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تقدير وعرفان
ألمة البهاء روحيه خانم
شكر وتقدير
ل SSم ي SSكن ب SSاس SSتطاع SSتى ك SSتاب SSة ه SSذا ال SSكتاب وإخ SSراج SSه ع SSلى ش SSكله ال SSحال SSى دون امل SSساع SSدة ال SSهام SSة ل SSلسيده ن SSل
ك SSول SSدن  Nell Goldenال SSسكرت SSيرة ال SSعزي SSزة وامل SSوث SSوق SSة ألم SSة ال SSبهاء ال SSتى ق SSام SSت ب SSعمل ب SSحث دق SSيق ف SSى
املسSS Sتندات واالوراق املSS SوجSS Sوده حSS Sول حSS Sياة الحSS Sرم املSS Sبارك والSS Sتى أدت الSS Sى ذكSS Sر حSS SقائSS Sق عSS SديSS Sدة فSS Sى هSS Sذا
الSSكتاب  ،كSSما قSSامSSت الSSسيده كSSولSSدن بSSطباعSSتها بSSهمة عSSالSSيه .كSSما أود أن أعSSرب عSSن عSSميق شSSكرى وتSSقديSSرى
Sقيمه فSS Sى تحSS SريSS Sر هSS Sذا الSS Sكتاب ولSS Sلسيد اودرى مSS SاركSS Sوس
البSS Sنتى الSS SعزيSS Sزه بSS Sهية نSS SخجوانSS Sى ملSS SساعSS SدتSS Sها الّ S S
 Audrey Marcusعلى تصميمه لغالف الكتاب .

مالحظة :
ان املSواضSيع املSنشوره فSى هSذا الSكتاب أخSذت مSن االوراق الSخاصSة ألمSة الSبهاء روحSيه خSانSم ولSكن لSالسSف ،
ل SSم نج SSد ح SSتى ت SSاري SSخه ال SSرس SSال SSة االص SSليه ل SSلسيده م SSى م SSاك SSسوي SSل امل SSرس SSلة إل SSى ال SSسيده  /اك SSنس ال SSكسندر
 Agnes AlexanderواملSشار الSيها فSى صSفحة  6 – 4مSن الSكتاب  .ولSكن مSحتوى تSلك الSرسSالSة عSلى درجSه
كSبيره مSن املSصداقSيه واملSعقولSية فSى الSطرح نSظرا لSتوافSقها فSى املSواضSيع الSهامSه مSع املSالحSظات الSتى وجSدت
فى مذكرات ميرزا على اكبر نخجوانى .

٣

املقدمه
فSى الSتاسSع عشSر مSن شهSر كSانSون الSثانSى ) يSنايSر ( مSن عSام  2000مSيالدى رحSلت سSيدة مSن هSذا الSعالSم .
لSSقد كSSانSSت مSSميزه  ،ومSSع وفSSاتSSها يSSكون قSSد طSSويSSت صSSفحة مSSن الSSتاريSSخ وانSSتهى فSSصل مSSنه  .وعSSندمSSا تSSم دفSSن
جSثمان أمSة الSبهاء روحSية خSانSم بSعد ايSام مSن وفSاتSها  ،كSان مSكان الSدفSن الSذى اخSتاره لSها بSيت الSعدل االعSظم
مSSكانSSا مSSميزا ايSSضا  .ان مSSرقSSدهSSا ال يSSقع عSSلى سSSفح جSSبل الSSكرمSSل بSSني املSSراقSSد املطهSSره لSSلورقSSة املSSباركSSة الSSعليا
وبSاقSى افSراد الSعائSله املSقدسSه لSحضرة بSهاء اهلل  .كSما ان مSرقSدهSا ال يSقع فSى املSقبرة الSتى تSضم املSتصاعSديSن
الSى اهلل مSن االحSباء الSذيSن تSوفSوا فSى املSركSز الSعاملSى خSالل الSعقود الSعديSده املSاضSيه  ،ولSكن يSبدو ان مSرقSدهSا ،
مSSثلما هSSو مSSوقSSعها فSSى الSSتاريSSخ  ،قSSد اخSSتاره لSSها حSSضرة ولSSى امSSر اهلل ويSSقع فSSى حSSديSSقه جSSميله  .وفSSى طSSرفSSى
هSذه الحSديSقه يSقع بSناءان لSهما ارتSباط بSشخصني هSامSني فSى حSياتSها وهSما والSدتSها مSى مSاكSسويSل وولSى امSر
اهلل املSSحبوب  .ان مSSرقSSدهSSا املSSنور يSSقع فSSى حSSديSSقة صSSغيره مSSقابSSل مSSنزل حSSضرة عSSبد الSSبهاء وهSSو املSSنزل الSSذى
سكنت فيه ملدة ثالثة وستني عاما وتركت بصماتها عليه .
وعSSلى الSSرغSSم مSSن ان مSSكان دفSSنها قSSد بSّ Sني لSSنا مSSكانSSتها فSSى الSSتاريSSخ ولSSكن يSSبدو صSSعبا تحSSديSSد وشSSرح الSSحياة
الSغنية بSالSعطاء واملSتنوعSة لSلسيده مSارى مSاكSسويSل الSتى مSنحت اسSم ولSقب أمSة الSبهاء روحSية خSانSم بSواسSطه
زوجSها وولSى أمSرهSا الSعزيSز  .إن الSوقSت لSم يSحن بSعد لSفهم الSقيمة الSحقيقيه لخSدمSاتSها لSلعالSم الSبهائSى كSما إن
قSدراتSنا مSازالSت محSدودة لSتقييم املSظاهSر املSختلفه املSتميزه لSشخصيتها  .واذا اردنSا فSى الSوقSت الSحاضSر ان
نكتب سيرة حياتها فقد نسلك جانبني احدهما املبالغة واالخرى التقليل فى التقدير.
ب SSال SSتاك SSيد ال اع SSتبر ن SSفسى ك SSات SSبة  ،وال ي SSمكن أن أتج SSرأ وأص SSف ن SSفسي ك SSكات SSبة ل SSسيرة ح SSياة ش SSخصية ذات
حSيويSة وقSويSة مSثل أمSة الSبهاء  .ولSكن نSظرا للشSرف الSكبير الSذى حSظيب بSه مSن مSرافSقتى لSها ملSدة اربSعني عSامSاً
ومSSعرفSSتى بSSها وعSSلمى بSSالSSطرق الSSتى تSSرغSSب روحSSيه خSSانSSم ان تSSعرف نSSفسها وتSSبدى ذاتSSها فSSقد شSSعرت بSSبعض
املسئوليه من اجل القيام بمحاولة اوليه ومتواضعة بهدف استعراض حياتها بشكل مختصر.
ان الSكتيب الSذى بSني ايSديSكم يSتكون مSن ثSالثSة اجSزاء وهSو مSلخص لSحياتSها حسSب التسSلسل الSزمSنى لSالحSداث
والSوقSائSع .هSذه االجSزاء تSبدأ مSن والدة مSارى مSكسويSل حSتى االعSوام االخSيرة لSروحSيه خSانSم وهSى تSضم ايSام
ح SSيات SSها االول SSى ث SSم س SSنوات زواج SSها م SSن ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى واخ SSيرا س SSنوات SSها االخ SSيرة ف SSي الخ SSدم SSات
واالسفار .
ان املSSشاهSSد الSSتي تSSحيط بSSمرقSSدهSSا املSSبارك تSSعكس أيSSضا عSSلى مSSدى تSSأثSSيرات حSSياتSSها الSSواسSSعة  .فSSعلى جSSهة
مSSن مSSحيط مSSرقSSدهSSا يSSقع بSSيت الSSزائSSريSSن الSSقديSSم حSSيث الSSغرفSSة الSSتي سSSكنت فSSيها والSSدتSSها تSSطل عSSلى مSSرقSSدهSSا
الشSريSف  .وعSلى الSجهة االخSرى تSطل غSرفSة طSعام املSنزل رقSم  10فSى شSارع هSابSارسSيم حSيث كSانSت تجSلس
ب SSجوار ح SSضرة ول SSي أم SSراهلل ط SSوال س SSنوات زواج SSها  .وف SSى امل SSقاب SSل م SSنزل ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء  ،م SSنزل زاخ SSر
بSعبق الSتاريSخ  ،شSاهSد عSلى املSعانSاة والSرحSيل  ،مSنزل مSألتSه بSالSحياة والSبهجة وحSظى فSيها مSن قSابSلتهم فSي
أركان املعمورة بكرم ضيافتها .
٤

انSها قSصة حSياة مSتعددة الSجوانSب ذات أبSعاد كSثيرة  .وال شSك بSان هSناك افSرادا اكSثر كSفاءة مSنى سSيكشفون
جSوانSب اخSرى مSن حSياتSها مسSتقبال وسSتتضح تSلك الSجوانSب واالبSعاد بSشكل افSضل مSما فSعلته الSيوم  .وعSلى
الرغم من بساطة ونقص هذا الكتيب فاننى ارغب فى تقديمه إليها مع خالص حبى .
فيوليت نخجوانى

حيفا – اغسطس 2000م
فى ذكرى التسعني مليالد أمة البهاء روحيه خانم
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مقدمة املترجم
ان وف SSاة أم SSة ال SSبهاء روح SSية خ SSان SSم أح SSدث SSت ص SSدم SSة ك SSبيرة ل SSقاط SSبة أت SSباع ح SSضرة ب SSهاءاهلل ف SSي ال SSعال SSم وع SSلى
االخSص أولSئك الSذيSن عSرفSوهSا عSن قSرب وشSعروا بSمحبتها وعSرفSوا شSخصيتها الSفذة الSتي سSوف لSن تSتكرر فSي
الSSدور الSSبهائSSي  .ان فSSقدانSSها قSSد أوجSSد فSSراغSSا كSSبيرا فSSي الSSعالSSم الSSبهائSSي  ،فSSهي شSSخصية عSSاشSSت مSSع ولSSي
أمSSرنSSا املSSحبوب ملSSدة عشSSريSSن سSSنة وشSSاركSSته احSSزانSSه وأفSSراحSSه وشهSSدت مSSراحSSل تSSطور االمSSر االلSSهي فSSي عهSSده
الذي صادف بداية عصر التكوين.
لSقد وصSفها حSضرة ولSي أمSراهلل بSقولSه  " :انSت مSعينتي " و " انSت درعSي " وأيSضا " انSت شSريSكتي الSتي ال
يSفتر لSها عSزم فSي مSساعSدتSي فSي املSهام الSشاقSة املSلقاة عSلى عSاتSقي " ومSن ثSم قSرر فSي عSام  1952تSرقSيتها
ال SSى م SSقام أي SSادي أم SSراهلل وذل SSك اث SSر وف SSاة وال SSده SSا امل SSاج SSد  .وق SSد أش SSار ب SSيت ال SSعدل االع SSظم ال SSى خ SSدم SSات SSها
ال SSتاري SSخية ب SSال SSكلمات ال SSتال SSية  " :ان ات SSباع ح SSضرة ب SSهاءاهلل خ SSالل ال SSقرون ال SSقادم SSة س SSيتذك SSرون دوم SSا وب SSكل
اع SSجاب وت SSقدي SSر ن SSوع SSية الخ SSدم SSات ال SSتي أدت SSها ب SSكل ق SSدرة واق SSتدار وم SSا ف SSعلته م SSن أج SSل ح SSفظ وح SSماي SSة وت SSبليغ
وترويج أمراهلل " .
ومSSا دفSSعني الSSى تSSرجSSمة هSSذا الSSكتاب هSSو رغSSبتي فSSي أن يSSتعرف االحSSباء الSSعرب الSSناطSSقون بSSلغة الSSضاد عSSلى
بSSعض جSSوانSSب حSSياة أيSSادي أمSSراهلل روحSSية خSSانSSم ويSSتعرفSSوا عSSن قSSرب عSSلى تSSلك الSSشخصية الSSفريSSدة فSSي تSSاريSSخ
االم SSر امل SSبارك ال SSتي ت SSرك SSت ب SSصمات ال ت SSنسى  .وتج SSدر االش SSارة ال SSى ان ال SSفضل ي SSعود ب SSال SSطبع ال SSى ال SSسيدة
الSSفاضSSلة  /فSSيولSSيت نSSخجوانSSي الSSتي قSSامSSت مSSشكورة فSSي تSSألSSيف هSSذا الSSكتاب وهSSي الSSتي صSSاحSSبت أمSSة الSSبهاء
ملSدة أربSعني سSنة واملSطلعة عSلى جSوانSب عSديSدة مSن حSياتSها  .أمSا زوجSها الSعزيSز الSسيد  /عSلي نSخجوانSي فSهو
ش SSخصية ع SSامل SSية غ SSنية ع SSن ال SSتعري SSف  ،وك SSان ل SSه دور ك SSبير ف SSي ت SSشجيعي وت SSرغ SSيبي ف SSي ت SSرج SSمة ه SSذا ال SSكتاب
واخراجه الى حيّز الوجود باسرع وقت ممكن  ،فاقدم لهما كل الشكر والتقدير .
ك SSما أق SSدم ش SSكري وام SSتنان SSي ل SSلسيد /م SSمدوح روح SSان SSي ال SSذي ق SSام ب SSمراج SSعة ال SSترج SSمة وم SSطاب SSقتها م SSع االص SSل
وتSSعديSSل بSSعض الجSSمل والSSعبارات وابSSداء مSSالحSSظاتSSه الSSقيمة الSSتي أخSSذت بSSعني االعSSتبار  ،فSSله مSSني كSSل مSSحبة
وتقدير .
عبدالحسني فكري
آب/أغسطس 2005
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الفصل االول  -السنوات االولى
ول SSدت م SSارى س SSاث SSرالن SSد م SSاك SSسوي SSل ف SSى ال SSثام SSن م SSن شه SSر اب  /اغس SSطس م SSن ع SSام 1910م ف SSى مس SSتشفى
هSSانSSيمان  HahnemannوالSSذى عSSرف فSSيما بSSعد بمسSSتشفى فSSيفث افSSنيو  F ifth AvenueفSSى مSSديSSنة
نSيويSورك  .وقSد اثSار خSبر والدتSها سSعادة كSبيره بSني الSجامSعة الSبهائSيه فSى امSريSكا الSشمالSيه نSظرا ألن الSسيده
مSى بSول  May BollesومSنذ ايSمانSها بSحضرة بSهاء اهلل كSانSت مSعروفSة ومSحبوبSه بSني جSميع املSؤمSنني االوائSل
حSSيث كSSانSSت مSSن الSSحواريSSني املSSميزيSSن لSSحضرة عSSبد الSSبهاء  .امSSا زوجSSها الSSسيد  /سSSاثSSرالنSSد مSSاكSSسويSSل فSSقد
ك SSان م SSهندس SSا م SSعماري SSا ب SSارع SSا ف SSى ك SSندا وك SSان ل SSهم م SSنزال ف SSى م SSدي SSنة م SSون SSتري SSال م SSفعما ب SSال SSحيوي SSه وال SSنشاط
الSSروحSSانSSى والSSثقافSSى  .وقSSد نشSSر الSSخبر الSSتالSSى فSSى مجSSلة ) نجSSم مSSن الSSغرب (  S tar of the westفSSى
عSددهSا رقSم  9مSن املجSله االول الSصادر بSتاريSخ  20اب  /اغسSطس  " :ولSد طSفل صSغير لSيبارك مSنزل الSسيد
والSSسيده ولSSيم سSSاثSSرالنSSد مSSاكSSسويSSل مSSن مSSونSSتريSSال بSSكندا " وقSSد قSSرأ االحSSباء هSSدا الSSخبر مSSما ادى الSSى اثSSارة
الSSشوق والSSشغف بSSينهم  ،ال شSSك بSSأن هSSناك الSSعديSSد مSSمن عSSبروا عSSن سSSعادتSSهم وتSSهانSSيهم وارسSSلوا امSSنياتSSهم
القلبيه.
وع SSندم SSا ذك SSر م SSرك SSز العه SSد وامل SSيثاق ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء ال SSكلمات ال SSتال SSيه ف SSى ل SSوح ل SSه م SSؤرخ  2اذار  /م SSارس
 1911مخاطبا السيده مى ماكسويل كانت مارى لم تتجاوز السبعة اشهر :
" فSى حSديSقه الSحياة تSفتحت وردة جSميله عSطرة  ،عSليك ان تSربSيها تSربSية الSهيه حSتى تSصبح بSهائSيه حSقيقيه ،
وجSاهSدى حSتى يSصلها روح الSقدس  " .ال شSك ان هSذا الSلوح املSبارك هSو اعSظم تSأيSيد وعSنايSة حSصلت عSليه
هSذه الSسيدة الSفاضSله بSالنسSبة البSنتها  .امSا الSظروف الSتى احSاطSت بSميالد طSفلتها الSصغيره يSمكن تشSبيهها
بSSحكايSSات الSSجن والSSخيال  .فSSمنذ اوائSSل هSSذا الSSقرن تSSكررت قSSصة والدتSSها وانتشSSرت بSSصوره اصSSبحت ال تSSمثل
الSSحقيقة  ،ولSSكن تSSحكى لSSنا الSSسيده مSSى مSSاكSSسول حSSقيقة هSSذه الSSقصة فSSى رسSSالSSة كSSتبتها الSSى الSSسيده اكSSنس
الكسندر بتاريخ  7ايار  /مايو من عام  1910حيث جاء ما يلى :
عزيزتى اكنس
} اسSتلمت جSميع رسSائSلك … .ال بSد انSك تSعجبت كSيف يSمكن ان ابSقى صSامSتة عSلى الSرغSم مSن كSل مSحبتك
ولSطفك ولSكنك سSتعرفSني السSبب عSندمSا اقSول لSك بSانSنى كSنت فSى غSايSة الSتعب والSضعف الSجسمى خSالل هSذا
الشتاء ولهذا لم استطع الكتابة أو بذل اى مجهود .
ومSSنذ اكSSثر مSSن عSSام وعSSندمSSا كSSنت فSSى مSSديSSنة عSSكا وفSSى إحSSدى االمSSسيات وعSSند الSSغسق مSSررت بSSمنزل حSSضرة
عSبد الSبهاء بSصحبة إبSنته روحSا خSانSم  ،وكSنت أحSمل بSني ذراعSى ابSنتها الSصغيره  .فSجأه رأيSت مSوالى الSعزيSز
الSغصن االعSظم واقSفا امSام الSباب ونSاظSرا الSى بSاهSتمام ثSم قSال  :هSل تSحبني ذلSك الSطفل ؟ قSلت  :طSبعا انSنى
اح SSبه  .وب SSعد ب SSره SSه ق SSال ح SSضرة امل SSول SSى  :ت SSعال SSى  ،ت SSفضلى  .دخ SSلت امل SSنزل ووق SSفت ام SSام غ SSرف SSته وال SSطفل ب SSني
ذراع SSى وروح SSا خ SSان SSم واق SSفه ب SSجان SSبى  .ن SSظر ال SSينا ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء ث SSم ق SSال ل SSى  :ه SSل ت SSودي SSن ان ت SSرزق SSى
بSطفل ؟ قSلت لSه ؟ سSأكSون سSعيدة لSو رزقSت بSطفل  .ثSم قSال  " :هSل تSعرفSني ملSاذا لSم تSرزقSى بSطفل حSتى االن ؟
٧

ألنSك اخSترت لSتكونSى خSادمSة ألمSر اهلل  ،انSك مSدعSوة لخSدمSه اهلل  ،لSم يSكن مSمكنا ان تSرزقSى بSطفل ألن وقSتك قSد
خصص لخدمة أمر اهلل  .هذا هو السبب الوحيد  ،هذا هو السبب الوحيد " .
كSSنت واقSSفة امSSامSSه ورأسSSى مSSنحنية وبSSعد بSSرهSSة مSSن الSSسكوت قSSال حSSضرتSSه  :تSSكلمى  ،هSSل تSSريSSديSSن طSSفال ؟ ان
Sتار مSا يSختاره اهلل سSبحانSه وتSعالSى ،ال
الSخيار لSك .ثSم نSظرت الSيه بSقلب طSافSح بSاملSحبة والسSرور وقSلت  " :أخ ُ
خSيار لSى سSواه "  .وعSلى الSرغSم مSن بSساطSة هSذه الSكلمات اعSتقدت بSانSنى سSوف لSن اصSبح أ ّSمSا فSى يSوم مSا .
عSSندئSSذ جSSاءنSSى حSSضرة عSSبد الSSبهاء بسSSرعSSه واخSSذنSSى بSSاالحSSضان بSSكل مSSحبه وسSSرور وقSSال  " :هSSذا هSSو الSSخيار
الSSصحيح  ،ارادة اهلل هSSو االخSSتيار الSSصحيح" .ومSSن ثSSم اخSSذ يSSمشى ذهSSابSSا وايSSابSSا فSSى الSSغرفSSه ثSSم اضSSاف " :
سSSأدعSSو اهلل ان يSSبعث بSSماهSSو خSSير لSSك  .تSSأكSSدى مSSن هSSذا بSSان اهلل سSSيرسSSل بSSما هSSو خSSير لSSك  .لSSقد كSSرر هSSذه
الجملة عدة مرات .
وب SSذل SSك ان SSتهى ه SSذا املشه SSد ال SSذى ال ي SSمكننى ان ان SSساه وال ي SSمكننى ان اص SSف ح SSقيقته  ،ل SSقد ك SSان SSت ه SSناك
اهSSمية كSSبيره لSSتلك اللحSSظات وكSSان هSSناك جSSوا مSSن الجSSمال والSSتقديSSس سSSائSSدا فSSى تSSلك الSSغرفSSه الSSصغيره وكSSأن
الSروح قSد اسSتسلمت فSى مSحضر مSوالهSا و سSيدهSا  .ان غSروب الSشمس الSهادئ قSد امSتزج مSع عSبير الSطهاره
والسالم للملكوت االلهى .
امSSا بSSالنسSSبة لSSلمولSSى الSSعظيم  ،فSSما الSSذي يSSمكن قSSولSSه ؟ فSSقد كSSان مSSصدرا لSSلمحبة الSSصادقSSه الSSنابSSعة مSSن وجSSهه
ومSن صSوتSه ومSن عSينه ومSن ملSساتSه  .ان مSحبته كSانSت خSالSصة لSدرجSة يSمكن الSشعور بSها وكSانSت شSديSده لSدرجSه
ال SSوف SSاء ل SSها  .ك SSان ي SSأم SSل ال SSخير ل SSى وللج SSميع وان ال SSخير وال SSسعاده ال ي SSأت SSيان م SSن ال SSشهوات ال SSنفسيه وال م SSن
الSSرغSSبات الجسSSديSSه وال مSSن تSSفتح وردة االمSSومSSه  ،وانSSما مSSن اسSSتسالم الSSنفس لSSبارئSSها عSSز وجSSل وهSSى الSSوسSSيلة
الوحيده للوصول الى اعلى مراتب االنقطاع والتقديس واالشتعال بنار املحبه االلهيه االبديه .
