سـفكت فـي سـبيل اهلل . عـلى االحـباء 

ان يـضعوا املـصالـح االمـريـة فـوق كـل اعـتبار ويـرجّـــحوا عـزّ أمـراهلل عـلى كـل عـزّ ويـتعامـلوا مـع كـل حـادثـة سـواء 

صـغيرة أم كـبيره بـحسن نـية وخـلوص طـويـة ، وأن ال تـكون شـريـعة اهلل وسـيلة لـلخالف والـنزاع ، ألنـها وجـدت 
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أســـــاســـــا لـــــأللـــــفة واإلتـــــحاد . تـــــفضل حـــــضرة عـــــبدالـــــبهاء قـــــائـــــال: " إذا كـــــان الـــــديـــــن ســـــبباً لـــــلخالف فـــــيفضل 

الـالديـنية ." وعـلى أي حـال ، فـإن الـيوم حـضرة الـغصن املـمتاز وولـي أمـراهلل يـأمـل بـل يـتمنى مـن كـل قـلبه ان 

يظهـر مـن كـل فـرد مـن االحـباء الـنشاط والـفعالـية الـتي تـّميز أهـل الـبهاء عـلى اآلخـريـن . مـن املـعلوم بـأنـه حـني 

أفـلت شـمس املـيثاق ومـركـز عهـد مـحبوب األفـاق ارواحـنا لـرمـسه األطهـر فـداء ، كـان حـضرة الـغصن املـمتاز 

خـارج الـبقعة الـنوراء وعـندمـا وصـل نـبأ املـصيبة الـكبرى الـيه ، تـأثـر وتـألـم وحـزن لـدرجـة ال يـمكن وصـفها. لـقد 

رجــــع إلــــى الــــبقعة املــــباركــــة مــــكسور الــــقلب ومجــــروح الــــفؤاد ، وفــــي ذلــــك الــــوقــــت كــــان أهــــل الــــفتور ينشــــرون 

االفــتراءات ســراً وجــهاراً وبــكل شــدة وطــغيان. هــذه األمــور أضــافــت أحــزانــاً إلــى الــهيكل األطهــر ، ولهــذا قــّرر 

الهجــرة وأمــضى بــعض الــوقــت مــنفرداً فــي تــسيير األمــور االمــريــة وتــرتــيب مــصالــح املــؤســسات الــروحــانــية ، 

والـــتضرع والـــدعـــاء واملـــناجـــاة لـــلعتبة املـــقدســـة الـــصمدانـــية . واثـــناء هجـــرتـــه وبحـــمد اهلل ظهـــرت عـــالئـــم الـــثبوت 

والــرســوخ واالســتقامــة والــوحــدة واالتــحاد واملــحبة واالنجــذاب واأللــفة بــني أحــباء وإمــاء الــرحــمن فــي الشــرق 

والـغرب واالرض االقـدس لـدرجـة أدى الـى يـأس مـركـز الـنقض والـفتور وثـلة االشـرار مـن ايـجاد تـمزق وتـصّدع 

فـي أمـراهلل . ان كـل ذلـك بـاإلضـافـة إلـى الـصفات املـمدوحـة لـألحـباء كـانـتا سـبباً فـي تسـريـر خـاطـره الـنورانـي 

، ثــم عــاد الــى الــبقعة الــنوراء   بــعد ان اســترجــع صــحته وقــواه وهــو فــي غــايــة الســرور والــحبور ثــم قــام عــلى 

انـجاز مـهامـه املـقدسـة . ونـظراً لـتراكـم أمـور مـهمة كـثيرة عـليه ، واسـتمرار تـدفـق عشـرات الـرسـائـل واملـكاتـيب 

مـن االفـراد والجـماعـات ولهـذا قـرر عـدم الـرد عـليها واالكـتفاء بـالـرد عـلى رسـائـل املـحافـل الـروحـانـية بـشكل عـام 

مـوضّـــــــــحاً فـيها وظـائـف ومـهام األحـباء فـي هـذه األيـام . لـقد وجـد حـضرتـه جّــــواً مـن السـرور والـبهجة لـألحـباء. 

ومـن بـني الـرسـائـل الـتي وردت عـليه رسـالـتان يـدل مـضمونـهما عـلى حـدوث حـزن وكـدر   بـني بـعض األحـباء ، 

وأيــــضا عــــدم احــــترام واطــــاعــــة لــــلمحفل الــــروحــــانــــي املــــقدس ، وعــــليه تــــكّدر حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل وتــــأثــــر قــــلبه 

الـــحنون . أصـــرّت وألـــّحت هـــذه الـــفانـــية وأهـــل الحـــرم والـــطائـــفون أن يـــغادر فـــي الـــصيف املـــاضـــي األراضـــي 

املـقدسـة لـلراحـة والـسكينة . وقـد غـادر فـعالً ، وبـعد رجـوعـه ثـبت أن الـرحـلة كـانـت مـفيدة لـه ولـصحته . وكـانـت 

الــبشارات الــروحــانــية الــتي تــصل أرض االقــدس مــن أطــراف وأكــناف الــعالــم تــزيــد مــن فــرحــه وســروره. هــذه 

الــبشارات كــانــت مــن املــحافــل الــروحــانــية و املــنظمات األخــرى واألفــراد ، مــما زاد مــعها حــبّه لــألحــباء ، وقــام 

بـالتحـريـر والـكتابـة وإرسـال الـرسـائـل عـبّر فـيها عـن رضـاه وشـكره لـعموم احـباء جـمال املـبارك وعـشاق حـضرة 

عـــبد الـــبهاء األوفـــياء . ولـــكن لـــألســـف ولـــلمرة الـــثانـــية شـــعر حـــضرتـــه بـــأن هـــناك عـــدم روح وريـــحان بـــني بـــعض 

األحــباء وعــدم احــترام الــبعض لــلمحفل الــروحــانــي ، لــدرجــة ان الــهيكل األطهــر قــد حــزن وتــأثــر مــن ذلــك وقــرر 
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الهجـرة مـرة أخـرى . ولـكن قـامـت هـذه الـفانـية وأهـل الحـرم وعـموم أوراق الـبيت املـبارك ومـن اجـل إزالـة الحـزن 

والـكدر مـن فـؤاده الـلطيف ، بـعرض الـبشارات الـروحـانـية األمـريـة الـتي تـصل مـن كـل األطـراف وأيـضا أخـبار 

ثــبوت ورســوخ واســتقامــة ومــحبة وتــضحية عــموم األحــباء فــي الشــرق والــغرب ، لــعل وعــسى يــغير رأيــه ويــترك 

الهجرة ولكن لم ننجح في كل ذلك بل قال لنا : 

" إن قـــلبي حـــساس وأشـــعر بحـــزن الـــبعض وأجـــرح مـــن ذلـــك ولـــكن أقـــّدر صـــفات وخـــصائـــل األحـــباء الـــجيدة 

وأثـمنها لـدرجـة ال أسـتطيع وصـفها. بـعد املـصيبة الـكبرى ، فـإن مـا يـفرح قـلبي هـو اسـتقامـة األحـباء ووفـاؤهـم 

ومــحبتهم لجــمال املــبارك وحــضرة عــبدالــبهاء . حــافــظوا عــلى هــذه الــصفات الــحسنة . إنــي مــمنون مــن كــافــة 

احـباء اهلل وأمـاء الـرحـمن حـول هـذا املـوضـوع ، ولـكن هـذا الـعشق واالشـتعال غـير كـاف إليـصال أمـراهلل إلـى 

ســاحــل املــقصود أو إثــبات إدعــاء أهــل الــبهاء لــلعالــم . عــلى األحــباء أن يتشــبثوا بــطرق فــعالــة مــن أجــل حــفظ 

وحـمايـة وعـزة ديـن اهلل ، وان يـكنّوا كـل مـحبة وتـقديـر لـبعضهم الـبعض ، وال تسـري أيـة ضـغينة فـي قـلوبـهم . 

واذا ســـأل الـــناس مـــن األحـــباء مـــا وجـــه تـــميزكـــم عـــن اآلخـــريـــن ؟ وفـــي الـــجواب اذا قـــلنا انـــنا نـــفدى بـــأنـــفسنا 

وأمــوالــنا فــي ســبيل مــحبة مــركــز االمــر ، فــإن الــعالــم املــتمدن ســوف لــن يــقتنع بهــذا الــجواب ، وســيقول بــأن 

فــداءكــم مــن أجــل شــخص واحــد ســوف لــن يــعالــج أمــراض الــعالــم املــزمــنة . وإن قــلنا بــأن ديــننا يــحتوى عــلى 

تـــعالـــيم ومـــبادئ عـــظيمة ال يـــمكن ألهـــل الـــعلم والـــفكر إنـــكاره، فـــسوف يـــقولـــون بـــأن املـــبادئ والـــتعالـــيم الـــعالـــية 

تســـري فـــي عـــالـــم األمـــكان وتـــشفى أمـــراض الـــهيئة اإلجـــتماعـــية عـــندمـــا يـــقوم بـــإجـــرائـــها اولـــئك املـــّدعـــون بـــها 

ويــطبقونــها فــي حــياتــهم الــيومــية . إن لــم يحــدث كــل ذلــك فــال يــوجــد مــا يــميزنــا عــن اآلخــريــن ، ولهــذا قــيل بــأن 

أنــظار أهــل الــعالــم الــيوم مــتوجــهة لــألحــباء ، وعــلينا أن نــراعــي ذلــك ونــزيــل أيــة احــزان مــحتقنة فــينا ، ونــطيع 

قـــرارات املـــحافـــل الـــروحـــانـــية . وبـــمثل مـــا انـــعكس فـــي قـــلبي مـــن كـــدر بـــعض األحـــباء وحـــزنـــهم ، فـــإن مـــحبة 

وصـفاء وألـفة األحـباء واتـحادهـم واطـاعـتهم لـلمحافـل الـروحـانـية سـينعكس فـي فـؤادي ايـضا . وعـندمـا اشـعر 

بـذلـك االنـعكاس سـأرجـع فـورا إلـى األراضـي املـقدسـة واؤدي وظـائـفي املـقدسـة . يـرجـى إبـالغ رسـالـتي هـذه 

لعموم األحباء ". وبعد أن تفضل بهذه البيانات املؤثرة غادر ارض األقدس قبل أسبوعني .   

يـــا أحـــباء عـــبد الـــبهاء األعـــزاء لـــقد جـــاء فـــي وصـــيته املـــباركـــة : " يـــجب ان تـــحافـــظوا كـــل املـــحافـــظة عـــلى فـــرع 

الشجــرتــني املــباركــتني وثــمرة الســدرتــني الــرحــمانــيتني شــوقــي افــندي -  حــتى ال يــغبر خــاطــره الــنورانــي بــغبار 

الـــــكدر والحـــــزن ." عـــــلينا ان نـــــتذكـــــر هـــــذا الـــــبيان املـــــبارك دومـــــا وان تـــــزداد املـــــحبة وااللـــــفة واملـــــودة الـــــشهامـــــة 

والـكرامـة . ان رجـاء وطـلب هـذه الـفانـية ان يـبذل االحـباء كـل الـهمة وان يشـتعلوا بـنار مـحبة اهلل حـتى يضئ 
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نـوره الـعالـم ويهـتز قـلب حـضرة الـغصن املـمتاز مـن هـذه املـحبة ، ومـن ثـم وان شـاء اهلل يـرجـع فـوراً الـى مـوطـنه 

قـــبل ان تـــودع هـــذه الـــفانـــية هـــذا الـــعالـــم ويـــختم حـــياتـــها ، حـــتى أســـتطيع ان أودع احـــباء اهلل بـــقلب فـــرح. إن 

سـروري خـالل ايـام حـياتـي الـقليلة الـباقـية وسـرور الحـرم املـبارك مـرتـبط بـّهمتكم يـا أعـزاء عـبدالـبهاء وعـليكم 

البهاء األبهى . " ] 

لـقد كـان واضـحاً مـن رسـائـل الـورقـة املـباركـة الـعليا مـقدار املـحبة واالحـترام الـتي كـانـت تـكنها لـحضرة شـوقـي 

أفـــندي ، حـــيث كـــانـــت عـــاملـــة بـــمقامـــه الـــرفـــيع فـــي األمـــر املـــبارك ومـــدى رقـــة قـــلبة وإحـــساســـه املـــرهـــف واملـــكانـــة 

الـعظيمة الـتي تـبوأهـا فـي الـديـن الـبهائـي . كـانـت حـريـصة كـل الحـرص عـلى ان ال يـتكدر قـلبه الـحساس أو 

يــعصف بــه أيــة حــادثــة حــتى يســتطيع أن يــؤدي مــهامــة الــكثيرة بــكل جــد ونــشاط . تــروي لــنا أيــادي امــر اهلل 

روحــية خــانــم فــي كــتابــها ( الــجوهــرة الــفريــدة )     The Priceless Pearl  هــذه الــعالقــة الــوثــيقة بــني الــورقــة 

الـــعليا وحـــضرة ولـــي أمـــراهلل . تـــقول فـــي كـــتابـــها ان هـــذه الـــعالقـــة قـــد اســـتحكمت وتـــوثـــقت بـــعد وفـــاة حـــضرة 

عــبدالــبهاء حــيث أصــبح شــوقــي افــندي مــحور حــياة الــورقــة الــعليا وجــّل اهــتمامــها. ثــم تــقول روحــية خــانــم : " 

فـي عـام 1923 كـنت مـع والـدتـي مـي مـاكـسويـل فـي أول زيـارة لـي لـألراضـي املـقدسـة وكـان هـناك اجـتماع 

كـــبير فـــي مـــنزل حـــضرة       عـــبد الـــبهاء . جـــلست والـــدتـــي ومـــعها الـــسيدة / اديـــث ســـانـــدرســـون بـــالـــقرب مـــن 

حــضرة ولــي أمــراهلل فــي غــرفــة الــرجــال ولــكن كــنت فــي غــرفــة الــنساء ، وهــي غــرفــة تــطل عــلى غــرفــة الــرجــال ، 

وبـها بـاب مـفتوح. فـجأة انـدفـع رجـل شـرقـي نـحو حـضرة شـوقـي افـندي ورمـى نـفسه عـلى قـدمـيه . لـم نسـتطع 

ان نـعرف مـاذا حـدث تـمامـاً ولـكن سـمعنا فـقط هـرجـاً ومـرجـاً وضـجيجاً فـي غـرفـة الـرجـال . كـما رأيـت الـورقـة 

املــباركــة الــعليا ، وهــي نــحيلة وضــعيفة ، تــندفــع بشــدة نــحو حــضرة ولــي أمــراهلل وتــصرخ خــوفــا مــن اصــابــته 

بـــمكروه . ولـــكنها هـــدأت عـــندمـــا قـــيل لـــها ان حـــضرة املـــولـــى ســـليم ومـــعافـــى ولـــم يـــصبه مـــكروه. لـــقد ظـــل ذلـــك 

املشهد محفوراً في ذاكرتي ."

كـان لـلورقـة املـباركـة الـعليا دور كـبير فـي تـوجـيه وهـدايـة املـحافـل الـروحـانـية أثـناء غـياب حـضرة املـولـى . فـفي 

الــرســالــة الــتالــية املــؤرخــة 21 ســبتمبر 1923 املــوجــهة إلــى اعــضاء املــحفل الــروحــانــي ملــديــنة شــيراز أشــارت 

سمّوها إلى دور املحافل في ايجاد الوحدة واالتحاد بني األحباء وفي تبليغ امر اهلل أيضا :  

" الحـمد هلل وبـتأيـيدات مـن املـلكوت األبـهى فـأن األحـباء األوفـياء مـوفـقون بحـمايـة أمـراهلل وعـزتـه ورفـعته. هـذا 

الــتوفــيق يــأتــي مــن الــوحــدة والــوداد فــي جــميع الــشؤون وتــعزيــز األلــفة واالتــحاد فــي كــل األمــور والــبعد عــن 

األمـور الـسياسـية . يـجب ان ال نتحـدث بـسوء عـن األحـباء أو األصـدقـاء بـوجـه خـاص ألن الـغيبة والـشكوى ال 
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تخـدمـان الـوحـدة واالتـحاد ، وتـكون عـلة الـفتور فـي املـحبة واأللـفة . ولهـذا عـلى أعـضاء املـحفل الـروحـانـي أن 

يـــكونـــوا يـــقظني وال يـــسمحوا بـــفتح بـــاب الـــتذمـــر والـــعتاب أو الـــغيبة والـــنميمة . ان كـــل مـــن يـــفعل ذلـــك ولـــو كـــان 

تـجسيداً لـروح الـقدس فـإنـه يـشق وحـدة أهـل الـبهاء ويـرفـع رايـة الـعناد . فـي هـذه األيـام املـتعطش فـيها اهـل 

الـعالـم لـتعالـيم جـمال األبـهى الـتي تـعتبر كـوثـر الـحياة ملـن فـي اإلمـكان واملـكلفون بـترويـجها ، ألـيس مـؤسـفا 

ان نـــنسى هـــذه الـــوظـــائـــف واملـــهام ونـــبحث فـــي أمـــور عـــقيمة تســـبب الحـــزن والـــتشنج ، وتـــؤدي إلـــى الخـــمودة 

والبرودة وتمنع سرعة نفوذ  كلمة اهلل " . 

وعـندمـا قـام املـيرزا عـبد الحسـني آواره بـاملـكابـرة والـعناد ونـقض عهـد اهلل وارتـد وحـارب أمـراهلل ، كـانـت بـهائـية 

خــانــم الســد املــنيع الراجــيفه وهــذيــانــه وادعــاءاتــه ، وقــد حــذرت األحــباء مــنه ومــن خــطورتــه ، وقــام حــضرة ولــي 

أمـراهلل بـطرده مـن الـجامـعة الـبهائـية  فـيما بـعد ، وكـشف ادعـاءاتـه الـزائـفة. فـي عـام 1924 سـأل أحـد احـباء 

طهــران عــن ادعــاءات هــذا الــشخص ونــظراً لــسفر حــضرة املــولــى اجــابــت الــورقــة املــباركــة الــعليا بــتاريــخ 29 

ايار 1924 بالرسالة التالية : 

" بــــالنســــبة لــــقضية آوارة فــــال شــــك انــــكم ســــمعتم عــــنه . لــــقد جــــاء هــــذا الــــشخص الــــى الــــبقعة الــــنوراء الــــسنة 

املــاضــية لــلمرة األولــى ، واظهــرنــا كــل مــحبة وتــقديــر ورعــايــة ومــساعــدة لــه . ثــم ســافــر الــى اوربــا لــلتبليغ وكــان 

محـــل عـــنايـــة وتـــمجيد وتحســـني حـــضرة ولـــي امـــر اهلل ، ولهـــذا أظهـــر أحـــباء انجـــلترا كـــل احـــترام وتـــبجيل لـــه ، 

واســتضافــوه جــيداً لــدرجــة وصــلت حــد املــبالــغة . املــقصود مــن ذلــك انــنا لــم نــقصر فــي حــقه أبــداً . بــعد ذلــك 

رجــع الــى الــقاهــرة وقــام بــطبع كــتابــه ، ومــن ثــم اتــضح انــه افســد الــعالقــة بــني املــحفل واالحــباء وعــاث فــسادا 

وكـتب الـى بـعض الـجهات ان هـناك خـالفـا فـي مـصر . عـندئـذ حـاول الـغصن املـمتاز حـضرة ولـي أمـراهلل ان 

يحـّل املـشكلة فـي مـصر بشـتى الـوسـائـل ، ولـكن لـم يـنجح ألن آواره لـم يـكن يـرغـب بـاعـادة الـعالقـات الـجيدة 

الـوديـة بـني االحـباء واملـحفل الـروحـانـي . ولهـذا ضـاق الـهيكل األطهـر ذرعـاً ولـم يـعد يتحـمل كـل ذلـك ، وهـاجـر 

الـبقعة املـباركـة مـتأثـرا مـتأسـفا كـما هـو واضـح مـن رسـالـته حـيث ان آثـار حـزنـه واضـحة ومـعلومـة. ومـن ثـم جـاء 

آواره إلــى أرض املــقصود مــرة اخــرى . الــنقطة الــهامــة انــه مــنذ ان غــادر آواره مــصر رفــع ســوء الــتفاهــم بــني 

االحــباء ورجــعت األمــور الــى مجــراهــا الــصحيح . لــقد اتــضح ان آواره كــان مــصدراً لــلخالف بــني األحــباء . 

كـما قـام بـكتابـة عـدة رسـائـل ونشـرهـا مـن هـنا ايـضا ، وكـلها تـحتوى عـلى اكـاذيـب وافـتراءات وذكـرهـا سـيؤدي 

الـى الحـزن . وفـي بـيروت قـام بـعمل نـفس شـيء وأخـبر الـبعض بـان هـناك خـالفـا بـني األحـباء الـعياذ بـاهلل ، 

ولهـذا حـفظا وحـمايـة ألمـر اهلل ارسـلُت بـرقـية الـى بـغداد ذكـرُت فـيها بـيان جـمال الـقدم جـل ذكـره األعـظم : " 
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ال تـطمأنـوا مـن كـل وارد وال تـصدقـوا كـل قـائـل ". وعــندمــا وصــل بــغداد حــاول أن ُيحــدث فــتنة جــديــدة 

ولـكن األحـباء وبـكل اسـتقامـة ومـتانـة مـنعوه مـن ذلـك بـل ابـتعدوا عـنه وتـبرءوا مـنه . املـقصود ان هـذه األعـمال 

واألقـوال عـلى الـرغـم مـن عـدم اهـميتها وتـأثـيرهـا ولـكنها كـانـت سـبب حـزن هـذه املحـزونـة الـتي اضـطرت الـى 

كتابة هذه السطور … "  

 Keith Ransom  مـن الـسيدات الـغربـيات الـالتـي تشـرّفـن بـزيـارة الـورقـة الـعليا الـسيدة / كـيث رانـسوم كهـلر

Lohler   وهــى بــهائــية أمــريــكية جــاءت الــى حــيفا عــام 1926  والــتقت بــورقــات الــعائــلة املــباركــة ، تــروي لــنا 

حكاية لقاءها بالورقة العليا بالعبارات التالية :

" مـــرّت بـــهائـــية خـــانـــم ، شـــقيقة حـــضرة عـــبدالـــبهاء ، مـــنذ ســـن الـــخامـــسة بـــتجارب كـــثيرة وعـــانـــت مـــن مـــشاكـــل 

عـديـدة ال يـمكن ألي امـرأة غـربـية أن تـتصورهـا . رغـم ذلـك كـانـت شـخصية رائـعة ، هـادئـة ، واثـقة ، ذو عـبير 

خـاص تتحـمل جـميع ظـروف الـحياة الـقاسـية وشـظف الـعيش . وعـندمـا يسـتمع ويـلتقي االنـسان بـشخصيات 

مـثل أخـت وزوجـة حـضرة عـبدالـبهاء فـإن ( ثـباتـنا ) نـحن يـكون ال مـعنى لـه ....  ان بـنات حـضرة عـبدالـبهاء 

يــعملون بــكل جهــد واجــتهاد لــيالً ونــهاراً عــلى ازالــة الجهــل والــتعصب والــحقد والــضغينة مــن خــالل مــحبتهم 

وعـــطفهم ، ويحـــرصـــون عـــلى تـــوثـــيق أواصـــر  املـــحبة والســـالم .  أرى فـــي الـــورقـــة الـــعليا ايـــمان ال يـــتزعـــزع ، 

وهدية ال تقدر بثمن ، ومحبة ال تنتهي ، وشخصية عظيمة تحمل على رأسها صرح الحضارة الجديدة . "     

ومـن املـهام الـتي تـولـتها الـورقـة الـعليا مـنذ زمـن حـضرة عـبدالـبهاء واثـناء فـترة الـواليـة الـعظمى وحـتى آخـر أيـام 

حــياتــها كــانــت املــحافــظة عــلى املــقتنيات واآلثــار الــثمينة واملــقدســة لــلرمــوز الــعظيمة فــي الــديــن الــبهائــي مــثل 

صـورهـم ومـالبـسهم وأشـيائـهم الـنفيسة . لـقد كـانـت تـحتفظ بـصورة حـضرة الـباب وصـورة الجـمال املـبارك فـي 

غــرفــتها الــخاصــة وتــحافــظ عــليها مــثل مــحافــظتها عــلى الــكنز الــثمني وتــعامــلهم بــكل احــترام وتــبجيل .  يــروي 

الـسيد عـلي نـخجوانـي فـي مـذكـراتـه عـن أيـام طـفولـته فـي حـيفا بـاالتـي : "  لـقد ذهـبت عـدة مـرات الـى غـرفـتها 

وانــحنيت وركــعت أثــناء مــشاهــدتــي لــصورتــي الــنقطة االولــى والجــمال املــبارك . وقــد رأيــت الــورقــة الــعليا كــيف 

تـــكشف عـــن الـــصور املـــباركـــة بـــكل احـــترام وتـــقديـــر ، وبـــعد انـــتهاء املـــشاهـــدة كـــانـــت تـــغلق الـــصندوق الـــخاص 

وتضعه    مكانه . "  

كـانـت الـورقـة املـباركـة الـعليا تـحب االسـتماع الـى املـناجـاة وااللـواح بـالـلحن والـترنـيم الـفارسـي الجـميل ، وكـان 

الـــسيد أبـــو الـــقاســـم فـــيضي ( الـــذي أصـــبح فـــيما بـــعد ضـــمن كـــوكـــبة أيـــادى  أمـــراهلل )  طـــالـــباًً فـــي الـــجامـــعه 

االمـــريـــكية فـــي بـــيروت ، وقـــد زار حـــيفا عـــدة مـــرات اثـــناء الـــعطلة الـــصيفية الـــدراســـية مـــع طـــلبة آخـــريـــن . فـــي 
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احـدى زيـاراتـه طـلبت الـورقـة الـعليا مـن الـطلبة الـزائـريـن أن يـقرءوا مـناجـاة كـل مـنهم . وكـانـت مـنيرة خـانـم حـرم 

حــضرة عــبدالــبهاء حــاضــرة فــي ذلــك االجــتماع وســيدات آخــريــن مــن الــعائــلة املــباركــة . يــروي الــسيد فــيضي 

في مذكراته : 

 "  جــلسنا نــحن الــطلبة أمــام هــذا املشهــد الــرائــع ، حــيث  الــورقــة الــعليا أمــامــنا تــضع يــديــها الــطاهــرتــني فــي 

حـضنها ، لـقد كـانـت مـلكة جـالـسة عـلى عـرشـها تـمنح الـحب واالحـترام لـكل مـن يـشاهـدهـا . عـيناهـا مـليئتان 

بــاملــحبة والــعطف ، ولــكنها لــم تتحــدث الــينا ، بــل تحــدثــت مــنيرة خــانــم بــالــنيابــة عــنها ، حــيث رحــبّت بــنا فــي 

الـبدايـة ثـم تـليت عـدة مـناجـاة وأدعـية وأشـعار وأغـانـي مـن قـبل الـطلبة وقـد حـاز عـلى تحسـني واعـجاب الجـميع 

. وفــي الــنهايــة أعــربــت مــنيرة خــانــم عــن شــكرهــا وشــكر الــورقــة الــعليا لجــميع الــذيــن اشــتركــوا فــي الــبرنــامــج . 

وفــي لــقاء آخــر ســألــت الــورقــة الــعليا مــن الــطلبة ان كــانــوا يــعرفــون االغــانــي الــتي يــكررهــا الــعمال فــي ايــران 

أثـناء عـودتـهم مـن الـعمل . اسـتغرب الـطلبة مـن هـذا الـسؤال ، وتـعجبوا كـيف انـها مـازالـت تـذكـرهـذه االغـانـي 

رغــم مــرور عشــرات الــسنني عــليها مــنذ أن غــادرت مــوطــنها االصــلي وهــي طــفلة . لــربــما االشــعار واالغــانــي 

التي قرأت أمامها والعزف على التار ذكرها بتلك االيام . " 

الورقة العليا ومشرق اذكار أمريكا : 

اهـتمت الـورقـة املـباركـة الـعليا مـنذ أيـام حـضرة عـبدالـبهاء بـتطور ونـمو الـجامـعه الـبهائـية فـي الـغرب .  وكـانـت 

تهـتم بـالـزوار االجـانـب الـذيـن يـأتـون لـالراضـي املـقدسـة بـقصد زيـارة االعـتاب املـقدسـة وااللـتقاء بـحضرة ولـي 

أمـراهلل . وكـان ُيـسعدهـا ُويـفرح قـلبها الـعطوف انـجازات وانـتصارات االحـباء فـي أمـريـكا الـذيـن أطـرى عـليهم 

غـــصن اهلل االعـــظم فـــي عـــدة ألـــواح وأثـــنى عـــلى مـــجهوداتـــهم واقـــدامـــاتـــهم حـــضرة ولـــي أمـــراهلل .  كـــما كـــانـــت 

الــورقــة الــعليا مهــتمة بــشكل خــاص بمشــرق أذكــار شــيكاغــو وكــانــت تــراقــب عــن كــثب بــناءه ونــموه وتــطوره .  

هـذا الـبناء الـذي وصـفه حـضرة شـوقـي أفـندي بـأنـه : "  الـصرح الـفريـد الـذي هـو أول ثـمرة مـن ثـمار الـنظام 

االدارى املتمهـــل فـــي الـــنضج واالكـــتمال ، وأكـــرم بـــنيان أقـــيم فـــي الـــقرن الـــبهائـــي األول عـــلى االطـــالق ورمـــز 

الــحضارة الــعاملــية الــقادمــة . "  كــما تــنبأ حــضرة عــبدالــبهاء بمســتقبله فــقال : "  اذا ُوضِـــــــــعت أســس مشــرق 

االذكـار فـي أمـريـكا وتـمت تـلك املـؤسـسة االلـهية ظهـرت حـركـة مـثيرة فـي عـالـم الـوجـود ....  فـمن نـقطة الـنور 

هذه سوف يفيض روح التعاليم ، ناشراً أمراهلل  ُمعليّا شأن تعاليم اهلل في كل أرجاء العالم . " 
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هــذا الــصرح الــعظيم وضــع حجــر زاويــته حــضرة عــبدالــبهاء بــنفسه وبــيده املــباركــه عــام 1912  عــندمــا كــان 

فـي رحـلته الـتاريـخية الـى الـواليـات املتحـدة ، ومـن ثـم بـدأ الـبناء عـام 1920  وشـارك كـافـة االحـباء فـي الـعالـم 

بتقديم التبرعات واالعانات التمام هذا املشروع الهام . 

فــي عــام 1928  قــّرر املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــدة أن يســتخدم ســرداب مشــرق االذكــار مــن 

أجـــل عـــقد مـــؤتـــمر الـــوكـــالء املـــركـــزي ألول مـــرة ، عـــلى الـــرغـــم  مـــن عـــدم اكـــتمال بـــناء املـــعبد .  إن املـــؤتـــمر كـــان 

مـهيجاً وتـاريـخياً ألنـه أول مـؤتـمر ُيـعقد فـي مشـرق االذكـار ، وكـانـت أحـداثـه ووقـائـعه تـذكـرنـا بـاهـتمام الـورقـة 

املــباركــة الــعليا بهــذا املشــروع .  جــاء فــي تــقريــر أحــد املــشاركــني مــا يــلي : " فــي عــام 1928  كــانــت الــسيدة 

كــوريــن تــرو  Corine True فــي زيــارة لــالعــتاب املــقدســة والــتقت بــالــورقــة املــباركــة الــعليا الــتي أعــطتها كــمية 

مــــن الــــشاي وقــــنينة مــــن مــــاء الــــورد الســــتخدامــــهما فــــي املــــؤتــــمر . فــــي الــــبدايــــة افــــتتح املــــؤتــــمر بــــتالوة أدعــــية 

ومـناجـاة مـن آثـار حـضرة بـهاءاهلل ثـم جـاءت كـوريـن تـرو وأبـلغت الـحضور بـتحيات وأشـواق الـورقـة الـعليا ثـم 

قــدمــت كــوبــاً مــن الــشاى شــخصيا لــكل عــضو مــن أعــضاء املــؤتــمر ، ثــم قــامــت الــسيدة پــرويــن بــغدادي وهــي 

ابــنة ضــياء بــغدادي بــتقديــم قــطرات مــن مــاء الــورد إلــى املــشاركــني وقــالــت انــهما هــديــة الــورقــة املــباركــة الــعليا 

للمؤتمر ، مما زاد من بهجة وفرح املشاركني . " 

فــي عــام 1929 قــّدم حــضرة ولــي أمــراهلل ســّجاده ايــرانــية فــاخــرة الــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات 

املتحـدة وطـلب بـيعها لـصالـح صـندوق مشـرق أذكـار شـيكاغـو . وفـي رسـالـته حـول هـذا املـوضـوع أكـد الـهيكل 

االنــــور أهــــمية اتــــمام هــــذا املشــــروع الــــحيوي والــــهام وأشــــار الــــى التحــــديــــات الــــكبيرة الــــتي تــــواجــــه الــــجامــــعه 

الــبهائــية . كــما أشــار بــأن اتــمام مشــرق االذكــار يــعتبر " الــرغــبة الحــميمة " لــلورقــة الــعليا الــتي تــقدمــت بــها 

الــــسن وتــــتمنى أن يــــكتمل هــــذا الــــصرح املــــعماري الجــــميل قــــبل صــــعودهــــا الــــى بــــارئــــها وخــــالــــقها . فــــي عــــام 

1931 اكـــتمل الـــشكل الـــخارجـــي ملشـــرق االذكـــار وقـــد عـــقد مـــؤتـــمر الـــوكـــالء املـــركـــزي الـــسنوي جـــلساتـــه فـــي 

صالته ثم أرسل حضرة ولي أمراهلل البرقية التالية : 

" انـني ومـعي الـورقـة املـباركـة الـعليا أطـلب مـن الـوكـالء املـجتمعني تـحت قـبة مشـرق االذكـار املـقدس أن يـبلغوا 

جــميع االحــباء االعــزاء فــي أمــريــكا تــهانــينا الــقلبية وســعادتــنا الــوفــيرة وشــكرنــا الــعميق التــمام الــبنية الــفوقــية 

لهـذا الـصرح الـعظيم . انـني أدعـو جـميع املـشاركـني فـي هـذا املشـروع املـقدس أن يـتّموا اقـدامـاتـهم بـواسـطة 

مــا يــراه الــوكــالء مــناســباً التــمام الــتزيــني الــخارجــي لــلمبنى . الشــك بــأن الــتأيــيدات االلــهية ســتحيط الــجهود 

التي تبذل بكل تضحية في هذا السبيل . " 
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وفـــور وصـــول هـــذه الـــبرقـــية بـــدأ املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي بـــالـــترتـــيب النـــجاز وإكـــمال الـــتزيـــينات الـــخارجـــية 

لـلمعبد ، وقـد أرسـل حـضرة ولـي أمـراهلل بـتاريـخ 10 يـونـيو 1932 بـرقـية الـى املـحفل املـركـزي لـلواليـات املتحـدة 

يُــعرب فــيها عــن ســعادتــه وبــهجته لهــذا الــقرار وأيــضا ســعادة وســرور الــورقــة الــعليا الــتي كــانــت تــنتظر دومــاً 

اتـمام هـذا الـبناء الـعظيم .  ولـكن بـعد شهـر واحـد انـتقلت الـى جـوار ربـها وبـارئـها لـتكون فـي مـحضر جـمال 

القدم والنقطة االولى والغصن االعظم .   

وفاة الورقة املباركة العليا  

تــوفــيت الــورقــة املــباركــة الــعليا فــي 15 تــموز مــن عــام 1932 عــن عــمر يــناهــز الــسادســة والــثمانــني عــامــاً بــعد 

عــمر طــويــل مــن الــفداء والــتضحية والــبطولــة واملــعانــاة .  ولــم يــكن حــينها حــضرة شــوقــي أفــندي مــوجــوداً فــي 

حــيفا وانــما كــان فــي ســويســرا ولهــذا وصــف هــذه الــفاجــعه فــي احــدى رســائــله : " فـوا اسـفاه عـلي بـما 

ُمـنعتُ عـن الـحضور والـوفـود فـي سـاحـتها حـني خـاتـمة حـياتـها وعـروجـها الـى ربـها ومـوالهـا 

واسـتقرار جسـدهـا الـلطيف فـي مـقرهـا ومـقامـها ، اذا بـقيُت مـن هـذا الفخـر الـعظيم والشـرف 

املبني ممنوعاً بعيداً محروماً مهجوراً " 

وفــي نــفس يــوم صــعودهــا أرســل حــضرة املــولــى بــرقــية الــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــدة يــعلن 

فـــيها هـــذا الـــنبأ املحـــزن ، ثـــم شـــرح عـــلو مـــقامـــها وســـّمو قـــدرهـــا ، وطـــلب مـــن أحـــباء الشـــرق والـــغرب الحـــداد 

الــرســمي ملــدة تــسعة أشهــر . وفــي نــفس الــيوم أرســل أيــضاً رســالــة الــى عــموم أحــباء الشــرق يــنعي فــيها " 

بـــقية الـــبهاء ووديـــعته " و " ثـــمرة الشجـــرة االزلـــية " و " مـــشعل الـــحب والـــوداد " و " مـــعدن 

الــلطف والــحنان " و " مظهــر الــكرم والــسخاء " . ان حـــضرة املـــولـــى لـــم يـــكن مـــتواجـــداً أثـــناء تـــشييع 

جنازتها ولكنه سبق أن أشار الى دفنها على سفح جبل الكرمل لتكون بالقرب من املقام االعلى .  

يــروي الــسيد عــلي نــخجوانــي الــذي تشــرف بــلقاء الــورقــة الــعليا وقــضى ســنني مــن أيــام طــفولــته وشــبابــه فــي 

حـيفا ، ثـم عـاد الـيها بـعد سـنني طـويـلة ليسـتقر فـي حـيفا عـضواً فـي بـيت الـعدل االعـظم االلـهي ، يـروي لـنا 

قصة وفاة بهائية خانم وتشييع جنازتها بالعبارات التالية : 

          [  تـوفـيت الـورقـة املـباركـة الـعليا يـوم 15 تـموز عـام 1932  عـن عـمر نـاهـز الـسادسـة والـثمانـني عـامـاً . 

انتشـــر الـــخبر فـــي مـــديـــنة حـــيفا وعـــكا والـــقدس ونشـــر فـــي الجـــرائـــد وتـــضمن الـــخبر بـــدايـــة الـــكلمات املـــكنونـــة 

لـحضرة بـهاءاهلل الـتي تـبدأ : يـا ابـن الـروح ، بـبشارة الـنور أبشـرك فـاسـتبشر بـه والـى مـقر الـقدس 
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أدعـوك تـحصن فـيه لتسـتريـح الـى أبـد االبـد . ومـن ثـم جـاء :  تـنعي أسـرة املـغفور لـه الـسير عـبدالـبهاء 

عـباس مـع عـميق االسـى والحـزن بـهائـية خـانـم شـقيقة الـسير عـبدالـبهاء عـباس الـتي تـوفـت فـي تـمام الـساعـه 

الــواحــدة صــباحــا يــوم 15 تــموز .  ســتبدأ مــراســم تــشييع جــنازتــها مــن مــنزلــها فــي  Persian Colony        فــي 

تـمام الـساعـه الـرابـعه والـنصف مـن يـوم السـبت املـوافـق 15 يـولـيو . "  ان وفـاة الـورقـة املـباركـة الـعليا  يـعتبر 

الحـــدث االكـــثر أهـــمية مـــنذ وفـــاة حـــضرة عـــبدالـــبهاء عـــام 1921 . جـــاء جـــم غـــفير مـــن الـــناس لـــلمشاركـــة فـــي 

تـــشييع الـــجنازة حـــيث جـــاءوا مـــن عـــكا وأبـــو ســـنان ونـــابـــلس ويـــافـــا والـــقدس وســـارت مـــئات الـــسيارات خـــلف 

مــــوكــــب الــــجنازة . مــــن بــــني الــــشخصيات الــــتي جــــاءت عــــمدة حــــيفا ومــــندوب املــــنطقة الــــشمالــــية لفلســــطني ، 

وبـالـطبع االحـباء املـقيمون والـزائـرون . قـرأت صـالة املـيت فـي بـيت حـضرة عـبدالـبهاء فـي الـصالـة الـرئـيسية ، 

ثـم حـمل الـصندوق عـلى أكـتاف االحـباء واالصـدقـاء ونـقل الـى مـقرهـا املـعني مـروراً بـاملـقام االعـلى .  لـقد عـنيّ 

حــضرة ولــي أمــراهلل مــكان دفــنها وقــال لــوالــده املــيرزا هــادي الــشيرازي بــما يــجب ان يــفعله ان تــوفــت بــهائــية 

خـانـم وكـيف يـجب أن تـدفـن . كـما وصّــــــــــى االحـباء بـزيـارة مـرقـدهـا الشـريـف يـومـياً ملـدة تـسعة أيـام وقـد حـدث 

ذلك  بالفعل . ]  

وفـي يـوم تـشييع جـنازتـها أراد بـعض الفلسـطينيني قـراءة رثـاء فـي مـدح الـورقـة الـعليا ولـكن الـوقـت لـم يـسمح 

بـذلـك . وطـلب الـبعض عـقد جـلسة عـزاء فـي بـيت حـضرة عـبدالـبهاء لـتقديـم الـعزاء ولـقراءة األشـعار فـي رثـائـها 

ولـكن لـم يـوافـق حـضرة شـوقـي أفـندي ، بـل قـام بـعد اسـبوعـني بـعمل  مـأدبـة عـشاء لـلفقراء واملـساكـني وعـامـة 

الــناس . عــقدت هــذه املــأدبــة يــوم 25 أغســطس عــام 1932 فــي حــديــقة مــنزل حــضرة عــبدالــبهاء فــي حــيفا ، 

وكــان الــسيد عــلى نــخجوانــي حــاضــراً فــي ذلــك االجــتماع الــتاريــخي .  إنــشغل عــدد كــبير مــن االحــباء فــي 

االعـداد لـه مـن تـنظيف وتـرتـيب واعـداد الـطعام وتـقديـمه . ُوضِــــــــعت طـاولـة كـبيرة فـي مـنتصف الحـديـقة لخـدمـة 

مـائـة شـخص ولـكن جـاء حـوالـي ألـف شـخص ، كـما ُنـصبت خـيمة فـي الحـديـقة لجـلوس هـذا الـعدد الـكبير مـن 

الـناس وحـمايـتهم مـن حـرارة الـشمس . تـبرع حـضرة شـوقـي أفـندى بـمبلغ مـائـة جـنيه اسـترلـيني  إلـى بـلديـة 

حــيفا بــاســم الــورقــة الــعليا لــصرفــها عــلى الــفقراء واملــساكــني ، وكــان يــعد هــذا املــبلغ كــبيراً انــذاك . وقــد أعــلن 

عن هذا التبرع في الجرائد وشكلت لجنة خاصة الستقبال طلبات املحتاجني وصرف االعانة لهم .  

فـي ايـران عـقدت مـجالـس تـأبـني فـي كـافـة الـجامـعات الـبهائـية املحـلية واملـناطـق واملـحافـظات وشـارك فـيه عـدد 

كــبير مــن االحــباء . وفــي طهــران طــلب املــحفل الــروحــانــي أن يــكف االحــباء عــن الــعمل يــوم 21 تــموز ، وفــي 

عـيد الـنوروز عـام 1933 أوقـفت جـميع مـظاهـر االحـتفال فـي ايـران اعـزازاً وتـكريـماً لـذكـراهـا الـعطرة . وفـي 
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طهـــران عـــقدت مـــجالـــس الـــتأبـــني ملـــدة تـــسعة أيـــام مـــتواصـــلة وكـــانـــت تـــقدم فـــيها الـــطعام للجـــميع ، واســـتمرت 

جــلسات الــتأبــني بــعد ذلــك مــرة واحــدة عــلى االقــل شهــريــاً ملــدة تــسعة أشهــر مــتواصــلة . فــي هــذه الجــلسات 

كـانـت تـقرأ االرواح واملـناجـاة وتـلقى الـكلمات فـي رثـاء الـورقـة املـباركـة الـعليا ومـقامـها الـرفـيع فـي االمـر املـبارك 

.  وقـــد تـــصادف وجـــود الـــسيدة/ كـــيث رانـــسوم كهـــلر  Keith Ransom Kehler   فـــي ايـــران فـــي مـــأمـــوريـــة أمـــريـــة 

خـاصـة عـندمـا تـوفـت الـورقـة الـعليا ، وهـي الـتي كـانـت فـي حـيفا قـبل شهـر واحـد مـن وفـاتـها والـتقت بـها هـناك 

وطـلبت مـنها الـورقـة الـعليا أن تـبلغ تـحياتـها وأشـواقـها الـى أحـباء ايـران االعـزاء . ولهـذا تحـدثـت الـسيدة كهـلر 

عـن حـياتـها وذكـريـاتـها مـعها فـي الـعديـد مـن جـلسات الـتأبـني الـتي عـقدت فـي ايـران وقـالـت  " ان لـقاءهـا قـبل 

شهــر واحــد مــعها ورســالــتها لــكم كــان يــشعرنــي بــانــها رســالــة وداعــية وان مــوعــد رحــيلها قــد اقــترب " . كــما 

شـــاركـــت الـــسيدة كهـــلر فـــي جـــميع جـــلسات الـــتسع االولـــى املـــتواصـــلة الـــتي عـــقدت فـــي مـــناطـــق مـــختلفة فـــي 

طهــران . وكــانــت جــلساتــها مــهيجة ومــؤثــرة لــدرجــه أن االحــباء جــددوا عهــدهــم مــع الجــمال املــبارك أن يــمضوا 

قُدماً في تشييد صرح النظام العاملي الجديد الذي كان عزيزاً على قلب الورقة العليا ومحط اهتمامها .  

أقــامــت غــالــبية الــجامــعات الــبهائــية فــي الــعالــم جــلسات تــأبــني عــلى شــرفــها وشــارك الــصغير والــكبير والــرجــل 

واملـــرأة فـــيها . فـــمثال رتـــب االحـــباء فـــي اســـترالـــيا جـــلسة  تـــأبـــني خـــاصـــة وتـــكلم املتحـــدث عـــن الـــحياة املـــجيدة 

والـسيرة الـعطرة لهـذه الـسيدة الـفاضـلة فـي تـاريـخ االمـر ، والـدور الـهام الـذي لـعبته فـي حـفظ وحـمايـة االمـر 

املـبارك . أمـا االحـباء فـي نـيوزيـلند فـقد عـقدوا جـلسة خـاصـة قـرأت فـيها مـقتطفات مـن االثـار املـباركـة ثـم آثـار 

حــضرة بــهاءاهلل وحــضرة عــبدالــبهاء عــنها ، ثــم تــقديــر وعــرفــان حــضرة ولــي أمــراهلل لــلورقــة الــعليا ، ثــم تحــدث 

بعض الحضور ممن كان لهم شرف لقائها والتحدث معها اثناء زيارتهم  لالراضي املقدسة .  

دفــنت بــهائــيه خــانــم عــلى ســفح جــبل الــكرمــل فــي املــكان الــذي حــدده لــها حــضرة ولــي أمــراهلل ُمســبقا ، وبــعد 

ســبع ســنوات أي فــي عــام 1939 تــم نــقل الــرفــات الــطاهــرة لــلغصن االطهــر واســيا خــانــم مــن عــكا الــى حــيفا 

ليسـتقرا عـلى سـفح جـبل الـكرمـل وفـي نـفس املـكان تـقريـبا لـيحتضن جـبل الـكرمـل رفـات الـرمـوز املـقدسـة فـي 

الـديـن الـبهائـي ( عـدا حـضرة بـهاء اهلل )  والـنفوس املـقدسـة الـثابـته عـلى العهـد واملـيثاق االلـهي والـتي ضـحت 

بالغالي والنفيس في سبيل امر موالهم ومحبوبهم . 
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رثاء حضرة ولي امر اهلل   

اسـتخدم حـضرة ولـي أمـراهلل أجـمل الـتعابـير وأكـثرهـا احـساسـا ورهـفة فـي وصـف الـورقـة املـباركـه الـعليا وفـي 

الـتعبير عـما يـختلج فـي صـدره مـن مـشاعـر وأحـاسـيس نـحوهـا ، ولـم نجـد فـي جـميع الـتوقـيعات الـصادرة مـن 

قـلمه املـبارك تـعابـير ُوجـمالً بهـذا االحـساس والـروحـانـية ملـا كـان لهـذه الـسيدة الجـليلة مـن مـقام شـامـخ وعـظيم 

فـــي هـــذا الـــظهوراالعـــظم االلـــهي . وفـــي أول تـــوقـــيع أصـــدره إلـــى أحـــباء الشـــرق يـــعلن فـــيها خـــبر صـــعودهـــا 

جـاءت هـذه الـكلمات :  " ايـن انـِت يـا مـشعل الـحب والـوداد ، ايـن انـِت يـا مـعدن الـلطف والـحنان ، 

ايــن انــِت يــا مظهــر الــكرم والــسخاء ، ايــن انــِت يــا مــطلع االنــقطاع فــي االبــداع ، ايــن انــِت يــا 

وديــعة الــبهاء بــني مــأل االنــشاء وبــقيته بــني عــباده ونــفحة قــميصه لــلخاليق اجــمعني ." وفـــي 

مــكان اخــر مــن نــفس الــتوقــيع املــبارك : " يـا ورقـة الـعليا انـِت الـتي صـبرِت فـي اهلل فـي حـياتـك مـنذ 

نــعومــة اظــفارك وتحــملِت فــي ســبيله مــا ال تحــمله اال اهلل بــنفسه الــغالــبة عــلى املــمكنات ومــن 

قـبله مبشـرّه الـكريـم ومـن بـعده غـصنه املـبارك املـتعالـي املـمتنع الـفريـد . يسـتبركـن بـانـفاسـكِ 

اهــل مــأل االعــلى ويــطوفــن حــولــك ســكان رفــرف الــبقاء وتشهــدك بــذلــك ارواح الــقاصــرات فــي 

ســـرادق الـــعظمة وعـــن ورائـــهن لـــسان اهلل الـــصادق الـــظاهـــر الـــبديـــع طـــوبـــى لـــك وحـــسن مـــآب 

وبشرى لك وخير اياب ."   

واضــاف حــضرتــه : "  بــعد صــعود حــضرة عــبد الــبهاء الــى املــلكوت االبــهى اخــذ ذلــك الســراج لــلمأل االعــلى 

هـذا الـضعيف فـي كـنف مـحبته ، وشـجعتني ودلـتني بـكل لـطف وشـفقه بـما هـو الزم لـلعبوديـة    … ان قـلمي 

ولـسانـي عـاجـز عـن شـكرك ، وال اسـتطيع أن أصـف سـجايـاك الحـميدة أو اقـّدر رشـحة مـن رشـحات مـحبتك 

الـفائـضة أو أصـف حـادثـة مـن حـوادث حـياتـك الـثمينه . ان روحـك املـقدسـة فـي املـحضر االلـهي شـفيع هـذا 

الـعبد الـضعيف ، وفـي هـذا الـعالـم الـحالـك فـان ذكـراك الـعطرة انـيس وعـضد هـذا الـعبد . ان ُمـحياك الجـميل 

مـنقوش عـلى قـلبي املجـروح وابـتسامـتك الـعذبـة مـطبوع ومـحفوظ فـي اعـماق فـؤادي الحـزيـن . ال تـنسيني فـي 

سـاحـة عـز الـكبريـاء وال تحـرمـيني مـن امـدادات الـحي الـقديـر واهـديـني فـي املـلك واملـلكوت بـما هـو أنـِت اعـلم 

بــنوايــا هــذا الــعبد ."  وفــي نــهايــة هــذا الــتوقــيع الــكريــم يــأمــر حــضرة ولــي أمــراهلل االحــباء قــاطــبة فــي الشــرق 

والـغرب يـايـقاف كـافـة االحـتفاالت واالعـياد االمـريـة ملـدة تـسعة اشهـر  " اعـزازاً ملـقامـها املـتعالـي املـنيع "  

ويــطلب مــن االحــباء عــقد مــجالــس تــأبــني وعــزاء فــي كــل مــديــنة وقــريــة لــيذكــروا تــلك الــوديــعة االلــهية بــكل اكــرام 
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وتجــليل ويمجّـــــدوا ســجايــاهــا ونــعوتــها املــلكوتــيه . كــما طــلب حــضرة املــولــى مــن االحــباء ان اســتطاعــوا تــأجــيل 

افراحهم الخاصة ملدة سنة واحدة  " اظهاراً واثباتاً لحزنهم وكربتهم في هذا املصاب  االليم ."  

وبـعد عـدة اشهـر ارسـل حـضرة ولـي أمـراهلل تـوقـيعا ً آخـر الـى احـباء ايـران مـؤرخ 13 ديـسمبر 1932م عـبّر 

فـي بـدايـة الـتوقـيع عـن مـشاعـره الـّجياشـه وعـواطـفه الـقلبيه نـحو فـقدان هـذا الـكنز الـثمني االلـهي حـيث تـفضل 

بقوله املنيع :

" يــا ســليلة الــبهآء ، أبــكى عــليك فــي جــنح الــليالــي كــبكآء الــفاقــديــن وفــي األســحار انــاجــيك 

بـلسان قـلبي وكـل جـوارحـي واركـانـي وأكـرر إسـمك املـحبوب وأنـوح عـلى فـقدانـك ومـظلومـيتك 

وبـاليـاك وعـظيم حـبك إيـاي ومـا تحـملت مـن الـبأسـاء والـضراء والـذلـة والـهوان والـهم والـغم 

خـالـصا لـوجـه مـوالك وشـغفا لحـلفاء حـبك بـني الـخالئق اجـمعني . كـلما أذكـرك وأشـاهـد وجـهك 

الـبسيم فـي مـنامـي  وأطـوف حـول رمـسك الشـريـف فـي الـليالـي وااليـام يلتهـب نـيران الـشوق 

فـي مـهجتي واحـشائـي و يـنصرم حـبل اصـطباري وتـذرف دمـوعـي وتـظلم الـدنـيا فـي عـيني 

وكـلما اتـذكـر مـا اصـابـتك فـي اواخـر ايـامـك مـن االتـعاب واملـحن واملـكاره واألسـقام واتـصور مـا 

يـحيطك فـي هـذا الـحني فـي الحـرم االقـصى فـي بـحبوحـة الـفردوس حـول خـيام الـعز والـكبريـا 

مـن الـعزة والـرخـاء والـنعم واملـواهـب واآلالء ومـا انـت عـليه مـن الـقدرة واملجـد والـجالل والـفرح 

والــظفر واالبــتهاج يــتخفف ثــقل احــزانــي وتــنقشع غــيوم اشــجائــي وتــسكن حــرارة لــوعــتي 

وينطلق لـسانـي شـكراً ألبـك ومـوالك الـذي خـلقِك وسـواك واجـتباِك بـني األمـاء وسـقاك مـن فـمه 

األعـلى و كـشف بـرقـع السـتر عـن كـينونـتك وجـعلك املـثل األعـلى لـذوي قـرابـتك ونـفحة قـميصه 

لـلخالئق اجـمعني ، حـينئذ يـتقوى عـزمـي للسـلوك فـي مـنهجك واألسـتقامـة فـي سـبيل والئـك 

واالقـتداء بـك والتخـلق بـاخـالقـك واظـهار مـا كـنت تـتمناه لـنصرة هـذا األمـر األوعـر األعـز األرفـع 

املقدس البديع " .

وفـي أروع مـثال لـلوفـاء والـتقديـر يـطلب حـضرة ولـي امـر اهلل الـشفاعـة مـن الـورقـة املـباركـة الـعليا وهـو أسـمى 

مـــا يـــمكن ان يـــصدر مـــن شـــخص هـــو ايـــة اهلل عـــلى االرض وولـــي االمـــر واملـــرجـــع االعـــلى ودلـــيل عـــلى املـــحبة 

العميقة التى يكنها لها حيث قال جلت عظمته : 

 " أن إشــفعي لــي تــلقاء عــرش الــكبريــآء يــا شــفيقه الــورى فــي املــأل األعــلى ، وانــقذيــني مــن 

غـمرات الحـزن واألسـى وقـّدري لـي والحـبتك فـي نـاسـوت االنـشاء مـا يـكشف بـه كـربـنا وتـطمئن 
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قـــلوبـــنا ويخـــمد زفـــير حســـراتـــنا وتـــقر اعـــيننا وتتحقق آمـــالـــنا فـــي الـــدنـــيا واآلخـــرة يـــا مـــن 

اصـــطفاك اهلل بـــني طـــلعات فـــردوس األبـــهى وجـــعلك عـــزيـــزة فـــي مـــلكه ، وذكَــــرِك فـــي صـــحيفة 

الحمرآء بذكر فاح به اريج املسك وتعطر منه مشام العاملني . " 

 ثم يتحدث حضرة شوقي افندي عن صفاتها وسجاياها امللكوتيه بهذه الكلمات :   

" يشهــدك املــأل االعــلى وعــن ورائــهم نــفس اهلل املــهيمنة عــلى االرضــني والــسموات بــانــك كــنتِ 

مــدى أيــامــك مــن بــدو نــشئتك إلــى خــاتــمة حــياتــك مظهــر صــفات أبــك الــعزيــز الــفريــد ، وثــمرة 

دوحـته وسـراج مـحبته وآيـة سـكينته ومـظلومـيته وسـبيل هـدايـته وواسـطة فـيوضـاتـه ونـفحة 

قـميصه و مـالذ أحـبائـه وامـائـه ورداء كـرَمِـِه وفـضله ." امــا مــشاعــر حــضرة املــولــى فــي هــذا املــصاب 

الجلل وأحاسيسه بفقدانها وما يمكن ان يوفيها حق قدرها ، فقد عبّر عنها بهذه العبارات : 

 " يـا بـقية األنـوار وثـمرة امـر ربـنا املـختار ، بـأفـولـِك عـن مـغرب هـذه الـبقعة االحـديـة املـباركـه 

الـبيضاء قـد بـدل يـومـنا بـالـليل وفـرحـنا بـالـفزع االكـبر ، بـفقدانـِك ابـيّضت أعـيننا مـن الحـزن 

بـما تجـددت تـلك الـفاجـعة الـعظمى والـرجـفة الـكبرى مـصيبة اخـك الـحنون ومـوالنـا الـشفوق 

ولــيس لــنا مــن مهــرب اال نــفثات روحــك الــطاهــرة الــنورآء وال مــن مــأمــن اال شــفاعــتك لــنا بــأن 

يــلهمنا صــبرا مــن عــنده ويــقّدر لــنا فــي الــنشأة االخــرى اجــر لــقائــك والــوفــود فــي ســاحــتك 

والنظر الى محياك واالقتباس من انوارك ."

وفــي الــختام يــطري ويــّعطر عــليها بــأجــمل الــكلمات ويمجّـــــد مــقامــها الــشامــخ ويــطلق عــليها لــقب   "حـوريـة 

البهاء "  بل ويبارك من يقتدى بها ويزور مرقدها الشريف ويطوف حوله حيث  قال قوله املنيع : 

 " يــا حــوريــة الــبهآء ، عــليك مــن الــثنآء اطــيبها وازكــاهــا ومــن الــصلوات اكــملها وابــهاهــا ، يــا 

قــرة عــيني ومــحبوبــة فؤادي ، فــضلك عــلىّ كــبير ال يــخفى ، وحّــــبك ايــاي عــظيم  ال يــنسى ، 

طــوبــى ألــف طــوبــى ملــن يــحبك ويــقتبس مــن أنــوارك ويــثنى ســجايــاك ويــّعظم قــدرك ويــقتفى 

اثـــرك ويشهـــد ملـــظلومـــيتك ويـــقصد مـــضجعك ويـــطوف حـــول رمـــسك الشـــريـــف فـــي الـــليالـــي 

وااليـام ، والـويـل والـعذاب ملـن يـجاحـد شـأنـك ويـنكر خـصالـك وينحـرف عـن مـنهجك الـواضـح 

الالئح املستقيم ." 
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مقام الورقة املباركة العليا  

تـحتل الـورقـة املـباركـة الـعليا مـقامـا خـاصـا ورفـيعا فـي هـذا الـظهور وقـد حـّدده حـضرة ولـي امـر اهلل بـأنـه أعـلى 

وأرفع من مقام حضرات أيادي أمراهلل وحروف الحي ، وجاء في أحد الواح حضرة بهاء اهلل : 

 " يـا أيـتها الـورقـة املـباركـة الـنوراء ، غـني وتـغني عـلى أفـنان دوحـة الـبهاء هـذه الـكلمة الـعليا 

انــه ال الــه اال هــو رب االخــرة واالولــى ، قــد جــعلناك مــن خــيرة االمــاء واعــطيناك مــقامــا لــدى 

الـوجـه الـذي مـا سـبقته الـنساء كـذلـك فـضلناك وقـدمـناك فـضال مـن لـدن مـالـك الـعرش والـثرى . 

قـد خـلقنا عـينك ملـشاهـدة أنـوار وجـهي واذنـك السـتماع ايـاتـي وهـيكلك لـلقيام لـدى الـعرش ، 

ان اشـكري ربـك مـولـى الـورى . مـا أحـلى شـهادة السـدرة لـورقـتها والـدوحـة االحـديـة لـثمرتـها ،  

بـذكـرى ايـاهـا تـضوع رائـحة املـسك ، طـوبـى ملـن وجـد وقـال لـك الحـمد يـا ربـي الـبهي االبـهى 

ومـا احـلى حـضورك لـدى الـوجـه ونـظرى الـيك وعـنايـتي الـيك وفـضلى عـليك وذكـرى ايـاك فـي 

هذا اللوح الذي جعلناه اية عنايتي لك في السر واالجهار ."

وهــناك الــواح عــديــدة  صــادرة مــن يــراعــة حــضرة عــبدالــبهاء الــى شــقيقته الــعزيــزه وعــلى االخــص عــندمــا كــان 

بــعيداً عــنها يــعرب فــيها عــن شــوقــة واشــتياقــه لــها وحــنينه لــلقائــها ، فــقد جــاء فــي أحــد األلــواح :" يــا شــقيقتي 

الـشفيقه انـك فـي ذكـراي لـيال ونـهاراً وال أسـتطيع أن أنـساك ، فـي الـحقيقة ال أتـأسـف أو أتحسـر عـليك ، بـل 

كـلما أتـذكـر مـا ورد عـليك مـن املـحن واالالم فـان الـدمـوع تسـرى طـواعـية مـن عـيونـي ".  وفـي لـوح اخـر تـفضل 

الـــغصن االعـــظم بـــما يـــلي : " يـــا شـــقيقتي الـــشفيقة الـــروحـــانـــيه ، بـــفضل عـــنايـــة اهلل الـــعلي الـــقديـــر أرجـــو ان 

تـــكونـــي فـــي ظـــل حـــفظ  وحـــمايـــة الجـــمال   املـــبارك . إن ُمـــحياك أمـــام وجـــهي لـــيال ونـــهاراً وأنـــت فـــي خـــاطـــري 

دومـــا ." وايـــضا : " يـــا شـــقيقتي بـــل شـــفيقتي الـــعزيـــزه لـــقد اقـــتاضـــت الـــحكمة االلـــهيه أن أفـــترق عـــنك مـــؤقـــتا 

ولـكنني مشـتاق الـيك إلـى حـد  بـعيد وعـليّ الـصبر والتحّـــمل والـتّوسـل . طـاملـا انـِت هـناك فـانـني مـرتـاح تـمامـاً ، 

وبــمشيئة اهلل أرغــب فــي زيــارة مــصر هــذه االيــام . بــالــنيابــة عــني ضــعي رأســك عــلى الــعتبة املــباركــه وعــطّري 

شـعرك ووجـهك بـترابـه واطـلبي مـنه تـايـيدي فـي الخـدمـة حـتى اوفـق انـشاء اهلل بـأداء قـطرة مـن بحـر الـعبوديـة 

مقابل الطاف حضرة الرحمن الالمتناهيه ".  

وفــي رســالــة أخــرى  لــحضرة عــبدالــبهاء عــندمــا كــان فــي حــيفا ، يــبدو ان الــورقــة الــعليا قــد غــادرت الــى عــكا 

ومـــكثت بـــرهـــة مـــن الـــزمـــن ، ُيـــعرب لـــها حـــضرة عـــبدالـــبهاء عـــن مـــشاعـــره وشـــوقـــه وحـــنينه لـــها فـــيقول : " ايـــتها 
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الــشقيقة الــروحــية ، انــني عــلى ســفح جــبل الــكرمــل وعــند مــقام ايــليا واذكــر الــورقــة الــعليا وأحــباء اهلل وامــائــه . 

اقـضي االيـام بـالـكتابـة ، وفـي الـليالـي بـتالوة املـناجـاة وأحـيانـاً فـي الـفراش لـلراحـة والـشفاء . وعـلى الـرغـم مـن 

بــعدنــا ظــاهــريــا ولــكن أذكــرك فــي جــميع االوقــات . ال أنــساك ولــو لــدقــيقة واحــدة وعــلى الــرغــم مــن بــعدنــا ولــكن 

نـــحن قـــريـــبني .  انـــنا فـــي مـــحفل واحـــد ومـــنزل واحـــد وفـــي ظـــل الـــخيمة االلـــهية وقـــباب عـــنايـــة حـــضرة املـــولـــى 

الالمتناهية . "  

وهــناك رســالــة لــحضرة عــبدالــبهاء مــوجــهة لــلحاج مــيرزا حــسن الخــراســانــي يــقول فــيها : " مــن يــوم الــصعود 

كــانــت الــشقيقة مــن شــدة حــزنــها وأملــها عــليلة وضــعيفة ونــحيفة لــدرجــة كــادت أن تــنتهي . وعــلى الــرغــم مــن أن 

غـايـة أمـلها كـان الـعروج والـصعود لـلعوالـم االلـهية ولـكنني تـأثـرت مـن مـشاهـدة هـذا الـوضـع ، ثـم عـرفـت انـني 

وهلل الحــمد لــدي صــديــق جــيد مــثل جــناب الــحاج يــمكنني أن أشــاركــه هــذه املــشقة . ومــن أجــل تــغيير الــجو ، 

قــررت أن ارســلها الــى مــصر ، عــلى الــرغــم مــن أن ذلــك ســيكون مــتعباً وشــاقــاً ولــكن أدعــو اهلل أن يــكون عــلة 

للروح والريحان ... "  

وعــندمــا قــام حــضرة عــبدالــبهاء بــأســفاره الــتاريــخيه إلــى أوربــا وأمــريــكا كــان دائــماً يــفكر  بــشقيقته املــاجــده 

ويـخبرهـا عـن احـوالـه ورحـالتـه بـل وكـان دائـم الـسؤال عـن حـضرة شـوقـي افـندي الـذي لـم يـكن قـد تـجاوز عـمره 

الخـمسة عشـر ربـيعاً ، فـعندمـا وصـل نـيويـورك ارسـل الـبرقـية الـتالـيه لـلورقـة الـعليا : " ايـتها الـورقـة الـرحـمانـية 

الــعليا ، وصــلُت نــيويــورك وانــا فــي صــحة جــيدة ، وانــني دومــا أفــكر فــيِك واتــضرع الــى ســاحــة جــمال الــقدم 

بــــكل عجــــز وانــــكسار أن يــــحفظك فــــي كــــهف حــــفظه وحــــمايــــته. انــــنا فــــي كــــل روح وريــــحان وآمــــل ان تــــكونــــي 

مـــحفوظـــة ومـــصونـــه فـــي ظـــل عـــنايـــته . يـــرجـــى ابـــالغـــي بـــالســـرعـــة املـــمكنه وبـــالـــتفصيل عـــن حـــال روحـــا خـــانـــم 

وشوقي افندي دون اخفاء أي شيء وهذا أفضل . بلغي اشواقي الى الجميع ."

وفــي رســالــة اخــرى يــبدو ان حــضرة عــبدالــبهاء كــان فــي عــكا وقــد ســافــرت الــورقــة الــعليا الــى حــيفا لــلراحــة 

واالســـتجمام وقـــد ارســـل لـــها مـــولـــى الـــورى الـــرســـالـــة الـــتالـــيه : " يـــا شـــقيقتي الـــروحـــيه وشـــفيقتي الـــوجـــدانـــيه 

انـشاء اهلل كـان جـو حـيفا طـيباً وجـيداً وإنـي آمـل مـن فـضل ولـطف جـمال الـقدم أن يـمنحك الـصحة والـراحـة . 

انـك فـي خـاطـري لـيال ونـهاراً ، وقـد رغـبت خـالل هـذه االيـام ان اتـي الـى حـيفا لـزيـارتـكم ولـكن كـثرة املـشاغـل 

واملتاعب لم تسنحا لي الفرصة    … قبّلي شوقي افندي الوردة الجديده في حديقه املالحة ."

أمـا بـالنسـبة لـتوقـيعات وآثـار حـضرة ولـي أمـراهلل فـقد سـبق ان نـقلنا اجـزاء مـختلفه عـنها تـبني املـكانـة املـرمـوقـة 

الـتي احـتلتها هـذه الـسيدة الـفاضـله فـي االمـر املـبارك وقـد وصـفها حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي آثـاره وأعـطاهـا 
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الـقابـا مـختلفه مـثل : الـثمرة االزلـية لسـدرة املـنتهى  - الـتذكـار الـوحـيد لشجـرة طـوبـى   – مـعدن الـوفـاء  - بـقية 

الـــبهاء ووديـــعته  - مـــشعل الـــحب والـــوداد  - مظهـــر الـــكرم والـــسخاء  - مـــطلع االنـــقطاع فـــي االبـــداع  - ورقـــة 

دوحـة الـبقاء  - الـورقـة الـبهية الـنوراء  - الـكوكـب الـدّري ألفـق الـعزة االبـديـة  - سـليلة الـبهاء  - حـوريـة الـبهاء  - 

شـــفيعة الـــورى فـــي املـــأل االعـــلى – ســـيدة أهـــل  الـــبهاء . إن كـــل هـــذه االلـــقاب الـــتي أســـبغت عـــليها لـــم يـــكن 

غــريــبا حــيث ان الــورقــة املــباركــه الــعليا تــعتبر اول امــرأة فــي تــاريــخ االديــان الــتي يــوكــل الــيها ادارة وزعــامــة 

مـجتمع ديـني عـاملـي مـثل الـديـن الـبهائـي وقـد انجـزت ذلـك بـكل قـدرة واقـتدار خـالل غـياب حـضرة عـبد الـبهاء 

عـن االراضـي املـقدسـة وعـلى االخـص عـندمـا سـافـر الـى مـصر واوربـا وامـريـكا حـيث اوكـل الـيها جـميع امـور 

الـعائـلة املـباركـة واالمـور االخـرى املـتعلقة بـحفظ املـركـز الـعاملـي مـن الـناقـضني .  وفـي املـرة االخـرى فـي دورة 

الــواليــة الــعظمى عــندمــا غــاب حــضرة ولــي امــراهلل عــدة مــرات عــن حــيفا كــانــت املــرجــع االعــلى  للجــميع ،  وقــد 

ارسـل حـضرة ولـي امـر اهلل الـرسـالـة الـتالـيه الـى احـباء الشـرق بـتاريـخ ابـريـل 1922 : " ان هـذا الـعبد بـعد 

وقــوع املــصيبة الــعظمى صــعود حــضرة عــبد الــبهاء الــى املــلكوت االبــهى قــد ابــتلي بشــده مــن حــمالت اعــداء 

امـر اهلل وغـالـبه الحـزن واالسـى لـدرجـه ان وجـودى فـي هـذا الـوقـت وفـي هـذا املـحيط ال يـوافـق انـجاز وظـائـفي 

املــــقدســــة الــــهامــــه ولهــــذا اضــــطر ان اضــــع االمــــور االمــــريــــة ســــواء فــــي الــــداخــــل او فــــي الــــخارج بــــيد الــــعائــــله 

املــقدســة املــباركــه الــتي تــرأســها حــضرة الــورقــة الــعليا روحــي لــها الــفداء حــتى بــمنه تــعالــى اكتســب الــصحة 

والــقوة واالطــمئنان والــنشاط الــروحــانــي ومــن ثــم اســتطيع حســب رغــبتي ومــرامــي أن أمــسك بــحبل الخــدمــه 

بشكل كامل وأفوز بآمالي الروحانيه العاليه ."

فـال عـجب اذا أن تـحتل هـذه الـسيدة الـفاضـله مـقامـا ً هـو أرفـع مـن حـضرات أيـادي أمـراهلل وحـروف الـحي ، 

وال عــجب ان يــأمــر حــضرة ولــي أمــراهلل االحــباء فــي الشــرق والــغرب بــايــقاف جــميع مــظاهــر الــفرح والســرور 

واالحـتفاالت ملـدة تـسعة شـهور إعـزازاً ملـقامـها الـشامـخ الـرفـيع ، وأن يـذكـروا تـلك الـوديـعة االلـهية بـكل خـضوع 

وخــشوع . وال عــجب ان يــكتب ويــرســل حــضرة شــوقــي افــندي عشــرات الــرســائــل إلــى أحــباء الشــرق والــغرب 

بــالــلغات الــفارســيه والــعربــيه واالنجــليزيــة فــي رثــاء مــن طــلب مــنها الــشفاعــة وســماهــا " شـفيعة الـورى فـي 

املـــأل االعـــلى " ويمجّـــــــد كــــل مــــن يــــقتدى بــــها ويــــّعظم قــــدرهــــا ويــــقتبس مــــن انــــوارهــــا ويــــطوف حــــول رمــــسها 

الشريف . لقد اختارت لنفسها اال تتزوج خدمة لدينها العزيز ورغبة في خدمة أمر موالها الكريم .  
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وفـي كـتاب الـقرن الـبديـع شـبّه حـضرة ولـي أمـراهلل شـخصيتها ومـقامـها بـالـبطالت الـخالـدات فـي الـظهورات 

الـسابـقة مـثا :  سـارة وآسـيا ومـريـم الـبتول وفـاطـمة الـزهـراء والـطاهـرة ‘ اولـئك الـالئـي فـقن كـل بـنات جـنسهن 

في الدورات السابقة .  

فــي أحــد تــوقــيعات حــضرة ولــي امــر اهلل االنجــليزيــة الــى احــباء الــغرب مــؤرخــة 17 تــموز 1932 جــاءت هــذه 

الــــعبارات : " ان االجــــيال الــــقادمــــه ، واالقــــالم االكــــثر اقــــتداراً مــــن قــــلمي هــــي وحــــدهــــا الــــقادره عــــلى وصــــف 

وتـــقديـــر وعـــرفـــان عـــظمة وجـــالل حـــياتـــها الـــروحـــانـــية وايـــضا تـــعريـــف الـــدور املـــميز الـــذي لـــعبته خـــالل املـــراحـــل 

املــضطربــة مــن الــتاريــخ الــبهائــي والــى الــبيانــات الــكثيره الــتي صــدرت مــن يــراعــة حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة 

عبدالبهاء في اطرائها وتمجيدها وهي اثار لم يتم نشرها بعد بني احباء الشرق والغرب ." 

كـــما جـــاء فـــي تـــوقـــيع  " دورة بـــهاء اهلل  "    Dispensation  of  Baha’u’llah لـــحضرة ولـــي امـــر اهلل الـــى احـــباء اهلل 

وامـــاء الـــرحـــمن فـــي املـــمالـــك الـــغربـــيه املـــؤرخ 8 شـــباط 1934 مـــا يـــلي :    " ومـــع صـــعود حـــضرة عـــبدالـــبهاء 

وعـــلى االخـــص وفـــاة شـــقيقته الـــالمـــعة الـــعزيـــزه حـــضرة الـــورقـــة املـــباركـــة الـــعليا ، الـــباقـــيه االخـــيرة مـــن الـــعصر 

الــبطولــي املــجيد يــكون قــد إنــطوى أول فــصل مــهيج مــن الــتاريــخ الــبهائــي واخــتتم الــعصر الــرســولــي مــن ديــن 

حـضرة بـهاء اهلل ." وعـلى ذلـك فـإن وفـاة الـورقـة الـعليا تـعتبر نـهايـة لـلعصر الـرسـولـي الـذي ابـتدأ عـام 1844م 

وانــــتهى عــــام 1932 وبــــدايــــة لــــعصر الــــتكويــــن او عــــصر االنــــتقال الــــذي يــــمتد الــــى فــــتره غــــير مــــعلومــــة تــــمامــــاً 

وتنتهى مع بداية العصر الذهبي لدين حضرة بهاء اهلل . 

آثار الورقة املباركة العليا   

تـــركـــت لـــنا بـــهائـــية خـــانـــم العشـــرات مـــن الـــرســـائـــل والـــرقـــائـــم الـــتي جـــادت بـــها قـــريـــحتها بـــأجـــمل مـــا يـــكون مـــن 

الــــتعبير الــــفارســــي او الــــعربــــي وكــــتبت بــــاســــلوب روحــــانــــي بــــديــــع ال يــــقل روعــــة وجــــماال عــــما نــــزل مــــن الــــرمــــوز 

املـقدسـة فـي الـديـن الـبهائـي . وفـي عـام 1982 وبـمناسـبة مـرور خـمسني سـنه عـلى صـعودهـا أصـدر املـركـز 

الـبهائـي الـعاملـي كـتابـاً يـضم العشـرات مـن اآلثـار الـكتابـيه الـتي تـركـتها لـنا بـقية الـبهاء ووديـعته . غـالـبية هـذه 

الــرســائــل صــدرت اثــناء غــياب حــضرة ولــي أمــراهلل عــن االراضــي املــقدســة حــيث كــانــت تــتولــى هــدايــة وتــوجــيه 

االحــباء واملــحافــل وتــرد عــلى رســائــلهم وتــدعــوهــم الــى الــتوجــه واالنــقياد لــلغصن املــمتاز وولــي االمــر ، ونــظرا 

لـكثرة هـذه الـرسـائـل نـكتفي بـاالشـاره الـى الـرسـائـل الـتي كـتبتها الـورقـة الـعليا بـالـلغة الـعربـيه اصـال وبـعض 

التراجم لرسائلها الفارسيه .
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فــي رســالــة مــؤرخــه 12محــرم 1307هجــري مــطابــق ســبتمبر 1889مــيالدي جــاء مــايــلي : " غـب اهـداء مـا 

بـقلبي مـن االشـواق واظـهار مـا حـوانـي مـن آالم الـفراق االبـدى ، انـني تـناولـت بـايـدى الـتشكر 

واملـمنونـيه الـنميقة الـوداديـة الـتي اعـربـت عـن لـطائـف اخـالق تـلك الـذات الحـميدة الـصفات ، 

وجـوهـر حـبك ، انـي لـم ازل ذاكـرة مـحاسـن سـجايـاك وشـائـقة مـشاهـدة مـحياك مـتذكـرة بـايـام 

كـنت فـي ارغـد عـيش بـلقيا حـضرتـك . مـتفكهة بـفواكـه فـكاهـتك لـعل ايـام الـوصـال تـعود بـفضل 

مــن لــه الــكرم والــجود . أرجــوه عــز وجــل بــقائــك بــالــعزة واالقــبال حــائــزة جــميع اآلمــال واســئله 

تـــعالـــى ان يـــرزقـــني لـــقياك قـــريـــبا انـــه قـــريـــب مـــجيب .  هـــذا وانـــني اهـــدى الـــتحيات الـــفائـــقة 

والتســليمات الــالئــقه لــحضرة السّــــت ادام اهلل وجــودهــا . مــن هــذا الــطرف كــل يــسئلن شــريــف 

الــخاطــر ويهــديــن الــثناء والتســليم ادام اهلل وجــودكــن . "  وفـــي رســـالـــة اخـــرى مـــوجـــهة الـــى رئـــيسة 

مجــلس امــاء اهلل فــي شــيكاغــو جــاءت هــذه الــكلمات : " يـا اخـتي الـعزيـزه ان نـميقتك اورثـتني فـرحـا ً 

وسـروراً  بـما دلـت عـلى خـلوصـك وشـدة حّــبك واسـتغراقـك فـي بحـر مـحبة اهلل واتـحاد امـآء اهلل 

وأئــتالفــهن الــذي اعــظم مــوهــبة مــن اهلل ، فــاألنــس واأللــفة والــحب مــن انــوار املــلكوت ومــوهــبة 

عـظيمة مـن رب الـجبروت فـنشكره عـلى هـذه الـنعمة الـعظمى وبـلغي اشـواقـي املـتكاثـرة الـى 

امـــة اهلل مـــس بـــارنـــي املـــحترمـــة ، وانـــي ادعـــو اهلل ان يؤيـــدك وايـــاهـــا عـــلى الـــوصـــول بـــأعـــظم 

مــواهــبه فــي مــلكوتــه الــعظيم وانــي بــلغت تــحياتــكن وخــضوعــكن ملــن اراده اهلل مــركــز عهــده 

القديم .