ان مSا ذكSرتSه يSا عSزيSزتSى اكSنس هSو مشهSد واحSد مSن تSلك االيSام الSروحSانSية املSثالSيه لSلملكوت االلSهى وفSى الSوقSت
املSSناسSSب سSSأحSSكى لSSك بSSقية الSSقصه … .ان تSSلك االيSSام كSSانSSت ايSSامSSا ً خSSالSSده وهSSى أسSSمى بSSكثير مSSن أيSSامSSنا
هSSذه وأتSSمنى أن تSSحصلى أنِ S
Sت وجSSميع االحSSباء عSSلى نSSصيب مSSن تSSلك الSSثمار املSSقدسSSه  .واالن يSSا عSSزيSSزتSSى أودّ
ان أفSشى ل ِSك سSرا وهSو تSكملة ملSا قSلته ل ِSك  .ان مSوالى الSعزيSز قSد وهSب خSادمSته مSا هSو فSوق كSل امSالSها  ،حSيث
ان ام SSطار س SSحاب رح SSمته ق SSد ه SSطلت ع SSلى ب SSذرة ال SSحياة وس SSيول SSد ذل SSك ال SSطفل ال SSذى َو َهSSبه ل SSى ول SSزوج SSى خ SSالل
Sت قSSويSSة ولسSتُ
االشهSSر الSSقليلة الSSقادمSSة إن شSSاء اهلل  ،والSSتمس الSSدعSSاء مSSنكم لSSى ولهSSذا الSSطفل حSSيث انSSنى لسُ S
Sعت عSلى االرض بشSدة فSى هSذا الشSتاء  .انSنى لSم اقSل
شSابSة واعSانSى مSن بSعض املSشاكSل الSجسميه  ،فSقد وق ُ
ِ
بانك ستحافظني عليه {.
أردت أن تعرفيه
السر وال حتى املقربني ولكنى
لالحباء هذا
واعرف
ُ
ُ
ّ
أطSاعSت مSى مSكسويSل أوامSر مSوالهSا املSحبوب وجSاهSدت فSى تSربSية ابSنتها الSغالSيه املSمنوحSه لSها مSن اهلل الSعلى
الSSقديSSر طSSبقا لSSلتعالSSيم االلSSهية وحسSSب تSSوجSSيهات حSSضرة عSSبد الSSبهاء  .لSSقد سSSعت مSSى مSSكسويSSل كSSثيرا حSSتى
تSكبر وتSترعSرع الSطفله مSارى لSتصل وتSصبح " بSهائSيه حSقيقية " حSتى يSمكن لSها ان تكتسSب " روح الSقدس "
كما وعد حضرة املولى .
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قSSبل عSSدة سSSنوات أرتSSنى أمSSة الSSبهاء صSSورة بSSاالبSSيض واالسSSود صSSغيره كSSانSSت قSSد وجSSدتSSها فSSى ألSSبو ًمSSا لSSلصور
ُوج َ Sد فSSى درج مSSكتب حSSضرة ولSSى امSSر اهلل بSSعد وفSSاتSSه  .كSSان حSSضرتSSه قSSد وضSSع صSSورا ملSSارى مSSاكSSسويSSل مSSن
الSSطفولSSة حSSتى سSSن الحSSداثSSة واملSSفضله لSSه فSSى هSSذا االلSSبوم ومSSن بSSينهم صSSورة لSSها فSSي الSSخامSSسة مSSن عSSمرهSSا .
حول هذه الصوره كتبت السيده مى ماكسويل ما يلى :
" كSان عSمر مSارى خSمس سSنوات عSندمSا الSتقطت لSها هSذه الSصورة وسSط مجSموعSة مSن زهSور االقSحوان  .فSى
ه SSذه ال SSصورة ه SSناك م SSالم SSح وص SSفات م SSارى  .واذا ك SSنا ق SSد وص SSلنا ال SSى م SSرح SSلة نس SSتطيع ب SSها ان ن SSعرف م SSا
بSداخSل مSارى مSثلما هSو مSوجSود خSارجSها فSان هSذه الSصوره تSعبّر عSن ذلSك  .سSتالحSظون فSي الSصورة مSاري
وهSى فSى عSاملSها الSخاص  ،عSالSم الSطبيعه  ،الSذى احSبته كSثيرا وهSو عSالSم يSتكون مSن الSشمس والSهواء والSزهSور
وكSSل مSSا كSSان يSSنمو كSSان عSSزيSSزا ً عSSليها  .كSSانSSت مSSارى ايSSضا مSSعجبة بSSعالSSم الSSحيوانSSات مSSن حشSSرة صSSغيره الSSى
اك SSبر ح SSيوان  ،وك SSان االس SSد ه SSو ح SSيوان SSها امل SSفضل  .وم SSنذ ان ك SSان SSت ط SSفله ص SSغيره ك SSان ح SSنان االم ق SSد غ SSمر
مSشاعSرهSا  .وخSالل الSسنوات االولSى مSن حSياتSها كSانSت قSد تSعلمت كSل شي¦ عSن الحشSرات مSثل  :الSخنفساء ،
الSدود  ،اليسSروع  ،الSنمل  ،الSزنSبور  ،الSدبSور والSعنكبوت … .الSخ وكSان مSعرفSتها بهSذه الحشSرات يSشمل كSل
شي¦ مSSن مSSكان سSSكونSSتها وكSSيف تSSعيش الSSى الSSطعام الSSذى تSSأكSSله ومSSراحSSل الSSتغير فSSى حSSياتSSها  .كSSانSSت تSSعرف
اي SSضا ع SSن ال SSضفادع وال SSسحال SSى وال SSثعاب SSني  .ان ك SSل امل SSعلوم SSات ك SSان SSت ق SSد اكتس SSبتها ع SSن ط SSري SSق م SSراق SSبتهم
واالمSSساك بSSهم وإطSSعامSSهم واالحSSتفاظ بSSهم ملSSدة مSSن الSSزمSSن  .وكSSانSSت ايSSضا تSSطلب مSSن الSSناس قSSراءة الSSكتب
حول هذه الكائنات واطالعهم عليها ”.
ك SSان SSت روح SSيه خ SSان SSم ت SSشير ال SSى ت SSعليمها ال SSرس SSمي ب SSان SSه ك SSان " غ SSير م SSنظم " وك SSان SSت ت SSذك SSر ب SSأن أي SSام SSها ف SSي
املSدرسSة كSانSت محSدودة ومSتقطعة  .ان نSظام الSتعليم الSتقليدى انSذاك كSان صSارمSا ًومتسSلطا ًوضSيق االفSق بSل
ودكSSتاتSSوريSSا  ،وربSSما كSSانSSت مSSارى الSSصغيره تSSعانSSى مSSن ذلSSك الن روحSSها كSSان طSSليقا وارادتSSها مSSتينة  .كSSانSSت
Sبرت عSن ذلSك فSى رسSالSة مSن مSي
أمSها مهSتمة بSتوفSير الحSريSة الSتي وصSفها حSضرة عSبد الSبهاء البSنتها  ،وقSد ع ّ
مSاكSسويSل الSى الSسيده  /مSاريSون هSولSى ) هSوفSمان ( مSؤرخSة  15تSموز  /يSولSيو 1937م حSيث تحSدثSت مSي عSن
سنوات التربية االولى ملارى حيث قالت :
} قSSد تSSكونSSني عSSلى عSSلم بSSانSSه عSSندمSSا كSSان عSSمر روحSSيه ثSSالث أو أربSSع سSSنوات أحSSضرت مSSن نSSيويSSورك الSSى كSSندا
أول مجSSموعSSه مSSن مSSعلمى الSSتدريSSس عSSلى طSSريSSقه مSSونSSتيسورى وقSSام هSSؤالء املSSعلمني بSSتأسSSيس اول مSSدرسSSة مSSن
ه SSذا ال SSنوع ف SSى م SSنزل SSنا ب SSكندا – م SSون SSتري SSال … وك SSان ل SSه اث SSر ب SSال SSغ ع SSليها وع SSلى ث SSمان SSية اط SSفال اخ SSري SSن  .ك SSما
نSاقشSت طSريSقة تSدريSس مSونSتيسورى مSع حSضرة عSبد الSبهاء فSى عSام 1912م وقSال حSضرتSه بSأن مSونSتيسورى
كSSانSSت اعSSظم اخSSصائSSية عSSلم نSSفس لSSعصرهSSا … وبSSناء عSSليه تحSّ Sمست لحSSركSSة " الSSتطور والSSتربSSيه " واصSSبحت
عضوا فيها وساهمت فى جريدتها التى كانت من تحرير ستانوود كوب { stan wood cobb
بSعد هSذه الSبدايSة دخSلت روحSية املSدرسSة ملSدة عSام واحSد فSى مSونSتريSال وبSعدهSا وملSدة عSدة اشهSر دخSلت مSدرسSة
 Chevy Chase CountryفSSى مSSيريSSالنSSد ومSSن ثSSم وملSSدة سSSنة فSSى مSSدرسSSة  weston highفSSى مSSونSSتريSSال
ايSضا  .وخSالل تSجاربSها املSدرسSية غSير املSنظمة كSانSت تSتلقى دروسSا فSي مSنزلSها بSواسSطة مSربSيات مSختصات
ومSSدرسSSني خSSصوصSSيني  .ومSSن ثSSم اصSSبحت طSSالSSبة انSSتظام جSSزئSSي فSSى جSSامSSعة  Mc GillحSSيث كSSانSSت تSSقول
انSSها كSSانSSت دومSSا مSSتأخSSرة فSSي الSSوصSSول الSSى الSSجامSSعة الSSذى كSSان يSSبدأ فSSى الSSتاسSSعة صSSباحSSا  .والSSدتSSها والSSتي
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ك SSان SSت ت SSعان SSي م SSن ض SSعف االع SSصاب واالرق ط SSيلة ح SSيات SSها ل SSم ي SSكن ي SSطاوع SSها ق SSلبها ع SSلى اي SSقاظ م SSارى ف SSي
الSSصباح الSSباكSSر حSSيث كSSانSSت تSSرى بSSأنSSه ال يSSنبغي أبSSدا ازعSSاج الشSSباب اثSSناء نSSومSSهم  .وعSSلى اى حSSال هSSناك
نSSسخة مSSن رسSSالSSة ملSSاري مSSكسويSSل مSSؤرخSSه ايSSار  /مSSايSSو  1931بSSعنوان " الSSنظام الSSبهائSSى لSSلمالSSيه الSSعامSSه "
مSوجSه الSى قSسم االقSتصاد فSى جSامSعة  Mc GillوقSد كSتبت مSارى عSن هSذه الSرسSالSه مSا يSلى  " :نSجحت
بSSتقديSSر امSSتياز مSSع مSSرتSSبة شSSرف مSSن الSSدرجSSة الSSثانSSيه فSSى الSSسنه الSSرابSSعه مSSن الSSدراسSSة "  .كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم
تSوضSح بSأن السSبب فSى تSربSيتها وتSعليمها غSير الSتقليديSتني يSعود إلSى صSحة والSدتSها الSسيئه وخSوفSها الSدائSم مSن
فSقدانSها لSها  .وعSندمSا كSانSت روحSيه خSانSم بSعيده عSن مSنزلSها كSانSت دومSا قSلقه عSلى صSحة والSدتSها الSتى كSانSت
ضعيفة جسميا ووصلت الى شفا املوت عدة مرات.
وعSS Sلى الSS SرغSS Sم مSS Sن تSS Sعليمها غSS Sير املSS Sنتظم  ،كSS SانSS Sت شSS Sخصية واسSS Sعة االطSS Sالع واملSS Sعارف  ،ذات اهSS Sتام كSS Sبير
بSمختلف املSياديSن  .إن رغSبتها فSى الSعلم واملSعرفSة كSان كSبيرا طSيلة ايSام حSياتSها  ،وكSانSت دومSا تجSمع املSواضSيع
واملSقاالت مSن الSصحف الSيومSيه الSتى تSحتوى عSلى االفSكار الSبهائSية او املSواضSيع الSتى كSانSت محSل اهSتمامSها
ورغ SSبتها  .وف SSى ش SSباب SSها ك SSان SSت ت SSحب أن ي SSقرأ ل SSها ق SSصصها امل SSفضلة  ،والن SSها ل SSم ت SSكن ت SSرغ SSب ف SSي أن ت SSبقى
الSقصة غSير مSكتملة عSندمSا تSضعها أمSها فSي الSفراش  ،فSقد تSعلمت أن تSقرأ لSوحSدهSا حSتى تSتمكن مSن مSتابSعة
ق SSراءة ق SSصتها ح SSتى ال SSنهاي SSة  .وق SSد ت SSكون ه SSذه ال SSعادة أدت ب SSها ال SSى ال SSقراءة ح SSتى وق SSت م SSتأخ SSر م SSن ال SSليل .
وك SS Sان SS Sت ت SS Sقول  " :ك SS Sنت م SS Sغرم SS Sة ب SS Sحكاي SS Sات االط SS Sفال االورب SS Sيه ال SS Sتقليدي SS Sة م SS Sثل ق SS Sصة Hans Christian
 Brothers GrimmكSما كSانSت تSحب كSتب  . OzبSعض هSذه الSكتب كSانSت مSكتوبSة بSالخSط االصSلى لSكل مSن
 Arthur Rackhamو  Kay NeilsonوكSSانSSت تSSعتز بSSها حSSتى اخSSر لحSSظة مSSن حSSياتSSها  .والSSدهSSا الSSعزيSSز
الSSذي ورثSSت مSSنه قSSدراتSSها الSSفنية وإملSSامSSها بSSاملSSقتنيات االثSSريSSة وشSSغفها بSSالSSكتب الSSجيدة  ،كSSان يSSثري مجSSموعSSة
كتبها كلما كان يعثر على نسخة جميلة من هذه الكتب املفضلة لديها .
كSSانSSت طSSفولSSتها مSSليئة بSSالحSSريSSة والSSسعاده  .أمSSا حSSزنSSها الSSوحSSيد الSSذى تحSSدثSSت عSSنه حSSتى اخSSر ايSSامSSها هSSو فSSترة
بُSعدهSا عSن والSدتSها  .وكSانSت والSدتSها الSسيده مSى مSكسويSل سSيدة فSاضSله ومخSلصة لSالمSر املSبارك وعSضوة فSى
بSعض املSؤسSسات الSبهائSيه االداريSة بSاالضSافSة الSى انSها كSانSت ّمSبلغة مSرمSوقSه لSالمSر االلSهى  .كSان الSجو الSبارد
ملSنتريSال هSو مSصدر مSعانSاة لSها  ،وصSحتها املSتدهSوره جSعلتها تSغيب عSن مSنزلSها ملSدة شهSريSن أو أكSثر فSى كSل
مSرة  .وعSندمSا كSانSت تSذهSب إلSى نSيويSورك أو ويSلمت لSلمشاركSه فSى الجSلسات االمSريSة كSان يSصيبها املSرض وال
تس SSتطيع ال SSعوده ل SSلمنزل ل SSعدة اس SSاب SSيع  .ان ال SSعالق SSة ال SSروح SSان SSيه واالرت SSباط ال SSجسمى ب SSني االم واب SSنتها ك SSان
فSريSدا ً وقSويSا ً .عSادة مSا كSانSت تSقول روحSيه خSانSم  " :اذا كSان الSبهائSيون يSعتقدون بحSلول الSروح فSى جسSديSن
فSانSنى وأمSىّ نSكون كSذلSك  " .تSم تSوثSيق هSذه الSعالقSة واسSتحكامSها بSواسSطة مSى مSاكSسويSل وعSبّرت عSنها فSى
رسالة ارسلتها البنتها بعد عدة سنوات حيث قالت :
املتحSديSن بSشأنSه .
ّS
" … عSندمSا كSنت طSفله اضSطررت عSدة مSرات ان اتSركSك وحSيدة مSن اجSل هSذا االمSر الSعظيم
Sنت وحSSيدة  ،ولSSكن لSSم تSSكونSSي وحSSيدة  ،النSSني كSSنت دومSSا مِ S
ومSSهما لSSربSSما كِ S
Sعك فSSي مSSعانSSاتSSك  .ان حSSبىّ ل Sكِ
شديد لدرجة ال توصف  .ومن حرقة هذا الحب ولدت االمومة الروحانية منى اليك " .
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وعSلى الSرغSم مSن ان تSعليمها الSرسSمى والSفكرى كSان غSير مSنظم ومسSتقل  ،ولSكن هSناك مSؤشSرات تSدل عSلى ان
تSربSيتها الSروحSانSيه كSان صSارمSا ومSنضبطا بشSدة  .هSذه الSتربSية كSانSت شSعارهSا املSحبة  ،وخSاصSتها الSرئSيسيه
اط SSاع SSة العه SSد وامل SSيثاق  .ه SSناك م SSراس SSالت ع SSدي SSدة ب SSني م SSي م SSاك SSسوي SSل وح SSضرة ع SSبدال SSبهاء وف SSيها اش SSارات
وتSSلميحات الSSى الSSطفلة الSSصغيره ومSSدى اهSSتمام حSSضرة عSSبدالSSبهاء ومSSحبته لهSSذه الSSطفلة  .فSSفى رسSSالSSة نSSادرة
لSلسيد ولSيم سSاثSرلSند مSاكSسويSل لSحضرة عSبدالSبهاء بSتاريSخ  12اذار  /مSارس  1915يSقول فSيها  " :ان مSارى
ال SSصغيره م SSصدر س SSعادت SSنا ودوم SSا ت SSفكر ف SSيكم  .ان SSها ت SSحبكم ب SSصدق واخ SSالص وادراك ت SSام " .ان ت SSرب SSيتها
الروحانية قد بدأت منذ طفولتها .
ُسSِ Sئلت روحSSيه خSSانSSم عSSدة مSSرات عSSما اذا كSSانSSت تSSتذكSSر حSSضرة عSSبد الSSبهاء عSSندمSSا جSSاء فSSى زيSSارة ملSSنزلSSهم ملSSدة
" كSSان عSSمرى سSSنتني  ،ال
ثSSالثSSة ايSSام فSSى خSSريSSف مSSن عSSام 1912م  ،كSSانSSت تSSرد بSSامSSانSSتها املSSعهوده لSSنا :
أعSتقد أتSذكSر ذلSك  ،ولSكن كSانSت أمSى طSيلة ايSام حSياتSى تSحكى لSى بSالSتفصيل عSن تSلك االيSام الSثمينه واملSباركSه
 ،وعSSليه فSSان تSSلك الSSزيSSارة قSSد حSSفرت فSSى مSSخيلتى  ".ذكSSرت الSSسيده مSSى مSSاكSSسويSSل فSSى مSSذكSSراتSSها عSSن قSSدوم
ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء ال SSى م SSنزل SSهم ف SSى ل SSيلة  30اب  /اغس SSطس م SSن ع SSام 1912م وم SSا ق SSال SSه ف SSى ت SSلك امل SSناس SSبة
حSSيث كSSتبت  " :قSSال املSSولSSى  :هSSذا املSSنزل هSSو مSSنزلSSى  .ثSSم اسSSتدار وقSSال بSSنظرة ثSSاقSSبه  :انSSت وزوجSSك وطSSفلك
كSلكم لSي  ،هSذا بSيتى  .ثSم شSعر املSولSى بSالSبروده ولهSذا أشSعلنا املSوقSد ثSم نSظر حSولSه وتSساؤل ايSن الSطفل ؟ قSلنا
له انها نائمة  ،ثم قال  :يرجى عدم ازعاجها  ،ان املنزل من غير طفل كأنه فى ظالم ”.
هSSناك قSSصة مSSؤثSSرة حSSول هSSذه الSSزيSSاره تحSSدث عSSنها حSSضرة عSSبد الSSبهاء بSSنفسه الSSى أحSSد اصSSحابSSه وذكSSرت فSSى
خSSواطSSر وذكSSريSSات الSSسيد عSSلى اكSSبر نSSخجوانSSى  .ذكSSر حSSضرة املSSولSSى  " :الSSيوم كSSنت مسSSتريSSحا عSSلى كSSرسSSى
ط SSوي SSل ف SSى غ SSرف SSة ن SSوم SSى وم SSن ث SSم ف SSتح ال SSباب ودخ SSلت ط SSفلة ص SSغيرة واتجه SSت ن SSحوى وب SSاص SSبعها ال SSصغيره و
فتحت عيني وقالت  :اصح يا عبد البهاء  .اخذتها بحضنى ووضعتها على صدرى ثم نمنا ".
وعSSندمSSا كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم تSSكرر هSSذه الSSحكايSSة فSSى الSSسنوات الSSالحSSقه قSSالSSت فSSى أحSSدى املSSرات بSSأن أمSSها قSSد
اشSتكت لSحضرة عSبد الSبهاء بSأنSها طSفله شSقيه ولSكن قSال لSها حSضرة املSولSى  " :دعSيها لSنفسها  ،انSها جSوهSر
الحالوة ”.
ومSع نSهايSة الحSرب الSعاملSيه االولSى اخSذت فSتره دورة حSضرة عSبد الSبهاء تSصل الSى نSهايSتها وقSد كSتب حSضرتSه
الSSواح الخSSطه االلSSهيه وارسSSلها الSSى الSSبهائSSيني فSSى الSSغرب وهSSى تSSعتبر مSSقدمSSه لSSوصSSيته  .هSSذه االلSSواح كSSانSSت
م SSيراث SSا م SSقدس SSا ل SSقارة ام SSري SSكا ال SSشمال SSيه وق SSد اح SSتفل االح SSباء به SSذا الح SSدث ال SSتاري SSخى ب SSكل اج SSالل وت SSكري SSم .
ان SSتخب ت SSسع ف SSتيات م SSن ب SSني اف SSراد امل SSجتمع ال SSبهائ SSي الزاح SSة الس SSتار ع SSن ال SSنسخة االص SSليه ألل SSواح الخ SSطه
االل SSهيه ف SSى ج SSو م SSوس SSيقى ج SSليل وم SSهيب  .ظه SSرت م SSارى م SSاك SSسوي SSل ب SSلباس وردى ج SSدي SSد وم SSعها ص SSدي SSقتها
الحSميمة الSيزابSيث كSورسSتني مSن مSونSتريSال وكSان لSهما الفخSر واالعSتزاز فSى ازاحSة السSتار عSن اول وثSانSى لSوح
مSSن الSSواح الخSSطه االلSSهيه الSSخاص بSSكندا وكSSان ذلSSك فSSى مشهSSد مSSؤثSSر حSSدث يSSوم  29نSSيسان  /ابSSريSSل 1919
فSى الSساعSة الSعاشSره صSباحSا فSى فSندق مSاك الSنب  Mc AlpinبSمديSنة نSيويSورك  .كSان ذلSك قSبل فSترة وجSيزه
من عيد امليالد التاسع ملارى وقبل نهاية العصر الرسولى لدين حضرة بهاء اهلل .