       ( االمه املسجونه . بهائيه ) 

          وفــي رســالــة مــؤرخــه شــوال 1340 هجــري قــمري مــطابــق 28مــايــو 1922 الــى احــباء خــوســف  جــاء 

مايلي : 

" إلـهي إلـهي تـرانـي خـائـضا فـي لـجج الحـزن واألسـى مسـتغرقـا ًفـي بـحار الـكآبـة والـجوى 

مــحترق الــكبد مــن شــعلة الــفراق ومــضطرم األحــشاء بــلظى نــيران االشــتياق ، تــرى عــبراتــي 

منسجـــمة كـــالـــسيل املـــنهمر وزفـــراتـــي مـــتصاعـــدة كـــالـــدخـــان املســـتمر وضـــجيجي ال يـــزول 

وصـريـخي ال يـنقطع وحـنني فؤادي ال يـفنى فـإن شـمس السـرور قـد غـربـت عـن األفق االدنـى 

وانـوار السـلوة واالصـطبار غـابـت عـن قـلوب األبـرار ،  فـيا داهـية دهـماء ورزيـة عـظما قـد تـفتت 

فـيها األكـباد وتـأجـجت الـقلوب فـما بـقى اال الـهموم والـكروب ، وتـرى يـا آلـهي فـي بـحبوحـة 
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تــلك املــصيبة الــكبرى واثــناء هــذه الــواقــعة الــعظمى فــالزال املخــلصون فــي الــثياب الــسوداء 

ومـع دوام الـنياح والـبكاء ، فـاذا ً الـعصبة الـعنود والـثلة الـحقود قـد هجـموا بـكل بـأس وشـدة 

عـلى احـبائـك الـثابـتني فـي عهـدك ومـيثاقـك هـجوم الـذئـاب عـلى االغـنام ويـسعون بجهـد تـام 

فـــي هـــدم بـــنيان عهـــدك املـــتني وتخـــريـــب حـــصنك الـــحصني وانحـــراف املهـــتديـــن عـــن الـــطريق 

الواضح املبني .  

فـيا الـهي انـما أشـكو الـيك وأبـث هـّمي وغـميّ وابـتالئـي لـديـك واتـضرع بـباب احـديـتك وابـكى 

وانـاديـك وانـاجـيك يـا ربـي الـحنون بـعدمـا اخـذت العهـد الـصريـح واملـيثاق املـنصوص املـحكم 

ال بـايـماء وتـلويـح ان يـتوجـه الـكل الـى مـركـز عهـدك والـقائـم بـامـرك حـتى ال يـبقى شـك وريـب 

لـلمرتـابـني واملـبغضني وبـعدمـا قـام عـبدك الـوحـيد عـلى نـصرة أمـرك وارتـفاع رايـتك ثـالثـني سـنة 

يــدعــوا الــناس الــيك خــفيا وجــهارا ويــبث تــعالــيمك واصــولــك فــي وجــه األرض اكــنافــا واقــطارا 

ويـربـى احـبائـك فـي مهـد الـعلم والـحكمة االلـهيه واالخـالق والـفضائـل الـرحـمانـيه لـيال ونـهارا 

ويتحـمل مـن هؤالء كـل ظـلم وبـغي وافـتراء مـتوالـيا ً ومـراراً وهـم كـانـوا يـرصـدون كـل مـرصـد 

ويهجــمون عــليه بــأي مــا شــاؤا وقــدروا عــتواً واســتكباراً ولــكن بــنصرتــك الــقويــة وتــائــيداتــك 

الشـديـدة قـد خسـروا وضـل سـعيهم فـي الـحياة الـدنـيا ، ومـا ربـحوا اال تـباراً ودمـارا ً فـيا الـهي 

بـعدمـا اصـعدتـه واقـمته فـي جـوارك وبـذلـك تـزلـزلـت اركـان السـرور وانـدهشـت قـلوب املخـلصني 

واحــاط دخــان الــهموم والــغموم ســطح األرض وارجــائــها . فــحينئذ اولــو الــبغضاء اغــتنموا 

الـفرصـة وخـرجـوا مـن كـل الـطرق وهـم مـن كـل حـدب ينسـلون ، ولـعرش عهـدك ومـيثاقـك يـثلون ، 

والصفيائك يضلون ، ولكنهم لبنيان انفسهم يخربون وال يشعرون ما يفعلون .  

 فـهيهات هـيهات إن مـركـز عهـدك االوفـى والـقائـم مـقام عـبوديـتك فـي أمـرك االعـلى االبـهى قـد 

كـتب بـارادتـك وقـوتـك كـتابـاً ال يـضل وال يـنسى ، وقـّدر فـيه بـتقديـرك الـعزيـز الـعليم كـل مـا يـجب 

ويـــفرض ألعـــالء امـــرك فـــي هـــذا الـــحيز االدنـــى كـــتابـــاً فـــيه تـــفصيل كـــل شـــي بـــحيث ال يـــغادر 

صـغيرة وال كـبيرة اال احـصاهـا وأقـام مـقام نـفسه بـمشيتك غـصنا مـن دوحـة تـقديـسك خـضال 

نــضراً طــريــا ً ثــابــتا ً نــابــتا ً قــائــما ً دائــما فــي غــيضة فــردانــيتك وحــديــقة صــمدانــيتك وهــو 

بـوجـهك الـكريـم وعـونـك الـقديـم يـدعـوالـناس الـيك والـى عهـدك ومـيثاقـك الـقويـم ويـبث اوامـرك 

وتعاليمك في مملكتك ويهدي عبادك الى سواء طريقك املستقيم .  
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 فــيا الــهي اســئلك بــااليــام الــتي صــرفــها نــورك املــبني ومــركــز عهــدك املــتني فــي نشــر نــفحاتــك 

وبـــالـــليالـــي الـــتي مـــا اســـتراح فـــيها الـــهيكل الـــنحيف الـــلطيف وكـــان ســـاهـــراً فـــيها مـــناجـــيا ً 

ومــسامــراً مــنك ســاعــياً فــي حــفظ أمــرك واولــيائــك ، مجــّدا ً فــي بســط بــساط فــضلك وعــطائــك 

وأولـو الـبغضاء فـي املـهاد مسـتريـحون وعـلى الـوسـائـد مـتكئون وبـاملـصائـب والـباليـا الـتي 

قـاسـيها وتحـملها مـن املـعرضـني واملشـركـني واملـارقـني فـي اعـالء كـلمتك بـان تـحفظ احـبائـك مـن 

ســـهام املـــفتريـــن وشـــبهات املـــغلني واملـــضلني وثـــبتهم فـــي غـــياض عهـــدك وريـــاض مـــيثاقـــك 

وتــدخــلهم فــي جــنة رضــائــك وتــحفظهم فــي كــهف حــمايــتك وتــشملهم لحــظات عــني عــنايــتك 

وتـصونـهم مـن الـشقاق والـنفاق وتـوفـقهم عـلى االتـحاد واالتـفاق وتؤيـدهـم عـلى خـدمـة امـرك 

ونشر آياتك وكلماتك انك انت الحي الدائم الناظر املقتدر العليم الحكيم . " 

" ..... اخـذنـا بـيد الـتكريـم كـتابـكم الـكريـم املـرسـل  … وتـلونـاه بـكل فـرح وانـبساط وانشـرحـنا 

صـدرا بـمعانـيه الـدالـة عـلى الـصدق الـخالـص والـثبوت الـكامـل عـلى امـر اهلل والـرسـوخ الـتام 

عــلى عهــد مــولــى االنــام وشــكرُت اهلل مــحبوبــي االبــهى عــلى جــزيــل عــطائــه وعــظيم احــسانــه 

وبــديــع انــعامــه بــما خــلق تــلك الــكينونــات الــروحــانــيه والــحقايق الــنورانــيه املســتفيضة مــن 

شــمس الــحقيقه واملســتنيره مــن انــوار الــقدســية الــواقــفة لــألســرار الــخارقــة لــالســتار الــهاتــكة 

لــحجبات اهــل االشــارات ، وبــعث نــفوســا زكــية طــيبة ال تــمنعهم فــي ديــن اهلل لــومــة الئــم وال 

تـرّوعـهم فـي اثـبات كـلمة اهلل شـماتـة شـاتـم ، تـلك نـفوس رويـت غـليلهم وشـفيت عـليلهم وطـابـت 

ســـرائـــرهـــم وصـــفت ضـــمائـــرهـــم وانشـــرحـــت صـــدورهـــم واســـتبشرت ارواحـــهم وقـــرت عـــيونـــهم 

بـمشاهـدة نـور الجـمال وتـتابـع فـيض الـكمال مـن افق الـجالل ، فـهنيئا لـهم مـن تـلك الـرغـائـب 

وطـوبـى لـهم مـن حـصول تـلك املـواهـب وانـي مـع عِـظم مـا اعـترانـي مـن الـباليـا وشـدة مـا انـا فـيه 

مـن الـرزايـا لـم تـكن لـي سـلوة فـي هـذه املـصيبة الـتي داهـمتني والـرزيـة الـتي اصـابـتني اال 

انشــراح صــدور األحــباء واســتنشاق طــيب الــوالء مــن ريــاض قــلوب االوداء ومــشاهــدة بــوارق 

انـوار االتـحاد والـوئـام بـني االصـفياء ، ونشـر نـفحات املـحبة واملـودة بـني ثـلة االخـيار وعـصبة 

األبـــرار ، وانـــتشار تـــعالـــيم اهلل فـــي تـــلك األقـــطار وبـــث وصـــايـــا حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي تـــلك 

االشطار مع مراعاة الحكمة املسطورة في اآلثار وهذا ما أمر به اهلل العزيز املختار .  
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وأرجـو اهلل وأتـضرع الـيه بـكل عجـز وانـكسار وخـضوع وخـشوع وافـتقار أن يـّمدكـم بـامـداداتـه 

الـغيبيه ويـفتح عـلى وجـوهـكم ابـواب الـفضل والـرحـمة ويـهيأ لـكم مـا تـتمنونـه مـن األلـطاف 

الـصمدانـية حـتى تـبلغوا املـنى وتـدركـوا الـغايـة الـقصوى فـي خـدمـة امـر ربـكم الـبهي األبـهى 

ويسهل لكم االمور انه لهو العزيز الغفور . "      

وبــمناســبة حــلول عــيد الــرضــوان املــبارك فــي عــام 1922  ارســلت الــرســالــة الــتالــية الــى االحــباء فــي الــواليــات 

املتحـدة االمـريـكية : " ....   نـشكر اهلل الـعلي الـقديـر انـه تـرك لـنا قـائـدا حـيث تـم تـعيني حـضرة شـوقـي أفـندى 

لـتوجـيه الـشؤون االداريـة ألمـر اهلل .  نـأمـل أن يـتلو احـباء اهلل وامـاء الـرحـمن االدعـية واملـناجـاة حـتى نسـتطيع 

جميعا مساعدة شوقي أفندي بكل ما نملك من قوة لكي ينجز املهام امللقاة على عاتقه . "  

وفـــي رســـالـــة جـــوابـــية الحـــباء كـــاوكـــان فـــي اذربـــيجان بـــتاريـــخ 16  ســـبتمبر 1922  كـــتبت مـــا يـــلي : "  لـــقد 

أظهـرتـم الـشكر لـلعتبة الـرحـمانـية وأعـربـتم عـن االمـتنان والـروحـانـية مـن تـعيني مـركـز االمـر االلـهي وولـي العهـد 

الـربـانـي .  فـي الـحقيقة ال يـوجـد فـي عـالـم الـوجـود رحـمة أعـظم مـن هـذا وال فـيض أو مـوهـبة أكـبر مـن هـذا .  

لـقد وهـبنا حـضرة عـبدالـبهاء أرواحـنا لـرمـسه االطهـر فـداء فـضال عـظيما وعـنايـة وفـيرة حـيث وضـح لـنا الـطريـق 

املســتقيم وعــنّي لــنا مــرجــع أهــل الــبهاء وكــتب لــنا مــا هــو ســبب الــسعادة االبــديــة والــفالح والــنجاح الســرمــدي . 

واالن وقت القيام على الخدمة بكل قوة حتى تزداد السعادة يوما ً بعد يوم ويكتمل الروح والريحان .... "

وفـــي رســـالـــة الـــى املـــحفل الـــروحـــانـــي ملـــديـــنة هـــمدان مـــؤرخـــه 27 ايـــار/ مـــايـــو 1924  جـــاء مـــا يـــلي : " ....  

املـــقصود انـــه وهلل الحـــمد صـــراط االمـــر مســـتقيم وبـــنيان شـــريـــعة اهلل مـــحكم وقـــويـــم .  ان مـــرجـــع أهـــل الـــبهاء 

ومركز توجه أهل الوفاء ومبنّي كتاب اهلل طبقا للنص القاطع الواضح هو حضرة ولي أمراهلل الغصن املمتاز 

شـوقـي أفـندي ربـانـي .  ان شـريـعة اهلل وأحـكامـه والـتعالـيم املـقدسـة والـوظـائـف الـعامـه كـلها أصـبحت واضـحة 

كــالــشمس فــي وســط الــنهار .  لــم يــظل رمــزا أو ســراً مــخفيا وال مــجال لــلتأويــل أو الــبحث أو الــترديــد .  حــان 

وقــت الــتبليغ والخــدمــة واالن وقــت االتــحاد واالتــفاق واالخــوة والــهّمة . فــي االعــتاب املــقدســة الــرحــمانــية نــدعــو 

اهلل أن يـشملنا الـتأيـيد والـتوفـيق . يـصلنا دومـا ً أنـباء سـعيدة عـن صـحة وسـالمـة حـضرة ولـي أمـراهلل ونـأمـل 

أن يــنتهي هــذا الــفراق قــريــبا ويــنقضي هــذا الهجــر ويــرجــع الــوجــود املــبارك الــى الــبقعة املــباركــة بــكل ســرور 

وروحــانــية .  ان هــذه الــفانــية وجــميع الــورقــات املــباركــة يــبعثون بــتحياتــهم الــى أحــباء اهلل وإمــاء الــرحــمن فــي 

تلك البقاع وعليكم البهاء االبهى . "    

�٣٤



مرقد الورقة املباركة العليا  

حـــّدد حـــضرة ولـــي أمـــراهلل مـــكان دفـــن الـــورقـــة الـــعيا وأشـــار الـــى ضـــرورة وجـــوده بـــالـــقرب مـــن املـــقام االعـــلى ، 

وأوعــز إلــى والــده املــيرزا هــادي الــشيرازي إلــى مــا يــجب أن يــفعله ان تــوفــت فــي غــيابــه . كــما أثــنى وأطــرى 

عــلى مــن يــزور تــربــتها الــعطرة ومــرقــدهــا الشــريــف حــيث تــفضل بــقولــه املــنيع : " طـوبـى ألـف طـوبـى ملـن 

يـحبك ويـقتبس مـن أنـوارك ويـثني سـجايـاك ويـعظم قـدرك ويـقتفي أثـرك ويشهـد ملـظلومـيتك 

ويـقصد مـضجعك ويـطوف حـول رمـسك الشـريـف فـي الـليالـي وااليـام ، والـويـل والـعذاب ملـن 

يـــجاحـــد شـــانـــك ويـــنكر خـــصالـــك وينحـــرف عـــن مـــنهجك الـــواضـــح الـــالئـــح   املســـتقيم . " أمــــا 

بــالنســبة لــلنصب الــتذكــارى الــذي وضــع عــلى مــرقــدهــا الشــريــف فــقد صــممه حــضرة ولــي أمــراهلل شــخصياً 

واشـترى الـرخـام والجـرانـيت الـخاص بـه مـن ايـطالـيا . وحـول هـذا الـنصب الـتذكـارى يـقول حـضرة املـولـى فـي 

رسـالـة مـؤرخـه 6 آذار / مـارس 1945  : " يـمكن تشـبيه درجـات مـرقـدهـا املـبارك بـاملـحافـل الـروحـانـية ولـيس 

بــاالفــراد ، امــا االعــمدة الــقائــمة يــمكن تشــبيهها بــاملــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة ،  وقــبة املــرقــد الــتي تــقع فــوق 

االعــمدة بــمثابــة بــيت الــعدل االعــظم وهــي املــؤســسة الــتي ســتنتخب بــواســطة بــيوت الــعدل الــخصوصــية أي 

املحافل الروحانية املركزية في الشرق والغرب . "  

 وعـــلى ذلـــك فـــإن تـــصميم هـــذا الـــنصب الـــتذكـــارى عـــلى قـــبرهـــا يـــرمـــز الـــى الـــعناصـــر الـــرئـــيسية فـــي الـــنظام 

االدارى الـبهائـي واشـارة الـى تـأسـيس بـيت الـعدل االعـظم االلـهي فـي املسـتقبل . وكـما سـبقت االشـارة فـفي 

عــام 1939  نــقلت الــرفــات الــطاهــرة لــلغصن االطهــر وآســيا خــانــم ( شــقيق ووالــدة حــضرة عــبدالــبهاء ) مــن 

عــكا الــى حــيفا ليســتقرا بــالــجوار مــن بــقية الــبهاء ووديــعته عــلى ســفح جــبل الــكرمــل . وقــد أعــلن ذلــك حــضرة 

ولـي أمـراهلل الـى أحـباء الشـرق فـي رسـالـة مـؤرخـه 25 ديـسمبر 1939  حـيث قـال : " يـا أحـباء الـبهاء ، ان 

هـذيـن الـكنزيـن الـثمينني  والـتذكـاريـن املـنسوبـني لجـمال االقـدس االبـهى قـد انـضما لـلوديـعة الـثالـثة أي سـليلة 

الـبهاء وبـقيته  تـذكـار حـضرة عـبدالـبهاء واسـتقرا فـي نـقطة مـرتـفعه بـالـجوار مـن مـطاف املـأل االعـلى ومـقابـل 

قـبلة أهـل الـبهاء بـاملـديـنة املـنورة عـكا حـيث الـروضـة املـقدسـة املطهـرة الـنوراء . وفـي ظـل هـذه املـراقـد الشـريـفة 

دفــن الــرمــس الشــريــف لحــرم  مــن طــاف حــولــه االســماء . ان الــكرم االلــهى مهــتز مــن هــذا الشــرف الــعظيم ، 

وكوم اهلل مشتعل من هذه املوهبة الكبرى . "   

�٣٥



كــما أشــار حــضرة شــوقــي أفــندي الــى الــورقــة الــعليا ومــقامــها الــشامــخ ومــرقــدهــا الــطاهــر فــي كــتاب الــقرن 

الـــبديـــع بهـــذه الـــعبارات : (  ويـــمكننا أن نـــذكـــر شـــاهـــداً آخـــر عـــلى تـــقدم املشـــروع الـــرائـــع الـــذي بـــدأه حـــضرة 

بــهاءاهلل عــلى هــذا الــجبل املــقدس وتــوطــيد دعــائــمه تــوطــيداً مســتمراً أال وهــو اخــتيار جــزء مــن أرض املــدرســة 

الـواقـعة فـي نـطاق مـقام حـضرة الـباب وجـعله مـرقـداً دائـماً لـلورقـة الـعليا شـقيقة حـضرة عـبدالـبهاء الـعزيـزة ، 

الــورقــة الــتي " تــورقــت مــن هــذا االصــل الــقديــم " و " عــرف قــميص " حــضرة بــهاءاهلل " املــنير "  الــتي رفــعها 

الـى  " مـقام مـا سـبقته الـنساء " والـتي تـقارن فـي املـنزلـة بـالـبطالت الـخالـدات مـن أمـثال سـارة وآسـية ومـريـم 

البتول وفاطمة الزهراء والطاهرة ، أولئك الالتي فقن كل بنات جنسهن في الدورات السابقة . )  

�٣٦



 أيادى أمراهلل - ميس مارثا روت
 1939 - 1872

تــعتبر مــيس مــارثــا روت مــن أشهــر املــبلغات مــن الــديــار الــغربــيه الــتي أعــطت عــمرهــا وحــياتــها وشــبابــها مــن 

أجـــل االمـــر املـــبارك ، ونـــذرت حـــياتـــها لـــه ، ولـــم تـــثنيها شيئ عـــن الـــسفر والـــترحـــال والـــتجول فـــي شـــتى انـــحاء 

الـعالـم مـن أجـل ابـالغ أمـر حـضرة بـهاءاهلل إلـى كـل وضـيع وشـريـف . ولـم يـثبط مـن عـزيـمتها كـل مـا عـانـته فـي 

ســبيل مــحبوبــها االبــهى ولهــذا ســميت " بفخـر املـبلغني واملـبلغات "  و " آيـة االنـقطاع " و " أمـة اهلل 

املـنقطعة " و " مـشعل الـحب والـوداد " و " مـثال الـشجاعـة والـوفـاء " لــقد كــانــت حــقاً نــموذجــاً مــن 

الــتفانــي وانــكار الــذات والــعشق ألمــر مــوالهــا الــعظيم وسيسّـــــــطر الــتاريــخ اســمها بــأحــرف مــن نــور ملــا قــّدمــته 

لــديــنها الــعزيــز وقــد اســتحقت بجــداره تــبوءهــا ملــقام ايــادي أمــراهلل بــعد وفــاتــها ، عــرفــانــاً وتــقديــراً ملــا انجــزتــه و 

قدمته لالمر املبارك .  

لــقد حــققت الــوعــد االلــهي الــذي أشــار الــيه حــضرة عــبدالــبهاء فــي أحــد ألــواحــه الــى احــدى إمــاء الــرحــمن فــي 

الــــغرب حــــينما قــــال تــــبارك قــــولــــه : "  يـــا أمـــة اهلل انـــي أدعـــو اهلل أن يـــبعث نـــفوســـاً مـــقدســـة مـــنزهـــة 

روحــانــية فــي االقــطار الــغربــية واالقــالــيم الــشمالــية حــتى تــكون تــلك الــنفوس آيــات الهــدى 

ورايـــات املـــأل االعـــلى ومـــالئـــكة املـــلكوت االبـــهى ،  عـــند ذلـــك تجـــديـــن الـــغرب أفق الشـــرق .....  

فــاطــمئني يــا أمــة اهلل ان هــذا الــفضل سيشــرق أنــواره عــلى الــغرب ويــبعث اهلل تــلك الــنفوس 

بــقوى روحــانــية وتــأيــيدات مــلكوتــية وهــمم عــالــية ووجــوه نــورانــية وقــلوب رحــمانــية وأرواح 

سبحانية وسنوحات وجدانية ، ان ربك ملقتدر قدير . "  

نـــــعم ،  ان مـــــارثـــــا روت هـــــي واحـــــدة مـــــن تـــــلك الـــــنفوس الـــــتي بـــــعثها حـــــضرة بـــــهاءاهلل "  بـــقوى روحـــانـــية 

وتأييدات ملكوتية وهمم عالية "  لتجوب العالم وتنشر أمره العزيز بكل شجاعة  واقتدار . 

ولــدت مــارثــا روت فــي 10 اغســطس عــام 1872 بــواليــة اوهــايــو بــالــواليــات املتحــده االمــريــكيه ثــم انــتقلت مــع 

اسـرتـها لـلسكن فـي مـديـنة كـمبردج سـبرنـج    Cambridge Springs  فـي واليـة بنسـلفانـيا ، وعـندمـا بـلغت 

ســن الــسابــعه عشــر كــانــت قــد انهــت دراســتها الــثانــويــة ثــم انــتقلت الــى كــليه اوبــرلــني كــلية الــعلوم االجــتماعــيه 

والـــلغات فـــي واليـــة اوهـــايـــو لـــدراســـة الـــفنون والـــلغه واخـــذت دورات فـــي الـــلغات الـــالتـــينيه والـــفرنـــسيه واالملـــانـــيه 

وايــــــــضا االدب االنجــــــــليزي وقــــــــضت هــــــــناك خــــــــمس ســــــــنوات مــــــــن عــــــــام 1889 حــــــــتى 1894 وعــــــــلم الــــــــنفس 
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والـريـاضـيات واالنـجيل ثـم اكـملت دراسـتها فـي جـامـعة شـيكاغـو وتخـرجـت مـن هـناك عـام 1895 عـملت مـارثـا 

بالصحافة مدة من الزمن وارتبطت بعدد من املجالت والصحف االمريكيه .  

وشــاءت االقــدار ان تــكون مــارثــا حــاضــرة فــي اجــتماع ملــختلف املــذاهــب واالديــان فــي مــديــنة بيتســبرغ بــواليــة 

 Roy        فـــيالدلـــفيا عـــام 1908 وفـــي ذلـــك االجـــتماع الـــتقت بـــأحـــد الـــبهائـــيني االمـــريـــكان وهـــو روي ويلهـــلم

Wilhelm وقــد تحــدثــا مــعها عــن االمــر املــبارك وكــانــت هــذه اول مــرة تــسمع مــارثــا روت عــن الــديــن الــبهائــي . 

وبــعد ذلــك االجــتماع كــان يــرســل لــها روي الــعديــد مــن النشــرات والــكتيبات ملــدة ســنة دون ان تــعير اهــتمامــا 

ولـكن بـعد سـنه اخـذت تهـتم بـاملـوضـوع تـدريـجيا وانشـرح صـدرهـا ألمـر حـضرة بـهاء اهلل واشـتعل قـلبها بـنار 

محبة اهلل واحاطها جنود املأل االعلى من كل الجهات حيث امنت باالمر املبارك عام 1909م .  

وعــندمــا وصــل حــضرة عــبدالــبهاء الــى امــريــكا عــام 1912 شــاركــت مــارثــا فــي غــالــبية الجــلسات الــعامــه الــتي 

عـقدهـا حـضرتـه فـي مـديـنتي نـيويـورك وواشـنطون . ثـم لـحقت مـارثـا بـحضرة املـولـى فـي رحـلته الـى شـيكاغـو 

عـندمـا وضـع حجـر االسـاس ملشـرق االذكـار هـناك فـي 1/5/1912 الـذي يـعتبر ام املـعابـد فـي الـغرب تـأثـرت 

مــــارثــــا كــــثيرا مــــن احــــاديــــث وخــــطب وشــــخصية حــــضرة     عــــبدالــــبهاء . فــــي يــــوم 7/5/1912 وصــــل حــــضرة 

عــبدالــبهاء الــى بيتســبرغ وهــناك اســتطاعــت مــارثــا ان تــرتــب جــلسة كــبيره فــي الــفندق الــذي اقــام بــه حــضرتــه 

وحــضرهــا حــوالــى اربــعمائــه شــخص . فــي هــذا االجــتماع اســتطاعــت مــارثــا ان تــلتقى بــحضرة غــصن اهلل 

االعــظم بــصفة شــخصية وقــد اهــداهــا حــضرتــه ورده بــيضاء جــميله اعــتبرتــها مــارثــا اجــمل مــا اعــطى لــها فــي 

حــياتــها . امــا االجــتماع االخــر الــذي تــذكــره دومــا بــكل مــحبة هــو االجــتماع الــذي عــقد يــوم 29 يــونــيو 1912 

فــــي ضــــيافــــة الــــسيد روي ويلهــــلم فــــي واليــــة نــــيوجــــرســــي وبــــحضور حــــضرة عــــبدالــــبهاء وتــــعتبره نــــقطة تــــحول 

اساسيه في حياتها وبعدها في شهر ديسمبر رجع حضرة عبدالبهاء الى اوربا ومنها الى حيفا .  

ومـنذ مـغادرة حـضرة املـولـى امـريـكا بـدأت مـارثـا بـدراسـة االثـار املـباركـه والـخوض فـي الـتعالـيم الـبهائـيه اكـثر 

مـن قـبل وبـدأ انجـذابـها يـزداد وقـد اشـتعلت بـنار مـحبة اهلل وقـررت فـي عـام 1914 ان تـطوف الـعالـم وتبشـر 

الـناس بـالـرسـالـة االلـهية وظـهور املـلكوت . ولهـذا قـررت فـي الـبدايـة ان تـذهـب الـى حـيفا وعـكا وتـزور املـقامـات 

املباركه وتقضي بعض الوقت في محضر حضرة عبدالبهاء.

غـادرت مـارثـا نـيويـورك يـوم 30/1/1915 وفـي طـريـقها وقـفت فـي ايـطالـيا والـيونـان واسـبانـيا ثـم وصـلت مـيناء 

بـــورســـعيد فـــي مـــصر ولـــكنها لـــم تســـتطع ان تـــكمل رحـــلتها الـــى فلســـطني ألن االراضـــي املـــقدســـة كـــانـــت فـــي 

حـالـة حـرب وقـد احـتلها االملـان واالتـراك وكـان غـير مـسموح بـدخـول أحـد فـيه . وكـان حـضرة عـبدالـبهاء قـد أمـر 
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االحــباء بــمغادرة فلســطني ومــنهم الــسيده / لــواكــتينسغز ، مــبلغة امــر اهلل الــشهيره ، الــتي وصــلت مــصر مــن 

حـــيفا . لـــالســـف لـــم يـــتحقق حـــلم مـــارثـــا بـــزيـــارة  االمـــاكـــن املـــقدســـه ولـــقاء حـــضرة عـــبدالـــبهاء . ولـــكنها وصـــلت 

االسـكندريـة والـتقت بـأحـد املـؤمـنني وهـو محـمد سـعيد . مـن الـحوادث املـثيرة لـها اثـناء اقـامـتها فـي مـصر هـو 

مــا حــدث انــذاك عــندمــا قــامــت الســلطات الــعثمانــيه بــابــعاد حــوالــي اربــعه االف يــهودي مــن يــافــا وحــيفا الــى 

االســكندريــة بــمساعــدة مــن الــسفينه االمــريــكيه تــينسي حــيث ذكــرت مــارثــا : ( لــقد قــام ســيدنــا مــوســى عــليه 

الســـــالم بـــــاخـــــراج اوالد بـــــني اســـــرائـــــيل مـــــن مـــــصر الـــــى فلســـــطني واالن الـــــسفينة االمـــــريـــــكية تـــــينيسي تـــــقوم 

بـاعـادتـهم الـى مـصر ) كـما الـتقت بـبعض هـؤالء الـيهود وأجـرت مـقابـالت مـعهم . مـكثت مـارثـا فـي مـصر سـتة 

اسـابـيع وزارت عـدة مـدن ومـن ثـم غـادرت مـن خـالل البحـر االحـمر الـى الـهند . وفـي الـهند زارت االحـباء فـي 

مـــديـــنة بـــومـــبي وبـــونـــا وهـــناك وبـــواســـطة الـــسفينة وصـــلت الـــى بـــورمـــا وعـــاصـــمتها رانـــجون وتـــعتبر مـــارثـــا اول 

امريكيه تزور بورما .  

الـــتقت مـــارثـــا بـــالـــسيد مـــصطفى رومـــي فـــي مـــانـــدالي   mandalay فـــي بـــورمـــا ويـــعتبر هـــذا الـــشخص مـــن 

مــــؤســــسي االمــــر املــــبارك فــــي تــــلك املــــناطــــق كــــما الــــتقت بمجــــموعــــة كــــبيره مــــن احــــباء بــــورمــــا الــــذيــــن اعــــجبوا 

بـشخصيتها وشـجاعـتها فـي الـقيام بـأسـفار عـاملـيه كهـذه . أعـجبت مـارثـا بـبورمـا كـثيراً وبـاحـبائـها وسـكانـها 

وطــــقسها ومــــحيطها وكــــان الــــناس يــــتدفــــقون يــــومــــيا وبــــمعدل اربــــعني شــــخص لــــزيــــارتــــها وقــــد غــــرســــت ثــــالثــــة 

شــجيرات فــي حــظيرة الــقدس الجــديــده فــي مــانــدالي mandalay     ،ومــن هــناك كــانــت مــارثــا تــتابــع اخــبار 

الحـــرب الـــعاملـــيه االولـــى ومـــا اذا كـــان بـــامـــكانـــها ان تـــعود الـــى مـــصر ومـــن ثـــم إلـــى عـــكا وحـــيفا لـــلقاء مـــوالهـــا 

الــعظيم . فــي يــونــيو عــام 1915 ســافــرت الــى كــلكتا ومــن ثــم الــى   نــيودلــهي . وعــندمــا عــلمت ان نــار الحــرب 

مـازالـت مسـتعره وال تسـتطيع الـعودة الـى فلسـطني قـررت الـسفر الـى الـيابـان . تـعتبر اآلنـسه أغـنس الـكسندر 

مـن املـبلغات االمـريـكيات الـشهيرات الـتي كـانـت مـقيمة فـي طـوكـيو انـذاك وقـد دعـت مـارثـا لـزيـارة الـيابـان مـن 

قـبل . وهـناك الـتقوا مـعا وقـامـوا بـكتابـة بـعض املـقاالت فـي الـصحف الـيابـانـية ونشـر صـور حـضرة عـبد الـبهاء 

فــيها كــما نشــروا صــورهــم أيــضا ومــعهم الــسيد / فــوكــوتــا   F ukuta  الــذي يــعتبر اول مــؤمــن يــابــانــي . ومــن 

الــيابــان غــادرت الــى جــزر الــهاواي فــي املــحيط الــهادي واســتقبلت بــاعــتبارهــا صــحفية عــاملــيه شــهيره وعــملت 

عـدة مـقابـالت وتحـدثـت عـن هجـرة الـيهود إلـى فلسـطني . ومـن هـاواي وفـي 29 اغسـطس 1915 ابحـرت الـى 

سـان فـرانـسيسكو حـيث اسـتقبلها االحـباء بـحفاوة بـالـغة . حـتى ان والـدهـا تـيموثـي  T imothy   الـذي كـان 
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يـــبلغ مـــن الـــعمر انـــذاك ســـبع وســـبعني ســـنه جـــاء مـــن مـــديـــنته الـــبعيده ليســـتقبل ابـــنته الـــعزيـــزه الـــتي افـــتقدهـــا 

كثيرا . 

في الوطن مرة اخرى  

        ومــــــا ان عــــــادت مــــــارثــــــا الــــــى وطــــــنها الــــــواليــــــات املتحــــــده حــــــتى عــــــملت صــــــحفية وكــــــاتــــــبه فــــــي جــــــريــــــدة        

Index of Pittsburgh Life   فـــــــي مـــــــديـــــــنه بيتســـــــبرغ وايـــــــضا انـــــــشغلت بـــــــاالنشـــــــطه االمـــــــريـــــــة واالهـــــــتمام 

بـاسـرتـها . فـي 30 نـوفـمبر عـام 1916 انـتقلت والـدتـها نـانـسي الـى جـوار ربـها ورحـلت عـن هـذا الـعالـم مـما 

 C   زاد مــن حــزنــها واملــها وعــندهــا قــررت تــرك الــعمل فــي الجــريــدة واالنــتقال الــى مــديــنتها كــمبريــدج ســبرنــج

ambridge Springs  لــتكون بــجانــب والــدهــا وقــد بــلغت مــارثــا مــن الــعمر انــذاك 44 ســنة . فــي 30 ابــريــل 

عــام 1917 عــقد مــؤتــمر الــوكــالء املــركــزي الــتاســع لــلبهائــني فــي الــواليــات املتحــده فــي مــديــنة بــوســطن وكــانــت 

مـارثـا عـضوه فـاعـله فـيه . فـي هـذا املـؤتـمر قـرئـت  خـمسة ألـواح مـن ألـواح الخـطه االلـهيه لـحضرة عـبدالـبهاء 

املـوجـهة لـالحـباء فـي امـريـكا الـشمالـيه وعـلم الجـميع بـما يـجب عـليهم ان يـعملوه . وهـنا ازدادت شـعلة االيـمان 

فــي قــلب مــارثــا واشــتدت عــزيــمتها عــلى املــضي قــُدمــا فــي تــرويــج رســالــة حــضرة بــهاء اهلل .  فــي 7 نــوفــمبر 

1918 ارسـلت رسـالـة الـى حـضرة عـبد الـبهاء تـبدي فـيها رغـبتها بـالـسفر الـى شـتى بـقاع الـعالـم العـالن نـداء 

امللكوت وقد رد عليها حضرة املولى بالكلمات التاليه :  

( ايـتها املشـتعلة بـنار مـحبة اهلل ، اسـتلمت رسـالـتك املسهـبة املـؤرخـه 7 نـوفـمبر 1918 . إن مـضمونـها كـانـت 

ســـبباً للســـرور والـــحبور ألنـــها دالـــة عـــلى خـــلوص الـــنية وعـــلّو الـــهمة والـــتجول فـــي أطـــراف الـــعالـــم . ان نشـــر 

تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاءاهلل هـــو مـــنصوص الـــكتاب وروح هـــذا الـــعصر  وســـبب لـــحصول الـــتأيـــيد والـــتوفـــيق . وان 

تــّمسكِت بــذلــك فــإن أبــواب الــقوة والــقدرة ســتفتح أمــامــك . أمــلي مــن ألــطاف حــضرة بــهاءاهلل أن تــفدى نــفسك 

فــي ســبيله ، وأن تــنسي الــراحــة والــرخــاء وتــقطعي املــسافــات الــبعيدة مــثل الــطير ، وفــي كــل اقــليم تنشــدى 

لـحن املـلكوت . الـعالـم اآلن مسـتعد لـسماع نـداء املـلكوت االبـهى ، ومـن الحـرب االخـيرة ُوجـَد اسـتعداد عـجيب 

بـني الـناس ، ألن أسـاس الـتعالـيم االلـهية ايـجاد الـراحـه والـطمأنـينة ألهـل الـعالـم وتـأسـيس الـصلح الـعمومـي . 

إن اآلذان مــــترصــــدة الســــتماع نــــداء الــــصلح االعــــظم ، ولهــــذا يــــفّضل ، ان اســــتطعتي ، أن تــــطوفــــي الــــعالــــم 

وتـرفـعي نـداء املـلكوت االلـهي وسـتحصلني عـلى نـتائـج عـظيمة ، وتـأيـيدات غـير عـاديـة ، حـيث تـفضل حـضرة 

بـــهاءاهلل قـــائـــال : ونــراكــم مــن افــقي االبــهى ونــنصر مــن قــام عــلى نــصرة أمــري بــجنود مــن املــأل 
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االعــلى وقــبيل مــن املــالئــكة املــقربــني . ولهـــذا فـــان نشـــر نـــفحات اهلل الـــيوم مـــن أهـــم االمـــور . أتـــمنى أن 

تأتي الى أرض االقدس ويحصل اللقاء ، ولكن التبليغ من أعظم االمور )  

 لــقد تــحقق رؤيــة حــضرة عــبدالــبهاء ومــا تــفضل بــه ، فــقد تــركــت الــراحــه والهــدوء وطــارت الــى الــسماء وأعــلنت 

عن ظهور امللكوت وغرّدت بأجمل بل بأبدع االلحان بشكل لم يشهد له مثيل في تاريخ أمرنا العزيز . 

     

إلى أمريكا الجنوبيه 

          فــي 12 حــزيــران / يــونــيو عــام 1919 لــبّت نــداء حــضرة املــولــي وقــامــت بــكل عــشق وانــقطاع بــرحــلة 

تـــاريـــخية الـــى امـــريـــكا الـــجنوبـــيه واثـــقة مـــن بـــيان جـــمال املـــبارك عـــندمـــا تـــفضل بـــقولـــه املـــنيع : " ان الــذيــن 

هـاجـروا مـن اوطـانـهم لـتبليغ االمـر يؤيـدهـم الـروح االمـني ويخـرج مـعهم قـبيل مـن املـالئـكة مـن 

لـدن عـزيـز عـليم . "   وطــوال رحــلتها هــذه ، الــتي كــانــت عــلى مــنت ســفينة ،  ولــم يهــدأ لــها بــال حــتى بــلغت 

االمــر لــلمسافــريــن وركــابــها . مــن الــدول واملــدن الــتي زارتــها فــي أمــريــكا الــجنوبــيه : بــهيه ، ريــودي جــانــيرو ، 

سـاو بـاولـو ، سـانـتوس ، اورغـواي ، بـيونـس ايـرس ، بـنما ، شـيلي وبـيرو وكـوبـا . وفـي جـميع هـذه املـدن ألـقت 

مـــارثـــا خـــطب شـــيقه فـــي شـــرح الـــتعالـــيم املـــباركـــه والـــتقت بـــكافـــة طـــبقات املـــجتمع وبشـــرتـــهم بـــظهور حـــضرة 

بـهاءاهلل ومجئ الـيوم املـوعـود ووزعـت آالف املـنشورات الـبهائـيه. ومـا أن إنتهـت رحـلتها ورجـعت امـريـكا حـتى 

ارســـل لـــها حـــضرة عـــبد الـــبهاء لـــوحـــا جـــاء فـــيه : " الحـــمد هلل ان نـــداء املـــلكوت قـــد وصـــل امـــريـــكا الـــجنوبـــيه ، 

وبــذور الهــدايــة قــد زرعــت فــي تــلك الــبالد واالقــالــيم . يــقيناً ســترويــها شــمس الــحقيقة وأمــطار الــرحــمة االبــديــة 

ونـسيم املـحبة االلـهية ، اطـمئني ." وفـي لـوح آخـر تـفضل حـضرة مـولـى الـورى : " انـه واضـح وثـابـت ان قـوة 

املـــلكوت قـــد ســـاعـــدتـــك وان عـــني عـــنايـــته قـــد احـــاطـــك وان جـــنود املـــأل االعـــلى قـــد ايـــدك وان قـــوة روح الـــقدس 

عاضدتك . قريبا ستلوح نتائج هذه الرحلة وتظهر آثارها أمام الجميع . "  

الى الوطن ثم املكسيك : 

     رجـعت مـارثـا روث الـى مـوطـنها فـي الـواليـات املتحـده وتـزامـن رجـوعـها مـع مجئ جـناب فـاضـل مـازنـدرانـي 

فـي شهـر ابـريـل عـام 1920 الـى الـواليـات املتحـدة لـتشجيع وحـث االحـباء وايـضا لـتبليغ االمـر . رافـقت مـارثـا 

روث جـناب فـاضـل فـي الـكثير مـن رحـالتـه ودّونـت الـعديـد مـن احـاديـثه واسـتفادت مـن مـعلومـاتـه وخـبرتـه . وبـعد 

انــتهاء رحــلته ســافــرت الــى الــعديــد مــن الــواليــات االمــريــكية و الــى كــندا لــتبليغ أمــراهلل ومــن ثــم ســافــرت الــى 
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املــكسيك وامــريــكا الــوســطى . فــي املــكسيك امــضت ثــالثــة اســابــيع وتحــدثــت عــن االمــر املــبارك فــي املــدارس 

واملـعاهـد واتـصلت بـالـصحافـة والجـرائـد واعـطتهم كـتيبات عـن الـديـن الـبهائـي . وكـانـت الجـماعـة الـثيوصـوفـيه 

فـــي املـــكسيك اكـــثر تـــجاوبـــا واســـتعدادا لـــقبول االمـــر االلـــهي . ومـــن هـــناك ذهـــبت الـــى جـــواتـــيماال وكـــان مـــن 

املــقرر لــها ان تــلتقي بــرئــيس الجــمهوريــة كــارلــوس هــيريــرا ولــكن قــبل يــوم واحــد مــن لــقائــها مــعه حــدث انــقالب 

عـسكري وعـزل رئـيس الجـمهوريـة ووضـع فـي الـسجن وبـعد يـومـني غـادرت مـارثـا روت الـى نـيواورلـينز وهـناك 

اسـتطاعـت ان تـتصل بـاملـجالت والجـرائـد واملـكتبات الـعامـه واعـطتهم  كـتيبات تـعريـف بـاالمـر املـبارك بـالـلغات 

الـفرنـسية وااليـطالـية واالسـبانـية كـما كـتبت الـصحف والجـرائـد عـن الـديـن الـبهائـي ونـقلت خـبر وصـول مـارثـا 

الى البالد . 

اســتغرقــت رحــلتها الــى امــريــكا الــجنوبــيه شهــرا واحــدا ( مــن 10 نــوفــمبر حــتنى 9 ديــسمبر 1921 ) وتــقول 

مـارثـا روت فـي مـذكـراتـها بـان أسـوأ مـا حـصل لـها خـالل هـذه الـفتره هـو وصـول نـبأ وفـاة حـضرة عـبد الـبهاء 

الـــيها عـــندمـــا تـــوفـــي الـــغصن االعـــظم يـــوم 28 نـــوفـــمبر عـــام 1921م . فـــي 3 نـــوفـــمبر 1922 تـــوفـــى والـــدهـــا 

الــسيد /تــيموثــي روث عــن عــمر نــاهــز الــخامــسة والــثمانــون عــامــاً مــما أحــزن مــارثــا كــثيراً وظــلت تــذكــره دومــاً 

باملحبة والتقدير ، باعتباره كان أبا وصديقا حميما لها طيلة أيام عمرها .

العودة الى اليابان ثم الى الصني وهونج كونج 

     ومـع وفـاة والـدهـا قـررت مـارثـا ان تـقضي مـا تـبقى لـها مـن عـمر فـي رحـالت عـاملـيه لـرفـع نـداء حـضرة بـهاء 

اهلل وتـبليغ امـره الـعزيـز فـي شـتى أنـحاء املـعمورة ، ولهـذا اخـتارت ان  تـسافـر الـى الـيابـان مـرة اخـرى . فـفي 

يـوم 10 ابـريـل 1923  أبحـرت الـى مـيناء يـوكـوهـامـا ووصـلتها بـعد ثـالثـه اسـابـيع ، وكـان بـانـتظارهـا صـديـقتها 

الـــعزيـــزه اكـــنس الـــكسندر ( وقـــد أصـــبحت ضـــمن أيـــادى أمـــراهلل فـــيما بـــعد ) الـــتي الـــتقت بـــها فـــي زيـــارتـــها 

االولــــى قــــبل ســــت ســــنوات . مــــن أهــــم حــــوادث رحــــلتها هــــذه ، الــــكلمه الــــتي الــــقتها فــــي مــــديــــنة طــــوكــــيو امــــام 

مجـموعـة كـبيره مـن الـطالب الـصينيني الـذيـن يـدرسـون فـي الـجامـعات الـيابـانـيه . لـم تسـتمر رحـلتها هـذه اكـثر 

مــن اســبوعــني ثــم غــادرت الــى الــصني . وفــي الــصني كــانــت لــها تجــربــه فــريــده مــن نــوعــها بــني شــعب فــريــد مــن 

نـوعـه ، وتـراث وحـضارة غـريـبة عـليها ولـكن نـداء حـضرة عـبد الـبهاء الـى الـسفر لـلصني كـان حـافـزهـا الـرئـيسي 

لـلقيام بـمثل  هـذه الـرحـله . والجـديـر بـالـذكـر ان الـنظام املـلكي قـد انـتهى فـي الـصني فـي عـام 1912  وحـلّ 

مـــكانـــه الـــنظام الجـــمهوري وكـــانـــت هـــناك صـــراعـــات داخـــليه عـــنيفة حـــتى عـــام 1928 عـــندمـــا اســـتقر الـــنظام 
�٤٢



الــشيوعــي فــي الــبلد . بــاشــرت مــارثــا مــنذ وصــولــها بــاالتــصال بــالــصحافــة وكــتابــة مــقاالت مــختلفه عــن تــعالــيم 

حــضرة بــهاء اهلل فــي الجــرائــد الــتي تــصدر بــالــلغة االنجــليزيــة ، وقــد تــرجــمت ونشــرت بــعض مــقاالتــها بــالــلغة 

الـــصينية . عـــشقت مـــارثـــا الـــصني وقـــضت الـــكثير مـــن وقـــتها فـــي تـــعلم الـــلغة الـــصينية وأيـــضا دراســـة تـــراث 

وحــــضارة الــــصني . كــــانــــت ايــــضا تــــراســــل بــــعض االحــــباء فــــي الــــواليــــات املتحــــدة وتــــحثهم لــــلسفر الــــى بــــكني 

واالقـــامـــة فـــيها وكـــانـــت تـــرســـل نـــسخاً مـــن هـــذه املـــراســـالت إلـــى حـــضرة ولـــي أمـــراهلل . انـــضمت لـــها فـــي وقـــت 

الحـــق الـــسيده / اغـــنس الـــكسندر وشـــاركـــتها فـــي فـــعالـــياتـــها . ســـافـــرت مـــارثـــا ومـــعها اغـــنس الـــى شـــانـــغهاي 

وظــلت هــناك ملــدة شهــريــن ونــصف وكــانــت مــريــضة ملــده مــن الــزمــن ولــكنها قــضت مــعظم اوقــاتــها فــي كــتابــة 

املــقاالت ونشــرهــا فــي الــصحف  هــناك . ألــقت مــحاضــرات فــي جــمعية كــونــفوشــيوس وثــيوســوفــت حــول االمــر 

املـبارك واصـبحت صـديـقه لـلعديـد مـن الـكتاب والـصحفيني وكـان ينشـر مـقاالتـها فـي جـريـدة شـانـغهاي تـايـمز 

وهــي اشهــر جــريــدة فــي تــلك املــديــنه . ولــكن اعــتالل صــحتها مــنعها مــن االســتمرار فــي هــذا املــجال وفــجأه 

اســتلمت رســالــة قــصيره مــن الــورقــة املــباركــه الــعليا ، شــقيقة حــضرة عــبد الــبهاء ، كــتبت   بــالــلغة االنجــليزيــه 

بـــواســـطة أحـــد الـــزائـــريـــن فـــي حـــيفا مـــما أنـــعش روحـــها وأعـــطتها دفـــعة ونـــشاطـــاً جـــديـــداً . فـــي هـــذه الـــرســـالـــة 

الــقصيرة أكــدت لــها الــورقــة الــعليا بــالــدعــاء واملــناجــاة فــي االعــقاب املــقدســة لــتوفــيقها فــي خــدمــاتــها وأيــضا 

لصحتها وعافيتها . وقد بلغ عدد املدن التي زارتها في الصني تسع عشرة مدينة . 

ومــن الــصني ســافــرت الــى هــونــج كــونــج الــتي وصــلتها بحــرا فــي اوائــل شهــر ابــريــل عــام 1924 وبــدأت فــي 

الـفور بـاالتـصال بـرؤسـاء الـجامـعات والـكتاب واملـكتبات وتـعريـفهم بـاالمـر املـبارك واعـطائـهم الـكتيبات الـالزمـة 

وخــالل فــترة قــصيرة انتشــر االمــر االلــهي فــي هــونــج كــونــج . ومــا لــفت االنــظار حــقا الــترحــيب والــتقديــر الــذي 

حــــظيت بــــه مــــن قــــبل جــــريــــدة Hong KongTelegraph   بــــقدومــــها الــــى بــــلدهــــم واظــــهار اعــــجابــــهم بــــالــــديــــن 

الـــبهائـــي . مـــن اهـــم املـــحاضـــرات الـــتي الـــقتها كـــانـــت فـــي جـــامـــعة هـــونـــج كـــونـــج وقـــد نشـــر ذلـــك فـــي الـــغد فـــي 

الجـرائـد الـيومـيه . ان بـقائـها فـي هـونـج كـونـج لـم يـُدم أكـثر مـن شهـريـن ولـكن اقـامـتها فـي الـصني ربـما وصـل 

الــى ســنة كــامــلة اســتطاعــت خــاللــها فخــر املــبلغني واملــبلغات أن تــوصــل الــنداء االلــهي الــى املــاليــني مــن أبــناء 

الـشعب الـصيني وتـعطيهم أغـلى هـديـة لـهم فـي حـياتـهم ، وتحـمل فـي قـلبها عـشقهم ومـحبتهم أيـنما رحـلت . 

لــقد كــانــت مــصداقــاً لهــذه املــناجــاة الــصادرة مــن يــراعــة حــضرة عــبدالــبهاء : " الـهي الـهي تـرانـي والـهاً 

منجـذبـاً الـى مـلكوتـك االبـهى ومشـتعالً بـنار مـحبتك بـني الـورى ومـناديـاً بـملكوتـك فـي هـذه 

الـديـار الـشاسـعه االرجـاء ، مـنقطعاً عـما سـواك مـتوكـالً عـليك ، تـاركـاً الـراحـة والـرخـاء بـعيداً 
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عـن االوطـان ، هـائـماً فـي هـذه الـبلدان غـريـباً طـريـحاً عـلى الـتراب خـاضـعاً الـى عـتبتك الـعليا 

خـاشـعاً الـى جـبروتـك الـعظمى مـناجـياً فـي جـنح الـليال وبـطون االسـحار مـتضرعـاً مبتهـالً 

فـــي الـــغدّو واآلصـــال حـــتى تؤيـــدنـــي عـــلى خـــدمـــة أمـــرك ونشـــر تـــعالـــيمك واعـــالء كـــلمتك فـــي 

مشارق االرض ومغاربها .... "   

استراليا ونيوزيلندا وتسمانيا : 

    فـي رحـلة شـاقـة ومـتعبة اسـتغرقـت ثـمانـية وعشـريـن يـومـا ومـارثـا مـريـضه فـي اغـلبها وصـلت الـسفينه الـتي 

نــقلتها الــى مــيناء مــلبورن فــي شهــر يــونــيو عــام 1924 . لــقد اســتقبلت بــكل حــفاوة وتــرحــيب مــن قــبل الــعدد 

الـقليل مـن االحـباء املـقيمني هـناك حـيث كـانـوا عـلى عـلم بـرحـالتـها حـول الـعالـم وعـشقها وشـغفها بـتبليغ أمـر 

حــضرة بــهاء اهلل . تجــدر االشــاره الــى تــواجــد الــساده / كــالرا وهــايــدن فــي اســترالــيا حــيث انــهما جــاءتــا مــن 

الـــواليـــات املتحـــده عـــام 1920 كـــمهاجـــرتـــني تـــلبية لـــنداء حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي الـــواح الخـــطة االلـــهة . ومـــنذ 

وصـول مـارثـا الـى مـديـنة مـلبورن كـانـت هـناك رسـالـة مـن كـالرا وهـايـدن تـطلبان مـنها املجئ الـى مـديـنة بـرث 

حـيث كـانـتا تـقطنان فـيها والـتي تـقع عـلى الجـزء االخـر مـن اسـترالـيا . وصـلت مـارثـا مـديـنة بـرث ومـكثت هـناك 

شهــراً واحــداً فــي ضــيافــة كــالرا وهــايــدن وألــقت ثــمانــية وثــالثــني مــحاضــرة فــي عــدد مــن االنــديــة والجــمعيات 

وتحــــدثــــت أيــــضاً فــــي االذاعــــة املحــــليه عــــن االمــــر املــــبارك . رجــــعت مــــارثــــا الــــى مــــديــــنة مــــلبورن والــــقت خــــمسة 

وعشــريــن مــحاضــرة هــنا وهــناك وطــلب مــنها الحــديــث فــي االذاعــة أيــضا . ونــظرا الن نــيوزيــلندا كــانــت قــريــبه 

مـن اسـترالـيا وأشـار الـيها حـضرة عـبد الـبهاء فـي ألـواح الخـطه االلـهية فـقد قـررت مـارثـا الـسفر        هـناك . 

وقــضت مــدة اســبوعــني الــقت خــاللــها اثــنتى عشــرة مــحاضــرة فــي كــل مــن اوكــالنــد وويــلنغتون ثــم رجــعت الــى 

سدني .

وفـــــي ســـــدنـــــي الـــــتي تـــــزورهـــــا أول مـــــرة قـــــضت تـــــسعة ايـــــام تـــــلقى املـــــحاضـــــرات مـــــرتـــــني يـــــومـــــيا فـــــي االنـــــديـــــة 

والجـمعيات . ومـن هـناك ذهـبت الـى مـديـنة ادلـيد Adelaide  لـزيـارة الـسيده دن Dunn الـتي كـانـت تـكن لـها 

كـل احـترام لـلمرة االخـيرة قـبل ان تـغادر الـى جـنوب افـريـقيا . قـضت مـارثـا فـي اسـترالـيا ونـيوزيـلندا خـمسة 

اشهــر أوجــدت خــاللــها روحــا جــديــد فــي تــلك الــقارة الــواســعة واوصــلت الــنداء االلــهي الــى ســمع كــل وضــيع 
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وشـريـف وقـد عـشقها االحـباء وغـيرهـم واغـدقـوا عـليها بـالهـدايـا  وقـدم لـها الـبعض مـاال ملـساعـدتـها فـي رحـالتـها 

العامليه حيث كانت تقبله بكل تواضع .  

جنوب افريقيا ثم فلسطني 

فـي 13 نـوفـمبر 1924 ابحـرت مـارثـا مـن مـلبورن Melbourne   بـاتـجاه كـيب تـاون فـي جـنوب افـريـقيا وقـد 

اسـتغرقـت الـرحـلة ثـالثـة اسـابـيع وكـانـت خـاللـها مـرهـقه ومـتعبه ولـكنها اسـتطاعـت مـن الـقاء مـحاضـرتـني عـلى 

مـــنت الـــسفينة وتـــعريـــف املـــسافـــريـــن بـــاالمـــر املـــبارك . الـــتقت مـــارثـــا فـــي كـــيب تـــاون بـــاالنـــسه / فـــانـــي نـــوبـــلوج 

املــهاجــره االمــريــكيه املــقيمة هــناك وعــمال مــعاً عــلى تــرويــج امــر اهلل . ورغــم حــرارة الــجو وعــدم وجــود مــكيفات 

فـقد عـملت مـارثـا دون كـلل والـقت ثـالثـني مـحاضـره ، اربـعة مـنها خـالل الـراديـو . فـي 10 يـنايـر 1925 قـامـت 

بـرحـلة مـدتـها خـمسة ايـام الـى مـنطقه تـرانـسفال حـيث تـقع فـيها جـوهـانسـبرغ وبـريـتوريـا واسـتقبلت فـي كـلتي 

املــديــنتني بــكل حــفاوة وتــرحــيب ثــم رجــعت الــى مــديــنة ديــربــان  Durban  لــتغادرهــا الــى االراضــي املــقدســه . 

لـقد اعـجبت مـارثـا بـضيافـة الـناس لـها فـي جـنوب افـريـقيا وشـعرت بـمحبتهم الـحقيقية وقـالـت انـها مـن اجـمل 

الدول في العالم . 

فـي فـبرايـر عـام 1925 غـادرت مـديـنه ديـربـان فـي جـنوب افـريـقيا بحـراً مـتجهة الـى بـورسـعيد فـي مـصر عـبر 

البحـر االحـمر . خـالل هـذه الـرحـلة تـوقـفت الـسفينة فـي ثـمان مـدن افـريـقية وقـامـت مـارثـا بـاهـداء كـتب بـهائـيه 

الــى مــكتباتــها . فــي زنــجبار مــثال اســتطاعــت ان تــعطي كــتيبا عــن االمــر املــبارك الــى الســلطان . بــعد شهــر 

وصـــلت ســـفينتها الـــى مـــيناء بـــورســـعيد وكـــانـــت مشـــتاقـــه لـــزيـــارة حـــيفا وعـــكا حـــيث املـــراقـــد املطهـــره لـــلطالئـــع 

املــقدســة الــباب وبــهاء اهلل وعــبد الــبهاء . لــقد ارادت تــحقيق حــلمها الــذي لــم يــتحقق قــبل عشــر ســنوات عــندمــا 

أتـــت الـــى مـــصر ولـــم تســـتطع دخـــول فلســـطني الـــتي كـــانـــت فـــي حـــالـــة حـــرب . كـــما انـــها كـــانـــت تـــواقـــه لـــزيـــارة 

حـــضرة ولـــي امـــر اهلل والـــورقـــة املـــباركـــه الـــعليا  - ســـيدة اهـــل الـــبهاء -  واالن بـــعد ان ســـافـــرت مـــن الـــواليـــات 

املتحـده الـى الـيابـان ثـم الـصني ثـم هـونـج كـونـج ثـم سـايـجون وكـمبوديـا ثـم اسـترالـيا ونـيوزيـلندا ثـم مـدن جـنوب 

افـريـقيا واسـتفادت مـن كـل فـرصـة البـالغ امـر اهلل وتـوزيـع الـكتيبات واملـنشورات والتحـدث عـن وحـدة الـجنس 

البشـري والسـالم الـعاملـي ومجئ بـهاء اهلل وفـي كـل مـديـنة وقـريـة مـن هـذه الـدول اوصـلت صـيت امـر اهلل الـى 

سـمع كـل وضـيع  وشـريـف ، واالن دخـلت رحـلتها مـرحـلة جـديـدة حـيث اتـت الـى املـركـز الـعاملـي لـديـن حـضرة 

بهاء هلل حيث تقع املراقد الشريفه للمظهرين االلهيني العظيمني .
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خــالل رحــلتها الــتي اســتغرقــت شهــراً قــامــت بــتوزيــع كــتيبات فــي تــعريــف االمــر املــبارك الــى املــسافــريــن مــعها 

عــلى نــفس الــسفينة وفــي 8 مــارس 1925 وصــلت الــسفينة الــى مــيناء بــورســعيد حــيث كــانــت هــناك مجــموعــة 

مــن الــزائــريــن الــذيــن أتــوا مــن اســترالــيا والــواليــات املتحــده مــنهم الــسيده / كــوريــن تــرو وفــي يــوم 13 مــارس 

1925 وصــلوا جــميعا الــى حــيفا ومــكثوا فــي بــيت الــزائــريــن   الــغربــي . كــان الــبرنــامــج املــعد لهــذه املجــموعــة 

هـو زيـارة املـقام االعـلى فـي الـبدايـة ولهـذا قـامـت املجـموعـة فـي الـيوم الـتالـي بـالـتوجـه لـلمقام االعـلى حـيث دفـن 

فــيه مــظلوم الــعالــم حــضرة الــباب يــصطحبهم شــخص بــهائــي ايــرانــي . قــبل دخــول املــقام وعــند الــباب خــلع 

الجــميع احــذيــتهم ثــم دخــلوا الــى الــغرفــة الــتي ســجي فــيها جــثمان حــضرة الــباب . وبــكل خــضوع وخــشوع ، 

تـــوجّــــــهوا الـــى املـــقام املـــبارك ، وانـــحنوا عـــند الـــعتبة املـــقدســـه وسجـــدوا عـــندهـــا وقـــبلوهـــا ثـــم تـــليت عـــدة ادعـــية 

ومـــناجـــاة والجـــميع فـــي ســـكون ووقـــار يـــذكـــرون فـــداء وتـــضحية حـــضرة االعـــلى فـــي ســـبيل بـــقية اهلل املـــنتظر 

حـضرة بـهاء اهلل . تـذكـر أمـة اهلل املـنقطعه مـارثـا روت فـي مـذكـراتـها بـانـهم تـوجـهوا بـعد ذلـك الـى مـقام حـضرة 

عــبد الــبهاء وسجــدوا أمــام عــتبته املــباركــه واضــافــت قــائــله : " تــخيل لــي ان حــضرة مــولــى الــورى كــان واقــفا 

مـــعنا ويـــقول لـــي ، كـــونـــي ســـعيده ، يـــمكنك ان تـــتصلي مـــعي دومـــا ، انـــني مـــعك دائـــما ســـواء كـــنت حـــيا أو 

ميتا ." 

الــتقت مــارثــا روت اثــناء اقــامــتها فــي حــيفا عــدة مــرات مــع حــضرة ولــي امــر اهلل ، وقــد دعــاهــا احــدى املــرات 

لـــلدعـــاء واملـــناجـــاة فـــي االعـــتاب املـــقدســـه ، وقـــد ذهـــلت مـــن حجـــم االعـــمال الـــتي يـــقوم بـــها حـــضرة املـــولـــى مـــع 

وجــود مــوانــع مــتعدده ، مــنها الــوقــت واملــساعــديــن ، ولــكنها اعــجبت بــما يــقوم بــه الــدكــتور جــون اســلمنت الــذي 

كــان مــتواجــداً حــينها فــي االراضــي املــقدســة والــذي اتــى مــن بــريــطانــيا خــصيصاً لــيساعــد حــضرة شــوقــي 

افندي في اعماله . في احدى مذكراتها وصفت مارثا روت لقائها بحضرة ولي امر اهلل باالتي : 

 " كــان روحــانــياً ، وكــلما الــتقى بــه كــنت ســعيدة ، وكــان مــصدراً لــلسعادة واملــحبة لــكل فــرد . إن فــكره شــامــل 

وواسـع االدراك انـه يـفهم ويسـتوعـب املـشاكـل الـكبيره ويـعرف كـيف يـتعامـل مـعها . كـما ان تـرجـماتـه عـظيمة 

ويـقضي الـكثير مـن وقـته فـي كـتابـه الـرسـائـل لشـتى بـقاع الـعالـم ، ان كـل ذلـك يـأخـذ مـن قـوتـه بـشكل كـبير … 

ان سعادته هو سماعه لالخبار االمرية ولكن تجاوب االحباء هو ما كان يقلقه . " 

قـضت مـارثـا روت فـي حـيفا اكـثر مـن شهـر واحـد اسـتعادت فـيها نـشاطـها الـروحـي واشـتد أزرهـا لخـدمـة أمـر 

اهلل بـشكل مـتواصـل . ومـن أجـمل ذكـريـاتـها الـتي تـرويـها هـو لـقائـها بـاملـجاهـده بـهائـيه خـانـم ، الـورقـة املـباركـه 

الــعليا وســيدة اهــل الــبهاء وبــقية الــبهاء ووديــعته الــتي شــاركــت حــضرة بــهاء اهلل فــي الــسجن والــنفي وعــانــت 
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مــعه شــتى انــواع الــصعاب واملــشاق . وقــد عــبّرت مــارثــا فــي احــدى مــذكــراتــها عــن لــقائــها مــع الــورقــة املــباركــه 

الـــعليا بـــالـــكلمات الـــتالـــيه : " كـــانـــت تهـــتم بـــرعـــايـــتي مـــن كـــل الـــجوانـــب وكـــانـــت حـــريـــصة عـــلى تـــعليمي كـــيفيه 

مـــواجـــهة الـــحياة بـــروحـــية وشـــجاعـــة وســـعادة . انـــك تـــشعر بـــها حـــقا هـــديـــة ثـــمينة ، انـــها تـــعلمك كـــيف تـــعيش 

الحياة بكل سعادة وسرور في عالم ملئ باملشاكل والصراعات " .  

كـــما الـــتقت مـــارثـــا فـــي هـــذه الـــرحـــلة بـــالـــسيده روحـــا خـــانـــم كـــريـــمة حـــضرة عـــبدالـــبهاء  الـــتي تحـــدثـــت عـــن عـــلو 

وســـّمو مـــقام والـــدهـــا ومـــا كـــان يـــقوم بـــه فـــي حـــيفا مـــن مـــساعـــدة لـــلفقراء واملـــساكـــني وبـــالـــذات اثـــناء الحـــرب . 

والـتقت ايـضا عـدة مـرات بـالـدكـتور جـون اسـلمنت الـذي كـان مـريـضاً بشـدة وتـباحـثا مـعا حـول كـتاب " بـهاء 

اهلل والـــعصر الجـــديـــد " الـــذي اثـــنت عـــليه مـــارثـــا كـــثيراً نـــظراً النـــه كـــتاب شـــامـــل حـــول مـــبادئ وتـــعالـــيم وتـــاريـــخ 

واحـكام الـديـن الـبهائـي . فـي احـدى زيـاراتـها لـحضرة ولـي أمـراهلل اكـد لـها حـضرة املـولـى بـضرورة تـكريـس 

جـــهودهـــا لـــتبليغ أمـــر اهلل واطـــلعها عـــلى بـــعض بـــيانـــات حـــضرة    عـــبد الـــبهاء حـــول مســـتقبل ايـــران . غـــادرت 

مــارثــا الــى بــورســعيد حــيث ســكنت فــي فــندق لــعدة ايــام ثــم انــتقلت الــى مــنزل مــنّور خــانــم زوجــة احــمد يــزدي 

وهــي أصــغر بــنات حــضرة عــبدالــبهاء وظــلت هــناك أربــعة أيــام وأثــنائــها وصــلتها رســالــة وفــي حــاشــيتها كــتب 

لها حضرة شوقي مايلي :  

" عــزيــزتــي   مــارثــا ، إن نــفحات زيــارتــك قــد اثــرّت فــينا كــثيراً . ومــع مــرور الــوقــت فــانــنا نــشعر بــقوه مــحبتك 

الـنافـذه وخـلوصـك لخـدمـة أمـره الـعزيـز . بـاالصـالـة عـن نـفس وبـالـنيابـة عـن االسـرة الـتي تـّحبك كـثيراً فـانـني 

أعــرب لــكم عــن خــالــص شــكرنــا لــجهودك الــعظيمة وتــقديــرنــا الــقلبي النــجازاتــك الــكبيره . كــما نــدعــو لــصحتك 

وسالمتك وسعادتك وتوفيقك الروحي . انِك دائما معنا اينما كنِت . "   

غـادرت الـسفينه املـقلة ملـارثـا روت مـيناء بـورسـعيد يـوم 15 ايـار / مـايـو عـام 1925 مـتجهة إلـى سـويسـرا فـي 

أول رحــلة لــها إلــى أوربــا . وصــلت الــسفنية مــيناء جــنوى   Genoa  فــي ايــطالــيا ثــم غــادرت بــراً إلــى فــرنــسا 

ومــنها الــى ســويســرا . اســتقرت فــي مــديــنه جــنيف واخــذت شــقة بــقيمة 54 دوالر بــالشهــر وعــندمــا كــانــت فــي 

مــصر اهــدى لــها االحــباء قــدر نــحاس خــاص بــالــقهوة ( دلــة الــقهوه ) مــع ســته فــناجــني صــغيره واهــدى لــها 

االحــباء فــي اســترالــيا قــدر شــاي وكــانــت تســتخدمــها فــي هــذه الــرحــله . خــالل ايــام اتــصلت مــارثــا بــاالحــباء 

وبـاعـضاء مـنظمة اسـبرانـتو . كـانـت حـريـصة مـارثـا عـلى اتـقان لـغة االسـبرانـتو ايـمانـا مـنها ان هـذه الـلغة هـي 

االكـثر تـداوال فـي اوربـا وتسـتطيع بـواسـطتها تـبليغ امـر اهلل بـشكل اوسـع ولهـذا شـاركـت فـي عـدد مـن دروس 

لـغة االسـبرانـتو . كـما شـاركـت ومـعها الـسيده جـولـيا كـلفر مـن الـواليـات املتحـده كـمندوبـني عـن الـديـن الـبهائـي 
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فــي املــؤتــمر الــسابــع عشــر لــلغة االســبرانــتو الــعاملــيه الــذي حــضرة ثــمانــمائــة مــندوب مــن شــتى بــقاع الــعالــم 

بـاالضـافـة الـى االلـوف مـن االسـبرانـتو الـذيـن اشـتركـو فـي املـؤتـمر . الـقت مـارثـا كـلمة فـي املـؤتـمر حـول طـبيعة 

الـديـن الـبهائـي واهـدافـه ومـبادئـه وتـاريـخه والـقى الـدكـتور الـبرت مـولـشكل مـن احـباء املـانـيا     – شـتوتـغارت 

كـلمة حـول الـلغة الـعاملـيه املـساعـدة الـتي تحـدث عـنها حـضرة بـهاء اهلل وقـد اصـبح الـدكـتور مـولـشكل فـيما بـعد 

ضـمن كـوكـبة ايـادي امـر اهلل الـذيـن عـينهم حـضرة ولـي امـراهلل . واملـلفت لـلنظر ان صـورة حـضرة عـبد الـبهاء 

وصــورة الــدكــتور زامــنهوف الــذي اوجــد لــغة االســبرانــتو قــد عــلقتا فــي الــصالــة الــرئــيسيه لــلمؤتــمر . كــما ان 

ابنتى الدكتور زامنهوف كانا ضمن حضور املؤتمر . 

قـــضت مـــارثـــا فـــي جـــنيف مـــدة ســـتة اشهـــر ولـــم يـــكن صـــحتها عـــندئـــذ عـــلى مـــا يـــرام ثـــم غـــادرت الـــى زوريـــخ 

ووصــلتها فــي اكــتوبــر 1925 وهــناك عــلى الــرغــم مــن اعــتالل صــحتها الــقت مــحاضــرة بــاالســبرانــتو وكــانــت 

نـاجـحة . ثـم غـادرت سـويسـرا مـتجهة نـحو شـتوتـغارت فـي املـانـيا ثـم فـرانـكفورت ثـم مـديـنة فـينا فـي الـنمسا . 

فـي كـل محـطة مـن هـذه املحـطات كـانـت تـلتقي بـرجـال الـفكر واملـعرفـة واملـدرسـني ورجـال االعـمال وتحـدثـهم عـن 

الـديـن الـبهائـي وتـعالـيمه . ومـا كـان يـسعدهـا فـي هـذه الـرحـلة لـقائـها بـاالفـراد الـذيـن تشـرفـوا بـحضور حـضرة 

عـبد الـبهاء قـبل اكـثر مـن ثـالثـة عشـر سـنه والتحـدث مـن نـفس املـكان الـذي تحـدث فـيه حـضرتـه . فـي اواخـر 

شهـر ديـسمبر 1925 وصـلت مـارثـا مـديـنة بـودابسـت فـي هـنغاريـا وسـكنت ملـدة تـسعة ايـام فـي نـفس الـفندق 

الـذي سـكن فـيه حـضرة       عـبد الـبهاء اثـناء زيـارتـه لـبودابسـت وتحـدثـت فـي عـدة مـنظمات وانـديـة عـن االمـر 

املـــبارك وقـــد تجـــمع جـــمهور غـــفير مـــن الـــناس ايـــنما تـــواجـــدت شـــوقـــا لـــالســـتماع الـــيها والـــكثير دعـــوهـــا لـــزيـــارة 

مــنازلــهم وقــد لــبت دعــوة الــبعض مــنهم  فــقط ولــكن الــكثير اتــوا الــى الــفندق ملــعرفــة املــزيــد مــن تــعالــيم حــضرة      

بـــهاء اهلل . فـــي اواســـط شهـــر يـــنايـــر 1926 غـــادرت هـــنغاريـــا بـــواســـطة الـــقطار الـــى بـــلغاريـــا ثـــم صـــربـــيا ثـــم 

وصلت الى بوخارست عاصمة رومانيا حيث كان لها وقفة تاريخية هناك .

في رومانيا : 

       كـانـت رومـانـيا دولـة مـلكيه دسـتوريـه يـحكمها املـلك فـرديـنانـد االول وزوجـته املـلكه مـاري مـنذ عـام 1914 

وقـد عـانـت هـذه املـلكيه مـن صـراعـات سـياسـية فـي العشـريـنات مـن الـقرن العشـريـن . املـلكه مـاري تنحـدر مـن 

سـاللـة مـلكية بـريـطانـيه حـيث انـها حـفيدة املـلكة فـكتوريـا مـن جـانـب والـدهـا ومـن جـانـب والـدتـها تـعتبر حـفيدة 

الـكسندر الـثانـي قـيصر روسـيا . واملـلفت لـلنظر ان كـال املـلكني فـكتوريـا والـكسندر الـثانـي إسـتلما لـوحـا ًمـن 
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حـضرة بـهاء اهلل واحـترمـا مـا جـاء بـه ولـم يـعارضـا االمـر املـبارك . كـانـت مـارثـا تـواقـه لـتبليغ أمـراهلل الـى املـلكه 

مـاري ولـكن كـانـت املـلكه انـذاك فـي حـالـة حـداد ولـم تـكن بـاسـتطاعـتها اسـتقبال أي شـخص . لـم تـيأس مـارثـا 

وقـامـت بـكتابـة رسـالـة الـيها ومـعها صـورة حـضرة عـبد الـبهاء وكـتاب " بـهاء اهلل والـعصر الجـديـد " .  جـاءهـا 

الــرد مــن قــصر املــلكه فــي الــيوم الــتالــي بــان املــلكه تــرغــب بــاســتقبالــها . الــتقت مــارثــا بــاملــلكه يــوم 31 يــنايــر 

1926 فـي قـصرهـا خـارج بـوخـارسـت وقـد رحـبت بـها بـكل حـرارة وتـقول مـارثـا روت ان هـذا الـلقاء هـو االكـثر 

اهـــمية فـــي حـــياتـــها بـــعد لـــقائـــها بـــالـــورقـــة املـــباركـــه الـــعليا . اخـــذت مـــعها لـــوح الـــوديـــان الســـبع وكـــتابـــني بـــلغة 

االسـبرانـتو بـاالضـافـة الـى زجـاجـة عـطر . تـصف مـارثـا روت لـقائـها بـاملـلكه بـالـكلمات الـتالـيه : طـلبت مـني ان 

اكـلمها عـن املـبادئ الـبهائـيه وقـالـت انـها عـالج ملـشاكـل الـعالـم وانـها قـرأت الـكتاب الـذي سـبق ان ارسـلته لـها . 

لقد عشقت هذه امللكه وشعرت بمحبة وسعادة شديدة اتجاهها . كانت زيارة ناجحه وموفقه " 

قـرأت املـلكه مـاري الـكتب الـبهائـيه املهـداة الـيها وانجـذبـت لـلتعالـيم املـباركـه واعـربـت عـن ايـمانـها بـحضرة بـهاء 

اهلل ، وقـــد انتشـــر الـــخبر فـــي الـــدول املـــجاورة كـــما وصـــل الـــخبر الـــى مـــديـــنة كـــمبردج ســـبرنـــج فـــي بنســـلفانـــيا 

مــــوطــــنها االصــــلي ونشــــر الــــخبر فــــي الجــــرائــــد املحــــليه وعــــلى صــــفحات كــــبيره كــــما نشــــر الــــخبر فــــي املجــــلة 

الــبهائــيه  S tar Of the West  ( نجــم مــن الــغرب ) . كــما قــامــت املــلكه نــفسها بــكتابــة مــقاالت عــديــدة حــول 

االمـر املـبارك تشـرح فـيها الـتعالـيم الـبهائـيه وتـدعـو الـناس الـى دراسـتها وفـحصها . نشـرت اول مـقالـة لـها فـي 

شهـر مـايـو عـام 1926 كـما تـم تـرجـمة مـقاالتـها الـى الـلغات الـصينيه والـيابـانـيه ونشـرت فـي تـلك الـدول . جـاء 

فـي احـدى هـذه املـقاالت مـا يـلي : " جـاءتـني امـرأه فـي أحـد االيـام وقـدمـت لـي كـتابـا . لـقد كـان كـتابـا عـظيما 

النـــه يتحـــدث عـــن املـــحبة والـــخير والـــقوة والجـــمال    … الـــصفحات كـــانـــت تتحـــدث عـــن الســـالم وكـــيف يـــمكن 

الــوصــول الــيه   … وكــانــت تتحــدث عــن نــبذ االحــقاد والــنزاعــات والــشكوك والــتعصبات   … ان رســالــة بــهاء 

اهلل وابــنه عــبد الــبهاء هــي الــحقيقة الــتي ال يــمكن لــها اال ان تــترســخ وتنتشــر  … اذا وصــل الــى اســماعــكم 

اســـم بـــهاء اهلل وعـــبد الـــبهاء ال تـــتجاهـــلوا اثـــارهـــما وكـــتابـــاتـــهما . ابـــحثوا فـــي كـــتبهم ودعـــوا كـــلماتـــهم الـــعظيمة 

والســلميه املــليئة بــاملــحبة تــنفذ الــى اعــماق قــلوبــكم وعــقولــكم . قــد يــكون االنــسان مــشغوال فــي يــومــه وال وقــت 

لــديــه لــديــن ، او عــنده ديــنه الــخاص ولــكن تــعالــيم هــاذيــن الــشخصني الــعظيمني منسجــم مــع جــميع االديــان 

ومؤيد لهم  … "  

إن إيـمان املـلكه مـاري مـلكه رومـانـيا بـاالمـر املـبارك يـعتبر حـدثـا تـاريـخيا هـامـا بـالنسـبة لـلديـن الـبهائـي ، فـهي 

اول مــلكه تــعرب عــن اعــجابــها بــل وايــمانــها بــما جــاء بــه حــضرة بــهاء اهلل ، وقــد اســعد هــذا الــنبأ حــضرة ولــي 
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أمـراهلل كـثيراً وذكـر مـحامـدهـا ونـعوتـها فـي الـعديـد مـن تـوقـيعاتـه ورسـائـله الـصادره الـى الـبهائـيني فـي الشـرق 

والـــغرب . جـــاء فـــي تـــوقـــيع نـــوروز 101 بـــديـــع الـــصادر بـــمناســـبة مـــرور قـــرن واحـــد عـــلى اعـــالن دعـــوة حـــضرة 

الباب الكلمات التاليه :

[ تـزامـن اعـالن انـفصال شـريـعة حـضرة بـهاء اهلل مـع ايـمان املـلكة الـخيره ذي الـخصال الحـميدة الـى االمـر 

املـــبارك مـــما زاد مـــعه شهـــرة االمـــر االلـــهي . لـــقد انجـــذب الـــقلب الـــصافـــي لـــتلك املـــلكة املـــيمونـــة حـــفيدة مـــلكة 

بــريــطانــيا وامــبراطــور الــروس الــلذيــن ارســل لــهما جــمال الــقدم عــندمــا وصــل الــسجن االعــظم تــوقــيعا كــريــما 

وفـخيما ، انجـذب قـلبها الـى الـتعالـيم الـسماويـة نـتيجة ملـطالـعتها الـكتب االمـريـة والتحـدث والـتباحـث مـع تـلك 

الــنفس املــنقطعه الــزكــيه وقــبسة نــار مــحبة اهلل حــيث اشــرقــت اثــارهــا الــبهية فــي الــعالــم وانتشــرت عــلى بــسيط 

الـغبراء . ولـم يـمض طـويـال حـتى قـامـت هـذه املـلكه وبـمبادرة مـن نـفسها عـلى نشـر االمـر املـبارك فـي جـرائـد 

وصــحف االقــالــيم الشــرقــيه والــغربــية عــلى الــرغــم مــن نــفوذ رجــال الــكنيسه وارتــباطــهم بــالــبطريــق االعــظم فــي 

عـاصـمة بـلدهـا . فـقد قـامـت بـالحـديـث بـاسـلوب بـديـع وبـيان فـصيح وشـجاعـة ال نـظير لـها عـن املـقام الـشامـخ 

لجـــــمال الـــــقدم ورســـــالـــــة الـــــرســـــول االكـــــرم وعـــــلو وســـــمو االمـــــر املـــــبارك . كـــــما ارســـــلت مـــــكاتـــــيب مـــــتعدده الـــــى 

اصـدقـائـها واحـبائـها والـى أمـها الـروحـانـية تـعبر فـيها عـن اعـجابـها بـالـتعالـيم االلـهية وطـلبت كـتبا أمـريـة مـن 

لــندن وانــشغلت خــالل ســنني عــديــده بــمطالــعتها والــتفحص فــي تــلك االثــار الــنفيسه وحــصلت عــلى قــدر وافــر 

مـــن مـــاء الـــحياة . ثـــم شـــدت الـــرحـــال مـــع ابـــنتها لـــزيـــارة وطـــواف املـــقامـــات املـــقدســـة واعـــلنت ذلـــك فـــي جـــرائـــد 

وصــحف الشــرق والــغرب . وصــلت مــديــنة حــيفا املــباركــه ولــكنها مــنعت مــن تــحقيق مــقصدهــا ومــرامــها نــتيجة 

لـنفوذ الـسياسـيني وقـد عـبرت فـي رسـالـة عـن اسـتيائـها واسـفها لـذلـك . وفـي رسـالـة كـتبتها هـذه املـلكه االديـبه 

الـفاضـله جـاءت هـذه الـعبارات الـراقـيه : " احـدثـت رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء نـورانـية عـظمى 

فـــي وجـــودي . ان هـــذه الـــبشارة    … مـــثل الـــبذره قـــد نـــبتت فـــي قـــلبي . امـــا ابـــنتي الـــصغيره فـــانـــها تـــشعر 

بــتقويــه روحــها وراحــة نــفسها مــن تــعالــيم هــذيــن الــشخصني الــعزيــزيــن الــعظيمني . انــني ومــعي ابــنتي نــعمل 

عـلى نـقل هـذه الـرسـالـة الـى كـل وضـيع وشـريـف وكـلما ابـلغنا شـخصا الـرسـالـة فـان االنـوار تسـطع مـن وجـهه 

بــكل ضــياء    … بــعض الــزمــالء يــتعجبون مــني وال يــوافــقون عــلى شــجاعــتي فــي اعــالء هــذه الــكلمات النــها 

ليســت مــن عــادة املــلوك فــي الــعالــم ولــكن روحــي قــد تحــرك بــطريــقه ال اســتطيع بــها مــقاومــة نــفسي مــن هــذا 

االقـــدام " فـــي اعـــالنـــها االول ألهـــل الـــعالـــم تحـــدثـــت هـــذه املـــلكة الـــسعيده بهـــذه الـــنصيحة الـــعظيمة : " كـــلما 

وصــل الــى ســمعكم اســم حــضرة بــهاء اهلل أو عــبدالــبهاء ال تــغفلوا عــن الــتمّعن فــي آثــارهــما بــل تــعمقوا فــي 
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آثـارهـما وكـتبهما واجـعلوا كـلماتـهما وتـعالـيمهما الـجاذبـة للسـالم واملـحبة تـتمكن فـي اعـماق قـلوبـكم مـثلما هـي 

راســــخة فــــي قــــلبي " وفــــي بــــيانــــاتــــها االخــــرى جــــاءت هــــذه الــــشهادة الــــكبرى : " ان الــــديــــن الــــبهائــــي يــــنادي 

بـالـصلح والسـالم ويـروج حـسن الـتفاهـم بـني االنـام   … رسـالـته هـي تـصديـق لـالديـان الـسماويـه ، ومـبادئـه 

تـوافـق الـخالفـات والـنزاعـات املـتماديـه لـلمذاهـب املـتعدده وروحـي تـعب ومجـروح مـن الحـمية الـجاهـليه التـباع 

هـــؤالء املـــذاهـــب فـــانـــني اتـــوجـــه الـــى الـــتعالـــيم الـــبهائـــيه حـــيث تـــلوح فـــي هـــذه الـــتعالـــيم الـــروح الـــحقيقية لـــلسيد 

املـسيح الـذي لـم يـعرفـه ولـم يـدركـه الـعديـد مـن الـناس     … مـن أجـل هـدايـة الـنفوس الـباحـثه عـن الـنور فـإن 

الـتعالـيم الـبهائـية مـثل النجـم الـدري الـذي يـرشـد لـلمعرفـة الـكامـلة واالطـمئنان والسـالم وخـير االنـسان … ان 

الـديـن الـبهائـي يـطمئن الـروح ويـعطي االمـل لـلقلب وان كـلمات االب الـسماوي هـي ، بـالـقياس الـى الـباحـثني 

عن الطمأنينه ، كالنبع في الصحراء القاحلة من بعد هيمان طويل. " ]  

كـــانـــت مـــارثـــا روت تـــقول ان لـــقائـــها بـــاملـــلكه مـــاري ثـــم ايـــمان هـــذه املـــلكه بـــامـــر حـــضرة بـــهاء اهلل قـــد اصـــابـــها 

بــالــفرح والــبهجة لــدرجــة انــها نــسيت كــل الــصعاب واملــشاق الــتي واجهــتها طــيلة الــسنوات املــاضــية . ان كــل 

ذلـك حـصل خـالل اسـبوع واحـد مـن وصـولـها لـبوخـارسـت وحـتى انـها رفـضت دعـوة وزيـر الـخارجـية الـرومـانـي 

اللـقاء مـحاضـرة فـي جـامـعة كـارول حـول الـتعالـيم االلـهية امـام اربـعمائـه مـدعـو ، وبـدال مـن ذلـك اقـترحـت مـارثـا 

روت ان تـقوم املـلكه بـالـقاء املـحاضـرة ولـكن لـم يـتحقق ذلـك . ثـم عـلمت بـعد ذلـك حـساسـيه وضـع املـلكه بـالـقيام 

بمثل هذا العمل .

باقي دول اوربا : 

غـادرت مـارثـا روت رومـانـيا ووصـلت مـديـنة صـوفـيا فـي بـلغاريـا فـي االسـبوع االول مـن شهـر شـباط / فـبرايـر 

عــام 1926 وامــضت اثــنى عشــر يــومــا هــناك كــانــت غــالــبيتها فــي الــجامــعات وبــني طــلبتها والــقت مــحاضــرة 

بـلغة االسـبرانـتو . ارسـلت كـتابـا عـن االمـر املـبارك ومـعها رسـالـة الـى املـلك بـوريـس الـثانـي مـلك بـلغاريـا الـذي 

كـان فـي الـثانـي والـثالثـني مـن الـعمر ولـكن االسـتجابـة لـم تـكن مـرضـية مـثلما حـدث فـي رومـانـيا . ثـم غـادرت 

بــــلغاريــــا ووصــــلت فــــينا عــــاصــــة الــــنمسا يــــوم 18 شــــباط / فــــبرايــــر 1926 وقــــد اصــــابــــها الــــتعب واالرهــــاق ثــــم 

اســــتراحــــت عــــدة ايــــام وواصــــلت ســــفرهــــا الــــى مــــديــــنة جــــنيف فــــي ســــويســــرا وهــــناك الــــتقت بــــابــــنتي الــــدكــــتور 

زمــنهوف مــؤســس لــغة االســبرانــتو واســتطاعــت الحــديــث مــعهم بــشكل اعــمق حــول رســالــة حــضرة بــهاء اهلل . 

ومــن هــناك ســافــرت الــى وارســو عــاصــمة بــولــندا ووصــلتها يــوم 11 ابــريــل 1926م وقــضت حــوالــي اســبوعــني 
�٥١



مــع االنــسه / لــيديــا زامــنهوف وهــي الــبنت الــصغرى لــلدكــتور زامــنهوف وشــرحــت لــها الــعناصــر املشــتركــه بــني 

الــبهائــيه وحــركــه اســبرانــتو الــتي كــانــت رائــجة انــذاك فــي اوربــا . كــما شــاركــت فــي اجــتماع كــبير فــي وارســو 

حول االسبرانتو وتحدثت فيه مارثا عن الدين البهائي واالسبرانتو . 

املحــطة الــتالــيه ملــارثــا روت كــانــت تــشيكوســلوفــاكــيا حــيث اخــبرت ســابــقا رئــيسها عــن مــجيئها وأرســلت لــه عــدة 

كــتيبات عــن الــبهائــيه ولــكن رئــيس الجــمهوريــة كــان عــندئــذ خــارج املــديــنه ولــكنه أوصــى بــأن يــرســل لــها ســياره 

لــكي تــأتــي الــى قــصر الــرئــاســة . وبــالــفعل اتــت مــارثــا روث الــى الــقصر وتحــدثــت ملــدة ســاعــتني مــع ســكرتــير 

رئــــيس الجــــمهوريــــة وامــــني املــــكتبات . والجــــديــــر بــــالــــذكــــر انــــها اشــــارت فــــي حــــديــــثها الــــى مــــسألــــة اضــــطهاد 

البهائيني في ايران وكانت تحاول الحصول على تعاطف ودعم املسئولني لها في هذه القضية . 

إعــتبرت مــارثــا روث إن ســكان بــلغاريــا وتــشيكوســلوفــاكــيا اكــثر شــعوب اوربــا روحــانــية وكــانــت تــأمــل أن يــقوم 

االحـــباء بـــتبليغ ســـكان هـــذه الـــدول . تـــعتبر الـــسيده لـــوزي كـــريـــغوري ، الـــبهائـــيه الـــبريـــطانـــيه الـــتي تـــزوجـــت 

الــبهائــي االمــريــكي لــويــس كــريــغوري اول مــن لــبت نــداء مــارثــا روت لــلتبليغ فــي هــذه الــدول ، وانــضمت لــها 

فـــيما بـــعد املـــبلغه / مـــاريـــون جـــاك مـــن كـــندا . تـــابـــعت مـــارثـــا رحـــالتـــها ووصـــلت مـــديـــنة هـــيج فـــي هـــولـــندا ولـــكن 

مـرضـت بشـده والزمـت الـفراش ولـم تسـتطع مـقابـلة أي شـخص ولـكنها ارسـلت الـى مـلكه هـولـندا  " لـوح هـيج 

" وكتاب " بهاء اهلل والعصر الجديد "  تأليف الدكتور اسلمنت . املحطة التاليه لها كانت بريطانيا .

في بريطانيا 

        وعـلى الـرغـم مـن اعـتالل صـحتها ولـكنها قـالـت " مـا ان وصـلت لـندن حـتى تـحسنت صـحتى قـليال ، ان 

ذلــك كــله مــن تــاثــير الــدعــاء واملــناجــاة ".  كــانــت تــؤمــن مــارثــا بــتأثــير الــدعــاء عــلى قــيام االفــراد بــترويــج االمــر 

املـبارك . ان الـتأيـيدات االلـهية كـانـت تـحيط بـها ايـنما رحـلت وحـلت تـصديـقا لـلبيان املـبارك مـن حـضرة بـهاء 

اهلل فــي الــكتاب االقــدس : " ونـراكـم مـن افـقى االبـهى ونـنصر مـن قـام عـلى نـصرة امـري بـجنود 

من املأل االعلى وقبيل من املالئكة املقربني . "  

وصـلت مـارثـا روت بـريـطانـيا فـي اوائـل شهـر يـونـيو عـام 1926 وكـانـت ضـيفة عـلى انـي  وهـاري رومـر وهـما 

مــن احــباء نــيويــورك كــانــا يــقيمان فــي لــندن . بــعد عــدة ايــام غــادروا ســويــا الــى مــديــنتي مــانشســتر وبــورمــوث 

حــيث قــابــلوا االحــباء وتحــدثــت مــارثــا مــعهم وحــثتهم عــلى خــدمــة أمــر اهلل . ان مــا يــميز خــدمــات فخــر املــبلغني 
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واملــبلغات االنــسه مــارثــا روت هــو الــتنوع والــشجاعــة الــتي قــلما نجــدهــما فــي شــخص واحــد . فــي بــريــطانــيا 

قـــامـــت بـــارســـال اكـــثر مـــن مـــائـــتي رســـالـــة الـــى الـــصحف واملـــجالت واالنـــديـــة واملـــنظمات حـــول مـــا يـــتعرض لـــه 

االحــباء فــي مهــد امــر اهلل مــن مــضايــقات ومــشاكــل . هــذه الــرســائــل كــانــت لــها وقــع ايــجابــي فــي الــكثير مــن 

الحاالت . 

مـن املـؤتـمرات الـهامـة الـتي حـضرتـها مـارثـا اثـناء زيـارتـها لـبريـطانـيا هـو مـؤتـمر االسـبرانـتو الـذي عـقد يـوم 31 

يـــولـــيو عـــام 1926 واســـتغرق اســـبوعـــا . عـــقد هـــذا املـــؤتـــمر فـــي ادنـــبره بـــاســـكتلندا وحـــضره حشـــد غـــفير مـــن 

اتــباع الحــركــات الــديــنيه والــسياســيه واالجــتماعــيه املــتنوعــة مــن شــتى بــقاع الــعالــم . فــي هــذا املــؤتــمر وثــقت 

مـارثـا روت عـالقـاتـها مـع قـسيس كـاثـولـيكي مـن رومـانـيا اسـمه ابـي انـدريـوجـي وهـو أحـد مـشاهـير الـعالـم فـي 

االسـبرانـتو واصـبح فـيما بـعد مـن املـحبني واملـعجبني بـالـديـن الـبهائـي . سـمح لـلبهائـيني بـالـقاء مـحاضـرتـني فـي 

املـؤتـمر وكـالهـما كـانـا فـي كـنيسة فـرىF ree Church فـي اسـكتلندا وهـي نـفس الـكنيسة الـتي تحـدث فـيها 

حــضرة عــبد الــبهاء عــام 1913م . فــي املــحاضــرة االولــى تحــدثــت مــارثــا روت عــن " االثــار االيــجابــية لــلديــن 

الـعاملـي "  ثـم جـاوبـت عـلى اسـألـة الـحضور . بـعد ذلـك عـرضـت صـوراً ملـديـنتي عـكا وحـيفا حـيث سـجن فـيهما 

االجـــساد الـــطاهـــرة لـــحضرة الـــباب وحـــضرة بـــهاء اهلل . املـــحاضـــرة الـــثانـــيه ادارتـــها مـــارثـــا روت وتحـــدث فـــيها 

الــبروفــسور ارنســت روجــرز االســتاذ فــي احــدى الــجامــعات االمــريــكيه عــن الــديــن الــبهائــي واهــدافــه وتــعالــيمه 

ومــبادئــه  وتــاريــخه . مــن بــني الــحضور كــانــت الــسيدة لــيدي بــلومــفيلد ، احــدى املــؤمــنات الــبريــطانــيات الــتي 

اسـتقبلت حـضرة عـبد الـبهاء فـي مـنزلـها عـام 1911 وايـضا مـن بـني الـحضور كـان ابـنتي الـدكـتور زمـنهوف 

وهما ليديا وصوفيا . 

رجـــــعت مـــــارثـــــا مـــــن اســـــكتلندا الـــــى لـــــندن وبـــــدأت بـــــالـــــتبليغ لـــــيال ونـــــهارا وقـــــابـــــلت الـــــسيد / مـــــاونـــــتفورت مـــــلز  

Mountfort Mills  الـذي جـاء مـن بـاريـس ملـساعـدتـها فـي الـتبليغ طـبقا لـتوصـية مـن حـضرة ولـي أمـراهلل . 

قــامــا مــعا بــزيــارة مــديــنة اكــسفورد الــتاريــخية ، املــكان الــذي درس فــيه حــضرة شــوقــي افــندي وتحــدثــا مــرتــني 

فـي احـدى كـلياتـها وقـّدمـا كـتب بـهائـيه الـى مـكتبتها . وفـي وقـت الحـق انـضم الـيهم جـورج تـاوزنـد الـذي كـان 

قـسيسا فـي كـاتـدرائـية سـانـت بـاتـرك فـي دبـلن وايـضا لـورا وهـيبولـيث دريـفوس بـارنـي مـن فـرنـسا . كـانـت لهـذه 

املجـــــموعـــــة لـــــقاء هـــــام مـــــع املســـــتشرق الـــــبروفـــــسور نـــــيكلسون مـــــن جـــــامـــــعة كـــــمبردج الـــــذي كـــــتب عـــــن الـــــبابـــــية 

والــبهائــية ، تــاريــخها ونــشأتــها وتــطورهــا واضــطهاد اتــباعــها . تحــدثــوا عــن الــبهائــيه ايــضا فــي لــجنة االديــان 

التابعة لعصبة االمم . 
�٥٣



رجــــع الــــسيد مــــونــــتفورت مــــلز الــــى بــــاريــــس واســــتمرت مــــارثــــا روت فــــي تــــنقالتــــها مــــن مــــديــــنة الــــى اخــــرى فــــي 

بــريــطانــيا . زارت مــانشســتر ومــكثت هــناك ثــمانــية ايــام ثــم عــادت الــى لــندن وبــاشــرت انشــطتها الــتبليغية . 

قــامــت بــطباعــة كــرت يــحتوى عــلى دعــوة عــامــة لــالســتماع الــى مــارثــا روت وهــي تــحكي عــن الحــركــة الــبهائــيه 

وعالقتها باملسيحية والحياة بعد املوت والسالم العاملي وقامت بتوزيعها في عشرات االندية والجماعات .

تـقول مـارثـا فـي مـذكـراتـها بـأن " الـبريـطانـيون شـعب مـحافـظ وبطيئ فـي اسـتيعابـه لـلتعالـيم الـبهائـيه ولـكن ان 

امـنوا يـصبحون بـهائـيون جـيدون . " كـانـت تـشعر بـالفخـر وهـي تـبلغ امـر اهلل لـلشعب الـبريـطانـي وتـعلم جـيدا 

بـان ارضـهم قـد تشـرفـت بـقدوم حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي امـر اهلل وبـالـتالـي لـها مسـتقبل عـظيم . كـانـت 

تــقول ان اســتقبال الــشعب الــبريــطانــي لــلديــن الــبهائــي لــم يــكن حــارا وشــديــدا مــثلما كــان فــي بــاقــي الــدول 

االوربــية ولــكن ان عــرفــوا حــقيقته وامــنو بــه فــانــهم ســيقومــون بــكل شــجاعــة وعــشق بــتوصــيله الــى ابــعد نــقاط 

الـعالـم بـنفس الـروحـية الـتي نشـروا بـها املـسيحيه . فـي شهـر اكـتوبـر عـام 1926 اجـرت االذاعـة الـبريـطانـيه 

B  BC  مـقابـلة مـع مـارثـا روت وسـألـتها عـن وجـهة نـظرهـا حـول املسـتعمرات الـبريـطانـيه املنتشـره فـي شـتى 

انـحاء الـعالـم وكـيف يـمكن الـتعامـل مـع هـذا االخـتالف والـتنوع الـكبير فـي الـثقافـة والـنوع والـجنس واالصـل . 

كان الرد ايجابيا متضمنا بعض التعاليم االلهيه .  

دول اخرى في اوربا :

 أمـــضت مـــارثـــا روت خـــمسة اشهـــر فـــي بـــريـــطانـــيا وغـــادرتـــها الـــى اســـبانـــيا والـــبرتـــغال بـــعد أن اســـتأذنـــت مـــن 

حـضرة ولـي امـر اهلل . وصـلت مـدريـد عـاصـمة اسـبانـيا فـي اوائـل شهـر نـوفـمبر 1926 وارسـلت رسـالـة الـى 

املـلك الـفونـسو الـثالـث عشـر . اسـتدعـيت الـى الـقصر املـلكي وقـابـلت سـكرتـير املـلك وقـدمـت لـه نـسخه مـن كـتاب 

" بـهاء اهلل والـعصر الجـديـد " ووعـد الـسكرتـير بـتقديـم الـكتاب الـى املـلك فـور وصـولـه . كـما قـدمـت كـتابـاً الـى 

الـــقائـــد الـــعسكري بـــريـــمو دي ريـــفيرو ولـــكن الـــتجاوب فـــي اســـبانـــيا بـــشكل عـــام كـــان ضـــعيفاً ، ولهـــذا قـــررت 

الـذهـاب الـى مـديـنة سـتوتـغارت فـي املـانـيا لـتمضية عـطلة الـكريـسمس بـناء عـلى دعـوة مـن صـديـقتها الـسيدة / 

جـولـيا كـلفر الـتي كـانـت تـملك مـنزال عـلى سـفح الـجبل مـطال عـلى مـديـنة سـتوتـغارت .  جـاءت مـارثـا الـى هـذا 

املــنزل وأمــضت فــتره لــلراحــة واالســتجمام والــعالج . مــن الــذكــريــات الــعاطــفية املــثيره لهــذه الــرحــلة هــو املــنام 

الــذي رأتــه مــارثــا فــي احــدى الــليالــي فــي هــذا املــنزل املــتواضــع حــيث رأت فــي املــنام ان أمــر اهلل الــعزيــز فــي 
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حـــالـــة تـــقدم وازدهـــار فـــي كـــل مـــكان وأبـــعد مـــن كـــل الـــتصورات . وعـــندمـــا اســـتيقظت مـــن الـــنوم صـــممت ان 

تقضي ما تبقى لها من عمر في خدمة أمر اهلل ونشره وترويجه .

املحـطة الـتالـية لـها فـي املـانـيا بـعد انـتهاء عـطلة الـكريـسماس كـانـت مـديـنة بـرلـني الـعاصـمة الـتي وصـلتها فـي 

يـنايـر عـام 1927 وتحـدثـت فـي اول يـوم مـن وصـولـها فـي احـد انـديـة االسـبرانـتو عـن الـديـن الـبهائـي وتـعالـيمه 

واحــكامــه ولــقيت اســتحسانــا مــن الجــمهور . كــانــت مــارثــا روت تــعتبر حــركــة االســبرانــتو وســيلة جــيده لنشــر 

الــتعالــيم املــباركــه وقــد نــجحت فــي ذلــك الــى حــد كــبير . كــما قــامــت احــدى املــجالت املــعروفــة فــي بــرلــني بــعمل 

مـــقابـــلة مـــع مـــارثـــا روت والـــبهائـــيه وقـــد نشـــر ذلـــك فـــي الـــصفحات االولـــى مـــنها . قـــابـــلت مـــارثـــا احـــباء بـــرلـــني 

وتـذكـروا ايـام وصـول حـضرة عـبد الـبهاء الـى املـديـنة ووضـعت لـهم تـسجيال صـوتـياً لـحضرة مـولـى الـورى وهـو 

يـقرأ مـناجـاة بـالـلغة الـفارسـية حـيث اسـتمتع الجـميع بـالـصوت املـلكوتـي الـعذب لـحضرتـه . الـقت مـارثـا بـعض 

املحاضرات في عدة اماكن من برلني وكان برفقتها الحبيبان هادي واني رومر من احباء برلني .  

كــانــت لــها وقــفة لــبضعة ايــام فــي مــديــنة هــامــبورج أيــضا . ومــما هــو جــديــر بــذكــره هــنا انــها تــلقت رســالــة مــن 

لـندن اثـناء وجـودهـا فـي هـامـبورج تـفيد بـأن الـبهائـيني فـي مـديـنة مشهـد االيـرانـية قـد أرسـلوا لـها هـديـة وهـي 

عــبارة عــن لــوح مــن حــضرة بــهاءاهلل ومــعه خــصلة مــن شــعره املــبارك وأيــضاً ســجاده لــلصالة . فــرحــت مــارثــا 

روت كــثيراً لهــذه الهــدايــا الجــميلة وانشــرح قــلبها بــاملــحبة والــسعادة لهــذا الــتقديــر مــن احــباء مشهــد وأرســلت 

لــهم الــرســالــة الــتالــية : " لــقد تــأثــرت بشــّده ولــم يــفرحــني مــنذ مــدة طــويــلة شئ بــقدر هــذه االشــياء املــرســلة مــن 

املــحفل الــروحــانــي ملشهــد . لــقد شــجعتني عــلى املــضي قــدمــاً  ،  ال أســتطيع أن أعــبّر عــن شــكري وتــقديــرى 

لهــذا الــلوح مــن حــضرة بــهاءاهلل وخــاصــة انــه تــزيــن حــولــه شــعراتــه املــباركــة .  انــني عــلى يــقني بــأن هــذا الــلوح 

ســـيؤثـــر عـــلى نـــمو االمـــر املـــبارك فـــي اوربـــا .  أشـــكركـــم مـــن صـــميم قـــلبي . "  ولـــكن فـــيما بـــعد اضـــطرت بـــيع 

السجادة لتسديد نفقات رحالتها .  

غـادرت مـارثـا بـرلـني ووصـلت كـوبـنهاجـن عـاصـمة الـدانـمرك يـوم 28 فـبرايـر 1927 واسـتقبلتها الـسيده يـوهـانـا 

سـورنـسن مـن احـباء الـدانـمرك الـتي كـانـت تفتخـر بـاسـتضافـة مـارثـا روت . قـامـت مـارثـا ويـوهـانـا مـعاً بـزيـارة 

ثـــالث جـــرائـــد مـــعروفـــة فـــي الـــدانـــمرك وقـــدمـــتا لـــهم صـــوراً لـــحضرة   عـــبد الـــبهاء وعـــدداً مـــن املـــقاالت االمـــريـــة 

بــالــلغتني االنجــليزيــة والــدانــمركــيه . بــعد ذلــك كــتبت مــارثــا روت رســالــة الــى مــلك ومــلكة وولــي عهــد الــدانــمرك 

وســلمت الــرســالــة الــى الــقصر املــلكي ومــعها ثــالثــه كــتب بــهائــيه . وبــعد يــومــني تــم نشــر املــقاالت فــي الجــرائــد 

ووصـل اسـم االمـر املـبارك الـى شـرائـح كـبيره مـن املـجتمع . كـما ألـقت مـحاضـرة بـعنوان  " الحـركـه الـبهائـيه 
�٥٥



وعـــالقـــتها بـــاملـــسيحيه " . امـــضت مـــارثـــا بـــعض الـــوقـــت فـــي كـــوبـــنهاجـــن كـــانـــت خـــاللـــها مـــشغولـــة بـــاســـتقبال 

الــضيوف وتــوضــيح الــحقائــق عــن االمــر االعــظم وشــرح رســالــة حــضرة بــهاء اهلل لــلعديــد مــمن ســمعوا وقــرأوا 

عــنها فــي الــصحف واملــجالت . واثــناء وجــودهــا ســمعت عــن انــعقاد مــؤتــمر فــي بــراغ عــاصــمة شكســلوفــاكــيا 

حـــول الســـالم بـــلغة االســـبرانـــتو واعـــدت نـــفسها لـــه . وصـــلت بـــراغ يـــوم 17 ابـــريـــل وشـــاركـــت فـــي هـــذا املـــؤتـــمر 

والـتقت اثـناء وجـودهـا فـي الـعاصـمة بـوزيـر الـخارجـيه الـدكـتور ادوارد بـنس الـذي افـتتح املـؤتـمر ودعـاهـا فـي 

وقـــت الحـــق الـــى مـــكتبه ، وعـــلمت فـــيما بـــعد ان وزيـــر الـــخارجـــيه ســـبق ان قـــرأ بـــعض الـــكتب الـــبهائـــيه واعـــجب 

بـــــها .  وتجـــــدر االشـــــارة الـــــى ان الـــــشاب فـــــوك اشـــــتنرV uk Echtner    يـــــعتبر مـــــن املـــــؤمـــــنني االوائـــــل فـــــي 

شكســلوفــاكــيا وهــو مــن الــذيــن اســتوعــبوا الــتعالــيم الــبهائــيه بــشكل جــيد وادركــوا اهــميتها إليــجاد عــالــم جــديــد 

تــسوده املــحبه والســالم ، هــذا الــشاب كــان يتحــدث خــمس لــغات وعــمره لــم يــتجاوز الــواحــد والعشــريــن ســنه 

وقــــام اثــــناء املــــؤتــــمر بــــالتحــــدث عــــن الــــديــــن الــــبهائــــي وتــــعالــــيمه وأحــــكامــــه ، كــــما إنــــه كــــان عــــضواً فــــي  رابــــطة 

االسبرانتو .

الى شمال اوربا :

املحــطة الــتالــيه ملــارثــا روت كــانــت دول الــبلطيق وهــي : لــيتوانــيا والتــفيا واســتونــيا . هــذه الــدول الــثالث كــانــت 

جــــــزءا مــــــن روســــــيا الــــــبيضاء حــــــتى عــــــام 1918 وبــــــعد ذلــــــك أصــــــبحت مســــــتقلة الــــــى حــــــد مــــــا حــــــتى اواخــــــر 

العشــــريــــنات ولــــكن الــــثورة الــــبلشيفيه ضــــمتها بــــالــــقوة واصــــبحت جــــزءا مــــن االتــــحاد الــــسوفــــيتي حــــتى اوائــــل 

الــتسعينات عــندمــا  تــفكك االتــحاد الــسوفــيتي واســتقلت الجــمهوريــات الــتابــعة . اول تــوقــف لــها كــان كــوفــنو 

Kovno   عـاصـمة التـفيا حـيث الـتقت بـوزيـر الـخارجـيه ومـن خـاللـه ارسـلت عـدة كـتب الـى رئـيس الجـمهوريـه . 

زارت ايـــضا جـــامـــعة التـــفيا والـــتقت بـــأحـــد االســـاتـــذه الـــذي كـــان خـــريـــجا مـــن جـــامـــعة شـــيكاغـــو والـــتقت ايـــضا 

بـاعـضاء نـادي االسـبرانـتو الـذيـن اعـدوا لـها مـحاضـرة عـامـة . كـان تـوقـفها فـي التـفيا قـصيرا وبـعد ذلـك قـررت 

الـسفر الـى مـديـنة ريـفال Reval  عـاصـمة اسـتونـيا الـتي وصـلتها فـي بـدايـة شهـر مـايـو عـام 1927 . الـتقت 

فـور وصـولـها بـأربـعة مـن رواد االسـبرانـتو حـيث جـاءوا الـى فـندقـها الجـراء مـقابـلة مـعها . بـعد ذلـك ارسـل لـها 

وزيـر الـخارجـيه سـياره خـاصـة لـتكون تـحت تـصرفـها وفـي املـقابـل ارسـلت مـارثـا روت بـعض الـكتب االمـريـة لـه 

وايـضا لـلقنصل االمـريـكي . أعـد نـادي االسـبرانـتو جـلسة عـامـه كـبيره لـها فـي الـعاصـمة ريـفال تحـدثـت فـيها 

عـن االمـر االلـهي .  كـانـت مـارثـا روت تـضع هـذا الـبيان املـبارك دائـماً نُـصب أعـينها : " ان انـصروا ربـكم 
�٥٦



الــرحــمن بــسيوف الــحكمة والــبيان وان هــذا شــأن االنــسان ومــن دون ذلــك ال يــنبغي هلل املــلك 

السبحان . " 

بــعد دول الــبلطيق قــررت مــارثــا الــسفر الــى الــنرويــج والــسويــد الــلتان تــقعان فــي اقــصى شــمال اوربــا . فــي 

الــــطريــــق تــــوقــــفت فــــي مــــديــــنه بــــروســــل   Brussels   وكــــان ذلــــك فــــي اواســــط شهــــر يــــولــــيو عــــام 1927 وقــــد 

أصــابــتها وعــكة صــحية اضــطرت ان تــالزم الــفراش لــعدة ايــام مــع حــرارة الــصيف . بــعد تــماثــلها لــلشفاء تــم 

تـــرتـــيب مـــؤتـــمر لـــها فـــي بـــروســـل حـــيث تحـــدثـــت عـــن مـــبادئ وتـــعالـــيم الـــديـــن الـــبهائـــي وايـــضا ابـــلغت الـــحضور 

تــــحيات حــــضرة ولــــي امــــر اهلل . كــــان حــــديــــثها بــــالــــلغة االنجــــليزيــــه وكــــانــــت هــــناك تــــرجــــمة فــــوريــــة الــــى الــــلغة 

الـفرنـسيه . بـعد ذلـك غـادرت الـى مـديـنة دانـزج  Danzig  الـتي كـانـت ضـمن املـانـيا انـذاك ولـكنها الـيوم تـقع 

فــي بــولــندا وتــعتبر مــن مــدنــها الــرئــيسية . كــان هــدفــها الــرئــيسي مــن زيــارة دانــزج هــو املــشاركــه فــي املــؤتــمر 

الــتاســع عشــر الــعاملــي لــالســبرانــتو فــي الــفتره مــا بــني 28 يــولــيو حــتى 3 اغســطس عــام 1927 . كــان ملــارثــا 

روت دور هـــام وفـــعال فـــي االعـــداد لهـــذا املـــؤتـــمر وقـــد اخـــذ الـــكثير مـــن وقـــتها وخـــاصـــة ان املـــؤتـــمر ســـيحتفل 

بــــالــــيوبــــيل الــــفضي لــــالســــبرانــــتو ، أي مــــرور خــــمس وعشــــريــــن ســــنة عــــلى تــــأســــيسه وســــتغرس شجــــره بهــــذه 

املـناسـبة . طـلبت مـارثـا روت مـن حـضرة ولـي امـر اهلل ان يـرسـل لـها بـعضا مـن تـراب الـعتبة املـقدسـة لـكل مـن 

حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة الــباب وحــضرة عــبد الــبهاء وايــضا طــلبت مــن الــسيد روي ويــلهم بــعضا مــن تــراب 

الحديقة التي تحدث فيها حضرة عبد البهاء في مدينة وست انجلوود بوالية نيوجرسي عام 1912 .

هــذا املــؤتــمر هــو ثــالــث مــؤتــمر لــالســبرانــتو تــشارك فــيه مــارثــا روت وثــالــث مــرة تتحــدث فــيه عــن االمــر املــبارك 

بـــشكل رســـمي . فـــي جـــلسة االفـــتتاح قـــرأت رســـالـــة حـــضرة ولـــي امـــر اهلل لـــلمؤتـــمر وتـــحيات واشـــواق الـــهيكل 

االطهــر لــلمشاركــني ، ثــم كــانــت جــلستني فــي املــؤتــمر خــاص للحــديــث عــن الــبهائــيه . الجــلسة االولــى تحــدث 

فـيها الـدكـتور ارنسـت كـليمك رئـيس مـنظمة االسـبرانـتو فـي املـانـيا الـذي آمـن حـديـثا بـاالمـر املـبارك وقـد أدارت 

هـذه الجـلسة مـارثـا روت بـنفسها وشـعرت بـغبطة كـبيره مـن حـديـث الـدكـتور كـليمك . أمـا الجـلسة الـثانـية فـقد 

تحدثت مارثا عن " الدالئل البهائيه العلمية حول الحياة بعد املوت " .      

هــذا وقــد اجــرى مــراســم االحــتفال الــخاص بــغرس الشجــرة بــمناســبة الــيوبــيل الــفضي فــي حــضور عــدد مــن 

االحــباء وغــيرهــم وتــم وضــع الــتراب املــقدس الــذي وصــل مــن حــيفا وايــضا مــن الــواليــات املتحــده مــع تــراب تــلك 

الشجـره وكـان احـتفاال جـميال وبـديـعاً مـشحونـا بـالـروحـانـيه . ان املـشاركـه فـي مـؤتـمرات مـثل هـذه كـانـت تـعتبر 

بــالنســبة ملــارثــا فــرصــة ثــمية لــلتعرف عــلى اكــبر عــدد مــن الــناس ، مــن خــلفيات ثــقافــيه واجــتماعــيه مــختلفه ، 
�٥٧



وتــعريــفهم بــالــديــن الــبهائــي ومــبادئــه واحــكامــه الــسامــيه ، وايــضا فــرصــة لــلقاء االصــدقــاء واالحــباء وتجــديــد 

أواصـــــر املـــــحبه وااللـــــفة بـــــينهم . لـــــم يـــــكن هـــــّمها فـــــي أي يـــــوم ســـــوى تـــــبليغ امـــــر اهلل الـــــى شـــــريـــــحة اكـــــبر مـــــن 

املـجتمع ، ولـم يـفرحـها شيئ سـوى انجـذاب عـدد اكـبر مـن الـناس الـى الـكلمة االلـهية الـخالقـه لـحضرة بـهاء 

اهلل .

غـادرت مـارثـا روت دانـزج فـور االنـتهاء مـن املـؤتـمر وذهـبت بـالـقطار الـى جـنيف بـدعـوة مـن صـديـقتها الـعزيـزه 

جـولـيا  كـلفر  Julia Culver   فـي الـطريـق تـوقـفت ملـدة يـوم واحـد فـي مـديـنة بـرلـني لـزيـارة االحـباء . وفـي هـذه 

الـزيـارة الـتقت بـالـحبيب / بـديـع اهلل محـمود زاده مـن االحـباء االيـرانـيني املـهاجـريـن فـي روسـيا الـذي شـجعها 

عــــلى املجئ الــــى روســــيا ولــــكن الــــظروف الــــسياســــية واالجــــتماعــــية لــــم تــــكن مــــواتــــيه لــــزيــــارة ذلــــك الــــبلد وعــــلى 

االخــص ان االحــباء هــناك بــدأوا يــعانــون مــن مــضايــقات الســلطات الــسوفــيتيه .  وصــلت مــارثــا جــنيف ، هــذه 

املـديـنة الـتي تـضم اكـثر مـن ثـالثـمائـه مـنظمة دولـية ويـأتـيها الـزائـريـن مـن شـتى بـقاع الـعالـم وكـانـت فـرصـة لـها 

لــتعريــف االمــر املــبارك الــى اكــبر عــدد مــن الــناس ومــن كــافــة الــجنسيات . اقــامــت فــي مــنزل صــديــقتها جــولــيا 

كــلفر والــتقت بــعدد مــن االحــباء مــن الــواليــات املتحــده وقــضت شهــر اب / اغســطس فــي كــتابــة املــقاالت وفــي 

شهـــر ســـبتمبر الـــقت عـــدة خـــطب ومـــحاضـــرات فـــي املـــركـــز الـــبهائـــي والـــتقت بـــعدد كـــبير مـــن االحـــباء وغـــيرهـــم 

وكانت فرصة جيده لتعريف االمر املبارك .

ومــما جــديــر بــذكــره هــنا ان فخــر املــبلغني واملــبلغات الــسيدة الــعزيــزة مــارثــا روت اعــطت خــالل جــميع رحــالتــها 

مـــئات الـــكتب والنشـــرات والـــكتيبات الـــبهائـــيه الـــى الـــعديـــد مـــن الـــنفوس ، كـــما ذكـــر ســـابـــقا ،  وبـــالـــطبع فـــإن 

مخــزونــها مــن هــذه الــكتب كــان يــنفد وكــانــت تشــتري مــن مــالــها الــخاص ومــن مــساعــدة الــبعض احــيانــا ولــكن 

اولـويـتها كـان تـأمـني أكـبر قـدر مـن الـكتب مـعها حـيثما رحـلت وتـواجـدت ومـع ذلـك فـقد كـانـت دومـا تـعانـي مـن 

نـقص فـي الـكتب وعـندمـا عـلم حـضرة ولـي امـر اهلل بهـذا املـوضـوع ارسـل الـرسـالـة الـتالـية الـى الـبهائـيني فـي 

الـــغرب يـــناشـــدهـــم مـــساعـــدتـــها ، حـــيث جـــاء فـــي الـــرســـالـــة : " انـــني انـــاشـــد جـــميع افـــراد املـــؤمـــنني واملـــحافـــل 

الـروحـانـيه ان يـساعـدوا بـكل امـكانـياتـهم هـذه الـنفس الـثمينه ويـؤازروهـا ويـتجاوبـوا بسـرعـة لـكل مـا تـطلبه بـني 

الـحني واالخـر مـن االحـباء فـي كـل مـكان وأن يـسعى االحـباء أن يـصلوا إلـى مسـتواهـا الـعالـي الـذي وصـلت 

الـيه ، وأن يـدعـوا  لـها مـن أعـماق قـلوبـهم حـتى تسـتمر فـي خـدمـاتـها الـنبيله لـالمـر املـبارك . " تـجاوبـا مـع هـذا 

النداء تم ارسال عشرات الكتب لها اينما تواجدت في العالم .   
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اللقاء الثاني مع ملكة رومانيا :  

غــادرت مــارثــا روت جــنيف يــوم 17 ســبتمبر عــام 1927 وتــوجهــت الــى بــوخــارســت عــاصــمة رومــانــيا لــتلتقي 

لـلمرة الـثانـيه بـاملـلكه مـاري . وصـلت مـارثـا بـوخـارسـت وقـد عـلمت فـور وصـولـها بـان املـلك فـرديـنانـد زوج املـلكه 

مــاري قــد تــوفــي يــوم 20 يــولــيو عــام 1927 وبــالــتالــي كــانــت املــلكه فــي حــالــة حــداد ولــم تــكن تســتقبل أحــدا 

ســوى افــراد اســرتــها . كــان محــل اقــامــة املــلكه هــو قــصرهــا الــصيفي فــي مــنطقه ســيناي الجــميلة والــخالبــة 

Sinaia  الـــتي تـــقع فـــي مـــنطقة جـــبلية وتـــبعد حـــوالـــي اربـــع ســـاعـــات بـــالـــقطار مـــن بـــوخـــارســـت . قـــررت مـــارثـــا 

الـــسفر ملـــقابـــلتها وذهـــبت الـــى محـــطة الـــقطار ومـــعها حـــقيبتني . وفـــي املحـــطة وبـــصوره مـــفاجـــأه ســـرق أحـــد 

الــلصوص أحــدى حــقيبتيها وفــّر هــاربــاً . كــان بــامــكانــها مــطاردة الــلص ولــكنها فــكرّت إن فــعلت ذلــك فــسوف 

يـفوتـها الـقطار وبـالـتالـي يـفوتـها الـلقاء مـع املـلكه وهـو االهـم ، ولهـذا قـررت نـسيان املـوضـوع واالتـكال عـلى اهلل 

العلي القدير ، فهو املعني والحافظ واملعطي في جميع االحوال .

 وصــلت مــارثــا مــنطقة ســيناي وتــوجهــت نــحو قــصر املــلكه الــذي كــان يــقع فــي مــنطقة جــميلة جــدا ذات طــبيعه 

ســاحــرة وبــجانــبه كــنيسه عــادة مــا كــانــت افــراد االســرة الــحاكــمه يــذهــبون الــيها لــلصاله والــعباده . لــقد كــانــت 

مـــارثـــا تـــواقـــه لـــلقاء اول مـــلكه آمـــنت بـــاالمـــر املـــبارك وأول مـــلكه كـــتبت فـــي الـــصحافـــة عـــن املـــبادئ والـــتعالـــيم 

الـسامـية لـحضرة بـهاء اهلل . كـانـت تـعلم مـارثـا جـيدا ان الـتاريـخ سيخـلد اسـم هـذه املـلكه بـاعـتبارهـا اول مـن 

آمــنت مــن مــلكات الــعالــم ولهــذا كــانــت حــريــصة عــلى اشــعال نــار االيــمان وااليــقان والــعرفــان فــي قــلبها كــلما 

استطاعت ذلك .

دخــلت مــارثــا روت قــصر املــلكه وكــان بــانــتظارهــا عــدد مــن الــسيدات يــلبسن االســود ورحــبوا بــها ثــم اخــذوهــا 

الــى غــرفــة املــلكة الــخاصــه الــتي رحــبت بــمارثــا روت أجــمل تــرحــيب واعــربــت عــن ســعادتــها بــرؤيــتها لــها بــعد 

سـنتني مـن أول لـقاء بـينهما. تـصف مـارثـا روت هـذا الـلقاء بـالـكلمات الـتالـية : " ان عـيونـها كـانـت تـشع بـالـنور 

وابـــتسامـــتها الـــرقـــيقة تجـــذب الـــقلب وال يـــمكنني ان انـــساهـــا ."  تحـــدثـــت املـــلكه مـــاري عـــن رحـــلتها فـــي الـــعام 

املــــاضــــي الــــى الــــواليــــات املتحــــدة االمــــريــــكية وكــــيف ان الــــبهائــــيني االمــــريــــكني ارســــلوا لــــها بــــاقــــات ورود ايــــنما 

ســافــرت مــن مــديــنة الــى اخــرى وكــيف اظهــروا مــحبتهم وســعادتــهم بــزيــارتــها لــبلدهــم وهــي الــتي تــحتل مــكانــة 

خـاصـة فـي قـلوب الـبهائـيني االمـريـكان . طـلبت املـلكه مـن الـسيدة / مـارثـا روت ان تـبلغ شـكرهـا وتـقديـرهـا لـكل 

االحــباء فــي الــواليــات املتحــدة الــلذيــن ارســلوا الــيها بــاقــات ورود او اظهــروا مــحبتهم بــشكل أو اخــر .  قــدمــت 
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مـارثـا روت هـديـة لـلملكه مـاري وهـي عـبارة الهـديـة الـتي ارسـلها احـباء مشهـد فـي ايـران الـيها وهـي لـوح مـن 

حــــضرة بــــهاء اهلل مــــع خــــصلة مــــن شــــعره املــــبارك . ســــعدت املــــلكه كــــثيرا مــــن هــــذه الهــــديــــة الــــثمينة وقــــررت أن 

تضعها في برواز على شكل لوحة جميلة تضم اللوح املبارك مزينا بالشعرات املقدسة . 

امـا بـالنسـبة لـالمـيرة الـينا ابـنة املـلكه فـقد كـانـت لـها اهـتمامـات بـالـديـن الـبهائـي وكـانـت تـقرأ وتـبحث فـي االثـار 

الــبهائــيه مــنذ اول زيــارة ملــارثــا لــوالــدتــها . فــي هــذه املــره دعــت مــارثــا الــى شــقتها الــتي تــقع فــي الــدور الــثالــت 

مـــن الـــقصر املـــلكي واثـــناء حـــديـــثها مـــع مـــارثـــا قـــالـــت : " كـــيف يـــمكن لـــالنـــسان ان يـــصبح بـــهائـــيا ؟  " وجـــدت 

مــارثــا الجــمال والــصفاء وحــسن الــطويــة فــي هــذه االمــيرة الــرومــانــيه الــتي كــانــت مــثل والــدتــها تــحب الــزهــور 

والـورود وتـحتفظ بـها بـكميات كـبيره فـي شـقتها . واملـالحـظ ان شـقتها كـانـت تـضم ايـضا صـورة لـحضرة عـبد 

الــبهاء مــع اثــار حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء املــنشوره بــالــلغة االنجــليزيــة . قــالــت الــينا انــها اعــطت 

الــــعديــــد مــــن الــــكتب الــــبهائــــيه لــــصديــــقاتــــها كــــما قــــامــــت هــــي بــــنفسها بــــترجــــمة احــــدى الــــكتيبات الــــى الــــلغة 

الرومانية . 

ويـمكن اعـتبار هـذه الـزيـارة تـعميق لـروابـط املـحبة الـتي كـانـت تـربـط مـارثـا روت بـاملـلكه وكـانـت نـتائـجها جـيده 

ومثمره وفي ختام الزيارة قبّلت امللكه مارثا روت مرتني وتمنت لها التوفيق في رحالتها القادمة .

رجـــعت مـــارثـــا الـــى بـــوخـــارســـت وقـــامـــت بـــطباعـــة ألـــفني نـــسخه مـــن كـــتيب تـــعريـــف عـــن الـــديـــن الـــبهائـــي بـــالـــلغة 

الــفرنــسية وأعــدت الخــطه أيــضا لــطباعــة الــكتيب بــالــلغات الــبلغاريــة والــصربــيه  والــيونــانــيه . كــانــت تــؤمــن ان 

الـــشعوب االوربـــيه بـــحاجـــة مـــاســـة الـــى تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل الـــعالجـــية وعـــلى االخـــص ان املـــنطقة كـــانـــت 

مشحونه بالفنت واالضطرابات السياسيه واالجتماعيه والعرقيه .  

كـان لـديـها احـساس إن أوربـا وشـيكه عـلى حـرب طـاحـنه وإن االضـطرابـات والـقالقـل فـي ازديـاد ولهـذا عـبّرت 

عـن قـلقها الـى حـضرة ولـي امـر اهلل الـذي بـعث الـيها بـالـبرقـيه الـتالـية : " بـالنسـبة الـى الحـرب الـتي سـتنشب 

عـاجـال أم آجـال فـي أوربـا بـصوره فـجائـيه ، ال تـقلقي يـا عـزيـزتـي مـارثـا   … فـإن الـتصور بـعيد حـالـياً وإن 

خـطر وقـوعـه فـي املسـتقبل الـقريـب يـكاد ال يـذكـر . ولـكن ان حـدثـت مـشاكـل وأزمـات واصـبح الـسفر فـي اوربـا 

مـحفوفـاً بـاملـخاطـر ، فـاطـمئني ان الـعائـله املـباركـه سـيرحـبون بـك وان جـنة جـبل الـكرمـل سـيكون مـلجأ ومـأوى 

لـك . ال تـقلقي فـي الـوقـت الـحاضـر ، ركـزي جـهودك عـلى اداء املـهام الـعظيمة الـتي تـقومـني بـها بـقلب مـطمئن 

وعــقل راجــح . ان عــني عــنايــة جــمال الــقدم يــالحــظك واملــأل االعــلى يــؤيــدك  … "   ان كــلمات حــضرة شــوقــي 

افندي كانت خير دواء لقلقها ، فتوكلت على أمر موالها العزيز ومضت قُدما الى بلغاريا .   
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بلغاريا واليونان ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا  :  

وصـلت صـوفـيا عـاصـمة بـلغاريـا يـوم 14 اكـتوبـر 1927 وعـلمت ان هـناك مـؤتـمر مـركـزي نـسائـي مـنعقد ملـدة 

ثـالثـة ايـام . اسـتغلت مـارثـا وجـود هـذا املـؤتـمر لـلمشاركـة بـه والتحـدث عـن االمـر املـبارك ولـكن بـلغة االسـبرانـتو 

. كـــان حـــديـــثها نـــاجـــحاً وأدى الـــى اتـــصال الـــعديـــد بـــها ملـــعرفـــة املـــزيـــد عـــن الـــديـــن الـــبهائـــي . عـــملت عشـــرات 

املـــقابـــالت الـــصحفيه وعشـــرات طـــلبوا املـــزيـــد مـــن املـــعلومـــات . وفـــي مـــنطقه ســـامـــوكـــوف  Samokov   كـــانـــت 

هــناك مــدرســة امــريــكيه وقــامــت زوجــة مــديــر املــدرســة بــترتــيب جــلسه لــها حــضرهــا حــوالــي اربــعمائــه شــخص . 

وايــضا فــي مــديــنة فــراتــسا  Vratza  الــتي  تــبعد أربــع ســاعــات بــالــقطار عــن صــوفــيا الــقت مــارثــا روت كــلمة 

عــامــة فــي حــضور خــمسمائــه شــخص وبــحضور عــمدة املــديــنة وعــدد مــن املــسؤولــني . وهــذه تــعتبر أول مــرة 

يــقوم شــخص أمــريــكي بــالــقاء كــلمة فــي هــذه املــديــنة الــبلغاريــة . ومــا كــان مــلفتاً لــلنظر فــي هــذه الجــلسة أن 

هـناك أفـراداً جـاءوا مـن الـقرى املـجاورة ومـشوا خـمسة وعشـريـن مـيال سـيراً عـلى االقـدام ومـع هـطول امـطار 

غــزيــرة مــن أجــل االســتماع الــى مــارثــا روت . كــما تحــدثــت ايــضا فــي جــامــعتني وهــما الــوحــيدتــني فــي بــلغاريــا 

وهـما جـامـعة   Free  و جـامـعة Sofia  . كـما زارت مـديـنة بـلوفـديـف  Plovdiv  والـقت مـحاضـرة فـي نـادي 

االســـبرنـــتو. أرســـلت مـــارثـــا روت كـــتب امـــريـــة الـــى املـــلك بـــوريـــس الـــثانـــي مـــلك بـــلغاريـــا والـــى شـــقيقته االمـــيره 

يـــودوكـــس ، ولـــكن لـــالســـف لـــم يـــكن هـــناك أي رد فـــعل مـــنهم . اعـــتبرت مـــارثـــا بـــلغاريـــا دولـــة فـــيها مـــجال واســـع 

لـــلتبليغ حـــيث ان الـــنفوس مســـتعدة ، والـــعقول مـــتفتحه ، واالرض خـــصبة ، ولـــكن الـــتطورات الـــسياســـية فـــيما 

بعد حالت دون التوسع املرتقب . 

قـررت مـارثـا ان تـتوقـف لـعدة ايـام فـي اسـالمـبول وهـي املـديـنة الـتي نـفى الـيها حـضرة     بـهاء اهلل بـعد بـغداد 

، فـــمكثت فـــيها أســـبوعـــاً واحـــداً وهـــو االســـبوع االخـــير مـــن شهـــر ديـــسمبر 1927 ونـــظراً لـــلغالـــبية االســـالمـــية 

لهــذه املــديــنة فــلم تســتطع أن تــبلغ أمــراهلل بــالــشكل املــطلوب أو الــقاء مــحاضــرات عــامــه أو تــوزيــع كــتب ولهــذا 

قررت السفر الى اليونان .

فــي الــيوم االول مــن الــسنة الجــديــدة عــام  1928  وفــي أثــينا ، ألــقت مــحاضــرة عــامــة أمــام ســتمائــة شــخص 

مــما أدى بــالــصحافــة الــى الــكتابــة عــن االمــر املــبارك بــشكل مــكثف ومــلفت لــلنظر . نشــرت احــدى الــصحف 

الــيومــيه الــيونــانــية ثــالث مــقاالت بــشكل متســلسل يــومــي وقــد اســتفادت مــن هــذه املــقاالت فــي تــوزيــعها عــلى 

االخـــريـــن الـــطالـــبني ملـــعرفـــة الـــحقيقة. وفـــي 10 يـــنايـــر 1928 وصـــلت ملـــديـــنة ســـالـــونـــيكا    Salonika  وألـــقت 
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مــحاضــرة فــي جــامــعتها بــعنوان : " مــبادئ بــهاء اهلل حــول الــتعليم الــعاملــي "  . بــعد عــدة أيــام غــادرت مــارثــا 

الـيونـان مـتوجـهة الـى بـلغراد عـاصـمة يـوغـوسـالفـيا . وصـلت مـارثـا روت بـلغراد يـوم 18 يـنايـر 1928 ودعـيت 

 M arie  الـى الـقصر املـلكي فـي 21 يـنايـر . والجـديـر بـالـذكـر هـنا ان مـلكة يـوغـوسـالفـيا املـلكة مـاري مـيغنون

Mignon  تـعتبر ابـنة مـلكة رومـانـيا مـاري وقـد رزقـت بـطفل يـوم 19 يـنايـر أي بـعد مـرور يـوم واحـد مـن قـدوم 

مــارثــا الــى يــوغــوســالفــيا ولهــذا اتــت مــلكة رومــانــيا الــى بــلغراد مــع ابــنتها ايــلينا لــحضور هــذا االحــتفال . فــي 

يــوم 21 يــنايــر تــواجــدت مــارثــا روت فــي الــقصر املــلكي وبــحضور غــالــبية االســرة الــحاكــمه وقــد ســعدت مــما 

قـالـته املـلكه بـأن " االفـكار الـبهائـيه فـيها مـن الـقوة والـرؤيـة مـا يـمكن اعـتبارهـا أمـال لـلباحـثني عـن الـحقيقة . "  

كـان الـلقاء عـصراً ووديـاً وفـيه تـم تـناول الـشاي وانـضم الـيهم ولـي العهـد الـيوغـوسـالفـي االمـير بـيتر الـذي لـم 

يـتجاوز عـمره أربـع سـنوات . وفـي يـوم األول مـن شهـر فـبرايـر الـتقت مـارثـا مـع األمـير بـول واألمـيره أولـغا مـن 

األســره الــحاكــمه وقــد أعــربــوا عــن اســتعدادهــم ملــساعــدة مــارثــا روت فــي ايــجاد مــن يــمكن ان يــترجــم االثــار 

الـبهائـيه الـى الـلغة الـصربـيه وقـد قـدمـوا لـها الـبروفـسور بـوغـدان بـوبـوفـتش  P opovitch  مـن جـامـعة بـلغراد 

وهــو املــدرس الــسابــق لــالمــير بــول واســتاذ كــبير فــي الــلغة الــصربــية الــذي أعــرب عــن ســعادتــه الــقيام بــذلــك . 

اعــجب الــبروفــسور بــوبــوفــتش بــشخصية مــارثــا روت وعــلى االخــص مــا كــانــت تتحــلى بــه مــن روحــانــية وطــهارة 

وصـفاء ، وبـعد االنـتهاء مـن الـترجـمة قـام شـخصيا بـزيـارة مـارثـا روت فـي الـفندق الـذي كـانـت تـقيم فـيه ، رغـم 

اعتالل صحته ، وقدم لها الترجمة مع باقة من الورود والشموع .  

وتجـدر االشـارة ايـضا الـى الـبروفـسور سـتيش  S taitch  الـذي كـان صـديـقا لـلبروفـسور بـوبـوفـتش حـيث قـام 

هــو ايــضا بــترجــمة بــعض االثــار االمــريــة الــى الــلغة الــكرواتــيه وقــد اســتفادت مــارثــا روت مــن تــرجــمته عــندمــا 

قـــامـــت بـــزيـــارة الـــى زاغـــروب فـــي مـــنطقة كـــرواتـــيا الـــتابـــعة لـــيوغـــوســـالفـــيا . فـــي مـــديـــنة زاغـــروب ألـــقت خـــمس 

مـــحاضـــرات عـــامـــة مـــنها مـــحاضـــرة فـــي نـــاٍد خـــاص لـــلسيدات حـــضرتـــها أكـــثر مـــن ألـــفني امـــرأة وكـــانـــت محـــل 

تـــرحـــيب كـــبير مـــن قـــبل عـــامـــة الـــشعب . والجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان كـــال االســـتاذيـــن بـــوبـــوفـــتش و ســـتيش كـــانـــا مـــن 

اصدقاء الدكتور أغست فورل الذي ارسل اليه حضرة    عبد البهاء لوحه الشهير بهذا االسم .

رجـــــعت مـــــارثـــــا روت الـــــى بـــــراغ الـــــعاصـــــمة واســـــتطاعـــــت هـــــذه املـــــرة ان تـــــلتقي بـــــرئـــــيس الجـــــمهوريـــــة الـــــسيد / 

مـاسـارايـكMasaryk  مـع الـعلم بـانـها لـم تسـتطع ان تـلتقي بـه فـي زيـارتـها االولـى لشكسـلوفـاكـيا . فـي يـوم 

20 مـــارس 1928 الـــتقت بـــه فـــي قـــصره حـــيث أعـــرب عـــن ســـعادتـــه بـــرؤيـــتها . تحـــدثـــوا عـــن الســـالم والـــطرق 

املــؤديــة الــيه واملــعوقــات الــتي تــقف امــامــه ثــم قــال الــرئــيس : " ان نــجاة وخــالص البشــريــة ال يــأتــي عــن طــريــق 
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الـــــسياســـــيني او االقـــــتصاديـــــني او االشـــــتراكـــــيني     … ان عـــــصبة االمـــــم شيئ جـــــيد ولـــــكن يـــــجب ان يـــــكون 

مـدعـومـاً مـن قـبل الـشعوب    … انشـري تـعالـيم ديـنك فـانـها الـطريـق نـحو السـالم الـعاملـي  … بـلغي الـناس ، 

الـــسياســـيني ، االشـــتراكـــيني ، املـــدارس ، الـــجامـــعات ، الـــكنائـــس . ان الـــشعوب هـــي الـــتي ســـتحقق الســـالم 

الـــعاملـــي ." كـــتبت الجـــرائـــد والـــصحف حـــول زيـــارة مـــارثـــا روت لـــبلدهـــم ونشـــرت مـــقاالت عـــن الـــديـــن الـــبهائـــي 

وتعاليمه واحكامه وايضا نشرت صوراً لحضرة عبد البهاء .   

تــــلقت مــــارثــــا روث ايــــضا دعــــوة مــــن ابــــنة رئــــيس الجــــمهوريــــة الــــدكــــتوره ألــــس    Alice  لــــلقائــــها فــــي الــــقصر 

الجــمهوري ، وقــد تــم الــلقاء وكــان مــثمراً ونــاجــحاً ، وشــجعت مــارثــا ابــنة الــرئــيس عــلى قــراءة الــكتب الــبهائــيه 

املوجوده لدى والدها . 

إن الــــقاده الــــسياســــيني كــــانــــوا مــــتجاوبــــني مــــعها الــــى أبــــعد الحــــدود ، وكــــانــــت مــــارثــــا روت ســــعيده جــــداً بهــــذا 

الـتجاوب وخـاصـة مـن رئـيس الجـمهوريـة ووزيـر الـخارجـيه الـذيـن سـمحا لـها بـزيـارة اثـنتى عشـرة مـديـنة ومـكان 

فـي شكسـلوفـاكـيا و كـانـت تـشعر بـأن أبـواب الـتبليغ قـد فـتحت لـها بـشكل كـبير فـي هـذا الـبلد وخـاصـة الـدعـم 

الــذي شــعرت بــه مــن رئــيس الجــمهوريــة ومــن وزرائــه وشــعبه ، كــما ان  مــديــنة بــراغ قــد احــتلت مــكانــه خــاصــة 

 M ilosh فـي قـلبها . والجـديـر بـالـذكـر هـنا ان أول مـؤمـن بـاالمـر املـبارك فـي شكسـلوفـاكـيا هـو مـيلوش وورم

wurm الــذي تــوفــى اثــناء الحــرب الــعاملــيه االولــى وهــو اول مــن طــبع كــتابــا بــهائــيا بــلغة الــشيك ، ولــكن والــدتــه 

كــانــت عــلى قــيد الــحياة وقــامــت مــارثــا روت بــزيــارتــها فــي بــلدتــها بــرنــو   Brno بــعد ذلــك قــامــت بــزيــارة الثــنتى 

عشـرة مـديـنة الـواحـدة تـلو االخـرى بـكل عـزيـمة وشـجاعـة ومـثابـرة ، قـلما نجـدهـا فـي امـرأة أو رجـل اخـر . كـان 

حـياتـها االمـر املـبارك ، مـؤمـنه بـما تـفضل بـه جـمال الـقدم : " بـلغ أمـر مـوالك الـى كـل مـن فـي الـسموات 

واالرض ، إن وجـــدت مـــقبال فـــاظهـــر عـــليه لـــئالـــي حـــكمة اهلل ربـــك فـــيما ألـــقاك الـــروح وكـــن مـــن 

املــقبلني . وان وجــدت مــعرضــاً فــاعــرض عــنه فــتوكــل عــلى اهلل ربــك ورب الــعاملــني . "  لـــقد كـــانـــت 

تشعر بتأييدات امللكوت االبهى أينما سافرت وأينما رحلت . 

املانيا :

      مــديــنة درســدن Dresden  االملــايــنة كــانــت املحــطة الــتالــية لــها ثــم انــتقلت الــى لــيبزغ  Leipzig   وجــيرا  

Gera  وقــــضت شهــــر مــــايــــو 1928 فــــي هــــذه املــــدن الــــثالث لــــتبليغ امــــر اهلل والــــقاء الخــــطب وتــــبشير الــــناس 

بـظهور املـلكوت . أمـا أشهـر الـصيف فـقد كـانـت وقـت انـعقاد املـؤتـمرات الـدولـية وفـرصـة ذهـبية لـها لـلمشاركـه 
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وتـبليغ امـر رب الـعاملـني . بـعد هـذه املـؤتـمرات غـادرت الـى سـويسـرا وامـضت هـناك ثـالثـة اشهـر حـتى اكـتوبـر 

مـــن عـــام 1928 . مـــن املـــؤتـــمرات الـــتي شـــاركـــت فـــيها فـــي ســـويســـرا مـــؤتـــمر خـــاص لـــحوار االديـــان ومـــؤتـــمر 

لــالســبرانــتو ومــؤتــمر للســالم الــعاملــي . ومــن أهــم لــقاءاتــها فــي هــذه الــرحــلة لــقائــها بــالــبروفــسور اغســت فــورال 

الـــذي ســـبق ان كـــتبت عـــنه وعـــن ابـــحاثـــه الـــعلمية الـــعظيمة الـــتي يـــقوم بـــها واثـــره عـــلى الـــعلماء واملـــفكريـــن فـــي 

اوربا والدول االخرى . 

رجــعت مــارثــا الــى املــانــيا مــرة اخــرى وقــضت هــذه املــرة ســبعة اشهــر كــامــلة تــجوب وتــجول كــافــة مــدن واقــالــيم 

املـانـيا الـعظمى مـن نـوفـمبر 1928 حـتى شهـر يـونـيو عـام 1929 . ويـمكن اعـتبار هـذه الـفتره اكـثر الـفترات 

الـــتي قـــضتها فـــي دولـــة واحـــدة اثـــناء رحـــالتـــها الـــتاريـــخية حـــول الـــعالـــم . لـــقد زارت جـــميع مـــدن املـــانـــيا دون 

اسـتثناء وشـاركـت فـي كـل مـؤتـمر كـان يـعقده نـادي االسـبرانـتو  للحـديـث عـن الـديـن الـبهائـي . أمـا املـدن الـتي 

كــانــت بــها جــامــعات ومــعاهــد فــقد كــانــت تــتسارع بــوضــع الــكتب الــبهائــيه فــي مــكتباتــها والحــديــث مــع اســاتــذه 

الــجامــعات والــترتــيب اللــقاء مــحاضــرة ان ســمحوا لــها ذلــك . كــان عــنوان حــديــثها دومــا " الحــركــة الــبهائــية " . 

إن أغلب الجامعات االملانية رحبت بها وبافكارها وبالكتب االمرية . 

الى دول اخرى : 

فـي اواخـر شهـر يـونـيو 1929 ودعـت مـارثـا املـانـيا وسـافـرت الـى سـويسـرا وتـوجهـت  فـوراً إلـى جـامـعة زيـورخ 

الــتي دعــتها اللــقاء مــحاضــرة . قــضت شهــر يــولــيو فــي مــديــنة زيــورخ الجــميله وشــاركــت فــي املــؤتــمر الــعاملــي 

حـــول الـــتربـــية والـــتعليم . فـــي اوائـــل شهـــر آب / اغســـطس غـــادرت الـــى فـــينا عـــاصـــمة الـــنمسا وشـــاركـــت فـــي 

مــعرض االســبرانــتو ثــم اســتطاعــت ان تــلتقي بــرئــيس الجــمهوريــة ووعــدت بــارســال كــتب لــه . كــانــت لــها وقــفه 

قـــصيرة ايـــضا فـــي بـــودابســـت عـــاصـــمة هـــنغاريـــا وفـــيها اســـتطاعـــت ان تتحـــدث عـــن االمـــر املـــبارك فـــي نـــادي 

الصحفيني . كما ان رئيس هذا النادي قد اعجب بشخصية مارثا وقام بزيارتها في الفندق . 

بـعد ذلـك كـله وبـناء عـلى تـوصـية مـن حـضرة ولـي أمـراهلل أخـذت تـعّد الـعدة لـزيـارة تـاريـخية طـويـلة نـحو الـدول 

الشــرقــيه وتحــديــداً : الــبانــيا – تــركــيا – مــصر – فلســطني – الــعراق – ايــران – الــهند – بــورمــا – الــصني ثــم 

الــيابــان . ان االعــداد والتخــطيط لهــذه الــرحــلة بــدأت مــن بــرلــني وخــاصــة كــيفية الــحصول عــلى خــمس عشــرة 

�٦٤



فــيزا لــدخــول هــذه الــدول . نــعم هــذه هــي مــارثــا روت ، فخــر املــبلغني واملــبلغات وقــد صــدق هــذا الــبيان املــبارك 

مــن حــضرة عــبدالــبهاء فــي حــقها عــندمــا تــفضل : " يـا أمـة اهلل املشـتعله بـنار مـحبته ، ال تحـزنـي مـن 

العســرة والــعناء وال تــفرحــي مــن الــراحــة والــرخــاء فــي هــذه الــدنــيا ألن كــليهما يــزوالن ، وانــما 

حـياة الـدنـيا كسـراب أو عـباب أو ظـالل ، وهـل يـتصور أن السـراب يؤثـر تـأثـير الشـراب ال ورب 

األرباب .....  اعلمي أن امللكوت حقيقة الوجود وأن الناسوت ظله املمدود . " 

فــــي اواخــــر شهــــر اغســــطس 1929 وصــــلت فخــــر املــــبلغني واملــــبلغات مــــارثــــا روث الــــى الــــبانــــيا بحــــراً بــــعد ان 

قــضت خــمسة ايــام فــي يــوغــوســالفــيا . تــعتبر الــبانــيا دولــة فــقيرة والزالــت قــياســا بــباقــي الــدول االوربــية حــتى 

ان الـــقطار لـــم يـــكن مـــتواجـــدا فـــيها بـــعد ووســـائـــل املـــواصـــالت بـــدائـــية وعـــدد الـــسيارات قـــليل . ومـــنذ وصـــولـــها 

قـامـت بنشـر عـدة مـقاالت فـي الـصحف والجـرائـد الـيومـية عـن االمـر املـبارك وزارت املـكتبة الـعامـة وقـدمـت عـدة 

كـتب . اسـتطاعـت ان تـلتقي بـرئـيس الـوزراء الـذي رتـب لـقاءا لـها مـع املـلك زوك Zog  فـي الـقصر املـلكي فـي 

الـعاصـمة تـيرانـا . فـي االول مـن شهـر سـبتمبر وصـلت الـقصر املـلكي الـذي كـان يـحتفل ايـضا بـمرور سـنتني 

عــلى تــولــي املــلك زمــام الــحكم فــي  الــبانــيا . كــانــت مــارثــا محــل تــرحــيب الجــميع وعــلى االخــص نــساء االســرة 

الـحاكـمه الـبالـغ عـددهـم تـسعة عشـر امـرأه وقـد اسـتمعوا الـيها بـكل شـغف ، ثـم ذهـبت لـتلتقي بـاملـلك فـي غـرفـة 

االســتقبال . تــروي مــارثــا روث لــقاءهــا بــاملــلك زوك Z  og   مــلك الــبانــيا بــالــكلمات الــتالــية : " ال يــمكنني ان 

انـسى هـذه اللحـظات ، لـقد كـان واقـفاً مـرتـديـاً زيـه الـعسكري وحـولـه وزرائـه يـرتـدون لـباسـاً اسـوداً . صـافـحت 

املــلك وقــلت لــه بــالــلغة االلــبانــيه  B esa – besem  أي ســمعاً وطــاعــة ً يــا جــاللــة املــلك ." بــعد  لــقاءهــا بــاملــلك 

ذهبت لزيارة والدته ثم شقيقاته وايضا والدة امللكة .  

إن الــسفر إلــى الــبانــيا كــانــت فــكرة مــخيفة فــي مــخيلة مــارثــا روت نــظراً ملــوقــع ألــبانــيا الــحساس فــي مــنطقة 

الـــبلقان وامـــكانـــية نـــشوب صـــراعـــات ســـياســـية واقـــتصاديـــة فـــيها واشـــعال املـــنطقه بـــأســـرهـــا ابـــتداءاً مـــن هـــذه 

الــدولــه . فــي رســالــة كــتبتها الــى روي ويلهــلم قــالــت : " الــوضــع الــسياســي خــطير فــي الــبانــيا ، ان املــلك ال 

يجـرأ عـلى الخـروج وحـياتـه تـحت حـراسـه مشـدده ." ولهـذا طـلبت مـارثـا مـن االحـباء الـدعـاء لهـذه الـدولـة . لـقد 

تــحقق هــدفــها مــن الــزيــارة وهــو ايــصال اســم حــضرة بــهاء اهلل الــى أكــبر عــدد مــن الــناس ســواء الــذيــن عــلى 

مســتوى الــقمة ، مــثل املــلك واملــلكة أو إلــى أدنــى املســتويــات مــن عــامــة الــشعب . وعــلى الــرغــم مــن ان الــبانــيا 

تـعتبر دولـة اسـالمـية الـيوم ولـكن فـي عـام 1929 لـم يـكن االسـالم يـعني شـيئا أسـاسـيا ً فـي حـياة الـناس ، 
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وخــــاصــــة انــــه فــــي الــــسنوات الــــتالــــية انــــضمت الــــبانــــيا الــــى املــــحور االشــــتراكــــي حــــتى تحــــررهــــا فــــي اوائــــل 

التسعينات من القرن العشرين ، وتأسيس محافل روحانية فيها . 

واالن بـــعد مـــضى أربـــع ســـنوات فـــي دول اوربـــا املـــسيحية قـــررت مـــارثـــا الـــسفر الـــى الـــدول االســـالمـــية وهـــي 

االكثر صعوبة في تبليغ امر اهلل . 