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ان وف SSاة ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء ف SSى ع SSام 1921م أح SSدث SSت ض SSرب SSة ق SSاس SSيه ع SSلى ال SSجال SSيه ال SSبهائ SSيه ف SSى الش SSرق
والSغرب  ،ولSكن هSذا الSخبر بSالنسSبة ملSى مSاكSسويSل كSان كSالSصاعSقة نSظرا الن الSذى نSقل الSيها الSخبر بSالSتلفون
كSان بSدون مSقدمSه وبSصوره فSجائSيه وبSطريSقه قSاسSية  .لSقد حSط ّم هSذا الSخبر جSسمها وروحSها وكSاد أن يSودى
بSها  ،لSو ال تSدخSل الSسيد مSاكSسويSل الSذى أقSنعها بSأن السSبيل الSوحSيد لSها لSترك كSرسSى املSقعديSن هSو سSفرهSا
لSSلعتبات املSSقدسSSه فSSى االرض االقSSدس وزيSSارتSSها لSSولSSى امSSر اهلل املSSحبوب ولSSقائSSها مSSعه  .وقSSد فSSكر بSSأن مSSارى
يSجب ان تSذهSب مSعها  .وفSى سSنوات الحSقه كSانSت تSقول روحSيه خSانSم  " :والSدى كSان مSشغوال بSعمله املSعمارى
وأمSS Sى ُمSS Sقعده ولSS Sم يSS Sكن هSS Sناك مSS Sن يSS SرافSS Sقها فSS Sى رحSS Sلتها سSS Sواى
فSS Sى عSS Sمارة Chateau Frontenac
وخادمه ايرلنديه كاثوليكيه وكان عمرى حينها اثنى عشر عاما “.
بSSعد سSSبعة عشSSر شهSSرا مSSن صSSعود حSSضرة عSSبد الSSبهاء وقSSبل أربSSعة أشهSSر مSSن مSSيالدهSSا الSSثالSSث عشSSر بSSدأوا
رحSSلتهم البحSSريSSه مSSن مSSديSSنة نSSيويSSورك الSSى االراضSSى املSSقدسSSه فSSى يSSوم  29نSSيسان  /ابSSريSSل 1923م  .كSSانSSت
هSSذه اول زيSSارة ملSSارى لSSالرض االقSSدس وقSSد تSSركSSت ذكSSريSSات واثSSارا ال تSSمحى فSSى قSSلبها وعSSقلها  .ذكSSرت بSSعد
ع SSدة س SSنوات وف SSى رس SSال SSة خ SSاص SSة ك SSيف ان SSها ت SSأث SSرت " ب SSروح الخ SSدم SSة " ال SSذى ك SSان س SSائ SSدا ف SSى ح SSيفا وإن SSها
إكSSتشفت بSSأن  … " :سSSواء كِ S
SتسولSSه فSSسوف تSSعامSSلني بSSنفس روح املSSحبه والSSلطف  .فSSى
Sنت َمSSلِكه أو امSSرأة مّ S
الSSحقيقة هSSذا السSSلوك الSSسماوى هSSو الSSذى ثSSبتنى عSSلى االيSSمان بSSينما كSSنت طSSفله لSSم يSSتعدى عSSمرى اثSSنا عشSSر
عاما ”.
كSSانSSت املSSرة االولSSى الSSتى الSSتقت فSSيها روحSSية خSSانSSم بSSحضرة ولSSي أمSSراهلل املSSحبوب  ،وعSSادة مSSا كSSانSSت تSSصف
ذكSSريSSات ذلSSك الSSلقاء بSSكل سSSعادة وسSSرور  .فSSقد ذهSSبوا الSSى بSSيت الSSزائSSريSSن الSSقديSSم الSSخاص بSSاالحSSباء الSSغربSSيني
وهSو يSقع فSى نSهايSة شSارع الSفارسSى  .أمSا أمSها فSقد كSانSت قSعيدة الSفراش ولSم تSكن تسSتطيع املSشى مSنذ أكSثر
مSSن عSSام  .ونSSظرا ألن أمSSها كSSانSSت ال تSSنام بSSصوره جSSيده فSSى الSSليل وتSSعانSSى مSSن مSSرض االعSSصاب فSSقد تSSعلمت
مSSارى مSSنذ صSSباوتSSها كSSيف تحSSمى والSSدتSSها مSSن مSSضايSSقة االخSSريSSن لSSها ومSSن السهSSر عSSليها وحSSمايSSتها  .قSSالSSت
انSها كSانSت واقSفه امSام مSدخSل بSيت الSزائSريSن عSندمSا فSتح الSباب فSجأه ودخSل شSاب أنSيق وسSريSع الحSركSه وسSأل
عSن امSكانSية رؤيSته لSلسيده مSى مSاكSسويSل  .كSانSت روحSيه بSنت طSويSلة الSقامSه بSالنسSبة لSسنها ونSاضSجه وبSالSغة
وق SSد وق SSفت ب SSطول ق SSام SSتها ون SSظرت ال SSيه ف SSى ع SSينيه  ،وب SSكل أدب ووق SSار ت SSساءل SSت  :م SSن ي SSري SSد ان ي SSرى ال SSسيده
مSاكSسويSل ؟ أجSاب الSشاب االنSيق بSكل أدب وثSقة  " :أنSا شSوقSى افSندى " ركSضت روحSيه الSى غSرفSة امSها وهSى
مSرتSبكة وخSجولSه ووضSعت رأسSها تSحت وسSادة أمSها ) مSثل الجSرو كSما كSانSت تSقول ( وكSانSت تSؤشSر بSاصSبعها
وتSقول  :انSه مSوجSود هSناك ! وعSندمSا َعSSرفSت مSى مSاكSسويSل مSن كSان بSالSباب قSالSت  :انSهضى يSا مSارى وقSومSى
وادعيه بالدخول .
كSSانSSت مSSى مSSاكSSسويSSل وابSSنتها بSSعيدتSSني عSSن مSSونSSتريSSال ملSSا يSSقرب مSSن الSSعام الSSواحSSد  ،وقSSبل ان يSSغادر حSSضرة
شSوقSى افSندى فSى ذلSك الSعام إلSى أوربSا ليسSترد قSوتSه ونSشاطSه بSعد ان كSان مSرهSقا مSن املSسئولSيات الSجسام
الSتى الSقيت عSلى عSاتSقه  ،نSصح الSسيده مSاكSسويSل ان تSمضى وقSتا فSى مSصر  ،فSامSضت الSسيده مSى وابSنتها
وخSSادمSSتها بSSعضا مSSن الSSوقSSت فSSى بSSورسSSعيد بSSمصر أثSSناء غSSياب شSSوقSSي أفSSندي عSSن الشSSرق االوسSSط  .وبSSعد
عSودة حSضرتSه مSن رحSلته اسSتدعSاهSم لSزيSاره حSيفا مSرة أخSرى  .فSكانSت لSهما زيSارتSان فSى سSنة واحSدة  .وفSى
ع SSام 1924م رج SSعت ال SSسيده م SSى م SSاك SSسوي SSل ال SSى ال SSوالي SSات املتح SSده ل SSلمشارك SSه ف SSى م SSؤت SSمر ال SSوك SSالء امل SSرك SSزى
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وكSSانSSت مSSفعمة بSSالSSسعاده والسSSرور وقSSد اسSSتردت صSSحتها وبSSذلSSت جSSهودا مSSضاعSSفه فSSى حSSقل الSSتبليغ واخSSذت
تعلم االحباء مبادئ االدارة البهائيه حسبما أوعز لها حضرة ولي أمراهلل اثناء زيارتها له .
بSSعد سSSنتني رافSSقت مSSارى كSSال مSSن جSSولSSيت تSSومSSسون وديSSزى سSSميث فSSى رحSSلتهما لSSالراضSSى املSSقدسSSه  .وقSSد
كSانSتا مSن افSضل اصSدقSاء والSدتSها وقSد اعSطى حSضرة عSبد الSبهاء لSقب " حSوارى " لSلسيده جSولSيت تSومSسون .
وحSSول هSSذه الSSزيSSارة طSSاملSSا تحSSدثSSت مSSارى عSSن حSSزنSSها الSSعميق لSSوداع الSSورقSSه املSSباركSSه الSSعليا الSSتى سSSرعSSان مSSا
عSSرفSSت مSSارى مSSقامSSها الSSعالSSى الSSرفSSيع عSSلى الSSرغSSم مSSن صSSغر سSSنها انSSذاك  ،بSSل وعSSشقت تSSلك الSSسيده الSSفاضSSله
ع SSلى ال SSرغ SSم م SSن ت SSفاوت ال SSعمر ب SSينهما  .وخ SSالل ال SSزي SSارة االول SSى ط SSلبت ال SSورق SSه امل SSبارك SSه ال SSعليا ان ت SSرى رق SSص
م SSارى امل SSصرى ال SSعرب SSى ال SSذى ت SSعلمته خ SSالل ذل SSك ال SSصيف ف SSى ب SSورس SSعيد  .وق SSد ض SSحكت ال SSورق SSه ال SSعليا ب SSل
وانSSسابSSت الSSدمSSوع عSSلى خSSديSSها عSSندمSSا شSSاهSSدت الSSشابSSة مSSارى بSSلباس شSSعبى والكحSSل حSSول عSSينيها حSSامSSله
لSلطبل تSحت ذراعSها وهSى تSرقSص وتSغنى أمSامSها فSى بSيت حSضرة عSبد الSبهاء  .فSى الSزيSارة الSثانSيه اصSبحت
مSارى اكSثر نSضجا  ،وقSد عSرفSت وبSكل حSزن انSها سSتكون املSرة االخSيره الSتى سSترى فSيها بSهائSيه خSانSم املSرأة
العظيمة والباسله للدور البهائى التى وصفتها بانها جوهر الخضوع والخشوع .
ومSSع رجSSوعSSها لSSكندا بSSدأت وبSSكل شSSغف املSSشاركSSه بجSSميع فSSعالSSيات وأنشSSطة الشSSباب سSSواء داخSSل فSSعالSSيات
ال SSجال SSيه او خ SSارج SSها  ،وق SSد اه SSتمت به SSذه االنش SSطه م SSثل اه SSتمام SSها ب SSال SSدراس SSة ال SSذى اس SSتمرت ف SSيها ب SSنفس
الحماس والجدية .
وم SSنذ ذل SSك ال SSحني ك SSان SSت دوم SSا ع SSضوه ف SSى ال SSلجان امل SSختلفه واص SSبحت ن SSاش SSطه ف SSى م SSجال ال SSتروي SSج ل SSوح SSدة
ال SSجنس البش SSرى  .وق SSبل ب SSلوغ SSها س SSن ال SSسادس SSة عش SSرة اص SSبحت ع SSضوه ف SSى " ال SSلجنه ال SSتنفيذي SSه للش SSباب
الSSكندى مSSن اجSSل السSSالم " واصSSبحت امSSينة الSSصندوق فSSيها  .فSSى تSSاريSSخ  30تشSSريSSن الSSثانSSى  /نSSوفSSمبر مSSن
عSSام  1928كSSتبت والSSدتSSها  " :صSSحة مSSارى جSSيده ومSSوفSSقه فSSى دراسSSتها بSSاالضSSافSSة الSSى عSSملها فSSى " جSSمعية
االخSوه " الSذى يSزداد عSدد اعSضاءهSا بSصورة مسSتمرة ولSها نSفوذ وقSوة فSى اشSاعSة روح املSحبة والSصداقSة بSني
جSميع االجSناس و االعSراق فSى هSذه املSديSنة  ".وبSعد ان بSلغت مSارى سSن الSواحSد والعشSريSن انSتخبت مSباشSرة
فى عضوية املحفل الروحانى املحلى ملدينة مونتريال باالضافة الى عضويتها فى لجنة التبليغ .
إن تSدريSبها فSى مSجال فSن الخSطابSه والSكالم بSدأ مSبكرا  .كSانSت عSادة مSا تتحSدث عSن حSادثSة وقSعت بSعد رجSوعSها
مSن زيSارتSها الSثانSيه وعSندمSا كSانSت فSى سSن الSسادسSه عشSر  .وفSى احSدى الجSلسات الSبهائSيه فSى كSريSن ايSكر
 Green AcreوبSSينما كSSان يتحSSدث أحSSد الSSبهائSSيني املSSعروفSSني الSSقدامSSى تSSوقSSف فSSجأه عSSن الحSSديSSث ونSSظر الSSى
مSSارى مSSاكSSسويSSل وطSSلب مSSنها الSSصعود عSSلى املSSنصة واخSSبار االحSSباء عSSن زيSSارتSSها لSSالراضSSى املSSقدسSSه  .تSSقول
روحSيه خSانSم انSها صSعقت مSن هSذا االعSالن وحSاولSت الSفرار مSن الSباب ولSكن لSم يSسمح لSها  .ثSم قSال املتحSدث
ب SSان SSه ن SSظرا الن SSها ك SSان ل SSها ش SSرف زي SSارة ال SSعتبات امل SSقدس SSه واالس SSتماع ال SSى ب SSيان SSات ح SSضرة ول SSي أم SSراهلل ف SSان
واجبها يحتم عليها مشاركة االخرين بهذه املوهبة والعناية .
تSSدرجSSت الخSSطابSSة لSSدى مSSارى مSSاكSSسويSSل مSSن هSSذا الSSنوع غSSير الSSرسSSمى الSSى شSSكل مSSتطور يSSتطلب االعSSداد
الSSفكرى والSSروحSSى  .وقSSبل ان تSSبلغ سSSن الSSتاسSSعة عشSSر تحSSدثSSت فSSى مSSؤتSSمر الSSوكSSالء املSSركSSزى بSSاسSSلوب مSSؤثSSر
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حSركSت فSيه مSشاعSر وقSلوب الSحاضSريSن  .وفSى رسSالSة مSن الSيزابSيث هSرلSتيز الSى مSى مSاكSسويSل كSتبت مSايSلى ":
بSكل أسSف لSم اسSتمع الSى ابSنتك وهSى تتحSدث مSساء يSوم السSبت فSى املSؤتSمر  ،ولSكن قSيل لSى بSانSنى حSرمSت
من االستماع الى أحد أحسن البرامج املميزه فى املؤتمر “ .
وبSالSتدريSج اخSذت تSصاحSب والSدتSها فSى رحSالتSها الSتبليغية وكSانSت فSرصSة لSها بSأن تSراقSب والSدتSها اثSناء الSقاءهSا
للخSطب وتسSتفيد مSنها فSى كSيفية الSقاء الSكلمه الSصحيحة بSروح بSهائSيه فSياضSة  .كSتبت مSى مSاكSسويSل تSقول :
" كSSنت انSSا ومSSارى فSSى رحSSلة تSSبليغية ملSSدة ثSSالثSSة اسSSابSSيع مSSنذ انSSتهاء املSSؤتSSمر … وكSSنت مSSنهمكه فSSى الSSفعالSSيات
الSتبليغية مSع مSارى وكSان هSذا الSعمل اول عSمل مشSترك مSع مSارى وقSد حSصلنا عSلى نSتائSج جSيدة … " بSعد
هSذه الSرحSلة الSتبليغية مSباشSرة اسSتلمت مSارى اول رسSالSة كSتبت بخSط يSد حSضرة ولSي امSراهلل بSتاريSخ  29ايSار
 /مايو جاء فيها :
" زمSيلتى الSعزيSزه  ،انSنى سSعيد جSدا لSسماعSى نSمو فSعالSياتSكم االمSريSة  .فSى االعSتاب املSقدسSه سSاتSضرع
ال SSى امل SSول SSى ع SSز وج SSل وم SSن ص SSميم ق SSلبى  ،ن SSياب SSة ع SSنكم  ،ح SSتى يه SSدي SSكم وي SSعاض SSدك SSم ف SSى االي SSام ال SSقادم SSه
لالستمرار فى اداء خدمات جليله ألمره العزيز ".
اخوكم الحقيقى – شوقى
مSSن االحSSداث الSSرائSSعة فSSى حSSياتSSها وعSSندمSSا بSSلغت مSSن الSSعمر عشSSرون ربSSيعا هSSو الSSقاءهSSا لخSSطابSSه فSSى مSSديSSنة
" الSSتصوف فSSى الSSديSSن
نSSيويSSورك فSSى  Friends Meeting HouseوكSSان مSSوضSSوعSSها صSSعب وهSSو عSSن
ال SSبهائ SSى " ام SSا ب SSقية امل SSحاض SSري SSن واملتح SSدث SSني ف SSكان SSوا م SSحاض SSري SSن وخ SSطباء م SSشهوري SSن  .وم SSن أح SSد ه SSؤالء
امل SSشاه SSير ه SSو س SSيد حس SSني ال SSذى ُع SSرف ع SSنه ب SSان SSه " م SSحاض SSر ف SSذ ع SSن الش SSرق و الس SSالم ال SSعامل SSى وال SSعالق SSات
ال SSدول SSيه  ".وك SSان مح Sّ Sررا ًف SSى مج SSلة " الش SSرق الج SSدي SSد "  .وك SSان ه SSناك ع SSدد اخ SSر م SSن اس SSات SSذة ال SSجام SSعات
املSSشهوريSSن ومSSن الSSكهنه واالسSSاقSSفه مSSن كSSنائSSس مSSختلفه وقSSد الSSقوا كSSلمات فSSى املSSؤتSSمر  .وفSSى نSSهايSSة املSSؤتSSمر
الSقى عSدو أمSراهلل املSغرور احSمد سهSراب كSلمة ايSضا  .وفSى نSهايSة كSلمتها هSتف الSحاضSرون بحSماس شSديSد
لSها  ،وفSى نSفس الSيوم ارسSل لSها سSيد حسSني الSبرقSية الSتالSيه  " :تSحياتSى الSقلبية لهSذا االنSجاز الجSميل والSجيد
والتقديم املمتاز ملوضوع صعب وعظيم  .اننى سعيد وفخور بك ".
كSSما انSSها بSSدأت الSSكتابSSه فSSى وقSSت مSSبكر ايSSضا  .كSSتبت عSSدة كSSتب وتSSمثيليات وأشSSعار وكSSان امSSلها الSSكبير ان
تSصبح يSومSا مSا كSاتSبة  .شSغلت نSفسها بSكتابSة املSواضSيع االدبSيه وقSد كSتبت مSوضSوع بSعنوان  " :هSل لSلمشاعSر
مSSكان الSSيوم " .كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم تSSطور قSSدراتSSها ومSSهاراتSSها املSSتنوعSSه بSSحيث تSSصبح هSSذا الSSقدرات اداه فSSاعSSله
فى خدمه امر اهلل وولي أمرها املحبوب الذى الحظ تطورها ورقيها بحماس شديد .
وعSSندمSSا اسSSتلمت أسSSرة مSSاكSSسويSSل نSSسخه مSSن الSSترجSSمة االنجSSليزيSSة لSSتاريSSخ الSSنبيل – مSSطالSSع االنSSوار – قSSامSSوا
بSإرسSال رسSالSة شSكر الSى حSضرة ولSى امSر اهلل وفSى جSواب حSضرتSه الSى مSارى قSام بSتشجيعها عSلى دراسSته
" تجSSديSSد قSSصص الSSتاريSSخ فSSى
والSSقاء الخSSطب والSSكلمات عSSن هSSذا الSSكتاب  .كSSتبت مSSارى مSSقالSSه بSSعنوان
تSاريSخ الSنبيل " وقSام حSضرة شSوقSى افSندى بنشSر هSذه املSقالSه فSى كSتاب " الSعالSم الSبهائSى " املجSلد الSخامSس
)  ( 1924-1932وهSو نSتيجة مSباشSرة لSتشجيع حSضرتSه لSها  ،ومSا ظهSر مSن هSذه املSقالSة مSن حSماس شSبابSى
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مSتقد هSو مSن اثSر مSحاضSراتSها الSتى ال تSنسى حSول الSعصر الSبطولSى لSألمSر املSبارك  .هSذه املSحاضSرات الSقيت
بSSدايSSة فSSى مSSونSSتريSSال ومSSن ثSSم فSSى كSSريSSن ايSSكر  Green AcreومSSن ثSSم فSSى لSSوهSSلن واخSSيرا فSSى اسSSلينكن فSSى
املانيا .
وفSSى نSSفس الSSزمSSن ارسSSل حSSضرة شSSوقSSى افSSندى رسSSالSSة الSSى مSSى مSSاكSSسويSSل وضSSح فSSيها مSSدى حSSرصSSه عSSلى
م SSتاب SSعة ال SSنمو وال SSتطور ال SSروح SSان SSى له SSذه ال SSشاب SSه امل SSميزه  .وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن ان ح SSضرت SSه ق SSد ت SSبنى ش SSخصيا
تSعليمها الSروحSانSى ولSكنه كSان يSوجSه اخSتياراتSها واهSتمامSاتSها بحSرص تSام حSتى ال تتشSتت طSاقSاتSها الSروحSانSيه
 .قال حضرته :
" أشSعر بSانSه اثSناء دراسSتها عSليها ان تSركSز طSاقSاتSها عSلى مSطالSعة االثSار املSباركSه وخSدمSة امSر اهلل والSذى مSن
خSSاللSSه آمSSل ان تSSصبح نSSصيرة مSSمتازة وشSSخصية مSSتألSSقه لSSالمSSر االعSSظم عSSلى املسSSتوى الSSعاملSSى  .ارجSSو ان ال
ت SSتكدر أو ت SSشعر ب SSخيبة ام SSل م SSن اق SSتراح SSات SSى ب SSل ع SSليها ان ت SSبذل ج SSهودا م SSضاع SSفه ح SSتى ت SSصل ال SSى امل SSنزل SSه
الSSعالSSيه املSSقدرة لSSها مSSن قSSبل حSSضرة عSSبد الSSبهاء  .ان خSSطتك لSSلسفر مSSعها فSSى شSSتى ارجSSاء كSSندا لخSSدمSSة أمSSر
اهلل هSى شي¦ رائSع ومSمدوح  .يSرجSى ابSالغ تSحياتSى الSيها والSى والSدهSا الجSليل وطSمأنSتهم بSأدعSيتى مSن اجSل
سعادتهم ورقيهم .