مـــديـــنة اســـتانـــبول كـــانـــت املحـــطة االولـــى فـــي هـــذه الـــرحـــلة . هـــذه املـــديـــنة لـــها عـــراقـــة تـــاريـــخية مـــن الـــناحـــية 

املـسيحية واالسـالمـية ، كـما نـفى الـيها حـضرة بـهاء اهلل ومـكث فـيها حـوالـي خـمسة أشهـر   قـبل ان يـغادرهـا 

الـى ادرنـه . كـانـت ملـدة طـويـلة مـركـزا لـلخالفـة االسـالمـية ايـام الـحكم الـعثمانـي وقـد انتهـت هـذه الـخالفـة مـع 

نـــهايـــة الحـــرب الـــعاملـــية االولـــى وظـــهور كـــمال بـــاشـــا اتـــاتـــورك وتـــاســـيس الجـــمهوريـــة بـــشكل رســـمي فـــي عـــام 

1924 . كـانـت تـعلم مـارثـا بـانـها ال تسـتطيع ان تتحـدث عـن   الـديـن الـبهائـي بـشكل عـلني فـي دولـة اسـالمـية 

،  ولهـذا ذهـبت الـى الـعاصـمة انـقرة والـتقت بـوزيـر الـخارجـية تـوفـيق رشـدي بـك الـذي رحـب بـها واسـتمع الـيها 

بحـذر ولـكن اطـمئن قـلبه بـأن وجـود مـارثـا روت فـي تـركـيا سـوف ال يـشكل تهـديـدا ً لـالسـالم أو الـدولـة ، ولهـذا 

دعـــاهـــا الـــى االحـــتفال الـــخاص الـــذي عـــقد يـــوم 29 اكـــتوبـــر بـــمناســـبة تـــأســـيس الجـــمهوريـــة الـــتركـــيه . رجـــعت 

مـارثـا الـى اسـتانـبول وتـوقـفت ملـدة يـومـني ثـم اخـذت قـطارا الـى مـديـنة اضـنه الـتي تـقع فـي جـنوب تـركـيا الـتى 

وصــلتها بــعد رحــلة مــتعبه مــدتــها خــمسة ايــام ، وكــانــت تــختار دائــما الــركــوب فــي الــدرجــة الــثالــثة مــن الــقطار 

حــتى تــوفــر مــا لــديــها مــن مــال لــرحــالتــها الــقادمــه . الــتعب واملــشقة والــغربــة لــم يــكن يــعنيها بشيئ مــادام ذلــك 

كـله مـن أجـل مـحبة جـمال الـقدم ، وحـتى الهـدايـا الـتي كـانـت تـتلقاهـا بـني الـحني واالخـر كـانـت تـبيعها حـتى 

توفر مصاريف رحالتها ونشراتها وكتبها . لقد وهبت حياتها ألمر سام وهدف نبيل .

مـن اضـنه ذهـبت بحـراً الـى جـزيـرة رودس الـتركـيه ، ومـن هـناك الـى قـبرص ومـن ثـم الـى االسـكندريـة والـقاهـرة 

. تـــعتبر هـــذه الـــزيـــارة للشـــرق االوســـط الـــثالـــثة مـــن نـــوعـــها ملـــارثـــا روت وكـــانـــت تـــتطلع لـــها دومـــا نـــظرا الهـــمية 

الشــرق االوســط لــالمــر املــبارك وارتــباطــه الــوثــيق بــالــرمــوز املــقدســة فــي الــديــن الــهائــي . فــي يــوم 14 نــوفــمبر 

اسـتطاعـت ان تـلتقي فـي الـقاهـرة بـاالمـير محـمد عـلى بـاشـا فـي قـصر الـنيل ويـعتبر هـذا االمـير ابـن أخ املـلك 

فــــؤاد وايــــضا كــــاتــــب ومــــفكر ومــــن عــــظماء االســــرة الــــحاكــــمة ومــــن االفــــراد الــــذيــــن الــــتقوا بــــحضرة عــــبد الــــبهاء 

واعـجبوا بـشخصيته وهـو ايـضا شـقيق عـباس حـلمي بـاشـا خـديـوي مـصر . كـما الـتقت ايـضا بـالـسيدة هـدى 

شـعراوي مـن الـنساء الـناشـطات فـي مـجال تحـريـر املـرأه الـداعـني لـتساوي حـقوقـها ورفـع مـقامـها وهـي ابـنة 

محمد سلطان باشا أول رئيس مجلس نيابي في مصر . 
�٦٦



وتجــدر االشــارة الــى ان مــترجــمة مــارثــا روث فــي هــاتــني الــزيــارتــني كــانــت شــابــة بــهائــيه مــصريــة اســمها بــهية 

فــرج اهلل زكــي كــردي ، وقــد عــرف عــن والــدهــا بــانــه قــام بــاعــداد وطــبع ونشــر كــتاب مــفاوضــات لــحضرة عــبد 

الــبهاء وايــضا مجــموعــة  " ادعــية حــضرت مــحبوب " الــتي تــضم مجــموعــة الــواح ومــناجــاة لــحضرة بــهاء اهلل 

وهـي مجـموعـة واسـعة الـتداول بـني الـبهائـيني الـيوم . كـانـت بـهية فـرج اهلل ،  واسـمها الـيوم بـهيه كـيولـيك فـرحـة 

جــداً لهــذه املــهمة الــتي لــم تــتصور يــومــا ً بــانــها ســتنجح فــي ادائــها بــكفاءة وخــاصــة أمــام أمــير مــصري فــي 

الـــقصر املـــلكي . تـــحكي بـــهيه عـــن لـــقائـــها بـــمارثـــا روت بـــأتـــها كـــانـــت شـــخصية فـــريـــده مـــن نـــوعـــها ومـــتواضـــعه 

ولبسها بسيط وجميل وتجذب الناظرين .  

مـــن الـــشخصيات االخـــرى الـــتي الـــتقت بـــمارثـــا روت فـــي مـــديـــنة بـــورســـعيد الـــسيد عـــزيـــز يـــزدي وهـــو مـــشاور 

ســابــق وعــضو ســابــق فــي دار الــتبليغ الــعاملــية . يــروي الــسيد يــزدي ذكــريــاتــه بهــذه الــعبارات : " كــنُت شــابــاً 

عــندمــا الــتقيت بــها فــي بــورســعيد اثــناء مــرورهــا لــالراضــي املــقدســة . عــرفــتني بــاالســبرانــتو وســاعــدتــني عــلى 

تـأسـيس أول مجـموعـة لـالسـبرانـتو فـي مـصر . خـالل وجـودهـا فـي مـصر ذهـبت مـارثـا الـى الـقاهـره بـالـقطار 

لــلقاء االمــير محــمد عــلى ابــن اخ املــلك فــؤاد . اثــناء رحــلتها فــي الــقطار ركــبت الــدرجــة الــثالــثه وعــند وصــول 

الــقطار الــى الــقاهــرة كــان فــي املحــطة مــندوبــني مــن قــبل االمــير الســتقبالــها . قــامــوا أوال بــالــبحث عــنها بــني 

ركــاب الــدرجــه االولــى فــلم يجــدوهــا ثــم ذهــبوا الــى ركــاب الــدرجــه الــثانــيه ولــم يجــدوهــا ايــضا ، واثــناء مــرورهــم 

بـركـاب الـدرجـة الـثالـثة رأوا امـرأة تحـمل حـقائـبها بـنفسها وعـرفـوهـا ، لـقد كـانـت محـل احـترام وتـقديـر االمـير . 

هذه هي مارثا روت . " 

غـــادرت مـــارثـــا الـــقاهـــرة فـــي اواخـــر شهـــر نـــوفـــمبر 1929 مـــتوجـــهة الـــى الـــقدس . وفـــي طـــريـــقها تـــوقـــفت لـــعدة 

سـاعـات فـي االسـماعـيليه والـقناطـر والـتقت بـاالحـباء املـصريـني . كـانـت مـارث قـد بـعثت بـبرقـيه الـى املـفوض 

الــبريــطانــي الــسامــي فــي فلســطني تــطلب مــقابــلته واثــناء ورودهــا الــقدس الــتقت بــمحافــظ املــديــنه ثــم املــفتي 

الـــعام واملشـــرف عـــلى املـــساجـــد ثـــم تـــوّجهـــت الـــى مـــديـــنة حـــيفا حـــيث يـــقع املـــركـــز الـــروحـــي واالداري الـــعاملـــي 

البهائي ، ومحل توجه قلبها وفؤادها وما كانت تنتظره وتواقة اليه لعدة سنوات .   

حيفا ودمشق وبغداد : 

وصـــلت مـــارثـــا روت حـــيفا يـــوم 25 نـــوفـــمبر 1929 وتـــعتبر هـــذه ثـــانـــي زيـــارة لـــها لـــالراضـــي املـــقدســـه . وفـــور 

وصـولـها اسـتدعـيت الـى بـيت حـضرة عـبد الـبهاء حـيث كـان الـسيده مـنيرة خـانـم  الحـرم املـبارك بـانـتظارهـا مـع 
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ورقـات الـعائـلة املـباركـه . قـامـت احـدى الـبنات وعـمرهـا اربـع عشـرة سـنه بـالـترحـيب بـها بـالـلغة االنجـليزيـة مـما 

تــأثــرت مــعها مــارثــا بشــده وهــي الــتي كــانــت تــشعر دومــا انــها ال تســتحق كــل هــذا االطــراء والــتبجيل وخــاصــة 

مــن املنتســبني للشجــره املــباركــه . اســتقبلها حــضرة ولــي امــر اهلل فــي الــيوم الــتالــي ورحّـــــب بــها كــثيراً وأثــنى 

عـلى كـل مـا قـامـت بـه حـتى االن فـي سـبيل تـبليغ أمـراهلل ثـم قـال لـها : " تـذكـري مـارثـا مـا قـلته لـك ، أرجـو ان 

تهــتمي بــصحتك " ثــم تــناول الحــديــث بــينهما حــول مــا قــامــت بــه مــن انشــطة امــريــة فــي اوربــا . ثــم ذهــبا مــعا ً 

الــى املــقام االعــلى وتــال حــضرة املــولــى مــناجــاة بــلحن مــلكوتــي جــميل رقــت لــه قــلب مــارثــا روت . كــانــت تــرغــب 

مــارثــا املــكوث فــي االرض االقــدس ملــدة تــسعة ايــام فــقط ولــكن نــظراً ملــرض حــضرة املــولــى ،  بــقيت هــذه املــرة 

اربــعة اســابــيع كــانــت تــقيم فــي بــيت الــزائــريــن الــغربــي الــذي بــني حــديــثا بــاهــداء مــن الــسيد هــاري رانــدال  

Harry Randall  . فـي رسـالـة ملـارثـا كـتبتها الـى روي ويلهـلم  Roy Wilhelm  قـالـت مـارثـا :  " فـي حـيفا 

تـذكـرت حـضرة عـبدالـبهاء حـياتـه ومـماتـه ، وأيـضا أبـي وأمـي ووالـدك انـت يـا روي ، وانـا االن فـي بـيت هـاري 

للزائرين وتصور مدى فرحي وشكري عندما ارى شرشف الطعام املهداه من والدتي على الطاولة   …" 

مـن لـقاءاتـها الـهامـة كـان لـقائـها بـالـورقـة املـباركـة الـعليا ، سـيدة اهـل الـبهاء وشـفيعتهم الـتي كـانـت تـبلغ انـذاك 

اثـنتني وثـمانـني سـنة وتـعانـى مـن الـتهاب فـي الـرئـه وقـد الزمـت الـفراش الكـثر مـن شهـريـن . تـقول مـارثـا روت 

انـها " اسـتقبلتنا وهـي جـالـسة فـي الـفراش ، ولـكنها كـانـت تـفيض   بـاملـحبة واملـودة وتـشع مـنها الـروحـانـيه . 

قــالــت لــي انــها تــدعــو اهلل ان اوفــق فــي خــدمــاتــي ، وقــد أجــبتها أرجــوك ان تــدعــو اهلل أن أوفــق فــي تــبليغ كــل 

شـخص اقـابـله . "  وكـان هـذا لـقائـها االخـير بـها حـيث تـوفـت سـيده اهـل الـبهاء فـي يـولـيو مـن عـام 1932م . 

وقــبل ان تــغادر الــغرفــة أهــدتــها الــورقــة الــعليا خــاتــماً أحــمرا ًجــميال ً ، تــعبيراً عــن مــحبتها وتــقديــراً لخــدمــاتــها 

الجليله . 

فـي يـوم مـن االيـام طـلبت مـن حـضرة ولـي أمـراهلل ان تـساعـده فـي أعـمالـه الـكتابـيه الـكثيره ولـكنه قـال لـها : " 

عـــليك بـــالـــراحـــة هـــنا " ولـــكنها قـــامـــت بـــاعـــداد حـــفلة شـــاي لخـــدام الـــعتبة املـــباركـــه واالحـــباء وقـــد حـــضر الـــحفله 

اربـعة مـسئولـني عـن االعـتاب املـقدسـه عـلى جـبل الـكرمـل وعشـرون زائـراً مـن الـدول الشـرقـيه . كـما أعـدت حـفلة 

شـــــاي أخـــــرى فـــــي عـــــكا قـــــرب قـــــصر الـــــبهجه حـــــيث املـــــقام املـــــبارك لـــــحضرة بـــــهاء اهلل ، ودعـــــت الـــــيها االحـــــباء 

الساكنني قرب ذلك املقام املقدس باالضافة الى بعض االحباء الذين جاءوا من حيفا . 

أخـــذت مـــارثـــا تســـتعد لـــرحـــلتها الـــتاريـــخية الـــى الـــعراق وايـــران مـــروراً بـــسوريـــا . قـــبل مـــغادرتـــها بـــثالثـــة ايـــام 

اســتقبلها حــضرة املــولــى وحــثها عــلى االقــامــة فــتره اطــول فــي االراضــي املــقدســة ، ولــكنها فــضلت املــضي 
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ُقـــُدمـــا لـــرحـــلتها الـــى الـــدول الشـــرقـــية .  وفـــي يـــوم 25 ديـــسمبر 1929 غـــادرت حـــيفا بـــعد اقـــامـــة شهـــر واحـــد 

انتعشــــت روحــــانــــيا واشــــتعل قــــلبها بــــنار الــــعشق االلــــهي مــــرة اخــــرى لــــتمضي الــــى االمــــام فــــي نشــــر الــــكلمة 

االلهية . 

املحـطة االولـى لـها كـانـت مـديـنة دمـشق عـاصـمة االمـويـني ، حـيث مـعالـم الـحضارة االسـالمـية مـازالـت واضـحه 

وثـقافـتها وتـراثـها مـازال عـربـيا رغـم حـكم الـعثمانـني لـها ملـئات الـسنني. اتـصلت بـالـصحافـة ودور النشـر فـور 

وصــولــها واعــطتهم مــقاالت عــن الــبهائــيه حــيث تــم نشــرهــا . كــما عــقدت مــؤتــمراً صــحفياً  فــي محــل اقــامــتها 

بــالــفندق وتحــدثــت بــكل شــجاعــة عــن الــتعالــيم املــباركــه ووزعــت صــوراً لــحضرة عــبد الــبهاء عــلى الــصحفيني . 

وتجـدر االشـارة إلـى أن مـرافـقها ومـترجـمها فـي  هـذه الـرحـلة كـان شـخصاً بـهائـياً يـدعـى رفـعت تـعرفـت عـليه 

اثـناء اقـامـتها فـي حـيفا . ونـظرا ملحـدوديـة الـفعالـيات االمـريـة فـي دولـة اسـالمـية عـربـية مـثل سـوريـا فـقد قـررت 

بــعد ثــالثــة ايــام الــسفر الــى بــغداد مــديــنة اهلل ومــوطــن حــضرة بــهاء اهلل ، ولهــذا اعــد لــها رفــعت كــرفــانــا خــاصــا 

لهـــذا الـــغرض . وفـــي رحـــلة طـــويـــلة وشـــاقـــة وفـــي وســـط الصحـــراء تحـــرك الـــكرفـــان مـــنذ الـــصباح الـــباكـــر تـــجاه 

الحـــدود الـــعراقـــيه وســـط طـــريـــق وعـــر غـــير مـــعبّد ،  وبـــعد ســـاعـــات وصـــلوا الـــى محـــطة فـــيها بـــئر مـــاء ومحـــطة 

ســيارات وفــندق صــغير كــان الــبريــطانــيون قــد بــنوه . وبــعد اســتراحــة قــصيرة اســتمروا فــي املــسير لــساعــات 

طــويــلة حــتى وصــلوا الحــدود الــعراقــية الــسوريــة حــيث كــان بــانــتظارهــم عــلى الحــدود ســيارتــان تــّضمان بــعض 

أعـــضاء املـــحفل الـــروحـــانـــي ملـــديـــنة بـــغداد . رحّــــــب االحـــباء بـــقدومـــها املـــبارك ثـــم ذهـــبوا ســـويـــا الـــى فـــندق فـــي 

العاصمة بغداد .  

فــي الــيوم الــتالــي ذهــبت ومــعها الــسيد رفــعت الــى الــصحف والجــرائــد واعــطتهم مــقاالت عــن الــديــن الــبهائــي 

حـــيث تـــم نشـــرهـــا مـــع خـــبر وصـــول صـــحفية امـــريـــكيه الـــى الـــعراق . كـــانـــت مـــارثـــا روت تـــعلم انـــها فـــي دولـــة 

اسـالمـية عـربـية يـناهـض غـالـبية سـكانـها أمـر حـضرة بـهاءاهلل لـدرجـة ان املـحكمة الـجعفريـة فـي بـغداد كـانـت 

قــد اســتولــت عــلى بــيت الجــمال املــبارك فــي عــام 1922 وكــان كــل أمــلها ان يــرجــع هــذا الــبيت املــقدس ، وهــو 

مـــزار الـــبهائـــيني ومـــركـــز حـــجهم ، الـــى قـــبضة الـــبهائـــيني انـــفسهم . بـــعد ســـقوط االمـــبراطـــوريـــة الـــعثمانـــية تـــم 

تـأسـيس دولـة الـعراق فـي عـام 1921 وعـني املـلك فـيصل بـن الحسـني مـلكا دسـتوريـا عـليها وقـد بـايـعه غـالـبية 

الــشعب الــعراقــي وقــبلوه مــلكا عــليهم . املــلك فــيصل هــو ابــن الشــريــف الحســني بــن عــلي ، شــريــف مــكة ومــلك 

الـحجاز وسـليل الـدوحـة املحـمديـة . اسـتطاعـت مـارثـا روت ان تـحصل عـلى مـوعـد ملـقابـلة املـلك وقـد تحـدد يـوم 

2 يـــنايـــر عـــام  1930 م حـــيث قـــابـــلته فـــي مـــكتبه املـــطل عـــلى نهـــر الـــدجـــله . يـــقع املـــكتب وســـط حـــديـــقه كـــبيره 
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وجــــميله تــــضم اشــــجار الــــنخيل والــــوف مــــن الــــزهــــور والــــورود املــــختلفه وقــــد بــــنى  مــــن دور واحــــد ذي تــــصميم 

غــربــي يــحتوى عــلى عــدة  أعــمده ضخــمة مــن الــرخــام املــوصــلي ، و قــريــب مــن حــديــقه الــرضــوان الــتي أعــلن 

فــيها حــضرة     بــهاء اهلل دعــوتــه الــعلنيه عــام 1863م . اســتقبل جــاللــة املــلك فــيصل بــن الحســني مــارثــا روت 

في تمام الساعة 9,45 صباحا بوجه بسيم وبشوش ورّحب بقدومها للعراق . 

نـقلت مـارثـا روت تـحيات واشـواق حـضرة ولـي امـراهلل والـعائـلة املـباركـه الـى سـّموه ثـم قـالـت : مـاهـو انـطباعـك 

عــن عــبد الــبهاء ؟ فــرد جــاللــة املــلك : " لــقد كــان شــخصاً عــظيما ًوذكــيا  وحــكيما ً. انــني ُمــعجب بــه وأحــترمــه 

كـــثيراً النـــه كـــان يـــعمل لـــصالـــح االنـــسانـــيه ، لـــقد قـــابـــلته قـــبل عشـــر ســـنوات فـــي حـــيفا . " ثـــم اضـــافـــت : " ان 

الــبهائــيني فــي شــتى انــحاء املــعموره ســمعوا ان جــاللــتكم تــرغــبون فــي إنــهاء مــوضــوع بــيت حــضرة بــهاء اهلل 

بــكل عــدالــة ، ان الــبهائــيني يــقّدرون ويــثّمنون    ذلــك ." فــرد املــلك : " ســتأخــذ الــعدالــة مجــراهــا ، لــقد شــكلنا 

لـــجنه لـــدراســـة املـــوضـــوع بـــحيث تـــصل لـــنتيجة تـــكون مـــرضـــية لـــكافـــة االطـــراف . " فـــرحـــت مـــارثـــا روت لـــسماع 

ذلـك ، ثـم قـال لـها املـلك :  " انـني اؤمـن بـالـتسامـح والـتعاون بـني االديـان ويـمكن لـذلـك ان يـتحقق فـي الـعراق 

أكــــثر مــــن أي دولــــة اخــــرى . ان مــــبدأ وحــــدة الــــعالــــم الــــذي تتحــــدث عــــنه الــــبهائــــيه يــــمكن لــــه ان يــــبدأ مــــن هــــنا 

وبســـرعـــة كـــبيره . " وعـــن الســـالم الـــعاملـــي قـــال : " ان الـــعراق حـــالـــيا ال يســـتطيع ان يـــلعب دوراً هـــامـــا ً فـــي 

السـالم الـعاملـي ولـكن الشيئ الـهام الـذي يسـتطيع أن يـعمله ، أن يـحافـظ عـلى وحـدة اراضـيه ويـحافـظ عـلى 

عالقات جيدة مع الجيران ويعمل حثيثا لتطوير وتقدم شعبه ثقافياً وروحياً . "  

واثـــناء وداع مـــارثـــا روت لـــجاللـــة املـــلك أعـــربـــت لـــه ان : " ألـــوفـــا مـــن الـــبهائـــيني مـــن اوربـــا والـــواليـــات املتتحـــده 

وامـريـكا الـجنوبـية واسـترالـيا ومـن الـدول الشـرقـية سـيأتـون يـومـا الـى بـغداد لـزيـارة بـيت بـهاء اهلل عـندمـا تـسنح 

لــــهم الــــظروف وعــــندمــــا يــــكون الــــبيت مســــتعداً الســــتقبال الــــضيوف . ان   بــــغداد كــــان لــــها مــــاضــــياً مشــــرقــــاً 

وسيكون لها مستقبالً عظيما ًألن حضرة بهاء اهلل اعلن فيها دعوته ، وّسماها مدينة اهلل . "  

وصــفت مــارثــا روت املــلك بــانــه كــان لــطيف املعشــر ودودا ورجــال وســيما مــهيبا مــلؤه الــحيويــة والــنشاط ويــعمل 

جـــاهـــدا عـــلى تـــنمية شـــعبه وخـــدمـــتهم . ويـــعتبر هـــذا الـــلقاء مـــن اهـــم االحـــداث الـــتاريـــخية فـــي االمـــر املـــبارك . 

ولـكن لـالسـف لـم يتخـذ املـلك فـيصل قـراراً جـريـئا ًبـأحـقية الـبهائـيني لـلبيت املـبارك ، ولـم يـعنتِ بـكل االعـتراضـات 

الـتي أثـيرت فـي عـصبة االمـم حـول هـذا الـبيت وظـل االمـر كـما هـو عـليه حـتى يـومـنا هـذا . وعـن عـظمة الـبيت 

املــبارك صــدر هــذا الــبيان مــن قــلم حــضرة بــهاء اهلل : " يـا بـيت اهلل ان هـتك املشـركـون سـتر حـرمـتك ال 

تحــزن ، قــد زيــنك اهلل بــطراز ذكــره بــني االرض والــسماء وانــه ال يهــتك أبــدا ، انــك تــكون مــنظر 
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ربــك فــي كــل االحــيان ويــسمع نــداء مــن يــزورك ويــطوف حــولــك ويــدعــوه بــك انــه هــو الــغفور 

الرحيم . " 

مــن الــشخصيات الــتي الــتقت بــهم فــي بــغداد ايــضا املــندوب الــسامــي الــبريــطانــي ووالــي بــغداد كــما زارت 

حـــديـــقة الـــرضـــوان املـــكان الـــذي اعـــلن فـــيه حـــضرة بـــهاء اهلل دعـــوتـــه الـــعلنيه قـــبل نـــفيه الـــى اســـتانـــبول ، وتـــقع 

الحـديـقه عـلى ضـفة نهـر الـدجـلة ولـكنها لـم تسـتطع زيـارة الـبيت املـبارك . هـذه الـزيـارة كـانـت وقـفة تـأمـل كـبير 

لــها ، حــيث تــذكــرت مــحبوب الــعالــم ومــقصود االمــم ومــا عــانــاه فــي  ســبيل دعــوتــه ، لــقد ســبحت فــي بحــر مــن 

الروحانية وااليمان . 

أثـــناء إقـــامـــتها فـــي الـــعراق قـــامـــت بـــزيـــارة قـــصيرة الـــى الـــبصرة الـــتي تـــقع فـــي الـــجنوب وتـــعتبر ثـــانـــي املـــدن 

الـــعراقـــية . مـــن طـــرائـــف هـــذه الـــزيـــارة ان الـــعراقـــيني فـــي الـــبصرة انـــذاك لـــم يـــتعودوا رؤيـــة امـــرأة غـــربـــية هـــناك 

ولهـــذا فـــان وجـــودهـــا فـــي الـــفندق وفـــي الـــشارع كـــان مـــلفتاً لـــلنظر لـــدرجـــة ان الـــناس كـــانـــوا يـــنتظرونـــها خـــارج 

الـــفندق حـــتى تخـــرج ومـــن ثـــم يـــتبعونـــها ويـــسيروا خـــلفها بـــاملـــئات فـــي شـــوارع الـــبصرة . لـــم تـــمكث فـــي هـــذه 

املـديـنة اكـثر مـن ثـالثـة ايـام وكـان تـبليغها محـدوداً وقـد انـحصر عـلى الـساكـنني فـي الـفندق ولهـذا رجـعت الـى 

بــغداد ومــن ثــم وفــي الــيوم الــتالــي املــوافــق 9 يــنايــر 1920م اســتأجــر املــحفل الــروحــانــي فــي بــغداد ســيارة 

اجره لتنقلها الى الحدود االيرانية لتصل الى مهد امر اهلل وموطن حضرة بهاء اهلل .  

الى ايران مهد أمر اهلل :  

 وصـلت الـسيارة املـقلة ملـارثـا روت الـى الحـدود االيـرانـية ، وقـام مـفتشو الجـمارك بـتفتيش حـقائـبها بـدقـة بـعد 

ان عـرفـوا انـها بـهائـيه ولـكنها قـالـت لـهم " إنـني لـم أجـلب كـتب بـهائـيه ولـكن  تـأكـدوا إن الـبهائـية تـؤكـد حـقانـية 

االسـالم وعـلو مـقام سـيدنـا محـمد ( ص )  … إن املـسيحيني ال يـؤمـنون بـاالسـالم ولـكنكم تـسمحون لـكتبهم 

بـــدخـــول اراضـــيكم . انـــنا نـــؤمـــن بـــاالســـالم ومـــع ذلـــك ال تـــسمحون لـــكتبنا بـــالـــدخـــول . "  كـــانـــت مـــعامـــلة رجـــال 

الجــمارك لــها بــكل لــطف واحــترام ، وقــد عــلمت مــنذ الــيوم االول لــورودهــا االراضــي االيــرانــية إن ســكانــها غــير 

ســكان الــدول االخــرى الــتي زارتــها فــي الــعالــم . فــالــتعصب والجهــل مــازال مــسيطرا عــلى غــالــبية الــشعب ، 

وعــــلى أرض هــــذا الــــبلد املــــقدس ولــــد ونــــشأ حــــضرة الــــباب وحــــضرة بــــهاء اهلل ، وفــــدى االلــــوف مــــن أتــــباعــــهما 

بــانــفسهم وأمــوالــهم فــي ســبيل مــحبتهم ولــم تــتغير االوضــاع كــثيرا مــنذ ذلــك الــحني ، ولهــذا تــذكــرت مــا قــالــه 

حـضرة ولـي أمـر اهلل بـأن عـليها أن تـرافـق أحـد االحـباء ايـنما ذهـبت ورحـلت فـي ايـران . كـانـت تحـمل رسـالـة 
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تـعريـفيه كـتبها حـضرة شـوقـي افـندي بخـط يـده بـالـلغة الـفارسـية الـى االحـباء واملـحافـل الـروحـانـية فـي ايـران 

يــعرّفــهم هــذه الــشخصية الــتاريــخية الــعظيمة واملــكانــة الــخاصــة الــتي تــتبوءهــا ، واملــهام املــلقاة عــلى عــاتــقها 

ولهــذا كــانــت محــل احــترام وتــبجيل الجــميع ايــنما حــلت ورحــلت . جــاء فــي رســالــة حــضرة ولــي أمــراهلل  الــى 

املحفل املركزى اليران واملحافل املحلية ما يلي :   

" يــا أمــناء الــرحــمن وأودائــه ، ان أمـــة اهلل املشـــتعله مـــيس مـــارثـــاروت فخـــر املـــؤمـــنني واملـــؤمـــنات وطـــليعة 

املــبلغني واملــبلغات ســتأتــي الــى بــالد ايــران املــقدســة . عــلى جــميع أحــباءاهلل وامــاء الــرحــمن فــي ذلــك االقــليم 

املـقدس أن يسـتقبلوهـا بـكل سـعة وتـرحـاب ، ويـعتبروا ذلـك فـرضـاً وواجـباً عـليهم . كـما عـليهم أن يسـتضيفوهـا 

بـــكل مـــحبة واحـــترام ويـــعقدوا االحـــتفاالت بـــكل حـــكمة ومـــتانـــة إعـــزازاً ألمـــراهلل ، ويـــرتـــبوا املـــجالـــس واملـــحافـــل 

ويظهـروا إعـجابـهم وافـتخارهـم فـعال ً وقـوالً لـتلك املـنتخبة مـن قـبل حـضرة الـكبريـاء ورافـعة صـيت أمـر الـبهاء ، 

ألن هــــذه املــــؤمــــنة الــــفريــــدة رفــــعت نــــداء يــــا بــــهاء االبــــهى فــــي أعــــلى املــــقامــــات بــــقوة مــــحيرة لــــلعقول وشــــجاعــــه 

واسـتقامـة ال مـثيل لـها وأوصـلت ملـسامـع أقـويـاء االرض مـن االمـراء والـوزراء والـعلماء والسـالطـني اسـم االمـر 

املـقدس االلـهي ورفـعت وعـزّزت مـقام املـظلومـني واملـجاهـديـن فـي تـلك الـبالد لـدى أنـظار عـظماء الـعالـم . إنـها 

تســــتحق كــــل مــــحبة وتــــقديــــر ويــــليق بــــها كــــل إجــــالل وإكــــرام . عــــلى أمــــناء اهلل وحــــفظة الشــــريــــعة الــــسماويــــة ، 

أعـضاء املـحافـل الـروحـانـية فـي كـل االحـيان أن يـراعـوا مـقتضيات الـوقـت واملـكان حـتى ال تـثار فـتنة أو يتحـرك 

الــحّساد والــجّهال وتــبقى الــجامــعه مــحفوظــة مــن االشــرار . أيـدكـم اهلل عـلى إجـراء مـا يليق لـتلك األمـه 

املقربة الناطقة بذكر ربها بني الخالئق أجمعني . " 

عبد عتبته شوقي

 ديسمبر 1929

إنتشـر خـبر وصـولـها بـني كـافـة االحـباء كـالـنار فـي الـهشيم ، وفـي شـتى الـبقاع ، ولهـذا تـسابـق االحـباء الـى 

رؤيـتها وااللـتقاء والـترحـيب بـها ، كـما هـو عـادة الشـرقـيني فـي إكـرام الـضيف والـترحـيب بـه . كـان لـها تـوقـف 

قــصير فــي قــصر شــيريــن وكــرمــانــشاه ، ومــن ثــم خــالل رحــلة طــويــلة بــني الــجبال واثــناء الــبرد الــقارس وصــلت 

ومـعها املـرافـقني الـى مـديـنة هـمدان . كـانـت هـناك عشـرون سـيارة فـي هـمدان تـرافـق مـارثـا روت وكـأنـها مـلكة 

تـجوب شـوارع املـديـنة .  قـضت ثـالثـة ايـام فـي هـمدان الـتقت بـاالحـباء وألـقت خـطب عـامـة الهـبت نـار الـعشق 

واملـــحبة فـــي قـــلوب عـــشاق أمـــر نـــيّر االفـــاق والـــتقتطت صـــورة جـــماعـــية مـــع اعـــضاء مـــحفل هـــمدان . بـــعد ذلـــك 
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وصــلت الــى قــزويــن ، الــبلدة الــتي ولــدت فــيها قــرة الــعني الــطاهــرة الــزكــية الشــريــفة ، وكــان يــرافــقها حــوالــي 

خمسة وأربعني سيارة بل ان بعض االحباء جاءوا من تسعني ميال لزيارتها في هذا البرد الزمهرير . 

فـي قـزويـن كـانـت تـرغـب بـزيـارة بـيت الـطاهـرة الـتي ولـدت فـيه وتـرعـرعـت ولـكن قـال لـها االحـباء " ان ذلـك فـيه 

خـطر كـبير عـليك " ولـكنها أصـرّت وذهـبت لـلبيت ، وعـندمـا دخـلت غـرفـة  قـرة الـعني انـحنت وركـعت بـكل تـواضـع 

واجــالل ، ثــم جــلست فــي الــغرفــة بــكل هــدوء وقــرأت مــناجــاة . إن قــوة االيــمان وحــدهــا الــقادرة عــلى ان تــأتــي 

بـإمـرأة مـن الـواليـات املتحـدة الـى هـذه الـغرفـة لـتؤدي واجـب الـطاعـة والـخضوع والـخشوع لـلمرأة الـتي ضـربـت 

اروع االمثلة في التضحية والفداء في سبيل أمر موالها ومحبوبها وفي سبيل تحرير املرأة .

طهــران كــانــت املحــطة الــتالــية لــها فــي مهــد أمــراهلل حــيث الــعاصــمة ، وحــيث يــتواجــد أكــبر جــامــعة بــهائــية فــي 

ايـران . فـي الـبدايـة جـاء خـمسة مـن اعـضاء املـحفل الـروحـانـي لطهـران الـى قـزويـن لـيرافـقوا مـارثـا روت فـي 

سـفرهـا الـى طهـران . فـي اخـر لـقاء لـها مـع حـضرة ولـي امـر اهلل وعـندمـا عـلم حـضرتـه عـن رغـبتها لـلسفر الـى 

ايــران ، كــان قــد اعــطاهــا عــدة ارشــادات وتــوجــيهات خــاصــة مــنها الحــذر الشــديــد وعــدم الــسفر انــفراديــاً فــي 

بــلد مــازال يــعانــى غــالــبية ســكانــه مــن الــتعّصب الــديــني الشــديــد حــيث اضطهــد االحــباء بــل ُســفكت دمــائــهم 

الـبريـئه فـي سـبيل هـذا الـظهور االعـظم االلـهي . ولهـذا قـرر املـحفل تـعيني أربـعة مـن أفـراد الشـرطـة الـبهائـيني 

لحـراسـة مـارثـا حـتى اثـناء تـواجـدهـا فـي الـفندق الـذي أعـد خـصيصا لـها . مـن عـادة الشـرقـيني نشـر االخـبار 

واالشــاعــات بســرعــة لــدرجــة ان قــبل وصــول مــارثــا روت إلــى إيــران نشــرت احــدى الــصحف الــخبر الــتالــي : " 

قـريـبا سـتأتـي ابـنة عـبد الـبهاء الـى ايـران ولـكنها سـتكون مـرتـديـة لـباسـاً امـريـكيا وتتحـدث االنجـليزيـة وهـدفـها 

تضليل الناس " .  

الــتقت فــي طهــران بــاملــسئولــني الــرســميني فــي الــحكومــة مــنهم وزيــر املــالــيه وســألــتهم عــن مــعامــلتهم لــلبهائــيني 

وكـــــيفية الـــــتعاطـــــي مـــــع االمـــــر االلـــــهي . يـــــبدو ان الـــــنتيجة كـــــانـــــت طـــــيبة ومـــــرضـــــية وكـــــتبت عـــــدة مـــــقاالت بهـــــذا 

الــــخصوص وارســــلتهم الــــى واشــــنطون والــــقاهــــرة والــــى الــــصحف االمــــريــــكية وكــــأنــــها كــــانــــت تــــحاول تــــوثــــيق 

الــعالقــات مــع الــدولــتني . حــاولــت ان تــلتقي بــشاه ايــران رضــا شــاه بهــلوي مــن خــالل وزيــر املــحاكــم الــسيد / 

تــيمور تــاش ولــكنها لــم تــوفــق بــذلــك ولهــذا ارســلت لــلشاه رســالــة شــرحــت فــيه بــعض الــتعالــيم املــباركــه وايــمان 

الـــبهائـــيني بـــالـــرســـول محـــمد ( ص ) وان رغـــب جـــاللـــته بـــاالطـــالع عـــن املـــزيـــد عـــن حـــقائـــق االمـــر املـــبارك فـــانـــها 

مستعدة الرسال بعض الكتب اليه ، ولكن لم يرد الشاه على رسالتها . 
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لـــم تـــيأس مـــارثـــا مـــن مـــحاولـــة االتـــصال بـــالـــشاه واظـــهار مـــحبتها لـــه فـــقد ارســـلت لـــه قـــامـــوس لـــغة فـــارســـي / 

اسـبرانـتو وايـضا شـارة االسـبرانـتو لـولـى العهـد االمـير محـمد رضـا بهـلوي الـذي اصـبح شـاه ايـران فـيما بـعد 

، وأطـيحت بـه ثـورة شـعبية اسـالمـية عـارمـة فـي عـالـم 1979م . ان املـرء يـمكن لـه ان يـفكر ويـتأمـل فـي حجـم 

الـشجاعـة والـبطولـة والـتضحية الـتي اظهـرتـها مـارثـا روت فـي نـشاطـها هـذا عـندمـا حـاولـت الـوصـول الـى أعـلى 

شـــخص فـــي الســـلطة ، فـــي بـــلد يـــسوده الـــتّعصب والجهـــل ولـــكنها تشـــبثت بـــالـــطاف وعـــنايـــات جـــمال الـــقدم 

وتـأيـيده الـحتمي . ان رحـلتها اليـران - كـما ذكـر -  لـم يـكن خـالـياً مـن املـخاطـر فـقد اسـتلمت عـدة رسـائـل فـيها 

تهـديـد ووعـيد ولـكنها كـانـت تـقول ان جـمال املـبارك حـفظني دومـا . لـقد عـشق االحـباء فـي ايـران هـذه الـسيدة 

الــفاضــلة وثــمنوا مــا تــقوم بــه مــن خــدمــات عــاملــية مــن أجــل أمــر حــضرة بــهاءاهلل ، لــدرجــة انــها عــندمــا قــامــت 

بـــزيـــارة الحـــدى مـــنازل االحـــباء تـــأثـــرت طـــفلة صـــغيرة مـــن حـــديـــثها ووجـــودهـــا ، وقـــامـــت بـــاعـــطائـــها قـــرط اذنـــها 

املصنوع من الذهب لتبيعها ويكون ريعه ملشرق اذكار شيكاغو .

فــي االســبوع االول مــن شهــر نــيسان / ابــريــل عــام 1930 قــامــت بــزيــارة الــى مــديــنة تــبريــز حــيث اســتشهد 

فــــيها حــــضرة الــــباب عــــام 1850م . اســــتطاعــــت ان تــــزور محــــل اســــتشهاد حــــضرتــــه وتــــذكــــرت بــــكل خــــضوع 

وخـشوع يـوم 9 يـولـيو 1850م ذلـك الـيوم الـعصيب فـي تـاريـخ البشـريـة الـذي فـيه أفـل كـوكـب الهـدايـة االلـهية 

واصــبح يــومــا لــالحــزان واالالم يــذكــره الــبهائــيون ســنويــا عــندمــا ســالــت فــيه الــدمــاء الــبريــئة لــحضرة الــباب مــن 

أجل محبوبه حضرة بهاء اهلل ومن أجل االنسانية . 

ومـن املـفارقـات الـعجيبة لـلزمـن ان رئـيس الشـرطـة فـي تـبريـز قـد دعـا مـارثـا روت الـى حـفلة عـشاء فـي حـديـقة 

تــقع بــالــقرب مــن املــكان الــذي ســجن فــيه حــضرة الــباب ، كــما شــارك بــالــحفلة قــائــد الــجيش فــي املــديــنة . ان 

الــقوى الــروحــانــية الــتي انــبعثت مــن هــذا املــكان أدت بهــذيــن الــقائــديــن الــى االهــتمام بــالــديــن الــبهائــي وطــلبوا 

بـعض الـكتب لـلقراءه . وقـد تـعجبا مـن امـرأة بـهائـية مـن الـواليـات املتحـدة تتخـطى كـل هـذه املـسافـات الـطويـلة 

للمجئ الى هذا املكان والتبرك به .

مــن املــدن االخــرى الــتي زارتــها مــارثــا روت : قــم وكــاشــان واصــفهان ويــزد وكــانــت دومــا محــل حــفاوة وتــرحــيب 

االحــباء بــشكل ال يــتصور . فــي مــديــنة كــاشــان قــّدم االحــباء لــها ســجادة صــالة مــنقوش فــي وســطها االســم 

االعــظم ، ثــم تــقدم أحــد الشــباب وقــد أصــابــه االنــفلونــزا الشــديــده وطــلب مــنها الــدعــاء فــي حــقه . اســتجابــت 

مــارثــا لــطلبه وقــامــت بــالــدعــاء لــه مســتخدمــه ســجادة الــصالة املهــداه الــيها ، وفــي الــيوم الــتالــي تــحّسن صــحة 
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الــشاب بــشكل كــبير واخــذ بــالــتعافــي . والجــديــر بــالــذكــر ان هــذه الــسجادة قــدمــت فــيما بــعد الــى امــبراطــور 

اليابان ، ووضع في القصر االمبراطوري الياباني .  

مـن املـناطـق الـتي زارتـها مـارثـا روت فـي ايـران قـريـة اسـمها ( آبـاده) تـقع عـلى الـطريـق املـؤدي الـى اصـفهان 

. يروى أحد أحباء هذه القرية واسمه عطا آگاه الذي كان طفال ً حينها ذكرياته بالكلمات التالية : 

[  كـــنت طـــفال ً عـــندمـــا زارتـــنا مـــارثـــا روت فـــي قـــريـــتنا ، ال أذكـــر تـــاريـــخ ويـــوم ورودهـــا تـــمامـــاً ، وكـــنا نـــسميها 

( مــارســا روس )  وعــندمــا عــلمنا بــقرب مــجيئها ركــبنا نــحن مجــموعــه مــن الشــباب الــدراجــات الــهوائــية وذهــبنا 

الـى الـطريـق املـؤدي الـى اصـفهان لـنكون فـي اسـتقبالـها . أمـا والـدي فـقد كـان مـن شـخصيات الـقريـة وراكـباً 

حــماره لــيكون عــلى رأس املســتقبلني وقــال لــي لــربــما تــركــب مــارثــا روت هــذا الحــمار لــتذهــب الــى أزقــة الــقريــة 

الــتي ال تســتطيع ســيارتــها دخــولــها .  بــعد ســاعــات طــويــلة مــن االنــتظار فــي الــشارع الح مــن بــعيد الــسيارة 

املـقلة ملـارثـا روت وقـمنا بـتحيتها بـنداء اهلل ابـهى بـصوت جـماعـي مـرتـفع ومـن ثـم انـدفـعت الـسيارة الـى الـقريـة 

ونـحن وراءهـا عـلى الـدراجـات الـهوائـية . كـنت اتـصور أن مـارثـا روت سـتكون ذات جـسم طـويـل وعـريـض مـثل 

الــشخصيات الــتي كــنا نــسمع عــنها فــي الــتاريــخ ،  ولــكن مــا ان فــتح بــاب الــسيارة حــتى نــزلــت مــنها ســيدة 

ذات جسم نحيف وقصير ، عندئذ  أدركت بأن العظماء ال يقاسون بأحجامهم .  

كــــان عــــلى رأس مســــتقبليها والــــدي الــــذي رحّـــــــب بــــها بــــكلمات لــــم أكــــن واثــــقاً ان فــــهمتها ولــــكن لــــغة املــــحبة ال 

تـحتاج الـى لـسان . ثـم تـناول الجـميع الـشاي وبـعض الـفواكـه وتحـركـنا الـى مـنزلـنا وكـانـت والـدتـى قـد أعـّدت 

لـها مـنذ فـترة غـرفـة خـاصـة وحـاولـت أن تـضع فـيه جـميع وسـائـل الـراحـه االولـية  الـتي كـانـت مـتوفـرة فـي الـقريـة 

.  فــي الــطريــق الــى مــنزلــنا كــان هــناك جــم غــفير مــن االحــباء حــولــها وكــنا نــحن االطــفال فــي املــقدمــة راكــبني 

الـدراجـات الـهوائـية وكـأنـه مـوكـب رسـمي يـرحـب بـرئـيس دولـة. مـررنـا عـلى مسجـد وحـسينية الـقريـة أمـام أنـظار 

الـــناس الـــذيـــن لـــم يـــتعودوا هـــذا املشهـــد مـــن قـــبل وكـــانـــوا يـــحيّونـــها عـــن بـــعد .  وكـــان والـــدي أيـــضاً يـــرحـــب بـــهم 

ويسـتفسر عـن صـحتهم حـيث انـه كـان طـبيب الـقريـة ويـعرف الجـميع . سـمعت واحـداً مـن الجـمهور يـتساءل ، 

يـا تـرى مـن هـذه املـرأة ؟  واآلخـر يـرد عـليه : انـها رسـول الـبابـيني .  االول يـرد عـليه :  أسـتغفر اهلل هـل يـمكن 

لــلمرأة أن تــكون    رســولــة ؟  وعــندمــا وصــلنا املــنزل قــّدمــت الــشاي والحــلوى لــكل الــحضور ومــن ثــم انــصرف 

الجــميع الــى مــنازلــهم  تــدريــجياً . ذهــبت مــارثــا روت الــى غــرفــتها وبــعد عــدة دقــائــق جــاءت تــسأل عــن مــكان 

الحـــمام  لـــالســـتحمام . والـــدتـــي الـــتي كـــانـــت قـــد أعـــدت كـــل شئ لـــم تـــفكر بـــأن مـــارثـــا روت يـــمكن ان تســـتحم 

وخــاصــة ان الــناس فــي ذلــك الــوقــت لــم يــتعودوا عــلى االســتحمام بــاســتمرار ،  ولــم يــكن الحــمام مــوجــوداً فــي 
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املـنازل ، بـل كـان الـناس يـذهـبون الـى حـمام عـام مـخصص يـومـاً لـلرجـال ويـومـاً آخـر لـلنساء . فـي ذلـك الـيوم 

كـان الحـمام الـعام خـاصـاً لـلرجـال وبـالـتالـي قـام والـدي بـاحـضار حـوض كـبير مـن الـنحاس كـان يـتواجـد فـي 

كـــل مـــنزل تـــقريـــبا ويســـتعمل لغســـل املـــالبـــس ،  ووضـــعه فـــي غـــرفـــة مـــارثـــا روت مـــع كـــمية مـــن املـــياه الـــساخـــنه 

والصابون والفرشاة .  

بـعد الحـمام واالسـتراحـه مـن وعـثاء الـطريـق لبسـت مـارثـا لـباسـاً جـديـداً وجـاءت الـى غـرفـة أخـرى كـان االحـباء 

بــانــتظارهــا .  ألــقت كــلمة بــاالنجــليزيــة وكــان هــناك مــن يــترجــم لــها وال أذكــر مــا قــالــته ولــكني الحــظت ســعادة 

وفـرح االحـباء ،  ومـازال ذلـك املشهـد واضـحاً فـي ذهـني . فـي الـيوم الـتالـى ذهـبنا لـزيـارة قـبر جـّدي املـرحـوم 

ســراج الــحكماء الــذي يــعتبر أول بــهائــي فــي آبــاده وقــرأنــا مــناجــاة عــلى روح املــرحــوم ثــم انــتقلنا الــى جــلسة 

أخــرى تــم تــرتــيبها مــع االحــباء .  وهــنا أصّــــــــــر والــدي عــلى الــسماح ألي فــرد غــير بــهائــي بــالــحضور ان شــاء 

حـــتى يـــتعرف عـــلى حـــقائـــق االمـــر االعـــظم ويـــعرف الـــناس ان الـــبهائـــية ليســـت مـــنظمة ســـريـــة ولـــيس لـــديـــنا مـــا 

نـخفيه .  ونـتيجه لـذلـك حـضر الـكثير مـن االحـباء وغـيرهـم الجـلسة واسـتمعوا الـى كـلمة مـارثـا روت .  ال أذكـر 

ما قالته ولكن أتذكر أن حديثها أثار الفرح والسرور في قلوب املشتركني .  

أقـامـت مـارثـا روت فـي قـريـتنا ثـالثـة أيـام وفـي أغـلب االوقـات كـانـت تـلتقي بـاالحـباء وتسـتمع الـيهم وتـرفـع مـن 

مـعنويـاتـهم ، وظـلت رحـلتها مـحفورة فـي ذاكـرة أهـل الـقريـة وظـلوا يجـددون ذكـريـاتـهم مـعها لـسنوات عـديـدة . 

وألول مـرة عـرف سـكان الـقريـة مـن بـهائـيني وغـيرهـم ان الـديـن الـبهائـي لـيس ديـناً خـاصـاً بـااليـرانـيني ، وانـما 

ديـــــن عـــــاملـــــي هـــــناك مـــــن يـــــحتضنه مـــــن شـــــتى الـــــجنسيات ، وان صـــــيته قـــــد وصـــــل لـــــسمع الـــــناس فـــــي اوربـــــا 

وأمـريـكا . لـقد أدركـُت بـأن مـارثـا روت ، هـذه املـرأة الـنحيفة الـضعيفة هـي فـي الـواقـع شـخصية عـظيمة وقـويـة 

حــيث اســتطاعــت ان تــّوضــح الحــباء الــقريــة عــاملــية الــديــن الــبهائــي وعــظمة أمــر جــمال الــقدم .  غــادرتــنا الــى 

شيراز ومازلت أشعر باآلم فراقها . ] 

فـي اواخـر شهـر نـيسان / ابـريـل عـام 1930 وصـلت الـى املـديـنة الـطيبه شـيراز ، مـكان والدة حـضرة الـباب 

ومهــد أمــره . بــعد أربــع ايــام زارت الــبيت املــبارك لــحضرة االعــلى الــذي اعــلن فــيه دعــوتــه الــتاريــخية يــوم 23 

مـــايـــو عـــام 1844 . يـــروي الـــشخص الـــذي رافـــقها بـــانـــها عـــندمـــا وصـــلت الـــبيت املـــبارك ، إنـــحنت خـــضوعـــاً 

وخـشوعـاً ، ثـم أخـذت تـبكي وتتنهـد وتـذكـرت تـلك الـشخصية الـعظيمة الـتي أعـلنت عـن نـفسها مـن هـذا املـكان 

املتواضع الصغير ، وكل االالم واملتاعب التي تحملها في سبيل دعوته . 
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فـي مـديـنة شـيراز عـامـل املـسؤولـون الـحكومـيون مـارثـا روت كـأمـيره مـحترمـه وامـرأة غـربـية تـريـد ان تـعرف عـن 

الشـــرق . اســـتطاعـــت ان تـــلقى عـــدة خـــطب فـــي عـــدة حـــدائـــق عـــامـــه عـــن االمـــر املـــبارك وبـــكل شـــجاعـــة ، وقـــد 

تـزاحـم الـناس ملـشاهـدتـها لـدرجـة ان فـي احـدى الجـلسات بـلغ عـدد الـحضور أكـثر مـن ألـف شـخص . واثـناء 

زيــارتــها لــلبيت املــبارك الــتقت بــعدد مــن االحــباء املــنتمني لــعائــلة االفــنان املــباركــه وهــي االســرة املنتســبة إلــى 

حــضرة الــباب ولــها احــترام خــاص فــي املــجتمع الــبهائــي ، بــاالضــافــة الــى لــقائــها بجــد حــضرة ولــي أمــراهلل 

وهو ايضا من ساللة االفنان . 

بـــعد ذلـــك قـــررت زيـــارة مـــديـــنة بـــوشهـــر الـــساحـــلية فـــي الـــجنوب ، املـــكان الـــذي تـــوقـــف فـــيه حـــضرة الـــباب اثـــناء 

رحــلته الــى مــكة املــكرمــة . نــصحها االحــباء بــاســتخدام الــطائــرة لــلسفر نــظراً لــوعــورة الــطريــق وعــدم االمــان . 

وتـــعتبر هـــذه أول مـــرة تســـتخدم فـــيها مـــارثـــا روت الـــطائـــرة فـــي رحـــالتـــها حـــول الـــعالـــم . وقـــد وصـــلت بـــوشهـــر 

وذهـبت إلـى بـيت إمـرأة بـهائـيه يـعتبر بـيتها مـركـزاً لـالنشـطة والـفعالـيات ، وقـد جـاءهـا عشـرات االحـباء لـزيـارتـها 

، وألـقت عـدة خـطب وكـلمات مـشجعة وأطـلعتهم عـن تـطورات االمـر املـبارك فـي الـغرب ، كـما الـتقت بـعدد مـن 

غـير الـبهائـيني والـباحـثني عـن الـحقيقة وشـرحـت لـهم الـكثير عـن حـقائـق األمـر األعـظم . أحـد الـعسكريـني فـي 

الـــــجيش ويحـــــمل رتـــــبة رائـــــد دعـــــا مـــــارثـــــا روت الـــــى زيـــــارة أحـــــد املســـــتشفيات وتـــــصادف ان بـــــعض مـــــوظـــــفي 

املســتشفى كــانــوا بــهائــيني ، وفــي مــساء ذلــك الــيوم كــانــت مــارثــا روت وهــذا الــعسكري مــدعــويــن لــحفل عــشاء 

اقامه حاكم املدينة . 

لــقد تــحقق حــلمها فــي زيــارة ايــران مهــد امــر اهلل ومــوطــن الجــمال املــبارك ، الــرحــلة الــتي طــاملــا كــانــت تــواقــه 

الـيها ، لـقد اسـتغرقـت أربـعة اشهـر وأخـذت نـهايـتها تـقترب . حـول هـذه الـرحـلة كـتبت مـارثـا فـي مـذكـراتـها : " 

بـالد فـارس مـوطـن بـهاء اهلل لـقد عشـت فـيها اربـع اشهـر لحـظات ال تـنسى   … لـقد شـكرت الجـمال املـبارك 

عـدة مـرات عـلى نـعمه وآالئـه وعـلى حـمايـتي اثـناء هـذه الـرحـلة املـحفوفـة بـاملـخاطـر ، كـما ان الـخوف انـتابـني 

بعض املرات . "   

أمـا مـرافـقها ومـترجـمها الـسيد رفـعت فـقد كـتب عـنها : " أعـربـت عـن لـطفها ومـحبتها لـاليـرانـيني  ....   الـتقت 

بـعائـالت الشهـداء واملضطهـديـن مـن االحـباء ، وأعـربـت عـن تـضامـنها وتـعاطـفها الشـديـد تـجاهـهم   .....  لـقد 

كانت رقيقه ولطيفة ورزينة   … انني احترمها كثيرا ، انها من القديسني . " 
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الى الهند وبورما : 

 وصـــلت مـــارثـــا روت الـــى بـــومـــبى فـــي اواخـــر شهـــر مـــايـــو عـــام 1930 بـــعد خـــمسة عشـــر ســـنة مـــن اول زيـــارة 

لـها ، وكـان الـجو حـاراً ورطـباً ولـكنها أجـرت عـدة مـقابـالت صـحفية وألـقت مـحاضـرات عـن االمـر املـبارك ومـن 

ثـم تـوجهـت الـى بـونـه  poona  لـزيـارة أسـرة خسـرو الـتي كـانـت تـربـطها عـالقـة حـميمة بـها . والجـديـر بـالـذكـر 

ان مــهاتــما غــانــدي الــزعــيم الــروحــي لــلهنود اخــذ نجــمه بــالــبزوغ فــي تــلك االيــام وازداد اتــباعــه بــشكل كــبير ، 

وكـان حـينها قـابـعاً فـي الـسجن ويـبعد هـذا الـسجن ثـالثـه امـيال فـي الـشمال مـن بـونـه ولهـذا قـامـت مـارثـا روت 

بـزيـارة الـسجن بهـدف لـقاء غـانـدي وتـعريـفه بـالـديـن الـبهائـي ولـكن لـم يـسمح لـها بـالـلقاء وأخـذ مشـرف الـسجن 

الكتب منها ، ووعدها بتقديمه لغاندي . 

مــن بــومــبي ذهــبت الــى حــيدر ابــاد الــتي تــقع فــي وســط الــجنوب مــن الــهند ، وكــانــت محــل تــرحــيب خــاص مــن 

الـحاكـم ومـن هـناك ذهـبت الـى سـرات  Surat  حـيث اسـتطاعـت ان تـلقى عـدة خـطب عـامـه . ان حـرارة الـجو 

لـم يـكّل مـن عـزمـها فـي تـبليغ امـر رب الـعاملـني ، ولـكنها لـألسـف مـرضـت لـعدة ايـام والزمـت الـفراش . ومـا ان 

تـــعافـــت حـــتى ذهـــبت الـــى مـــنطقة الـــسند حـــيث تـــبلغ الحـــرارة فـــيها 125 درجـــة ( فـــرهـــنت )  بـــعد ذلـــك وصـــلت 

كـراتـشي ، ومـن هـناك ذهـبت الـى الهـور وكـان يـرافـقها فـي هـذه الـرحـلة الـسيد / اسـفنديـار بـختياري . تـقول 

مـــارثـــا ان اهـــالـــى الهـــور فـــيهم طـــاقـــات روحـــانـــية عـــالـــية حـــيث وجـــدت تـــجاوبـــاً مـــن ســـكانـــها ، وتـــم إلـــقاء عـــدة 

مـحاضـرات وعـقد لـقاءات مـتعددة فـي اطـراف وأكـناف املـديـنة . ومـن ثـم ذهـبت ومـعها الـسيد / بـختياري الـى 

مـــنطقة ســـيمال  هـــلS imla Hill  مـــقر الـــحكومـــه الـــصيفي وتـــقع فـــي جـــبال الـــهماليـــا وتـــبعد خـــمسني مـــيال . 

هـــناك الـــتقت بـــاملهـــراجـــا وكـــانـــت ضـــيفة عـــزيـــزة عـــنده ومـــن ثـــم غـــادرت الـــى دلـــهي ثـــم لـــكناو L ucknow  ثـــم 

بــينارس Benares  ثــم بــتنا Patna  ثــم بــولــبور Bolpur  ثــم كــلكتا Calcutta  . فــي كــل هــذه املــدن أمــضت 

يـومـني أو ثـالثـة وألـقت عـدة مـحاضـرات عـن االمـر املـبارك فـي انـديـة الـثيوصـوفـية ، وكـان الـتجاوب جـيداً . فـي 

مـديـنة كـلكتا اسـتطاعـت ان تـلتقى بـصاحـب الـسمو املهـراجـا حـاكـم واليـة مـايـوربـانـي وشـخصية جـذابـة ذات 

نــظرة عــاملــية. أمــا آخــر مــحاضــرة ألــقتها فــي الــهند فــكانــت يــوم 21 تــموز 1930 فــي مــعبد الــبوذيــني بــمديــنة 

كلكتا وقد حضرها حوالي 150 شخصا . 

فـي يـوم 22 تـموز غـادرت فخـر املـبلغني واملـبلغات مـارثـا روت الـهند مـتجهة الـى بـورمـا ووصـلت قـريـة مـانـدالي 

حـيث غـالـبية سـكانـها مـن الـبهائـيني ، ثـم ذهـبت الـى رانـجون الـعاصـمة وكـانـت محـل تـرحـاب خـاص . تحـدثـت 
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فـــي احـــدى جـــامـــعات رانـــجون أربـــع مـــرات عـــن الـــديـــن الـــبهائـــي واجـــرت عـــدة مـــقابـــالت صـــحفية ، وتـــم نشـــر 

احــاديــثها ومــقابــالتــها فــي الــصحف الــيومــية . فــي يــوم 7 اغســطس ســافــرت بحــراً الــى ســنغافــورة وامــضت 

خمسة ايام هناك ، ثم غادرت الى هونج كونج التي وصلتها يوم 22 اغسطس .     

هونج كونج والصني واليابان : 

          مـع وصـولـها هـونـج كـونـج ركـزت مـارثـا جـهودهـا عـلى كـتابـة املـقاالت املـختلفة عـن مـبادئ وتـعالـيم االمـر 

املــــبارك وتــــوزيــــعها عــــلى الــــصحف واملــــجالت للنشــــر . نشــــرت الــــصحف حــــوالــــي ثــــالثــــني مــــقالــــة ومــــعها صــــور 

لـحضرة عـبدالـبهاء . فـي مـديـنة كـانـتون نشـرت الجـريـدة املحـلية صـفحتني مـطولـتني عـن االمـر املـبارك ونـقلت 

مـا قـالـته مـارثـا روت فـي االذاعـة واهـتمت بـاملـوضـوع بـشكل خـاص . مـن نـتائـج رحـلتها هـذه لـلصني هـو جـنى 

ثــــمار رحــــلتها االولــــى عــــام 1923 فــــقد الحــــظت ان هــــناك الــــكثير مــــن الــــصينيني قــــد آمــــنوا بــــاألمــــر املــــبارك 

وخـاصـة رجـال الـفكر واألدب ، ومـنهم رئـيس احـدى الـجامـعات واسـمه سـوا   Tsao  الـذي قـام بـترجـمة كـتاب 

بـــــهاء اهلل والـــــعصر الجـــــديـــــد الـــــى الـــــلغة الـــــصينية . فـــــي شـــــانـــــغهاي الـــــتقت مـــــارثـــــاب روت بـــــالـــــسيدة / اكـــــنس 

الـكسندر والـسيد اسـكولـي والـسيد سـليمانـي والـسيد تـوتـي والـسيد سـوا وحـرمـه . تـقول مـارثـا : " كـانـت ايـام 

جميلة ورائعة فقد عملنا جميعا من اجل امر حضرة بهاء اهلل . "  

فـي يـوم 16 اكـتوبـر قـامـت مـارثـا روت بـزيـارة ملـديـنة نـانـكنج  N anking  وهـناك وفـي صـالـة الـجامـعة تحـدثـت 

امـام الـفني شـخص ،  وكـان حـديـثها يـدور حـول الـتعليم الـعام واهـميته وايـضا عـن املـراة ومـقامـها فـي الـديـن 

الـــبهائـــي . لـــقد كـــان الـــتجاوب جـــيدا ولـــكن لـــالســـف فـــي الـــسنوات الـــتالـــية بـــدأت املـــشاحـــنات الـــسياســـية بـــني 

الـــشيوعـــيني وغـــيرهـــم وازدادت مـــعها االضـــطرابـــات الـــسياســـية مـــما أدى إلـــى إنـــشغال الـــناس بهـــذه االمـــور 

وتالشت معها ما سمعوه من مارثا روت أو ما آمنوا به. 

فـــي يـــوم 22 اكـــتوبـــر أبحـــرت إلـــى الـــيابـــان ووصـــلت طـــوكـــيو حـــيث الـــتقت بـــالـــسيدة اكـــنس الـــكسندر ( الـــتي 

أصـبحت ضـمن ايـادى أمـراهلل فـيما بـعد ) ورتـبت لـعدة مـحاضـرات فـي املـدارس والـجامـعات وامـاكـن اخـرى 

يــتواجــد فــيها الشــباب . مــن لــقاءاتــها الــهامــة فــي هــذه الــرحــلة لــقاءهــا بــالــسيد / نــومــا رئــيس تحــريــر احــدى 

الجـرائـد املـعروفـه فـي الـيابـان ومـعروف انـه ( رئـيس املـجالت ) . أعـد هـذا الـشخص مـؤتـمر حـول الـبهائـيه دعـا 

فـيها مـارثـا روت للتحـدث ، بـاالضـافـة الـى ثـالثـة اشـخاص آخـريـن . شـارك حـوالـي ألـفي شـخص فـي املـؤتـمر 

وبــنجاح كــبير ، حــيث وصــل اســم حــضرة بــهاء اهلل ورســالــته الــسامــية الــى ســمع كــل وضــيع وشــريــف . مــن 
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انـجازاتـها الـهامـة فـي الـيابـان ايـضا ، املـقابـلة الـتي اجـرتـها مـع االذاعـة الـيابـانـية حـيث بـثت هـذه املـقابـلة فـي 

كـــافـــة ارجـــاء الـــيابـــان بـــاالضـــافـــة الـــى نشـــر نـــص املـــقابـــلة فـــي جـــريـــدة يـــابـــان تـــايـــمز  J  apan Times  وقـــد 

اهدتها االذاعة قماشا فاخرا من الحرير تقديرا وعرفانا لها . 

كــان هــدفــها الــكبير مــن هــذه الــزيــارة لــقاءهــا بــاالمــبراطــر هــيروهــتيو وابــالغــه أمــر حــضرة  بــهاء اهلل ، وعــلى 

االخـــــص إنـــــها اســـــتلمت يـــــوم 9 نـــــوفـــــمبر بـــــرقـــــيه مـــــن حـــــضرة ولـــــي امـــــر اهلل يـــــقول فـــــيها     " تـــــحياتـــــي الـــــى 

االمــبراطــور " ولــكن ذلــك لــم يــكن يــسيرا حــيث ان الــتقالــيد الــيابــانــيه ال تــجيز لــعامــة الــناس مــن يــابــانــيني او 

غــيرهــم بــمقابــلة االمــبراطــور او حــتى وزيــر الــبالط ،  وكــان ذلــك يــعتبر ضــربــاً مــن الــخيال . ولــكن مــارثــا روت 

تـوسـلت بـذيـل الـدعـاء وطـلبت الـعون واملـساعـدة مـن الجـمال املـبارك . اتـصلت بـأحـد املـحامـني واسـمه الـدكـتور 

مـاسـومـا وسـبق لهـذا الـشخص ان تـوسـط فـي تسـليم االمـبراطـور عـدة كـتب بـهائـيه بـالـنيابـة عـن مـارثـا روت ، 

اسـتطاع هـذا الـشخص ان يـوصـل مـارثـا الـى وزيـر الـبالط االمـبراطـوري . وفـي يـوم 9 ديـسمبر وصـلت مـارثـا 

الــى مــكتب الــوزيــر ومــعها الــدكــتور مــاســومــا وســلمت الــوزيــر الــواح مــباركــه فــيها اشــارة الــى الــيابــان وبــرقــية 

حــضرة ولــي امــر اهلل وايــضا ســجادة الــصالة الــتي أهــديــت لــها فــي كــاشــان بــايــران . مــن الهــدايــا االخــرى 

الــثمينة الــتي اهــدتــها الــى  االمــبراطــور ، خــاتــم أهــداه حــضرة عــبد الــبهاء إلــى ســيد مــصطفى رومــي املــقيم 

فـي بـورمـا . هـذا الـخاتـم أهـداه سـيد مـصطفى إلـى زوجـته يـوم زواجـه ، ومـن ثـم اهـدت الـزوجـة هـذا الـخاتـم 

الــى مــارثــا روت فــي اول زيــارة لــها لــبورمــا قــبل عــدة ســنوات . تــصوروا ثــمن هــذا الــخاتــم وقــيمته ، ولــكن رأت 

مارثا روت بأنها قد تكون وسيلة للخير والبركة المبراطور اليابان .

وعــلى الــرغــم مــن إنــها لــم تــلتقى بــامــبراطــور الــيابــان هــيرو هــيتو شــخصيا ، ولــكن الــوصــول إلــى وزيــر الــبالط 

االمـبراطـوري كـان فـي حـد ذاتـه إنـجازاً كـبيراً لـها ألن االخـير قـال لـها : " يـمكنك فـي املسـتقبل االتـصال بـي 

مباشرة دون وسيط ، ويمكنك ارسال ما تشاءين لالسرة املالكه من خالل مكتبي وحسب قراري ." 

واالن حـــال الـــوقـــت لـــلعودة الـــى الـــوطـــن ، بـــعد غـــياب دام ثـــمانـــية ســـنوات ، زارت فـــيها عشـــرات املـــدن والـــقرى 

والــدول . اســتقلت بــاخــره مــن مــيناء يــوكــوهــامــا يــوم 30 ديــسمبر 1930 ووصــلت الــى جــزر الــهاواي ومــكثت 

هـناك تـسعة ايـام كـانـت خـاللـها تـلقى مـحاضـرات عـن االمـر املـبارك يـومـياً فـي االنـديـة واملـدارس وأجـريـت مـعا 

أربـعة لـقاءات عـبر الـراديـو . هـذه هـي مـارثـا روت ، نـعم لـقد كـانـت فخـر املـبلغني واملـبلغات وكـانـت مـصداقـاً ملـا 

تفضل به حضرة بهاء اهلل :
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" أن يــا أحــباء اهلل ال تســتقروا عــلى فــراش الــراحــة ، اذا عــرفــتم بــارئــكم وســمعتم مــا ورد عــليه 

قـومـوا عـلى الـنصر ثـم انـطقوا وال تـصمتوا اقـل مـن آن ، وإن هـذا خـيٌر لـكم مـن كـنوز مـا كـان 

وما يكون لو انتم من العارفني . " 

الى الواليات املتحدة ، موطنها االصلي 

 وصــلت الــباخــرة املــقلة ملــارثــا روت الــى مــيناء ســان فــرانــسيسكو يــوم 22 يــنايــر مــن عــام 1931 وفــي الــيوم 

الـتالـي ألـقت كـلمة فـي نـادي بـيركـلي ، وفـي االيـام الـتالـية الـقت خـطب فـي مـدن واليـة كـالـيفورنـيا املـختلفة مـنها 

لــوس انجــلوس وبــاســاديــنا وجيســرفــيل . كــما ذهــبت الــى جــامــعة اســتانــفورد الــشهيره ، وألــقت خــطبة هــناك ، 

والـتقت بـالـرئـيس الفخـري لـها الـسيد / ديـفيد جـوردان وهـو الـشخص الـذي قـابـل حـضرة عـبدالـبهاء فـي عـام 

1912 عـندمـا الـقى حـضرتـه خـطبة فـي  الـجامـعة . ومـن ثـم ذهـبت الـى مـديـنة ايـجني فـي واليـة اوريـغون حـيث 

يـــتواجـــد افـــراد االســـرة . الـــتقت بـــأخـــيها االصـــغر كـــلود Claude  وابـــنته انـــا Anna  الـــبالـــغة 24 ســـنة الـــتي 

كـانـت تـقّدر وتـثّمن مـا تـقوم بـه عـمتها الـعزيـزه . لـقد كـانـت فـرصـة لـتوثـيق روابـط املـحبة بـني افـراد عـائـلة مـارثـا 

روت وتجـديـد الـزيـارة ، وكـانـوا يـعلمون جـيداً الشهـرة الـتي حـظيت بـها مـارثـا عـلى مسـتوى الـعالـم . ألـقت كـلمة 

فـي جـامـعة اوريـغون ، ومـن ثـم ذهـبت الـى مـديـنة بـورتـالنـد ومـكثت هـناك اسـبوعـني عـند أحـد الـبهائـيني ألـقت 

فــيها الــعديــد مــن الخــطب . ومــن ثــم ذهــبت الــى مــديــنة دنــفر بــواليــة كــلورادو وملــدة عشــرة ايــام كــانــت مــنشغلة 

بنشر النفحة املسكية االلهية . 

وفـــي يـــوم 26 مـــارس 1931 تـــوّجهـــت الـــى مـــوطـــنها االصـــلي مـــديـــنة كـــمبردج ســـبرنـــج بـــعد غـــياب دام ثـــمان 

سـنوات . كـانـت محـل تـرحـاب وضـيافـة أخـيها كـالرنـس وزوجـته دونـا .   مـارثـا كـانـت حـريـصة عـلى تـوثـيق روبـط 

املـحبة وااللـفة بـني كـافـة اعـضاء اسـرتـها ، بـل كـانـت تـّصلي وتـدعـو لـهم حـتى يـوفـقهم الجـمال املـبارك لـاليـمان 

والهـــدايـــة. وعـــلى الـــرغـــم مـــن عـــدم ايـــمانـــهم بـــاالمـــر املـــبارك ولـــكن كـــانـــوا يـــعتبرون مـــارثـــا شـــخصية فـــريـــدة مـــن 

نــوعــها ، مــن حــيث املــحبة واالخــالص والــتفانــي وخــدمــة البشــريــة ونــكران الــذات والــخضوع والــخشوع ، لــقد 

كــانــت ســراجــاً وهــاجــاً للجــميع . نــقلت الــصحف املحــلية خــبر ورودهــا إلــى مــديــنتها وأقــيمت لــها حــفلة عــشاء 

عـامـة حـضرهـا العشـرات مـمن يـعرفـونـها واسـتمعوا الـى كـلمتها فـي تـلك الـليلة .  لـقد كـانـت أشهـر شـخصية 

في تلك املدينة . 
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بـعد ذلـك ذهـبت الـى واليـة الـينوي وقـضت فـيها اربـعة ايـام ، ألـقت خـاللـها كـلمة فـي جـامـعة الـينوي ، ثـم ذهـبت 

الـــى شـــيكاغـــو يـــوم 13 ابـــريـــل وشـــاركـــت فـــي مـــؤتـــمر الـــوكـــالء املـــركـــزي وكـــانـــت ضـــيفة شـــرف املـــؤتـــمر والنجـــمة 

الــبازغــة ومحــل تــرحــاب خــاص ، والــتقت بــالــعديــد مــن الــبهائــيني الــذيــن اتــوا مــن شــتى أرجــاء الــبالد لــلمشاركــه 

فــي املــؤتــمر . بــعد انــتهاء املــؤتــمر وفــي يــوم 7 مــايــو غــادرت الــى مــديــنة مــاديــسون بــواليــة وســكنسن وأمــضت 

سـتة ايـام ، ثـم ذهـبت الـى واليـة بنسـلفانـيا ومـن ثـم ذهـبت الـى نـيويـورك لـاللـتقاء بـلجنة الـتبليغ املـركـزيـة الـتابـعة 

لـلمحفل الـروحـانـي املـركـزي مـن اجـل املـشورة حـول رحـالتـها الـتبليغية داخـل الـواليـات املتحـدة ، وكـانـت محـل 

ترحيب خاص من قبل اللجنة .     

يـعتبر الـسيد روي ويـلهم  Roy Wilhelm  وزوجـته مـن اصـدقـاء مـارثـا املـقربـني ، وكـانـت هـناك عـالقـة مـحبة 

وود شـديـديـن بـينهما ، ولهـذا قـامـت مـارثـا بـزيـارتـهم فـي مـنطقة وسـت انجـلوود  W est Englewood  بـواليـة 

نــيوجــرســي ومــكثت عــندهــم مــدة اســبوعــني . والجــديــر بــالــذكــر هــنا ان مــارثــا روت كــانــت تــحتفظ بــقطع حجــريــة 

مــــن كــــل دولــــة أو مــــديــــنة هــــامــــة تــــزورهــــا فــــي الــــعالــــم ، وتــــرســــل هــــذه االحــــجار بــــني الــــحني واالخــــر الــــى روي 

لـــالحـــتفاظ بـــها لـــلذكـــرى . مـــن هـــذه االحـــجار مـــثال : احـــجار مـــن حـــائـــط املـــبكي فـــي فلســـطني ومـــن الحـــديـــقة 

املـلكيه فـي الـيابـان ومـن االمـاكـن املـقدسـة الـبهائـية فـي حـيفا وعـكا وايـران والـعراق . كـما كـانـت تـرسـل الـيهم 

بعض الهدايا التي كانت تقدم لها بني الحني واالخر في العديد من الدول التي زارتها . 

 E ver green  الـــتقت مـــارثـــا روت بـــاملـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي يـــوم 12 يـــونـــيو فـــي مـــديـــنة افـــرجـــريـــن كـــابـــن

Cabin    وشـــاركـــت بـــاالحـــتفال الـــذي اقـــيم بـــمناســـبة مـــرور حـــضرة عـــبد الـــبهاء لهـــذه املـــديـــنة عـــام 1912م . 

تـلقت فخـر املـبلغني واملـبلغات الـعديـد مـن الـدعـوات مـن االحـباء لـزيـارة مـدنـهم وعـائـالتـهم ولـكنها كـانـت تـعتذر 

للعديد منهم سوى البعض القليل الذين كانت تربطهم عالقات خاصة بها . 

املحــطة الــتالــية لــها كــانــت گــريــن ايــكر  Green Acre  هــذه املــديــنة الــعزيــزه عــلى قــلبها حــيث تحــمل ذكــريــات 

جـميله مـنذ زيـارة حـضرة عـبدالـبهاء لـها عـام 1912 . مـكثت فـي گـريـن ايـكر اسـبوعـني زارت خـاللـها املـدارس 

والـجامـعات املـتواجـدة هـناك ، ثـم ذهـبت الـى نـيويـورك وألـقت  عـدة مـحاضـرات فـي جـامـعة كـولـومـبيا وفـي كـليه 

هــــنتر. ذهــــبت بــــعد ذلــــك الــــى مــــديــــنة بتســــبرغ  Pitts burgh  الــــتي عــــاشــــت فــــيها مــــدة مــــن الــــزمــــن ، وقــــابــــلت 

االحـباء هـناك وعـقدوا مـعها جـلسة خـاصـة لـالسـتماع الـيها .  مـن الجـمل املـعبرة الـتي قـالـتها مـارثـا روت فـي 

هـذه الجـلسة : " انـني اعـتمد عـلى الـدعـاء وقـوتـه وتـأثـيره ايـنما اذهـب   … كـلما ادخـل مـديـنة مـن اجـل تـبليغ 

امر اهلل اقرأ لوح احمد عشر مرات ."
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فـي نـهايـة شهـر اكـتوبـر 1931 أمـضت مـارثـا بـعضاً مـن الـوقـت فـي واليـة فـيالدلـفيا ثـم ذهـبت الـى واشـنطن 

دي سـي ، وهـناك فـي كـلية هـافـر فـورد وجـامـعة تـمبل ألـقت مـحاضـرات عـن السـالم الـعاملـي وأهـميته . تـقول 

مـــارثـــا روت " رأيـــت املعجـــزة بـــعيني ، ان قـــوة روح الـــقدس كـــانـــت    مـــوجـــوده ". وأثـــناء وجـــودهـــا ملـــدة خـــمسة 

اســـابـــيع فـــي واشـــنطون اســـتطاعـــت ان تـــلتقي بـــالـــرئـــيس االمـــريـــكي هـــوفـــرHover   وفـــي مـــعيتها الـــسيده / 

اكـــنس بـــارســـونـــس وتحـــدثـــت مـــعه عـــن االمـــر املـــبارك وســـبق أن أخـــبرت حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل بهـــذا املـــوضـــوع 

ولهــذا ارســل لــها حــضرة املــولــى الــبرقــيه الــتالــيه :   " يــرجــى ابــالغ الــرئــيس هــوفــر بــالــنيابــة عــن الــبهائــيني فــي 

الـعالـم بـانـنا نـصلى ونـدعـو اهلل ان يـنجح فـي الـجهود الـحثيثه الـتي يـبذلـها فـي سـبيل تـرويـج السـالم واالخـوة 

العامليه وهو ما دعا اليه البهائيون قبل حوالي قرن من الزمن . " 

قـضت مـارثـا روت ايـام الـكريـسمس فـي كـامـبرج سـبرنـج  C ambridge Springs  ولـكن جـاءهـا الـزوار مـن 

الــبهائــيني وغــيرهــم مــن كــل الــجهات لــالســتماع الــيها وعــن رحــالتــها الــتاريــخية حــول الــعالــم . وخــالل االســبوع 

االول مـن شهـر يـنايـر عـام 1932 الـقت عـدة مـحاضـرات فـي جـامـعتي بـوسـطون وهـارفـارد الـشهيرتـني ، ومـن 

ثــم رحــلت الــى مــونــتريــال فــي كــندا وكــانــت ضــيفة عــزيــزة عــلى الــسيد ســاثــرالنــد مــاكــسويــل وزوجــته مــي وفــي 

نــفس املــنزل الــذي اســتضافــا فــيه  حــضرة عــبد الــبهاء عــام 1912م . وبــعد رحــلة قــصيرة الــى كــندا رجــعت 

الـــى نـــيويـــورك وفـــي يـــوم 23 يـــنايـــر عـــام 1932 اســـتقلت بـــاخـــرة مـــن مـــيناء نـــيويـــورك لـــتغادر إلـــى أوربـــا بـــعد 

إجازة حوالى سنه واحدة في بلدها وموطنها . 

إلى أوربا مرة اخرى : 

ومـــا أن وصـــلت مـــارثـــا روت فـــرنـــسا حـــتى ذهـــبت فـــوراً الـــى جـــنيف فـــي ســـويســـرا لـــلمشاركـــة فـــي مـــؤتـــمر نـــزع 

السـالح . انـعقد املـؤتـمر فـي شهـر فـبرايـر عـام 1932 وكـانـت فـرصـة جـيده البـداء وجـهة الـنظر الـبهائـية حـول 

نــزع الســالح والســالم الــعاملــي ، وقــد اوجــدت مــارثــا عــالقــات جــيده مــع مــندوبــي الــدول املــشاركــه وقــدمــت لــهم 

نــسخة مــن تــوقــيع حــضرة ولــي أمــراهلل املــسّمى  The Goal Of a New World Order  وفــي اوائــل شهــر 

مـايـو ذهـبت الـى شكسـلوفـاكـيا لـترتـيب تـرجـمة كـتاب ( بـهاء اهلل والـعصر الجـديـد ) الـى لـغة الـشيك ، ومـن ثـم 

غــادرت إلــى وارســو عــاصــمة بــولــندا لــلقاء صــديــقتها لــيديــا زامــنهوف . ومــن هــناك قــامــتا مــعا بــزيــارة املــكتبات 

الــعامــة والــجامــعات وتحــدثــتا عــن االمــر املــبارك ، ولــكن االســتجابــة لــم تــكن جــيده حــيث ان ســيطرة الــكنائــس 

كــانــت واضــحة . مــن لــقاءاتــها الــهامــة فــي بــولــندا ، لــقاءهــا بــرئــيس جــامــعة لــبلن  Lublin  وهــو قــسيس ســبق 
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ان الـــتقى بـــحضرة عـــبد الـــبهاء عـــام 1914 وتـــأثـــر بـــه . فـــي اوائـــل شهـــر يـــونـــيو رجـــعت الـــى بـــراغ ومـــن هـــناك 

ذهــبت الــى رومــانــيا لــلقاء املــلكه مــاري وابــنتها الــينا الــلذان اعــتنقا الــديــن الــبهائــي بــواســطتها وكــانــت فــرصــة 

جيده الظهار الود واملحبة ممن كان لها الشرف في هذا االنجاز العظيم في تاريخ االمر املبارك . 

فـــي يـــولـــيو 1932م تـــوفـــيت الـــورقـــة املـــباركـــة الـــعليا ووصـــل هـــذا الـــخبر الـــى ســـمعها وتـــاثـــرت بشـــّده وحـــزنـــت 

لـصعود هـذه الـورقـة الـزكـيه الـتي عـانـت الـكثير فـي سـبيل أمـر مـحبوبـها ومـوالهـا وكـانـت الـدرع الـواقـي لـالمـر 

االلــهي بــعد صــعود حــضرة عــبدالــبهاء ، وكــانــت تــعلم مــا كــان ذلــك يــعني لــحضرة ولــي امــر اهلل ومــقدار حــزنــه 

وأمله من هذه الفاجعة الكبرى . ارسلت برقية تعزية لحضرة املولى وجاءها الرد التالي :

" يسـرنـي أن أعـرَب لـِك شـخصياً عـن تـقديـري الشـديـد وإحـساسـي الـثابـت ملـا تـقومـني بـه مـن جـهود حـثيثه فـي 

سـبيل نشـر وتـرويـج امـر اهلل الـعزيـز . لـقد كـنُت غـارقـا فـي بحـر مـن االحـزان خـالل االسـابـيع املـاضـية مـن هـذا 

املــصاب الجــلل ، ولهــذا لــم اســتطع الــرد . إنــني أقــّدر كــلماتــك الــبهيجة واملــتعاطــفة حــق تــقديــر ، النــها صــدرت 

مــمن كــان لــها دور كــبير فــي جــلب الــطمأنــينة والــرضــا لــقلب الــورقــة املــباركــه الــعليا . ان قــلبي مــملوء بــاملــحبة 

والـتقديـر لخـدمـاتـك الـفذه الـتي سـتكون مـثاال يـحتذى بـه التـباع حـضرة بـهاء اهلل فـي شـتى بـقاع الـعالـم ."   ( 

شوقي )

فــي شهــر اغســطس شــاركــت فــي املــؤتــمر الــعاملــي لــالســبرانــتو الــذي عــقد فــي بــاريــس ثــم رجــعت مــرة اخــرى 

الـــى بـــراغ وظـــلت هـــناك حـــتى صـــدرت تـــرجـــمة كـــتاب " بـــهاء اهلل والـــعصر الجـــديـــد "  بـــلغة الـــشيك بـــواســـطة 

الـسيده / بـافـال مـودرا  P avla Moudra  ومـن ثـم بـدأت هـذه الـسيده بـترجـمة كـتاب االيـقان الـى لـغة الـشيك 

ايـضا . وصـلت مـارثـا الـى بـودابسـت عـاصـمة بـلغاريـا اواسـط شهـر فـبرايـر 1933 ومـعها صـديـقتها مـرضـية 

كــارنــتبر وقــامــا مــعا بــالتحــدث فــي عشــرات االنــديــة واملــجالــس عــن االمــر املــبارك فــي شــتى مــدن بــلغاريــا ، ثــم 

ذهـبا سـويـا الـى بـلغراد عـاصـمة يـوغـوسـالفـيا وسـألـت عـما اذا كـانـت تـرجـمة كـتاب ( بـهاء اهلل والـعصر الجـديـد 

) قـد أنجـز حسـب مـا طـلبت فـي زيـارتـها االولـى عـام 1928م وفـعال اتـضح أن الـترجـمة قـد انجـزت الـى لـغة 

الـصرب بـواسـطة سـيدة بـهائـيه اسـمها دراغـا الـيش عـلى الـرغـم مـن أن نـصف جـسمها كـان مشـلوال . ومـا أن 

عـــلم االمـــير بـــول واالمـــيرة اولـــغا بـــوجـــود مـــارثـــا فـــي يـــوغـــوســـالفـــيا حـــتى دعـــوهـــا الـــى حـــفلة شـــاي فـــي مـــنزلـــهم 

لتجديد اللقاء والود بعد غياب دام خمسة اعوام .
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رجــعت مــارثــا مــرة أخــرى إلــى بــودابســت ومــكثت هــذه املــرة شهــريــن ألــقت الــعديــد مــن املــحاضــرات واشــرفــت 

بـــنفسها عـــلى اصـــدار كـــتاب ( بـــهاء اهلل والـــعصر الجـــديـــد ) بـــلغة الـــهنغار . ومـــع حـــلول الـــصيف رجـــعت الـــى 

يــوغــوســالفــيا لــلمشاركــة فــي مــؤتــمر حــول االســبرانــتو والــتقت بــاالمــيره اولــغا مــرة اخــرى . كــانــت مــارثــا روت 

حــريــصة فــي رحــالتــها بــني الــدول ان تنجــز شــيئا مــا .  وأن تســتغل الــفرص فــي تــبليغ امــر اهلل والتحــدث فــي 

االندية واملجالس واملعاهد والجامعات وفي أي حدب وصوب عن الرسالة التي عشقتها بكل وجودها .

كـــانـــت لـــها وقـــفة قـــصيرة ملـــدة خـــمسة ايـــام فـــي الـــبانـــيا بـــعد أول زيـــارة لـــها عـــام 1929م والـــتقت بـــالـــبهائـــي 

االمـريـكي املـقيم هـناك الـسيد / ريـفو جـابـاري ثـم سـافـرت الـى بـلغاريـا وشـاركـت فـي مـؤتـمر االسـبرانـتو الـعام 

الـــذي عـــقد هـــناك بـــني 14    –  18 يـــولـــيو 1933م . وبـــعد ذلـــك ذهـــبت الـــى رومـــانـــيا ومـــن هـــناك رجـــعت الـــى 

بـــلغراد فـــي اوائـــل اغســـطس ثـــم ذهـــبت الـــى الـــيونـــان وبـــاشـــرت فـــورا فـــي الـــترتـــيب لـــترجـــمة كـــتاب د. اســـلمنت 

( بهاء اهلل والعصر الجديد ) الى اللغة اليونانية .

أدرنه :

        كـانـت تـتطلع مـارثـا دومـا لـزيـارة أدرنـه ، املـديـنة الـتي نـفى الـيها حـضرة بـهاء اهلل عـام 1863م وسـكن 

فــــيها قــــرابــــة الخــــمس ســــنوات ، وفــــيها أنــــزل الــــعديــــد مــــن االلــــواح واالثــــار املــــباركــــه وأعــــلن دعــــوتــــه الــــى املــــلوك 

والســـالطـــني وكـــافـــة الـــناس وسّـــــــماهـــا ارض الســـر . رافـــقتها فـــي هـــذه الـــزيـــارة الـــسيده / مـــاريـــون جـــاك وهـــي 

بــهائــيه كــنديــة كــانــت تــقيم فــي صــوفــيا عــاصــمة بــلغاريــا . وصــلت مــارثــا ومــاريــون الــى ادرنــه يــوم 17 اكــتوبــر 

1933 . كـان الهـدف الـرئـيسي مـن هـذه الـزيـارة تحـديـد املـنازل الـتي سـكن فـيها حـضرة بـهاء الهلل ور سـمها 

او تــصويــرهــا . اســتطاعــت ان تــتصل بــبعض الــبهائــيني فــي املــديــنة الــذيــن الــتقوا شــخصيا بــحضرة بــهاء اهلل 

وحــضرة عــبد الــبهاء وقــد وصــفوا لــها املــنازل وامــاكــنها بــعد بــحث دام اســبوعــني . كــما قــامــت بــزيــارة مسجــد 

مــراديــة وهــو املسجــد الــذي كــان يــصلي فــيه حــضرة بــهاء اهلل وكــانــت لــها وقــفة تــاريــخية فــي هــذا املسجــد ، 

حـيث يـروي حـارس املسجـد مـا رآه بـعينه :     " لـقد جـاءت هـذه املـرأة وجـلست عـلى ارض املسجـد وسجـدت 

وكـانـت تـصلي وتـدعـو وتـتلو املـناجـاة طـول الـيوم ، ولـكن عـندمـا حـل الـليل كـان عـليّ ان أقـفل املسجـد وادعـوهـا 

لـــلمغادرة. لـــم أرى فـــي حـــياتـــي خـــضوع وخـــشوع وانـــقطاع مـــثل هـــذا   … ال يـــمكنني أن انـــساهـــا … انـــها 

امرأة رائعة ، يبدو انها نسيت نفسها اثناء الدعاء واملناجاة ."  
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وبــعد الــبحث اســتطاعــت تحــديــد مــوقــع مــنزلــني ســكن فــيهما حــضرة بــهاء اهلل وايــضا الــكاروانســرا وهــو املحــل 

الـذي اسـتراح فـيه الجـمال املـبارك عـندمـا ورد لـلمديـنة احـدى هـذيـن املـنزلـني يـقع بـالـقرب مـن مسجـد السـلطان 

سـليم وهـو املسجـد الـذي صـلى فـيه جـمال الـقدم بـعض املـرات . وفـي هـذا املـنزل اسـتطاع أخـوه يـحيى ازل 

ان يضع السم في طعام جمال الكبرياء مما اثر على صحته واخذت الرعشة يده حتى اخر حياته . 

قـامـت مـارثـا روت ومـعها مـاريـون جـاك بـتصويـر هـذه املـنازل وايـضا رسـمها . كـما قـامـا بـاالتـصال بـاملـحافـظ 

وعـمدة الـبلديـة ورئـيس الشـرطـة وتـعريـف انـفسهم . أرسـلت مـارثـا مـقاال الـى الـصحف وتـم النشـر تـحت عـنوان 

" أدرنــــه بــــعيون مــــن نــــيويــــورك "  إهــــتم املــــسئولــــون الــــحكومــــيون بــــما تــــقوم بــــه مــــارثــــا ، ووعــــدوهــــا بــــارســــال مــــا 

بـــحوزتـــهم مـــن تـــاريـــخ وجـــود بـــهاء اهلل فـــي مـــديـــنتهم الـــيها . وتجـــدر االشـــارة الـــى ان رهـــينة الـــعشق االلـــهي 

الـسيدة الـفاضـله مـارثـا روت تـعتبر اول زائـرة بـهائـيه الـى هـذه املـديـنة . هـذه الـزيـارة بـالنسـبة لـها تـعتبر حـدثـا 

هـامـا النـها زارت االرض الـتي تشـرفـت بـقدوم جـمال الـقدم واالسـم االعـظم واسـتفاضـت مـن فـيوضـات وجـوده 

املقدس ، وقد حان الرحيل بعيون دامعة حيث ودعت ارض السر يوم 6 نوفمبر 1933م  . 

العودة الى أوربا :  

رجــعت مــارثــا الــى بــلغاريــا ومــعها صــديــقتها مــاريــون ومــن هــناك ذهــبت الــى رومــانــيا لــالشــراف عــلى طــباعــة 

كــــتاب ( بــــهاء اهلل والــــعصر الجــــديــــد ) واســــتغلت مــــارثــــا وجــــودهــــا لــــزيــــارة املــــلكه مــــاري الــــتي اســــتقبلتها فــــي 

قـــصرهـــا يـــوم 16 فـــبرايـــر 1934 وقـــد اعـــربـــت املـــلكه عـــن ســـعادتـــها لـــصدور كـــتاب الـــدكـــتور اســـلمنت بـــالـــلغة 

الـرومـانـيه . فـي هـذا الـلقاء قـالـت لـها املـلكه : " مـارثـا انـت تـقدمـني الهـدايـا لـالخـريـن واالن جـاء دوري القـدم لـك 

هــديــة ." قــدمــت املــلكه مجــموعــة مــن املــجوهــرات الــنفيسه لــها كــرمــز لــلمحبة وااللــفة الــتي تــربــط بــينهما . ولــكن 

الــذهــب واملــجوهــرات لــم تــكن تــعني شــيئا هــامــاً ملــارثــا روت ، ولهــذا قــامــت فــيما بــعد بــبيعها الــى أحــد االحــباء 

وقـدمـت ريـعه لـصالـح بـناء مشـرق اذكـار ويـلمت بـالـواليـات املتحـده . وبـعد سـنوات وصـلت هـذه املـجوهـرات الـى 

دار االثار العامليه وعرضت هناك باسم " مجوهرات ملكيه مهداه الى مارثا روت". 

رجــــعت بــــعد ذلــــك الــــى الــــيونــــان لــــالشــــراف عــــلى اتــــمام تــــرجــــمة كــــتاب الــــدكــــتور اســــلمنت وطــــباعــــته حــــيث قــــام 

بـــالـــترجـــمة الـــسيد / ديـــونـــيسوس ديـــفارس وهـــو صـــحفي يـــعمل فـــي احـــدى الجـــرائـــد وقـــد انجـــذب إلـــى االمـــر 

املــبارك وقــام بــكتابــة عــدة مــقاالت عــن الــتعالــيم املــباركــه واهــميتها . ومــا ان تــأكــدت مــن طــباعــة الــكتاب حــتى 
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غـادرت الـى لـيتوانـيا لـلمشاركـة فـي مـؤتـمر االسـبرانـتو املـركـزي ومـن ثـم شـاركـت ايـضا فـي مـؤتـمر االسـبرانـتو 

العاملي الذي عقد في استوكهولم في اواخر شهر يوليو 1934م . 

جـميع هـذه االنـتصارات واالنـجازات والـفتوحـات كـانـت تـصل الـى سـمع حـضرة ولـي امـر اهلل املـحبوب وكـانـت 

تـفرح قـلبه املـبارك وتـخفف مـتاعـبه الـكثيره . فـي 9 سـبتمبر ارسـل حـضرة املـولـى الـبرقـيه الـتالـيه لـها : " انـني 

أقـّدر وأثـّمن جـهودك الـعظيمة املـبذولـة فـي خـدمـة أمـراهلل عـندمـا كـنت فـي لـيتوانـيا واثـناء زيـارتـك دول الـبلقان 

ودول اوربـا الـوسـطى واالن فـي اسـكندنـافـيا . انـك تحـملني روحـاً نـباضـاً عـالـياً وحـماسـاً مـتقداً ، ومـثاالً لـلوفـاء 

والــــوالء المــــر حــــضرة بــــهاءاهلل . انــــك تــــضيفني ألمــــره فخــــراً وجــــالالً ابــــديــــاً وتــــعطني مــــثاالً حّـــــــياً التــــباعــــه . انــــك 

تــشيديــن قــصرا لــلخير والــسعاده فــي مــلكوتــه االبــهى . ان قــلبي طــافــح بــالــشكر واالمــتنان ملــا تــقومــني بــه مــن 

انــــــــجازات بــــــــإرادة وطــــــــيده وفــــــــي ظــــــــروف صــــــــعبه     … أرى بــــــــأن عــــــــليك ان تــــــــركــــــــزي جــــــــهودك فــــــــي الــــــــدول 

االسكندنافيه التي هي بحاجة ماسه الى مبلغني بهائيني مثلك ." 

أخوك الحقيقي واملمنون – شوقي 

ومــع هــذه الــبرقــيه ارســل حــضرة املــولــى ثــالث جــنيهات لــها كــانــت مــارثــا ســبق ان ارســلت هــذا املــبلغ لــحضرة 

ولـــي امـــر اهلل وهـــو عـــبارة عـــن حـــصيلة بـــيع كـــتاب " بـــهاء اهلل والـــعصر الجـــديـــد " وقـــد طـــلب مـــنها ان تـــصرف 

ايـــرادات بـــيع الـــكتاب عـــلى اســـفارهـــا وعـــلى تـــرويـــج امـــر اهلل . مـــكثت مـــارثـــا فـــي اســـتوكـــهولـــم بـــالـــسويـــد لـــغايـــة 

اواســط ديــسمبر 1934م كــانــت خــاللــها تــكتب املــقاالت وتــوجــد صــداقــات وحــاولــت ان تــلتقي بــاملــلك واالســرة 

الـحاكـمه ولـكن دون جـدوى . ومـن حـوادث الـقضاء والـقدر ان تـسقط مـارثـا فـي الـفندق الـذي كـانـت مـقيمه فـيه 

مـما اضـطر مـسئولـو الـفندق ان يـأخـذوهـا الـى املسـتشفى لـلعالج ولـكن تـم االفـراج عـنها فـي نـفس الـيوم ولـكن 

كــانــت تــتابــع الــعالج يــومــيا مــع الــطبيب لــعدة ايــام . فــي 19 ديــسمبر غــادرت الــى اوســلو بــالــنرويــج واتــصلت 

بـالـسيده / جـوهـانـا جـوبـارت الـتي كـانـت تـترجـم كـتاب د. اسـلمنت الـى الـلغة الـنرويـجية ولـكن لـالسـف اخـذتـها 

انـفلونـزا حـاده اضـطرت ان تـالزم الـفراش اليـام عـدة . ومـا ان عـلم حـضرة شـوقـي افـندي بـمرض مـارثـا حـتى 

ارسـل لـها بـرقـيه يـطلب مـنها الـراحـة الـتامـه . ومـع تـحسن صـحتها تـدريـجيا بـدأت تـصاب بـحاالت مـن االغـماء 

نـتيجة ضـعفها . أثـنت مـارثـا عـلى صـديـقتها جـوهـانـا لـالهـتمام بـها اثـناء مـرضـها فـي اوسـلو حـيث قـالـت : " 

قرأت جوهانا دعاء الشفاء تسعة مرات وفي الليالي كانت تمسك بيدي وهي تقول اهلل ابهى." 
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عـلمت مـارثـا اثـناء مـرضـها ان الـسيد / ريـتشارد بـيكر مـوجـود فـي اوسـلو . هـذا الـشخص بـريـطانـي االصـل 

ولـــه اهـــتمامـــات واســـعة بـــالـــديـــن الـــبهائـــي وطـــلبت مـــقابـــلته وقـــد اتـــاهـــا فـــوراً بـــعد ان عـــلم انـــها مـــريـــضة . كـــان 

ريـتشارد يـكن لـها احـترامـاً كـبيراً نـظراً لـتفانـيها وعـشقها لخـدمـة البشـريـة . اثـناء الـلقاء طـلبت مـارثـا مـنه ان 

يــذهــب الــى ســتوكــهولــم ويــقدم كــتاب " بــهاء اهلل والــعصر الجــديــد " هــديــة ملــلك الــسويــد . قــام ريــتشارد فــورا 

بــالــسفر الــى الــسويــد وذهــب الــى الــقصر املــلكي واســتطاع مــقابــلة جــاللــة املــلك شــخصيا واهــداه نــسخة مــن 

الـــكتاب املـــذكـــور وقـــال لـــه انـــها مـــن قـــبل مـــارثـــا روت قـــال املـــلك انـــه ســـيقرأ الـــكتاب بـــاهـــتمام كـــما قـــام بـــاعـــطاء 

رسالة الى مارثا روت وايضا الى حضرة شوقي   افندي . 

رجـع ريـتشارد فـورا الـى اوسـلو فـي الـنرويـج وابـلغ هـذه االخـبار الـسارة مـارثـا روت . فـرحـت مـارثـا ملـا سـمعته 

ودعــت اهلل ان يــنور قــلب املــلك بــنور االيــمان . والجــديــر بــالــذكــر هــنا ان ريــتشارد عــندئــذ لــم يــكن بــهائــيا ولــكن 

عـندمـا رجـع إلـى لـندن اعـلن عـن ايـمانـه بـأمـر حـضرة بـهاء اهلل فـي فـبرايـر عـام 1935م . ومـا ان طـبع كـتاب " 

بــهاء اهلل والــعصر الجــديــد " بــالــلغة الــنرويــجية حــتى قــام الــناشــر بــارســال نــسخة مــنه الــى كــل جــريــدة ومجــلة 

فــي الــنرويــج . كــما قــامــت مــارثــا وجــوهــانــا بــارســال نــسخة مــن الــكتاب الــى كــل جــريــدة نــرويــجيه مــوجــودة فــي 

االمــــريــــكتني وعــــددهــــا حــــوالــــى ثــــالثــــني جــــريــــده . كــــما ان رحــــلتها لــــلنرويــــج تــــكللت بــــالــــنجاح الــــكامــــل عــــندمــــا 

اسـتطاعـت يـوم 9 مـايـو 1935 ان تـلتقي بـجاللـة املـلك هـاكـون مـلك الـنرويـج . King Haakon  . تـأثـرت مـارثـا مـن 

تـواضـع وخـضوع املـلك الـذي اعـرب لـها عـن اعـجابـه بـالـتعالـيم بـاالجـتماعـية لـالمـر املـبارك . طـبعا الحـديـث مـع 

املــلوك عــن ديــن غــير عــقيدتــهم يــحتاج الــى نــوع مــن الــحيطة والحــذر نــظراً لــكون املــلوك يــحتلون مــقام رئــاســة 

الـــديـــن ايـــضا ولـــكن مـــارثـــا نـــجحت فـــي مـــسعاهـــا الن تـــأيـــيدات املـــأل االعـــلى كـــانـــت مـــحاطـــة بـــها ايـــنما ذهـــبت 

ورحلت . 

وصــلت مــارثــا روت ومــعها صــديــقتها جــوهــانــا جــو بــارت الــى الــدانــمرك فــي اوائــل شهــر يــونــيو 1935 وبــعد 

شهـر اقـامـة فـي الـدانـمرك قـررت الـسفر الـى جـزيـره ايسـلند الـتي تـقع فـي شـمال الـكرة االرضـية حـيث كـانـت 

مــعجبة بهــذه الــدولــة املــعروفــة بــالــحياديــة فــي املــسائــل الــسياســية وايــضا ال وجــود لــلفقر فــيها بــاالضــافــة الــى 

نســبة عــالــيه مــن الــتعليم لــكافــة فــئات املــجتمع . ومــا ان وصــلت مــارثــا ايســلند حــتى قــامــت بنشــر الــعديــد مــن 

املـــقاالت فـــي الـــصحف واملـــجالت وعـــملت عـــدة مـــقابـــالت صـــحفية واجـــرت مـــقابـــلتني مـــع االذاعـــة . كـــما قـــامـــت 

بـزيـارة املـتاحـف واملـكتبات الـعامـة وقـابـلت الـناس وشـعرت بـوجـود روحـانـية خـاصـة فـي هـذا الـشعب . ويـعتبر 

يوم 14 يوليو 1935 أول يوم ينشر فيه اسم االمر املبارك في الصحف االيسلندية .
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وبــعد إقــامــة شهــر فــي ايســلند ، أبحــرت أمــة اهلل املــنقطعة مــارثــا روت الــى الــنرويــج ومــنها الــى فــنلند . تــقول 

مـارثـا روت فـي مـذكـراتـها بـان " الـشعب االسـكندنـافـي مـثل الـورد الـذي سـيتفتح فـيما   بـعد ، ولـكن ان تـفتح 

ســـيكون مـــعطراً وطـــيباً . وان طـــبقت شـــعوب هـــذه املـــنطقة مـــبادئ حـــضرة     بـــهاء اهلل حـــول الســـالم الـــعاملـــي 

فـان هـيئة االمـم املتحـدة الـعاملـية سـتبدأ مـن هـنا." لـقد تـحقق بـما تـنبأت بـه مـارثـا فـقد تـأسسـت االمـم املتحـدة 

 Trygve Lie  عام 1945 وقدر ان يكون أول امني عام لها من النرويج وهو السيد / تريكفي الى

ومـن هـلسنكي عـاصـمة فـنلند كـتبت رسـالـة الـى حـضرة ولـي امـر اهلل حـول خـطتها الـتالـية فـي أوربـا ملـدة سـنه 

، وجـــاءهـــا الـــجواب بـــاملـــوافـــقة ولـــكن عـــليها بـــعد ذلـــك ان تـــرجـــع الـــى الـــواليـــات املتحـــدة لـــتعزيـــز وتـــقويـــة املـــحافـــل 

الـروحـانـية . أمـضت مـارثـا عشـرة شـهور أخـرى فـي كـل مـن جـمهوريـة اسـتونـيا والتـفيا ولـيتوانـا بـما فـي ذلـك 

شهــريــن فــي فــنلند . تــعتبر هــذه ثــالــث زيــارة لــها للجــمهوريــات  الــسوفــيتية وكــانــت لــها نــتائــج طــيبة وايــجابــية 

وخاصة فيما يتعلق مع الكتاب واملفكرين والصحفيني . 

فــي شهــر نــوفــمبر عــام 1935 وصــلت الــى بــراغ عــاصــمة شكســلوفــاكــيا وتــذكــرت رئــيس الجــمهوريــة الــسيد / 

مــاســارايــك Masaryk  الــذي زارتــه اخــر مــرة عــام 1928 وتــقبله لــالفــكار الــبهائــيه . ولــكن هــذه املــرة لــم تســتطع 

  G  leanings مـقابـلته ولهـذا ارسـلت لـه بـاقـة ورد بـاالضـافـة الـى نـسخة مـن كـتاب الـعالـم الـبهائـي وايـضا كـتاب

وهــو عــبارة عــن مجــموعــة مــن اثــار حــضرة   بــهاء اهلل قــام حــضرة ولــي امــر اهلل بــترجــمته الــى االنجــليزيــة وقــد 

صـدر مـؤخـراً . فـي ايـام عـطلة الـكريـسمس مـن عـام1935 كـانـت مـارثـا روت فـي بـلغراد عـاصـمة يـوغـوسـالفـيا 

حــــيث أمــــضت الــــعطلة مــــع صــــديــــقتها دراغــــا الــــيش D raga Ilich  كــــما زارت ايــــضا االمــــيرة اولــــغا . بــــعد ذلــــك 

تـوجهـت الـى رومـانـيا وزارت املـلكه مـاري لـلمرة الـثامـنه . فـي شهـر فـبرايـر عـام 1936 كـانـت مـارثـا روت فـي 

الــيونــان وبــدأ اثــار الــضعف يظهــر عــليها . حــاولــت ان تــصل الــى املــلك جــورج الــثانــي مــلك الــيونــان ولــكنها لــم 

تـنجح . ونـظرا لـتعبها أمـضت عـدة ايـام فـي الـفراش لـلراحـة وكـانـت فـرصـة لـها ان تـقرأ كـتاب G  leanings  الـذي 

صـدر مـن حـضرة شـوقـي افـندي وقـد اعـجبت بـالـواح حـضرة بـهاء اهلل املـنقولـة والـعمق الـروحـي لـها . لـقد كـان 

البلسم الشافي لها في شدتها .

فـــي نـــهايـــة شهـــر فـــبرايـــر ارســـل حـــضرة ولـــي امـــر اهلل بـــرقـــية لـــها يـــطلب مـــنها زيـــارة شـــمال اوربـــا قـــبل شهـــر 

اغسـطس ومـن ثـم الـى الـواليـات املتحـده . لـم تـتردد مـارثـا فـي اطـاعـة امـر مـوالهـا الـعزيـز وقـامـت فـورا بـالـرجـوع 

الـى بـلغراد ومـن ثـم الـى فـيينا . وفـي الـنمسا امـضت عـيد الـنوروز الـسعيد مـع االحـباء ثـم رجـعت الـى بـراغ 

واسـتطاعـت مـقابـلة رئـيس الجـمهوريـة الجـديـد الـسيد / ادوارد بـنيس الـذي خـلف الـسيد / تـومـاس مـاسـارايـك 
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الــذي كــانــت مــارثــا ضــيفة فــي قــصره عــام 1926م . ويــبدو ان رئــيس الجــمهوريــة الجــديــد لشكســلوفــاكــيا قــد 

ســار عــلى نــفس نــهج ســلفه ،  فــقد كــان مــعجبا بــاالفــكار الــبهائــية واملــبادئ الــبهائــية حــول الــصلح والســالم . 

ولــكن لــالســف االوضــاع الــسياســيه فــي اوربــا انــذاك كــانــت تــسير عــكس ذلــك ، حــيث ســيطر الــنازيــون عــلى 

الــحكم فــي املــانــيا وقــامــوا بحــل املــحفل الــروحــانــي املــركــزي الملــانــيا عــام 1937 وحــظروا االنشــطة الــبهائــية 

وبـدأت طـبول الحـرب تـدق حـيث قـام هـتلر بـغزو شكسـلوفـاكـيا عـام 1938 وفـر الـرئـيس بـنيس الـى لـندن حـتى 

رجع اليها بعد انتهاء الحرب عام 1945م . 

وطــبقا لــتوصــية حــضرة ولــي امــر اهلل ســافــرت مــارثــا شــماال حــتى وصــلت فــنلند فــي اوائــل شهــر يــونــيو وظــلت 

هــناك حــتى 12 يــولــيو ثــم ذهــبت الــى اســتوكــهولــم واوســلو فــي زيــارة قــصيرة ،   ومــن ثــم وبــتاريــخ 18 يــولــيو 

ومن ميناء برجن Bergen  النرويجي استقلت باخرة لتأخذها الى نيويورك .  

 الى الواليات املتحدة : 

ومــع ابــحار الــسفينة املــقلة ملــارثــا روت الــى الــواليــات املتحــدة ، أرســل حــضرة ولــي أمــراهلل بــرقــية الــى املــحفل 

الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة وكـندا يـبلغهم فـيها سـفرهـا الـى ديـارهـم ،  وان عـلى االحـباء ان يـرحـبوا 

بــها اجــمل تــرحــيب حــيث انــها " النجــمة الــساطــعة  المــر حــضرة  بــهاء اهلل " . ان مــارثــا روت لــم تــكن إمــراة 

عـاديـة فـي تـاريـخ أمـرنـا الـعزيـز ، حـيث لـم نشهـد أي رجـل أو امـراة قـد فـعلوا بـما فـعلته هـذه الـسيدة املـجاهـدة 

واملــاجــدة ، لــقد كــانــت مــصداقــا لهــذا الــبيان املــبارك مــن جــمال الــقدم : " مـن أراد الـتبليغ يـنبغي لـه أن 

يـنقطع عـن الـدنـيا ويـجعل هـّمه نـصرة االمـر فـي كـل االحـوال ، هـذا مـا قـّدر فـي لـوح حـفيظ . 

واذا أراد الخـروج مـن وطـنه ألمـر ربـه يـجعل زاده الـتوكـل عـلى اهلل ولـباسـه الـتقوى كـذلـك قـّدر 

مـن لـدى اهلل الـعزيـز الحـميد . "  وأيـضا ً : " يـا أمـتي هـناك رجـال كـانـوا بـانـتظار الـظهور فـي الـقرون 

والـعصور املـاضـية وعـندمـا أشـرق الـنور مـن أفـق الـعالـم اعـترض الجـميع سـوى نـفوس قـليلة . ان كـل مـن فـاز 

مــن امــاء الــرحــمن بــعرفــان مــالــك االســماء انــهن مــن الــرجــال فــي الــكتاب املــذكــور ، ومســطور اســمه مــن الــقلم 

االعـلى . احـمدي اهلل بـانـه ايـدك لـعرفـان مـطلع االيـات ومظهـر الـبينات ، ان هـذا الـفضل عـظيم وهـذه الـعنايـة 

كبيرة احفظيها باسم الحق . "   

 ومـع وصـولـها لـنيويـورك يـوم 27 يـولـيو قـامـت مجـموعـة كـبيره مـن االحـباء بـاسـتقبالـها فـي املـيناء مـنهم : روي 

ويلهــلم ، مــاونــتفورت مــلز ، مــاريــون لــيتل ، مــيلدرد ومــافــي متحــدة . والجــديــر بــالــذكــر ان عــدد حــقائــب مــارثــا 
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روت فـــي هـــذه الـــرحـــلة بـــلغ ســـبعة عشـــر حـــقيبة ، مـــنها اثـــنتان فـــقط تـــخصها شـــخصيا والـــباقـــي عـــبارة عـــن 

حـقائـب تحـمل صـوراً مـن املـقاالت الـتي نشـرتـها فـي الـصحف  واملـجالت ، وكـتب بـهائـيه وبـعض الهـدايـا الـتي 

حصلت عليها خالل رحلتها في اوربا التي استغرقت أربع سنوات .

 Cambridge  بـــعد اســـتراحـــتها فـــي نـــيويـــورك ملـــدة اســـبوعـــني غـــادرت الـــى    مـــديـــنتها كـــامـــبردج      ســـبرنـــج

Springs  الـــتي عـــلمت بـــقدومـــها الـــى مـــوطـــنها قـــبل مـــدة . كـــانـــت فـــرصـــة لـــزيـــارة عـــائـــلتها وهـــم لـــوس ويـــلسون 

ودوريـس مـاكـي ثـم كـان لـها لـقاء عـام مـع االحـباء لـالسـتماع الـى مـا قـامـت بـه هـذه الـسيده الـالمـثيل لـها فـي 

تـاريـخ امـر اهلل الـعزيـز . فـي هـذه الـرحـلة بـدأت عـوارض الـتعب واملـرض يظهـر عـليها كـما بـدا أول مـرة عـندمـا 

كـانـت فـي أوسـلو . ولهـذا وصـى حـضرة شـوقـي افـندي ان يـقوم ثـالثـة مـن اعـضاء املـحفل الـروحـانـي املـركـزي 

برعايتها واالهتمام بصحتها وهم تحديداً : روي ويلهلم ماونتفورت ملز وهوراس هولي . 

فـي شهـر اغسـطس شـاركـت فـي املـدرسـة الـبهائـيه الـصيفية الـتي عـقدت فـي گـريـن ايـكر وانـتعش روحـها مـن 

جـديـد ، حـيث قـابـلت االحـباء وعـلى االخـص اصـدقـائـها الـقدامـى . ثـم ، وبـدعـوة مـن روي ويلهـلم ذهـبت الـى 

مـــزرعـــته الـــصيفية فـــي لـــوفـــل بـــواليـــة مـــني Maine  لـــلراحـــة واالســـتجمام . مـــكثت فـــي هـــذه املـــزرعـــة شهـــريـــن ، 

وكــانــت فــرصــة لــها لــلعالج وتجــديــد الــنشاط وكــانــت بــعيده تــمامــا عــن املــقابــالت والــقاء الــكلمات وحــتى زيــارة 

االصـدقـاء مـنع عـنها ، ولـم يُـسمح الحـد مـقابـلتها سـوى   الـسيده / بـهية ويـنكلر وزوجـها حـيث ان مـارثـا كـانـت 

عـلى عـالقـه طـيبة بـوالـد بـهية الـسيد هـاري  رانـدل . سـألـت بـهيه عـن السـبب بـعدم رغـبتها فـي مـراجـعة الـطبيب 

، فــأجــابــت مــارثــا : " ســيقول لــي االطــباء ال تــسافــري ، وأنــا ال اســتطيع . "  وعــندمــا ســألــتها عــن ســبب عــدم 

زواجـــها حـــتى االن قـــالـــت : " إن الـــزواج كـــان ســـيمنعني مـــن الـــسفر والـــعمل والـــتبليغ ." كـــانـــت مـــارثـــا روت 

رهـينة الـعشق االلـهي ولـم يـكن يـسعدهـا شيئ فـي حـياتـها سـوى خـدمـة أمـراهلل واعـالن أمـر حـضرة بـهاءاهلل 

الــى كــل وضــيع وشــريــف . ولــم تنشــد فــي حــياتــها عــظمة ســوى عــظمة أمــر جــمال الــقدم ، لــقد لــبّت نــداء أمــر 

مـوالهـا عـندمـا قـال : " قـم عـلى خـدمـة اهلل ونـصره ثـم انطق بـذكـر نـفسه بـني الـعاملـني وال تـخف مـن 

أحد ، تاهلل الحق روح االعظم يؤيدك في أمر موالك وروح القدس ينطق على لسانك . "   

وبـــعد أن تـــحسن صـــحتها فـــي مـــزرعـــة روي ويلهـــلم ، أمـــضت شهـــر اكـــتوبـــر فـــي الـــتنقل بـــني بـــعض الـــواليـــات 

وزيــارة الــعائــالت والــقاء الــكلمات . وفــي اوائــل شهــر نــوفــمبر 1936  رجــعت الــى نــيويــورك وألــقت كــلمة لــطلبة 

جــامــعة كــلومــبيا ثــم ذهــبت الــى الــواليــات : فــيالدلــفيا وواشــنطون وبــالــتيمور وبتســبرج وبنســلفانــيا ثــم رجــعت 

الــى نــيويــورك . بــتاريــخ 12 ديــسمبر 1926 ألــقت كــلمة فــي حــظيرة الــقدس بــنيويــورك قــالــت فــيها : " انــني 
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ســعيد بــتواجــدكــم . الحــظوا ان الــطائــر املــغرّد عــندمــا يــطير فــي الــسماء يــبدأ بــالــغناء ثــم يــغنيّ ويــغنيّ . انــه 

شـيء رائـع أن أعـمل مـع االحـباء الـطيور الـروحـانـيني     … اذا نـظفنا قـلوبـنا فـسوف تـصبح مـثل املـرآه حـيث 

تسـطع الـنور عـليها ، واذا عـملنا سـويـا وتـعاونـا مـعاً نسـتطيع ان نـجعل الـعالـم مـثل حـديـقه الـزهـور ." أمـضت 

مــارثــا عــطلة الــكريــسمس مــع اقــربــائــها فــي كــمبردج ســبرنــج وحــاولــت تــوثــيق عــالقــاتــها مــع كــل فــرد مــنهم عــلما 

بــأن غــالــبيتهم لــم يــكونــوا بــهائــيني . ولــكن خــالل هــذا االســبوع عــملت بــقدر املســتطاع ان تــوصــل هــدفــها مــن 

الـحياة الـيهم وان تـعرفـهم ولـو بـقدر بـسيط عـن عـظمة االمـر االلـهي وعـن السـبب الـذي مـن أجـله تـركـت وطـنها 

وسافرت الى شتى بقاع العالم . 

مـع اطـاللـة عـام 1937  أمـضت مـارثـا االيـام االولـى مـنها فـي مـديـنة جـيمس تـاون بـواليـة نـيويـورك حـيث اخـذت 

بــالــرد عــلى مــئات الــرســائــل الــتي وصــلتها مــن شــتى انــحاء الــعالــم . فــي هــذه املــديــنة الــتقت مــارثــا بــالــسيدة / 

دروتـي بـيكر الـناشـطة واملـبلغة الـبهائـيه وعـضوة املـحفل الـروحـانـي املـركـزي فـي الـواليـات املتحـدة وكـندا والـتي 

ارتــقت الــى مــقام ايــادي امــر اهلل بــعد وفــاتــها مــثلها مــثل مــارثــا روت . فــي يــوم 19 يــنايــر 1937 ذهــبت الــى 

مــديــنة بــفالــو   Buffalo  عــلى الحــدود الــكنديــة لــلقاء االحــباء ولــكن لــالســف اصــابــتها انــفلونــزا حــادة فــي عــز 

الشـتاء مـما اضـطرت ان تـالزم الـفراش لـعدة ايـام ، ولـم تسـتطع ان تـغادر الـفراش سـوى االسـبوع االول مـن 

شهر فبراير .  وبعد فترة نقاهة مدتها اسبوعني رجعت الى جيمس تاون . 

 وسـبق ان ذكـرنـا ان املـحفل املـركـزي لـلواليـات املتحـدة قـد عـني هـيئة ثـالثـية لـرعـايـة حـال مـارثـا روت واالهـتمام 

بـــــصحتها وهـــــم روي ويلهـــــلم ومـــــاونـــــتفورت مـــــلز وهـــــوراس هـــــولـــــي . دعـــــت اهلل ان تـــــسمح هـــــذه الـــــهيئة ان تـــــتم 

  D  oris Mckay  اسـفارهـا ورحـالتـها البـالغ أمـر حـضرة بـهاء اهلل . كـتبت صـديـقتها الـعزيـزة دوريـس مـاكـي

عـــنها فـــقالـــت : " يـــومـــاً رأيـــت مـــارثـــا تـــبكي بحـــرقـــة ألن املـــحفل املـــركـــزي لـــم يـــسمح لـــها بـــالـــسفر بـــعد ، ومـــا ان 

اســـتلمت رســـالـــة مـــن املـــحفل املـــركـــزي يـــجيز لـــها الـــسفر حـــتى طـــارت مـــن الـــفرح مـــثل الـــطير الـــذي خـــرج مـــن 

قــــفصه . " نــــعم ، لــــقد صــــدق هــــذا الــــبيان املــــبارك مــــن جــــمال الــــقدم فــــي حــــقها عــــندمــــا تــــفضل الحــــدى إمــــاء 

الــرحــمن : " يـا أمـتي يـا ورقـتي ، قـد شهـد لـِك الـقلم االعـلى بـإقـبالـك وحـبّك وتـوجـهك الـى وجـه 

الـقدم اذ أعـرض عـنه الـعالـم اال مـن شـاء اهلل الـعلي الـعظيم ..... طــوبــى لــِك بــما زيــنت نــفسك بــطراز 

املحبة االلهية وفزِت بذكره وثنائه . "  
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ومـا أن أجـاز املـحفل املـركـزي لـها الـسفر حـتى تحـركـت فـوراً يـوم 24 فـبرايـر الـى الـشاطئ الـغربـي . ومـا كـان 

مـــؤثـــراً حـــقاً ان صـــديـــقتها الـــعزيـــزه دوريـــس جـــاءت الـــى محـــطة الـــقطار لـــوداعـــها وقـــد بـــكت بحـــرقـــه ، وذرفـــت 

الدموع وهي تضع برأسها على كتفها وكأنه اللقاء االخير . وفعال كان اللقاء االخير .  

فــي طــريــقها ذهــبت الــى مــوطــنها كــمبردج ســبرنــج لــتوديــع اســرتــها واقــربــائــها واصــدقــائــها ، ثــم ذهــبت الــى 

مـديـنة لـيما فـي واليـة اوهـايـو لـلقاء دروتـي بـيكر الـتي أعـجبت بـاصـالـة وطـهارة وخـلوص وخـضوع وخـشوع أمـة 

اهلل املـنقطعة مـارثـا روت . كـتبت دروتـي بـيكر فـي احـدى رسـائـلها مـا يـلي : " ان مـارثـا روت تـعتبر مـن اعـظم 

املـبلغني فـي الـعالـم الـذي قـلما نجـد مـثلها ." بـتاريـخ 9 مـارس 1937 اخـذت الـقطار الـى شـيكاغـو ثـم ذهـبت 

لــزيــارة مشــرق االذكــار الــذي مــازال تــحت الــبناء وقــد وصــفت مــشاعــرهــا بــالــكلمات الــتالــية : " انــه مــن اجــمل 

املـــبانـــي الـــتي رأيـــتها     … لـــقد شـــعرت بـــالـــروحـــانـــية     … وقـــد صـــليّت تـــحت قـــبتها وكـــأنـــي فـــي مـــحضر 

حـضرة بـهاء اهلل .  " تـم تـرتـيب جـلسة عـامـة لـها حـضرهـا الـعديـد مـن اصـدقـائـها الـقدامـى وقـد امـتلئت الـصالـة 

بــالــحاضــريــن وكــانــت فــرصــة لتجــديــد الــصداقــة مــعهم . مــن الــشخصيات الــتي الــتقت بــهم الــسيدة / امــيليا 

كـولـنز الـتي شـجعتها دومـاً لـلمضي قـدمـاً فـي تـرويـج امـر اهلل بشـتى الـطرق و الـوسـائـل . فـي تـلك االيـام تـم 

اذاعة الخبر عن زواج حضرة ولي امر اهلل باالنسة / ماري ماكسويل مما أفرح قلب مارثا روت كثيرا .

فــي أواســط شهــر إبــريــل تــوجهــت الــى ســان فــرانــسيسكو ومــن ثــم ذهــبت الــى بــورتــالنــد بــواليــة اوريــغون حــيث 

مـكثت خـمسة ايـام اسـتطاعـت ان تـلقى كـلمة لـالحـباء الـذيـن جـاءوا مـن مـسافـات بـعيده لـالسـتماع الـيها ، ثـم 

رجـعت الـى سـان فـرانـسيسكو . ان الـهيئة الـثالثـية الـتي عـينها املـحفل املـركـزي ملـراقـبتها طـلبت مـنها الـراحـة 

الـــتامـــه بـــقدر املســـتطاع وعـــدم بـــذل الجهـــد الـــجهيد فـــي الحـــركـــة والتحـــدث ولـــكن مـــارثـــا لـــم تســـتطع ان تـــلبي 

طـلبات الـهيئة ، ان نـار الـعشق االلـهي كـان مشـتعال فـيها ، ألنـها خـلقت لخـدمـة أمـراهلل ، وكـان يـدور بخـلدهـا 

دائــما هــذا الــبيان الــرفــيع مــن جــمال املــبارك فــي الــكتاب االقــدس : " قـومـوا عـلى خـدمـة األمـر فـي كـل 

األحوال ، انه يؤيدكم بسلطان كان على العاملني محيطا . "  

ومــع اقــتراب مــوعــد رحــيلها مــن الــواليــات املتحــدة كــانــت مــارثــا روت  قــد اقــتربــت مــن الــخامــسة والســتني عــامــا 

وقــد إبــيض شــعر رأســها وأصــبح وجــهها شــاحــباً والــنظارة عــليها ولــكن نــورانــيتها مــازالــت مــشعة ، ونــفسيتها 

مـــازالـــت عـــالـــية . كـــانـــت خـــادمـــة مخـــلصة لـــالمـــر االلـــهي بـــكل  املـــعايـــير . قـــامـــت الـــسيدة / لـــوســـي مـــارشـــال 

بـمساعـدتـها فـي الـترتـيب لـسفرهـا وتـم إعـداد السـبعة عشـر حـقيبة الـتي ضـمت غـالـبيتها عـلى كـتب ونشـرات 

�٩٣



امـريـة بـاالضـافـة الـتي امـتعتها الـشخصية ، وعـند مـيناء سـان فـرانـسيسكو وّدعـها حـوالـي خـمسون شـخصا 

وهم يلّوحون بالورود  ويرددون   "  اهلل ابهى "  .   

الى اليابان والصني : 

أبحــرت الــسفينة املــقلة ملــارثــا روت مــيناء ســان فــرانــسيسكو مــتجهة الــى الــيابــان . فــي الــطريــق تــوقــفت لــعدة 

ســاعــات فــي جــزر الــهاواي ومــن ثــم اســتمرت فــي الــسير . فــي الــسفينة الــقت مــارثــا كــلمة امــام الــركــاب عــن 

الــديــن الــبهائــي بــعد أن اســتأذنــت قــائــد الــسفينة وبــالــصدفــة كــان مــن بــني الــركــاب مبشــريــن مــسيحيني الــذيــن 

اعــترضــوا عــليها . تــعتبر زيــارتــها لــليابــان هــي الــرابــعة مــن نــوعــها ولــكن هــذه املــرة لــم تــكن اكــنس الــكسندر 

موجودة حيث ذهبت لزيارة االماكن املقدسة في حيفا وعكا .

أمـضت هـذه املـرة ثـالثـة اسـابـيع فـي الـيابـان قـضتها فـي عـقد الـلقاءات املـختلفة والـقاء الـكلمات فـي كـل مـن 

كـــبوتـــو و اوســـاكـــا و نـــارا  ثـــم كـــوب كـــما اتـــصلت بـــاالســـبرانـــتو وزارت غـــالـــبية الـــبهائـــيني الـــذيـــن تـــواجـــدوا فـــي 

الـيابـان انـذاك . مـن الـنفوس الـتي كـانـت تـواقـه لـزيـارتـها الـسيد / تـوري وهـو بـهائـي يـابـانـي ضـريـر سـبق ان 

الــتقى بــها عــام1930 م . الــتقت مــارثــا بــه وبــزوجــته وكــان الــلقاء فــرصــة جــيدة الشــعال نــار الــعشق وااليــمان 

فــيهما لــدرجــة انــهما اتــيا الــى املــيناء لــوداع مــارثــا روت عــندمــا غــادرت الــيابــان يــوم 26 يــونــيو الــى شــانــغهاي 

بالصني . 

فـي شـانـغهاي اتـصلت بـاالحـباء وبـدأت نـشاطـها فـي تـوزيـع الـكتب والنشـرات ولـكن ذلـك لـم يـدم طـويـال حـيث 

كـانـت االجـواء الـسياسـية بـني الـصني والـيابـان مـلبّده بـالـغيوم وبـدأت طـبول الحـرب تـدق . تـقول مـارثـا روت فـي 

ذكـريـاتـها انـه : " فـي يـوم 8 اغسـطس هـاجـمت الـطائـرات الـيابـانـية   مـديـنة شـانـغهاي واخـذ االف الـناس فـي 

الفرار وجاء الكثير منهم الى املنطقة الني كنت اسكن . " 

ومـا أن هـدأت االجـواء ، حـتى اسـتطاعـت مـارثـا ان تـلتقى بـاالحـباء يـوم 10 اغسـطس وتـطمئن عـلى صـحتهم 

، ولـــكن يـــوم 14 اغســـطس أعـــادت الـــطائـــرات الـــيابـــانـــية غـــاراتـــها بشـــده عـــلى شـــانـــغهاي  وبـــالـــقرب مـــن مـــكان 

سـكنها وبـدأت تـقرأ دعـاء   " يـا الـه املسـتغاث " وكـانـت الـضربـات شـديـدة لـدرجـة ان كـل املـنطقة كـانـت تـسمع 

اصــوات الــقنابــل والــفزع ولــكن هلل الحــمد انــتهى ذلــك الــيوم عــلى خــير . ولــكن فــي يــوم 16 اغســطس اغــارت 

�٩٤



الــطائــرات الــيابــانــية مــرة اخــرى مــما بــدى ان شــبح الحــرب ســوف لــن يــنتهى فــي الــقريــب الــعاجــل ، وبــالــتالــي 

اخذت مارثا تفكر في الرحيل عن الصني .

ومــا ان ذهــبت الــى املــيناء لشــراء تــذكــرة حــتى رأت ان الــوف االجــانــب اخــذوا يــتدافــعون لــلحصول عــلى أي 

مــكان وعــلى اقــرب بــاخــرة للهــروب مــن الــصني . وبــصعوبــة بــالــغة اســتطاعــت الــحصول عــلى مــكان فــي اول 

بـاخـره كـانـت تـغادر الـى الـفلبني . وقـد تـركـت خـلفها فـي شـانـغهاي حـقائـبها الـتي كـانـت تـحتوي عـلى عشـرات 

الـكتب والنشـرات . وفـي الـباخـرة تحـدثـت مـع شـخص امـريـكي كـان يجـلس بـجوارهـا . وبـالـصدفـة اتـضح ان 

هـذا الـشخص كـان يـعرفـها وقـال لـها : " انـا اعـرف الـديـن الـبهائـي جـيدا ، لـقد اسـتمعت الـيك عـندمـا تحـدثـت 

عـن الـبهائـيني فـي جـامـعة مـيتشغن . " وبـعد رحـلة طـويـلة وشـاقـه وصـلت الـى مـانـيال عـاصـمة الـفلبني . ومـا ان 

وصــلت الــعاصــمة حــتى اصــابــتها زلــزال هــو االســوأ مــن نــوعــه ، وكــان الــناس فــي ذعــر وخــوف ، ولهــذا قــررت 

السفر إلى الهند حيث تستطيع ان تخدم االمر االلهي بشكل أسهل وافضل . 

الى سيالن والهند :  

وصـــلت الـــسفينة الـــحامـــلة آليـــة الـــحب واالنـــقطاع مـــارثـــا روت الـــى كـــولـــومـــبو عـــاصـــمة  الـــسيالن ( تـــعرف الـــيوم 

بــاســم ســيريــالنــكا )  فــي اواســط شهــر ســبتمبر عــام 1937 أمــضت حــوالــي شهــر فــي كــولــومــبيا وانــشغلت 

بـفعالـياتـها الـتبليغية ثـم تـّوجهـت الـى بـومـبي بـالـهند حـيث رحـب بـها االحـباء اجـمل تـرحـيب ، وهـي ثـانـي رحـلة 

لــها بــعد رحــلتها االولــى عــام  1930 . فــي بــومــبي قــابــلت الــصحف املحــلية واملــسئولــني الــحكومــيني وتحــدثــت 

مــعهم عــن االمــر املــبارك ،  ثــم ذهــبت الــى ســرات وبــونــه ومــن هــناك الــى كــلكتا فــي شــرق الــهند ومــن ثــم الــى 

رانجون عاصمة بورما . 

فـي بـورمـا أعـادت ذكـريـاتـها املـاضـية عـندمـا زارتـها اول مـرة عـام 1930 وألـقت يـومـيا ً مـحاضـرات فـي امـاكـن 

مــتفرقــة فــي كــل مــن رانــجون ومــانــدالي وتــونــغو وديــدانــاو . فــي مــانــدالي حــظيت بــلقاء ســيد مــصطفى رومــي 

مـن أشهـر املـبلغني الـبهائـيني فـي تـلك املـنطقة لـفتره طـويـلة مـن الـزمـن ، وقـد بـلغ عـمره االن 94 سـنة وقـد تـأثـر 

هـذا الـرجـل مـن خـلوص وانـقطاع وعـشق ومـحبة مـارثـا روت لـدرجـة انـه عـندمـا ودعـها فـي محـطة الـقطار كـانـت 

عيناه دامعة لفراقها . 

�٩٥



فـي 23/11/1937 رجـعت الـى كـلكتا وشـاركـت فـي املـؤتـمر الـهندي الـثانـي لـلثقافـة وايـضا مـؤتـمر االديـان . 

فـــي مـــديـــنة تـــريـــفانـــدروم شـــاركـــت بـــاملـــؤتـــمر الـــتاســـع للشـــرق الـــهندي الـــذي عـــقد مـــا بـــني 20   -  22 ديـــسمبر 

1937 ثـم مـؤتـمر الـثيوصـوفـيني فـي مـدراس . وقـد رافـق مـارثـا فـي هـذه املـؤتـمرات الـسيد اسـفنديـار بـختياري 

عـضو املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلهند وبـورمـا وهـو نـفس الـشخص الـذي رافـقها اثـناء رحـلتها عـام 1930م . 

كـــانـــت مـــارثـــا روت تـــؤمـــن بـــان فـــي شـــبه الـــقارة الـــهنديـــة هـــناك الـــوف الـــنفوس املســـتعده واالرض خـــصبة جـــدا 

لتبليغ امر اهلل فيجب االستفاده من هذه الفرص وكانت تحث االحباء ايضا على ذلك .

فـي مـديـنة اجـمر  Ajmer  تـعرفـت عـلى الـدكـتور فـوذدار وزوجـته شـيريـن ، ومـن هـناك قـررا الـسفر سـويـا الـى 

الــسيالن لــلتبليغ . وصــال كــولــومــبو بحــرا يــوم 5/1/1938 وامــضيا عشــرة ايــام فــي الــسيالن هــي ثــانــي رحــلة 

لــــها خــــالل اربــــعة اشهــــر . فــــي كــــولــــومــــبو الــــعاصــــمة الــــقى الــــثالثــــة مــــحاضــــرات فــــي جــــامــــعتها وفــــي مــــدرســــة 

رامــاكــريــشنا وفــي نــادي الــنساء وفــي انــديــة الــروتــاري . تحــدثــت مــارثــا فــي االذاعــة وايــضا الــسيده شــيريــن 

فـوذدار الـتي تحـدثـت عـن الـشاعـرة طـاهـرة . رجـع الـدكـتور فـوذدار الـى عـمله فـي املسـتشفى فـي الـهند ولـكن 

مــارثــا وشــيريــن ذهــبتا الــى مــدراس . فــي 31/1/1938 تــم الــترحــيب بــهما رســمياً كــضيوف شــرف لــحكومــة 

حــيدر ابــاد فــي ديــكان  Deccecn  ثــم ذهــبتا الــى  بــونــه املــديــنة الــتي ســمتها مــارثــا " الــجنة الــبهائــية " وقــد 

رتــب لــها االحــباء هــناك اســتقباال حــافــال ً. اســتطاعــت فــي بــونــه ان تــلتقي بــالــصحفيني واملــدرســني والــقضاة 

واملـــحامـــني ، وقـــد تحـــدثـــت مـــعهم جـــميعا ًعـــن الـــتعالـــيم املـــباركـــه واهـــميتها لهـــذا الـــيوم . كـــانـــت لـــها زيـــارة الـــى 

املــدرســة الــبهائــية فــي بــونــه حــيث اســتقبلت بــحفاوة بــالــغة وتحــدثــت مــع اطــفال املــدرســة الــذيــن تــذكــروهــا فــيما 

بعد لسنوات طويلة . 

فــي يــوم 9 فــبرايــر عــام 1938 رجــعت مــارثــا وشــيريــن الــى بــومــبي وهــناك اكــتشفت مــارثــا ان حــقائــبها الــتي 

تــركــتها فــي شــانــغهاي بــالــصني بســبب الحــرب قــد وصــلت الــى بــومــباي بــواســطة مــسافــر وقــد فــرحــت مــن ذلــك 

وخـاصـة ان هـذه الـحقائـب تـحتوي عـلى عشـرات الـكتب والنشـرات الـبهائـية .  ومـن بـومـبي ذهـبت لـوحـدهـا الـى 

سـرات Surat  النـهاء بـعض كـتابـاتـها ، وفـي سـرات أقـامـت فـي مـنزل الـسيد / وكـيل وهـو اول هـندوس يـؤمـن 

بـاالمـر املـبارك .  وفـي مـنزلـه انهـت كـتابـها ( الـطاهـرة ) وهـو عـبارة عـن قـصة حـياة قـرة الـعني الـطاهـرة ، تـلك 

الـسيدة الـعظيمة فـي الـتاريـخ الـبابـي . بـعد سـنوات عـديـدة جـاءت دروتـي بـيكر الـى هـذا املـنزل وتـذكـرت مـارثـا 

روت بكل محبة وتقدير . 

�٩٦



فــي 15 مــارس 1938 رجــعت مــارثــا الــى بــومــبي وكــان أمــامــها بــرنــامــج مــزدحــم مــن املــحاضــرات والــلقاءات ، 

وقــد طــلبت مــن فــتاة اســمها مهــرانــگيز لــم يــتجاوز عــمرهــا الــثالــثه عشــر ربــيعا  ان تــساعــدهــا فــي لــقاءاتــها . 

هــذه الــفتاة أصــبح إســمها فــيما بــعد مهــرانــگيز مــنصف ، وقــد الــتقت فــيما بــعد بــحضرة ولــي امــر اهلل وقــامــت 

بــفتح احــدى املــناطــق فــي خــطة العشــر ســنوات . تــصف مهــرانــكيز مــارثــا بــالــكلمات الــتالــية : " كــانــت قــصيرة 

الــقامــة ضــعيفة الــشكل وعــيناهــا زرقــاوتــني مــتأللــئتني مــع شــعر ابــيض قــصير  … كــانــت تــقضي وقــتها فــي 

الـفندق فـي تـالوة االدعـية واملـناجـاة سـواء حـفظا او مـن الـكتاب    … كـانـت ذي روحـانـية عـالـية وكـأنـها عـلى 

اتـــصال مـــباشـــر مـــع حـــضرة بـــهاء اهلل . " فـــي احـــدى املـــرات قـــالـــت مـــارثـــا ملهـــرانـــكيز : " انـــني ادعـــو اهلل ان 

تـكونـي مـبلغة شـهيرة وتـسافـري الـى شـتى بـقاع الـعالـم . " ردت عـليها مهـرانـكيز بـصورة عـفويـة : " ال اعـتقد 

ذلــــك  … ان امــــكانــــياتــــي محــــدودة " ولــــكن شــــاءت االقــــدار ان تــــصبح مهــــرانــــگيز مــــنصف مــــن فــــرســــان أمــــر 

حـضرة بـهاء اهلل وتـسافـر الـى اكـثر مـن مـائـة بـلد وقـطر وجـزيـرة ومـنطقة بـالـعالـم ، وسـطر اسـمها فـي الـلوحـة 

الذهبية . 

فـي 18 ابـريـل عـقد مـؤتـمر حـول حـوار االديـان فـي مـديـنة انـدور وقـد شـاركـت فـيه مـارثـا روت بـالـقاء كـلمة حـول 

دور الـبهائـية فـي الـقضاء عـلى الـفقر ، وتـم تـوزيـع سـبعة االف نـسخة مـن خـطبتها الـى الـصحف واملـجالت . 

شـــــارك فـــــي هـــــذا املـــــؤتـــــمر حـــــوالـــــي الـــــف وخـــــمسمائـــــة مـــــفكر وزعـــــيم ديـــــني مـــــن مـــــختلف االديـــــان والـــــطوائـــــف 

واملذاهب . 

ومـن االحـداث املـثيرة فـي هـذا املـؤتـمر ان أحـد املتحـدثـني قـدم بـحثا ًحـول ضـرورة  اخـتيار " ديـن عـاملـي واحـد 

" تــتبناه البشــريــة ، ومــن ثــم قــام احــد املــشاركــني الــهندوس وقــال : " لــقد ســمعنا كــثيرا عــن الــديــن الــبهائــي ، 

انه عاملي وجيد ويمكن ان يصبح عامليا . "  كان هذا احد نتائج مشاركة مارثا باملؤتمر . 

فـي 25 ابـريـل وصـلت مـارثـا روت ومـعها شـيريـن فـوذدار الـى كـراتـشي لـلمشاركـة بـاملـؤتـمر الـسنوي املـركـزي 

لـلهند وبـورمـا ، وكـانـت فـرصـة جـيدة لـلتعرف عـلى عـدد اكـبر مـن االحـباء واالسـتماع الـى اقـتراحـاتـهم ووجـهات 

نــظرهــم وتشــديــد ازرهــم لــلمضي قــدمــا فــي خــدمــة أمــر حــضرة بــهاء اهلل . بــعد ذلــك امــضت مــارثــا روت ثــالثــة 

اشهـر فـي كـراتـشي لـالشـراف عـلى طـباعـة كـتابـها حـول قـرة الـعني طـاهـرة وهـو الـكتاب الـذي بـاشـرت بـكتابـته 

مـنذ عـام 1930 واكـملته اثـناء تـنقالتـها املـختلفة حـول الـعالـم .كـانـت مـارثـا روت مـعجبة بـقرة الـعني وتـاريـخها 

الـحافـل بـالـتضحية والـفداء ، ولهـذا قـررت كـتابـة تـاريـخها وتـعريـفها لـلغرب . وفـي الـنهايـة صـدر الـكتاب وطـبع 

�٩٧



مــــنه ثــــالثــــة االف نــــسخة ووزع ملــــختلف الــــدول واالقــــالــــيم .  وخــــالل مــــدة قــــصيرة تــــرجــــم الــــكتاب الــــى الــــلغات 

اليابانية والشيك واالردو والفارسية واستلمت مارثا رسائل شكر وتقدير كثيرة لكتابها هذا . 

فـــي 4 اغســـطس 1938 غـــادرت كـــاراتـــشي الـــى شـــمال الـــهند فـــي رحـــلة طـــويـــلة ومـــعها مـــئات النشـــرات عـــن 

االمـــر املـــبارك وبـــصحبة الـــسيد / اســـفنديـــار بـــختياري . وصـــلت مـــارثـــا مـــديـــنة الهـــور ومـــن هـــناك غـــادرت الـــى 

  S   rinager كــشمير عــبر جــبال هــماليــا فــي رحــلة مــتعبة ومــليئة بــاملــخاطــر واخــيرا وصــلت مــديــنة ســريــناغــر

عـــاصـــمة  كـــشمير الـــصيفية . مـــن الـــفرص الـــتي اتـــيحت لـــها فـــي املـــديـــنة هـــو التحـــدث فـــي حـــفل عـــيد مـــيالد 

الـحاكـم يـوم 19 اغسـطس فـي اجـتماع حـضره حـوالـي اربـعة االف شـخص عـلى الـرغـم مـن اعـتالل صـحتها 

ومـرضـها . ومـن كـشمير سـافـرت الـى بـيشاور ومـن هـناك الـى مـقاطـعة كـوجـرات Gujrat  حـيث قـامـت بـتوزيـع 

مــئات املــنشورات ومــن ثــم الــقت خــطابــة فــي قــاعــة املــحاضــرات لــلعاصــمة وتــسمى Town Hall  وحــضرهــا 

املـحافـظ وخـمسمائـة شـخص . مـن املـشاهـد املـؤثـرة لهـذه الـرحـلة ان رجـال انجـذب كـثيراً الـى كـلمة مـارثـا روت 

واشـتعل قـلبه بـمحبة حـضرة بـهاء اهلل جـاء الـى محـطة الـقطار لـوداعـها ومـعه سـريـر نـوم هـديـة لـها لـترتـاح اثـناء 

رحلتها . 

ومـن هـناك ذهـبت الـى سـميال Simla  حـيث شـاركـت فـي املـدرسـة الـبهائـية الـصيفية الـتي انـعقدت  مـن 19 

حــــتى 30 ســــبتمبر 1938.  أرســــل حــــضرة ولــــي امــــراهلل بــــرقــــية الــــى املــــشاركــــني فــــي هــــذه املــــدرســــة طــــمأنــــهم 

بـــنجاحـــها نـــظراً لـــوجـــود مـــارثـــا روت بـــينهم . بـــعد ذلـــك رجـــعت مـــارثـــا الـــى الهـــور والـــقت عـــدة مـــحاضـــرات فـــي 

جـامـعاتـها ومـن ثـم تـنقلت بـني املـدن الـتالـية : امـريـتسار -  جـولـونـدر  -  لـوديـانـا  -  بـاتـيليا  -  دلـهي  -  عـلى 

جـاره  -  اكـرا -  رامـبور -  لـكنو  -  كـونـبور  -  اهلل ابـاد  -  بـينارس  -  بـاتـنا وكـلكتا . وفـي كـل مـديـنة كـان 

تتحـــدث عـــن االمـــر املـــبارك فـــي صـــالـــتها الـــرئـــيسية او فـــي جـــامـــعتها املـــعروفـــة وكـــان عـــدد الـــحضور بـــاملـــئات 

وبـاالالف أحـيانـا .  فـقد كـانـت مـصداقـاً ملـا تـفضل بـه جـمال الـقدم  : " إيـاكـم أن يـمنعكم الـدنـيا ومـافـيها 

عـما قـّدر لـكم فـي سـماء عـز رفـيعاً .  فـأشـدد ظهـرك لـنصر اهلل وأمـره ثـم لخـدمـة اهلل وعـزّه وكـذلـك 

يامرك قلم العز من جبروت   عزّ منيعا . "   

بـتاريـخ 16 ديـسمبر 1938 وصـلت الـى بـومـبي لـتبدأ بـتوديـع الـهند الخـر مـرة . أمـضت اسـبوعـني فـي بـومـبي 

ودعـت فـيها اصـدقـائـها وصـديـقاتـها واعـضاء املـحفل الـروحـانـي املـركـزي الـذيـن جـاءوا مـن شـتى انـحاء الـهند 

لـــتوديـــع مـــبلغة امـــر اهلل الـــشجاعـــة والـــفذة مـــارثـــا روت . كـــان الـــوداع االخـــير للجـــميع . ومـــن بـــومـــبي اســـتلمت 
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الـــبرقـــية الـــتالـــية مـــن حـــضرة املـــولـــى : " ان الـــهند فـــي هـــياج  ويـــقدمـــون لـــك الـــشكر والحـــمد واالعـــجاب . ان 

انجازاتك في تلك الخطة ، تاريخية وعظيمة . " 

رتــّب لــها االحــباء حــفلة وداع يــوم 27 ديــسمبر والــقت فــيها مــارثــا كــلمة رقــيقة تــاثــر مــعها الجــميع حــيث قــالــت 

فـــي نـــهايـــة كـــلمتها : " اذا صـــعدت قـــبلكم الـــى املـــلكوت االبـــهى ، ســـوف أطـــلب مـــن بـــهاء اهلل ان يـــسمح لـــي 

بـالـدعـاء لـكم واذا اتـيتم الـى ذلـك املـلكوت عـسى أن أكـون مـوجـوداً الرحّــــب بـكم أجـمل تـرحـيب مـثلما رحـبتم بـي 

عـندمـا أتـيت الـى بـلدكـم الجـميل " وبـعد اقـامـة خـمسة عشـر شهـراً فـي الـهند أبحـرت فخـر املـبلغني واملـبلغات 

يـوم 29 ديـسمبر 1938 مـتجهة الـى اسـترالـيا ونـيوزيـلندا وكـانـت تخـطط لـلسفر بـعد ذلـك الـى جـزر الـهاواي 

ومن ثم الى بلدها الواليات املتحدة .  

استراليا ونيوزيلندا الرحلة االخيرة :          

ومـا أن أبحـرت الـباخـرة املـقلة آليـة االنـقطاع وقـرة عـيون اهـل الـبهاء مـارثـا روت حـتى بـدأت تـأخـذ قسـطا مـن 

الـراحـة عـلى الـسفينة عـلى غـير عـادتـها . لـقد وصـل سـنها الـى سـتة وسـتني عـامـا وبـدأ اعـراض املـرض وااللـم 

واوجـاع الظهـر يظهـر عـليها أكـثر مـن قـبل ، ولـكن كـانـت فـرصـة لـلتأمـل والـتفكر والـعودة لـلذات . تـذكـرت شـريـط 

حـياتـها امللئ بـاالنـجازات واالنـتصارات ومـا تخـلله مـن انـتكاسـات ، وايـضا تـايـيدات املـأل االعـلى الـتي نـزلـت 

عـليها ايـنما ذهـبت وحـلت . كـانـت واثـقة دومـاً مـن هـذا الـبيان املـبارك فـي الـكتاب االقـدس : " انـا مـعكم فـي 

كـل االحـوال ونـنصركـم بـالحق انـا كـنا قـادريـن . مـن عـرفـني يـقوم عـلى خـدمـتي بـقيام ال تـقعده 

جـنود الـسموات واالرضـني . "   تـذكـرت ان املـلكه مـاري قـد تـوفـيت فـي يـولـيو عـام 1938 وانـها االن فـي 

رحــاب املــلكوت االبــهى وفــي مــحضر جــمال الــقدم ولــربــما ســتلتحق بــها قــريــبا . وعــبر املــحيط الــهندي كــانــت 

تـنصت الـى رقـرقـة االمـواج بـكل هـدوء وتـتأمـل املسـتقبل وعـظمة أمـر حـضرة بـهاء اهلل ، ومـتى سـتلبى جـموع 

البشـريـة نـداءه الـعظيم ؟ ان االمـر املـبارك كـان حـياتـها وشـرفـها وعـزهـا . لـم تـكن تـألـوا جهـدا فـي نشـر الـنفحة 

املـسكية االلـهية الـى كـل وضـيع وشـريـف . هـذا االيـمان كـان وحـده قـادراً عـلى تـخفيف االمـها الـجسمية وكـأن 

حـضرة ولـي أمـراهلل يـخاطـبها بهـذا الـبيان االحـلى : " ِنـعَم الـعزم هـذا الـعزم ، ونِـعَم الـقيام هـذا الـقيام 

، بـهما اسـتفرحـت أرواح املـأل االعـلى واهـتزت هـياكـل الـصافـني والـكروبـني فـي االفق االبـهى 

وارتفع صوت التهليل والتكبير في بحبوحة الفردوس خلف حرم الكبرياء . "  
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حـــطت ســـفينتها مـــيناء بـــرث  Perth  فـــي الـــغرب مـــن اســـترالـــيا فـــي يـــنايـــر عـــام 1939 وارســـلت لـــها عشـــرات 

الـــرســـائـــل الـــترحـــيبية . ومـــا ان وصـــلت حـــتى بـــدأت بـــالـــقاء الـــكلمات والخـــطب يـــومـــيا وكـــان لـــها مـــقابـــلة اذاعـــية 

ايــضا . وبــعد اقــامــة اســبوعــني فــي بــرث اخــذت نــفس الــسفينة وغــادرت الــى مــديــنة ادلــيد  A delaide  الــتي 

وصـــلتها يـــوم 28 يـــنايـــر عـــام 1939م . بـــعد الـــقاء مـــحاضـــرة واحـــدة انـــتابـــتها االم شـــديـــدة فـــي الظهـــر مـــما 

اضـطرت ان تـلغي بـاقـي بـرنـامـجها وتـراجـع طـبيباً مـتخصصاً . وعـلى الـرغـم مـن ان مـارثـا روت كـانـت ال تـحب 

االطـباء وتـخاف مـنهم النـهم   -  وكـما تـقول  -  كـانـوا عـثرة امـام بـرامـجها الـتبليغية ، ولـكن هـذه املـرة وافـقت 

عــلى مــراجــعة االطــباء واالســتماع الــيهم وخــاصــة ان الــطبيب الــذي ســيعالــجها جــاء مــن مــسافــة 1200 مــيل 

عـــلى حـــسابـــه لـــعالجـــها وكـــان اســـمه الـــدكـــتور ســـتانـــلي بـــولـــنت . جـــاء هـــذا الـــطبيب ومـــعه اجهـــزتـــه الـــخاصـــة 

واسـتطاع خـالل عـدة جـلسات ان يـخفف مـن االم ظهـرهـا ويـعطيها الـراحـة الـتي كـانـت بـحاجـة الـيها. عـندهـا 

قـالـت مـارثـا روت : " انـها معجـزة حـضرة بـهاء اهلل ان يـاتـي بهـذا الـطبيب لـكي يـعالـجني واسـتطيع بـعدهـا ان 

اكـمل سـفري الـى اسـترالـيا وتـسمانـيا ونـيوزيـلندا ." ومـا ان سـمع الـبهائـيون نـبأ مـرضـها حـتى بـدأوا بـالـدعـاء 

لها بالشفاء . وفعال تحسنت صحتها بشكل كبير واستطاعت العودة لنشاطها . 

فـي محـطة االذاعـة ملـديـنة اداليـد الـقت كـلمة حـول قـرة الـعني الـطاهـرة بـاعـتبارهـا مـن عـظماء الـنساء فـي ايـران 

وقــد اســتمع الــيها ألــوف الــناس وتــعرفــوا عــلى جــناب الــطاهــرة الــتي لــم تــكن مــعروفــة فــي اســترالــيا . ومــن ثــم 

ذهـبت الـى  هـوبـارت Hobart   ولـونسسـنت  Launceston   وتـسمانـيا  Tasmania   وخـالل اسـبوع واحـد 

ألـــــقت ســـــتة عشـــــر مـــــحاضـــــرة . وفـــــي شهـــــر مـــــارس وصـــــلت الـــــى ســـــيدنـــــي اشهـــــر مـــــدن اســـــترالـــــيا ومـــــركـــــزهـــــا 

الــتجاري . أقــامــت مــارثــا شهــراً واحــداً فــي هــذه املــديــنة وألــقت خــاللــها أربــعني مــحاضــرة فــي امــاكــن مــختلفة 

مـنها بـاالضـافـة الـى عـدة لـقاءات اذاعـية . شـعرت بـعدهـا ان قـواهـا قـد اسـتنزفـت فـي سـيدنـي بـعد هـذا الجهـد 

الكبير ولكنها كانت دوما سعيدة النها كانت تحمل رسالة عظيمة تستحق كل هذا العناء والتعب . 