اخوكم الحقيقى والحنون – شوقى
فSSى شهSSر ايSSار  /مSSايSSو عSSام 1933م أمSSضت مSSارى عSSدة أسSSابSSيع مSSع والSSدتSSها فSSى مSSديSSنة واشSSنطون دى سSSى
ومSSن ثSSم لSSوحSSدهSSا وقSSد انSSشغلت بSSتبليغ أمSSر اهلل وتSSركSSيز جSSهودهSSا عSSلى تSSقريSSب الجنسSSني االسSSود واالبSSيض ألن
ق SSضية وح SSدة ال SSجنس البش SSرى ك SSان ه Sّ Sمها االك SSبر وان ح SSقوق وواج SSبات ك SSال الجنس SSني ك SSان SSت ال SSقضية ال SSتى
ش SSغلت ب SSال SSها ط SSيلة اي SSام ح SSيات SSها  .ف SSى  20تش SSري SSن ال SSثان SSى  /ن SSوف SSمبر م SSن ت SSلك ال SSسنه تح SSدث SSت ف SSى ك SSنيسة "
االج SSناس امل SSلون SSه " ب SSمدي SSنة م SSون SSتري SSال وق SSد ك SSتب ف SSرد ش SSاف SSالخ SSر  Fred Schopflocherرس SSال SSة ال SSى م SSى
مSكسويSل جSاء فSيها  " :لSقد سحSرت الجSميع  ،لSقد كSانSت جSذابSة ورائSعة  ،كSانSت ابSنة والSدتSها  .وقSفت كSالSقمر
الSالمSع وسSط الSظالم وهSى تSلبس الSقميص االبSيض وتSضع الSقبعة الSصغيره الSخضراء عSلى رأسSها وهSذا دلSيل
ع SSلى االم SSل واالي SSمان واالط SSمئنان  .ل SSقد ك SSنت ح SSقا ف SSخور ب SSها  .ك SSما ت SSعلمني ي SSا م SSي ان SSنى ال أن SSفعل بس SSرع SSة
ولSكنى واثSق مSن حSقيقة شSعورى واحSاسSيسى … ان الجSلسه كSانSت حSقا رائSعه والSسيد  /اسSتى  EsteكSان
فى أحسن حاله … وقد تحدث من املنصة بطريقه وكأنه كان بهائيا ومعه جميع الحاضرين ".
الSسيد اسSتى  EsteكSان قSسيسا فSى الSكنيسة وكSان صSديSقا مSدى الSحياة لSروحSية خSانSم ولSم يSصبح بSهائSيا .
ُرت امSريSكا الSشمالSيه ألول مSرة  ،الSتقيت بSه فSى مSونSتريSال وكSان مSتقاعSدا وطSاعSنا
وفSى عSام 1970م عSندمSا ز ُ
فSى الSسن  .وعSلى الSرغSم مSن ضSعفه وكSهولSته جSاء خSصيصا الSى مSنزل مSاكSسويSل – وهSو مSزار الSيوم – لSلقاء
روحSSيه خSSانSSم ومSSشاهSSدتSSها وكSSان واضSSحا مSSدى املSSحبه الSSعميقه والSSصداقSSه الحSSميمه الSSتى كSSانSSت تSSربSSط بSSينهما
مSSنذ ذلSSك الحSSدث فSSى عSSام 1934م .بSSاالضSSافSSة الSSى جSSهودهSSا الSSحثيثه الSSتى كSSانSSت تSSبذلSSها فSSى سSSبيل تSSرويSSج
ونشSر املSبادئ الSبهائSيه بSني عSامSة الSناس  ،شSاركSت مSارى والSدهSا بSاملSناسSبات الSرسSميه فSى مSونSتريSال عSندمSا
كSانSت فSى بSدايSة العشSريSنات مSن عSمرهSا وقSد الSتقت بSالSحاكSم الSعام لSكندا فSى مSناسSبات مSثل املSعرض الSرابSع
والخSمسني ألكSاديSميه  . Royal AcademyانSها كSانSت تSلتقى االفSراد مSن كSافSة الSطبقات سSواء الSعالSيه او
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ال SSدان SSيه وك SSان SSت ت SSوازن ب SSني ال SSتزام SSات SSها ن SSحو ال SSجال SSية ال SSبهائ SSيه ون SSحو امل SSجتمع ال SSكبير ال SSذى ت SSعيش ف SSيه  ،وق SSد
افSSادهSSا هSSذا االمSSر كSSثيرا فSSى املسSSتقبل  .كSSانSSت لSSديSSها قSSدرات فSSى مSSصاحSSبة الSSكبار والSSرؤسSSاء بSSنفس الSSقدرة
ال SSتى ت SSجال SSس ف SSيها البس SSطاء وع SSام SSة ال SSشعب  .وك SSان SSت ت SSدع SSم ال SSفعال SSيات ال SSتبليغية املح SSليه ب SSاالض SSاف SSة ال SSى
م SSؤازرت SSها ل SSلقضاي SSا االج SSتماع SSيه ع SSلى املس SSتوى ال SSعامل SSي  ،وق SSد ف SSعلت ذل SSك ط SSوال اي SSام ح SSيات SSها ب SSكل ح SSماس
وشغف .
كSانSت روحSيه خSانSم عSادة مSا تSقول بSأنSه مSنذ شSبابSها كSانSت تSرغSب بSدراسSة الSلغة االسSبانSيه ولSكن نSظرا لSنشوب
Sطرت ومSعها اوالد خSالSها جSني ورانSدولSف بSولSز الSسفر الSى
الحSرب االهSليه االسSبانSيه فSى عSام 1935م فSقد اض ّ
املSSانSSيا  .وقSSد رافSSقتهم ّعSSمتها االملSSانSSيه فSSى هSSذه الSSرحSSلة الSSتى بSSدأت فSSى الSSعاشSSر مSSن تSSموز  /يSSولSSيو فSSى رحSSلة
بحSريSة الSى أوربSا  .فSى شهSر اب  /اغسSطس مSن نSفس الSسنه الSتحقت مSى مSاكSسويSل بSهم وقSد امSضت مSدة
سSنه ونSصف فSى مSساعSدة االحSباء وتSبليغ امSر اهلل فSى كSل مSن فSرنSسا وبSلجيكا بSينما كSانSت مSارى تSعمل نSفس
الشي¦ فى املانيا .
اسSتهوت املSانSيا مSارى كSثيرا لSدرجSه انSها طSلبت مSن حSضرة شSوقSى أفSندى الSبقاء فSى املSانSيا بSدال مSن مSالزمSة
والSSدتSSها فSSى رحSSالتSSها  .وقSSد كSSتبت مSSى تSSقول  " :ان حSSضرة ولSSى امSSر اهلل قSSد شSSجعها عSSلى تSSركSSيز جSSهودهSSا
اي SSنما رغ SSب ف SSؤاده SSا  ".واض SSاف SSت  " :ان SSها ك SSان SSت وس SSط مج SSموع SSة م SSن ال SSناس ش SSبيهة ل SSها – وك SSما س SSبق ان
ذك SSرت – ف SSإن ال SSبيئه الج SSدي SSدة ق SSد غ SSيرت م SSن ط SSبيعتها ت SSمام SSا  ".وق SSد ك SSتب أح SSد االص SSدق SSاء ال SSقدام SSى م SSن
مSSونSSتريSSال واسSSمه ابSSرامSSسون  S . .H. AbramsonعSSند زيSSارتSSه الوربSSا رسSSالSSة لSSلسيده مSSى مSSاكSSسويSSل قSSال
ف SSيه  " :ان م SSارى ت SSعشق امل SSان SSيا وي SSبدو ان SSها اص SSبحت امل SSان SSيه م SSائ SSه ب SSامل SSائ SSه  ".ل SSقد ت SSعلمت ال SSلغة االمل SSان SSيه
واصSSبحت تتحSSدثSSها بSSطالقSSه وبSSدون لSSهجة لSSدرجSSه ان الSSعديSSد اعSSتقدوا انSSها املSSانSSية  .وعSSادة كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم
تSSقول بSSانSSها عSSندمSSا كSSانSSت تSSذهSSب الSSى شSSمال املSSانSSيا كSSان الSSناس يSSسألSSونSSها عSSما اذا كSSانSSت هSSى مSSن الSSجنوب
وعندما كانت فى الجنوب كان الناس يعتقدون انها من الشمال .
إن الSسكونSة فSى أملSانSيا الSقرن العشSريSن فSى أخSطر وأصSعب مSرحSلة مSن تSاريSخها  ،والSتركSيز عSلى الخSدمSات
االمSريSة  ،وتSطويSر املSؤسSسات الSبهائSيه  ،وصSرف الSوقSت فSى دعSم وتSعزيSز االحSباء الSذيSن عSانSوا فSيما بSعد الSكثير
فSSى ظSSل الSSنظام الSSنازى  ،كSSل ذلSSك كSSان دلSSيال عSSلى املSSعدن االصSSيل الSSذى تSSتميز بSSه روحSSيه خSSانSSم  .لSSقد كSSانSSت
طSويSلة الSقامSة وجSميله ومSكللة بSشعر بSنى فSاتSح وتSلبس الSلبس املحSلى املSسمى  DirndleوقSد اسSتطاعSت ان
تSSنجو مSSن نSSيران املSSحن املشSSتعلة انSSذاك واملSSتمثلة بSSاملSSارشSSات الSSعسكريSSة واالعSSالم الSSخفاقSSة الSSتى انتشSSرت فSSى
طSول الSبالد وعSرضSها  .وخSالل تSلك الSفترة كSانSت مSطيعة ومSنقاده الوامSر مSوالهSا املSحبوب حSضرة ولSى امSر اهلل
وهSذه الSطاعSة هSى الSتى حSمتها خSالل تSلك الSفترة الSعصيبه  .وكSانSت تSتلقى الSدعSم فSي كSل خSطوة تخSطوهSا فSي
هSذا املSجال  ،بSاالضSافSة الSى ذلSك تSلقت هSى وامSها دعSوة لSزيSارة االرض االقSدس فSى نSهايSة فSترة اقSامSتهم فSى
اوربSا وقSد كSتب سSكرتSير حSضرة شSوقSى افSندى رسSالSة الSى مSى مSاكSسويSل بSتاريSخ  21كSانSون الSثانSى  /يSنايSر
 1936جاء فيه :
" ان حSضرة املSولSى قSد سSعد مSن سSماعSه لSالخSبار حSول نSجاح وتSقدم ابSنتكم الSعزيSزه فSى مSجال الSتبليغ  .انSه
يSSرغSSب ان يSSبارك ويSSهنأ ابSSنتكم عSSلى هSSذا االنSSجاز والSSنجاح الSSذى حSSققتها فSSى مSSونSSيخ  .ونSSتيجة لهSSذا الSSنجاح
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واالتSSصال يSSتمنى حSSضرة املSSولSSى ان يSSرى الSSسيد  /الSSفونSSس كSSيزل وهSSو اول مSSؤمSSن املSSانSSى ان يSSصبح خSSادمSSا
فعاال ومثابرا لخدمة امراهلل فى املانيا ".
وتحت هذه الرسالة كتب حضرة شوقى افندى بخط يده :
زميلتى العزيزه :
اود ان ارحSب بSكم مSن صSميم قSلبى  .ان خSدمSاتSكم املSميزه الSتى اديSتموهSا بSكل اخSالص ووفSاء وشSجاعSة فSى
ال SSقارت SSني االورب SSية واالم SSري SSكيه تس SSتحقون ع SSليها زي SSارة االع SSتاب امل SSقدس SSه ح SSتى تس SSتلهموا م SSن م SSنبع ال SSفضل
واالحSسان  .انSنى شSاكSر جSدا لSك وملSارى والSسيده بSولSز ملSا انجSزتSموه وسSعيد لSلروح الSفياضSة الSتى تجSلت فSيك
 .ال شSك ان جSمال االبSهى مسSرور لجSميع الSشواهSد الSدالSة عSلى خSلوصSكم لخSدمSة امSره املSبني ومSثابSرتSكم عSلى
املضى قدما فى سبيل امره العظيم .
بكل محبه – شوقى
بSSعد اسSSبوع ارسSSل سSSكرتSSير حSSضرة ولSSى امSSراهلل رسSSالSSة الSSى مSSارى مSSاكSSسويSSل بSSالSSنيابSSة عSSن حSSضرتSSه  .كSSانSSت
هSSدايSSته بSSمثابSSة الSSشعله املSSضيئه لSSها فSSى وسSSط اوربSSا املSSظلمه الSSتى اخSSذت تخSSمد فSSيها الSSروح يSSومSSا بSSعد يSSوم .
جاء فى الرساله :
" ان حSضرة املSولSى قSد سSعد بSرغSبتكم فSى زيSارة االعSتاب املSقدسSة بSعد انSتظار طSويSل ولهSذا فSانSه يSرحSب بSكم .
ان والSSدتSSكم الSSتى تSSقطن حSSالSSيا بSSاريSSس طSSلبت الSSزيSSارة ايSSضا  ،ان ولSSى امSSر اهلل يSSرحSSب بSSها ايSSضا ويSSدعSSوهSSا
لSلزيSارة  .ولSكن قSبل مSجيئكم لSحيفا فSان حSضرة املSولSى يSدعSوكSم لSزيSارة املSراكSز الSبهائSيه فSى املSانSيا واملSرور عSلى
الSنمسا ودول الSبلقان املSتواجSد فSيها حSالSيا عSدد مSن الSجامSعات الSفعالSه الSتى تSربSط غSرب اوربSا بشSرقSها  .ان
مSروركSم عSلى هSذه املSراكSز والSجالSيات سSيكون مSفيدا بSالنسSبة لSكم وسSيكون محSل تSشجيع وتSرغSيب االحSباء فSى
هذه املراكز املنعزله ".
وقد اضاف حضرة شوقى افندى على نفس الرسالة الكلمات التاليه :
زميلتى العزيزه :
يSطيب لSى ان ارحSب بSكم شSخصيا ومSن كSل قSلبى لSزيSارة االراضSى املSقدسSه لSوضSع جSبني الSشكر عSلى الSعتبة
املSباركSه بSعد اداء كSل هSذه الخSدمSات الSرائSعه والSقيمه فSى امSريSكا واوربSا  .امSا بSالنسSبة لSلذيSن طSلبت مSنى ان
ادعو لهم  ،فاننى اتضرع الى املولى عز وجل ان ينزل غمام رحمته وعنايته عليهم  .اطمئنى .
اخوك الحقيقى – شوقى
قSامSت مSارى مSاكSسويSل بSتنفيذ تSوصSية حSضرة ولSي أمSراهلل  ،فSقد زارت كSل جSامSعة بSهائSيه فSى املSانSيا  ،والSتقت
مSع كSل فSرد أو مجSموعSة أو مSحفل بSعيد  ،مSن الSشمال حSتى الSجنوب ومSن الشSرق الSى الSغرب  .وبSعد سSنه مSن
ذل SSك اخ SSذت ط SSبول الح SSرب ت SSقرع م SSن ك SSل ح SSدب وص SSوب  ،وك SSان م SSن املس SSتحيل أن ت SSساف SSر ال SSى ال SSبلقان او
ال SSنمسا وله SSذا ط SSلب ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى م SSنهم ال SSسفر ف SSورا ال SSى االراض SSى امل SSقدس SSه  .ان SSها ك SSان SSت ن SSقطة
تحول بالنسبة لهم .
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عSSندمSSا سجSSلت مSSى مSSاكSSسويSSل وابSSنتها اسSSمائSSهما فSSى سجSSل الSSزائSSريSSن لSSحيفا فSSى يSSوم  12كSSانSSون الSSثانSSى /
يSSنايSSر  1937فSSتح فSSصل جSSديSSد مSSن حSSياة مSSارى مSSاكSSسويSSل  .كSSانSSت مSSارى قSSد انتهSSت مSSن تSSدريSSبها وتSSعليمها
الSSروحSSانSSى ومSSرت بSSاالمSSتحانSSات االلSSهيه وخSSرجSSت مSSنها بSSنجاح  .وفSSى هSSذه الSSزيSSارة قSSال حSSضرة شSSوقSSى افSSندى
ملSى مSاكSسويSل بSان ابSنتها االن اصSبحت لSديSها " الSقاعSدة الSروحSانSيه الSتى يSمكن لSها أن تSك ّيف وتSبنى نSفسها
عليها " وطبقا ملا جاء فى مذكرات مى ماكسويل  ،ذكر حضرة ولى امر اهلل بانها :
Sبرت
" لSSديSSها رؤيSSة واضSSحة وعSSدالSSة حSSصينة وانSSصاف جSSيد  .ان حSSكمها وسSSلوكSSها صSSحيح ومSSتني  ،وهSSو مSSا عّ S
ع SSنه ع SSندم SSا س SSأل SSتها ع SSن وج SSهة ن SSظره SSا ح SSول ال SSحكوم SSة االمل SSان SSية  ،وله SSذا ع SSليك ان ت SSكون SSى س SSعيده وم SSتفاءل SSه
ومSطمئنة  .تSذكSرى كSل مSا كSتبته لSك وملSارى عSن مسSتقبلها  ،فSانSه سSيتحقق ويSنفذ  .ان امSامSها سSنوات طSويSلة
وستكونني انت وزوجك سعيدين وفخورين بها ".
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الفصل الثانى  -سنوات زواجها من حضرة ولى أمر اهلل
ان زيSارة الSعتبات املSقدسSة تSعتبر تجSربSة فSريSدة مSن نSوعSها لSكل زائSر لSها  ،والجSلوس عSلى مSائSدة الSطعام مSع "
ايSSة اهلل عSSلى االرض " والتحSSدث مSSعه ومSSحاورتSSه واالسSSتماع الSSى اجSSوبSSته هSSى مSSن الSSنعم واآلالء الSSتى ال تSSعد
وال تSSحصى  .امSSا بSSالنسSSبة ملSSى ومSSارى مSSاكSSسويSSل فSSان الSSزيSSارة بSSالنسSSبة لSSهما كSSانSSت شSSرفSSا كSSبيرا ومSSيزة غSSير
م SSتوق SSعة ووم SSيضا ًم SSن ال SSفضل االل SSهى ب SSعد رح SSلة ط SSوي SSلة م SSن اورب SSا ال SSتى ك SSان ي SSسوده SSا ان SSذاك ج SSو ق SSات SSم م SSن
احSSتمال نSSشوب الحSSرب فSSيها .ان مSSذكSSراتSSهم حSSول زيSSارتSSهم لSSالرض االقSSدس كSSانSSت مSSن بSSني املSSذكSSرات االوسSSع
انSSتشارا بSSني االحSSباء انSSذاك  .كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم عSSادة مSSا تSSقول بSSان حSSضرة شSSوقSSى افSSندى كSSان يSSسمح لSSها
بSSتسجيل مSSذكSSرات حSSول أحSSاديSSثه وأقSSوالSSه فSSى حSSضوره وفSSى مSSساء الSSيوم الSSتالSSى كSSان حSSضرة املSSولSSى يSSصحح
ت SSلك امل SSذك SSرات  .وف SSى ك SSل ل SSيلة ك SSان SSت األم واب SSنتها ت SSراج SSعان امل SSذك SSرات وت SSسأالن امل SSول SSى أي SSة أس SSئلة اض SSاف SSية
تSSرغSSبان بSSها وبSSالSSتالSSى تSSكون مSSذكSSراتSSهما صSSحيحه تSSمامSSا  .ان حجSSم مSSذكSSرات مSSاكSSسويSSل الSSخاصSSة بSSزيSSارتSSهما
ل SSالراض SSى امل SSقدس SSة ك SSبيره ح SSيث ان الج SSزء ال SSثان SSى م SSن ه SSذه امل SSذك SSرات وح SSده ي SSقع ف SSى  37ص SSفحة ويح SSمل
مSSالحSSظة مSSن الSSسيدة روحSSيه خSSانSSم الSSتى كSSتبت  " :ان اعSSداد الفهSSرس وتSSرتSSيب املSSواضSSيع قSSد أعSSد مSSن جSSانSSبى
حتى يسهل البحث عن املواضيع – روحيه ربانى ) ر.ر ( “
ومSع قSرب انSتهاء ايSام الSزيSارة جSاءت فSى احSد االيSام والSدة حSضرة شSوقSى افSندى الSى الSسيده مSى مSاكSسويSل
وع Sبّرت عSSن رغSSبة ابSSنها بSSاالقSSتران مSSع ابSSنتها  .لSSم تSSكن مSSارى تSSعرف هSSذا املSSوضSSوع لSSعدة اسSSابSSيع  .وعSSندمSSا
كSانSت روحSيه خSانSم تSتذكSر تSلك االيSام الSتى ال تSنسى كSانSت تSقول وعSيناهSا مSتألأله مSن الSفرح بSان حSضرة ولSى
Sعلمها كSتابSة الخSط الSفارسSى حSيث كSان يSعطيها مجSموعSة مSن االقSالم مSع
امSر اهلل وبSعد تSناول الSعشاء كSان ي ّ
SدربSSها عSSلى كSSيفية رسSSم الخSSط الSSفارسSSى  .كSSما اعSSطاهSSا ايSSضا
الSSحبر واوراق خSSاصSSة ارجSSوانSSية الSSلون وكSSان يّ S
مجSموعSة مSن االوراق لSكى تSقوم بSنسخ خSطوط الSكلمات املSكنونSه الSتى قSام بSكتابSتها الخSطاط الSشهير مSشكني
ق SSلم ب SSثالث SSة أش SSكال م SSختلفة  .وخ SSالل ال SSسنوات االول SSى م SSن وج SSودن SSا ف SSى ح SSيفا اط SSلعتنى روح SSيه خ SSان SSم وم SSعى
زوجSSى ) عSSلى نSSخجوانSSى ( عSSلى اوراق تSSحتوي عSSلى الخSSط الSSرائSSع لSSحضرة شSSوقSSى افSSندى والSSذى طSSلب مSSنها
نSسخها  .ثSم قSالSت لSنا روحSيه خSانSم  " :لSم يSمكننى أبSدا ان اكSتب مSثل هSذا الخSط الSرائSع وعSندمSا كSنت اصSل
الSى اخSر الجSمله كSان طSول السSطر عSلى االقSل ضSعف طSول الخSط االصSلى  " .ثSم اضSافSت بSابSتسامSة رقSيقه :
يتعرف عليّ بشكل
" اعتقد ان حضرة شوقى افندى اراد عذرا لكى يمضى وقتا اطول معى حتى
ّ
افضل ”.
كSSان الSSفصل ربSSيعا فSSي ذلSSك الSSوقSSت مSSن الSSسنة وقSSد اكتسSSت اشSSجار ) املSSيموزا (  MimosaبحSSلة كSSامSSلة مSSن
االزهSار الSذهSبية وقSد تSذكSرت روحSيه خSانSم تSلك االيSام عSندمSا جSاءت الSيها االخSت الSصغرى لSحضرة ولSى امSراهلل
وقSالSت لSها  " :ان املSولSى يSريSد مSقابSلتك فSى غSرفSته " لSم يSرد عSلى خSاطSرهSا مSا سSينتج عSنه ذلSك الSلقاء  ،ولSكن
عSSند خSSروجSSها مSSن مSSنزل الSSزائSSريSSن وفSSى طSSريSSقها قSSطفت ورده صSSغيره مSSن اوراد  MimosaواخSSذتSSها مSSعها
ل SSتقدي SSمها مل SSواله SSا امل SSحبوب  .وف SSى ذل SSك ال SSيوم وف SSى ذل SSك ال SSلقاء اع SSرب ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ل SSها ع SSن رغ SSبته
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بSالSزواج  .وعSادة مSا كSانSت تSقول روحSيه خSانSم  " :كSنت وحSيدة مSع شSوقSى افSندى ملSدة خSمس عشSرة دقSيقه فSقط
قبل أن يطلب يدي ”.