بـــعد ذلـــك غـــادرت بحـــراً الـــى نـــيوزلـــيندا ومـــعها الـــسيده / شـــارلـــوت مـــوفـــت  C harlotte Mofitt     ووصـــلت 

الـــعاصـــمة اوكـــالنـــد يـــوم 26 ابـــريـــل عـــام 1939 وســـكنت فـــي احـــدى فـــنادقـــها . جـــاءهـــا الـــكثير مـــن االحـــباء 

لـــزيـــارتـــها واالســـتماع الـــيها .  مـــن ضـــمن زائـــريـــها كـــان بـــعض االحـــباء الـــذيـــن الـــتقت بـــهم عـــام 1925 فـــي 

حـــيفا .  ومـــا أن اســـتجمعت قـــواهـــا حـــتى بـــدأت فـــورا واعـــتبارا مـــن 27 ابـــريـــل بـــالـــقاء الخـــطب فـــي االنـــديـــة 

والـــكنائـــس واملـــنظمات والـــجامـــعات بـــمعدل خـــطبتني فـــي الـــيوم الـــواحـــد . قـــال احـــد املســـتمعني الـــيها :  "ان 
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روحـــها كـــان نـــباضـــاً ومـــشعاً بـــااليـــمان والـــحيويـــة وكـــان مـــسيطراً عـــلى جـــسمها الـــنحيل الـــذي اخـــذ بـــالـــذبـــول 

تدريجيا . " 

مـــن آخـــر الخـــطب الـــتي الـــقتها كـــانـــت بـــعنوان " الـــدالئـــل الـــبهائـــية حـــول الـــحياة بـــعد املـــوت "  وقـــد الـــقتها فـــي 

حـظيرة الـقدس بـأوكـالنـد وحـضرهـا جـّم غـفير مـن االحـباء وغـيرهـم وعـلى االخـص اولـئك الـذيـن فـقدوا أقـربـائـهم 

أو أعـزاءهـم . اسـتحسن الجـميع الخـطبة وتـأثـروا بـها . وكـانـت مـارثـا روت نـفسها اكـثر املـعجبني بـكلمتها وقـد 

تـأثـرت لـدرجـة انـها قـالـت : " هـذه الخـطبة كـانـت اكـثر الخـطب الـتي أعـجبت بـها فـي حـياتـي ."  وكـأن اهلل قـد 

اوحـــي الـــيها بـــانـــها ســـتدخـــل قـــريـــبا الـــى ذلـــك الـــفضاء الـــالمـــتناهـــي واملـــلكوت االلـــهي . وقـــبل يـــوم واحـــد مـــن 

رحــــيلها عــــن اوكــــالنــــد تحــــدثــــت فــــي كــــنيسة خــــاصــــة لــــلصينني وكــــانــــت ســــعيدة ان عــــدداً كــــبيراً مــــنهم جــــاءوا 

لـالسـتماع الـيها . وفـي نـهايـة الجـلسة رّدت عـلى اسـألـتهم وصـافـحت كـل واحـد مـنهم ، وتحـدثـت مـعهم بـعضا 

مــن الــلغة الــصينية الــتي تــعلمتها عــندمــا كــانــت بــالــصني . وفــي يــوم الــرحــيل كــان لــها لــقاء وداعــي مــع أحــباء 

أوكـالنـد فـي املـركـز الـبهائـي وتـم تـسجيل صـوتـها وهـي تـتلو لـوح احـمد . وبـعد انـتهاء الـلوح قـالـت للجـميع : " 

اهلل ابهى "  . 

الى هاواى – الرحلة االخيرة 

 وفــي يــوم 29 مــايــو 1939 ركــبت الــسفينة املــتجهة الــى ســان فــرانــسيسكو وفــي مــعيتها الــدكــتور ســتانــلي 

ومـاريـت بـولـنت وهـما مـتخصصان فـي امـراض الظهـر واالعـصاب لـيكونـا مـعها عـند الـحاجـة ، حـيث أن االمـها 

فـي الظهـر والـرقـبة والـساق اخـذت بـالـتزايـد . تحـركـت الـسفينة املـقلة ملـشعل الـحب والـوداد مـارثـا روت لـتشق 

عــــباب البحــــر فــــي املــــحيط الــــهادي مــــتجهة الــــى الــــواليــــات املتحــــدة االمــــيريــــكية وبــــعد حــــوالــــي اســــبوع وصــــلت 

الــسفينة الــى مــيناء هــونــولــولــو عــاصــمة جــزر هــاواي . كــان املــحفل الــروحــانــي لــهنولــولــو قــد أعــّد لــها بــرنــامــجاً 

حـافـالً مـن الـلقاءات واملـقابـالت . وجـاء عـدد مـن االحـباء الـى املـيناء السـتقبالـها ، وبـعد انـتظار طـويـل تـفاجـأ 

االحـباء ان رأوا مـارثـا روت تـنزل مـن الـسفينة بـصعوبـة بـالـغة حـيث انـها لـم تسـتطع املـشي سـوى بـمساعـدة 

شـــخصني ، وكـــان آثـــار الـــتعب واملـــرض واضـــحاً عـــليها . مـــن االشـــخاص الـــذيـــن اســـتقبلوهـــا وســـاعـــدوهـــا فـــي 

املـيناء الـسيدة / هـنريـت فـرم حـيث اخـذت مـارثـا بـسيارتـها الـى مـنزل كـاثـريـن بـالـدويـن ووضـعتها فـي الـفراش 
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فـوراً ،  وتـم الـغاء الـعديـد مـن بـرامـجها . اسـتدعـى أحـد االطـباء لـلكشف عـلى حـالـتها واتـضح انـها تـعانـي مـن 

مــشكلة فــي الــعصب الــوركــي الــذي يــتحكم فــي اعــصاب االنــسان . اســتطاع الــطبيب أن يــخفف مــن االمــها 

بــواســطة االدويــة ونــوع خــاص مــن الــعالج وطــلب مــنها الــراحــة الــتامــة . وخــالل راحــتها اســتطاعــت مــارثــا ان 

تــكتب رســالــة الــى روي ويلهــلم تشــرح فــيها حــالــتها .  والجــديــر بــالــذكــر ان مــارثــا روت كــانــت تــعانــي مــن ورم 

سـرطـانـي فـي ثـديـيها مـنذ اكـثر مـن عشـريـن سـنة ويـبدو ان هـذا الـورم قـد اثـر فـي عـظامـها وظهـرهـا ورجـلها 

في االونة االخيرة باالضافة الى مشكلتها في االعصاب مما تسبب في االمها واوجاعها .

كـانـت مـارثـا روت تـأمـل أن يـتحسن صـحتها بسـرعـة وتـتشافـى حـتى تـكمل رحـلتها الـى سـان فـرانـسيسكو ثـم 

أوريــغون ثــم نــيواورلــنيز ثــم الــى امــريــكا الــجنوبــية تــحقيقا لــرغــبة حــضرة ولــي امــر اهلل . ولــكن صــحتها بــدأت 

بـالـتدهـور السـريـع بـني الـحني واالخـر وكـانـت صـديـقتها هـنريـت عـلى عـلم بخـطورة صـحتها ، ومـا كـان يـخفف 

آالمها هي جرعات من املسكن مورفني طبقا لتوصية طبيبها الدكتور الرسن . 

فــــي يــــوم 10 اغســــطس عــــام 1939 صــــادف ذكــــرى مــــيالدهــــا الــــسابــــع والســــتون وبهــــذه املــــناســــبة اســــتلمت 

عشــرات رســائــل الــتهنئة والــبرقــيات وبــاقــات الــورد والهــدايــا مــن شــتى بــقاع الــعالــم . كــما قــدم لــها كــيكة عــيد 

 k  املــيالد عــليها تــسعة شــموع اســتطاعــت اطــفائــها ولــكن لــم تســتطع أكــل الــكيك . كــانــت كــاثــريــن بــالــدويــن

atherin Baldwin   تـشعر بـالـسعادة الـغامـرة لـوجـود مـارثـا روت فـي مـنزلـها حـيث كـانـت تـعرف جـيداً املـقام 

الـعالـي والـرفـيع لهـذه املـبلغة الـفذة فـي تـاريـخ االمـر املـبارك . لـربـما شـعرت مـارثـا روت ان أيـامـها االخـيرة قـد 

دنـــى وكـــانـــت دومـــا تـــتجة فـــي صـــالتـــها لـــحضرة بـــهاء اهلل طـــالـــبة الـــعون والـــعنايـــة والـــرحـــمة واملـــغفرة مـــنه . مـــن 

االدعــية الــتي كــانــت تــتلوهــا بــينما كــانــت هــنريــت تــضع يــدهــا عــلى جــبينها الــوضــاح الــدعــاء الــتالــي  : " مـن 

انـهار كـافـور صـمديـتك فـاشـربـني يـا الـهي ومـن اثـمار شجـرة كـينونـتك فـاطـعمني يـا رجـائـي ، 

ومـن زالل عـيون مـحبتك فـاسـقني يـا بـهائـي وفـي ظـل عـطوفـة ازلـيتك فـاسـكني يـا سـنائـي ، 

وفـي ريـاض الـقرب بـني يـديـك سـيرنـي يـا مـحبوبـي ، وعـن يـمني عـرش رحـمتك فـاجـلسني يـا 

مقصودي  …. والى سماء عنايتك عرجني يا باعثي  … "    

فــــي االيــــام االخــــيرة مــــن حــــياتــــها املــــجيدة اســــتطاعــــت مــــارثــــا روت ان تــــكتب رســــالــــة بــــمساعــــدة هــــنريــــت الــــى 

اقـربـائـها واصـدقـائـها . وتـعتبر هـذه الـرسـالـة اخـر كـلمات صـدرت عـنها اعـربـت فـيها عـن شـكرهـا الـعميق لـكل 

مــن ســاعــدهــا عــلى اداء مــهامــها طــيلة هــذه الــسنوات . وكــانــت تتحــدث عــن عــظمة وجــالل الــحياة بــعد املــوت 

وكأنها ستدخل ذلك الرحاب الالمتناهي قريبا . 
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فــــي عــــصر يــــوم 28 ســــبتمبر عــــام 1939م وبــــكل هــــدوء وســــكينة عــــرج روحــــها الــــطاهــــر الــــى رحــــاب املــــلكوت 

االبهى لتنضم الى ثلة االولياء واالصفياء وتكون في محضر جمال االقدس االبهى .  

وصــل خــبر وفــاتــها الــى حــضرة ولــي أمــراهلل ، وتــأثــر الــهيكل االنــور بشــدة مــن هــذا املــصاب الجــلل حــيث لــم 

يــكن مــتوقــعاً ، وقــد أرســل بــرقــية إلــى أحــباء الــدول الشــرقــية بــالــلغة الــعربــية ،  وقــليل مــا كــان حــضرتــه يــرســل 

بـرقـيات بـالـلغة الـعربـية جـاء فـيها : " الـورقـة الـزكـية ، املـبلغة الـشهيرة ، آيـة االنـقطاع ، مـشعل الـحب 

والـوداد ، مـثال الـشجاعـة والـوفـاء ، قـرة عـيون اهـل الـبهاء ، مـارثـا روت قـد َصـعدت الـى أعـلى 

رفــارف الخــلد . اســتقبلها اهــل املــأل االعــلى بــنداء ، مــرحــى بــِك يــا فخــر املــبلغني واملــبلغات ، 

أحـسنِت أحـسنِت  يـا مـن أنـفقِت بـكليتِك انجـذابـاً إلـى مـلكوت رب االيـات الـبينات ، طـوبـى الـف 

طــوبــى لــِك مــن هــذا املــقام املــشعشع املــتعالــى الــباذخ املــنيع . بــلغوا عــموم االحــباء لــزومــية 

انــعقاد اجــتماعــات خــصوصــية فــي عــموم الــواليــات مــدة اســبوعــني كــامــلني إعــزازاً ملــقامــها 

الكريم ".  

وإلى أحباء امريكا أرسل حضرته برقية باالنجليزية ، وفيما يلي ترجمتها :   

" إن االف املـعجبني بـمارثـا روت فـي شـتى بـقاع الـعالـم الـبهائـي يـنوحـون ويـندبـون مـعي مـن الـنهايـة الـدنـيويـة 

لـحياتـها الـبطولـي . إن جـنود املـأل االعـلى يهـتفون بـقدومـها وتـبؤهـا املـقام الـرفـيع الـذي يـليق بـها . لـقد انـضمت 

الـى كـوكـبة الـخالـديـن. ان اجـيال املسـتقبل سـيضعونـها فـي طـليعة ايـادي امـر اهلل املـبعوثـة بـارادة حـضرة عـبد 

الـبهاء فـي الـقرن االول الـبهائـي . كـما ان الـجيل الـحالـي مـن املـؤمـنني واملـؤمـنات سـيعتبرونـها أول وأيـنع ثـمرة 

لـعصر الـتكويـن لـديـن حـضرة بـهاء اهلل. يـرجـى تـرتـيب جـلسة تـأبـني الئـقة فـي مشـرق االذكـار عـلى شـرف مـن 

أعــطت مجــداً خــالــداً لــلجامــعة الــبهائــية االمــريــكية . ســأشــارك املــحفل املــركــزي بــتكالــيف بــناء ضــريــحها الــذي 

يـــقع فـــي مـــكان يـــعتبر مـــلتقى الشـــرق بـــالـــغرب حـــيث امـــضت فـــي هـــاتـــني الجهـــتني ( الشـــرق والـــغرب )  كـــل 

حياتها وصرفت جّل طاقاتها في تبليغ أمره العزيز ."   

ومــــع رحــــيل مــــارثــــا روت مــــن عــــالــــم الــــناســــوت يــــكون املــــجتمع الــــبهائــــي الــــعاملــــي قــــد فــــقَد عــــنصراً هــــامــــاً مــــن 

عـناصـره ، ومـبلغاً شـهيراً شـجاعـاً فـذاً  قـلما يـلد الـتاريـخ مـثلهم ، وسـتذكـرهـا االجـيال الـقادمـة عـلى انـها خـير 

مـن فـدت نـفسها فـي سـبيل حـضرة بـهاء اهلل وكـرّسـت حـياتـها لـتبليغ أمـره الـكريـم . لـقد كـانـت مـثاال لـلشجاعـة 

والــوفــاء ، و شــعاعــاً مــن الــنور اضــائــت تــلك الــفترة مــن تــاريــخ أمــرنــا الــعزيــز .  لــقد دخــلت الــتاريــخ مــن أوســع 
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ابــوابــه ، وحــقاً مــا كــان يــليق بــها تــبوءهــا ملــقام أيــادي أمــراهلل بــعد وفــاتــها واســتحقاقــها لــقب قــرة عــيون اهــل 

الــبهاء وفخــر املــبلغني واملــبلغات وايــة االنــقطاع ومــشعل الــحب والــوداد . لــقد أطــرى حــضرة ولــي أمــراهلل عــلى 

املهاجرين واملبلغني في سبيل اهلل أمثال مارثا روت بهذا البيان :

 "  الــــتكبير والــــبهاء والــــتحية والــــثناء عــــليكم وعــــلى الــــذيــــن ســــمعوا وأجــــابــــوا نــــداء ربــــهم 

ومـحبوبـهم وتـركـوا أوطـانـهم ونـسوا أوكـارهـم وفـدوا راحـتهم ورخـائـهم وسـرعـوا إلـى االقـالـيم 

الـقاصـية واالقـطار الـشاسـعه فـي مـشارق االرض ومـغاربـها حـباً هلل وخـالـصا لـوجـهه واتـباعـاً 

ألمره وإعزازاً لدينه األعز االوعر االفخم االقدس الخطير . "  
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 أيادي أمراهلل  - دوروثي بيكر
 1954 - 1898

في لوح لحضرة عبد البهاء مخاطباً إحدى إماء الرحمن تفضل بقوله املنيع : 

" ســـتريـــن قـــريـــباً ظـــهور نـــساء قـــانـــتات مشـــتعالت ، يـــكونـــن مـــصدراً للفخـــر واالعـــجاب ، بـــل حـــيرة االخـــريـــن ، 

يــصبحن مــثل الــشمعة املــضيئة ويــنطقن بــالــحجة والــبرهــان ". نــعم ان دوروثــي بــيكر Dorothy Baker هــي 

إحـدى هـذه الـنساء الـقانـتات الـتي كـانـت ايـة االنـقطاع ومـشعل الـحب والـوداد ورمـزاً للخـلوص والـتفانـي فـي 

خــدمــة أمــر رب الــعاملــني ، ومّـــبلغة قــديــرة ومــّروجــة شــهيرة ومــن ايــادي أمــراهلل املــميّزيــن الــتي اعــتبرت أمــراهلل 

حياتها ومماتها وشرفها وعزّها . 

فـــــي شهـــــر فـــــبرايـــــر عـــــام 1954 كـــــانـــــت الـــــسيدة لـــــولـــــي مـــــاثـــــيوس  Loulie Mathews وهـــــي مـــــن املـــــؤمـــــنات 

االمــريــكيات فــي مــحضر حــضرة ولــي امــراهلل فــي حــيفا وقــّدمــت لــه كــتابــاً بــعنوان " ليســت كــل الــبحار فــيها 

لـــئالئ " عـــندئـــذ ، فـــجأة تـــأثـــر الـــهيكل املـــبارك ، وتـــغيّر وجـــهه ، ونـــظر الـــى البحـــر ، وجـــال بـــبصره نـــحو االفـــق 

الـبعيد ثـم قـال :  " ولـكن البحـر املـتوسـط مـتبرك بـوجـود لؤلؤه هـي دوروثـي ". حـقا كـانـت دوروثـي 

بـيكر لـؤلـؤة ثـمينة وجـوهـرة فـريـده عـشقت االمـر املـبارك وفـدت نـفسها فـي سـبيله عـندمـا سـقطت طـائـرتـها فـي 

البحــر يــوم 10 يــنايــر 1954 واســتقر جــسمها الــنحيف فــي قــعر ذلــك البحــر املــتالطــم ، وبــذلــك تــحقق أمــلها 

ورغـبتها فـي الـفداء فـي سـبيل حـضرة بـهاءاهلل . لـقد كـان أمـال أعـربـت عـنه فـي عـدة مـراسـالت ، مـنها رسـالـة 

كـتبتها فـي عـام 1952 الـى أيـادي أمـراهلل اغـنس الـكسندر  Agnes Alexander  قـالـت فـيها : أرجـو مـنك 

أن تــدعــو اهلل أن يــفديــني فــي ســبيل مــوالنــا فــي حــيفا ، وأن يــساعــدنــي اهلل فــي أيــة خــدمــة يــّعينه لــي مــوالي 

حـتى أوفـق فـي تـخفيف الـعبء الـثقيل املـلقاه عـلى عـاتـقه ." وفـي رسـالـة اخـرى الـى أمـة الـبهاء روحـية خـانـم 

كــتبت تــقول : " عــندمــا تــقومــني بــزيــارة ضــريــح الجــمال املــبارك ادعــي اهلل ان يــفديــني فــي ســبيل ولــي امــره 

العزيز ."

والدتها وطفولتها :

ولـدت دوروتـي بيجـر بـيكر فـي مـديـنة نـيووارك بـواليـة نـيوجـرسـي فـي 21 ديـسمبر عـام 1898 عـن والـديـن هـما 

هــــنري ولــــويــــال بيجــــر ولــــم يــــكونــــا بــــهائــــيني عــــند والدتــــها ولــــكن جــــدتــــها الــــن بيجــــر وتــــسمى ايــــضا مــــامــــا بيجــــر   
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Mother Beecher  كـان لـها دور كـبير فـي تـربـيتها وغـرس الـروحـانـية فـي وجـودهـا . عـندمـا كـان عـمرهـا فـي 

اواخـــر العشـــريـــنات حـــلمت جـــدتـــها ( والـــدة والـــدهـــا ) بـــظهور شـــخص عـــظيم ســـيحقق الســـالم والـــعدالـــة فـــي 

الـــــعالـــــم ، وبـــــعد اربـــــعني ســـــنة عـــــندمـــــا ســـــمعت عـــــن أمـــــر حـــــضرة بـــــهاء اهلل ورســـــالـــــته وقـــــرأت بـــــعض االلـــــواح 

واملــناجــاة ، تــذكــرت ذلــك الحــلم الــذي راودهــا مــنذ زمــن طــويــل وتــيقنت ان جــمال الــقدم هــو املــوعــود ثــم امــنت 

بــاالمــر املــبارك وكــرّســت حــياتــها فــي ســبيله . راســلت حــضرة عــبد الــبهاء ، وفــي عــام 1897م اســتلمت أول 

لـوح بـافـتخارهـا مـن حـضرة املـولـى ثـم اسـتلمت بـعد ذلـك عشـرة الـواح عـلى االقـل. وعـندمـا شـعرت الـن بيجـر 

إن حــفيدتــها دوروثــي لــها اســتعداد روحــانــي وقــابــلية لــسماع كــالم الــحق ، قــامــت بــتربــيتها والــتركــيز عــليها . 

فـي احـدى املـناسـبات قـالـت : " سـوف أدرّب دوروثـي لـتصبح ابـنتي الـروحـية . سـوف لـن أكـون وفـيّه لـحضرة 

بـهاء اهلل اذا لـم تـتلّق حـفيدتـي الـتعالـيم الـبهائـيه الـحقيقية . " لـقد كـانـت هـناك رابـطة روحـية مـتينة وقـويـة بـني   

الجـدة  وحـفيدتـها . واثـناء تـواجـد حـضرة عـبد الـبهاء فـي نـيويـورك عـام 1912 قـامـت الـن بيجـر بـزيـارتـه ومـعها 

حـــفيدتـــها دوروثـــي. كـــانـــت دوروثـــي عـــمرهـــا اربـــعة عشـــر ربـــيعا وخـــجولـــة ومحـــرجـــة فـــي اجـــتماع يـــضم الـــكبار 

ودومـاً تـذكـر عـندمـا دخـلت الـغرفـة الـتي كـان يتحـدث فـيها حـضرة املـولـى ومـدى تـوتـرهـا وحـرجـها . ولـكن ابـتسم 

لــها حــضرة املــولــى واشــار الــيها بــاملجئ الــى جــانــبه . كــانــت فــي الــبدايــة دوروثــي خــائــفة لــربــما يتحــدث مــعها 

حـــضرة عـــبد الـــبهاء وتـــشعر بـــاالحـــراج ولـــكن مـــا ان تـــجاهـــلها حـــضرة املـــولـــى حـــتى شـــعرت بـــارتـــياح . تـــقول 

دوروثــي : " انــني ال اتــذكــر مــا قــالــه حــضرة عــبد الــبهاء فــي تــلك الــليلة ، ولــكن تــلك الــليلة كــانــت لــيلة والدتــي 

الـروحـية ." ومـنذ ذلـك الـحني اعـتبرت نـفسها بـهائـية . تـركـت دوروثـي الـغرفـة دون ان تتحـدث مـع حـضرة عـبد 

الـبهاء ولـعدة ايـام كـانـت خـواطـر تـلك الـليلة املـيمونـة مـاثـلة امـام اعـينها. أخـيراً كـتبت رسـالـة الـى حـضرة املـولـى 

اعـربـت فـيها عـن رغـبتها فـي خـدمـة االمـر املـبارك ، وقـد رّد عـليها بـرسـالـة كـتبت بخـط يـده املـباركـه وقـد تـرجـمها 

أحــد امــناء ســره الــى االنجــليزيــة اعــرب فــيها الــغصن االعــظم بــأنــه ســيدعــو اهلل ان يــحقق لــها رغــبتها . هــذه 

الرسالة موجودة االن في دار االثار التابعة للمحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة .

بــعد عــدة ايــام مــن ذلــك الــلقاء فــي نــيويــورك طــلب حــضرة املــولــى لــقاء الــن بيجــر وقــد جــاءت فــورا لــالجــتماع 

بـحضرتـه . ومـا ان دخـلت الـغرفـة حـتى رأت الـغصن االعـظم يتحـدث الـى جـمع مـن الـناس ولـكن قـطع حـديـثه 

ونـــظر الـــيها بـــصوره مـــفاجـــئة وقـــال " لـــقد طـــلبتك القـــول لـــك ان حـــفيدتـــك هـــي ابـــنتي ، عـــليك ان تـــدربـــيها مـــن 

اجــلي ." ومــع هــذا الــتأكــيد مــن حــضرة املــولــى قــامــت الــن بيجــر بــتربــية دوروثــي بــيكر بــكل مــا تــملك وزرعــت 

بذور االيمان في قلبها ، وسقتها بمحبتها ورأفتها طوال السنوات القادمة وكانت حقا االم الحقيقيه لها .  
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فترة الصبا والشباب والزواج 

      امـــضت دوروثـــي فـــترة دراســـتها االبـــتدائـــية واملـــتوســـطة فـــي واليـــة نـــيوجـــرســـي وكـــانـــت دائـــما مـــتفوقـــه فـــي 

دروســها وتــميل الــى االدب وحــفظ الــشعر وتــرغــب بــدراســة الــحقوق فــي الــجامــعة مــثل والــدهــا ، ولــكن والــدهــا 

هـنري بيجـر كـان يـعتقد بـإن عـمل املـحامـاة ال يـتناسـب مـع طـبيعة املـرأة ولهـذا نـصحها بـاالنـضمام الـى كـلية 

املـدرسـني نـظرا لـطبيعة دوروثـي املـليئة بـاملـحبة وصـفاء السـريـرة . واخـيرا انـصاعـت لـرغـبة والـدهـا ودخـلت كـلية 

املـــدرســـني وكـــانـــت تـــسمى    Montclair Normal School . وفـــي الـــكلية تـــعزز ايـــمانـــها بـــحضرة بـــهاء اهلل 

واالمــر املــبارك عــلى الــرغــم مــن ان والــديــها لــم يــكونــا مــؤمــنني بــعد ، كــما تــعمقت اكــثر واكــثر فــي فــهم وادراك 

املــبادئ والــتعالــيم   االلــهية . الجــديــر بــالــذكــر ان دوروثــي كــان لــها شــقيق اســمه ديــفيد ويــكبرهــا سّـــــــنا ولــكنه 

كــان فــي وادي اخــر وذي مــزاج مــتغير وبــعيد كــل الــبعد عــن املــسائــل الــروحــانــية وكــان يســتهزأ مــما تــؤمــن  بــه 

دوروثـي . تـقول لـويـال والـدة ديـفيد ودوروثـي بـأن عـلى الـرغـم مـن ان ديـفيد كـان االبـن الـبكر فـي االسـرة ولـكن 

كـنت اعـتبر دوروثـي االبـنه االولـى حـيث كـانـت تـعلوه فـي االخـالق والـروحـانـية والـخصائـل الحـميدة .  فـي عـام 

1919 تخرجت من كلية املدرسني . 

فــي صــيف عــام 1920م اســتطاعــت دوروثــي املــشاركــه فــي املــدرســة الــصيفية الــتي اقــيمت فــي گــريــن ايــكر   

Green Acre  وكــــانــــت محــــظوظــــة بــــلقاء الــــعديــــد مــــن االحــــباء املــــميزيــــن واملــــشهوريــــن فــــي الــــواليــــات املتحــــدة 

انـــذاك ، وقـــد ازداد اشـــتعال قـــلبها بـــنار مـــحبة اهلل وانـــقلب فـــؤادهـــا شـــوقـــا وانجـــذابـــا لـــآلثـــار املـــباركـــة واالمـــر 

االلـهي . فـي 18 اغسـطس مـن نـفس الـسنة وقـد بـلغت احـدى وعشـريـن سـنة كـتبت رسـالـة الـى حـضرة عـبد 

الـبهاء فـي االراضـي املـقدسـة طـلبت مـنه االذن لـزيـارتـه فـي حـيفا وزيـارة االمـاكـن املـقدسـة الـتي طـاملـا كـانـت 

تـتمناه وتحـلم بـه . ولـكن عـندمـا أرسـلت الـرسـالـة لـم تـتلقى الـرد حـتى جـاءهـا الـخبر الحـزيـن فـي الـسنة الـتالـيه 

بوفاة حضرة املولى مما أغرقها في بحر من االحزان واآلالم . 

فـي شهـر يـونـيو عـام 1921 تـزوجـت مـن شـخص يـدعـى فـرانـك بـيكر  F   rank Baker   وكـان يـكبرهـا بـتسع 

ســنوات ولــه طــفل وطــفله مــن زوجــته الــتي تــوفــيت نــتيجة مــرض عــضال وكــان يــعمل مــديــراً ملــصنع يــنتج الــخبز 

ومشــتقاتــه ولــم يــكن حــينها بــهائــياً ولــكنه أعــجب بــشخصية وروحــانــية دوروثــي ، وقــد قــبلته حــيث وجــدت فــيه 

الــــوعــــي والــــبلوغ والــــسكون والــــطمأنــــينة . كــــانــــت واثــــقة ان حــــضرة بــــهاء اهلل ســــوف يــــنور قــــلبه بــــنور االيــــمان 

وااليـقان وهـذا مـا حـدث فـعال فـيما بـعد . اسـتطاعـت دوروثـي ان تـسكن قـلب زوجـها وكـانـت سـعيده بـزواجـها ، 
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وقــد قــبلت تــربــية الــطفلني وهــما ســاره وكــونــراد بــصدر رحــب وكــانــت تــقرأ لــهم اجــزاء مــن تــاريــخ الــنبيل وتــثير 

الــروحــانــية والــبطولــة والــفداء فــي افــئده قــلوبــهم . كــما اســتطاعــت تــدريــجياً ان تــزرع شجــرة االيــمان فــي قــلب 

زوجـــها وتـــسقيها بـــحكمتها ومـــحبتها وكـــانـــت تـــشجعه عـــلى خـــدمـــة االنـــسانـــية مـــن كـــل لـــون وعـــرق وديـــن . كـــما 

كانت تعقد جلسات تبليغ في املنزل وتسعى جاهدة لنشر وترويج الكلمة الطيبة االلهية . 

بـعد سـنة مـن زواجـها انـتقلت مـن مـونـتكلير فـي نـيوجـرسـي الـى مـنطقة بـافـالـو    Buffalo  فـي نـيويـورك وفـي 

شهــــر مــــايــــو عــــام 1922م رزقــــت بــــأول طــــفله لــــها وســــميت ويــــنفردلــــويــــس  W inifred Louise  وفــــي شهــــر 

نــــوفــــمبر مــــن عــــام 1923 رزقــــت بــــطفل اخــــر اســــمته ولــــيام W illiam  او بــــل  Bill   كــــما يــــسمى ، وكــــانــــت 

تـقضي وقـتها فـي تـربـية اربـعة اطـفال فـي مـنزل كـبير نسـبيا ًوبـه دوران وخـمس غـرف . والجـديـر بـالـذكـر ان 

جــدتــها مــامــا بيجــر M  other Beecher  كــانــت تــشغل وقــتها فــي الــتبليغ والــتجول فــي مــناطــق مــختلفه مــن 

 Green  الـواليـات املتحـده وكـندا فـفي عـام 1925 شـاركـت بـاملـؤتـمر الـسابـع عشـر الـذي عـقد فـي گـريـن ايـكر

Acre  واســـتمرت فـــي الـــسفر فـــي انـــحاء مـــتفرقـــة مـــن الـــواليـــات وهـــي فـــي ســـن الـــخامـــسة والـــثمانـــني وكـــانـــت 

تحكي عن ذكرياتها مع حضرة    عبد البهاء .

مـن املـآسـي الـتي وقـعت خـالل الـسنوات االولـى مـن اقـامـتها فـي بـافـالـو بـنيويـورك هـي وفـاة سـارة ابـنة فـرانـك 

نـتيجة مـرض سـرطـان الـدم عـام 1926 وكـان عـمرهـا عـندئـذ ثـالثـة عشـر عـامـا . هـذه الـفاجـعة كـانـت لـها االثـر 

الـكبير فـي نـفسية والـدهـا وفـي دوروثـي ايـضا حـيث غـرقـا فـي بحـر مـن االالم واالحـزان ، عـلماً بـأنـه قـبل عـدة 

اشهــر مــن وفــاتــها قــالــت لــدوروثــي انــها بــهائــيه وتــؤمــن بــالجــمال  املــبارك . مــن املعجــزات الــتي رأتــها دوروثــي 

بـعينها بـعد عـدة ايـام مـن وفـاة سـارة تـروى لـنا حـكايـة تـقول فـيه بـأنـه كـان الـوقـت مـنتصف الـليل واثـناء نـومـها 

فـي مـنزلـها نـفذ نـوٌر شـديـد الـضياء لـغرفـتها فـاسـتيقظت بـينما كـان فـرانـك نـائـما . ذهـبت لـتبحث عـن مـصدر 

الـنور فـوجـدتـه يـأتـي مـن نـافـذة الـغرفـة فـذهـبت لـتغطيته بـالسـتائـر ولـكنها فـوجـئت بـسارة تـأتـيها مـن خـالل هـذا 

الـــنور املضئ وهـــي فـــي غـــايـــة الســـرور والـــحبور ، واالبـــتسامـــة  تـــعلو شـــفتيها ، وهـــي فـــي حـــالـــة رقـــص وعـــلى 

رأســــها اكــــليل مــــن نــــبات الــــكرمــــة والــــلبالب وفــــي يــــدهــــا ســــلة بــــها ورود وأزهــــار . نــــظرت ســــارة الــــى دوروثــــي 

وقـالـت : " أنـا سـعيده جـداً ، انـظرى لـدي كـل الـزهـور الـتي اردتـها ." ثـم نـظرت الـى والـدهـا الـذي كـان نـائـما 

وقــالــت لــدوروثــي : " قــولــي لــه انــني ســعيدة جــدا ". ثــم اســتدارت ورجــعت الــى الخــلف وهــي تــرقــص و ذهــبت 

فــي نــفس مــسير الــنور املضئ ثــم اخــتفت . أيــقظت دوروثــي زوجــها فــرانــك فــوراً وقــالــت لــه مــا رأت وهــي فــي 
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حــالــة ذهــول ،  وتــيقنا بــأن اهلل الــعلي الــقديــر ســيشمل ســارة الــعزيــزة بــرحــمته وعــفوه وإحــسانــه وهــي االن ال 

شك في بحبوحة الفردوس في امللكوت االبهى مع املقربني واملخلصني . 

هـذه الـحادثـة أّدت الـى تـمسك وانجـذاب دوروثـي وزوجـها فـرانـك بـالـروحـانـية بـشكل اكـبر وااليـمان بـقدرة اهلل 

وقـوتـه وجـبروتـه فـي جـميع مـناحـي الـحياة . قـامـا بـترتـيب وعـمل جـلسات تـبليغ      ( فـايـر سـايـد ) فـي مـنزلـهم 

بـــــصورة مـــــنتظمة . وفـــــي نـــــوفـــــمبر عـــــام 1926 انـــــتخبت دوروثـــــي عـــــضوه بـــــدال مـــــن عـــــضو آخـــــر فـــــي املـــــحفل 

الــروحــانــي ملــنطقة بــافــالــو فــي نــيويــورك ويــعتبر هــذا اول مــنصب اداري تــتبوؤهــا وعــمرهــا لــم يــتجاوز الــثامــنه 

والعشرين عاماً .   

تطورها الروحاني وفعالياتها :

   كـانـت لـوفـاة سـارة ابـنة فـرانـك صـدمـة كـبيره عـلى نـفسيته ، وهـو الـذي سـبق ان فـقد زوجـته االولـى ووالـدتـه ، 

ولهــذا أراد ان يتخــطى ويــبتعد عــن املــكان الــذي يحــمل فــيه ذكــريــات مــؤملــة . قــام لــعدة اســابــيع بــالــبحث عــن 

    lima   مـــكان مـــناســـب يســـتطيع فـــيه ان يـــبني مـــصنعا النـــتاج الـــخبز ومشـــتقاتـــه وأخـــيراً اخـــتار مـــديـــنه لـــيما

بــواليــة اوهــايــو Ohio  وانــتقل الــيها بــعد تــسعة اشهــر مــن وفــاة ابــنته . خــالل الــسنة االولــى مــن اقــامــتهم فــي 

لـــيما لـــم تـــكن هـــناك جـــامـــعة بـــهائـــيه فـــي تـــلك املـــديـــنة ولهـــذا انـــضمت دوروثـــي الـــى جـــمعية املـــعلمني واســـتغلت 

وقـــتها فـــي فـــعالـــيات هـــذه الجـــمعية وكـــان لـــها دور فـــعال فـــي اعـــادة تـــنظيمها وتحـــريـــك فـــعالـــياتـــها . انـــتخبت 

دوروثـي رئـيسه لهـذه الجـمعية وقـد نـظمت عـدة اجـتماعـات الولـياء االمـور وأمـهات االطـفال واملـدرسـني لـتبادل 

وجهات النظر نحو افضل طريقة لتعليم ابنائهم .  

وخـــالل الـــسنة االولـــى مـــن اقـــامـــتهم فـــي لـــيما جـــاءتـــهم مـــامـــا بيجـــر Mother Beecker   وقـــد بـــلغت الـــثامـــنة 

والــثمانــني عــامــا وظهــر عــليها عــالمــات الــضعف والهــرم . طــلبت مــنها دوروثــي االقــامــة مــعها فــي املــنزل وقــد 

فـرحـت مـامـا بيجـر مـن هـذا الـطلب وخـاصـة انـها سـتكون بـالـقرب مـن حـفيدتـها وسـتعمل عـلى تـشجيعها لـلقيام 

بـــالخـــدمـــات االمـــريـــة وتـــنمية الـــقوى الـــروحـــانـــية املـــكنونـــة فـــيها . فـــي بـــدايـــة عـــام 1929م ذهـــبت دوروثـــي الـــى 

الــطبيب لــلفحص الــعام ، وبــعد الــكشف عــلى الــصدر قــال لــها الــطبيب إنــها تــعانــي مــن مــرض الســل . كــان 

الــخبر كــالــصاعــقة لــها ولــكنها تــمالــكت نــفسها نــتيجة ايــمانــها الــراســخ بــاالرادة االلــهية وبــالــقضاء والــقدر ولــم 

تـــبح بهـــذا الـــخبر لـــزوجـــها . ومـــع حـــلول ايـــام الـــرضـــوان ذهـــبت الـــى شـــيكاغـــو لـــلمشاركـــة فـــي مـــؤتـــمر الـــوكـــالء 

الـسنوي وايـضا لـلتأمـل والـتفكر ولتجـديـد الـروحـانـية . شـاركـت بـكل عـزيـمة فـي جـميع جـلسات املـؤتـمر خـالل 
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االيـــام الـــثالثـــة ودعـــت اهلل الـــعلي الـــقديـــر ان يـــمنحها الـــصحة والـــعافـــية . ويـــروي بـــانـــه فـــي إحـــدى الجـــلسات 

دعـيت للحـديـث وقـد تـقدمـت بـعد أن تـم تـعريـفها بـأنـها حـفيدة مـامـا بيجـر ، لـقد إنـساب مـنها الـكلمات بـشكل 

جـميل وطـلق وقـد أعـجب الجـميع بـمقدرتـها عـلى الحـديـث والـتعبير والـروحـانـية الـتي كـانـت مـنبعثة مـنها ويـمكن 

اعتبار هذه اول مرة تتحدث فيها دوروثي في اجتماع بهائي عام على الرغم من عدم اعدادها له .

عـادت دوروثـي الـى لـيما وهـي مـصممة عـلى ان تـقضي مـا تـبقى لـها مـن عـمر فـي سـبيل مـحبة جـمال الـقدم 

وخـدمـته وعـبوديـته . كـانـت تـرغـب بـكتابـة قـصص لـالطـفال حـول تـاريـخ االمـر املـبارك ولـكن مـراجـعها فـي هـذا 

الــخصوص كــانــت شــحيحه ، ولهــذا قــامــت بــكتابــة رســالــة الــى حــضرة ولــي امــر اهلل ألول مــرة طــالــبة الهــدايــة 

والتوجيه وقد جاء الرد من حضرة املولى بتاريخ 6 يونيو 1929 حيث ذكر   :

" زمــــيلتي الــــعزيــــزة ، هــــناك تــــاريــــخ شــــامــــل ومــــوثــــق لــــالمــــر املــــبارك تــــم إعــــداده بــــالــــلغة الــــفارســــية  وأعــــتقد انــــه 

بـاملسـتقبل الـقريـب سـيتم تـرجـمته . انـني واثـق بـانـه حـاملـا يـتم طـباعـته فـسوف تـحصلني عـلى مـا تـريـديـن الـى 

حـد كـبير . سـأتـلو الـدعـاء واملـناجـاة فـي الـعتبات املـقدسـة حـتى تـوفـقي فـي أداء خـدمـات مـميزه لـالمـر الـعزيـز 

االلهي . أخوك الحقيقي شوقي ." 

بـدايـة قـامـت بـترتـيب جـلستني لـلتبليغ وكـانـت الـدعـوة مـفتوحـه للجـميع وشـارك فـيه عـدد قـليل اسـتمعوا ألول مـرة 

الـــى رســـالـــة حـــضرة بـــهاء اهلل وتـــعالـــيمه واحـــكامـــه ولـــكن الـــتجاوب لـــم يـــكن مـــشجعا ولهـــذا قـــررت دوروثـــي ان 

تــقضي اوقــاتــها بــدراســة االثــار املــباركــة مــع جــدتــها مــامــا بيجــر . كــانــت تــقضي يــومــيا ســاعــة كــامــلة بــقراءة 

ودراسة الواح جمال املبارك والغصن االعظم ومعها جدتها وكانت تستمتع بقراءة لوح أحمد تحديداً .

ومـع مـرور الـوقـت بـدأت صـحتها تـتحسن ، وشـعرت بـالـنشاط والـقوة يـعود أطـرافـها ، ويـبدو ان مـرض السـل 

الـذي شّـــــخصه الـطبيب قـد تـالشـى. ال شـك ان االدعـية واملـناجـاة وعـنايـة ورحـمة حـضرة بـهاء اهلل كـانـت شـامـلة 

لحالها ، وان اهلل العلي القدير قد استجاب لرغبات العديد من الذين تلوا االدعية لصحتها وعافيتها .

فـي اكـتوبـر عـام 1929م بـدأ االقـتصاد االمـريـكي بـالـتراجـع واالنـحسار ، ثـم بـدأ الـكساد يـعم جـميع الـواليـات 

وهـــو مـــا عُــــرَف بـــالـــكساد الـــعظيم فـــي تـــاريـــخ الـــواليـــات املتحـــدة . الـــعديـــد مـــن الشـــركـــات واملـــؤســـسات اعـــلنت 

افــالســها ، وفــقد االف الــناس وظــائــفهم ، ولــكن وضــع فــرانــك كــان أفــضل نســبيا مــن غــيره حــيث حــافــظ عــلى 

مـخبزه الـذي كـان شـريـكا فـيه ولـم يـفقد وظـيفته بـل سـاعـد االخـريـن فـي مـحنتهم وقـدم لـهم الـعون واملـساعـدة 

مــما أكســبه ســمعة طــيبة بــني الــناس . اســتمرت دوروثــي فــي دراســة االثــار املــباركــة والــتاريــخ الــبهائــي بــكل 

شـغف ورغـبة كـانـت تـعد نـفسها لخـدمـات فـي املسـتقبل . مـن أولـى املـدارس الـبهائـيه الـصيفية الـتي شـاركـت 
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فــيها كــانــت املــدرســة الــتي عــقدت فــي شهــر اغســطس عــام 1931 بــمنطقة لــوهــلن وقــد الــقت مــحاضــرة عــن 

تــاريــخ الــنبيل القــت اســتحسان املــشاركــني ملــا كــانــت تــتميز بــه مــن طــالقــة الــلسان وســعة املــعرفــة رغــم صــغر 

ســنها ، ولهــذا طــلب مــنها الــتدريــس لــلسنتني الــتالــيتني . وفــي عــام 1933م عــملت كــمرشــدة ومــوجّــــهة للشــباب 

فــي لــوهــلن حــيث كــانــت تــحث الشــباب وتــشجعهم عــلى الــقيام بــالخــدمــة مــن خــالل قــراءتــها ودراســتها مــعهم 

لـكتاب مـطالـع االنـوار ، ومـن خـالل شـرحـها لـحياة الـصناديـد واالبـطال االوائـل فـي الـتاريـخ الـبابـي والـبهائـي  

كـانـت تلهـب مـشاعـر الشـباب وتـجعلهم يفتخـرون بـانـتمائـهم الـديـني ويـتمنون الـتضحية فـي سـبيل مـحبوبـهم 

االبهى .  

فــي شهــر اغســطس عــام 1932 تــوفــيت جــدتــها مــامــا بيجــر  M other Beecher  عــن عــمر نــاهــز الــواحــد 

والــتسعني عــامــا ً وقــد أرســل حــضرة ولــي امــر اهلل رســالــة تــعزيــة لــدوروثــي عــبّر فــيها عــن حــزنــه الشــديــد بــوفــاة 

جــدتــها ، وأشــار الــى مــناقــبها وإيــمانــها والخــدمــات الجــليلة الــتي ادتــها  لــالمــر االلــهي ودعــاهــا الــى االقــتداء 

بــها . كــانــت مــامــا بيجــر املــشجعة الــرئــيسية لــدوروثــي فــي اداء خــدمــاتــها ، وكــانــت تــعتبرهــا مــثاال يــحتذى بــها 

ولهذا تركت بصماتها في حياتها حتى ايامها االخيرة .

اسـتمرت دوروثـي فـي مـمارسـة حـياتـها الـعاديـة فـي مـديـنة لـيما L ima  بـواليـة اوهـايـو وكـانـت تـركـز نـشاطـها 

عـلى تـربـية االطـفال والشـباب والـتبليغ حـتى بـلغ عـدد االحـباء الـبالـغني تـسعة وعشـريـن شـخصا ولهـذا قـرروا 

تـأسـيس مـحفل روحـانـي وقـد تـأسـس املـحفل فـي رضـوان عـام 1934 وكـانـت جـهود دوروثـي واضـحة فـي لـم 

شـــمل االحـــباء وتـــرغـــيبهم وتـــشكيل املـــحفل . خـــالل عـــامـــي 1934 و 1935 بـــدأت دوروثـــي بـــالتحـــرك خـــارج 

مــديــنتها لــيما  L   ima  وكــانــت مــديــنة ديــترويــت Detroit  اول محــطة لــها حــيث الــقت ســبع مــحاضــرات ثــم 

ذهــبت الــى مــدن اخــرى مــثل : كــليفـالنــدClevelandومــيلواكــي Milwaukee  وديــتون Dayton  وبتســبرغ 

Pittsburg  وكـــانـــت محـــل تـــرحـــاب الجـــميع نـــظراً ملـــا كـــانـــت تـــتمتع بـــه مـــن روحـــانـــية مـــميزة ، ونـــفاذ بـــصيرة ، 

وطـالقـة لـسان وخـاصـة انـها االن قـد تـعّمق فـهمها لـالمـر املـبارك ، وحـصلت عـلى املـعانـي الـثمينة املـكنونـة فـي 

االثـــــار املـــــباركـــــة . فـــــي شهـــــر نـــــوفـــــمبر عـــــام 1935 رغـــــبت بـــــزيـــــارة الـــــعتبات املـــــقدســـــة وارســـــلت رســـــالـــــة بهـــــذا 

الخصوص  الى حضرة ولي امر اهلل وجاءها الجواب التالي : 

 " اشــكرك كــثيراً عــلى خــدمــاتــك املــميزة لــالمــر االلــهي خــالل الــسنوات االخــيرة . انــك حــقا تســتحقني زيــارة 

حــــيفا لــــتضعي جــــبني الــــشكر عــــلى الــــعتبة املــــقدســــة االلــــهية . ولــــكن أعــــتقد يــــقيناً بــــأنــــه اذا قــــّدمــــِت جــــزءا مــــن 
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مـصاريـف الـسفر الـى الـصندوق املـركـزي لـتغطية العجـز املـوجـود فـيه سـيكون خـدمـة لـلمصالـح االمـريـة وفـيه 

ثواب كبير . ساتلو الدعاء واملناجاة نيابة عنك في العتبات املقدسة . اطمئني . شوقي ." 

وعــلى الــرغــم مــن خــيبة أمــلها فــي زيــارة أشــرف بــقاع االرض ، ولــكن ســعادتــها كــانــت غــامــرة فــي مــساعــدة 

الــصندوق املــركــزي حــيث كــانــت الــحاجــة مــاســة انــذاك التــمام مشــرق اذكــار ويــلمت فــي شــيكاغــو ، وقــد ثــّمن 

حـــضرة املـــولـــى فـــي رســـالـــة اخـــرى مـــوقـــفها ، وأكـــد لـــها بـــأدعـــيته املســـتمرة فـــي االعـــتاب املـــنورة الـــعليا حـــتى 

يـشملها الـطاف وعـنايـات جـمال الـقدم . فـي صـيف عـام 1936 شـاركـت مـرة اخـرى فـي املـدرسـة الـبهائـية فـي 

لـــوهـــلن ، وهـــذه املـــرة تحـــدثـــت عـــن أهـــمية الـــتوكـــل عـــلى اهلل واالنـــقياد الوامـــره ، مـــشّجعة الشـــباب فـــي االقـــتداء 

بـاالبـطال االوائـل فـي الـظهور الـبابـي والـبهائـي . كـانـت تـثير املـشاعـر ُوتلهـب االفـئدة بـما تـملكه مـن فـصاحـة 

الــلسان وقــوة الــتعبير مــمزوجــة بــوقــار وهــيبه هــي مــن ســمات املــؤمــنني . كــما كــانــت تــؤمــن إيــمانــاً شــديــداً بــما 

تــقولــه وتــعتقد بــه ، ولهــذا كــان  يــتأثــر كــل مــن يســتمع الــيها . وفــي نــفس الــسنة شــاركــت ايــضا فــي املــدرســة 

الـبهائـية فـي گـريـن ايـكر ، وألـقت عـدة مـحاضـرات القـت اسـتحسان الجـميع . مـن املـشاركـني فـي هـذه الـدورة 

كــــان لــــويــــس جــــريــــجوري  Louis Gregory  الــــذي مــــنح لــــقب أيــــادي أمــــر اهلل بــــعد وفــــاتــــه عــــام 1951 وقــــد 

اســـتحسن خـــطب الـــسيدة دوروثـــي بـــيكر وأطـــرى عـــليها كـــثيراً . وتجـــدر االشـــارة أيـــضاً ان فـــي بـــدايـــة عـــام 

1937 تـم لـقاء فـي نـيويـورك بـني دوروثـي بـيكر ومـارثـا روت عـلى مـائـدة افـطار وكـلتا الـشخصيتني كـانـت مـن 

نـخبة املـؤمـنات الـقانـتات الـالتـي ضـربّـن أروع االمـثلة فـي الخـدمـة والـتفانـي وانـكار الـذات بـل وخـدمـة البشـريـة 

، والــالتــي اشــار الــيّهن حــضرة عــبد الــبهاء فــي لــوحــه املــبارك : " فـاطـمئني يـا أمـة اهلل ان هـذا الـفضل 

سيشــرق انــواره عــلى الــغرب ويــبعث اهلل تــلك الــنفوس بــقوى روحــانــية وتــأيــيدات مــلكوتــية 

وهــمم عــالــية ووجــوه نــورانــية وقــلوب رحــمانــية وارواح ســبحانــية وســنوحــات وجــدانــية ، ان 

ربك ملقتدر  قدير ." 

فـــي اواســـط شهـــر مـــارس عـــام 1937 كـــتبت دوروثـــي مـــرة اخـــرى رســـالـــة الـــى حـــضرة املـــولـــى شـــرحـــت فـــيها 

الـفعالـيات الـتي قـامـت بـها واالوضـاع الـسائـدة فـي مـديـنتها لـيما  Lima  حـيث ان رجـال الـديـن املـسيحيني 

بـدأوا بـاملـعارضـة وايـجاد جـو غـير وّدي مـعها وقـامـوا ايـضا بتحـريـك مجـموعـة مـن الـناس ضـد الـفكر الـبهائـي 

وطـلبت فـي نـهايـة رسـالـتها الـدعـاء لـها فـي االعـتاب املـقدسـة ، وأيـضا الـسماح لـها بـالـزيـارة إن أمـكن . جـاءهـا 

الـرد بـتاريـخ 3 ابـريـل 1937 مـن سـكرتـير حـضرة ولـي أمـر اهلل الـذي أعـرب بـالـنيابـة عـن حـضرتـه عـن عـميق 

فـرحـه وسـروره مـن تـقدم وتـطور االمـر املـبارك فـي مـنطقتها ، وأيـضا عـن جـزيـل شـكره وامـتنانـه عـن الخـدمـات 
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الـعظيمة الـتي تـؤديـها والـتي تـعتبر تـاريـخية وسـوف تـأتـي أكـلها فـي الـوقـت املـناسـب. كـما أكـّد حـضرة املـولـى 

بـانـه سـيتلو الـدعـاء   املـناجـاة فـي االعـتاب املـقدسـة حـتى يـشملها حـضرة بـهاء اهلل بـالـطافـه وعـنايـته وتـأيـيده 

وتـــوفـــيقه . وأشـــار بـــأنـــه ســـيذكـــر أحـــباء مـــديـــنة لـــيما فـــي أدعـــيته ويـــطلب لـــهم الـــتأيـــيد والـــتوفـــيق . وفـــي نـــهايـــة 

الــرســالــة رّحــب ســكرتــير حــضرة ولــي امــر اهلل بــالــنيابــة عــن حــضرتــه بــقدومــها الــى االراضــي املــقدســة خــالل 

الخـريـف الـقادم . وقـد كـتب حـضرة املـولـى بـقلمه املـبارك فـي نـهايـة الـرسـالـة سـطريـن أعـرب فـيها عـن تـرحـيبه 

بقدومها لالراضي املقدسة وتقديره لخدماتها العظيمة . 

رسـالـة حـضرة ولـي أمـر اهلل وسـكرتـيره كـانـتا لـهما أشـّد الـتأثـير فـي مـعنويـات دوروثـي  ونـشاطـها ، فـقد شـّدت 

الــــعزم عــــلى املــــضي قــــدمــــاً فــــي تــــبليغ أمــــراهلل ونشــــر الــــنفحة املــــسكية االلــــهية واالســــتعداد لــــزيــــارة االعــــتاب 

املـقدسـة ، عـلى الـرغـم مـن قـيام رجـال الـديـن ضـدهـا ومـحاولـة ايـذاءهـا . مـن مـظاهـر هـذا االيـذاء انـهم قـامـوا 

بـــإيـــعاز الـــناس فـــي كـــل مـــكان بـــعدم الشـــراء مـــن مـــخبزهـــم الـــذي كـــان يـــعرف بـــاســـم  Blezol Bakery  ألن 

صــاحــبها بــهائــي . هــذه املــقاطــعة مــن قــبل الــكثير مــن املــواطــنني كــان لــها االثــر عــلى الــوضــع املــالــي لــلمخبز 

وفـي أسـرة بـيكر مـما اسـتدعـت دوروثـي ان تـعيد الـنظر فـي زيـارتـها لـحيفا وعـكا . كـما سـرت الـشائـعات فـي 

لـيما بـأن أسـرة بـيكر مـن مـناصـري الـنازيـة االملـانـية وأحـيانـا انـهم شـيوعـيون . الجـديـر بـالـذكـر أن فـي رضـوان 

عـام 1937 وفـي وسـط هـذه املـشاكـل انـتخبت دوروثـي بـيكر عـضوة فـي املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات 

املتحــدة وكــندا وكــانــت مــفاجــأة لــها حــيث انــها لــم تــكن تــتوقــعه . واالن عــليها ان تــسافــر لــكي تــحضر جــلسات 

املــحفل املــركــزي وتــبلغ امــر اهلل ، وتــذهــب إلــى حــيفا ووضــعها املــادي ال يــسمح لــها بــكل ذلــك ، ولهــذا شــرحــت 

الـوضـع لـحضرة ولـي امـر اهلل وفـّضلت تـأجـيل سـفرهـا الـى الـعتبات املـقدسـة الـى أن يـتحّسن وضـعها املـادي 

وجـــــاءهـــــا الـــــرد بـــــتاريـــــخ 17 ســـــبتمبر 1937  حـــــيث أشـــــار ســـــكرتـــــير حـــــضرة املـــــولـــــى وكـــــان عـــــندئـــــذ حســـــني       

ربـانـي  ( شـقيق حـضرة املـولـى ) ، الـذي نـقض العهـد فـيما بـعد ، بـما يـلي : " ان حـضرة شـوقـي افـندي قـد 

قـــرأ رســـالـــتك املـــؤرخـــة 12 اغســـطس وتـــأســـف لـــلمشاكـــل املـــالـــية الـــتي أحـــاطـــت بـــالـــسيد  بـــيكر مـــما أدى الـــى 

تـأجـيلك لـسفرك لـالعـتاب املـقدسـة . كـما انـه مـدرك تـمامـاً بحجـم الـضغوط عـليك والـتزامـاتـك املـتنوعـة  ..... إن 

ولـي أمـر اهلل يـأمـل ان تجـدي الـوقـت والـوسـيلة فـي املسـتقبل لـتحقيق رغـبتك الـقلبية بـزيـارة الـعتبات املـقدسـة ، 

وفــي نــفس الــوقــت عــليك ان تــركــزي عــلى الــفعالــيات االمــريــة فــي امــريــكا وتــساهــمي بــشكل فــعال فــي تــحقيق 

خـطة السـبع سـنوات     …  ان حـضرة املـولـى يـدعـو فـي املـقامـات املـقدسـة حـتى تـشملك الـتأيـيدات االلـهية ، 

وطـلب مـني أن أخـبرك وأخـبر الـسيد بـيكر بـتحياتـه الـقلبية . " وفـي نـهايـة الـصفحة كـتب حـضرة ولـي امـر اهلل 
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بخــط يــده :  " لــقد تــأســفت مــن وقــوع املــشاكــل املــختلفة الــتي مــنعتك مــن تــحقيق رغــبتك الــقلبية . إن قــرارك 

حـــكيم وفـــي محـــّله وأدعـــو اهلل  أن يـــوفـــقك فـــي خـــدمـــاتـــك فـــي حـــقلي الـــتبليغ واالدارة االمـــريـــة والـــذي سيهـــبك 

االلــطاف والــبركــات الــتي تــضاهــي زيــارتــك لــالعــتاب املــقدســة . وعــندمــا تــسنح لــك الــظروف فــإنــك مــرحــب بــك 

لزيارة البقاع التي تعتبر عزيزة ومقدسة على قلب كل فرد بهائي . " 

وعـــوده مـــرة اخـــرى الـــى لـــيما ، مـــديـــنة دوروثـــي بـــيكر ، نـــرى ان الـــكثير مـــن ســـكانـــها قـــد أســـاءوا فـــهم حـــقيقة 

الـــديـــن الـــبهائـــي وخـــاصـــة بـــعد ان ذاع صـــيت أســـرة بـــيكر انـــها بـــهائـــيه وتـــعتنق ديـــانـــة تـــخالـــف فـــي اصـــولـــها 

وفــروعــها الــديــانــة املــسيحية . ولهــذا فــي مــبادرة مــن دوروثــي لــرفــع ســوء الــفهم هــذا اتــصلت بــمسئول االذاعــة 

املحـــلية وطـــلبت مـــنه الـــسماح بـــالحـــديـــث فـــي الـــراديـــو لـــفترة وجـــيزة  عـــن حـــقائـــق الـــديـــن الـــبهائـــي و تـــعالـــيمه 

وأحـــكامـــه . كـــان الـــرد ايـــجابـــياً ، حـــيث تـــمت املـــوافـــقة عـــلى إعـــطاء الـــبهائـــيني خـــمس عشـــرة دقـــيقة ثـــالثـــة ايـــام 

بـــاالســـبوع للتحـــدث عـــن ديـــنهم . ومـــع اذاعـــة أول بـــرنـــامـــج بـــدأ الـــناس يـــتساءلـــون ويـــطرحـــون اســـئلة مـــتنوعـــة ، 

واسـتلمت االذاعـة اسـئلة كـثيرة عـن االمـر املـبارك واخـذ االحـباء بـالـرد عـليها بـكل حـكمة وكـياسـة . كـما قـامـت 

دوروثـي بـنفسها بـكتابـة مـقاالت امـريـة مـتنوعـة وقـراءتـها فـي االذاعـة مـنها " الـبشارات االنـجيلية حـول الـيوم " 

" االدعـية واسـتعماالتـها " " الـحياة الـروحـية لـالنـسان " وقـد ادى كـل ذلـك الـى رفـع سـوء الـتفاهـم حـول االمـر 

املبارك لدى سكان ليما وتخفيف وطأة العداء .  

فعالياتها اثناء عضويتها في املحفل املركزي :   

كــما ذكــرنــا ، فــي رضــوان عــام 1937 انــتخبت دوروثــي بــيكر لــعضويــة املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات 

املتحـدة وكـندا ، وقـد تـزامـن ذلـك مـع طـرح اول مشـروع للسـبع سـنوات لـحضرة ولـي أمـراهلل . كـانـت حـريـصة 

فــي جــلسات املــحفل املــركــزي أن يــكون املشــروع هــدفــها ، وتــعمل جــاهــدة عــلى تــنفيذه ، بــل إنــها كــانــت فــي 

الـطريـق الـى جـلسة املـحفل املـركـزي واثـناء قـيادة الـسيارة او فـي الـقطار تـقرأ لـوح أحـمد تـسع مـرات وتـؤمـن 

بـتأثـير الـدعـاء فـي حـل املـشاكـل ونـزول الـتأيـيد   االلـهي . إن إنـتخابـها لـعضويـة املـحفل املـركـزي كـان حـدثـاً لـم 

تــكن تــتوقــعه ولــكنه كــان حــافــزاً لــها فــي بــذل املــزيــد مــن الــهمة فــي خــدمــة أمــر حــضرة بــهاء اهلل ، وخــاصــة إن 

صــــيتها قــــد ذاع ، وشهــــرتــــها قــــد اتــــسع  بــــني عــــموم االحــــباء ، قــــامــــت خــــالل االعــــوام  1937  -  1938  - 

1939 بــالــسفر الــى واليــات مــتعددة والــقاء خــطب مــهيجة ومــؤثــرة . مــثال فــي واليــة نــيويــورك كــان لــها لــقاءات 

فـــي كـــل مـــن : جـــنيفا -  جـــامســـتون  – بـــفالـــو – روشســـتر -  الـــبانـــي  – وبـــرمـــنجهام . ومـــن الـــواليـــات الـــتي 
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زارتــها وكــان لــها جــلسات تــبليغ مــع االحــباء وغــيرهــم واليــات واشــنطون واوريــغون وكــالــيفورنــيا ونــيومــكسيكو 

وتـكساس واريـزونـا ومـيسوري وكـانـساس والـنيويـز ووسـكانـسن ومـتشيغن وبنسـلفانـيا ونـيوجـرسـي ومـيريـالنـد 

وفـــلوريـــدا وجـــورجـــيا وكـــنتكي وتـــينيسي ومـــني وكـــونـــكت ومـــاســـاشـــوتـــس . كـــما كـــان لـــها زيـــارة إلـــى كـــندا حـــيث 

زارت كل من : كيوبك وانتاريو ونيوبرونزويك وبريتش كولومبيا . 

والجــديــر بــالــذكــر انــه خــالل الــنصف االخــير مــن عــام 1939 مــرض ابــنها بــل  Bill   مــرضــاً شــديــداً ألــزمــه 

الـفراش مـما جـعلها تـقطع رحـالتـها الـتبليغية فـي الـواليـات املـختلفة وتـرجـع مـديـنتها لـتكون بـالـقرب مـنه . كـانـت 

تـقرأ لـه دعـاء الـشفاء ُوتحّــــّممه يـومـياً ، فـكانـت االم الـحنون البـنائـها حـتى تـماثـل ابـنها لـلشفاء فـي اكـتوبـر عـام 

 . 1939

بـــتاريـــخ 31 مـــارس 1939 ولـــلمرة الـــثالـــثة كـــتبت الـــى حـــضرة ولـــي أمـــراهلل تـــطلب زيـــارة االعـــتاب املـــقدســـة ، 

جـاءهـا الـجواب مـن سـكرتـير حـضرة املـولـى ( حسـني ربـانـي ) بـتاريـخ 2 يـولـيو 1939 أعـرب فـيه عـن تـقديـره 

وشـكره للخـدمـات الـعظيمة الـتي تـؤديـها لـألمـر االلـهي وعـلى االخـص تـعليم االطـفال . امـا بـالنسـبة لـزيـارتـها 

لـــحيفا وعـــكا ، فـــقد أعـــرب حـــضرة شـــوقـــي افـــندي عـــن تـــرحـــيبه وايـــضا شـــوقـــه وشـــغفه لـــلقائـــها ، ولـــكن نـــظراً 

لــالضــطرابــات الــسياســيه الــتي ســادت االراضــي املــقدســة آنــذاك واملــناوشــات بــني الــعرب والــيهود  فــقد رأى 

حـضرة املـولـى تـأجـيل الـسفر حـتى تسـتقر االوضـاع . وفـي نـهايـة الـرسـالـة ، خـط ّ حـضرة ولـي أمـراهلل بـيده 

املـــباركـــه بـــعض الـــكلمات أعـــرب فـــيها عـــن تـــقديـــره لخـــدمـــاتـــها فـــي مـــجالـــي الـــتبليغ واالدارة ، وعـــن أســـفه الن 

الــظروف الــحالــيه غــير مــواتــية لــلزيــارة ولــكن طــمأنــها بــأن هــذه الــغيوم ســتنقشع وتســتقر االوضــاع وســيتحقق 

رغبتها   وأملها بإذن اهلل . 

ومـــع بـــدايـــة األربـــعينيات اســـتمرت دوروثـــي فـــي فـــعالـــياتـــها الـــتبليغية واالداريـــة ولـــكن يـــبدو ان عـــضويـــتها فـــي 

الـعديـد مـن املـؤسـسات والـلجان الـبهائـية قـد أثّـر فـي فـعالـياتـها الـتبليغية . هـذه الـعضويـة تـمثلت فـي : املـحفل 

الــروحــانــي املحــلي ملــديــنة لــيما ، املــحفل الــروحــانــي املــركــزي ، لــجنة الــطفل املــركــزيــة ، لــجنة بــني االمــريــكتني ، 

لـــجنة وحـــدة االجـــناس املـــركـــزيـــة ، لـــجنة املـــدارس الـــصيفية املـــركـــزيـــة ، لـــجنة الـــتبليغ االقـــليمية لـــواليـــة اوهـــايـــو 

وانديانا  وبنسلفانيا ولجنة الجلسات العامة املركزية . 

كـانـت لـها جـوالت وصـوالت تـبليغية فـي الـكليات واملـعاهـد الـجامـعية واملـدرسـية حـيث إتـضح لـها إن ذلـك مـؤثـر 

فــــي الــــطلبة والــــجامــــعيني وهــــم يــــمثلون شــــريــــحة كــــبيره مــــن املــــجتمع االمــــريــــكي ويــــتقبلون االفــــكار والــــعقائــــد 

الجــديــدة . زارت جــميع الــجامــعات فــي واليــة نــورث وســاوث كــارولــينا وفــي واليــة جــورجــيا واملــدارس فــي وســت 
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فـــرجـــينيا وفـــلوريـــدا وايـــضا فـــي كـــليات واليـــة كـــنتاكـــي وتـــينسي . وبـــتشجيع مـــن حـــضرة ولـــي أمـــراهلل ســـافـــرت 

دوروثــي فــي خــريــف عــام 1941 الــى جــنوب غــرب الــواليــات املتحــدة وتحــدثــت بــكل شــجاعــة وطــالقــة وروحــانــية 

فــي ســبعة وعشــريــن مــدرســة فــي     واليــات  : كــانــساس ، اوكــالهــومــا ، تــكساس ونــيومــكسيكو وقــد تــضمنت 

مـــدارس بـــعض االقـــليات . شـــرحـــت للجـــميع حـــقائـــق أمـــراهلل وتـــعالـــيم ومـــبادئ جـــمال الـــقدم الـــسمحة ودعـــوتـــه 

لـــتأســـيس الســـالم الـــعاملـــي وتـــحقيق الـــعدالـــة االلـــهية . بشّــــــــرت الجـــميع بمجئ الـــيوم املـــوعـــود وتـــحقق الـــوعـــود 

االلــهية . كــانــت شــخصية مــميزة ومــحبّبه أمــام كــل مــن قــابــلها وتحــدثــت مــعها . كــانــت واثــقة مــن بــيان جــمال 

املــبارك :  " ّبـلغ أمـر مـوالك إلـى كـل مـن فـي الـسموات واالرض . إن وجـدت مـقبال فـأظهـر عـليه 

لـــئالـــي حـــكمة اهلل ربـــك فـــيما ألـــقاك الـــروح وكـــن مـــن املـــقبلني  … تـــاهلل الحق مـــن يـــفتح الـــيوم 

شـفتاه فـي ذكـر اسـم ربـه لـينزل عـليه جـنود الـوحـي عـن مشـرق اسـمي الـحكيم الـعليم ويـنزلـن 

عليه اهل مأل االعلى بصحاف من النور وكذلك قدر في جبروت االمر من لدن عزيز قدير . "  

ويـــمكن الـــقول بـــانـــه خـــالل االعـــوام 1940  - 1941  - 1942  بـــلغ عـــدد الـــكليات واملـــعاهـــد واملـــدارس الـــتي 

زارتـها وتحـدثـت فـيها اكـثر مـن مـائـة كـلية ومعهـد . كـانـت لـها ردود فـعل مـختلفة فـي هـذه الـكليات واملـعاهـد ، 

فـمنهم مـن أطـرى عـليها واثـنى عـلى كـلماتـها وافـكارهـا ومـنهم مـن لـم يـعنت  بـكل ذلـِك . قـال مـديـر كـلية كـنتاكـي 

Kentucky State College  بــــانــــه خــــالل ادارتــــه للمعهــــد لــــثالثــــة عشــــر ســــنه لــــم يــــؤثــــر فــــيه متحــــدث ويلهــــب 

مـشاعـره بـقدر الـكلمة الـتي الـقتها دوروثـي بـيكر ، بـل ان غـالـبية املسـتمعني أعـجبوا حـقا ًبـما قـالـتها واالفـكار 

الــتي طــرحــتها . جــاءهــا نــفس االطــراء ايــضا مــن مــديــر جــامــعة  Bowling Green Business  ومــن مــديــر 

  .  Vanderbilt جامعة

تــروي لــنا الــسيدة / هــلن ارشــامــبولــت وهــي بــهائــيه تــسكن مــديــنة بــوســطن والــتقت بــدوروثــي عــدة مــرات بــأن 

دوروثـي قـالـت لـها مـره بـانـها عـندمـا كـانـت تـواجـه الـناس واملسـتمعني فـي جـلسة كـانـت ركـبتاهـا تـرتـشعان مـن 

رهـبة الـلقاء والحـديـث ولـكن قـبل الشـروع كـانـت تـقرأ لـوح احـمد عـدة مـرات طـالـبة الـتأيـيد والـعون مـن الجـمال 

املـبارك . وبـعد انـتهاء حـديـثها كـانـت تـشعر بـان هـناك قـوى روحـانـية احـاطـتها مـن جـميع الـجهات وتسـرى فـي 

جـسمها وخـاصـة عـندمـا تـشاهـد الجـمهور يـقف لـتحيتها والـثناء عـليها . كـانـت مـؤمـنة بـان حـضرة بـهاء اهلل هـو 

الذي وهبها قوة الكلمة والنطق . 

تـقول دوروثـي إن أهـم خـطبة الـقتها فـي حـياتـها كـان فـي لـيلة 22 ايـار عـام 1944 فـي صـالـة مشـرق اذكـار 

شـيكاغـو اثـناء االحـتفال بـذكـرى مـرور مـائـة عـام عـلى اعـالن دعـوة حـضرة الـباب .  وقـد دعـيت لهـذا االحـتفال 
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مــع اخــريــن للتحــدث عــن الــديــن الــبهائــي وكــانــت الــصالــة قــد امــتألت بــالــحضور ومــن بــينهم زوجــها فــرانــك . 

كـانـت دوروثـي اولـى املتحـدثـات فـي الجـلسة واعـقبها الـسيد / هـوراس هـولـي  Horace Holley  الـذي كـان 

عـضوا بـاملـحفل الـروحـانـي املـركـزي انـذاك ثـم الـدكـتور هـاري الـن H arry Allen  كـلمة دوروثـي كـانـت مـميزة 

بـــكل املـــعايـــير، حـــيث اعـــدت لـــها جـــيداً نـــظراً الهـــمية الحـــدث الـــتاريـــخي بـــاالضـــافـــة الـــى بـــالغـــتها وطـــالقـــتها 

بــالحــديــث مــما اضــفى جــوا مــن الــروحــانــية عــلى املــؤتــمر حــاز عــلى اســتحسان الجــميع . كــلمتها كــانــت عــن 

تـتابـع الـظهورات الـسماويـة وتـحقق الـوعـود والـبشارات االلـهية بـظهور حـضرة الـباب وحـضرة بـهاء اهلل ، كـما 

تحـدثـت عـن حـياة انـبياء أولـى الـعزم الـعظام فـي الـعالـم وكـيف ان دعـوتـهم كـانـت سـببا فـي تـأسـيس حـضارات 

ومــعالــم ظــلت عــبر الــدهــور واالعــصار . نشــرت كــلمتها فــي مجــلة  World Order  الــتي تــوزع فــي الــواليــات 

املتحــدة وطــبعت ايــضا فــي نشــرة اخــرى . بــعد االحــتفاالت ذهــبت الــى الــفندق الــتي كــانــت تــقيم فــيه أمــيليا   

كــــولــــنز  A melia Collins وهــــي فــــرحــــة ومســــتبشرة وفــــي غــــايــــة الــــسعادة لهــــذا الحــــدث الــــتاريــــخي بهــــدف 

الــتعبير عــن فــرحــتها الــغامــرة المــيليا . هــذا هــو حــال عــشاق الجــمال االبــهى ، مــشاعــل حــبه وحــملة امــانــته . 

وفــي يــولــيو عــام 1944 تحــدثــت دوروثــي ايــضا فــي مــؤتــمر اخــر اعــد لــنفس الهــدف ملــندوبــي خــمس دول مــن 

امريكا الجنوبية لم يستطيعوا املشاركة في املؤتمر االول . 

رحالتها خارج الواليات املتحدة 

كـــانـــت دوروثـــي مـــنذ صـــغرهـــا مشـــتعلة بـــنار مـــحبة اهلل ، وكـــان الـــعشق االلـــهي ومـــحبة جـــمال الـــقدم مـــسيطراً 

عــلى وجــودهــا وكــيانــها ، ولهــذا كــانــت تســتغل أي فــرصــة فــي ســبيل خــدمــة امــره الــعظيم . وعــلى الــرغــم مــن 

زواجــها وانــجابــها لــالطــفال ومــشاغــل الــحياة الــيومــية ولــكن كــل ذلــك لــم يــثنها شــيء عــن هــدف أســمى وغــايــة 

أعــــلى . اســــتطاعــــت أن تــــربــــى ابــــنتها لــــويــــز  Louise  وابــــنها بــــل  Bill  احــــسن تــــربــــية حــــيث غــــرســــت بــــذرة 

االيـمان فـي قـلوبـهما واصـبح شـغلها الـشاغـل خـدمـة امـر جـمال الـقدم مـثل والـدتـهما . فـي عـام 1940 بـلغت 

لــويــز ثــمانــية عشــر ربــيعا ، وبــدال مــن ان تــذهــب الــى الــجامــعة قــررت ان تخــدم امــر اهلل وتــذهــب الــى امــريــكا 

الــجنوبــية وخــاصــة ان لــجنة الهجــرة املــركــزيــة قــد اعــلنت عــن حــاجــتها الــى مــهاجــريــن الــى تــلك املــناطــق . كــان 

قــرارهــا هــذا محــل دهــشة وســعادة والــديــها الــلذيــن رأيــا ان ابــنتهما قــد تــحولــت فــجأة مــن طــفلة مــراهــقة إلــى 

إمرأة ناضجة تضع خدمة أمر اهلل نصب عينيها . 
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كــانــت لــويــز عــلى درايــة بــالــلغة االســبانــية الــى حــد مــا ، ولــكن عــليها ان تــقّوي لــغتها قــبل الــسفر حــتى تخــدم 

االمـر املـبارك بـشكل افـضل . ولهـذا شـرعـت بـاالنـضمام الـى دروس الـتقويـة وايـضا دراسـة الـسكرتـاريـة لـربـما 

  Bogota يـفيدهـا فـي امـريـكا الـجنوبـية. فـي اوائـل شهـر يـنايـر عـام 1943 سـافـرت لـويـس الـى مـديـنة بـوغـوتـا

فـي كـولـومـبيا واسـتقرت هـناك ولـم يـمض وقـت طـويـل حـتى لـحقتها والـدتـها دوروثـي فـي شهـر ديـسمبر ، وقـبل 

وصـولـها كـولـومـبيا اسـتلمت بـرقـية مـن حـضرة ولـي امـراهلل يـطمأنـها بـادعـيته الـحارة لـتوفـيقها . ويـبدو ان لـغة 

لــويــز االســبانــية قــد تــحسنت بــشكل كــبير ، أمــا دوروثــي فــكانــت مــعرفــتها بــالــلغة االســبانــية محــدودة ، ولهــذا 

بــدأت لــويــز بــترجــمة كــلمات وخــطب والــدتــها فــي الجــلسات الــعديــدة الــتي عــقدت فــي بــوغــوتــا وامــاكــن اخــرى . 

  Barranguila      وبــعد عــدة اشهــر فــي بــوغــوتــا ســافــرت دوروثــي ومــعها ابــنتها لــويــز الــى مــديــنة بــارانــغويــال

فـي كـولـومـبيا لـزيـارة االحـباء وقـبل مـغادرتـهما كـولـومـبيا الـى فـنزويـال ارسـلت رسـالـة الـى لـجنة الهجـرة تـلخص 

فــيها فــعالــياتــها حــيث أشــارت إلــى وجــود ســتة أحــباء فــي بــوغــوتــا وتــنظيم جــلستني تــعمق مــعهم بــمشاركــة مــن 

إبنتها لويز وايمان شخصني جديدين ودراسة توقيع حضرة ولي امر اهلل ( دورة بهاء اهلل ) . 

فـي فـنزويـال أمـضت خـمسة اسـابـيع أجـرت خـاللـها عـدة لـقاءات واجـتماعـات مـع االحـباء والـصحافـة وغـيرهـم ، 

وكـانـت الـنتيجة إيـمان ثـمانـية أشـخاص وتـعريـف شـريـحة أكـبر مـن املـجتمع الـفنزويـلي بـاالمـر املـبارك . رجـعت 

دوروثـي وابـنتها الـى الـواليـات املتحـدة وفـي عـام 1945 قـررت الـسفر الـى املـكسيك تـلبية لـنداء حـضرة املـولـى 

لـتوسـيع واسـتحكام االمـر االلـهي هـناك . بـدأت رحـلتها مـن محـطة قـطار شـيكاغـو وكـان فـي مـعيتها فـي هـذه 

الـرحـلة الـسيدة / كـايـل ولـسن Gayle Woolson   الـتي تـروي فـي مـذكـراتـها ان الـسيدة امـيليا كـولـنز جـاءت 

الــى محــطة الــقطار لــتوديــعهما وتــشجيعهما عــلى الــقيام بــمهامــهما الــعظيمة وقــبل الــوداع قــرأت امــيليا لــوح 

الـــزيـــارة لـــحضرة عـــبد الـــبهاء عـــن ظهـــر قـــلبها بـــكل خـــضوع وخـــشوع مـــما كـــان لـــه االثـــر الـــبليغ عـــليهما خـــالل 

  God Passes By ( كـــتاب الـــقرن الـــبديـــع )       الـــرحـــلة . واثـــناء الـــرحـــلة الـــطويـــلة تحـــدثـــت مـــع دوروثـــي عـــن

الـذي صـدر حـديـثا مـن يـراعـة حـضرة ولـي أمـراهلل وتـناوال أجـزاءاً مـنه وأعـجبا بـعظمة وجـالل قـلم ايـة اهلل عـلى 

االرض وغـصنة املـمتاز . وصـلت دوروثـي وكـايـل الـى مـديـنة املـكسيك يـوم 21 سـبتمبر عـام 1945 وكـان لـها 

عـدة لـقاءات مـع االحـباء وكـانـت كـلماتـها دومـا تـزيـد مـن روحـانـية املسـتمعني وتلهـب مـشاعـر املـؤمـنني . كـان لـها 

دور كــبير فــي لــم شــمل االحــباء وخــاصــة الــذيــن أعــلنوا عــن إيــمانــهم ولــكنهم قــليلو الــحضور . وبــعد الــعاصــمة 

تـوجهـت الـى واليـة بـوبـال P uebla  ثـم واليـة فـيراكـروز  Vera Cruz  حـيث امـضت فـيهما عـدة ايـام ثـم رجـعت 

الــى مــوطــنها . فــي ابــريــل عــام 1945 جــاءت لــويــز لــوحــدهــا الــى كــاراكــاس عــاصــمة فــنزويــال لــلمساعــدة فــي 
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تــأســيس اول مــحفل روحــانــي محــلي فــي فــنزويــال وقــد وفــقت فــي ذلــك وظــلت هــناك حــتى فــبرايــر عــام 1946 

عـندمـا جـاءتـها والـدتـها الـعظيمة ومـعها زوجـها فـرانـك لـزيـارة ابـنتها واالحـباء فـي كـاركـاس . وكـانـت االبـنة خـير 

مــترجــمة لــوالــدتــها . ومــن ثــم ســافــرت مــع زوجــها الــى جــامــايــكا وكــوبــا حــتى رجــعا الــى الــواليــات املتحــدة فــي 

ابــريــل عــام 1946  مــع بــدايــة طــرح خــطة الســبع ســنوات الــثانــية . ومــا ان اطــلع حــضرة ولــي امــر اهلل عــلى 

رحـلتها هـذه حـتى ارسـل لـها رسـالـة تـقديـر وثـناء وطـمأنـها بـادعـيته الـقلبية فـي االعـتاب املـقدسـة . وبـعد عـدة 

اشهـر طـلبت مـن حـضرة املـولـى الـدعـاء الشـخاص مـعينني فـي االعـتاب املـقدسـة ،  وقـد ردت سـكرتـيرة حـضرة 

املـولـى روحـية خـانـم بـانـه سـيتلو املـناجـاة فـي االعـتاب املـقدسـة لـلذيـن ذكـرت اسـمائـهم وعـلى االخـص ابـنتها 

الـــعزيـــزة لـــويـــز حـــتى تـــقتدي بـــوالـــدتـــها وتحـــذو َحـــذوهـــا . وفـــي نـــفس الـــرســـالـــة كـــتب حـــضرة ولـــي أمـــراهلل بـــيده 

املباركة الكلمات التالية : 

"  ايـــتها الـــزمـــيلة الـــعزيـــزة والـــقيمة : ان اتـــساع حجـــم فـــعالـــياتـــك نـــتيجة طـــرح الخـــطة الجـــديـــدة ســـيؤدي الـــى 

الـكشف عـن قـدراتـك الـعظيمة الـتي مـيزت خـدمـاتـك ألمـر حـضرة بـهاء اهلل . انـني فـخور بـك ومـمنون لخـدمـاتـك 

. اسـتمري فـي اداء مـهامـك الـرائـعة الـتاريـخية واطـمئني بـانـني سـاسـتمر فـي الـدعـاء لـك مـن أعـماق قـلبي . 

أخوك الحقيقي واملمنون   -   شوقي .

تـعتبر أمـريـكا الـجنوبـية مـن املـناطـق الـتي اسـتهدفـت فـي خـطة السـبع سـنوات الـثانـية الـتي طـرحـها حـضرة 

ولـي أمـراهلل الحـباء امـريـكا حـيث كـانـت بـأمـس الـحاجـة الـى املـهاجـريـن لـتوسـعة وتـمكني االمـر االلـهي . يـمكن 

اعـــتبار مـــارثـــا روت ودوروثـــي بـــيكر مـــن اوائـــل الـــذيـــن زاروا تـــلك الـــقارة وكـــان لـــهم الـــفضل فـــي اقـــبال بـــعض 

الـنفوس لـالمـر املـبارك . قـامـت دوروثـي بـيكر بـتشجيع االحـباء عـلى الهجـرة ، ومـن اوائـل املـؤمـنني الـذيـن لـبوا 

نـداء الهجـرة هـما ادمـونـد ومـيوريـل مـيزلـر  E   d & Muriel Miessler    حـيث غـادرا الـواليـات املتحـدة الـى 

الـبرازيـل بحـرا يـوم 25 سـبتمبر عـام 1946 وعـاشـا هـناك بـقية ايـام عـمرهـم ، وكـانـا مـصدراً لخـدمـات عـديـدة 

فـي تـلك املـناطـق . فـي عـام 1952 اصـبح ادمـونـد عـضوا فـي هـيئة مـعاونـي ايـادي امـر اهلل المـريـكا الـجنوبـية 

وفـوكـالنـد . فـي عـام 1947 انـضم الـيهما مـارجـوت وبـوب Margot & Bob   ثـم سـافـرا هـذيـن االخـيريـن فـي 

عـدة رحـالت تـبليغية الـى اوروغـواي وبـورتـوريـكو وهـندوراس وأصـبحا فـيما بـعد اعـضاء فـي املـحفل الـروحـانـي 

املركزي لبرازيل . لقد كانوا جميعا عشاق جمال االبهى ومن حملة راية التوكل واالنقطاع. 

فــي اوائــل عــام 1947 عــادا دوروثــي وفــرانــك الــى املــكسيك مــرة اخــرى وانــضما الــى ابــنتهما الــتي مــازالــت 

مـنشغلة بـفعالـياتـها الـتبليغية . ذهـبا جـميعا الـى واليـة  V era Cruz   والـتقيا بمجـموعـة مـن االحـباء هـناك ثـم 
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ذهـــــبا الـــــى Puebla  ومـــــن ثـــــم الـــــى Jalapa  و  Coatepec  وكـــــثفوا جـــــهودهـــــم فـــــي تـــــرويـــــج امـــــر اهلل حـــــتى 

  Coatepec وكـوكـتبك  P uebla اسـتطاعـوا فـي رضـوان عـام 1947 مـن تـأسـيس مـحفلني فـي كـل مـن  بـوبـال

. ومــن ثــم كــتبت دوروثــي رســالــة الــى حــضرة ولــي امــر اهلل تــطلب مــنه الهــدايــة حــول الخــطوة الــتالــية وجــاءهــا 

الـجواب مـن أمـة الـبهاء روحـية خـانـم بـتاريـخ 21 يـونـيو 1947 قـالـت فـيه  " ان حـضرة املـولـى يـقّدر مـا تـقومـني 

بـه مـن خـدمـات    … امـا بـالنسـبة لخـطتك  املسـتقبلية ، فـان اوربـا بـأمـس الـحاجـة الـى خـدمـات امـريـة وعـلى 

االخــص اســبانــيا ، وان لــم تســتطيعي الــبقاء هــناك يــمكنك الــذهــاب الــى الــبرتــغال … " وفــي اخــر الــرســالــة 

وكــعادتــه ذيّــل حــضرة شــوقــي افــندي الــرســالــة بــعدة جــمل جــميلة قــال فــيها : " ان االجــيال الــقادمــة ســتتذكــر 

وتــــثني عــــلى مــــا قــــدمــــتيه  فــــي حــــقلي الــــتبليغ و االدارة ، كــــما ان االحــــباء يــــقّدرون إخــــالصــــك وإمــــكانــــياتــــك 

وحــماســك املــبذول مــن  اجــل تــرويــج املــصالــح االمــريــة   … ان االمــر املــبارك فــي اوربــا بــحاجــة الــى خــّدام 

أمــثالــك . ســأدعــو اهلل ان يــؤيــدك وابــنتك فــي هــذا املــيدان الجــديــد . إطــمئني ان املــولــى شــاهــد ونــاظــر عــلى 

اعمالك وسعيد بانجازاتك . شوقي ". 

حّــــباً وعــشقا الرادة مــوالهــم الــعزيــز ، وتــنفيذاً لــرغــبته الــسامــية ، قــامــت دوروثــي وابــنتها لــويــز بــاالعــداد لــلسفر 

الى اسبانيا واضعني ُنصَب اعينهم ما قاله جمال القدم : 

 "  ان الـذيـن هـاجـروا مـن أوطـانـهم لـتبليغ االمـر يؤيـدهـم الـروح االمـني ويخـرج مـعهم قـبيل مـن 

املـالئـكة مـن لـدن عـزيـز عـليم . طـوبـى ملـن فـاز بخـدمـة اهلل لـعمري ال يـقابـله عـمل مـن االعـمال اال 

ما شاء ربك املقتدر القدير . انه لسيد االعمال وطرازها كذلك ُقدّر من لدن منزل قديم . "  

 ونـظراً ألن حـنني زيـارة االراضـي املـقدسـة مـازال نـابـضاً فـي قـلب دوروثـي ورغـبتها وشـغفها لـزيـارة مـوالهـا 

الـعزيـز مـازال سـاكـناً فـي فـؤادهـا فـقد كـتبت هـي وابـنتها رسـالـة بهـذا الـخصوص الـى حـضرة املـولـى بـتاريـخ 

19 ديـسمبر 1947 وجـاءهـا الـرد مـن أمـة الـبهاء روحـيه خـانـم بـتاريـخ 4 يـنايـر 1948 نـيابـة عـن حـضرة ولـي 

امـر اهلل قـالـت فـيه : " انـه سـعد بـقيامـها هـي وابـنتها لـتبليغ امـر اهلل فـي اوربـا وانـه سـيتلو الـدعـاء لـتأيـيدهـا . 

أمـا بـالنسـبة لـطلبها بـزيـارة  االعـتاب املـقدسـة فـإنـه يـفضل ان يـؤجـل   هـذا املـوضـوع حـتى تسـتقر االوضـاع 

في فلسطني ، وانه سيأتي اليوم الذي فيه تستطيعون املجئ الى االراضي املقدسة . "  

وعـليه قـامـت لـويـز  Louise  فـي شهـر يـنايـر عـام 1948 بـالـسفر والهجـرة الـى الـبرتـغال بـينما قـامـت والـدتـها 

املـاجـدة دوروثـي بـالـسفر والـترحـال فـي جـميع الـدول االوربـية الـتي ذكـرهـا حـضرة ولـي امـر اهلل فـي مشـروع 

خــطة الســبع ســنوات الــثانــية مــثل : بــريــطانــيا ، ايــرلــندا ، فــرنــسا ، الــنرويــج ، الــسويــد ، الــدانــمرك ، هــولــندا ، 
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بـــلجيكا ، لـــوكـــسمبرج ، ســـويســـرا ، ايـــطالـــيا ، اســـبانـــيا والـــبرتـــغال . فـــي جـــميع هـــذه الـــدول عـــقدت مـــؤتـــمرات 

صــحفية تحــدثــت فــيها عــن االمــر املــبارك بــشكل مسهــب وردت عــلى اســألــة الــصحفيني ونشــرت مــقاالتــها فــي 

الـــــصحف والجـــــرائـــــد . كـــــما الـــــتقت بـــــاالحـــــباء واملـــــهاجـــــريـــــن وكـــــانـــــت مـــــشجعة ومـــــحفزة لـــــهم فـــــي االســـــتقرار 

واالســتمرار فــي خــدمــة امــر حــضرة      بــهاء اهلل . فــي شهــر مــارس / اذار عــام 1948 جــاءت دوروثــي الــى 

الــبرتــغال لــزيــارة ابــنتها الــعزيــزه . والجــديــر بــالــذكــر ان شــابــا املــانــيا كــان يــسكن ليســبون  Lisbon  عــاصــمة 

الــــبرتــــغال اســــمه هــــيوبــــرت مــــاثــــايــــس Hubert Mathias  كــــان قــــد تــــعرف عــــلى االمــــر املــــبارك بــــواســــطة مــــي 

مـــاكـــسويـــل وابـــنتها مـــاري ( روحـــية ) عـــندمـــا كـــانـــت فـــي املـــانـــيا قـــبل اربـــعة عشـــر عـــامـــاً  . فـــي الـــنهايـــة امـــن 

هـيوبـرت بـاالمـر املـبارك وذهـب الـى الـبرتـغال لـلسكن . وقـد اشـادت روحـية خـانـم فـي رسـالـة لـها الـى دوروثـي 

بـيكر بـوجـود هـذا الـشاب فـي الـبرتـغال وعـندمـا جـاءت بـحثت عـنه ووجـدتـه وتـعرفـت عـليه . وشـاءت االقـدار ان 

يـــعجب هـــذا الـــشاب بـــلويـــز ُويـــحبّها مـــن كـــل قـــلبه ، ملـــا رأي فـــيها مـــن روحـــانـــية وعـــشق ومـــحبة وخـــدمـــة وصـــفاء 

قـلب ، ونـية صـادقـة ، كـان يـتمناهـا فـي املـرأة الـتي سـيتزوجـها .  تـم الـزواج فـي شهـر مـايـو عـام 1948 وقـد 

فــرحــت امــه الــبهاء روحــية خــانــم لــدى ســماعــها الــخبر وتــمنت لــلعروســني حــياة ســعيدة . اول محــطة لــها فــي 

اوربـــا كـــانـــت اســـكتلندا حـــيث امـــضت بـــعض الـــوقـــت هـــناك وكـــان لـــها لـــقاء مـــع الـــسيدة ايـــزابـــل صـــبرى الـــتي 

اصـبحت فـيما بـعد عـضوة فـي دار الـتبليغ الـعاملـية ومـن املـشاوريـن الـعاملـيني . تـروي ايـزابـل ذكـريـات جـميلة 

اثـــناء لـــقائـــها مـــعها فـــي أدنـــبره فـــي شـــتاء عـــام 1948م . تـــقول ان اول شـــخصني اســـكتلنديـــني آمـــنا بـــاالمـــر 

املـبارك هـما الـسيد والـسيدة وود M  r. & Mrs Wood  وكـان ذلـك بـفضل لـقاء دوروثـي مـعهم عـدة مـرات ، 

حـيث أعـجبا بـشخصيتها وروحـانـيتها املـميزة . واثـناء رحـلة دوروثـي مـن ادنـبرة الـى جـالسـجو كـانـت ايـزابـل 

مـعها فـي الـقطار وطـوال مـدة الـرحـلة كـانـت دوروثـي تـتلو الـدعـاء واملـناجـاة عـن ظهـر قـلبها وقـد دهشـت ايـزابـل 

مـن الـكم الـهائـل مـن االدعـية الـتي تـحفظها . بـاالضـافـة إلـى أن أكـثر أمـتعتها كـانـت عـبارة عـن كـتب ونشـرات 

امرية لالستفادة منها في التبليغ . 

بـعد اسـكتلندا ذهـبت إلـى مـديـنة بـرمـنجهام فـي انجـلترا لـلمشاركـة فـي مـؤتـمر الـتبليغ املـركـزي وعـندمـا تحـدثـت 

فـي املـؤتـمر أعـجب الجـميع بـكلمتها الـتي القـت اسـتحسان الـحضور حـيث شـجعتهم عـلى املـضي ُقـُدمـا ًفـي 

خــدمــة امــر حــضرة بــهاء اهلل وتــحقيق اهــداف مشــروع خــطة الســبع ســنوات الــثانــية . بــعد ذلــك ســافــرت الــى 

بــلجيكا وأمــضت أســبوعــا ًفــي الــعاصــمة بــروكســل ورّتــب لــها لــقاء  كــبيراً فــي احــدى الــفنادق حــضرة حــوالــى 

اربـعمائـة شـخص كـان اغـلبهم مـن غـير الـبهائـيني . تـقول إحـدى إمـاء الـرحـمن الـالتـي حـضرن الجـلسة بـانـها 
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( دوروثـــي ) عـــندمـــا دخـــلت الـــقاعـــة كـــانـــت تـــسير كـــاملـــلكة بـــكل هـــيبة ووقـــار ، بـــاســـمة الـــثغر والـــروحـــانـــية تـــشع 

مــنها ، ومــميزة حــتى بــلباســها . ثــم تحــدثــت عــن مــواضــيع مــختلفة مــثل وحــدة الــعالــم االنــسانــي والــحياة بــعد 

املوت وشرحت التعاليم والعقائد البهائية حول هذين املفهومني بشكل جيد القى استحسان الجمهور .  

انــضم جــون روبــارتــس  John Robarts  الــى دوروثــي فــي وقــت الحــق فــي بــلجيكا وشــارك مــعها فــي بــعض 

الجـــلسات الـــعامـــه  وكـــان جـــون حـــينها عـــضوا فـــي املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة وكـــندا مـــثل 

دوروثـي . وفـي احـدى الجـلسات الـعامـة كـانـت دوروثـي تـديـر الجـلسة واملتحـدث هـو جـون روبـارتـس . والجـديـر 

 Knights of بـــــــالـــــــذكـــــــر ان جـــــــون روبـــــــارتـــــــس وزوجـــــــته اصـــــــبحا فـــــــيما بـــــــعد مـــــــن فـــــــرســـــــان حـــــــضرة بـــــــهاء اهلل

Baha'u'llah   عــندمــا قــامــا بــفتح بــتسوانــا الــتي تــقع فــي جــنوب افــريــقيا . وفــي عــام 1957 عــينه حــضرة 

ولــي امــر اهلل ضــمن كــوكــبة ايــادي امــر اهلل . كــانــت لــرحــلة دوروثــي بــيكر لــبلجيكا نــتائــج جــيدة حــيث تــرتــبت 

عـليها ايـمان العشـرات بـاالمـر املـبارك وتـأسـيس عـدة مـحافـل روحـانـيه محـليه وتـوسـيع دائـرة الخـدمـات االمـريـة 

في هذه الدولة االوربية الصغيرة .

بـعد الـجولـة االوربـية وفـي عـام 1949 شـاركـت دوروثـي فـي املـؤتـمر الـعاملـي لـلتبليغ الـذي عـقد فـي جـواتـيماال 

بــامــريــكا الــجنوبــية وقــد أرســل حــضرة ولــي امــر اهلل بــرقــية الــى املــؤتــمر اشــار فــيها إلــى أمــريــن يــجب الــتركــيز 

عـــليها وهـــي : تـــوســـعة االنشـــطة الـــتبليغية وإســـتحكام املـــحافـــل الـــروحـــانـــية . وكـــانـــت الـــنتيجة طـــرح خـــطة ملـــدة 

ســنتني وتحــديــد اهــداف مــعينة وتــعزيــز ثــقة املــشاركــني بــولــي امــر اهلل وتــثبيت حــبّهم ووالئــهم لــه . وفــي إبــريــل 

عـــام 1950 شـــاركـــت دوروثـــي بـــيكر مـــندوبـــة عـــن املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة فـــي املـــؤتـــمر 

الـخاص بـدول امـريـكا الـوسـطى الـذي عـقد فـي السـلفادور . وفـي شهـر مـايـو مـن نـفس الـسنة شـاركـت أيـضا 

فــي املــؤتــمر الــخاص بــدول امــريــكا الــجنوبــية الــذي عــقد فــي لــيما عــاصــمة جــمهوريــة بــيرو . فــي جــميع هــذه 

املـــؤتـــمرات كـــانـــت تتحـــدث بـــلغة مـــلئها الـــحب والـــروحـــانـــية ، وفـــي نـــفس الـــوقـــت واثـــقة ومـــصممة فـــي اقـــوالـــها 

واهــدافــها ، وكــانــت تجــذب كــل مــن يســتمع الــيها . حــقا كــانــت َعــلَما نــاصــع الــبياض خــفاقــا ً يــرفــرف فــوق كــل 

قــالع الــحب ويــّصدق بــحقها مــا تــفضل بــها جــمال الــقدم بــقولــه املــنيع : " قـم عـلى خـدمـة اهلل ونـصره ثـم 

انطق بــذكــر نــفسه بــني الــعاملــني وال تــخف مــن أحــد ، تــاهلل الحق روح االعــظم يؤيــدك فــي أمــر 

موالك وروح القدس ينطق على لسانك ."  

جـميع هـذه املـؤتـمرات واالنـتصارات كـانـت تـصل الـى سـمع حـضرة ولـي امـر اهلل فـي حـيفا وكـانـت تـسعد قـلبه 

الـــعطوف وتـــدمـــل جـــراحـــه واالمـــه الـــتي ســـببها الـــناقـــضون لـــالمـــر املـــبارك فـــي تـــلك الـــفترة مـــن تـــاريـــخ امـــرنـــا 
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الــعزيــز . بــتاريــخ 18 فــبرايــر عــام 1951 كــتبت روحــيه خــانــم رســالــة الــى دوروثــي بــيكر بــالــنيابــة عــن حــضرة 

املـولـى أعـربـت فـيها عـن تـقديـر وعـرفـان حـضرتـه عـما تـقوم بـه مـن خـدمـات تـاريـخية فـذه فـي أمـريـكا الـجنوبـيه . 

وفــي نــهايــة الــرســالــة كــتب حــضرة شــوقــي افــندي بخــط يــده املــبارك الــكلمات الــتالــية :  " لــيبارك اهلل جــهودك 

الـحثيثة واملخـلصة ويـؤيـدك حـتى تـوفـقي فـي اداء خـدمـات مـتعددة وتحـرزي انـتصارات عـظيمة ألمـرنـا الـعزيـز 

ومؤسساته ." 

خــالل االعــوام مــن  1943 حــتى 1952 زارت دوروثــي بــيكر خــمس عشــرة دولــة فــي امــريــكا الــالتــينية هــي :  

"  املـــــكسيك – جـــــواتـــــيماال – هـــــندوراس -  الســـــلفادور -  كـــــوســـــتاريـــــكا   – بـــــنما  -  كـــــوبـــــا  - جـــــامـــــايـــــكا  - 

بـورتـاريـكو  - فـنزويـال  - كـولـومـبيا  - بـيرو  - االرجـنتني  -   بـارجـواي       والـبرازيـل .  كـما زارت ثـالث عشـرة 

دولـــــة اوربـــــية هـــــي :  بـــــريـــــطانـــــيا  - اســـــكتلندا  - الـــــنرويـــــج  - الـــــسويـــــد  - دانـــــمرك  - هـــــولـــــندا  - بـــــلجيكا  - 

لــوكــسمبرج  - فــرنــسا  - ســويســرا  - ايــطالــيا  - اســبانــيا والــبرتــغال بــاالضــافــة الــى زيــارتــها لــواليــة اونــتاريــو 

وكيوبك ونيوبرونزويك في كندا .

وعــلى الــرغــم مــن جــميع هــذه الــرحــالت الــتي تــمت فــي أقــل مــن عشــر ســنوات فــقد كــانــت ايــضا عــضوة فــي 

املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة وأصـــبحت رئـــيسة لـــلمحفل املـــركـــزي ملـــدة اربـــع ســـنوات ونـــائـــبة 

لـلرئـيس لـسنوات اخـرى بـاالضـافـة الـى عـضويـتها فـي الـعديـد مـن الـلجان مـثل : لـجنة مـدرسـة لـوهـلن -  لـجنة 

تـربـية الـطفل  -  لـجنة الـراديـو  - لـجنة وحـدة االجـناس  - لـجنة الـتبليغ املـركـزيـة  - لـجنة الـبرامـج املـركـزيـة  . 

ان املـــتأمـــل لـــحياة هـــذه املـــاجـــدة يـــدرك مـــدى الـــقدرات واملـــواهـــب الـــتي انـــعم اهلل عـــليها وااللـــطاف والـــعنايـــات 

االلـــهية الـــتي احـــاطـــتها ايـــنما ذهـــبت وايـــنما تـــواجـــدت  . لـــم تنشـــد دوروثـــي فـــي دنـــياهـــا عـــظمة ســـوى عـــظمة 

االمـــر املـــبارك ، ولـــم تهـــدف شـــيء ســـوى رفـــعة وعـــزة أمـــر جـــمال الـــقدم . هـــذا هـــو حـــياة عـــظماء هـــذا الـــظهور 

االرفع االقدس االلهي . 

دوروثي بيكر أيادي أمراهلل :   

     عـلى الـرغـم مـن انـشغال هـذه االمـة املـوقـنه بـاالمـر املـبارك طـوال حـياتـها ، ولـكنها  لـم تـنسى يـومـاً عـائـلتها 

وعـلى االخـص زوجـها الـعزيـز فـرانـك وابـنها بـل وابـنتها لـويـز . كـما ذكـرنـا تـزوجـت لـويـز مـن هـيوبـرت مـاثـياس 

فـي الـبرتـغال عـام 1948 ولـكن ابـنها بـل  B ill  كـان أعـزبـاً ومـقيماً فـي الـواليـات املتحـدة . دخـل جـامـعة يـال  

Yale  ملــدة ســنة واحــدة ثــم اســتدعــى للخــدمــة الــعسكريــة اثــناء الحــرب الــعاملــية الــثانــية وقــضى ثــالثــة اعــوام 
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ونــصف فــي الخــدمــة حــتى رجــع الــى مــديــنته لــيما L ima  بــواليــة اوهــايــو بــعد انــتهاء الحــرب لــيعمل مــع والــده 

فــي املــخبز . كــانــت تــتمنى دوروثــي ان يــتزوج ابــنها بــأمــراة بــهائــيه ، ودعــت اهلل الــعلي الــقديــر ان يــحقق لــها 

 Anna Marie  هــــــذه االمــــــنية . واخــــــيراً تــــــعرف بــــــل عــــــلى فــــــتاة جــــــميلة ومهــــــذبــــــة اســــــمها انــــــا مــــــاري مــــــاتــــــون

Mattoon   وأعــــجب بــــها وتــــزوجــــها فــــي ويــــلمت يــــوم 23 ديــــسمبر عــــام 1947م . وفــــي شهــــر اذار / مــــارس 

1949 رزق مـــنها بـــولـــد مـــأل حـــياتـــهما ســـعادة وبـــهجة واصـــبحت دوروثـــي جـــدة ألول مـــرة . أمـــا بـــل فـــقد قـــرر 

إتـمام دراسـته ولهـذا انـضم الـى جـامـعة ايـلينوز I  llinois   وحـصل عـلى درجـة الـبكالـوريـوس فـي الـعلوم ثـم 

درجـة الـدكـتوراه فـي الـكيمياء الـحيويـة . تـقول زوجـته بـأن بـل كـان مـوفـقاً فـي دراسـته وفـي بـيته كـزوج وكـأب ، 

وايضا كان مشغوال بفعالياته االمرية بحيث كان يعقد جلستني تبليغ اسبوعيا في املنزل .

نـعود الـى كـونـراد Conrad  وهـو ابـن فـرانـك مـن زوجـته االولـى الـتي تـوفـيت مـن مـرض عـضال  فـقد اسـتطاع 

  M  الـــعريـــقة وتخـــرج مـــن كـــلية الـــطب عـــام 1934 ثـــم تـــزوج بـــفتاة اســـمها مـــارجـــوري  YaLe دخـــول جـــامـــعة

arjorie  فـــي يـــولـــيو عـــام 1935 ثـــم عـــمل فـــي مســـتشفى بـــواليـــة ديـــترويـــت ثـــم رزق بـــطفل فـــي ديـــسمبر عـــام 

1937 ُوســمىّ دوايــت . وبــعد ســنة ذهــبا الــى لــيما حــيث تــسكن دوروثــي وفــرانــك وعــمل كــونــراد بمســتشفى 

عـام ورزق بـطفل اخـر فـي فـبرايـر عـام 1939 سـميت مـارجـوري ان . وعـندمـا نشـبت الحـرب الـعاملـية الـثانـية 

اسـتدعـى كـونـراد للخـدمـة فـي الـجيش وارسـل الـى بـريـطانـيا وفـرنـسا وبـلجيكا ثـم املـانـيا . وبـعد انـتهاء الحـرب 

رجـع الـى الـواليـات املتحـدة وعـمل بمسـتشفى حـكومـي بـواليـة كـونـكتيكت وفـي عـام 1948 انتشـر مـرض رئـوي 

فـــي املـــنطقة واصـــيب الـــكثيرون بهـــذا املـــرض مـــنهم كـــونـــراد . ومـــع انـــه كـــان طـــبيبا يـــعالـــج االخـــريـــن ولـــكنه لـــم 

يســـتطع عـــالج نـــفسه نـــتيجة عـــدم وجـــود الـــدواء الـــكافـــي . ونـــتيجة لـــذلـــك تـــوفـــى كـــونـــراد يـــوم 13 نـــوفـــمبر عـــام 

1948 عن عمر ناهز التاسع والثالثني تاركاً والده وأسرته ودوروثي في بحر من االحزان واالالم .

مــع وفــاة كــونــراد وقــبله شــقيقته ســاره يــكون فــرانــك قــد فــقد اوالده مــن زوجــته االولــى ، ونــظراً اليــمانــه املــطلق 

بــاالرادة االلــهية وبــوجــود زوجــة مــثالــية فــي االخــالق والــسمو والــرفــعة فــقد تحــمل كــل ذلــك ، ومــا كــان يــسعد 

حياته وجود ابنته لويز وابنه بل وزوجة وفيه وقديرة هي دوروثي بيكر .

فـــي صـــيف عـــام 1951 ســـافـــرت دوروثـــي بحـــراً الـــى الـــبرتـــغال لـــزيـــارة ابـــنتها لـــويـــز الـــتي ســـتضع مـــولـــودهـــا 

االول . وفـي مـديـنتها لـيما كـانـت عـروسـتها انـا مـاريـا ايـضا عـلى وشـك الـوالدة . ويـبدو ان املـولـوديـن قـد رأيـا 

الـنور فـي نـفس الشهـر تـقريـبا . االولـى ابـنة لـويـز وسـميت كـريسـتال لـويـز واالخـرى ابـنة بـل وسـميت دوروثـي 

الـيزابـيث ، وبـالـتالـي اصـبح لـديـها ثـالثـة احـفاد. وفـي نـهايـة عـام 1951 رجـعت الـى الـواليـات املتحـدة . وخـالل 
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غـيابـها لـعدة اشهـر عـن مـوطـنها تـوفـى زمـيلها الـعزيـز والـخادم املخـلص المـر جـمال الـقدم لـويـس جـريـجوري 

وقــد وصــفه حــضرة ولــي امــر اهلل بــالــشخص :" الــعزيــز ذو الــعقل املــتفتح والــقلب الــصافــي " كــما مــنحه لــقب 

ايادي امر اهلل بعد وفاته مثله مثل فخر املبلغني واملبلغات مارثا روت . 

ومــع عــودتــها الــى مــوطــنها يــبدو ان هــناك حــدثــا ً كــبيراً كــان بــانــتظارهــا . فــفي يــوم 24 ديــسمبر عــام 1951 

اعـــلن حـــضرة ولـــي امـــر اهلل ألول مـــرة عـــن تـــعيني أول كـــوكـــبة مـــن أيـــادي أمـــر اهلل  وكـــان عـــددهـــم اثـــني عشـــر 

شــخصاً ومــن ضــمنهم دوروثــي بــيكر . وكــانــت ادنــا تــرو E dna True  اول مــن ابــلغتها الــخبر . لــم تــصدق 

فـــي الـــبدايـــة دوروثـــي واعـــتقدت أن إدنـــا تـــمزح مـــعها ومـــا ان تـــحققت مـــن الـــنبأ حـــتى اذعـــنت لـــالرادة االلـــهية 

وقررت ان تصرف وتقضي ما تبقى لها من عمر في سبيل محبة وخدمة جمال القدم . 

وقـد ضـّمت هـذه الـكوكـبة كـل مـن : سـاثـرالنـد مـاكـسويـل  - مـايـسون ريـمي  - امـيليا كـولـنز  - ولـي اهلل ورقـا  - 

طــــراز اهلل ســــمندري  - عــــلى اكــــبر فــــروتــــن  - هــــوراس هــــولــــي  - دوروثــــي بــــيكر  - لــــيروي ايــــواس  - جــــورج 

تـاوزنـد  - هـرمـان كـروسـمان ويـوغـو جـياكـري . تـروي الـسيدة / روز مـاري سـاال عـضوة املـحفل املـركـزي لـكندا 

بــــان الــــسيد هــــوراس هــــولــــي بــــعد تــــعيينه كــــايــــادي أمــــراهلل قــــام بــــزيــــارة املــــحفل املــــركــــزي لــــكندا وعــــندمــــا دخــــل 

املــــحفل :  " إتجهــــت االنــــظار الــــيه ، إنــــه أول أيــــادي يــــدخــــل مــــحفلنا وكــــأنــــه مــــن كــــوكــــب اخــــر . ثــــم نــــظر إلــــينا 

والــدمــوع فــي عــينيه وقــال : ال تــنظروا إلــىّ     هــكذا ، كــنا نــعتقد ان ايــادي أمــراهلل هــم انــاس عــظماء واجــالء 

ويجب ان نحني برؤسنا امامهم ، ولكننا وجدناهم أناس عاديون كما هو حالي . ثم انهمر في البكاء . " 

ويـــالحـــظ مـــن أول كـــوكـــبة أيـــادي أمـــراهلل ان بـــينهما امـــرأتـــان فـــقط هـــما : امـــيليا كـــولـــنز ودوروثـــي بـــيكر وفـــي 

املجــــموعــــة االخــــرى الــــتي اعــــلنت بــــتاريــــخ 29 فــــبرايــــر عــــام 1952 وكــــان عــــددهــــم ســــبعة ايــــادي كــــانــــا هــــناك 

امـرأتـان فـقط ايـضا هـما كـوريـن تـرو وكـالرا دن . ان هـؤالء الـنساء املـاجـدات كـانـوا شـعاعـاً مـن الـنور اضـاءت 

تــلك الــفتره مــن تــاريــخ امــرنــا الــعزيــز ، وسُــــــراجــا ّوهــاجــا ً انــارت طــريــق البشــريــة نــحو الهــدايــة واالصــالح . لــقد 

بـذلـوا الـنفس والـنفيس وقـدمـوا تـضحيات سـيذكـرهـا الـتاريـخ عـلى انـهم حـقا كـانـوا مـن عـشاق جـمال االقـدس 

االبـهى وحـملة رايـة الـحب والـوفـاء ، وقـد صـدق بـحقهم هـذا الـبيان املـبارك فـي الـكتاب االقـدس : " انـا مـعكم 

فـي كـل االحـوال ونـنصركـم بـالحق انـا كـنا قـادريـن . مـن عـرفـني يـقوم عـلى خـدمـتي بـقيام ال 

تقعده جنود السموات واالرضني ."  

زيارة أرض االقدس والرحالت العاملية 
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ومـع تـعيني دوروثـي بـيكر ايـادي امـر اهلل دخـلت حـياتـها وخـدمـاتـها مـرحـلة جـديـدة مـن الـبذل والـعطاء ، ولهـذا 

قـّررت الـسفر الـى شـتى بـقاع الـعالـم لنشـر الـكلمة الـطيبة االلـهية كـلما سـنحت لـها الـظروف . املحـطة االولـى 

لـها كـانـت املـشاركـة فـي مـؤتـمر الـوكـالء املـركـزي الـسنوي المـريـكا الـوسـطى الـذي عـقد فـي بـنما فـي رضـوان 

عـام 1952 وبـعد ذلـك املـشاركـه فـي مـؤتـمر الـوكـالء املـركـزي المـريـكا الـجنوبـية الـذي عـقد فـي بـيونـس ايـرس 

بــاالرجــنتني مــن نــفس الــسنة . كــان وجــودهــا فــي كــال املــؤتــمريــن مــؤثــراً َوعــطراً حــيث فــاح مــنها عــبق االيــمان ، 

وأطـلق جـمال الـقدم لـسانـها فـي وصـف عـظمة ظـهوره وكـلماتـه ، كـيف ال وهـي الـتي تـبوأت االن مـقام ايـادي 

امــر اهلل . تــروي لــنا الــسيده مــوريــل ميســلز  Muriel Miessler  الــتي كــانــت صــديــقه لــدوروثــي فــي بــلدتــها 

لـيما وقـد هـاجـرت مـع زوجـها الـى امـريـكا الـجنوبـيه حـباً وعـشقاً لجـمال املـبارك واطـاعـة لـتوجـيهات حـضرة ولـي 

امـر اهلل ، تـقول هـذه الـسيدة الـفاضـله : " لـم أكـن عـضوة فـي املـؤتـمر املـركـزي فـي بـيونـس ايـرس ولـكن يـبدو 

ان الــجو كــان عــاصــفاً وكــنت فــي غــرفــة قــريــبة مــن صــالــة املــؤتــمر تــضم هــذه الــغرفــة أشــياء ثــمينة مــثل قــطعة 

شــعر مــن حــضرة بــهاء اهلل ُوضــعت فــي إطــار جــميل وأيــضا أشــياء تــتعلق بــحضرة عــبد الــبهاء ومجــموعــة مــن 

االثــار املــباركــة . فــجأة دخــلت دوروثــي بــيكر وكــانــت مــهيّجة ومــضطربــة ، ودارت فــي انــحاء وأطــراف الــغرفــة 

وبـــدأت بـــتالوة مـــناجـــاة بـــصوت مـــرتـــفع وبـــدأت الـــدمـــوع تـــذرف مـــن عـــينيها . وعـــندمـــا رأت الـــشعرات املـــقدســـة 

انــحنت بــكل خــضوع وخــشوع ثــم ضــمتها الــى حــضنها وبــكت ُبــكاءا ً ُمّــرا ً. يــبدو ان مــعانــاتــها كــان مــن اجــل 

االمـــر املـــبارك ومـــن أجـــل وحـــدة واتـــحاد االحـــباء . لـــقد شـــعرت بـــعظمة وســـمو هـــذه املـــرأة لـــدرجـــة ال اســـتطيع 

وصـفها . واخـيرا رأيـت دوروثـي واقـفة بـكل جـالل تـمسح دمـوعـها وقـد عـادت االبـتسامـة الـيها ، ثـم غـادرت الـى 

صالة املؤتمر ."

بــــناء عــــلى طــــلب املــــحفل املــــركــــزي المــــريــــكا الــــجنوبــــية مــــكثت دوروثــــي عــــدة اشهــــر لــــلتبليغ والــــتّجول فــــي دول 

امــريــكا الــالتــينية ومــن الــدول واملــدن الــتي زارتــها هــي : بــاراجــواي ومــديــنتي ريــودي جــانــيرو وســاوبــاولــو فــي 

الــبرازيــل  - بــورتــوريــكو  - جــامــايــكا  - كــوســتاريــكا وكــوبــا . كــما قــامــت بــزيــارة ملــرقــد الــسيده مــي مــاكــسويــل 

والـدة أمـة الـبهاء روحـية خـانـم فـي االرجـنتني وكـانـت لـها عـدة لـقاءات مـع االحـباء فـي هـذه الـدول واملـدن وكـانـت 

خير مشّجعة ومشوقه لهم في خدماتهم االمرية . 

فــي نــوفــمبر عــام 1951 أعــلن حــضرة ولــي أمــراهلل عــن الــسنة املــقدســة الــتي ســتبدأ فــي اكــتوبــر عــام 1952 

وحـــتى اكـــتوبـــر 1953 وبهـــذه املـــناســـبة املـــيمونـــه أعـــلن حـــضرتـــه عـــن عـــقد أربـــع مـــؤتـــمرات قـــاريـــة فـــي كـــل مـــن 

كـــامـــباال بـــاوغـــندا ، وفـــي ويـــلمت بـــالـــواليـــات املتحـــدة ، وفـــي اســـتوكـــهولـــم بـــالـــسويـــد ، وفـــي نـــيودلـــهي بـــالـــهند . 
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شــاركــت ايــادي امــر اهلل دوروثــي بــيكر فــي جــميع هــذه املــؤتــمرات ، وكــانــت أولــها مــؤتــمر كــامــباال فــي اوغــندا 

ولـــكن قـــبل املـــؤتـــمر طـــلبت دوروثـــي بـــيكر زيـــارة االعـــتاب املـــقدســـة وقـــد جـــاءتـــها املـــوافـــقة مـــن حـــضرة املـــولـــى ، 

وبــــــالــــــتالــــــي تــــــحقق أمــــــلها الــــــتي كــــــانــــــت تنشــــــده مــــــن زمــــــن طــــــويــــــل . ولهــــــذا قــــــررت الــــــزيــــــارة أوال ثــــــم الــــــذهــــــاب 

لـلمؤتـمر .اسـتقبل حـضرة ولـي امـر اهلل دوروثـي بـيكر بهـذه الـكلمات : " مـرحـباً مـرحـباً ، مـرحـبا ً بـك الـف 

مــرة ايــتها الــزائــرة الــشهيدة ." تـــروي الـــسيده الـــس اوســـنت  El  lsie Austin  الـــتي رافـــقت دوروثـــي 

اثـناء زيـارتـها لـالراضـي املـقدسـة ان حـضرة ولـي امـر اهلل قـد دعـاهـم الـى تـناول الـعشاء فـي أحـد االيـام وعـلى 

مـائـدة الـطعام تـفضل حـضرة املـولـى :  " ان االرض االقـدس هـو قـلب الـعالـم ومـوطـن االنـبياء والـرسـل ومـكان 

لــتالقــي ثــالث قــارات . وفــي االرض االقــدس يــقع جــبل الــرب ، كــرم اهلل وفــيه مــقام ايــليا وعــلى جــبل الــرب يــقع 

املـــقام االعـــلى الـــذي يـــحتضن الـــلؤلـــؤ الـــثمني ، قـــدس االقـــداس، الـــضريـــح املطهـــر الـــذي وصـــفه حـــضرة عـــبد 

الــبهاء بــانــه الــنقطة الــتي تــدور حــولــها ارواح املــأل االعــلى ." ومــن ثــم تــطرق حــضرة شــوقــي افــندي بــالحــديــث 

عـن عـالقـة هـذا الـعالـم بـالـعالـم االخـر وعـن مـعنى " املـأل االعـلى " حـيث قـال : " هـناك عـالقـة وثـيقة بـني االرواح 

فــي هــذا الــعالــم والــعالــم االخــر . هــذه الــعالقــة واالرتــباط لــهما عــالقــة بــأمــور صــعبة مــعينة مــثل صــفاء الــقلب 

وخـلوص الـنية ويـمكن االتـصال بـني االرواح ولـكن ال داعـي لـلمحاولـة . ان االنـسان احـيانـا يـشعر بـوجـود هـذه 

االرواح . قـال حـضرة عـبد الـبهاء : " عـندمـا افـتح رسـالـة ، أشـم مـنها رائـحة ونـفسية الـكاتـب " . ال نسـتطيع 

ان نــتصور اهــل املــأل االعــلى ولــكن يــمكن ان يــضموا الــنفوس الشــريــفة املخــلصة وكــلما كــانــت هــذه الــنفوس 

عظيمة يكون لها تأثير اكبر . انهم يقومون بمساعدة النفوس املخلصة التي تعمل االن في هذا العالم ."

ال تــوجــد مــصادر أو مــراجــع كــثيرة حــول لــقاءهــا بــحضرة ولــي أمــر اهلل وتــفاصــيل زيــارتــها ومــا قــالــه حــضرة 

املــولــى لــها أو أســألــتها لــه ولــكن تــروى لــنا أمــة الــبهاء روحــية خــانــم مــا يــلي : " عــندمــا وصــلت إلــى االراضــي 

املـقدسـة تـحقق حـلمها الـقديـم وكـانـت مـدة الـزيـارة سـبعة ايـام فـقط  ولـكن كـانـت تـتمنى أكـثر مـن ذلـك ، حـيث 

اضــطرت ان تــرضــى بهــذه املــدة الــقصيرة مــن أجــل تــنظيم رحــلة عــودتــها عــبر عــدة دول . عــبّرت دوروثــي عــن 

مــشاعــرهــا وقــالــت : إن الــزائــريــن عــندمــا يــأتــون إلــى هــنا مــنهم مــثل االســفنجة الــناشــفه وعــندمــا يســتمتعون 

بـالـزيـارة وتـنتعش روحـانـياتـهم يـصبحون مـثل االسـفنجة الـتي تـغمس بـاملـاء فـتمتأل . ان عـينيها كـانـتا تـلمعان 

عـندمـا قـالـت ذلـك ، وقـد تـأثـرت بشـده مـن كـالمـها."        كـما الـتقت دوروثـي اثـناء تـواجـدهـا فـي حـيفا بـبعض 

الــــزائــــريــــن مــــن الــــدول االخــــرى وتحــــدثــــت مــــعهم عــــن اهــــمية الــــدعــــاء واملــــناجــــاة فــــي الــــحياة الــــيومــــية لــــالنــــسان 

وتجربتها بهذا الخصوص . 
�١٢٧



ســـافـــرت دوروثـــي بـــيكر إلـــى كـــمباال بـــأوغـــندا وإنـــّضمت الـــى الجـــموع املـــشاركـــة فـــي أول  مـــؤتـــمر بـــهائـــي بـــني 

الـقارات مـن نـوعـه فـي تـاريـخ االمـر املـبارك . جـاء املـشاركـون مـن تـسع عشـرة دولـة واقـليم وعـقد بـني 12 الـى 

18 فــــبرايــــر 1953 وكــــان أيــــادي أمــــر اهلل لــــيروي ايــــواس مــــمثال عــــن حــــضرة ولــــي أمــــراهلل فــــي هــــذا املــــؤتــــمر 

وحــامــال لــصورة حــضرة الــباب ، كــما شــارك تــسعة ايــادي اخــرون هــم : مــوســى بــنانــي  - شــعاع اهلل عــالئــي   

– مـــيسون ريـــمي  - طـــراز اهلل ســـمندري  - ذكـــر اهلل خـــادم  - لـــيروي ايـــواس  - هـــوراس هـــولـــي وعـــلي اكـــبر 

فروتن . 

بـــعض هـــؤالء االيـــادي لـــم يـــلتقوا بـــبعض ســـابـــقاً وكـــان لـــقاءهـــم ألول مـــرة . يـــصف جـــناب فـــروتـــن الـــذي الـــتقى 

بـــدوروثـــي ألول مـــرة شـــخصيتها بـــعد ان قـــامـــت بـــالـــقاء كـــلمتها فـــي املـــؤتـــمر بـــاالتـــي : " مـــا  لـــفتني لـــها هـــو 

روحـانـيتها ووجـهها الـطلق وعـيونـها ونـظرتـها لـالخـريـن . لـقد أعـجبُت بـالـطريـقة الـتي كـانـت تـتكلم . انـها كـانـت 

تــحب الــناس ، ويــمكن ان تــعرف ذلــك مــن عــيونــها وســلوكــها . تــكلمت بــدايــة عــن مــعتقدات الــناس وتــاريــخهم 

واديــانــهم وكــتبهم املــقدســة ثــم تــدريــجيا بــدأت بــالتحــدث عــن االمــر املــبارك . ومــا كــان الفــتاً  لــلنظر إنــها بــدأت 

كــلمتها بــتالوة مــناجــاة ، ثــم أنهــت كــلمتها بــمناجــاة ايــضا ، مــما أضــفى روحــانــية مــميزة عــلى خــطبتها . لــقد 

شعرت وكأنى احلق في السماء ، ان صوتها واسلوبها كان مميزا ًحقا ."

يـروي مـشارك آخـر إسـمه أفـشار وهـو مـهاجـر ايـرانـي فـي افـريـقيا انـطباعـاتـه عـنها بـما يـلي : " اعـتقد انـها 

لـم تـكن مـن هـذا الـعالـم . لـم أرى مـثلها فـي حـياتـي سـوى الـقالئـل . وعـندمـا كـانـت تتحـدث بـاالنجـليزيـة كـنت 

افــهم بــعض كــلماتــها ، ولــكن مــن نــبرتــها وســلوكــها ودون وعــي بــدأُت بــالــبكاء . ان كــلماتــها كــانــت حــقا كــلمات 

اهلل . لــم أعــتقد إن االنــسان يــمكن لــه أن يــفعل ذلــك ، كــانــت تهّــــز الــعالــم . " امــا الــسيد عــلى نــخجوانــي وهــو 

شـخصية غـنية عـن الـتعريـف فـقد كـان حـاضـراً أيـضا فـي هـذا املـؤتـمر حـيث هـاجـر إلـى أوغـندا قـبل املـؤتـمر 

بــسنتني تــلبية لــنداء حــضرة ولــي أمــراهلل لــلقيام بــالهجــرة ، يــروي لــنا خــواطــر عــن دوروثــي بــيكر عــندمــا الــتقى 

بــها فــي املــؤتــمر فــيقول : " دوروثــي كــانــت ثــابــته عــلى العهــد واملــيثاق . البــد هــناك مــن عــلّمها املــيثاق . كــانــت 

مــؤمــنه بــكل كــلمة قــالــها او كــتبها حــضرة شــوقــي افــندي . كــانــت نّــيتها خــالــصة وتــعلم بــما يــجب عــمله وبــما 

يـــجب ان يـــفعله االفـــارقـــه . لـــقد سحـــرت الجـــمهور ، لـــيس فـــقط بـــكلماتـــها وحـــكايـــاتـــها بـــل بـــوقـــارهـــا وســـكينتها 

وأسلوبها املّميز . ان شخصيتها كانت مزيجا ًمن املحبة والفصاحة والحكمة . " 

املـؤتـمر الـثانـي لـلتبليغ بـني الـقارات عـقد فـي شـيكاغـو بـني 3 حـتى 6 مـايـو عـام 1953 وحَــــَضره اثـنى عشـر 

أيـاديـا ألمـراهلل وحـوالـي 2500 شـخصا ً وكـانـت أمـة الـبهاء روحـية خـانـم مـندوبـة حـضرة املـولـى فـي املـؤتـمر . 
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وفـي الـرسـالـة الـتي وجـهها حـضرة شـوقـي افـندي لـلمؤتـمر اشـار ان هـذا املـؤتـمر هـو االكـثر تـميّزاً عـن بـاقـي 

املـؤتـمرات الـثالث . وقـد تـرأسـت أيـادي امـر اهلل دوروثـي بـيكر احـدى جـلسات املـؤتـمر ، وكـانـت كـعادتـها طـلقة 

الــلسان ، بــشوشــة الــوجــه ، ذو روحــانــية مــميزة ، وقــد طــلبت مــن الــذيــن يــرغــبون بــالهجــرة طــبقا لخــطة الــجهاد 

الـكبير االكـبر الـروحـانـي ان يـأتـوا الـى مسـرح الـصالـة ، وقـام حـوالـي مـائـة وخـمسني شـخصا ًبـالـذهـاب الـى 

املسـرح مـلبنّي نـداء حـضرة املـولـى بـالهجـرة . كـما تحـدث أيـادي أمـراهلل مـوسـى بـنانـي عـن تجـربـته فـي الهجـرة 

الـى افـريـقيا . وفـي الـيوم الـثانـي تحـدثـت أمـة الـبهاء مـن كـل قـلبها الـى االحـباء ومـا يـجب ان يـعملوه فـي هـذه 

الــسنة املــقدســة وخــالل مشــروع العشــر ســنوات . ثــم قــام أيــادي أمــراهلل مــيسون ريــمي بــعرض نــموذج ملــبنى 

مشــرق االذكــار الــذي صــممه بــنفسه وســيبنى فــي املســتقبل عــلى جــبل الــكرمــل ،  كــما تحــدث جــناب فــروتــن 

عـــن الـــنظام الـــعاملـــي لـــحضرة بـــهاء اهلل . وتحـــدث أيـــضا أيـــادي أمـــراهلل جـــناب طـــراز اهلل ســـمندري عـــن لـــقاءه 

بــحضرة بــهاء اهلل عــندمــا كــان فــي الــخامــسة عشــر مــن الــعمر ، مــما ألهــب مــشاعــر الــحضور وزادهــم عــشقا ً 

وشـــغفا بـــاالمـــر االعـــظم . فـــي أحـــد أيـــام املـــؤتـــمر قـــامـــت أيـــادي أمـــراهلل كـــوريـــن تـــرو الـــتي كـــانـــت تـــبلغ الـــواحـــد 

والــتسعني عــامــا ًبــدعــوة جــميع حــضرات االيــادي وازواجــهم وزوجــاتــهم وبــعض االحــباء الــى مــائــدة غــذاء فــي 

مـنزلـها . واثـناء الـغذاء سـأل جـناب فـروتـن الـسيد فـرانـك زوج دوروثـي عـن حـياتـهم الـشخصية وكـيفية تـعامـله 

مــع الــرحــالت الــعديــدة الــتي تــقوم بــها زوجــته الــعزيــزة . قــال فــرانــك لــلسيد فــروتــن : " اوال انــها ليســت زوجــتي 

فحســب بــل انــها َمــلكه . ال اســتطيع أن أســاوي نــفس بــها . انــني اســاعــدهــا فــي االعــداد لــرحــالتــها وعــندمــا 

تاتي البيت ونكون معا  فإنها أسعد لحظات عمري . " 

املــؤتــمر الــثالــث لــلتبليغ بــني الــقارات الــذي دعــا حــضرة املــولــى الــى عــقده تــم تــنظيمه فــي اســتوكــهولــم عــاصــمة 

الــسويــد . ُعــقَد هــذا املــؤتــمر مــن 21 حــتى 26 يــولــيو عــام 1953 بــحضور أربــعة عشــر أيــادي أمــراهلل وهــم 

حـــضرات الـــسادة والـــسيدات : أمـــيليا كـــولـــنز  - مـــيسون ريـــمي  - دوروثـــي بـــيكر هـــرمـــان كـــوســـمان  - الـــبرت 

مـولكشـل  - ولـي اهلل ورقـا – شـعاع اهلل عـالئـي  - طـراز اهلل سـمندري  - عـلي اكـبر فـروتـن  - يـوغـو جـياگـري  

- مـوسـى بـنانـي  - هـوراس هـولـي  - ذكـر اهلل خـادم وجـورج تـاوزنـد . وكـان الـسيد يـوغـو جـياگـري مـندوبـا عـن 

الــهيكل املــبارك ، وقــام بــنفسه بــقراءة رســالــة حــضرة املــولــى املــوجــهة لــلمؤتــمر . حــضر املــؤتــمر 377 فــرداً مــن 

عــدة دول فــي الــعالــم ويــمثلون أصــول عــرقــية مــختلفه ،  وتشــرّفــوا جــميعا ًبــمشاهــدة صــورة حــضرة الــباب ، 

وهـي الهـديـة الـثمينة الـتي أرسـلها حـضرة ولـي أمـراهلل الـى املـشاركـني فـي املـؤتـمر . فـي رسـالـته لـلمؤتـمر حـّدد 

حـضرة املـولـى ثـالثـة عشـر هـدفـا ً ألحـباء أوربـا خـالل خـطة العشـر سـنوات مـنها : بـناء اول مشـرق اذكـار فـي 
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اوربـا فـي مـديـنة فـرانـكفورت بـاملـانـيا ، ثـم شـراء قـطعتي ارض لـبناء مشـرق اذكـار فـي املسـتقبل تـقع فـي كـل 

مـــن اســـتوكـــهولـــم بـــالـــسويـــد ، وفـــي رومـــا عـــاصـــمة ايـــطالـــيا . وايـــضا فـــتح ثـــالثـــني مـــنطقة جـــديـــدة فـــي اوربـــا ، 

وتـأسـيس ثـالثـة عشـر مـحفال ً روحـانـيا ًمـركـزيـا ًجـديـدا ً فـي أوربـا ، وتـأسـيس مـؤسـسة طـبع ونشـر بـهائـية فـي 

أملانيا وترجمة االثار االمرية الى عشر لغات اوربية .

تحـدث حـضرات االيـادي جـميعهم تـقريـبا خـالل ايـام املـؤتـمر عـن مـواضـيع شـتى ، مـن  أهـمها االهـداف الـتي 

حـدّدهـا حـضرة املـولـى فـي رسـالـته لـلمؤتـمر وكـيفية تـحقيقها ، مـما كـانـت سـبباً فـي تـشجيع االحـباء وتـعميق 

جــذور االيــمان فــي قــلوبــهم ، وقــيامــهم عــلى الخــدمــة . مــن املتحــدثــني ايــضا كــان الــدكــتور زيــن نــورالــديــن زيــن 

االســتاذ فــي الــجامــعة االمــريــكية فــي بــيروت وابــن جــناب زيــن ســكرتــير حــضرة املــولــى لــفترة مــعينة ، حــيث 

تحـدث عـن " إعـادة بـناء املـجتمع االنـسانـي "  قـالـت دوروثـي بـيكر فـي كـلمتها : " لـقد بـدأت أفـهم ملـاذا تـعتبر 

اوربا نبض العالم ، وان استطعنا تحريك هذا النبض ، لربما نفتح العالم ." 

بـــعد انـــتهاء املـــؤتـــمر قـــامـــت دوروثـــي وزوجـــها فـــرانـــك بـــرحـــلة تـــبليغية الـــى فـــنلندا ثـــم قـــررا الهجـــرة الـــى جـــزيـــزة 

جـريـنادا فـي البحـر الـكاريـبي ، ولهـذا أرسـال بـرقـية الـى حـضرة ولـي امـر اهلل وجـاء الـجواب يـوم 7 اغسـطس 

1953 باملوافقة . 

وفـي مـوقـف مشـرّف يـدل عـلى نـكران الـذات ، واالنـقطاع حّـــبا ً وعـشقا ً ملـوالهـم الـعزيـز قـام خـمسة مـن اعـضاء 

املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة بـتقديـم اسـتقاالتـهم بهـدف الهجـرة وفـتح املـناطـق الـنائـية ، ُمـلبنّي 

نـــداء املـــولـــى حـــني قـــال : " قــومــوا عــلى الــنصر بــكليتكم ، ودعــوا الــدنــيا وزخــرفــها عــن ورائــكم ، 

واتــركــوا أوطــانــكم وأوكــاركــم وذوي قــرابــتكم ، وشــدوا ظــهوركــم وبــلغوا الــناس مــا بــلغكم ربــكم 

 Elsie وبـارئـكم وبشـرّوهـم بـما وعـدكـم مـقصودكـم ومـحبوبـكم ."  هـؤالء الخـمسة  هـم : الـس اوسـنت

Austin  وقـــد ســـافـــرت الـــى املـــغرب ومـــاثـــيو بـــولـــوك Mathew Bullock  إلـــى جـــزر هـــولـــندا الـــغربـــية وكـــينيث 

كـريسـتيان الـى جـنوب روديـسيا وقـد تـم تـسمية هـؤالء الـثالثـة بـفرسـان حـضرة بـهاء اهلل . كـما سـافـرت مـامـي 

سـيتو  Mamie Seto  الـى هـونـج كـونـج ودوروثـي بـيكر الـى جـريـنادا . والجـديـر بـالـذكـر ان حـضرة ولـي امـر 

اهلل قـــد احـــتفظ بـــصورة مـــن اعـــضاء املـــحفل الـــروحـــانـــي  املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة لـــعام 1953 فـــي غـــرفـــته 

الخاصة في قصر البهجه .   

أمــا املــؤتــمر الــرابــع واألخــير مــن ســلسلة املــؤتــمرات فــي الــسنة املــقدســة الــحافــلة بــاألحــداث والــوقــائــع ، فــقد 

إنــعقد فــي نــيودلــهي بــالــهند مــن 7 حــتى 15 اكــتوبــر 1953 وحــضره حــوالــي خــمسمائــة شــخص جــاءوا مــن 
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واحــد وثــالثــني بــلد ، وكــان مــندوب حــضرة ولــي أمــراهلل فــي املــؤتــمر هــو أيــادي أمــراهلل مــيسون ريــمي . افــتتح 

املــؤتــمر الــسيد / عــباس عــلي بــوت رئــيس املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلهند ورحــب بــالــحضور ثــم قــرأ مــيسون 

ريـمي رسـالـة حـضرة ولـي أمـراهلل املـّوجـهة لـلمؤتـمر . فـي هـذه الـرسـالـة حـّدد الـهيكل االنـور ثـالثـة عشـر هـدفـاً 

لــلمحافــل املــركــزيــة فــي آســيا مــنها : بــناء مشــرق األذكــار فــي أرض الــطاء ( طهــران ) – شــراء أراض لــبناء 

ثـــالثـــة مـــشارق اذكـــار فـــي املســـتقبل فـــي كـــل مـــن بـــغداد ونـــيودلـــهي وســـدنـــي –  تـــأســـيس أحـــد عشـــر مـــحفالً 

روحـانـياً مـركـزيـاً فـي آسـيا  – فـتح احـدى وأربـعني مـنطقة جـديـدة فـي آسـيا   –  تـرجـمة اآلثـار األمـريـة إلـى 

أربـعني لـغة جـديـدة – تـأسـيس حـظيرة قـدس مـركـزيـة  فـي كـل دولـة فـيها مـحفل مـركـزي  –  تـأسـيس مـحاكـم 

بــهائــية فــي ايــران والــعراق وبــاكســتان وأفــغانســتان… الــخ . تــبرّع املــشاركــون بــمبلغ 45 الــف دوالر لشــراء 

اراضــي مــشارق االذكــار املّـنوه عــنها فــي الــرســالــة وتشــرّفــوا جــميعاً بــزيــارة الــطلعة املــباركــة لــحضرة الــباب ، 

وهــي الهــديــة الــثمينة الــتي أرســلها حــضرة ولــي أمــراهلل املــحبوب لــلمؤتــمر. وفــي عــصر الــيوم األول لــلمؤتــمر 

أرســل حــضرة املــولــى رســالــة اخــرى أعــلن فــيها عــن ثــالثــة انــتصارات هــامــة وهــي : اتــمام بــناء املــقام األعــلى 

وقـيام تـسعة عشـر مـهاجـراً جـديـداً للهجـرة واالسـتقرار فـي مـناطـق هجـرتـهم وأخـيراً أعـلن حـضرتـه عـن شـراء 

قــطعة ارض خــاصــة لــبناء مشــرق اذكــار عــلى جــبل الــكرمــل وذلــك بــواســطة الــتبرّع الــسخي لــقيمة االرض مــن 

قبل ايادي أمر اهلل السيدة أميليا كولنز . 

 تحــدث فــي املــؤتــمر عــدد مــن حــضرات األيــادي وهــم : هــوراس هــولــي  - دوروثــي بــيكر  - يــوغــو جــياكــري  - 

عـــلي اكـــبر فـــروتـــن  - كـــالرا دن  - اغـــنس الـــكسندر  - مـــوســـى بـــنانـــي .  كـــما تحـــدثـــت أيـــضا الـــسيدة مـــيلدرد 

متحـدة الـتي كـانـت تـمثل الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية فـي االمـم املتحـدة . كـلمة دوروثـي بـيكر كـانـت عـن خـطة 

العشــر ســنوات أو خــطة الــجهاد الــكبير االكــبر كــما سّـــــــماه حــضرة ولــي أمــراهلل ومــا يــجب ان يــعمله االحــباء 

فـي هـذه املـرحـلة الـحساسـة فـي تـاريـخ االمـر املـبارك . كـعادتـها كـانـت دوروثـي بـيكر شـعلة مـن الـنشاط وقـمة 

فــي الــتواضــع . يــروى لــنا الــسيد بــشير الــهي وهــو أحــد املــشاركــني فــي املــؤتــمر انــطباعــه عــن دوروثــي بــيكر 

بــالــعبارات الــتالــية :" خــالل املــؤتــمر كــانــت دوروثــي شــعلة مــضيئة. اذكــر انــا كــانــت تتحــدث كــل يــوم بــكلمات 

تــــهيّج الجــــميع وتــــسعدهــــم  . كــــانــــت تتحــــدث عــــن أهــــداف املــــؤتــــمر وتشــــرح رســــالــــة حــــضرة ولــــي أمــــراهلل إلــــى 

املـــؤتـــمر . الـــكل كـــان يـــنصت لـــها بـــاهـــتمام وشـــغف .  كـــما كـــانـــت مـــسئولـــة عـــن االتـــصال بـــالســـلطات الـــهنديـــة 

لـتعريـف االمـر املـبارك لـهم وشـرح اهـداف املـؤتـمر. تـم تـرتـيب عـدة جـلسات عـامـة لـغير الـبهائـيني وقـد تحـدثـت 

دوروثي بيكر فيها بكل ثقة واقتدار ، ونقلت الصحف والجرائد الهندية وقائع الجلسات على صفحاتها ". 
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كــما تــروي ايــضا الــسيدة / ايــما  رايــس Emma Rice   خــواطــرهــا عــن دوروثــي بــيكر بــاآلتــي : " كــنت مــع 

دوروثــي فــي رابــع مــؤتــمر تــبليغي بــني الــقارات فــي الــهند ، وكــانــت مــنهكة مــن شــدة الحــرارة والــرطــوبــة. كــانــت 

تـأتـي الـى املـؤتـمر وهـي تـركـب عـربـة بـدوالبـني يجـرّهـا حـمار وكـومـة مـن الـقش خـلف الـعربـة ، وتـضع أزهـار حـول 

رقــبتها وعــلى رأســها. لــم تــكن تــعلم  مــعنى املــقام الــسامــي  الــذي تــبوءتــه وهــو أيــادي أمــراهلل ، وكــانــت أيــضاً 

رئـيسة لـلمحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة االمـريـكية ، وأعـلنت رغـبتها مـؤخـراً للهجـرة إلـى جـريـنادا . 

بــعد املــؤتــمر طــلبت مــني ان أرافــقها فــي زيــارتــها الحــدى مــدارس الــبنات حــيث ســتلقي كــلمة. فــي ذلــك الــيوم 

كـانـت تـعانـي مـن الـتهاب فـي الـرئـة ولـم تـكن تسـتطيع الحـديـث ولـكنها ذهـبت ملـسافـة طـويـلة عـبر الصحـراء الـى 

تـــلك املـــدرســـة دون مـــراعـــاة لـــصحتها ، ودخـــلت املـــدرســـة وحـــيّت الـــطلبة واالبـــتسامـــة تـــرتـــسم عـــلى وجـــهها ، ثـــم 

صــعدت إلــى املــنصة وألــقت كــلمة رائــعة بــكل ثــبات وعــزيــمة ، وأخــذت صــورة جــماعــية مــع الــطلبة". هــذه هــي 

دوروثــي بــيكر ، رايــة مــن رايــات الــحب والــوفــاء ألمــر حــضرة بــهاء اهلل ، إن مــالئــكة الــتأيــيد كــانــت مــحاطــة بــها 

أينما ذهبت وأينما حلت ، لم يثنيها شيئ عن القيام لخدمة امر جمال القدم ألنها وهبت حياتها له . 

قــام بــعض حــضرات االيــادي املــشاركــني فــي املــؤتــمر بــزيــارة رئــيس وزراء الــهند آنــذاك الــسيد / جــواهــر الل 

نهــرو  ، وكــان الــلقاء وّديــاً وجــيداً وكــانــت دوروثــي إحــدى املتحــدثــات فــي تــلك الجــلسة. بــعد ذلــك طــلب حــضرة 

ولـي أمـراهلل مـن كـل مـن هـوراس هـولـي ومـيسون ريـمي ودوروثـي بـيكر الـبقاء فـي الـهند ملـدة شهـر آخـر لـتبليغ 

األمـر وزيـارة االحـباء وتـشجيعهم . قـامـت دوروثـي بـالـسفر والـتّجول فـي أكـثر مـن عشـرة مـدن هـنديـة بـرفـقتها 

الـسيدة شـيريـن بـومـان عـضوة املـحفل املـركـزي لـلهند والـتي أصـبحت فـيما بـعد عـضوة فـي هـيئة املـشاوريـن 

الــقاريــة فــي آســيا. وفــي بــعض اســفارهــا فــي الــهند كــان يــرافــقها الــسيد إســفنديــار بــختياري عــضو املــحفل 

املــركــزي فــي الــهند واصــبح فــيما بــعد عــضواً فــي املــحفل املــركــزي لــباكســتان وقــد رافــق هــذا الــشخص فخــر 

املـبلغني واملـبلغات مـارثـا روت عـندمـا كـانـت فـي شـبه الـقارة الـهنديـة ملـدة سـنة كـامـلة. كـما رافـقت دوروثـي كـل 

مـــن مـــنيرة وبـــهية ســـهيلي لـــبعض املـــدن الـــتي زارتـــها. تـــروي مـــنيرة ذكـــريـــاتـــها عـــن رحـــلتها مـــع دوروثـــي بـــيكر 

وتقول : 

 [  املحـطة األولـى الـتي تـوقـفنا فـيها كـانـت سـرات    Surat  الـتي تـعيش فـيها عـائـلة الـوكـيل وقـد تـوفـى االب 

الـذي كـان مخـلصاً ومـكرّسـاً نـفسه لـالمـر املـبارك .  أخـذتـنا زوجـته الـى مـنزل الـضيوف لـإلقـامـة ، وعـند مـدخـل 

املــنزل تــوقــفت دوروثــي فــجأة ، وأخــذت تــفكر عــميقاً ونــظرت إلــينا وقــالــت : إن مــارثــا روت الــعزيــزة كــانــت هــنا 

فـي هـذه الـغرفـة. اسـتغربـنا كـيف انـها عـرفـت املـكان . نـعم لـقد كـانـت فـي نـفس هـذه الـغرفـة عـندمـا كـتبت جـزءاً 
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مــن كــتابــها عــن حــياة الــطاهــرة. اســتغرقــت دوروثــي بــالــتأمــل والــتفكير ، وكــأنــها حــقا ً كــانــت تــرى مــارثــا روت 

جــالــسة فــي الــغرفــة. بــعد ذلــك ركــبنا الــقطار وذهــبنا فــي رحــلة طــويــلة الــى مــديــنة بــارودا B aroda  ومــا ان 

وصـلنا حـتى ذهـبنا الـى حـظيرة الـقدس ولـم نجـد أحـداً ولـكن دوروثـي قـالـت : " فـي هـذا املـكان سـتكون هـناك 

جـلسة عـامـة."  اسـتغربـنا مـن كـالمـها هـذا وقـلنا كـيف يـمكن ان نـعقد ذلـك فـي يـوم واحـد ؟ قـالـت إن الـوسـيلة 

الــوحــيدة أن ُنــطبع نشــرات عــن الجــلسة ونــّوزعــها فــي الــشارع ونــدعــو الــناس الــيها . قــمنا بــعمل ذلــك ووزعــنا 

مــئات الــدعــوات فــي الــشارع والحــظنا اســتجابــة كــبيره مــن الــناس. وفــي املــساء تــدفــق عشــرات االفــراد الــى 

حــــظيرة الــــقدس وقــــد امــــتألت الــــكراســــي عــــلى آخــــرهــــا ، وبــــدأت دوروثــــي بــــالحــــديــــث ، وازداد دخــــول الــــناس 

للحـظيرة ولـم يـكن هـناك مـكانـاً حـتى لـلوقـوف . كـانـت سـعيدة السـتجابـة الـناس لـدعـوة الـحق وقـالـت : سـأكـتب 

الـى حـضرة ولـي أمـراهلل وأخـبره عـّما تـم إنـجازه هـنا . واثـناء الـرحـلة قـالـت لـنا دوروثـي عـدة مـرات انـها تـتطلع 

ان تـــرجـــع الـــى زوجـــها فـــرانـــك لـــيذهـــبوا مـــعاً الـــى الهجـــرة ، ولـــكن تـــلبية لـــرغـــبة حـــضرة ولـــي أمـــراهلل مـــكثت فـــي 

الـهند مـدة أطـول ، وهـذا دلـيل عـلى اطـاعـتها ملـركـز االمـر ووالئـها لـحضرة شـوقـي افـندي . كـانـت مخـلصة فـي 

أعـمالـها ،  تـذكـر حـضرة ولـي أمـراهلل دومـاً بـالـتقديـر والـعرفـان . وفـي إحـدى املـرات قـالـت :" فـديـتك بـروحـي يـا 

مــوالي الــعزيــز شــوقــي افــندي. " كــثيراً مــا قــالــت لــنا كــيف يــمكن تــبليغ الــهنود مــن الخــلفية الــهندوســية . وفــي 

إحــدى املــرات قــالــت : عــليكم ان تــحبّوا هــؤالء الــهندوس مــن كــل قــلبكم حــتى تــحصلوا عــلى نــتائــج طــيبة . إن 

الـهندوس يـؤمـنون بـالـدعـاء والـتأمـل والـتفكر ولهـذا فـهم يـشاركـونـا فـي هـذا املـوضـوع ، ولـيس صـعبا ًايـمانـهم 

بـــاالمـــر املـــبارك. وأخـــيراً وّدعـــنا دوروثـــي والـــدمـــوع تـــمأل عـــيونـــنا وقـــالـــت لـــنا : إن لـــم أرَكـــم مـــرة أخـــرى فـــي هـــذا 

العالم سنلتقي في امللكوت االبهى. ]  

بـعد ذلـك ذهـبت الـى مـديـنة اكـرا Agra  الـواقـعة فـي واليـة اوتـر بـراديـش وبـرفـقتها شـيريـن بـومـن وتحـدثـت فـي 

ثــالث كــليات هــناك ، ثــم ذهــبت الــى مــديــنة كــوالــيور Gwalior  ووصــلتها يــوم 20 نــوفــمبر 1953 واســتقبلت 

فـــي محـــطة الـــقطار بـــالـــزهـــور والـــريـــاحـــني . وفـــي نـــفس الـــيوم ذهـــبت الـــى كـــلية فـــكتوريـــا وألـــقت مـــحاضـــرة عـــن 

الـعوملـة ، ثـم غـادرت الـى كـلية بـنات كـمال راجـا Kamalraja  حـيث تحـدثـت مـع الـطلبة عـن الـديـن الـبهائـي . 

وفـي املـساء تـم تـرتـيب لـقاء لـها فـي غـرفـة الـتجارة وألـقت مـحاضـرة عـامـة كـانـت شـيقة حـيث تحـدثـت عـن تـاريـخ 

االمــر املــبارك وبــعض الــتعالــيم واالحــكام وايــضا اجــزاء مــن لــوح الــوديــان الســبع لــحضرة بــهاء اهلل . كــل ذلــك 

حدث في يوم واحد. 
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فــي الــيوم الــثانــي الــتقت دوروثــي بــيكر بــالــصحفيني وأجــرت مــعهم مــؤتــمرا صــحفيا تحــدثــت فــيه عــن تــاريــخ 

األمـــر املـــبارك . وفـــي عـــصر الـــيوم ذهـــبت وفـــي مـــعيتها الـــسيدة شـــيريـــن بـــومـــن إلـــى قـــصر األمـــيرة مـــهارانـــي 

ســنديــا M aharani Scindia  حــيث ألــتقت بــها ألكــثر مــن ســاعــة تحــدثــت فــيها دوروثــي عــن تــعالــيم ومــبادئ 

الــديــن الــبهائــي .  كــان الــلقاء وّديــا ًوأخــويــاً ، وفــي خــتام الجــلسة إتخــذت عــدة صــور تــذكــاريــة ، وقــّدم لــسّمو 

األمـيرة ثـالثـة كـتب مـن طـرف املـحفل الـروحـانـي لـكوالـير. وفـي عـصر ذلـك الـيوم ذهـبت إلـى كـلية الـزراعـة فـي 

املـديـنة وألـقت مـحاضـرة جـميلة إسـتحسنها الجـمهور ثـم جـاوبـت عـلى أسـألـة الـحضور ثـم ذهـبت إلـى حـظيرة 

الـقدس حـيث تـم دعـوة عـدد مـن سـيدات املـجتمع لـلقائـها وتـعريـفهم عـن الـبهائـيه .  بـعد الجـلسة تـم تـرتـيب لـقاء 

خـاص مـع األحـباء حـيث تحـدثـت إلـيهم عـن حـضرة ولـي أمـر اهلل وشـخصيته الـفذة ودوره الـقيادي الـهام فـي 

االمـــــر املـــــبارك . هـــــناك عشـــــرات املـــــدن والـــــقرى زارتـــــها دوروثـــــي بـــــيكر فـــــي الـــــهند ، ولـــــكن لـــــألســـــف ال تـــــوجـــــد 

مسـتندات أو مـراجـع حـول تـفاصـيل هـذه الـزيـارات ، ولـكن هـناك تـقريـر عـن زيـارة قـامـت بـها دوروثـي يـوم 5 

ديـسمبر 1953 إلـى مـديـنة كـانـبور K anpur   أرسـلها املـحفل الـروحـانـي لـتلك املـديـنة إلـى حـضرة ولـي أمـر 

اهلل جـاء فـيه :  " جـاءت دوروثـي إلـى مـديـنتنا ومـكثت يـومـني فـقط  ، ال يـمكن أن نـنساهـا وتحـدثـت فـي حـوالـي 

عشــريــن مــكان دون كــلل أو تــعب . تــركــت بــصماتــها الــروحــانــية عــلى األحــباء وعــلى أهــالــي كــانــبور ، وعــندمــا 

غــــادرتــــنا جــــئنا إلــــى محــــطة الــــقطار لــــوداعــــها والــــدمــــوع مِـــــْل عــــيونــــنا. نشــــرت الــــصحف املحــــلية خــــبر مــــجيئها 

ومقتطفات عن أحاديثها وصورها مع األحباء وغيرهم."