تSSم الSSزواج يSSوم  24اذار  /مSSارس عSSام 1937م فSSى حSSيفا وبهSSذه املSSناسSSبة مSSنح حSSضرة املSSولSSى اسSSم ) روحSSيه
خSانSم ( لSها  .وفSى رسSالSة ملSى مSاكSسويSل مSؤرخSة  28ايSلول  /سSبتمبر 1938م الSى صSديSقتها الSعزيSزه لSينورا
هSولSزابSل ) ارمسSترونSغ (  Leonora HolsappleتSعطينا مSى بSعض املSالمSح عSن هSذا الحSدث الSفريSد حSيث
ذكرت :
" كSSما كSSان مSSتوقSSعا  ،فSSان زواج حSSضرة ولSSى امSSراهلل كSSان بSSسيطا وبSSعيدا عSSن ايSSة تجSّ Sمالت وشSSئون ظSSاهSSريSSة
ولSSكنه كSSان فSSى غSSايSSة الجSSمال والSSبساطSSة  .بSSعد عSSدة اسSSابSSيع مSSن ورودى ومSSعى روحSSيه خSSانSSم الSSى حSSيفا اخSSذ
ح SSضرة ول SSى ام SSراهلل وب SSكل ل SSطف ودم SSاث SSة ب SSتعليمها ال SSلغة ال SSفارس SSية وك SSان ي SSبذل ع SSناي SSة خ SSاص SSة ف SSى ت SSدري SSبها
وتSعليمها …… بSعد ذلSك وطSبقا لSعادات الشSرقSيني دار حSديSث بSينى وبSني والSدتSه ) ضSيائSيه خSانSم ( وبسSريSة
تSامSه حSول رغSبة حSضرة ولSى امSراهلل فSى الSزواج ولSكن ابSنتى لSم تSكن عSلى عSلم بهSذا الSوضSع عSلى االطSالق اال
بSSعد اسSSبوع او اسSSبوعSSني عSSندمSSا اخSSذتSSها االخSSت الSSصغرى لSSحضرة املSSولSSى الSSى مSSحضره املSSنير  .اهلل وحSSده
ي SSعلم م SSا ح SSدث ف SSى ذل SSك ال SSلقاء  .ول SSكن ق SSام ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ب SSمساع SSدت SSها وم SSؤازرت SSها ف SSى ه SSذا الح SSدث
االه SSم ف SSى ح SSيات SSها  .ل SSقد ك SSان ص SSعبا ع SSلى امل SSرء ان يتح SSمل ك SSل ذل SSك وه SSى ال SSتى ك SSان SSت ت SSكن ك SSل االح SSترام
وال SSتقدي SSر مل SSواله SSا ال SSعظيم ال SSذى ك SSان اي SSة اهلل ع SSلى االرض وت SSحترم SSه ال SSى ح SSد ال SSعبادة  .وف SSى ي SSوم  24اذار /
مSارس ركSب حSضرة ولSي أمSراهلل سSيارتSه ومSعه روحSيه خSانSم وقSامSا بSزيSارة الSروضSة املSباركSه لSحضرة بSهاء اهلل .
وفSSى ذلSSك املSSكان املSSقدس قSSام بSSتالوة دعSSائSSني داخSSل غSSرفSSة الSSضريSSح املSSقدس وكSSانSSا وحSSيديSSن ثSSم قSSال لSSروحSSيه :
هSSذا هSSو حSSقيقة الSSزواج  .وعSSندمSSا رجSSعا اخSSذتSSهما والSSدة حSSضرة املSSولSSى الSSى غSSرفSSة الSSورقSSة املSSباركSSه الSSعليا …
ومSن ثSم جSاء بSاقSى اعSضاء االسSرة وهSنئوا وبSاركSوا بSل واحSتضنوا الSعروسSني وبSعد ذلSك ثSم الSتوقSيع عSلى وثSيقة
ع SSقد ال SSزواج ث SSم ذه SSب ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ب SSرف SSقة زوج SSته ال SSغرب SSيه ال SSى ب SSيت ال SSزائ SSري SSن  ،وج SSاء دورن SSا ل SSكى
نSباركSهم ونSحتضنهم وقSد عSمت الSفرحSه جSميع الSحاضSريSن  ،مSا جSرى كSان حSلما اكSثر مSنه حSقيقة  .ان مSحبة
ولSطف حSضرة ولSى امSر اهلل فSى حSقها وعSطفه ومSعرفSته لSها كSانSا مSن الSعوامSل الSتى ادت الSى نSموهSا وتSطورهSا
بSSصورة تSSدريSSجيه  .عSSزيSSزتSSى لSSينورا  :عSSلى الSSرغSSم مSSن عSSظم حجSSم االمSSتحانSSات وصSSعوبSSة تSSصورهSSا فSSان روحSSيه
وبالحفظ والحماية االلهية اخذت تصل بالتدريج الى ذلك املقام الذى قدره اهلل لها “ .
كSSتابSSها ) الSSجوهSSرة
عSSندمSSا كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم تتحSSدث عSSن زواجSSها فSSى عSSدة مSSناسSSبات وكSSما ذكSSرت فSSى
الSSفريSSدة ( " : The Priceless PearlذهSSبت مSSع حSSضرة شSSوقSSى افSSندى الSSى الSSبهجى مSSرتSSديSSة ثSSيابSSا سSSوداء خSSاصSSة
به SSذه امل SSناس SSبة م SSا ع SSدا ال SSقميص ال SSذى ك SSان ل SSون SSه أب SSيضا ً وه SSذا ال SSلبس ك SSان س SSائ SSدا ب SSني ال SSنساء الش SSرق SSيات
انSذاك وهSو الSلبس الSذى عSادة مSا كSانSت تSرتSديSه املSراة الشSرقSية فSى الSشارع وعSادة مSا كSان بSالSلون االسSود ".
امSSا الSSخاتSSم فSSقد كSSان خSSاتSSم االسSSم االعSSظم عSSلى شSSكل قSSلب وقSSد اهSSداهSSا حSSضرة املSSولSSى يSSوم ان تSSقدم بSSطلب
يSSدهSSا  .وقSSد طSSلب مSSنها حSSضرة ولSSى امSSراهلل ان تSSضعه فSSى سSSلسلة وتSSضعها حSSول عSSنقها  .وفSSى يSSوم الSSزواج
وفSى مSقام حSضرة بSهاء اهلل قSام املSولSى بSوضSع نSفس الSخاتSم فSى يSدهSا  .ان هSذا الSخاتSم كSان مهSداة مSن قSبل
حSضرة الSورقSة املSباركSه الSعليا الSيه وفSى وقSت الحSق قSامSت روحSيه خSانSم بSعمل خSاتSم مSشابSه لSه واهSدتSه الSى ولSى
امSSرهSSا املSSحبوب  .ان هSSذيSSن الSSخاتSSمني كSSانSSا بSSالSSيد عSSندمSSا تSSوفSSيا و دفSSنا مSSعهما  .وفSSى يSSوم الSSزواج وبSSعد تSSالوة
االيSSتني وفSSى غSSرفSSة الSSورقSSة املSSباركSSة الSSعليا قSSامSSت والSSدة حSSضرة شSSوقSSى افSSندى بSSوضSSع يSSد روحSSيه خSSانSSم عSSلى يSSد
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ابSنها طSبقا لSعادات وتSقالSيد االيSرانSيني ) دسSت بSدسSت (  .ان شSهود عSقد الSزواج كSانSا والSد والSدة حSضرة ولSى
امر اهلل .
وعSSادة مSSا كSSانSSت تتحSSدث روحSSيه خSSانSSم عSSن تSSلك الSSليلة املSSباركSSة وتSSقول ان والSSديSSها كSSانSSا حSSاضSSريSSن عSSلى مSSائSSدة
الSعشاء ولSم يSكن يSختلف عSن بSاقSى االيSام  .وبSعد الSعشاء نSهض حSضرة شSوقSى افSندى وغSادر املSكان  .تSقول
روحSيه خSانSم  " :لSقد اتSبعته الSى مSنزل حSضرة عSبد الSبهاء عSبر الSشارع ومSن ثSم الSى غSرفSته الSعلويSه مSن خSالل
الساللم  ".وكان فوجيتا الخادم البهائى اليابانى سبق ان اخذ حقائبهما الى غرفة املولى .
انتش SSر خ SSبر ه SSذا االق SSتران امل SSبارك ف SSي ش SSرق وغ SSرب ال SSعال SSم ال SSبهائ SSى  .وق SSام SSت وال SSدة ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى
بSSارسSSال بSSرقSSيات الSSى املSSحفل الSSروحSSانSSى املSSركSSزى اليSSران واملSSحفل الSSروحSSانSSى املSSركSSزى لSSلواليSSات املتحSSده وكSSندا
وبSSتوقSSيعها ولSSكن كSSان حSSضرة املSSولSSى قSSد صSSاغ جSSملها وعSSباراتSSها  .وفSSى الSSبرقSSية املSSرسSSلة الSSى احSSباء الSSغرب
بتاريخ  27اذار /مارس  1937جاء ما يلى :
" يSSرجSSى ابSSالغ املSSحافSSل الSSروحSSانSSيه عSSن زواج حSSضرة ولSSى امSSراهلل  .ان هSSذا الشSSرف الSSعظيم قSSد اخSSتصه اهلل
بSخادمSة حSضرة بSهاء اهلل روحSيه خSانSم أي االنSسه مSارى مSاكSسويSل  .ان الSوحSدة واالتSحاد بSني الشSرق والSغرب
املعلن فى الدين البهائى قد استحكمت ".
) التوقيع ( ضيائيه – والدة شوقي أفندي

جSSوابSSا عSSلى تSSهنئة املSSحفل الSSروحSSانSSى املSSركSSزى لSSلواليSSات املتحSSدة وكSSندا ارسSSل حSSضرة شSSوقSSى افSSندى الSSبرقSSية
التاليه :
" ل SSقد ت SSأث SSرت م SSن رس SSال SSتكم  .ان م SSؤس SSسة والي SSة ام SSر اهلل ال SSتى ت SSعتبر حج SSر ال SSزاوي SSة ل SSلنظام االدارى ألم SSر
حSضرة بSهاء اهلل واملSرتSبطه شSرفSا وفخSرا بSمؤسSسى الSديSن الSبهائSى قSد تSم تSعزيSزهSا االن مSن خSالل ارتSباطSها
بSSالSSغرب وعSSلى االخSSص مSSع احSSباء امSSريSSكا الSSذيSSن ذكSSر دورهSSم الSSروحSSانSSى فSSى تSSطويSSر الSSنظام الSSعاملSSى لSSحضرة
بSSهاء اهلل  .مSSن جSSانSSبى  ،اهSSنأ الSSجامSSعة الSSبهائSSيه االمSSريSSكيه عSSلى هSSذا االرتSSباط الSSوثSSيق والSSهام بSSمؤسSSسة واليSSة
امر اهلل “ .
كما قامت مجلة ) كازيت (  The Gazetteالصادرة فى مونتريال بنشر الزواج  ،فقد كتبت ما يلى :
" اعSلن يSوم السSبت زواج االنSسة مSارى مSاكSسويSل االبSنه الSوحSيده لSلسيد والSسيدة ولSيام سSاثSرالنSد مSاكSسويSل
مSن سSكان مSونSتريSال الSى شSوقSى افSندى ربSانSى ولSي أمSر الSديSن الSبهائSى وذلSك فSى مSديSنة حSيفا بفلسSطني  .ان
الSSعروسSSني سSSيعيشان فSSى حSSيفا وهSSو مSSركSSز ديSSنهم  .ان الSSعريSSس هSSو حSSفيد الSSسيد عSSبدالSSبهاء عSSباس و حSSفيد
إبن بهاء اهلل مؤسس الحركه البهائيه واملنظم ملبادئها ”.
ك SSما ات SSذك SSر ش SSخصيا ع SSندم SSا ك SSنت ط SSفله ف SSى طه SSران  ،ك SSم ك SSان االح SSباء س SSعداء م SSن ه SSذا ال SSخبر وك SSم ك SSان SSت
املSSوائSSد الSSتى فSSرشSSت فSSى شSSتى انSSحاء الSSجامSSعه الSSبهائSSيه سSSخيه ومSSمتده فSSالجSSميع كSSانSSوا مسSSروريSSن وفSSرحSSني .
وكأنهما قصة خيال وقد تحققت .
ولSكن هSذه الSقصة كSانSت لSها مSحورا ً اخSرا ًمSع روحSيه خSانSم  .فSالSفتره الSتى اعSقبت زواجSها كSانSت فSتره تSدريSب
ولSSم تSSكن سهSSله  .وعSSلى الSSرغSSم مSSن ان الSSظروف كSSانSSت مSSواتSSيه ولSSكنها كSSانSSت صSSعبة عSSليها وعSSلى نSSفسيتها  .ان
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الSبعد عSن الSوالSديSن ملSسافSة طSويSلة وتSوديSع الSحياة االعSتياديSة فSى مSونSتريSال واملج¦ الSى مSنزل شSرقSى والSعيش
تSحت سSقف واحSد مSع اقSربSاء واعSضاء اسSرة واحSدة كSان صSعبا عSلى هSذه الSشابSة الSتى تSرعSرعSت فSى الSغرب
وتSن ّعمت بSدرحSة مSعينه مSن الحSريSة الSتى كSانSت غSير مSعتادة حSتى فSى الSغرب انSذاك  .وعSلى الSرغSم مSن طSبيعتها
املSرحSه وتSفاؤلSها الSدائSم فSال شSك انSها افSتقدت والSديSها بSشكل كSبير اثSناء الSسنوات االولSى مSن زواجSها  .جSاء
فى رسالة منها اليهما ما يلى :
" ان مSحبتكما وقSدرتSكما وشSجاعSتكما قSد سSاعSدتSنى بSدرجSة ال يSمكنكما تSصورهSا … لSقد تSعلمت بSأن اكSون
سSعيده حSتى أسSيطر عSلى االمSواج الSتى تSحيطنى  .وعSندمSا يSكون الSجو هSادئSا انSظر اطSرافSى واسSتمتع بSما
اشاهده ولكن عندما يأتى املوج ،اقاومه بشده واتغلب عليه ".
ف SSى ال SSبداي SSة ك SSان SSت ال SSبيئة ص SSعبة ع SSليها ن SSظرا ل SSعدم م SSعرف SSتها ال SSلغة ال SSفارس SSيه  .وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن ان ج SSميع
اعSضاء اسSرة حSضرة عSبد الSبهاء كSانSوا يتحSدثSون الSلغة االنجSليزيSة فSان الحSديSث كSان يSدور بSينهم بSالSفارسSيه .
ومSن الSطبيعى عSندمSا كSان يSدار حSديSث او تSقال نSكته فSانSها لSم تSكن تSفهم مSا يجSرى وكSانSت تSشعر بSالSوحSدة ،
ولوال عشقها ومحبتها ملوالها املحبوب حضرة ولى امر اهلل لشعرت بااللم واالسى .
ولSكن كSانSت هSناك امSتحانSات اكSثر شSدة مSن كSونSها وحSيده او كSونSها فSى بSيئه جSديSده تSختلف ثSقافSيا وحSضاريSا
عSن بSيئتها ،هSذه االمSتحانSات كSانSت بSانSتظار هSذه الSشابSه الSبسيطه والSعروسSه ذات الSقلب املSفتوح  .إن طSبيعة
روحSية خSانSم كSانSت الحSريSة وعSدم الSتشكيك فSى االخSريSن وقSد جSاءت الSى اسSرة حSضرة شSوقSى افSندى بSكل مSا
تSكن مSن مSحبة واحSترام الSى هSذه الSعائSله املSباركSه  .ولSكنها عSانSت مSن صSدمSات شSديSده بSعد زواجSها  ،وخSاصSة
ان هSSذه املSSعانSSاة جSSاءت مSSن اعSSضاء االسSSرة املSSباركSSه املSSحيطني بSSها  ،وقSSد عSSرفSSت بSSان هSSناك خSSصومSSه شSSديSSدة
مSSن داخSSل االسSSرة نSSحو مSSركSSز امSSر اهلل  .وعSSادة مSSا كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم تتحSSدث عSSن تSSلك االيSSام بSSألSSم وحسSSرة
شSSديSSدة  .وقSSد سSSمعتها مSSرات عSSديSSدة تSSقول  " :عSSندمSSا كSSنت اشSSاهSSد أشSSجار الSSسنديSSان تSSتساقSSط الSSواحSSدة تSSلو
االخSSرى  ،كSSنت أبSSكي وأقSSرأ الSSدعSSاء واملSSناجSSاة لSSنفسى  ،حSSيث لSSم اكSSن سSSوى نSSبتة ضSSعيفة  ".فSSفى الSSسنوات
االول SSى م SSن زواج SSها ب SSدأت اع SSضاء االس SSرة امل SSبارك SSه ت SSنقض عه SSد اهلل وم SSيثاق SSه وت SSسقط م SSن الشج SSره امل SSبارك SSه
ال SSواح SSد ب SSعد االخ SSرى وق SSد س SSقط اف SSنان واغ SSصان الس SSدرة االل SSهيه ون SSقض أف SSراد ال SSعائ SSلة امل SSبارك SSة عه SSد اهلل
امل SSتني  .ان الج SSميع ق SSد انح SSرف ع SSن ال SSصراط املس SSتقيم وظ SSلت ه SSى وح SSده SSا ف SSى ذل SSك ال SSبيت ب SSجان SSب زوج SSها
العزيز الذى كما قالت عنه  " :لقد وضعنى شوقى افندى تحت ظل حفظه وحمايته ”.
قSالSت لSى روحSيه خSانSم بSانSها قSد عSانSت الSكثير خSالل الSسنه االولSى مSن زواجSها لSدرجSه انSه فSى يSوم مSن االيSام
وقSفت عSلى شSرفSة غSرفSتها وبSكل أسSى قSالSت لSنفسها  " :لSقد بSلغ االمSر نSهايSته  ".ان تSصورهSا الSرقSيق جSعلتها
تSتصور نSفسها تSمسك بSالSحبل وتSكون هSى فSى نSهايSته  ،ولSكن حSس الSفكاهSه وتSفكيرهSا املSنطقى ذك ّSرتSها بSأن :
" نSSعم انSSت االن فSSى نSSهايSSة املSSطاف  ،ال تسSSتطيعني الهSSبوط اكSSثر مSSن ذلSSك ولSSكن تسSSتطيعني الSSصعود  ".مSSنذ
ذلك الحني  ،وهي تقول انها لم تصل الى نهاية املطاف أبدا ولكنها اخذت بالصعود والتسلق دائما .
لSSقد اصSSبحت الSSدرع الSSواقSSى لSSحضرة ولSSي أمSSراهلل وحSSصنه املSSتني فSSى تSSلك االيSSام الSSحالSSكة الSSتى سSSادت فSSيها
الSتشنجات فSى عSائSلة حSضرة عSبد الSبهاء  .كSانSت هSناك ايSام لSم يSكن بSاسSتطاعSة حSضرة شSوقSى افSندى ان يSثق
بSSأى شSSخص مSSن عSSائSSلته بSSأن يSSكون وحSSيدا مSSع الSSزائSSريSSن االيSSرانSSيني وذلSSك خSSوفSSه مSSن بSSثهم لSSسمومSSهم وكSSالمSSهم
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السSلبى لSلزائSريSن  .وكSان عSادة مSا يSطلب مSن روحSيه خSانSم ان تجSلس مSعهم  .قSالSت لSى روحSيه خSانSم مSرة بSانSها
كSSانSSت مSSريSSضة وتSSعانSSى مSSن الSSيرقSSان وارتSSفعت درجSSة حSSرارتSSها واصSSبح لSSونSSها اصSSفرا فSSاتSSحا  ،وعSSلى الSSرغSSم مSSن
ذلSSك ارسSSلها شSSوقSSى افSSندى الSSى الSSطابSSق الSSسفلى لSSكى تجSSلس مSSع الSSزائSSرات االيSSرانSSيات  ،ولSSم تSSغادر املSSكان
ح SSتى م SSغادرة اخ SSر زائ SSرة  .وك SSان ح SSضرة ول SSى ام SSر اهلل اي SSضا ح SSري SSصا ع SSلى ض SSرورة م SSشارك SSه االح SSباء ف SSى
جSميع جSلسات االيSام املحSرمSه وكSان يSقول لSروحSيه خSانSم بSانSها ولSو شSعرت بSالSتعب واملSرض فSان مSشاركSتها فSى
الجSSلسات سSSوف يSSكون الSSعالج الSSشافSSى لSSها نSSظرا الن جSSلسات االيSSام املحSSرمSSه تSSعقد بSSاسSSم الSSرمSSوز املSSقدسSSة
لSSلديSSن الSSبهائSSى  .وخSSالل هSSذه الSSفتره املSSضطربSSة وفSSى أحSSد االيSSام قSSطع حSSضرة ولSSى امSSر اهلل حSSديSSثها واشSSار
الSى يSد روحSيه خSانSم وقSال لSها  " :ان مSصيرك فSى راحSة يSدك "  .كSان ذلSك صSدمSة لSها  ،ولSكنها ادركSت بSانSها
Sعرض SSة ل SSالم SSتحان SSات  .وك SSان SSت ع SSادة م SSا ت SSقول  " :ع SSندم SSا ت SSزوج SSنى ش SSوق SSى اف SSندى ش SSعرت ب SSاالم SSان
س SSتكون م ّ S
والSSغبطة وفSSكرت بSSأنSSى يSSجب أال اكSSون قSSلقه بSSعد الSSيوم حSSيث ان مSSصيرى فSSى يSSده  ،ولSSكن عSSندمSSا قSSال لSSى بSSان
مصيرى فى يدى ادركت حقيقة كالمه ".ودوما ما كانت تضحكنا عندما تسرد لنا هذه الحكاية الجاده .
إن ث SSبوت SSها ع SSلى العه SSد وامل SSيثاق ك SSان دل SSيال واض SSحا ًع SSلى ع SSمق اي SSمان SSها  ،وك SSان ذل SSك أع SSظم ح SSماي SSة ل SSها اث SSناء
ال SSسنوات االول SSى م SSن زواج SSها  ،ك SSما ك SSان ال SSدرع ال SSواق SSى ل SSها ال SSذى ح SSفظ روح SSها خ SSالل س SSنوات ح SSيات SSها
الSطويSله  .بSعد سSنه مSن زواج روحSيه خSانSم  ،كSتبت الSسيدة مSى مSاكSسويSل عSدة رسSائSل الSى صSديSقتها الSشابSه
ماريون هولى ) هوفمان (  M arion Holleyوتنقل فيها كلمات ابنتها حيث ذكرت :
" تSقول ) روحSيه خSانSم ( ان اعSظم عSطيه لSلمؤمSن هSو االيSمان ذاتSه  ،انSه اعSظم مSن الSعقل والSصفات وبSواسSطته
نسSSبح او نSSغرق  ،نSSحيا او نSSموت وهSSو تSSقريSSبا السSSبب الSSوحSSيد النSSجازاتSSنا وحSSياتSSنا االبSSديSSة … " وتSSضيف
روح SSيه  " :ل SSقد ت SSعلمت ب SSان ق SSوة ال SSعقل وامل SSنطق ه SSو خ SSطأ وله SSذا ي SSجب االع SSتماد ع SSلى االي SSمان  .االي SSمان ه SSو
اساس حياتى وهو املعني واملسلى لوجودى وقاعدة صفاتى ومميزاتى الجديده ".
وق SSد ي SSكون ال SSشعر ال SSتال SSى ب SSعنوان " ه SSذا ه SSو االي SSمان " ال SSذى ك SSتبته ف SSى ال SSراب SSع م SSن شه SSر ن SSيسان م SSن ع SSام
1954م دليال ً على ما كان يكنه قلبها من مشاعر واحاسيس وعمق حول هذا املوضوع .
تمشى حيث ال طريق
وتنسم حيث ال هواء
وتبصر حيث ال ضياء
هذا هو االيمان
تصيح فى سكون الليل
ويذهب الصياح أدراج الرياح
وال يأتيك ترديد الصدى
وتوقن  ،ثم توقن  ،ثم توقن ،
هذا هو االيمان
تمسك بالحصى وتراه جوهر
وتعهد بالحطب وتراه أخضر
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وتبسم الشفاه وعني تدمع
هذا هو االيمان
تقول " آمنت يا رباه "
وسط انكار البشر
" قد سمعت "
وقت فقدان الخبر
" قد رأيت "
رغم غشيان البصر
هذا هو االيمان
يضرم فى الحشا عشق شرس
يمزق الفؤاد إذ يصيح
قد ال أراك إنما أنت هناك
إخف وجهك يامحبوب أو أمسك لسانك
لكن محياك بعيني  ،واألذن سامعة بك
إن تصرع عبدك يا محبوب تطرحه الثرى
سأقوم يا محبوب عن رقدي يحركنى الجوى
هذا هو االيمان
) الشعر من ترجمة الحبيب جمال حسن (

اشSSارت روحSSيه خSSانSSم ولSSعدة مSSرات خSSالل سSSنوات حSSياتSSها االخSSيرة الSSى ان مSSن االسSSباب الSSتى جSSعلت حSSضرة
شSSوقSSى افSSندى يSSختارهSSا زوجSSة لSSه هSSو كSSونSSها ابSSنة مSSى مSSاكSSسويSSل  .وقSSد سSSمعت ذلSSك مSSنها مSSرارا بSSأن حSSضرة
املSSولSSى قSSد قSSال لSSها ذلSSك عSSدة مSSرات  .فSSى الSSواقSSع فSSإن كSSلمات حSSضرة املSSولSSى هSSذه تSSأكSSد هSSذه الSSحقيقة ويSSمكن
اعSتبارهSا احSد اسSباب االيSمان الSثابSت واملSتني لSروحSيه خSانSم  .وقSد كSتبت مSى مSاكSسويSل الSعبارات الSتالSيه نSقال
عن حضرة ولى امراهلل :
" انSSها تشSّ SربSSت الSSروح الSSبهائSSيه  ،وال يSSمكن لSSها ان تخSSلط املSSواضSSيع او يSSتشوش ذهSSنها مSSن االفSSكار الSSدخSSيله
عSSلى االمSSر املSSبارك … هSSذا كSSله مSSن فSSضل تSSأثSSيرك  ،ال تSSتصورى مSSدى مSSا تSSعكسه مSSارى مSSن روحSSك  ،انSSها
تكرس ّ
ُجل حياتها لالمر االلهى ومرتبطه به بشده “ .
ّ
بSعد سSنة مSن زواجSها  ،ارسSلت روحSيه خSانSم رسSالSة الSى والSدتSها قSالSت فSيها  " :لSو سSألSنى اى شSخص عSن
ع SSنوان ح SSيات SSى ف SSأق SSول  :ش SSوق SSى اف SSندى  ".ي SSبدو واض SSحا م SSن ه SSذه الج SSمله ان ق SSلبها وروح SSها ق SSد اس SSتسلمتا
ملصيرها املحتوم وان مهمتها تتطلب انضباطيه شديدة .
وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن ان اي SSمان SSها ال SSثاب SSت ك SSان م SSودع SSا ف SSيها م SSنذ والدت SSها  ،وان ح Sبّها ال SSذى ك SSان ي SSلهمها ق SSد ن SSما
وتSرعSرع فSيها مSنذ صSباوتSها  ،وان دراسSتها املتشSتته الSتى بSدت وكSأنSها لSم تSكن كSافSيه ملسSتقبل عSظيم كهSذا ،
ولSكن فSى ظSل تSاثSير وتSوجSيه حSضرة ولSي أمSراهلل اخSذت بكسSب الSكماالت املSعنويSة واملSعلومSات املSختلفه بSارادة
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ق SSوي SSة  .ال ش SSك ب SSان ال SSسيده م SSى م SSاك SSسوي SSل ق SSد ش SSعرت ب SSالفخ SSر واالع SSتزاز ع SSندم SSا اس SSتلمت ال SSرس SSال SSة ال SSتال SSيه
امل SSؤرخ SSه  25ش SSباط  /ف SSبراي SSر 1939م م SSن ح SSضرة ول SSى ام SSر اهلل  " :ان ص SSحة م SSارى ج SSيدة وه SSى ح SSال SSيا
مشغوله بدراسة االنجيل واعتبر ذلك ضرورة العمالها املستقبلية ”.
وعSSادة مSSا كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم تSSروى لSSنا قSSصة ظSSريSSفة حSSول هSSذا املSSوضSSوع فSSيما يSSختص بSSدراسSSتها لSSالنSSجيل .
ف SSى ي SSوم م SSن االي SSام واث SSناء ح SSدي SSثها م SSع ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ق SSال SSت ل SSه  " :ل SSم أق SSرأ االن SSجيل أب SSدا " ت SSعجب
حSSضرة املSSولSSى مSSن هSSذه االجSSابSSه وقSSال  " :لSSقد حSSان الSSوقSSت لSSقراءتSSه " ومSSن ثSSم اعSSطى تSSوجSSيهات صSSارمSSة لSSها
لSSكيفية دراسSSة االنSSجيل  .وقSSد اخSSتتمت روحSSيه خSSانSSم الSSروايSSة بSSقولSSها  " :بSSعد ذلSSك قSSرأت ودرسSSت االنSSجيل بSSدقSSة
وع SSناي SSة وم SSن ث SSم اش SSتري SSت ن SSسخة م SSن ال SSقران ال SSكري SSم وق SSرأت SSه م SSن ال SSصفحة االول SSى ح SSتى آخ SSره ق SSبل ان ي SSعلم
حSSضرة املSSولSSى بSSانSSنى لSSم اقSSرأ الSSقرآن ايSSضا  " .فSSى الSSواقSSع  ،ان حSSضرة ولSSى امSSر اهلل لSSم يSSكن مجSSرد عSSنوان
حSSياتSSها وانSSما مSSعلمها الSSكبير  .ومSSن طSSباع روحSSيه خSSانSSم انSSها كSSانSSت مSSعلمه لSSنفسها وتSSفضل ان تSSعلم نSSفسها
بSدال مSن تSلقى الSتعليمات مSن االخSريSن وهSى عSادة كSثيرا مSا طSبقتها فSى حSياتSها  ،ولSكن كSان حSضرة شSوقSى
افSندى مSعلمها الSرئSيسى  .وفSى ذات الSوقSت بSدأت روحSيه خSانSم بSتعلم الSلغة الSفارسSيه بجSديSه تSامSه  .وقSد قSالSت
ل SSنا روح SSيه خ SSان SSم ع SSدة م SSرات ب SSان ح SSضرة امل SSول SSى ق SSال ل SSها ف SSى أح SSد امل SSرات  " :ان SSنى ش SSاه SSد ب SSان ك SSل ال SSلغه
الفارسيه التى تعلمتيها كان من نفسك ومن دون مساعدة أحد ”.
Sقيمه ل SSروح SSيه خ SSان SSم اث SSناء زواج SSها ال SSذى ام SSتد ن SSحو عش SSري SSن س SSنه ه SSى أن ت SSصبح
م SSن الخ SSدم SSات امل SSمتازه وال ّ S
س SSكرت SSيرة ل SSحضرة ول SSي أم SSراهلل امل SSحبوب  .ل SSقد أخ SSذت ه SSذه ال SSوظ SSيفه ع SSلى ع SSات SSقها م SSباش SSرة ب SSعد زواج SSها
واص SSبحت ال SSسكرت SSيره ال SSرئ SSيسيه ل SSلمراس SSالت االنج SSليزي SSة م SSنذ ع SSام 1941م  .وي SSبدو ان أول رس SSال SSة ك SSتبتها
بSSالSSنيابSSة عSSن حSSضرة شSSوقSSى افSSندى كSSان مSSخاطSSبا لSSوالSSدتSSها وقSSد ذيSSلت تSSلك الSSرسSSالSSة بSSفقرتSSني بخSSط يSSد حSSضرة
املSولSى  .ان ذلSك يSدل عSلى مSدى الSترابSط الSذى كSان مSوجSودا فSى تSلك الSعائSله ومSدى الSتزامSهم بSاالمSر املSبارك .
جSاء فSى الSفقرة االولSى مSن حSاشSية تSلك الSرسSالSه بخSط يSد مSن حSضرة ولSى امSراهلل الSى الSسيده مSى مSاكSسويSل
ما يلى :
" ان ال SSعالق SSة ال SSتى ك SSان SSت وث SSيقه ب SSيننا ق SSد اس SSتحكمت االن واش SSعر ب SSان الخ SSدم SSات ال SSتى ي SSمكن ان ت SSقدم SSيها
نSSتيجه لهSSذه الSSعالقSSة الجSSديSSده سSSتؤدى الSSى اقSSترابSSى الSSيك بSSشكل اكSSبر وتSSجعلنى اسSSتطيع مSSساعSSدتSSك بSSشكل
مؤثر من خالل ادعيتى ومناجاتى  ".اما الفقرة الثانيه فقد جاء فيها :
" يSSرجSSى ابSSالغ الSSسيد مSSاكSSسويSSل بSSخالSSص تSSحياتSSى ومSSحبتى وانSSى امSSل كSSثيرا بSSانSSه مSSن خSSالل الSSتعاون مSSعكم
يSSمكنه مSSن تSSوسSSيع دائSSرة فSSعالSSياتSSه الSSتبليغيه فSSى كSSندا ومSSن ثSSم تSSمهيد الSSطريSSق أليSSة خSSدمSSات عSSاملSSيه يSSرغSSب فSSى
ادائها باملستقبل ".
وفSى الSرسSالSة الSثانSيه الSتى كSتبتها روحSيه خSانSم بSالSنيابSة عSن حSضرة ولSي أمSراهلل الSى والSدتSها  ،كSتب حSضرتSه
فى حاشيه تلك الرسالة ما يلى :
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" ان م SSارى ف SSى ص SSحة ج SSيده وح SSيات SSها ال SSروح SSان SSيه ف SSى ت SSقدم ون SSمو ج SSيد وه SSى م SSشغول SSة ف SSى كس SSب ال SSفضائ SSل
وال SSكماالت االن SSسان SSيه ال SSتى س SSتعود ع SSليها ب SSال SSفائ SSدة م SSن اج SSل ان SSجاز امل SSهام ال SSعال SSيه وال SSرف SSيعه ال SSتى ت SSسعى
جاهدة لتحقيقها ”.
وقSSد تSSمت املSSحافSSظة عSSلى الSSعالقSSة الحSSميمه بSSني روحSSيه خSSانSSم ووالSSديSSها رغSSم االنSSفصال ُوبSSعد املSSسافSSة  .وبSSعد
وصSSول الSSتوجSSيه الSSسابSSق مSSن حSSضرة شSSوقSSى افSSندى  ،كSSانSSت روحSSيه خSSانSSم تSSقول بSSأن الSSنعم والSSبركSSات الSSناتSSجه
Sخصهم ج SSميعا وت SSعود ف SSائ SSدت SSها ع SSلى ج SSميع اف SSراد ال SSعائ SSله  .وف SSى اح SSدى
م SSن خ SSدم SSات أي SSا م SSنهم ألم SSر اهلل ت ّ S
رسSSائSSلها االولSSية لSSوالSSدهSSا عSSندمSSا كSSان مSSريSSضا اشSSارت الSSى عSSمق الSSروابSSط الSSتى تجSSمعهما بSSروح مSSن املSSزحSSة
والفكاهة  ،ولكنها كانت تخفى االمها وقلقها حيث ذكرت :
" والSدى الSعزيSز  ،بSالنسSبة لSلوظSيفة املSقدسSة املSلقاة عSلى عSاتSقكم  ،عSليكم ان تSسعوا جSاهSديSن لSلمحافSظة عSلى
صحتكم الن من خالله  ،ومن خالل خدمتكم لالمر املبارك تصبحون مساعدين ومؤازرين لى ”.
وتبج SSل وال SSدت SSها دوم SSا ً وت SSتمنى رؤي SSتها دائ SSما ً  .وب SSعد س SSنتني م SSن زواج SSها وف SSى
ّS
ك SSان SSت روح SSيه خ SSان SSم ت SSحترم
ديSSسمبر مSSن عSSام 1939م اشSSارت مSSى مSSاكSSسويSSل الSSى هSSذه الSSعالقSSه الSSقريSSبه بSSينهما والSSتى تSSعززت مSSن خSSالل
خدمة أمراهلل على الرغم من البعد الظاهرى بينهم بالرسالة التاليه :
" … ان ايSمانSها الSراسSخ وشSجاعSتها الSتامSه  ،ونSظرتSها الSعميقه الSى املSعنى الSحقيقى لSلحياة والSى الSثمرات
االب SSدي SSة ال SSنات SSجه م SSن االالم وم SSصاع SSب البش SSري SSة ت SSشير ب SSكل وض SSوح ال SSى ق SSوة وع SSظمة ش SSخصيتها … ان SSها
ت SSسير ف SSى ط SSري SSق ال SSنور وه SSى واح SSدة م SSن ال SSشخصيات ال SSنادرة ال SSتى ح SSقا وص SSلت ال SSى اع SSلى م SSرت SSبة ف SSى
لSSها ) روحSSيه ( واحSSساسSSي
حSSياتSSها  .انSSنى ومSSن مSSنطلق حSSبى الSSعميق لSSلديSSن الSSبهائSSى ومSSن حSSبى الSSكبير
امر اهلل ”.
بان اكون الئقة لها فقد قررت الذهاب الى امريكا الجنوبيه لتبليغ
وبSناء عSليه فSقد قSررت مSى مSاكSسويSل الSقيام بهSذا الSعمل الSفدائSى الSكبير  .وقSامSت بSالSرحSالت الSتبليغيه حSتى
تSليق بSمكانSة ابSنتها الSعزيSزه الSتى كSانSت تSفتقدهSا كSثيرا  .لSقد كSان عSمرهSا سSبعني سSنة مSع صSحة سSيئة وقSلب
ضSSعيف  .وصSSلت مSSديSSنة بSSيونSSس ايSSرس فSSى نSSهايSSة شهSSر شSSباط ) فSSبرايSSر ( وبSSرفSSقتها إبSSنة اخSSيها جSSني بSSولSSز .
وفى اليوم التالى املوافق االول من شهر اذار ) مارس ( من عام 1940م توفيت على اثر سكتة قلبية .
ان خ SSبر وف SSاة ال SSسيده م SSى م SSاك SSسوي SSل ف SSى االرج SSنتني ك SSان ل SSه اب SSلغ االث SSر ف SSى ن SSفسية روح SSيه خ SSان SSم وك SSان
كSSالSSصاعSSقة عSSليها  .وقSSد كSSررت هSSذه الSSقصة فSSى كSSيفية سSSماعSSها لSSلنبأ مSSن حSSضرة ولSSى امSSر اهلل  ،حSSيث تSSلقى
حSSضرتSSه فSSى ذلSSك الSSيوم اربSSع بSSرقSSيات وقSSد اخSSذتSSهم روحSSيه خSSانSSم الSSى حSSضرة املSSولSSى وقSSام بSSفتحهم  ،ومSSن ثSSم
ن SSظر ال SSيها ب SSعينني م SSليئتني ب SSامل SSحبة وال SSشفقه وال SSصدم SSه  .ق SSال SSت روح SSيه خ SSان SSم ب SSان ال SSنظرات ق SSد اف SSزع SSتها ،
واخ SSذت ت SSبتعد ح SSتى وص SSلت ال SSى ال SSحائ SSط  .واض SSاف SSت ب SSان SSها ارادت ان ت SSخترق ذل SSك ال SSحائ SSط ن SSتيجة ال SSخوف
الSSذى ارتSSابSSها مSSن نSSظرات مSSوالهSSا الSSعزيSSز  .اقSSترب مSSنها حSSضرة شSSوقSSى افSSندى وضSSمها بSSني ذراعSSيه واخSSبرهSSا
بSSالSSنبأ بSSكل رقSSة ورأفSSه .ثSSم قSSال لSSها  " :مSSن االن فSSانSSنى سSSاكSSون بSSمثابSSة أمSSك  ".ثSSم تحSSدث عSSن املSSقام الSSشامSSخ
وال SSرف SSيع ل SSلسيده م SSى م SSاك SSسوي SSل ف SSى امل SSلكوت االب SSهى وك SSيف ان SSها اخ SSيرا ت SSحقق ام SSلها وس SSعادت SSها ف SSى ق SSرب SSها
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ملSوالهSا املSحبوب وحSضرة عSبد الSبهاء  .ومSن ثSم وبSاسSلوب هSادئ ورقSيق ولSكى يSزيSل كSربSها ويSخفف حSزنSها أخSذ
يحSدثSها عSما وصSلت الSيه االن والSدتSها فSى الSعالSم االخSر وعSما تSفعله فSى املSلكوت االلSهى  .لSقد طSمأنSها بSأنSها
االن فSى مSحضر جSمال االقSدس االبSهى وانSها اسSتأذنSته لSكى تتحSدث عSن ابSنتها الSعزيSزه والSغالSية  .كSما انSها
أكSSثرت الحSSديSSث عSSنها لSSدرجSSة ان حSSضرة بSSهاء اهلل تSSعب مSSنها وأمSSرهSSا بSSالSSتوجSSه الSSى حSSضرة عSSبد الSSبهاء  .وفSSى
مSSحضر غSSصن اهلل االعSSظم تSSبدأ الحSSديSSث عSSن ابSSنتها الجSSميله وكSSريSSمتها الSSوقSSورة وتSSكثر الحSSديSSث عSSنها حSSتى
ي SSتعب ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء وي SSرس SSلها ال SSى ال SSورق SSة امل SSبارك SSة ال SSعليا  .وه SSنا ض SSحك ح SSضرة ول SSى ام SSراهلل واس SSتمر
قSائSال  :حSتى هSنا فSى مSحضر الSورقSة املSباركSه الSعليا تسSتمر فSي الحSديSث عSن ابSنتها الSعزيSزه بSل وحSتى سSكان
املSأل االعSلى تSبدأ بSايSقاف كSل مSن تجSدهSم فSى طSريSقها وتSقول لSهم  " :هSل يSمكن لSى أن احSدثSكم عSن ابSنتى ".
وعSSندمSSا وصSSل حSSضرة املSSولSSى الSSى هSSذه الSSنقطة بSSدأت روحSSيه خSSانSSم بSSالSSضحك والSSدمSSوع تSSمأل عSSينيها  .ومSSن ثSSم
اخ SSذ ح SSضرة ول SSى أم SSر اهلل ي SSواس SSيها ويشّ S Sدد ازره SSا ب SSكل م SSحبة وح SSلم  .وب SSعده SSا ذه SSبت روح SSيه خ SSان SSم ال SSى
ال SSروض SSة امل SSبارك SSة م SSقام ح SSضرة ب SSهاء اهلل وق SSضت ب SSعض ال SSوق SSت وح SSيدة ف SSى ذل SSك امل SSقام امل SSقدس ت SSتلو ص SSالة
امليت  .كانت روحيه خانم تحب تلك الصالة وقد وصفت اثره بالكلمات التاليه :
" كSSلما كSSنت اكSSرر االيSSات الSSخاصSSه تSSسعة عشSSر مSSرة كSSل مSSنها  ،كSSنت أشSSعر فSSى كSSل مSSرة مSSثل االمSSواج تSSندفSSع
نحوى وتحيطنى وتنظف ما يختلج قلبى من شوائب ونوائب وفى النهاية اشعر بالراحة والسكون ".
ان الSSبرقSSيات الSSثالث الSSتالSSيه  ،اولSSها مSSن حSSضرة شSSوقSSى افSSندى الSSى الSSسيد مSSاكSSسويSSل والSSثانSSيه والSSثالSSثه مSSن
حSضرة املSولSى وروحSيه خSانSم مSعا الSى املSحفل الSروحSانSى املSركSزى لSلواليSات املتحSدة وكSندا  ،هSذه الSبرقSيات تSعبّر
عSSن املSSقام الSSرفSSيع لSSلسيده مSSى مSSاكSSسويSSل وايSSضا مSSحبة وعSSنايSSة حSSضرة ولSSى امSSراهلل لSSزوجSSها املSSفجوع الSSذى
دعاه ليأتى ويكون بالقرب من ابنته العزيزه .
" لSقد حSزنSت بشSده ولSكن عSزائSى بSأن تSلك الSنفس الSنفيسه قSد فSازت بSأجSر خSدمSاتSها املSمتازه والSشجاعSه ألمSر
حSضرة بSهاء اهلل  .وعSلى الSرغSم مSن ان روحSيه تSشعر بSثقل هSذا املSصاب الجSلل ولSكنها سSعيده وشSكورة لSلتاج
االبSدى الSذى تSكللت بSه والSدتSها املSاجSدة  .يSرجSى دفSن جSثمانSها الSطاهSر فSى مSديSنة بSيونSس ايSرس واملSباشSرة فSى
تSSصميم مSSرقSSدهSSا املSSنور لSSكى أبSSدأ فSSى بSSنائSSه  .ان تSSلك الSSبقعة املSSباركSSة الSSتى كSSافSSحت فSSيها بSSكل عSSظمة وجSSالل
سSتصبح مSركSزا تSاريSخيا لSلمهاجSريSن ولSالنشSطة الSبهائSية  .أرحSب بSكم فSى حSيفا بSعد تSرتSيب أمSوركSم  .اطSمئنوا
بعواطفنا القلبيه الحاره " .
التوقيع ) شوقى (
والى املحفل الروحانى املركزى للواليات املتحده وكندا ارسل البرقية التالية :
" ان أم SSة ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء ال SSعزي SSزة ق SSد اس SSتقرت ف SSى امل SSلكوت االب SSهى  .ل SSقد انته SSت ح SSيات SSها ال SSناس SSوت SSية
املSباركSة الSتي كSانSت غSنية بSاالحSداث ولSم يSضاهSيها شي¦  .ان خSدمSاتSها املSقدسSه واملSميزة جSعلتها تSتبوء االن
مSقام الSشهاده الSرفSيع  .لSقد فSازت بSتاجSني بSكل جSدارة  .ان خSطة السSبع سSنوات وعSلى االخSص فSيما يSتعلق
بSامSريSكا الSجنوبSيه قSد اكتسSبت زخSما ًجSديSدا ً نSتيجة لSتضحياتSها الجSليله  .ان املSناطSق الSجنوبSية ألمSر اهلل قSد
ت SSعززت واس SSتغنت ك SSثيرا ن SSتيجة ل SSوج SSود ض SSري SSحها ال SSتاري SSخى ه SSناك وه SSو دالل SSة ع SSلى ان SSتصار ج SSحاف SSل ال SSنور
وجنود حضرة بهاء اهلل املظفرين  .على أحباء اهلل فى االمريكتيني عقد جلسات تأبني الئقه على شرفها .