هـناك تـقريـر آخـر عـن زيـارة قـامـت بـها إلـى مـديـنة انـدور I  ndore  يـوم 23 ديـسمبر 1953 ومـعها الـسيدة 

شــيريــن بــومــن ،  حــيث ألــقت فــور وصــولــها مــحاضــرة عــن " الــروح ورحــلتها " فــي إحــدى صــاالت املــديــنة وقــد 

إسـتحسن الجـمهور كـلمتها. وفـي 24 ديـسمبر ألـقت كـلمة ألعـضاء نـادي الـروتـاري فـي إحـدى فـنادق املـديـنة 

عــن الــحياة وكــيف يــمكن أن نــعيشها بــسعادة ونــنتصر فــيها. فــي الــيوم الــتالــي كــان لــها مــؤتــمر صــحفي فــي 

نـفس الـفندق حـيث تجـمع الـصحفيون حـولـها واسـتفسروا عـن الـديـن الـبهائـي وسـبب مـجيئها إلـى الـهند . فـي 

يوم 26 ديسمبر القت محاضرة في كلية كوجرات        

Gujrat  أمـام الـطلبة عـن " الـحضارة الجـديـدة " الـتي أتـى بـها حـضرة بـهاء اهلل للبشـريـة . وفـي عـصر ذلـك 

الــيوم ذهــبت إلــى مــركــز الــعنايــة بــالــطفل وإلــتقت بــاألطــفال وتــعرفــت عــلى مــشاكــلهم وعــرضــت بــعض الحــلول 

ووزعـت الحـلوى عـليهم . وفـي يـوم 27 ديـسمبر 1953 تحـدثـت دوروثـي بـيكر فـي مـركـز الـثيوصـوفـية عـن فـكرة 

" تــــجسيد االلــــهة فــــي الــــفكر املــــعاصــــر " . وفــــي ظهــــر ذلــــك الــــيوم كــــانــــت ضــــيفة عــــند املهــــراجــــا فــــي قــــصره ، 
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وتــناولــت طــعام الــغداء مــع األمــيرة اوشــاراجــا وأفــراد آخــريــن مــن الــعائــلة املــالــكة ، وقــدمــت لــهم بــعض الــكتب 

األمرية .  وفي عصر ذلك اليوم ألقت كلمة عامة عن األمر املبارك في قاعة غاندي باملدينة .

  H olker College فــي يــوم 28 ديــسمبر كــانــت دوروثــي بــيكر مــدعــوة إللــقاء كــلمة أمــام طــلبة كــلية هــولــكر 

وعـنوان حـديـثها كـان " الفخـر والـتعصب " حـضره حـوالـي أربـعمائـة شـخص . وفـي عـصر ذلـك الـيوم تحـدثـت 

فــي مــركــز شــباب املــديــنة عــن " املــسيح األبــدي " وقــد شــّد حــديــثها إنــتباه الــحضور وســألــوا الــكثير عــن األمــر 

املــبارك وتــعالــيمه وأحــكامــه . فــي يــوم 29 ديــسمبر ذهــبت إلــى مــنطقة يــوجــان وفــي الــفندق تحــدثــت أمــام 25 

شـخص . وفـي يـوم 30 ديـسمبر تحـّدثـت فـي إحـدى مـدارس يـوجـان ، وقـامـت الـسيدة شـيريـن بـومـان بـترجـمة 

حـديـثها إلـى الـلغة الـهنديـة . ثـم ذهـبا مـعاً إلـى مـديـنة مـاكـشي Makshi  وتحـدثـت أمـام مـائـتني شـخص . ثـم   

ذهـبا إلـى مـديـنة  شـاجـابـور S hajapur  حـيث كـان لـها أكـبر لـقاء مـع الجـمهور أثـناء كـل رحـلتها فـي الـهند . 

فــفي هــذه املــديــنة حــضر جــلستها الــذي عــقد بــمركــز املــديــنة حــوالــي ألــفان شــخص ، وأدار الجــلسة مــسئول 

كـــبير فـــي املـــديـــنة ، حـــيث قـــام بـــتعريـــف دوروثـــي بـــيكر والـــديـــن الـــبهائـــي للجـــمهور أوال ، ثـــم تحـــدثـــت دوروثـــي 

بـفصاحـة بـليغة ولـسان عـذب ألهـبت مـشاعـر الـناس الـذيـن كـانـوا يـنصتون لـها بـاهـتمام بـالـغ ، وقـامـت الـسيدة 

شـيريـن بـومـن بـترجـمة حـديـثها إلـى الـلغة الـهنديـة ، وفـي يـوم 31 ديـسمبر 1953 غـادرت إلـى نـيودلـهي . أن 

بـــصمات رحـــلتها لهـــذه املـــدن ظـــلت ومـــازالـــت عـــالـــقة فـــي أذهـــان أولـــئك الـــذيـــن ألـــتقوا بـــها. الـــكل كـــان يـــعشق 

حـــديـــثها وينجـــذب لـــها . أن إســـمها كـــان والزال َعـــلماً نـــاصـــعَ الـــبياض خـــفاقـــاً يُـــرفـــرف فـــوق كـــل قـــالع الـــحب 

والـوفـاء ، ولـقاءهـا كـان دومـاً مُـمتعاً عـابـقاً بـالـرائـحة املُعطرة ملـشام املـؤمـنني واملـؤمـنات . وقـد َصَـــــــــدق هـذا الـبيان 

املبارك من حضرة ولي امر اهلل في حقها عندما قال : 

 " إن ثـبتم أقـدامـكم عـلى هـذا الـصراط ، فـوعـزة ربـكم وجـاللـه وعـظمته وعـالئـه ، روح الـقدس 

يـــــنفث فـــــي فـــــمكم ، وروح األمـــــني يـــــلهمكم فـــــي قـــــلوبـــــكم ، وروح األعـــــظم يـــــحيط بـــــكم عـــــن 

يـمينكم ،ويـساركـم وخـلفكم وقـدامـكم . أن اسـتبقوا فـي خـدمـة ربـكم ، هـذا خـيٌر لـكم عـما تـطلع 

الشمس عليها ان أنتم بأمره موقنون ."  

تـروي الـسيدة شـيريـن بـومـن الـتي رافـقت دوروثـي بـيكر ملـدة ثـمانـية عشـر يـومـاً فـي رحـالتـها لـكل مـن اكـرا  –  

كــوالــيور –  انــدور – يــوجــان  - مــاكــش  - شــاجــابــور ، تــحكي لــنا هــذه الــسيدة الــفاضــلة بــعضاً مــن الــسمات 

الــبارزة والــصفات املــمتازة أليــادي أمــر اهلل دوروثــي بــيكر فــتقول : " كــانــت مــنقطعة عــن الــشئون الــدنــيويــة ، 

وكـانـت تـتقبل األفـراد واألمـاكـن الـتي تـزورهـا رغـم كـل الـفقر والتخـلف الـذي كـانـت تـراه . وخـالل الـرحـلة لـم يـكن 
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صـــّحتها عـــلى مـــا يـــرام ، وبـــدأت تـــضعف يـــومـــياً ولـــكنها لـــم تـــعتني بـــكل ذلـــك ، حـــيث أن الـــتبليغ كـــان هـــدفـــها 

الـــرئـــيسي وهـــّمها األول . عـــندمـــا رجـــعنا إلـــى نـــيودلـــهي فـــي نـــهايـــة الـــرحـــلة ، تـــفاجـــأنـــا بـــأن هـــناك مـــن َســـَرق 

أمـتعتها الـتي كـانـت مـوجـودة فـي بـيت الـضيافـة وقـد َغـِضبُت بشـدة مـن ذلـك ، وطـلبت مـنها أن نـذهـب ونـقدم 

شـــكوى حـــول هـــذه الســـرقـــة ، ولـــكن دوروثـــي قـــالـــت : " يـــبدو ان هـــناك مـــن كـــان مـــحتاجـــاً لهـــذه األمـــتعة  أكـــثر 

مني  ،َدعيه يستفيد  منها ". هذه هي دوروثي بيكر، آية اإلنقطاع ورأس التوكل . 

وفـي روايـة أخـرى تـقول شـيريـن بـومـن : " هـناك شـيئني قـالـتها دوروثـي بـيكر ، لـعلني أقـوم بـتنفيذهـا ، واآلن 

أتـأسـف كـل األسـف بـإنـني لـم أقـم بـهما وهـما : أن أقـوم بـزيـارة حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي حـيفا ، واألخـرى ان 

نــتعلّم كــيف نــبّلغ فــي الــقرى " . وفــي إحــدى زيــاراتــها ألحــدى الــقرى الــهنديــة الــتقت دوروثــي بــيكر بــالــسيد 

هـوشـمند فـتح اعـظم املـهاجـر اإليـرانـي فـي الـهند ، وأعـجبت بـثبات واسـتقامـة وانـقطاع هـذا الـشاب وعـائـلته. 

ومـــرّت االيـــام وأصـــبح الـــسيد فـــتح اعـــظم ســـكرتـــيرا ً لـــلمحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلهند . عـــندمـــا أجـــريـــت أول 

إنــتخابــات لــبيت الــعدل األعــظم اإللــهي فــي رضــوان عــام 1963 انــتخب الــسيد فــتح اعــظم عــضواً فــي هــذه 

املؤسسة االلهية . 

وكــما ســبق ان ذكــرنــا كــانــت دوروثــي بــيكر قــد الــتقت بــاألمــيرة مــهارانــي ســنديــا فــي قــصرهــا بــمديــنة كــوالــيور  

Gwalior  وبــرفــقتها الــسيدة شــيريــن بــومــن . وعــند مــدخــل الــقصر قــالــت دوروثــي : " ســيرتــفع رايــة اإلســم 

األعــــظم يــــومــــا مــــا عــــلى بــــوابــــة هــــذا الــــقصر ". ومــــرت الــــسنوات وتــــّوفــــت دوروثــــي بــــيكر وتــــأســــس بــــيت الــــعدل 

االعـظم ، ثـم ُطـرحـت خـطة الـتسع سـنوات ، ثـم السـبع سـنوات ، ثـم الخـمس سـنوات . وخـالل خـطة الخـمس 

سـنوات عـقد مـؤتـمر بـهائـي مـركـزي فـي كـوالـيور، وعـبر بـوابـة الـقصر مـّر حـوالـي تـسعمائـة شـخص بـهائـي مـن 

خـــاللـــه فـــي نـــفس املـــكان الـــذي وقـــفت فـــيه دوروثـــي بـــيكر قـــبل ثـــالثـــة وعشـــريـــن ســـنة . قـــالـــت الـــدكـــتورة پـــرويـــن 

اولــيائــي وهــي ابــنة شــيريــن بــومــن ، وكــانــت حــاضــرة فــي املــؤتــمر ، بــأن دوروثــي بــيكر قــد تــنبأت بــوقــوع هــذا 

الحدث ، ولكنها لم تستطع أن تتنبأ بمصيرها املحتوم بعد عدة أيام .

رحلة العودة والفاجعة : 

فـي رحـلة عـودتـها مـن الـهند ، تـوقـفت دوروثـي بـيكر فـي كـراتـشي عـاصـمة بـاكسـتان يـوم 8 يـنايـر 1954 ومـا 

أن َســَمع األحــباء خــبر وصــولــها ، حــتى قــامــوا بــترتــيب جــلسة لــها فــي الــيوم الــتالــي مــن وصــولــها فــي حــديــقة 

حـظيرة الـقدس . حَــــضر اإلجـتماع جـّم غـفير مـن األحـباء ، تحـدثـت فـيه دوروثـي بـيكر عـن لـقاءهـا مـع حـضرة 
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ولـي أمـراهلل ، ومـا يـجب أن يـفعله األحـباء فـي ظـل خـطة العشـر سـنوات. ثـم تحـدثـت عـن والـدتـها ، الـتي كـانـت 

التـزال عـلى قـيد الـحياة وتـبلغ الـثمانـينات مـن الـعمر. ثـم تـطرقـت الـى مـوضـوع الهجـرة وأهـميتها ، وطـلبت مـن 

األحــباء أن يــقومــوا بــالهجــرة وتحــدثــت عــن قــيام األحــباء األمــريــكان وتــضحياتــهم فــي هــذا املــضمار ، وَدعــت 

عـلى األخـص األحـباء مـن الخـلفية الـزردشـتية  أن يـقومـوا بـالهجـرة إلـى املـناطـق الـتي حـّددتـها خـطة العشـر 

سـنوات. ونـتيجة لـذلـك ، تعهـد تـسعة عشـر شـخصاً بـالـقيام عـلى الهجـرة ، وعـندمـا وقـفوا هـؤالء االعـزاء وّجهـت 

لـهم دوروثـي بـيكر نـداءاً حـاراً مـن كـل قـلبها وقـالـت لـهم : " لـيس عـندي شيئ أقـّدمـه إلـيكم ،  ولـكن أقـدم لـكم 

حــياتــي وحــبي ، ســتشملكم الــتأيــيدات اإللــهية. "  نــعم بــعد يــومــني قــّدمــت حــياتــها فــداء لــهؤالء األبــطال الــذيــن 

لبّوا نداء الحق.

فــي عــصر ذلــك الــيوم املــوافــق 9 يــنايــر 1954 تــم تــرتــيب جــلسة عــامــة لــها فــي نــفس املــكان حــضرهــا مــحافــظ 

املــديــنة وعــدد مــن الــقضاة واألعــيان وبــعض الــصحفيني. تحــدثــت دوروثــي حــوالــي نــصف ســاعــة ، ثــم جــاءهــا 

شـخص عـادي يـعمل مـأمـور ضـرائـب فـي الـدولـة وقـال لـها :  "نـظرا إليـمانـك الشـديـد بـما تـقولـينه فـإنـني عـلى 

يقني بأن البهائية دين حق ."  وكان هذا اللقاء آخر لقاء عام لها.

يـــوم 10 يـــنايـــر كـــانـــت بـــدايـــة رحـــلة الـــعودة إلـــى مـــوطـــنها الـــذي تـــاقـــت لـــه طـــويـــال . جـــاء جـــّم غـــفير مـــن األحـــباء 

واألصـدقـاء والـصحفيني إلـى مـطار كـراتـشي لـتوديـعها ، حـامـلني بـاقـات الـورود والـدمـوع تـمأل عـيونـهم ، وكـان 

  C omet الــــوداع األخــــير لــــهم . ركــــبت أيــــادي أمــــر اهلل دوروثــــي بــــيكر الــــطائــــرة الــــبريــــطانــــية مــــن نــــوع كــــومــــت

املـتجهة إلـى لـندن َعـبَر بـيروت ورومـا . تـوقـفت الـطائـرة فـي بـيروت لـلتزود بـالـوقـود ، ثـم غـادرت إلـى رومـا ، ومـن 

هـــناك نـــزلـــت دوروثـــي بـــيكر مـــن الـــطائـــرة أثـــناء تـــوقـــفها وأرســـلت آخـــر تـــقريـــرهـــا عـــن رحـــلتها إلـــى حـــضرة ولـــي 

أمـراهلل فـي حـيفا  ، ثـم ركـبت الـطائـرة كـي ال تـعود أبـدا. يـروي أحـد صـيادي األسـماك الـطليان الـذي كـان فـي 

قـــاربـــه فـــي البحـــر ، بـــأن الـــطائـــرة حـــلقت بـــالـــسماء واخـــتفت مـــن خـــالل الـــغيوم املـــلبّدة ، ثـــم سُــــــــمعَ دّوي ثـــالثـــة 

انـفجارات ضخـمة الـواحـدة تـلو األخـرى ، بـصورة سـريـعة ، وبـعدهـا رأى جـسماً مـضيئا يـضيء فـي الـسماء 

ويخــرج مــنه الــدخــان ثــم يــرتــطم بــالبحــر. يــبدو أن الــطائــرة قــد إنفجــرت فــي الــسماء ألســباب مــازالــت مــجهولــة 

وســقطت فــي البحــر وتــوفــى جــميع ركــابــها وطــاقــم الــطائــرة الــبالــغ عــددهــم ثــمانــية وعشــرون شــخصا ً لــتنتهي 

بـذلـك حـياة دوروثـي بـيكر بهـذا الـشكل املـفجع واملـؤلـم ويـعرج روحـها الـطاهـرة إلـى رحـاب املـلكوت ، لـتكون فـي 

محضر جمال األقدس األبهى. 
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وهــكذا إنتهــت الــحياة الــبطولــية ألمــراة كــانــت مــن خــير إمــاء الــرحــمن الــذيــن لــبوا نــداء الــحق ، ونــطقوا بــإســم 

الــحق ، ورفــعوا إســم الــحق ، وقــد صــدق هــذا الــبيان املــبارك مــن جــمال الــقدم فــي حــقها عــندمــا تــفضل بــقولــه 

املـــنيع : " يــا أمــتي يــا ورقــتي ، قــد شهــد لــك الــقلم األعــلى بــإقــبالــك وحــبك وتــوجــهك إلــى وجــه 

الـقدم إذ أعـرض عـنه الـعالـم اال مـن شـاء اهلل الـعلي الـعظيم ..... طــوبــى لــك بــما  زيــنت نــفسك بــطراز 

املحبة اإللهية وفزِت بذكره وثنائه . "  

بـــعد أيـــام مـــن وقـــوع هـــذه الـــكارثـــة ، ُوجـــَدت حـــقيبة يـــد عـــلى ســـاحـــل البحـــر وبـــها كـــتيبات ونشـــرات عـــن الـــديـــن 

الــبهائــي ، ويــبدو انــها كــانــت تــخص أيــادى أمــراهلل دوروثــي بــيكر ، وداللــة عــلى أن تــبليغ أمــراهلل كــان شــغلها 

الشاغل ، وهدفها األول ، وقد فدت نفسها في سبيله.

عــــندمــــا كــــانــــت دوروثــــي بــــيكر فــــي الــــهند ، أخــــبرت الــــسيد ديــــفيد هــــوفــــمان وزوجــــته مــــاريــــون الــــساكــــنني فــــي 

بـــريـــطانـــيا عـــن تـــفاصـــيل رحـــلة عـــودتـــها إلـــى الـــواليـــات املتحـــدة عـــبر لـــندن. ولهـــذا كـــان الـــسيد ديـــفيد هـــوفـــمان 

وزوجـته فـي املـطار فـي املـوعـد املحـدد لـوصـول الـطائـرة مـن رومـا حـيث كـانـت سـتتوقـف ملـدة خـمس سـاعـات. 

ونـظرا لـعدم وصـول الـطائـرة تـم إبـالغ املـنتظريـن فـي مـطار لـندن عـن سـقوط الـطائـرة فـي البحـر ووفـاة جـميع 

الـركـاب. كـان هـذا الـخبر مـثل الـصاعـقة لـلسيد هـوفـمان وزوجـته ، ثـم قـامـا بـإبـالغ حـضرة ولـي أمـر اهلل بهـذا 

املصاب الجلل.

غـرق الجـميع فـي بحـر مـن األحـزان واآلالم ، ونـقل الـكثير مـن األحـباء حـكايـاتـهم عـما شـاهـدوه فـي األحـالم 

قـبل وبـعد صـعودهـا. تـقول إحـدى أمـاء الـرحـمن ، أنـها رأت دوروثـي بـيكر فـي مـنامـها بـعد الـكارثـة تـقول لـها : 

" إنــني لــم أذهــب إلــى قــاع البحــر وإنــما ذهــبت إلــى ربــي ومــوالي". وفــي جــامــايــكا كــان األحــباء فــي غــايــة 

الـشوق واإلنـتظار لـورود دوروثـي كـما وعـدتـهم بـالـسابـق وعـندمـا سـمعوا بـالـنبأ الحـزيـن تـأثـروا كـثيرا لـدرجـة أن 

أحــد الشــباب وإســمه هــوبــتون H    opeton  الــذي  كــان تــواقــاً لــرؤيــتها ، َحــلَِم بــها حــيث جــاءتــه فــي املــنام 

وقــــالــــت لــــه : " ال تحــــزن يــــا هــــوبــــتون، لــــم أكــــن فــــي تــــلك الــــطائــــرة، لــــقد أخــــذت طــــائــــرة أخــــرى وذهــــبت للجــــمال 

املبارك . "  

يــروي الــسيد صــالح جــراح ، الــخادم الــوفــي لــحضرة ولــي أمــراهلل فــي عــكا ،  بــأن الــهيكل األطهــر لــم يــتناول 

طـــعام الـــعشاء فـــي تـــلك الـــليلة ، وكـــانـــت آثـــار الحـــزن والـــهم ظـــاهـــرة عـــلى طـــلعته املـــباركـــة وجـــبينه الـــوضـــاح ، 

وعـندمـا جـاء بـالـسيارة إلـى قـصر الـبهجة أخـذ يـتمشى فـي حـديـقة الـروضـة املـباركـة ، ثـم دخـل غـرفـته الـخاصـة 

�١٣٨



وقــال لــصالح : " لــقد جــئت هــذه الــليلة خــصيصاً ألتــلو الــدعــاء واملــناجــاة مــن أجــل دوروثــي بــيكر."  وفــي يــوم 

13 يناير 1954 أرسل حضرة املولى البرقية التالية إلى املحفل الروحاني املركزي للواليات املتحدة : 

" إن الــــقلوب قــــد حــــزنــــت مــــن الــــوفــــاة املــــفاجئ لــــدوروثــــي بــــيكر أيــــادي أمــــر اهلل املــــمتازة والــــشارحــــة  الــــقديــــرة 

لـــلتعالـــيم املـــباركـــة ، واملـــؤازرة الـــقويـــة ملـــؤســـسات األمـــر األعـــظم ، واملـــدافـــعة الـــشجاعـــة ملـــبادئـــه وتـــعالـــيمه. أن 

خـدمـاتـها املـّميزة الـطويـلة قـد أثـرَت سـجالت تـاريـخ أمـرنـا الـعزيـز وعـلى األخـص الـسنوات الـبطولـية مـن العهـد 

األول لـعصر الـتكويـن مـن الـدور الـبهائـي . سـأتـلو الـدعـاء واملـناجـاة لـرقـي روحـها الـطاهـرة فـي املـلكوت األبـهى 

، وأقــــّدم أحــــّر الــــتعازي الــــقلبية ألســــرتــــها وأقــــربــــائــــها. أن روحــــها الــــنبيلة مســــتغرقــــة فــــي بحــــر مــــن األلــــطاف 

والــــعنايــــات اإللــــهية. يــــرجــــى تــــرتــــيب جــــلسة تــــأبــــني الئــــقة فــــي مشــــرق األذكــــار بــــما يــــتناســــب ورتــــبتها الــــعالــــية 

وخدماتها الخالدة األبدية."

فــــي رســــالــــة لــــحضرة شــــوقــــي أفــــندي بــــتاريــــخ 8 فــــبرايــــر 1954 مــــوجــــهة إلــــى أيــــادي أمــــراهلل الــــسيد هــــرمــــان 

گـروسـمان ذكـر حـضرتـه : " أن الـوفـاة املـفاجئ لـلعزيـزة دوروثـي بـيكر يـعتبر فـي الـحقيقة خـسارة كـبيرة لـألمـر 

اإللــهي ، وفــقدانــها يــترك فــراغــاً كــبيرا ًبــني حــضرات األيــادي . كــانــت إنــسانــة نــموذجــية فــي أمــور شــتى ، ومــا 

كـان يـمكن أن نسـتغني عـن خـدمـاتـها فـي هـذه املـرحـله الـهامـة مـن الـتاريـخ الـبهائـي . ال شـك بـأن هـناك حـكمة 

مــن هــذه املــصيبة ، ومــن خــاللــها لــربــما يــمكن لــآلخــريــن أن يــكرّســوا جــهودهــم لخــدمــة أمــراهلل. وبــالــتأكــيد فــإن 

نفوذ روحها وتأثيره سيستمر في هذا العالم ."  

ومـا أن وصـل خـبر وفـاتـها الـى سـمع زوجـها الـعزيـز فـرانـك ووالـدتـها لـويـال  Luella   وابـنتها لـويـز وابـنها بـل 

وعـــائـــالتـــهم ، حـــتى َغـــرَق الجـــميع فـــي بحـــر مـــن االحـــزان واالالم .  كـــانـــت دوروثـــي بـــيكر هـــي فخـــر االســـرة 

ورايــتها الــخفاقــة .  كــان الجــميع يــعتز بــوجــودهــا ويــعتبرهــا مكســبا ً كــبيراً لــهم . كــانــت دوروثــي بــيكر ضــمن 

كـوكـبة أيـادى أمـراهلل ، وإحـدى أول إمـرأتـني ُعـينتا لهـذا املـنصب ضـمن الـكوكـبة االولـى ، ولهـذا فـإن فـقدانـها 

كــانــت كــارثــة كــبيرة عــلى الجــميع ، وعــلى االخــص عــندمــا ذكــر حــضرة ولــي أمــراهلل فــي رســالــته الــى الــسيد 

گروسمان بأن : " فقدانها قد ترك فراغاً كبيراً بني حضرات االيادي . "  

وتـــنتهي بـــذلـــك حـــياة إمـــرأة مـــاجـــدة وســـيدة عـــظيمة ، إعـــتبرت االمـــر املـــبارك هـــدفـــها وغـــايـــتها .  لـــم تنشـــد فـــي 

حـياتـها عـظمة ، سـوى عـظمة أمـر جـمال الـقدم ولـم تـعشق يـومـاً شـيئاً سـوى تـبليغ أمـره الـعزيـز ، وقـد وضـعت 

هـــــذا الـــــبيان املـــــبارك مـــــن حـــــضرة بـــــهاءاهلل نـــــصب عـــــينها دومـــــاً : "  بـــلغ أمـــر مـــوالك الـــى كـــل مـــن فـــي 

�١٣٩



الــسموات واالرض ، إن وجــدت ُمــقبال فــاظهــر عــليه لــئالئ حــكمة اهلل ربــك فــيما ألــقاك الــروح 

وكن من املقبلني . وإن وجدَت ُمعرضاً فاعرض عنه ، فتوكل على اهلل ربك ورب العاملني . "  

ولـكن فـرانـك ، الـزوج الـعزيـز ، لـم يـنس آمـال وأحـالم زوجـته الـغالـية فـي نـصرة أمـراهلل . كـانـت دوروثـي تـرغـب 

فــور رجــوعــها مــن الــهند أن تــهاجــر الــى جــريــنادا مــع زوجــها ولهــذا قــدمّـــت اســتقالــتها مــن املــحفل الــروحــانــي 

املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة .  وشـــاءت االقـــدار أن ال يـــتحقق هـــذا الحـــلم فـــي حـــياتـــها . ولـــكن وفـــاءاً لـــرغـــبتها 

الــسامــية وتــحقيقاً ألمــلها هــاجــر فــرانــك ومــعه لــويــال والــدة دوروثــي الــى جــريــنادا ومــكثا هــناك ســنوات عــديــدة 

وحـــققا أمـــنية دوروثـــي الـــتى لـــم تســـتطع تـــحقيقها فـــي حـــياتـــها .  وعـــندمـــا قـــام فـــرانـــك بـــابـــالغ حـــضرة املـــولـــى 

بـسفره واسـتقراره فـي جـريـنادا ، أرسـلت امـة الـبهاء روحـية خـانـم نـيابـة عـن حـضرتـه الـرسـالـة الـتالـية بـتاريـخ 

9 ديسمبر 1954 : 

السيد فرانك بيكر :  

اســــتلم حــــضرة ولــــي أمــــراهلل رســــالــــتكم املــــؤرخــــه 19 نــــوفــــمبر 1954  وطــــلب مــــني أن أرّد عــــليكم نــــيابــــة عــــن 

حـــضرتـــه . ان خـــبر وصـــولـــكم الـــى جـــريـــنادا ومـــعكم الـــسيدة لـــويـــال بيجـــر ( والـــدة دوروثـــي  بـــيكر ) قـــد أســـعد 

الـــهيكل االنـــور ، إنـــه يـــأمـــل ان تجـــدوا مـــنزال مـــناســـباً فـــي أقـــرب وقـــت حـــتى تســـتقروا هـــناك . كـــما ان حـــضرة 

املـولـى عـلى ثـقة بـأنـكم لـو بـذلـتم الجهـد فـي تـبليغ أمـراهلل وثـابـرتـم فـي هـذا املـجال فـسوف تـنجحون فـي جـذب 

الـــنفوس املســـتعدة لـــالمـــراملـــبارك .  إن كـــل مـــن يـــقوم عـــلى تـــبليغ االمـــر بـــروح الخـــلوص واالنـــقطاع ســـيشمله 

الـتأيـيد االلـهي بـشكل كـبير . إطـمئني بـأن الـعزيـزة دوروثـي تـنظر الـيكم مـن الـعوالـم االخـرى وتـّوجـه جـهودكـم 

فــي حــقل الــتبليغ . الشــك إنــها ومــن عــالــم املــلكوت تفتخــر بــك النــك قــمَت بــالهجــرة لــتلك املــنطقة الــبعيدة لنشــر 

أمـراهلل ، حـيث كـانـت هـي الـشارحـه الـجيدة لـتعالـيمه وكـرّسـت حـياتـها لـه .  يـرجـى ابـالغ تـحيات حـضرة ولـي 

امــــراهلل الــــى الــــسيدة لــــويــــلال بيجــــر واطــــمئنوا جــــميعاً بــــأدعــــيته الــــقلبية فــــي االعــــتاب املــــقدســــة الــــنوراء حــــتى 

تحيطكم التأييدات االلهية النجاح جهودكم املبذولة في سبيل أمره العزيز .  

مع اجمل التحيات البهائية

روحية رباني
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وقـــد ذيّـــل حـــضرة ولـــي أمـــراهلل بـــيده املـــباركـــة الـــرســـالـــة بهـــذه الـــكلمات : " لـــيشملك اهلل الـــعلي الـــقديـــر بـــفضله 

وعـنايـته ، ويـؤازرك  ، أنـَت والـسيدة بيجـر ،  ُويـسعد قـلبَك ويُهـديـَك ويـجعلَك تـفوز بـانـتصارات عـظيمة ، ُويـفرح 

روح زوجتك العزيزة في امللكوت االبهى . "  

    أخوك الحقيقي - شوقي 
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أيادى أمر اهلل - اميليا كولنز
 1962 – 1873

جــاء فــي لــوح لــحضرة عــبد الــبهاء مــؤرخ 6 ديــسمبر 1919 الــى املنجــذبــة بــنفحات اهلل أمــة الــرحــمن امــيليا 

كـولـنز هـذه الـعبارات : " يـا سـيدة املـلكوت ، ُمجـمل الـقول ان أمـلي مـن ألـطاف وعـنايـات حـضرة بـهاء اهلل ان 

تــــتقدمــــي وتــــتطورى يــــومــــياً فــــي ذلــــك املــــلكوت ، حــــتى تــــصبحي نــــفساً مــــلكوتــــيه يــــؤيــــدك نــــفثات روح الــــقدس 

وتشيدي َصرَحاً يظل ثابتا قائماً ال يتزعزع . "

كــانــت هــذه الــكلمات اســتجابــة لــرغــبة امــيليا كــولــنز فــي خــدمــة الــعتبة املــقدســة وقــد حــقق لــها حــضرة مــولــى 

الـــورى هـــذه الـــرغـــبة الـــسامـــيه حـــيث انـــها كـــانـــت " أمـــله مـــن ألـــطاف وعـــنايـــات حـــضرة  بـــهاء اهلل "  ان تـــتقدم 

وتتطور روحانيا وتصل الى اعلى مراتب الخدمة والعطاء والفناء في أمر حضرة بهاء اهلل .  

ولـــدت أمـــيليا انجـــلدر كـــولـــنز     Amelia Engelder Collins   فـــي 7 يـــونـــيو 1873م فـــي بتســـبرغ بـــواليـــة 

بنســـلفانـــيا االمـــريـــكيه ، والـــدتـــها كـــانـــت تـــسمى كـــاتـــريـــن كـــروف وقـــد ولـــدت هـــي ايـــضا فـــي الـــواليـــات املتحـــدة 

ووالــدهــا كــان اســمه كــونــراد انجــلدر وهــو مــهاجــر مــن املــانــيا ثــم اصــبح مــن رجــال الــديــن الــبروتســتانــت اتــباع 

لــوثــر . تــرعــرعــت امــيليا كــولــنز فــي بــيئة بــروتســتانــيه لــوثــري شــديــده وفــي عــائــلة تــضم تــسعة صــبيان وخــمس 

بـنات وكـان تـرتـيبها الـسابـع بـينهم . تـزوجـت امـيليا الـسيد تـومـاس كـولـنز وعـاشـت فـتره فـي واليـة مـيتشغان ثـم 

اريزونا . بعد وفاة زوجها باعت بيتها في كاليفورنيا ثم كرست حياتها لخدمة االمر املبارك .  

َسـِمَعت امـيليا عـن الـديـن الـبهائـي مـن صـديـقتها نـلي سـتيفن فـرنـش Nellie Stevison Frech       وآمـنت 

بـــاالمـــر املـــبارك فـــي عـــام 1919 م  وبـــعد ايـــمانـــها طـــلب مـــنها االحـــباء كـــتابـــة رســـالـــة إلـــى حـــضرة عـــبدالـــبهاء 

تـــطلب مـــنه الـــعون والـــتأيـــيد .  قـــامـــت امـــيليا بـــكتابـــة الـــرســـالـــة عـــلى مـــضض ولـــم تـــكن مـــرتـــاحـــة مـــنها ، وفـــي 

الــصباح عــندمــا قــامــت مــن الــنوم فــتحت ســتائــر الــنافــذة ورأت الــشمس تســطع مــنها ،  فــكرت قــليلال وقــالــت 

لـنفسها : "  ان الـشمس الـعظيمة تـدل عـلى نـفسها وال تـحتاج لـرسـالـة . "  ثـم مـزقـت الـرسـالـة  وهـي مـطمئنة 

من أن روح حضرة املولى سيساعدها ويعاضدها  اينما كانت . 

 Tomas زارت امـــيليا االراضـــي املـــقدســـة ألول مـــرة فـــي اوائـــل عـــام 1923م بـــرفـــقة زوجـــها تـــومـــاس كـــولـــنز 

Collins الـــذي لـــم يـــكن بـــهائـــيا ، وكـــانـــت تتحـــدث لـــه عـــن لـــطف ومـــحبة حـــضرة شـــوقـــي افـــندي . ويـــروى عـــن 

زوجــها عــندمــا أراد أن يــتوجّـــــه فــي أحــد االيــام الــى بــيت حــضرة عــبدالــبهاء فــي أول زيــارة لــه ، لــبس أحــسن 
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ثــيابــه ووضــع ربــطة عــنقه بــكل دقــة وإتــقان ، وملــا إطــمأن تــمامــاً الــى حــسن مظهــره ســأل زوجــته : كــيف يــجب 

أن نـتصرف عـندمـا نـصل الـى الـبيت املـبارك ؟ وكـانـت دهشـته كـبيرة عـندمـا أجـابـته : " الشئ يـا عـزيـزي ، لـن 

تجــد عــند الــعائــلة املــباركــة ســوى الــبساطــة املــتناهــية ولــن يــكون مــقبوال لــديــهم اال املــحبة الــقلبية الــخالــصة . "  

وعــندمــا تــوفــى عــام 1937 أرســل لــها حــضرة ولــي امــر اهلل بــرقــية عــزاء عــبّر فــيها عــن عــميق حــزنــه وطــلب مــن 

املـدرسـة الـصيفيه املـنعقده فـي مـديـنة جيسـرفـيل عـقد جـلسة تـأبـني خـاصـة لـه . وفـي نـفس سـنة وفـاة زوجـها 

أي عــام 1937 قــامــت بــزيــارة ثــانــيه لــالراضــي املــقدســة ، وفــي هــذه الــزيــارة تــعرفــت أكــثر عــلى حــضرة ولــي 

أمــراهلل مــن خــالل أمــة الــبهاء روحــيه خــانــم الــتي ارتــبطت بــها ارتــباطــاً وثــيقاً . وبــعد انــتهاء الــزيــاره أرســل لــها 

حضرة ولي امر اهلل الرسالة التالية : 

 " ان االيـام الـتي قـضيتها فـي ظـل املـقامـات املـقدسـة سـتذكـر دومـا بـكل مـحبة وسـرور . انـني ُمـعَجب ومـثّمن 

لـــالخـــالص الشـــديـــد والحـــماســـة املـــتقده واملـــحبة واملـــودة الـــعميقه الـــتي ظهـــرت مـــنِك فـــي ســـبيل خـــدمـــة االمـــر 

املـبارك . احـمدى اهلل عـلى هـذه الـسجايـا الـنبيله وانـني لـواثـق بـان الـثمار سـتأتـي أكـلُها وسـتكون ثـمينة وقـيمة 

وستذكر دوما ً. اطمئني وكوني سعيده . "  

بـــعد ثـــالث ســـنوات أي عـــام 1940 ارســـل لـــها حـــضرة ولـــي امـــر اهلل الـــرســـالـــة الـــتالـــيه : " يـــا لـــها مـــن ســـعاده 

سـيفرح بـها املـولـى ، ويـالـها مـن فخـر واعـتزاز سـيشعر بـها مـن اقـدامـاتـك الـعظيمة . ال شـك ان روح املـرحـوم 

كولنز سعيد وبهيج في امللكوت االبهى . ثابري وكوني سعيده ."

وفــي نــفس الــسنه أرســل حــضرة شــوقــي افــندي الــرســالــة الــتالــية : " زمــيلتي الــعزيــزه ، لــقد تــأثــرت بشــده مــن 

تـبرعـاتـك الـسخيه املسـتمره ملـؤسـسات أمـرنـا الـعزيـز فـي الـواليـات املتحـدة واالراضـي املـقدسـة  … بـكل شـكر 

وســــرور ســــوف اصــــرف الــــتبرعــــني االخــــيريــــن لــــلتخفيف مــــن وطــــأة املــــعانــــاة وايــــضا لــــطرح فــــعالــــيات جــــديــــده 

وتـــأســـيس مـــؤســـسات ومـــشاريـــع جـــديـــده فـــي االرض االقـــدس والـــدول املـــجاوره . لـــيباركـــك املـــولـــى ألـــف مـــرة 

لــلمساعــدة الــقويــة الــتي تــقدمــونــها لــالمــر املــبارك فــي مــياديــن مــتعدده ويــمنحك الــعون لــتحقيق امــالــك الــكبيره 

في خدمة عتبته املقدسه . " 

انـــتخبت امـــيليا كـــولـــنز لـــعضويـــة املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلبهائـــيني فـــي الـــواليـــات املتحـــده وكـــندا فـــي عـــام 

1924م . وكــانــت عــضوة فــي ذلــك املــحفل الجــليل طــيلة الــسنوات املــتعدده عــدا بــني االعــوام 1933و 1938  

حــني اســتدعــاهــا حــضرة شــوقــي افــندي للخــدمــه فــي املــركــز الــعاملــي . كــانــت ايــضا عــضوة فــاعــلة فــي لــجنة 

الـــتبليغ املـــركـــزيـــة ولـــجنة تـــطويـــر املـــحافـــل والـــلجان املشـــتركـــه بـــني امـــريـــكا الـــشمالـــيه والـــجنوبـــيه خـــالل خـــطتي 
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الـــسنوات الســـبع االولـــى والـــثانـــيه بـــني االعـــوام 1937      – 1953 زارت الـــعديـــد مـــن املـــراكـــز الـــبهائـــيه فـــي 

الــــواليــــات املتحــــدة وكــــندا لــــلمساعــــده فــــي االســــتحكام والــــتمكني وزارت ايــــضا املــــراكــــز الــــبهائــــيه فــــي امــــريــــكا 

الــجنوبــية والــوســطى لــترويــج انشــطتها الــتبليغية . هــذه الــفعالــيات كــانــت محــل تــقديــر وإعــجاب حــضرة ولــي 

أمراهلل وقد عبّر عنها من خالل هذه الرسالة التي كتبها سكرتيره : 

" انـــه ملـــن دواعـــي ســـرور الـــهيكل االنـــور ان يـــعلم بـــانـــكم تـــعملون عـــلى رعـــايـــة وحـــمايـــة مـــصالـــح االمـــر الـــكريـــم 

واالحــباء . ان مــا تــمتازون بــه مــن رجــاحــة عــقل ، وإيــمان كــبير ، وإخــالص شــديــد ،  كــلها تــعتبر فــي الــوقــت 

الحاضر من املوجودات الغنيه لالمر املبارك . " 

فـــي عـــام 1937م ارســـل حـــضرة ولـــي امـــر اهلل مـــن خـــالل الـــسيده امـــيليا كـــولـــنز هـــديـــة ثـــمينة الـــى الـــجامـــعة 

الـــبهائـــيه االمـــريـــكيه . جـــاء فـــي الـــبرقـــيه املـــوجـــهة الـــى مـــؤتـــمر الـــوكـــالء املـــركـــزي لـــعام 1938 مـــايـــلي :  " رمـــزاً 

لـلتعبير عـن شـكري وتـقديـري لهـذه الـجامـعة ، فـانـني أرسـل الـيكم مـن خـالل الـسيدة امـيليا كـولـنز خـصلة مـن 

شـعر حـضرة بـهاءاهلل الـثمني الـذي أعـد ورتـب وحـفظ بـااليـادي الـرقـيقة لـلورقـة املـباركـة الـعليا لـيوضـع تـحت قـبة 

مشرق االذكار الذي شيده احبائنا االعزاء في القارة      االمريكيه . " 

وضـعت امـيليا كـولـنز هـذه الهـديـة الـثمينه فـي عـلبة خـاصـة فـضية وقـدمـتها الـى مـؤتـمر الـوكـالء املـركـزي . هـذا 

االثـر املـقدس يـعتبر أول مـا يـقّدمـه حـضرة ولـي امـراهلل الـى املـحفظة الـبهائـية االمـريـكيه املـركـزيـة . بـعد الحـرب 

الـعاملـيه الـثانـيه ُدعـيت إمـيليا كـولـنز لـتأتـي إلـى ايسـلند    وقـد طـلبت هـدايـة وتـوجـيه حـضرة ولـي أمـراهلل الـذي 

أشــار الــى بــقائــها فــي الــواليــات املتحــده حــيث ان الــجامــعة الــبهائــيه هــناك بــحاجــة مــاســة لــها ، وان وجــودهــا 

لـتعزيـز وتـقويـة املـحافـل الـروحـانـيه لـها االولـويـة عـلى ايـة امـور اخـرى . قـامـت امـيليا بـكل شـجاعـة ومـثابـرة عـلى 

تــبليغ الــهنود الحــمر فــي أمــريــكا طــبقا ملــا هــو مــذكــور فــي الــواح الخــطة االلــهية لــحضرة عــبد الــبهاء . وخــالل 

اعـوام مـتعددة قـامـت بـارسـال بـهائـيني لـتبليغ الـهنود الحـمر فـي مـنطقه مـاس بـواليـة نـبراسـكا وكـانـت تـزورهـم 

هــي شــخصيا وفــي عــام 1948  تــم تــأســيس أول مــحفل روحــانــي مــن الــهنود الحــمر فــي الــقارة االمــريــكيه . 

عــاشــت امــيليا كــولــنز حــياة بــسيطه ومــتواضــعه ، وحــرمــت نــفسها مــن الــكثير مــما يــعتبره الــبعض هــامــا ً فــي 

الـحياه ألن هـدفـها ومـرامـها كـان خـدمـة أمـراهلل وتـبليغ امـره وتـشييد املـؤسـسات االمـريـة . كـانـت سـخية جـدا 

فــي الــتبرعــات ، ونــادراً مــا كــانــت تتحــدث عــنه ، ولــم يــكن يــعلم حــضرة ولــي أمــراهلل عــن تــبرعــاتــها ســوى عــن 

طـريـق مـحاضـر املـحفل الـروحـانـي املـركـزي أو تـقريـر أمـني الـصندوق . والـكثير مـن تـبرعـاتـها كـانـت اسـتجابـة 

لــنداء حــضرة املــولــى حــول الــحاجــة الــى الــدعــم املــالــي مــن اجــل نــمو االمــر املــبارك ، وعــندمــا نــاشــد حــضرة 
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شــوقــي افــندي االحــباء الــتبرع لــبناء املــقام االعــلى قــامــت بــارســال تــبرّع ســخي لــلمركــز الــعاملــي وقــد ارســل 

ســكرتــير حــضرة املــولــى الــبرقــية الــتالــيه : " طــبقا لــتعليمات حــضرة املــولــى أرســل الــيكم وصــل اســتالم املــبلغ 

الـذي قـمتم بـالـتبرع بـه بـكل كـرم وسـخاء ليسـتخدم فـي بـناء املـقام االعـلى عـلى سـفح جـبل الـكرمـل " واضـاف 

قـائـال : " يـريـد حـضرة شـوقـي افـندي ان يـعلمكم بـان هـذا الـتبرع هـو اول تـبرع نسـتلمه لهـذا املشـروع الجـليل 

وال يســــتغرب وصــــولــــه مــــنكم . انــــكم قــــدوة حــــسنه فــــي االخــــالص والــــوالء والــــتضحيه فــــي مــــجاالت شــــتى مــــن 

الخــدمــات االمــريــة ومــا يــعزز مــكانــتكم عــند حــضرة املــولــى هــو روح االخــالص والــعطاء لــالمــر الــعزيــز االلــهي 

وحرصكم على مصالحه . " 

ان اهلل وحـــده يـــعلم الخـــدمـــات الـــعديـــدة الـــتي انجـــزتـــها وقـــدمـــتها ملـــحبوبـــها االبـــهى ، وقـــد اشـــاد حـــضرة ولـــي 

امــراهلل مــرات عــديــده بخــدمــاتــها وتــبرعــاتــها الــسخيه املــتنوعــه فــي رســائــله وبــرقــياتــه ونــذكــر مــنها عــلى ســبيل 

املـــثال :  شـــراء عـــقار عـــلى ســـفح جـــبل الـــكرمـــل فـــي عـــام 1926  -  تـــطويـــر وتـــوســـعة املـــدرســـة الـــصيفيه فـــي 

مــديــنة جيســرفــيل بــواليــة كــالــيفورنــيا عــام 1936 واملــدرســة الــصيفيه فــي مــديــنة دافــيسون بــواليــة مــيتشغن  -  

أول تـــبرع لـــصندوق بـــهائـــيه خـــانـــم مـــن اجـــل تـــشييد ام مـــعابـــد الـــغرب فـــي امـــريـــكا عـــام 1939م  -  الـــتبرع 

لـصندوق مشـرق اذكـار ايـران عـام 1939  -  تـغطيتها لـنفقات طـبع اربـعة اعـداد مـن كـتاب الـعالـم الـبهائـي  

-  الـتبرع املسـتمر لـلفعالـيات الـتبليغية وملشـرق اذكـار شـيكاغـو  - الـتبرع لشـراء تـسع عشـرة قـطعة أرض فـي 

أمـــــريـــــكا الـــــجنوبـــــيه واوربـــــا وآســـــيا مـــــن اجـــــل بـــــناء مـــــشارق اذكـــــار فـــــي املســـــتقبل  - املـــــساهـــــمة فـــــي تجـــــميل 

االراضــي الــواقــعة حــول الــروضــة املــباركــه فــي الــبهجه والــتبرع لــتشييد وبــناء وتــأثــيث دار االثــار الــعاملــيه عــلى 

سفح جبل الكرمل . 

فـي عـام 1956 ارسـل حـضرة ولـي امـراهلل الـرسـالـة الـتالـيه الـى امـيليا كـولـنز :  " زمـيلتي الـعزيـزه والـغالـيه ، 

سـوف أخـّصص جـزءاً مـن تـبرّعـك الـسخي لشـراء عـدة خـزائـن صـينيه ويـابـانـيه وقـطع خشـبيه وزخـارف لـدار 

االثـار الـعاملـيه الـذي اقـترب الـبناء مـن نـهايـته ، والـذي ارتـبط قـوامـه الـداخـلي والـخارجـي الـى حـد كـبير بـدعـمك 

الـسخي ملـؤسـسات االمـر املـبارك فـي املـركـز الـعاملـي . انـني واثـق بـانـك سـتكونـني سـعيده مـن ذلـك ،  وان روح 

املرحوم كولنز سيكون سعيداً ومبتهجاً في امللكوت االبهى . "

أمـــا هـــديـــتها املـــّميزه الـــتي عـــبّر عـــنها حـــضرة ولـــي أمـــراهلل بـــانـــها : " الـــعطاء الـــكبير لـــالمـــر املـــبارك "   فـــهي 

شـرائـها لـالرض املـخصصة لـبناء مشـرق اذكـار عـلى جـبل الـكرمـل فـي املسـتقبل ، والـذي اشـار الـيه حـضرة 

املــولــي واشــاد بــما قــامــت بــه هــذه االمــه املشــتعله بــنار مــحبة اهلل فــي رســالــته املــؤرخــة اكــتوبــر 1953 وايــضا 
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فـي رسـائـله الـى اثـنى عشـر مـؤتـمر وكـالء مـركـزي عـقد فـي عـام 1955م  .  فـفي هـذه الـرسـائـل االخـيره أشـاد 

حـــضرة املـــولـــى ايـــضا الـــى مـــساعـــدة امـــيليا كـــولـــنز الـــسخيه فـــي شـــراء الـــعديـــد مـــن حـــظائـــر الـــقدس املـــركـــزيـــة 

واالوقــــاف االمــــريــــة فــــي الــــقارات الخــــمس . تــــتويــــجا لجــــميع هــــذه الخــــدمــــات والــــفعالــــيات والــــتضحيات اطــــلق 

حـــضرة شـــوقـــي افـــندي اســـمها عـــلى الـــبوابـــة الـــرئـــيسيه الـــتي تـــؤدي الـــى مـــقام حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي قـــصر 

الـبهجه وسـميت " بـوابـة كـولـنز " . لـقد وعـد حـضرة بـهاءاهلل هـذه الـنفوس بـالـبيان الـتالـي : " فـسوف يجـزي 

اهلل الذين آمنوا ثم أنفقوا أحسن الجزاء من عنده فيدخلهم في رضوان قدس قديما . "   

قــامــت امــيليا كــولــنز بــرحــالت مــتعدده وواســعة طــيلة ايــام حــياتــها مــن اجــل االمــر املــبارك والــبعض مــن هــذه 

الــــرحــــالت كــــانــــت بــــطلب مــــن حــــضرة ولــــي امــــر اهلل . ان تــــاريــــخ حــــياة امــــيليا كــــولــــنز ملئ بــــالــــعشق والــــفداء 

والـتضحية ، ولـم يـكن يـسعدهـا شيئ فـي حـياتـها سـوى خـدمـة أمـر ربـها ومـوالهـا وسيسّــــــطر الـتاريـخ بـاحـرف 

مــن نــور مــا قــامــت بــه هــذه املنجــذبــة بــنفحات اهلل مــن اجــل تــبليغ وتــرويــج وحــمايــة االمــر الــكريــم . اوكــل الــيها 

حـــضرة شـــوقـــي افـــندي مـــهام مـــعينة وخـــاصـــة كـــان يـــعلم بـــانـــها افـــضل وأقـــدر مـــن يســـتطيع ان ينجـــزهـــا بـــكل 

خلوص واقتدار . 

فــي عــام 1942 مــثلت املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلبهائــيني فــي الــواليــات املتحــدة وكــندا فــي مــراســم وضــع 

الـــنصب الـــتذكـــاري لـــقبر الـــسيده مـــي مـــاكـــسويـــل والـــدة روحـــيه خـــانـــم فـــي بـــيونـــس ايـــرس بـــاالرجـــنتني . هـــذا 

الــنصب الــتذكــاري قــام بــتصميمه الــسيد ســاثــرلــند مــاكــسويــل بــطلب مــن حــضرة ولــي امــر اهلل . ان رحــلتها 

لـالرجـنتني كـانـت مـحفوفـة بـاملـخاطـر حـيث ان الحـرب الـعاملـيه الـثانـيه كـانـت مشـتعله ووسـائـل املـواصـالت صـعبة 

واالت الحـرب الـجهنميه تـأكـل االخـضر والـيابـس . ولـكن عـندمـا وصـلت الـى محـل اقـامـتها بـالـفندق فـي بـيونـس 

ايـرس اسـتلمت الـبرقـيه الـتالـيه مـن حـضرة املـولـي :     "  ان الـدعـاء واملـناجـاة يـرافـقك دومـا وفـي كـل مـكان . 

تحياتي الحارة القلبيه . شوقي . "

ظـــلت امـــيليا فـــي بـــيونـــس ايـــرس حـــتى تـــم اعـــداد الـــنصب الـــتذكـــاري ووضـــع عـــلى الـــقبر فـــي مـــقبرة كـــلمس . 

اشــرفــت بــنفسها عــلى اخــتيار الــنحات املــناســب والــرخــام الــجيد والحجــم املــناســب وقــد انجــزت كــل ذلــك بــدقــة 

وعـنايـة تـامـه بـما تـليق لـلمكانـه الـسامـيه لـلمرحـومـه مـي مـاكـسويـل ثـم سـافـرت الـى مـيامـي بـالـواليـات املتحـده . 

وبمناسبة انجاز هذا العمل الهام ارسل لها حضرة شوقي افندي الرسالة  التاليه : 

" الـزمـيله الـعزيـزه والـغالـيه ، ان رحـلتك الـى امـريـكا الـجنوبـيه فـي هـذه االوقـات الحـرجـة والـجهود الـتي بـذلـتها 

مــن اجــل اعــداد ووضــع الــنصب الــتذكــاري عــلى مــقام الــسيده مــي مــاكــسويــل فــي الــواقــع جــهود مــميزه وال 
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تــنسى وتــضيف الــى رصــيدك الــغني بــالخــدمــات ألمــر حــضرة بــهاء اهلل ومــؤســساتــه عــلى املســتويــات املحــلية 

واملــركــزيــة والــعاملــية . ان الــبهائــيني فــي الشــرق والــغرب وفــي الــشمال والــجنوب مــعجبون وشــاكــرون لــكم هــذه 

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

بــعد هــذه الــرحــلة االولــى قــامــت امــيليا كــولــنز بــرحــلتني المــريــكا الــجنوبــيه . االولــى فــي شهــر يــنايــر مــن عــام 

1946 عـندمـا شـاركـت فـي اول مـؤتـمر تـبليغي فـي قـارة امـريـكا الـجنوبـيه فـي بـنما كـممثلة لـلمحفل الـروحـانـي 

املــركــزي لــلواليــات املتحــدة وكــندا واالخــرى لــلمشاركــة  فــي لــجنة الــتبليغ االمــريــكيه . فــي يــنايــر عــام 1949 

شــاركــت فــي ثــالــث مــؤتــمر تــبليغي المــريــكا الــجنوبــيه عــقد فــي ســاوبــاولــو بــالــبرازيــل بــمشاركــة ســبع دول مــن 

امريكا الجنوبيه .

كــان حــضرة ولــي أمــر اهلل يــعرب دائــما عــن إعــجابــه وتــقديــره وشــكره للخــدمــات الــفذه الــتاريــخيه الــتي تــؤديــها 

هــذه الــسيده الــفاضــله لــالمــر االلــهي وقــد أرســل لــها رســالــة فــي يــنايــر عــام 1947 كــتبها ســكرتــيره جــاء فــيها 

ما يلي :  

" ان حــضرة املــولــي يــود ان يــوضــح لــكم بــان مــا كــان يــعنيه فــي بــرقــيته االخــيره بــان خــدمــاتــك ال يــضاهــيها 

سـوى هـيئة ايـادي امـر اهلل مـكونـه مـن تـسعة افـراد مـن الـذيـن سـينتخبون فـي املسـتقبل الداء مـهام ولـي االمـر 

،  هـو انـه نـظرا لـطبيعة الخـدمـات الـتي تـأدونـها  لـالمـر املـبارك وارتـباطـها الـجوهـري بـولـي االمـر فـان ذلـك ال 

يـعادلـه سـوى خـدمـات واحـد مـن هـؤالء االيـادي الـتسع  . وعـليه فـإنـك لسـت فـقط مسـتحقه أن تـصبحي أيـادي 

أمـــراهلل ، وإنـــما مـــا قـــمِت بـــه مـــن خـــدمـــات ال تـــؤديـــها ســـوى هـــذه الـــهيئة املـــكونـــة مـــن تـــسعة أفـــراد . عـــليك ان 

تــدركــي بــان مــنحك هــذا املــقام هــو لــيس تــشجيع لــك النــجاز خــدمــات فــي املســتقبل وانــما تــقديــر وعــرفــان ملــا 

قدمتيه وانجزتيه حتى االن ."

وقد ذيّل هذه الرسالة حضرة ولي امراهلل بالكلمات التاليه :  

 " ايــتها الــزمــيلة الــعزيــزه والــغالــيه : بــقلوب مــلئها الــشكر واالمــتنان ، اكــتب الــيك هــذه االســطر لــلتأكــد عــلى 

املـشاعـر الـجياشـه الـتي عـبّرُت عـنها فـي عـدة مـناسـبات وفـي عـدة بـرقـيات وايـضا إعـجابـي بخـدمـاتـكم الـرائـعه 

الــتي أنجــزت فــي ظــروف اســتثنائــيه وصــعبة ، وســتكون ثــوابــها مــضاعــفا عــند اهلل الــعلي الــقديــر . لــقد أبــليت 

بـالء حـسناً مـما يـدفـعني أن أثـّمن مـا قـمِت بـه وهـو ال شـك سيجـلب تـأيـيدات املـأل االعـلى . ان الـرتـبة الـعالـيه 

الــتي تــحتلونــها االن والــتي لــم تســبغ عــلى أي فــرد بــهائــي ايــام حــياتــه حــتى االن ، هــذه الــرتــبة ُمــنحت لــكم 

تـقديـراً وعـرفـانـاً لخـدمـاتـكم املـتعدده املـتنوعـه لـالمـر الـعزيـز االلـهي وال يـعتبر بـاي حـال حـافـزاً أو تـشجيعاً لـكم 
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للخــدمــة . فــي الــواقــع ، ان طــبيعة الخــدمــة الــتي اديــتموهــا مــؤخــراً تــضعكم ضــمن الــهيئة املــكونــة مــن تــسعة 

افـراد الـذيـن دون غـيرهـم مـن أيـادي أمـراهلل سـيكونـون عـلى ارتـباط مـباشـر ووثـيق مـع مـسئولـيات ومـهام ولـي 

أمــراهلل . انــني فــخور بــِك وأشــعر بــالــقرب ِمــنِك ُومــعجب أكــثر مــن أي وقــت مــضى مــن الــروح الــنباضــة الــتي 

تحركك . ليجزى اهلل عملك في هذا العالم والعالم االخر ملا قدمتيه من انجازات رائعة . "  

  بكل محبة وامتنان - شوقي

وطــبقا لــلرســالــة الــسابــقه فــقد عــنّي حــضرة ولــي أمــراهلل الــسيده امــيليا كــولــنز لــتكون أيــادي أمــر اهلل فــي عــام 

1947 ولــكنه ارتــأى عــدم االعــالن عــن ذلــك حــتى يــحني الــوقــت املــناســب . وفــي وقــت الحــق مــن نــفس الــسنه 

كتب حضرة املولي هذه الرساله اليها : 

" أيـتها الـزمـيلة الـعزيـزه الـغالـيه ، ان الخـدمـات واملـساعـدات والـدعـم الـذي قـدمـتيه لـي خـالل ايـامـي الـعصيبة 

واملجهــده فــي هــذا الــوقــت مــن الــسنة املــاضــية مــازال مــحفوراً فــي ذاكــرتــي مــما يــثير اعــجابــي وتــقديــري . ان 

خــدمــاتــك فــي مــجاالت اخــرى وعــبر ســنوات عــديــدة أدت الــى تــعميق شــعور املــحبة واالمــتنان لــك ، حــيث انــك 

من اماء الرحمن املميزات ومن ايادي أمره    … مع الشكر واملوده – شوقي . " 

بـعد انـتهاء الحـرب الـعاملـيه الـثانـيه سـافـرت امـيليا كـولـنز عـدة مـرات الـى اوربـا وقـد كـتب لـها حـضرة ولـي امـر 

اهلل فــي اكــتوبــر عــام 1949 الــرســالــة الــتالــية : " انــني ســعيد لــلفرصــة الــكبيره الــتي ســنحت لــك فــي تــقديــم 

الــدعــم واملــساعــدة لــالمــر الــعزيــز االلــهي وتــطوره وتــثقيف االحــباء فــي بــريــطانــيا الــعظمى وبــولــندا وســويســرا 

واملـــانـــيا . لـــقد ابـــلغت املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة فـــي كـــل مـــن املـــانـــيا وبـــريـــطانـــيا وانـــني واثـــق بـــان االحـــباء 

ســيسعدون بــلقائــكم وســتكونــي ســببا فــي حــثهم وتــشجيعهم عــن طــريــق االخــبار الــسعيده الــتي ســتنقلينها 

الـيهم نـتيجة لـخبراتـك الـواسـعة وايـضا سـتكون روحـك الـنباضـة الـتي تـدفـعك للخـدمـه فـي سـبيل االمـر املـبارك 

وســيلة لــتشجيع وتــحفيز االحــباء . ان هــذه الــرحــلة االخــيره الــتي ســتقومــني بــها لــتبليغ وتــمكني االمــر االلــهي 

فـي مـراكـز اوربـية هـامـه سـتمثل فـصالً آخـراً مـن خـدمـاتـك الـعاملـيه الـبارزه فـي سجـلك الـحافـل واملـّميز    …  

أخيك املمنون والحقيقي . شوقي " 
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أرســل حــضرة ولــي امــراهلل الــسيده امــيليا كــولــنز فــي ديــسمبر عــام 1951 الــى كــل مــن تــركــيا ومــصر النــجاز 

مــهام مــعينة . وعــندمــا حــان ســفرهــا الــى تــركــيا اصــبحت مــريــضة ولــكن لــم يــمنعها املــرض مــن املــضي ُقــُدمــا 

فـي رحـلتها الـطويـلة والـشاقـه فـي مـنتصف الشـتاء . فـي الـقاهـرة خـاطـبت االحـباء فـي جـمع غـفير فـي حـظيرة 

الـقدس ، وكـانـت مـرهـقة ومـريـضة وحـتى وقـوفـها امـام االحـباء كـان صـعباً النـها كـانـت مـصابـة بـمرض الـتهاب 

املــفاصــل ، وكــأنــه كــان اخــتباراً لــها بــأن عــليها مــن االن فــصاعــداً أن تــنسى أمــراضــها بــل تتحــمل املــصاعــب 

فــــي ســــبيل أمــــر مــــوالهــــا الــــعظيم  ولــــكنها كــــانــــت تــــتذكــــر هــــذا الــــبيان املــــبارك مــــن جــــمال الــــقدم فــــي الــــكتاب 

االقـدس : "  قـومـوا عـلى خـدمـة االمـر فـي كـل االحـوال ، انـه يؤيـدكـم بسـلطان كـان عـلى الـعاملـني 

محيطا . "  

فــي شهــر يــنايــر عــام 1951 عــينها حــضرة شــوقــي افــندي لــتكون نــائــبة رئــيس الــهيئة الــبهائــيه الــعاملــيه وطــلب 

مـــنها املجئ الـــى حـــيفا والـــسكن هـــناك . وقـــد فـــعلت ذلـــك ولـــكن فـــي الـــصيف ســـافـــرت الـــى الـــواليـــات املتحـــدة 

بــموافــقة مــن حــضرة املــولــى لــعالج مــفاصــلها واتــمام امــورهــا الــشخصيه والــتجاريــة . فــي ديــسمبر مــن الــعام  

نــفسه عــني حــضرة املــولــى أول كــوكــبة مــن حــضرات أيــادي أمــراهلل وكــان عــددهــم اثــنى عشــر شــخصا وكــانــت 

امــيليا كــولــنز واحــدة مــن هــؤالء الــنفوس الــفعالــه واملــميزه واملــقتدره الــتي اعــتبرت خــدمــة االمــر املــبارك مــرامــها 

وهــــدفــــها وغــــايــــتها فــــي الــــحياة . ومــــع تــــعيينها ايــــادي امــــر اهلل اصــــبحت اكــــثر قــــدرة عــــلى الــــعطاء والخــــدمــــة 

والـعبوديـة لـلعتبة الـسامـيه .  ان تـعيينها ضـمن أول كـوكـبة ايـادي امـر اهلل كـان تـاجـا ً وفخـرا ً لخـدمـاتـها الـفذه 

الـــتاريـــخية لـــالمـــر املـــبارك ،  وال عـــجب فـــي ذلـــك وهـــي الـــتي ســـميت بـــايـــادي امـــراهلل  قـــبل اربـــع ســـنوات مـــن 

االعـــالن الـــعام ، وهـــي الـــتي اطـــلق عـــليها حـــضرة ولـــي امـــر اهلل الـــقابـــا وتـــعابـــير مـــثل : " روحـــية ال تقهـــر مـــن 

االيـمان والـعشق " " خـدمـات ال تـعرف الـكلل "  " شـخصية مسـتقله واخـالص قـلبي "  " ان مـا تـمتازون بـه 

مـن رجـاحـة عـقل وايـمان كـبير واخـالص شـديـد كـلها تـعتبر فـي الـوقـت الـحاضـر مـن املـوجـودات الـغنية لـالمـر 

املبارك " " انكم قدوة حسنة في االخالص والوالء والتضحية في مجاالت شتى من الخدمات االمرية " .  

عـندمـا أعـلن حـضرة ولـي أمـراهلل عـن طـرح خـطة مشـروع العشـر سـنوات الـتي سـّميت بـالـجهاد الـكبير االكـبر 

الـروحـانـي فـي عـام 1953 أعـلن حـضرتـه عـن إنـعقاد أربـع مـؤتـمرات تـبليغية قـاريـة فـي الـعالـم بهـذه املـناسـبة 

الــتاريــخية ، بــحيث تــعقد فــي كــل مــن شــيكاغــو واســتوكــهولــم ونــيودلــهي وكــمباال .  وقــد مــثل الــهيكل االطهــر 

بـــعض حـــضرات االيـــادي فـــي هـــذه املـــؤتـــمرات . وبـــالنســـبة ملـــؤتـــمر شـــيكاغـــو الـــذي عـــقد مـــا بـــني 3 – 6 مـــايـــو 

1953م فقد كانت ايادي امر اهلل روحيه خانم ممثلة حضرة املولى وبمعيتها أيادي أمراهلل اميليا كولنز .
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فــي مــنتصف خــطة الــسنوات العشــر دعــا حــضرة ولــي أمــراهلل مــرة اخــرى الــى عــقد خــمس مــؤتــمرات تــبليغية 

قـاريـة احـداهـا فـي الـقارة االوربـيه لـتعقد فـي فـرانـكفورت بـاملـانـيا فـي شهـر يـولـيو 1958 وقـد عـني ايـادي امـر 

اهلل امـيليا كـولـنز لـتكون مـندوبـته . ولـكن لـالسـف وكـل االسـف ان حـضرة املـولـى قـد صـعد الـى املـلكوت االبـهى 

قبل انعقاد املؤتمر ولكن انعقد املؤتمر في املوعد املحدد له والقت اميليا كلمة مؤثرة قالت فيها :

" انــنا جــميعا بــشكل مــا مــن ورثــة حــضرة ولــي امــر اهلل . لــقد ورثــنا عــمله ، ان خــطته مــفصله ومــطروحــه ومــن 

واجـبنا تـطبيقه والـعمل بـه وعـلى كـل واحـد مـنا اتـمام دورنـا فـي خـطة الـجهاد الـكبير االكـبر الـروحـانـي ، هـذا 

مــا يــجب عــلينا ان نــعمله تخــليدا لــذكــراه الــعطره . لــتزداد مــحبتنا الــيه الــيوم اكــثر مــن أي يــوم مــضى ، ومــن 

خـالل مـحبتنا الـيه نجـذب حـبّه وعـشقه الـينا حـتى يـصل عـنايـاتـه وبـركـاتـه الـى اعـمالـنا ومـجهوداتـنا . عـلينا ان 

ال نخيب امله مثلما هو لم يخيب املنا قط ، وعلينا ان ال ننساه حيث انه لم ينسنا اطالقا . "   

عـينها حـضرة املـولـى لـتكون مـندوبـته فـي مـراسـم وضـع حجـر االسـاس لـبناء مشـرق االذكـار فـي فـرانـكفورت 

بــاملــانــيا وقــد تــحقق ذلــك فــي 20 نــوفــمبر 1960م عــندمــا وضــعت حجــر االســاس ووضــعت فــيه بــعض الــتراب 

املقدس من الروضة املباركه لحضرة بهاء اهلل . 

بــعد االيــام الحــزيــنة والــعصيبه الــتي أعــقبت وفــاة حــضرة ولــي امــر اهلل عــام 1957  كــان عــزاء أمــيليا كــولــنز 

الــوحــيد هــو الــكلمات الــنافــذة الــتي قــالــها حــضرة املــولــى لــها قــبل أن يــغادر حــيفا فــي حــزيــران عــام 1957 ،   

فـفي ذلـك الـيوم امـسك بـيدهـا ونـظر الـيها بـنظرة ثـاقـبه وقـال لـها : " ال تحـزنـي يـا مـيلي " . قـالـت امـيليا بـأن 

هــــذه الــــكلمات كــــانــــت تــــرن فــــي اذنــــها دومــــا ً ، وكــــان مــــحيا الــــهيكل االطهــــر فــــي خــــاطــــرهــــا ، وابــــتسامــــته ال 

تـفارقـها ، ولـم يـكن ذلـك سـوى عـضدا وسـاعـدا لـها فـي االسـتمرار فـي خـدمـاتـها لـالمـر الـعزيـز االلـهي ولـم تـكن 

تعلم بان الحزن سيأتيها في القريب العاجل وان مفارقتها له ستكون ابدية في هذا العالم . 

بــعد شهــر عــاد حــضرة املــولــى الــى حــيفا ومــن ثــم فــي يــوم 20 اكــتوبــر 1957 غــادر الــى لــندن لــتكون اخــر 

رحــلة لــه دون ان يــرجــع مــنها . كــانــت امــيليا كــولــنز فــي حــيفا وتــمارس عــملها كــأيــادي امــر اهلل ونــائــبة لــرئــيس 

الــهيئه الــبهائــيه الــعاملــيه الــتي اســسها حــضرة املــولــى عــام 1951م . ولــم تــكن تــعلم بــانــها ســوف لــن تــلتقى 

بــموالهــا الــعزيــز بــعد االن . تــوفــى حــضرة املــولــى يــوم 4   نــوفــمبر 1957 وقــد أرســلت أيــادي أمــراهلل روحــيه 

خـانـم بـرقـيه مـن لـندن الـى حـيفا بهـذا الـخصوص وتـم اخـبار املـجتمع الـبهائـي الـعاملـي بهـذا املـصاب الجـلل . 

هـذا الـخبر كـان صـدمـة كـبيره المـيليا كـولـنز الـتي لـم تسـتطع ان تتحـمل حـيث غـادرت فـورا الـى لـندن لـتكون 

الــى جــانــب روحــيه خــانــم فــي حــزنــها . وقــد شــاركــت فــي مــراســم تــشييع جــثمان حــضرة ولــي أمــراهلل وعــادت 
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الـى حـيفا مـع بـاقـي حـضرات االيـادي لـيقرروا مـا يـجب عـمله فـي هـذه املـرحـلة الـحساسـة والحـرجـة مـن تـاريـخ 

االمر املبارك . 

فـور وصـول حـضرات االيـادي الـى حـيفا قـامـوا بـتعيني خـمسة افـراد مـن بـينهم لـيقومـوا بـمعايـنة مـكتب وخـزيـنة 

وأمـانـة سـر حـضرة ولـي أمـراهلل ويـقفلوا املـكان بـالـشمع االحـمر عـليه لـيعرفـوا فـيما بـعد ان كـان حـضرة املـولـى 

قـد تـرك وصـية ام ال ؟ وكـانـت امـيليا كـولـنز مـن بـني هـؤالء الخـمسة وقـامـوا بـاصـدار بـيان رسـمي بـتاريـخ 15 

نوفمبر 1957 اعلنوا فيه عن ادائهم للمهام املوكولة اليهم ووقعوا عليه .   

وفــيما بــعد قــام حــضرات االيــادي بــتعيني تــسعة فــيما بــينهم لــفتح االخــتام والــبحث عــن وصــية حــضرة شــوقــي 

افـندى واالعـالن عـنها . وكـانـت امـيليا كـولـنز واحـدة مـن هـؤالء الـتسعة الـذيـن قـامـوا بهـذه املـهمة وهـم : روحـية 

خـانـم  - يـوغـو جـياكـري  - هـوراس هـولـي  - مـاسـون ريـمي  - لـوري ايـواس  - مـوسـى بـنانـي  - امـيليا كـولـنز  

- حسن باليوزي  - علي محمد ورقا . 

 فـــي 19 نـــوفـــمبر 1957  اعـــلنت الـــهيئة عـــن عـــدم وجـــود ايـــة وصـــية لـــحضرة ولـــي امـــراهلل وفـــي 25 نـــوفـــمبر 

1957 اصـدر جـميع حـضرات االيـادي بـيانـاً تـاريـخياً أعـلنوا فـيه لـقاطـبة الـبهائـيني فـي الـعالـم عـن عـدم وجـود 

وصـــية أو ذريـــة لـــحضرة ولـــي أمـــراهلل وعـــدم امـــكانـــيته مـــن تـــعيني مـــن هـــو بـــعده نـــظرا ألن حـــضرات االغـــصان 

( املنتســبني لــحضرة بــهاء اهلل ) كــانــوا قــد تــوفــوا وعــدد مــنهم نــقض العهــد واملــيثاق فــاصــبحوا مــن الــناقــضني 

وبـالـتالـي لـم يـكن بـاسـتطاعـة حـضرة املـولـى تـعيني مـن يخـلفه ولـكن هـذا االمـر مـتروك لـبيت الـعدل االعـظم لـكي 

يـقرر فـي شـأنـه عـندمـا يـتأسـس فـي املسـتقبل . قـام جـميع حـضرات االيـادي السـبعه والعشـرون بـالـتوقـيع عـلى 

هــذه الــوثــيقة الــتاريــخية ، ثــم قــامــوا بــتعيني  بــتعيني تــسعة أيــادي فــيما بــينهم الدارة شــئون الــجامــعة الــبهائــيه 

الـعاملـيه لـحني تـأسـيس بـيت الـعدل االعـظم ، وكـانـت امـيليا كـولـنز واحـدة مـن هـؤالء الـتسعة وهـم : روحـيه خـانـم  

- امــيليا كــولــنز  - مــيسون ريــمي  - عــلي اكــبر فــروتــن  - جــالل خــاضــع   - الــبرت مــولــشكل   - لــوري ايــواس  

- جون فارابي  - يوغو جياكري . 

خـــالل فـــتره عـــضويـــتها لـــهيئة أيـــادي أمـــراهلل املـــقيمة فـــي االرض االقـــدس كـــانـــت دؤوبـــة ونشـــطه كـــعادتـــها فـــي 

ادارة شــئون الــجامــعة الــبهائــيه الــعاملــيه وحــريــصة عــلى لــقاء الــزائــريــن واملــهاجــريــن وتــشجيعهم عــلى الخــدمــة 

والــعطاء عــلى الــرغــم مــن اعــتالل صــحتها احــيانــا ، وكــان محــط نــظرهــا دومــا ً الــبيان الــتالــي الــذي كــتبه لــها 

حــضرة املــولــى فــي عــام 1924 : "  … ان مــن واجــبنا بــل ومــما نــمتاز بــه ان نــترجــم مــا نــكنّه المــرنــا الــعزيــز 

من محبة واخالص الى افعال واعمال تؤدي الى خير البشرية وسعادتها    … " 
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ومـع كـبر سّــــــنها ازدادت صـحتها سـوءاً ، ولـكنها كـانـت حـريـصة عـلى حـضور جـميع اجـتماعـات الـهيئه الـتي 

كــانــت تــعقد فــي الــبهجه وبــالــذات فــيما يــتعلق بــطريــقه انــتخاب بــيت الــعدل االعــظم االلــهي . ومــا كــان مــثيراً 

انـها شـوهـدت عـلى كـرسـي متحـرك تـذهـب وتـأتـي لـالجـتماعـات . وفـي آخـر يـوم فـي حـياتـها أرسـلت بـرقـية الـى 

املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــده تــقدم فــيه املــساعــدة ألحــد املــهاجــريــن وعــليه فــقد كــانــت مــصداقــاً 

لــبيان حــضرة بــهاء اهلل : " ايـاكـم ان يـمنعكم الـدنـيا ومـا فـيها عـما قـّدر لـكم فـي سـماء عـز رفـيعا ، 

فــاشــدد ظهــرك لــنصر اهلل وأمــره ثــم لخــدمــة اهلل وعــزّه وكــذلــك يــأمــرك قــلم الــعز مــن جــبروت عــز 

منيعا . "  

فــي ظــهيرة يــوم االول مــن شهــر يــنايــر عــام 1962 وبــينما كــانــت تــحتضن أمــة الــبهاء روحــيه خــانــم صــعدت 

روح امـيليا كـولـنز إلـى بـارئـها لتسـتقر إلـى االبـد فـي رحـاب املـلكوت االبـهى مـع االولـياء والـصديـقني مـن حـملة 

رايـة املـحبة والـوفـاء ألمـر حـضرة بـهاءاهلل .  أجـرى لـها مـراسـم تـشييع جـنازة جـميل ورائـع بـما يـليق بـمكانـتها 

السامية وقد دفنت في املقبرة البهائيه على سفح جبل الكرمل . عليها رضوان اهلل وبهائه .

ومــع صــعودهــا ارســلت هــيئة ايــادي امــر اهلل الــبرقــية الــتالــية الــى املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلواليــات املتحــده 

االمريكيه : 

"  بـقلوب مـلئها الحـزن واالسـى يـرجـى اطـالع قـاطـبة الـبهائـيني فـي الـعالـم عـن وفـاة املـحسنة الـالمـعة أيـادي 

أمـراهلل الـعزيـزه امـيليا كـولـنز . إن دعـمها املسـتمر ومـحبتها واخـالصـها لـولـي أمـراهلل خـالل احـلك الـفترات مـن 

تــــاريــــخ حــــياتــــه أدت إلــــى شــــمولــــها اللــــطاف وعــــنايــــات الــــهية فــــريــــده ومــــحبة قــــلبيه عــــميقه مــــن حــــضرة املــــولــــى 

واحـترامـه وثـقته ملـا قـامـت بـه مـن خـدمـات لـلمركـز الـبهائـي الـعاملـي . ال يـمكن ان نـنسى كـل خـدمـة قـدمـتها فـي 

كـــل مـــجال مـــن الـــفعالـــيات الـــبهائـــيه . مـــن ضـــمن تـــبرعـــاتـــها الـــكبيرة شـــراء أرض مشـــرق االذكـــار عـــلى جـــبل 

الـكرمـل ، وتـبرعـها الـسخي لـالسـراع فـي بـناء ام املـعابـد فـي أربـع قـارات ، وحـيازة حـظائـر الـقدس املـركـزيـة 

واالوقـاف االمـريـة ودعـمها املسـتمر ملـشاريـع الـتبليغ املحـلية والـعاملـية . يـرجـى دعـوة كـافـة املـحافـل الـروحـانـية 

املـركـزيـة لـعقد جـلسات تـأبـني عـلى شـرفـها فـي كـافـة مـشارق االذكـار تخـليداً لهـذه الـقدوة الـحسنه ، وتـمجيداً 

لخدماتها املستمرة التي واظبت عليها حتى آخر نفس في حياتها . "    
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