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وفى يوم 4اذار /مارس ارسلت روحيه خانم البرقيه التاليه :
" ب SSكل خ SSضوع وخ SSشوع أش SSكراهلل ب SSإن وال SSدت SSى ال SSعزي SSزه ق SSد ل SSبت ن SSداء ول SSي أم SSراهلل امل SSحبوب وس SSاف SSرت ال SSى
الجنوب وفدت نفسها فى سبيل اهلل  .أرجو الدعاء حتى تقتدى ابنتها بأمها وتسير فى دربها ".
بSSعد أشهSSر مSSن وفSSاة مSSي مSSاكSSسويSSل  ،خSSلع رضSSا شSSاه بهSSلوى مSSن عSSرشSSه ونSSفى مSSن بSSلده وجSSاءت االنSSباء بSSأن
الحSSلفاء يSSرغSSبون فSSى نSSفيه الSSى االرجSSنتني  ،وعSSندهSSا قSSال حSSضرة شSSوقSSى افSSندى الSSى روحSSيه خSSانSSم  " :لSSيقوم
االحياء املوتى بزيارة قبر من هو ميتا ولكنه حيا " .
مSSن الSSصفات املSSميزه لSSروحSSيه خSSانSSم عSSطفها وشSSفقتها عSSلى االخSSريSSن حSSتى اثSSناء حSSزنSSها وجSSزعSSها  .الSSرسSSالSSة
الSSتالSSية الSSتى كSSتبتها الSSى لSSوسSSني مSSيجت  Lucienne MigetteتSSبني مSSدى عSSطفها لهSSذه الSSبهائSSيه الSSفرنSSسية
وه SSى واح SSدة م SSن ال SSعدي SSد م SSن االط SSفال ال SSروح SSان SSيني ل SSلسيده م SSى م SSاك SSسوي SSل ال SSتى ك SSان SSت ق SSري SSبة م SSنها ل SSدرج SSة
كبيره  .جاء فى الرسالة ما يلى :
" ك SSنت أت SSمنى أن أك SSتب ه SSذه ال SSرس SSال SSة ب SSال SSلغة ال SSفرن SSسية ألن SSنى أع SSلم ب SSان SSه اذا ك SSتب ش SSخص رس SSال SSة ب SSلغته
االصSSلية فSSانSSه سSSيشعر بSSقرب اكSSثر ووصSSل اكSSبر  ،ولSSكننى أتSSكلم الSSفرنSSسية فSSقط ولSSالسSSف ال اتSSقن كSSتابSSتها .
وف SSى ال SSحقيقة ن SSحن ل SSسنا ب SSحاج SSة ال SSى ك SSلمات ح SSتى ن SSعبّر ع SSما ي SSختلج ف SSى ن SSفوس SSنا  .وق SSد ح SSزن SSت ج SSدا م SSن
فSSقدانSSى لSSعزيSSزتSSى وقSSد أصSSبحت وحSSيدة االن فSSى الSSعالSSم  ،كSSما ازداد حSSزنSSى عSSندمSSا تSSصورت مSSدى الSSصدمSSه
الSتى سSتسببها هSذه الSفاجSعة لSك  .أعSلم تSمامSا مSدى حSزنSك عSلى فSراقSها وافSتقادك لSها ولSكن االن يSا عSزيSزتSى
يSS Sجب أن نSS SواسSS Sى بSS Sعضنا الSS Sبعض  ،بSS Sل نSS Sرث صSS SفاتSS Sها وسSS SجايSS SاهSS Sا الحSS Sميده وروحSS Sها الجSS Sميلة واملSS Sشعه
كSSأطSSفالSSها الSSحقيقيون  .يSSجب ان نSSكون شSSجعان كSSما كSSانSSت ُومSSقدمSSني عSSلى خSSدمSSة االمSSر املSSبارك كSSما فSSعلت
هSى حSتى الSرمSق االخSير مSن حSياتSها  .أعSتقد بSأن هSذا هSو مSيراثSنا مSنها  .واذا كSنا نSريSد ان نSكون مSعها فSى
الSSعالSSم االخSSر يSSجب عSSلينا ان نSSقتدى بSSها وان نSSسير عSSلى اقSSدامSSها وان نSSواصSSل الSSعمل الSSذى لSSم تSSكل عSSنه لSSيال
ونSهارا الكSثر مSن اربSعني سSنه  .وانSنى مSتأكSدة يSا عSزيSزتSى لSوسSني بSان الSذيSن يSحبونSها مSثلنا يSفكرون فSى كSيفيه
االنضمام اليها مرة اخرى … .
ان ح SSضرة ول SSي أم SSراهلل ك SSان ل SSطيفا وودودا ودم SSثا م SSعي وان SSقذن SSى م SSن ال SSسقوط ف SSى ال SSهاوي SSة وم SSا ح SSدث ك SSان
مSفاجSأ وكSانSت صSدمSة كSبيره  ،كSنت آمSل أن أراهSا مSرة اخSرى ولSكن اخSذهSا الSبارى عSز وجSل الSى جSوار رحSمته
ل SSكى يه SSبنا م SSا ه SSو أع SSظم وأج SSل  .ان ك SSان SSت وال SSدت SSى م SSعى وب SSجوارى مل SSا م SSات SSت ف SSى ب SSيون SSس اي SSرس م SSضحية
بSحياتSها مSن اجSل االمSر املSبارك ومSعطية لSنا جSميعا مSثاال نSحتذى بSه  ،وقSد نSالSت كSأس الSشهادة  .لهSذا عSلينا
ان نSSشكر اهلل الSSعلى الSSقديSSر بSSانSSها كSSانSSت أم روحSSانSSيه لSSنا جSSميعا وهSSذه الSSعالقSSة هSSى الSSرابSSطة االبSSديSSه الSSتى ال
نستطيع فصلها ".
إن وفSSاة مSSى مSSاكSSسويSSل قSSد صSSاحSSبه بSSدايSSة االضSSطرابSSات فSSى االرض االقSSدس  .فSSقد نشSSبت الحSSرب الSSعاملSSيه
الSSثانSSيه وتSSرك جSSميع اعSSضاء عSSائSSله حSSضرة شSSوقSSى افSSندي االمSSر املSSبارك  .وفSSى صSSيف مSSن عSSام  1940الSSتقى
ال SSسيد م SSاك SSسوي SSل ب SSحضرة ول SSى ام SSراهلل وروح SSيه خ SSان SSم ف SSى م SSدي SSنة روم SSا وع SSندم SSا ل SSم يس SSتطيعا ال SSرج SSوع ال SSى
فلسSطني ذهSبا الSى فSرنSسا ومSنها الSى بSريSطانSيا عSلى اخSر قSارب قSبل اغSالق الحSدود بSواسSطة الSجيش االملSانSى
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 .وقSد ذكSرت روحSيه خSانSم هSذه الSحكايSة بSالSتفصيل فSى كSتابSها ) الSجوهSرة الSفريSده ( The Priceless Pearl
ولكننى سأذكرها هنا باختصار .
عSSلى الSSرغSSم مSSن ان الSSظروف حSSينها كSSان فSSى قSSمة " اخSSالء االطSSفال " مSSن بSSريSSطانSSيا وكSSانSSت جSSميع الSSقوارب
مSSليئة ولSSكنهم اسSSتطاعSSوا اخSSيرا ايSSجاد مSSكان لSSهم فSSى سSSفينة ) كSSيب تSSاون كSSاسSSل ( وأبحSSر الSSثالث جSSميعهم
الSى جSنوب افSريSقيا حSتى يSعودوا مSن هSناك شSماال الSى االرض االقSدس مSرورا ً بSمصر  .كSانSت هSذه اول مSرة
ت SSرى ف SSيها روح SSيه خ SSان SSم م SSنطقه ج SSنوب الصح SSراء االف SSري SSقيه وق SSد ح SSفزه SSا ذل SSك ك SSثيرا ل SSلعوده ال SSيها ب SSعد س SSنني
ع SSدي SSده  .م SSكث ال SSسيد م SSاك SSسوي SSل ف SSى م SSدي SSنة دارب SSن  )Durbanم SSدي SSنه ف SSى ج SSنوب اف SSري SSقيا ( وم SSنها غ SSادر
بSالSطائSره الSى الخSرطSوم بSالSسودان  .امSا حSضرة شSوقSى افSندى وروحSية خSانSم فSقد غSادرا كSيب تSاون ب ّSرا إلSى
الSقاهSرة وقSد شSاهSدا فSى طSريSقهم مSناظSر شSهيره  .فSفى روديSسيا ) زيSمبابSوى الSيوم ( زارا قSبر سيسSل رودس
وشSاهSدا شSالالت فSكتوريSا الSخالبSة  .وفSى الSكونSغو تSعطلت سSيارتSهم فSى غSابSة نSائSيه وعSندهSا اسSتأذنSت روحSيه
خSانSم مSن حSضرة املSولSى بSالSسير بSضعا مSن الSوقSت أثSناء تSصليح سSيارتSهم  .كSانSت تSأمSل بSنزهSة عSلى الSقدمSني
لSلراحSة بSعد سSاعSات مSن الجSلوس فSى الSسيارة  ،وقSد سSارت بSعيدا داخSل الSغابSة وفSى مSمراتSها الSضيقه نSاسSية
الSSوقSSت ومسSSتمتعه بجSSمال املSSناظSSر والSSطبيعة الSSخالبSSة  .فSSجأة  ،ظهSSر رجSSل افSSريSSقى عSSلى دراجSSة وقSSال لSSها بSSأن
الSSشخص الSSذى بSSالSSسيارة قSSلق جSSدا عSSليها  .نSSظرت روحSSيه خSSانSSم الSSى سSSاعSSتها  ،وقSSد صSSدمSSت عSSندمSSا عSSرفSSت
ب SSان SSها ك SSان SSت ت SSسير ع SSلى االق SSدام مل SSدة ح SSوال SSى س SSاع SSتني  .أس SSتعارت روح SSيه خ SSان SSم دراج SSة ال SSرج SSل االف SSري SSقى
وأسSرعSت الSى حSضرة املSولSى لSكى يSطمئن بSالSه ويSخفف مSن قSلقه  .وتSعتبر روح املSغامSرة مSن الSسمات الSبارزه
لSروحSيه خSانSم وعSلى االخSص اثSناء رحSالتSها وأسSفارهSا  .كSانSت تSعشق عSالSم الSطبيعه فSكانSت االشSجار تSنعش
روح SSها وت SSبرق ع SSيون SSها  ،أم SSا غ SSاي SSة س SSعادت SSها ف SSكان SSت ع SSندم SSا تس SSتكشف ال SSطبيعه  .ف SSى ال SSسنوات ال SSتال SSيه
استطاعت ان تحقق رغبتها هذه فى عشق الطبيعه عندما قامت بالرحالت املكثفه واالسفار املتعددة .
وتخSللت سSنوات الحSرب الSعاملSية الSثانSيه فSعالSيات مSتنوعSة وانSجازات عSظيمة فSى املSركSز الSعاملSى  .وقSبل ان يSأتSى
ال SSسيد م SSاك SSسوي SSل ك SSان SSت روح SSيه خ SSان SSم ت SSساع SSد ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ع SSلى رس SSم الخ SSرائ SSط واع SSداد االوراق
والSنماذج الSخاصSة بSاملSدرجSات املSوجSودة فSى حSدائSق املSقام االعSلى عSلى سSبيل املSثال  .كSانSت تSقول عSلى الSرغSم
مSن ان حSضرة شSوقSى افSندى كSان لSديSه ذائSقة فSنيه جSيده ويSراعSى الSتناسSب فSى حSياتSه ولSكنه لSم يSكن يسSتطيع
ان يSSتصور الشي¦ او الSSنموذج مSSا لSSم يSSكن هSSذا الSSنموذج مSSرسSSومSSا أو مSSجسما ً .فSSى يSSوم مSSن االيSSام وبSSعد ان
اتSSى الSSسيد مSSاكSSسويSSل لSSلسكن فSSى حSSيفا  ،طSSلب حSSضرة شSSوقSSى افSSندى مSSن روحSSيه خSSانSSم ان تSSرسSSم مخSSططا
مSعينا لSه ولSكنها قSالSت  " :يSا شSوقSى افSندى هSناك واحSد مSن افSضل املSهندسSني املSعماريSني الSكنديSني يSقطن فSى
الSSشارع املSSقابSSل  ،اطSSلب مSSنه ذلSSك  ".نSSظر الSSيها حSSضرة املSSولSSى بSSتعجب وقSSال  " :هSSل يSSمكن لSSوالSSدك ان ينجSSز
ذلSك ؟ " قSالSت  " :هSل يSمكن لSه ان ينجSز ؟ لSقد بSنى الSكنائSس والSفنادق وابSنية الSبرملSان والSعديSد مSن املSنازل ،
أمSا هSذا فSهو شي¦ بSسيط بSالنسSبة لSه "  .كSان ذلSك بSدايSة مSا سSمته روحSيه خSانSم " الشSراكSه بSني ولSى امSر اهلل
ووال SSدى " وك SSان SSت ت SSقول  " :وال SSدى ك SSان ب SSمثاب SSة ال SSقفاز ع SSلى ي SSد ش SSوق SSى اف SSندى  " .وخ SSالل ه SSذه ال SSفترة ذات SSها
طSلب الSهيكل االنSور مSن الSسيد مSاكSسويSل رسSم وتخSطيط بSناء املSقام االعSلى والSذي اعSتبر االنSجاز االعSظم لSه
واالكSSليل املSSت ّوج والSSناجSSح لجSSميع انSSجازاتSSه  .وكSSانSSت املSSحبة املSSتبادلSSة بSSينهما والSSتعاون الSSبناء بSSينهم مSSن اعSSظم
م SSصادر ال SSبهجة وال SSسعادة ل SSروح SSيه خ SSان SSم وع SSادة م SSا ك SSان SSت ت SSقول  " :ل SSقد ع SSرف SSت وال SSدى وم SSكان SSته م SSن خ SSالل
ش SSوق SSى اف SSندى  " .ك SSما ك SSان SSت ت SSحكى ك SSيف أن ذات ل SSيلة ك SSان ح SSضرة امل SSول SSى مس SSتلقيا ع SSلى ال SSفراش وق SSد
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احSضرت لSه روحSيه خSانSم مخSططا جSميال لSلبوابSة الSرئSيسيه لحSدائSق املSقام االعSلى وكSان قSد رسSم بSصورة دقSيقة
وجSميله ومSلونSه بSالSوان مSائSيه انSيقه  .وعSندهSا اخSذ حSضرة شSوقSى افSندى املخSطط مSنها ونSظر الSيه وقSال بSصوت
متنهSد  " :هSذا لSيس عSدال  ".ردت روحSيه خSانSم بSاضSطراب  " :مSا الخSطأ ؟ " قSال  " :ال شي¦ خSطأ  ،ولSكن
كل ما فيه  ،عندما يرى االنسان تحفة جميله كهذه بالطبع يرغب بحيازته ”.
كSانSت تSلك الSسنوات صSعبة وشSاقSة لSروحSيه خSانSم ولSكنها امSتزجSت بSالSفرح والسSرور  .كSانSت تSقول بSانSنى كSنت
وحSيده  ،فSقد كSنت الSزوجSه واملSرافSقه والSسكرتSيره وربSة املSنزل  ،وكSلما كSانSت تSعمل اكSثر كSانSت تSزداد سSعادة و
بSهجة  .خSالل هSذه الSفترة كSانSت تSساعSد ايSضا حSضرة ولSى امSر اهلل فSى مSراجSعة كSتابSه ) كSتاب الSقرن
ال SSبدي SSع (  God Passes Byك SSان SSا يج SSلسان ب SSقرب ب SSعض وك SSل م SSنهما يح SSمل ص SSفحات م SSتعدده م SSن ال SSكتاب
الSذى طSبعه حSضرة شSوقSى افSندى بSاآللSة الSطابSعة وخSالل سSاعSات عSديSده تSتم مSراجSعة ومSطابSقة الSكتاب بSما فSيه
الSكتابSه االنجSليزيSه لSالسSماء الSفارسSيه الSعديSده الSتى احSتواه الSكتاب  .تSقول روحSيه خSانSم بSانSها ومSنذ زواجSها
م SSن ح SSضرة ول SSى ام SSر اهلل ح SSتى وف SSات SSه ك SSان SSت دوم SSا م SSعه ف SSى غ SSرف SSته ع SSندم SSا ك SSان ي SSكتب ال SSرس SSائ SSل  ،س SSواء
االنج SSليزي SSة او ال SSفارس SSية  .ك SSان ع SSادة ي SSقرأ م SSا ي SSكتبه ب SSصوت ع SSال وي SSتلو ك SSتاب SSات SSه ال SSفارس SSيه ب SSصوت م SSلكوت SSى
جSميل  .وفSى الSسنني الSتالSيه إحSتفظت روحSيه خSانSم بمجSموعSة مSن اعSمال الSتطريSز الSتى كSانSت تSقوم بSها اثSناء
ما كان الهيكل االطهر يكتب رسائله .
ومSع نSهايSة الحSرب الSعاملSيه الSثانSيه بSدأ الSصراع الSعربSى الSيهودى فSى الSتأجSج وانSتهى االنSتداب الSبريSطانSى مSع
تSأسSيس دولSة اسSرائSيل  .ومSع وجSود نSقص فSى الSغذاء وانSعدام مSساعSدة أدى الSى تSدهSور صSحة روحSيه خSانSم
واصSابSتها بSالحSمى والSسعال .كSانSت وحSيده بSاملSنزل مSع والSدهSا وولSى امSرهSا املSحبوب تSرعSى شSئونSهم دون أن
يSSكون هSSناك مSSن يSSرعSSى شSSئونSSها  .فSSى احSSد االيSSام سSSألSSها حSSضرة املSSولSSى ان كSSانSSت تSSعرف شSSخصا يSSمكن أن
ي SSأت SSى ل SSكى ي SSعتنى ب SSها  ،ف SSفكرت روح SSيه خ SSان SSم ب SSصدي SSقتها ال SSعزي SSزه واب SSنتها ال SSروح SSان SSيه ك SSالدي SSس ك SSوت SSن G
 ladys CottonالSSتى لSSم تSSكن مSSتزوجSSه ومSSعجبه بSSها كSSثيرا  .وبSSتشجيع مSSن حSSضرة املSSولSSى جSSاءت كSSالديSSس
الSى االراضSى املSقدسSة وخSدمSت واسSتفادت هSى ايSضا حSيث تSزوجSت فSيما بSعد مSن صSديSقها الSقديSم بSن ويSدن
 Ben Weedenف SSى االرض االق SSدس  .ادت ك SSالدي SSس م SSساع SSدات ع SSظيمة ل SSروح SSيه خ SSان SSم ول SSحضرة ش SSوق SSى
افندى ايضا .
فSSى عSSام 1941م اصSSبحت روحSSيه خSSانSSم الSSسكرتSSيرة الSSرئSSيسية لSSحضرة ولSSى امSSر اهلل وظSSلت كSSذلSSك حSSتى عSSام
1957م وخ SSالل ه SSذه ال SSفتره ك SSتبت االف SSا م SSن ال SSرس SSائ SSل ن SSياب SSة ع SSن ح SSضرت SSه وال SSعدي SSد م SSنها ت SSمت ط SSباع SSتها
ونشSرهSا  .كSانSت تشSتكى دومSا بSأن خSطها كSان سSيئا وهSجائSها لSلكلمات كSان غSير صSحيحا وكSانSت تSقول عSن
خSطها وكSتابSاتSها  " :اذا نSظرت الSى بSعض هSذه الحSروف سSتالحSظ بSان حSضرة شSوقSى افSندى قSد وضSع خSطا
عليها وقام بتصحيحها وتعديلها " .
واحSيانSا كSانSت تسخSر مSن هSجائSها لSلكلمات الSتى تSقوم بSكتابSتها وهSى صSحيحه احSيانSا ولSكن فSى الSغالSب كSان
غ SSير ص SSحيحا  .ون SSظرا ل SSعدم ث SSقتها ف SSى ص SSحة ك SSتاب SSة ال SSكلمه ف SSقد ك SSان SSت ت SSسأل ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ع SSن
ال SSتهجئه ال SSصحيحه ل SSلكلمه  ،وف SSى أح SSد االي SSام ق SSال ل SSها ح SSضرة امل SSول SSى  " :ق SSبل ان ت SSأت SSى ال SSى ح SSيات SSى ك SSنت
اتهجأ الكلمات صحيحا ولكن االن أشك فى ذلك “ .
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دربSSها لSSتصبح سSSكرتSSيره جSSيده  .ومSSنذ عSSام 1941
كSSما كSSانSSت تSSصف لSSنا كSSيف ان حSSضرة شSSوقSSى افSSندى قSSد ّ
وحSتى  1951عSندمSا تSأسسSت الSهيئة الSبهائSيه الSعاملSيه كSتبت روحSيه خSانSم بSيدهSا جSميع رسSائSل حSضرة ولSى
امSر اهلل االنجSليزيSة  ،وكSانSت يSدهSا وكSتفها تSتعبان مSن شSدة الSكتابSة  .ولهSذا جSاءت الSسيده  /اثSل رفSل Ethel
 RevellعSSضوة الSSهيئه واملSSقيمة فSSى حSSيفا لSSتصبح الSSسكرتSSيرة الSSخاصSSة للحSSرم املSSبارك وكSSانSSت تسSSتخدم االلSSة
الSطابSعة فSى طSباعSة الSرسSائSل  .وخSالل االيSام االولSى مSن تSدريSب روحSيه خSانSم كSان حSضرة شSوقSى افSندى ُيSملى
عSSليها مSSا يSSجب ان تSSكتبه وبSSعد اتSSمام الSSكتابSSة كSSان حSSضرة املSSولSSى يSSنظر الSSى الSSرسSSالSSة ثSSم يSSمزقSSها ويSSقول " :
اخ SSتصرى  ،ك SSون SSى م SSختصره " وب SSاب SSتسام SSه ك SSان SSت روح SSيه خ SSان SSم ت SSقول ان SSها ق SSد اس SSتوع SSبت ال SSدرس س SSري SSعا .
وخ SSالل ال SSسنوات االول SSى ك SSان ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ي ّ Sدون ف SSى اس SSفل ال SSرس SSائ SSل ال SSتى ت SSرده ب SSقلم رص SSاص
Sحسن مسSSتوى
املSSالحSSظات والSSنقاط الSSتى يSSجب ان تSSرد عSSليها روحSSيه خSSانSSم ولSSكن وفSSى وقSSت الحSSق وعSSندمSSا تّ S
الSكتابSة عSندهSا كSان يSقول لSها الSجواب بSصورة شSفهية  .ومSع هSذا كSانSت روحSيه خSانSم تSؤكSد دائSما بSان حSضرة
املSSولSSى كSSان يSSقرأ كSSل مSSا كSSانSSت تSSكتبه نSSيابSSة عSSنه  ،وبSSعد ذلSSك  ،كSSان حSSضرتSSه يSSذيSSل الSSرسSSالSSة بSSبعض الSSكلمات .
وف SSى ال SSسنوات ال SSتال SSيه ك SSان SSت ت SSكتب رس SSائ SSله ال SSخاص SSه واي SSضا م SSراس SSالت SSه ال SSرس SSميه م SSع امل SSحاف SSل ال SSروح SSان SSية
املSركSزيSة  .كSما كSان يSطلب مSنها قSراءة مSحاضSر جSلسات املSحفل الSروحSانSى املSركSزى الملSانSيا نSظرا لSعدم درايSة
الSSهيكل االنSSور بSSالSSلغة االملSSانSSية  .لSSقد اسSSتطاعSSت روحSSيه خSSانSSم ان تSSخفف عSSبئا كSSبيرا مSSن عSSاتSSق حSSضرة املSSولSSى
عن طريق ادائها العمال السكرتارية .
وف SSى ع SSام  1948ع SSندم SSا ت SSأس SSس امل SSحفل ال SSروح SSان SSى امل SSرك SSزى ل SSكندا ب SSصوره مس SSتقله ش SSارك SSت روح SSيه خ SSان SSم
اف SSراح ال SSجام SSعة ال SSبهائ SSيه ال SSكندي SSة  .ل SSقد ش SSارك SSت ب SSشكل ح SSقيقى اح SSباء ك SSندا ب SSفرح SSتهم وم SSن خ SSالل رس SSائ SSلها
الSوديSه شSجعتهم وشSوقSتهم  .وقSد ارسSلت الSبرقSيه الSتالSيه الSى الSسيده  /روز مSارى سSاال بSاالصSالSة عSن نSفسها
وبSالSنيابSة عSن والSدهSا وهSى صSديSقه قSديSمة وحSميمه لSها  " :انSنا نSشكركSم ان اسSتطعتم تSرتSيب حSفل عSشاء فSى
مSSنزلSSنا عSSلى شSSرف الSSوكSSالء واالحSSباء بSSمناسSSبة انSSعقاد مSSؤتSSمر الSSوكSSالء املSSركSSزى وسSSيكون سSSببا لSSسعادة اسSSرة
ماكسويل بهذه املناسبه  .مع اجمل التحيات  -روحيه
وبعد ثالثه ايام اجابت السيده روز مارى بما يلى :
" ش SSارك م SSائ SSه ش SSخص م SSن االح SSباء ب SSكل س SSرور ف SSى ح SSفل ال SSعشاء ي SSوم االح SSد ب SSمناس SSبة ع SSيد ال SSرض SSوان  .ان
مSعنويSات ضSيوفSكم كSانSت عSالSيه لSدرجSه الSتأمSت بSها جSراح قSلوبSهم املSضطربSه  -مSع اطSيب الSتحيات  -روز
مارى .
والى مؤتمر الوكالء املركزى الكندى أرسلت روحيه خانم البرقيه التاليه :
" ان ق SSلوب SSنا م SSعكم به SSذه امل SSناس SSبة ال SSسعيدة ال SSتى ت SSبدأ م SSعها خ SSدم SSات مس SSتقله الح SSباء ك SSندا وي SSأخ SSذون ع SSلى
ع SSات SSقهم م SSسئول SSيات ج SSسيمه وق Sيّمه  .ن SSأم SSل ب SSأن ت SSؤدى خ SSدم SSات SSكم ال SSى ن SSتائ SSج م SSؤث SSره وال SSى اح SSراز ان SSتصارات
بSSاهSSرة  .ان تSSحياتSSنا الSSوديSSة واشSSواقSSنا الSSقلبيه مSSعكم دومSSا بSSاالضSSافSSة الSSى ان مSSى مSSاكSSسويSSل تSSشاركSSكم هSSذه
االمنيات ايضا  -روحيه ساثرالند "
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اما جواب مؤتمر الوكالء املركزى البهيج فقد كان كالتالى :
Sرأت رسSالSتكم الSرائSعه فSى الSيوم االول مSن املSؤتSمر الSتاريSخى وكSان االحSباء فSى غSايSة الSفرح والسSرور نSظرا
" ُق ْ
الرتSSباطSSهم بSSك وبخSSدمSSاتSSك املخSSلصه لSSالمSSر الSSعزيSSز االلSSهى  .نSSرسSSل لSSكم مSSحبتنا وادعSSيتنا  .املSSؤتSSمر الSSكندى
األول ".
ان الSرسSالSة الSرائSعه الSتى اشSير الSيها فSى الSبرقSية املSذكSورة هSى عSبارة عSن سSت صSفحات مSطبوعSه ومSوقSعه مSن
روحيه خانم وموجهة الى " الوكالء واالصدقاء الحاضرين فى اول مؤتمر وكالء مركزى فى كندا ".
بSعد اسSبوعSني وفSى  10ايSار  /مSايSو عSام  1948اسSتلمت روحSيه خSانSم الSبرقSية الSوديSه الSتالSيه مSن دروثSي بSيكر
التى مثلت املحفل الروحانى املركزى للواليات املتحده فى افتتاح مؤتمر الوكالء الكندى :
" تSSم انSSعقاد املSSؤتSSمريSSن بSSكل عSSزة وجSSالل  ،حSSيث قSSرأت رسSSالSSتكم املSSوجSSهة الSSى احSSباء كSSندا فSSى مSSنزل الSSسيد
مSاكSسويSل وقSد انعشSت قSلوب الSحاضSريSن نSتضرع الSى املSولSى عSز وجSل بSأن يعجSل فSى فSتح بSاب املSراسSله مSع
موالنا املحبوب ويقبلنا فدية فى سبيل صحته وعافيته  .دروثي بيكر ".
فSفى الSوقSت الSذى كSان فSيه تSأسSيس املSحافSل الSروحSانSية املSركSزيSة بSصوره مسSتقله مSدعSاة لSلفرح واالبSتهاج فSى
ال SSعال SSم ال SSبهائ SSى  ،ك SSان SSت امل SSحاوالت ل SSلحصول ع SSلى االس SSتقالل ال SSسياس SSى س SSببا ل SSسفك دم SSاء ال SSناس ب SSني
ال SSشعوب ان SSذاك  .ف SSفى ك SSتاب SSها ) ال SSجوه SSرة ال SSفري SSده (  The Priceless Pearlت SSشير روح SSيه خ SSان SSم ب SSشكل
تSفصيلى الSى الحSرب فSى فلسSطني قSبل تSأسSيس دولSة اسSرائSيل  .الSبرقSية الSتالSيه مSن عSائSله بSولSز الSتى ارسSلت
ف SSى اب SSري SSل ع SSام  1948ت SSدل ع SSلى م SSدى ال SSقلق ال SSذى ان SSتاب ت SSلك ال SSعائ SSله واالح SSباء  " :ان ح SSضرة امل SSول SSى
وجSSميعكم دائSSما فSSى عSSقولSSنا وقSSلوبSSنا  .نSSدعSSو اهلل ان يSSشملكم االمSSن واالمSSان  " .كSSما ان الSSبرقSSية الSSتالSSيه مSSن
روحSSيه خSSانSSم الSSى مSSيلى كSSولSSنز  Milly CollinsفSSى ابSSريSSل عSSام 1948م تSSدل ايSSضا عSSلى طSSبيعة الSSوضSSع
هSناك وعSلى املسSتقبل املSجهول مSنه  " :لSقد كSتبت لSك رسSالSة ولSكن لSالسSف لSم اسSتطع ارسSالSها بSالSبريSد  .انSنى
قSريSب دائSما مSنك يSا عSزيSزتSى والجSميع بسSالم  ،تSحياتSى  -روحSيه "  .وعSلى الSرغSم مSن انSه يSبدو ان خSيام
مSعركSة ارمجSدون  ArmageddonقSد نSصبت فSى وادى عSكا وان اصSوات اطSالق الSنيران قSد ارتSفعت بSني
البحSSر والSSجبل ولSSكن ظSSلت روحSSيه خSSانSSم فSSى وسSSط هSSذه الSSزوبSSعه هSSادئSSه  ،مSSعتبرة حSSضرة ولSSى امSSراهلل مSSثلها
االعلى فى مثل هذه الظروف .
قSSالSSت لSSنا روحSSيه خSSانSSم بSSأن حSSضرة املSSولSSى كSSان يSSشجعها عSSلى الSSكتابSSة  .وفSSى احSSدى املSSرات وعSSندمSSا كSSانSSت
تSSنسخ احSSدى اشSSعارهSSا املSSفضلة فSSى دفSSترهSSا طSSلب مSSنها املSSولSSى قSSراءتSSها  .وفSSى الSSيوم الSSتالSSى رد الSSيها الSSدفSSتر
وقSSال لSSها  " :لSSقد قSSرأتSSها كSSلها  ،انSSها جSSميله  ،لSSقد جSSعلتنى ابSSكى  ".كSSما قSSالSSت ايSSضا بSSانSSه بSSعد نSSقل رفSSات
غSصن اهلل االطهSر ووالSدتSه املSاجSده نSواب خSانSم مSن املSقبرة الSقديSمة فSى عSكا الSى حSيفا ودفSنهم عSلى منحSدرات
جSSبل الSSكرمSSل فSSى حSSفل روحSSانSSى مSSؤثSSر  ،نSSظر الSSيها حSSضرة شSSوقSSى افSSندى وفSSى تSSلك الSSليلة وقSSال لSSها  " :هSSل
سSتكتبني مSقالSة حSول هSذا املSوضSوع ؟ " تSعجبت روحSيه مSن هSذا الSطلب وقSالSت لSه  " :هSل تSرغSب فSى ذلSك ؟ قSال
امل SSول SSى  " :ن SSعم س SSتكون ف SSكره ج SSيده  " .ك SSان SSت ال SSنتيجة ت SSلك امل SSقال SSه امل SSثيرة ل SSلمشاع SSر وامل SSهيجة ل SSلقلوب ال SSتى
كSSتبتها روحSSيه خSSانSSم ونشSSرت فSSى املجSSلد الSSثامSSن مSSن كSSتاب ) الSSعالSSم الSSبهائSSى (  The Bahai WorldتSSحت
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عSنوان ) دفSن غSصن اهلل االطهSر ووالSدة عSبد الSبهاء (  .كSما ان تSشجيع شSوقSى افSندى كSان السSبب الSرئSيسى
 . Prescription For Livingوغ SSال SSبا م SSا ك SSان SSت ت SSقول ب SSان SSها ك SSان SSت ت SSشعر ب SSالح SSزن
ل SSتأل SSيفها ل SSكتاب
واالسSى لSلرجSال الشSباب الSذيSن رجSعوا مSن دمSار الحSرب الSعاملSيه الSثانSيه وهSم يSائSسون ومSضطربSون ومSصابSون
بSSخيبة االمSSل الSSى الSSعالSSم املSSتغير وغSSير املSSألSSوف  .كSSانSSت تSSرغSSب بSSإعSSطا بSSعض الSSنور والSSتوجSSيه والSSطريSSقه الSSتى
يSمكن فSيها ان يSصلوا الSى االمSل واملسSتقبل  .كSما كSانSت تSقول بSان الSسيد  /ديSفيد هSوفSمان قSد شSجعها عSلى
الSSتألSSيف والSSكتابSSه عSSندمSSا أسSSس شSSركSSة لSSلطباعSSه والنشSSر بSSعنوان جSSورج رونSSالSSد  George Ronaldو ابSSدى
اسSSتعداده لSSطباعSSة ونشSSر كSSتبها  .وبSSعد طSSباعSSة كSSتابSSها املSSذكSSور فSSى عSSام  1950أهSSدت الSSنسخه االولSSى مSSنه
الSى حSضرة ولSي امSر اهلل الSذى قSرأه واثSنى عSليه ولSكن وجSد خSطأ واحSدا فSيه تSم تSعديSله فSى وقSت الحSق  .وقSد
ت SSرج SSم ه SSذا ال SSكتاب ال SSى س SSتة ل SSغات  .وب SSواس SSطة ت SSدري SSب ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى ل SSها اص SSبحت ق SSارئ SSه ج SSيده
للصحف وكانت تحتفظ بقصاصة من بعض املواضيع املثيره لالهتمام الى اخر ايام حياتها .
كSSما ان املSSعانSSاة الSSشخصية لSSروحSSيه خSSانSSم كSSان قSSد تSSصاعSSدت فSSى تSSلك الSSفتره وعSSلى االخSSص عSSندمSSا مSSرض
والSدهSا بشSده خSالل اعSوام االربSعينيات  .وفSى عSام 1950م عSندمSا كSانSت فSى اوربSا مSع زوجSها ووالSدهSا كSتبت
كSSاليSSدس ويSSدن  Gladys WeedenالSSى روحSSية خSSانSSم مSSن حSSيفا تSSقول ان هSSناك شSSح فSSي الSSطعام وهSSذا يSSؤثSSر
عSلى صSحة والSدهSا الSذي كSان يSعانSي مSن مSرض املSرارة كSما ان هSناك نSقصا فSي االطSعمة الSطازجSة  .وبSعد
املSSشورة مSSع الSSهيكل املSSبارك تSSقرر أن يSSرسSSل الSSسيد مSSاكSSسويSSل الSSى كSSندا ومSSعه املSSمرضSSة الSSسويسSSريSSة حSSتى
تSتحسن االوضSاع فSي اسSرائSيل  .وقSد سSافSر الSسيد مSاكSسويSل فSي نSهايSة ذلSك الSصيف وكSانSت هSذه آخSر مSرة
تشاهد روحية خانم والدها وقد توفي بعدها بسنتني في مونتريال بكندا .
ب SSعد ت SSأس SSيس دول SSة اس SSرائ SSيل ت SSمتعت روح SSية خ SSان SSم ب SSدرج SSة أك SSبر م SSن الح SSري SSة ف SSي ح SSيفا وأص SSبحت ح SSيات SSها
االجSتماعSية أكSثر تSنوعSا وحSيويSة  .كSانSت صSديSقة مSقربSة لSرئSيس بSلديSة حSيفا الSسيد  /أبSا كSوشSي وزوجSته حSنّا
وبSSدأت فSSي تSSرتSSيب مSSآدب ووالئSSم عSSلى شSSرف أعSSيان ووجSSهاء حSSيفا  .كSSانSSت تSSقول ان الSSهيكل االطهSSر شSSوقSSي
أفSSندي قSSد سSSمح لSSها بSSذلSSك طSSاملSSا ذلSSك ال يSSتعارض مSSع عSSملها مSSع عSSدم تSSوقSSعها بSSحضوره شSSخصيا فSSي هSSذه
امل SSآدب  .ك SSان SSت ت SSعقد امل SSآدب ف SSي ب SSيت ال SSزائ SSري SSن ال SSغرب SSي م SSع م SSشارك SSة أع SSضاء ال SSهيئة ال SSبهائ SSية ال SSعامل SSية ،
وبذلك  ،كما كانت تقول  ،فان غياب صاحب الدار لم يكن محسوسا ً .
وقSS S Sد ابSS S Sتهج الSS S SعالSS S Sم الSS S SبهائSS S Sي فSS S Sي عSS S Sام  1951م لSS S SسماعSS S Sه نSS S Sبأ تSS S SأسSS S Sيس أول هSS S Sيئة بSS S SهائSS S Sية عSS S SاملSS S Sية
 International Baha'i CouncilوكSSانSSت روحSSية خSSانSSم عSSضوة فSSي هSSذه الSSهيئة والSSرابSSطة مSSع حSSضرة ولSSي
أم SSراهلل  .وق SSد أع SSلن ح SSضرة امل SSول SSى ه SSذا ال SSنبأ ال SSى ال SSعال SSم ال SSبهائ SSي ف SSي رس SSال SSة م SSؤث SSرة ب SSتاري SSخ  9ك SSان SSون
الSثانSي  /يSنايSر  1951ونSظرا الهSمية هSذه الSرسSالSة فSقد نSقلتها روحSية خSانSم بSالSكامSل فSي كSتابSها ) الSجوهSرة
الSSفريSSدة (  The Priceless PearlبSSعد سSSنة  ،أى فSSي عSSام  1952وبSSعد وفSSاة سSSاثSSرالنSSد مSSاكSSسويSSل أرسSSل
حSضرة شSوقSي أفSندي بSرقSية بSتاريSخ  26مSارس الSى املSحفل الSروحSانSي املSركSزي لSلواليSات املتحSدة يSعلن فSيها :
" ان رداء أيSSادي أمSSر اهلل قSSد انSSتقل عSSلى عSSاتSSق ابSSنته املSSميزة أمSSة الSSبهاء روحSSية الSSتي تSSبذل خSSدمSSات أمSSريSSة
متعددة وقيمة ومضحية في املركز العاملي لدين بهاءاهلل " .
وفSي الSسنة الSتالSية جSاء فSي نشSرة االخSبار الSبهائSية  Baha'i NewsبSأن " مSنزل الSسيد مSاكSسويSل الSذي
ت SSبارك ب SSقدوم ح SSضرة ع SSبدال SSبهاء ع SSام  1912أص SSبح االن م SSقام SSا ً وم SSزارا ل SSيصبح ب SSالنس SSبة ل SSلبهائ SSيني أك SSثر
٣٣

االمSاكSن قSدسSية فSي كSندا ويSتفوق فSي ذلSك حSتى عSلى مشSرق االذكSار الSذي سSيبنى مسSتقبال  " .ان ذلSك ال
يSعتبر مجSرد أعSظم هSديSة مSنحها حSضرة عSبدالSبهاء الSى الSجامSعة الSبهائSية الSكنديSة فحسSب وانSما جSاء تSقديSرا
وعSرفSانSا للخSدمSات الجSليلة والSفذة لSثالث مSن خSدام حSضرة بSهاءاهلل املSميزيSن وهSم ولSيام سSاثSرالنSد ومSي ومSاري
ماكسويل .
وفSSي  15كSSانSSون األول/ديSSسمبر عSSام  1952اعSSلن حSSضرت ولSSي امSSراهلل عSSن تSSشكيل خSSمس مSSؤتSSمرات قSSاريSSة
خSالل الSسنة املSقدسSة  1953وان روحSية خSانSم سSتكون مSندوبSة الSهيكل املSبارك فSي مSؤتSمر ويSلمت .ان رسSالSة
ح SSضرة امل SSول SSى ال SSى امل SSؤت SSمر ك SSان SSت م SSهيجة وق SSد ت SSضمنت ع SSرض SSا ً ش SSام SSال ً ل SSتاري SSخ األم SSر والتح SSدي SSات ال SSتي
سيواجهونها في املستقبل والوظائف املتعددة املحددة ألمة البهاء حيث جاء في الرسالة بان عليها :
" ان ت SSبلغ ال SSحاض SSري SSن رس SSال SSتي ال SSرس SSمية وتش SSرح ل SSهم اه SSداف وم SSقاص SSد ال SSجهاد ال SSروح SSان SSي ال SSعامل SSي وان
تستجمع قوى املشاركني من اجل تنفيذ املهام الكبيرة التي تنتظرهم ".
وايضا قام حضرة شوقي افندي بتعيينها مندوبة عنه في افتتاح ام معابد امريكا الشمالية حيث ذكر :
" بSمناسSبة اتSمام ام املSعابSد فSي الSغرب فSان املSشاركSني سيحSظون بSمشاهSدة صSورة مSؤسSس الSديSن الSبهائSي
تSSحت قSSبة ذلSSك الSSبناء املSSقدس  ،وهSSي الSSصورة الSSتي لSSم يسSSبق ان ارسSSلت الSSى الSSخارج  .كSSما ان أمSSة الSSبهاء
سSتكون مSندوبSة عSني فSي االشSتراك بهSذه املSراسSم الSتاريSخية الSتي تSمثل االفSتتاح الSرسSمي ألقSدس مشSرق
اذك SSار ف SSي ال SSعال SSم ال SSبهائ SSي امل SSش ّيد ب SSاالس SSم االع SSظم ف SSي ق SSلب ق SSارة ام SSري SSكا ال SSشمال SSية ب SSكل ع SSزة وج SSالل .
شوقي " .
سSأل املSحفل الSروحSانSي املSركSزي لSلواليSات املتحSدة روحSية خSانSم ان تSقبل بSان تSكون احSد املتحSدثSني الSرئSيسيني
فSSي املSSؤتSSمر  ،فSSردت بSSالSSقبول  .وعSSندمSSا سSSمع شSSوقSSي أفSSندي ذلSSك سSSألSSها ان كSSانSSت قSSادرة عSSلى ذلSSك فSSاجSSابSSت
بSاسSلوبSها املSعهود  " :ان لSم يSكن عSندي شي¦ ألقSولSه لSلبهائSيني بSعد سSتة عشSر عSامSا مSن االرتSباط بSكم  ،فSاذا
ً ال أس SSتحق ش SSيئا م SSن ه SSذا الش SSرف  " .ك SSان SSت ج SSري SSئة ب SSطبيعتها وم SSتواض SSعة ب SSفطرت SSها  ،ام SSا ح Sبّها ال SSكبير
ملSوالهSا الSعظيم شSوقSي أفSندي فSقد كSان كSافSيا لSالسSتجابSة لSه دومSا ً  .كSانSت لSديSها االمSكانSية والSقدرة بSأن تSتوجSه
ب SSقلبها ال SSى العه SSد وامل SSيثاق ح SSتى ف SSي أح SSلك أي SSام ح SSيات SSها وأن ت SSنظر ب SSعني ال SSشجاع SSة ال SSى االم SSام وت SSثبت م SSن
أقدامها .
جSئت الSى االراضSي املSقدسSة كSزائSرة فSي رضSوان مSن عSام  1953وأتSذكSر بSأن روحSية خSانSم قSد غSادرت الSى
ويSلمت بSالSواليSات املتحSدة قSبل يSوم واحSد مSن اخSتتام زيSارتSي  .وال يSمكن أن أنSسى الSقلق والهSلع الSذي انSتاب
روحSية خSاتSم حSينها  .لSقد غSادرت أمSريSكا الSشمالSية قSبل ثSمانSية عشSر عSامSا عSندمSا كSانSت شSابSة بSهائSية ُتSعرف
بSانSها ابSنة مSي مSاكSسويSل  ،ولSكنها الSيوم تSعود وهSي أمSة الSبهاء روحSية خSانSم حSرم حSضرة ولSي أمSراهلل وأيSضا
أي SSادي أم SSر اهلل  .ول SSكنها ك SSان SSت ق SSادرة ع SSلى م SSواج SSهة التح SSدي  .وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن ان SSني ك SSنت ش SSاب SSة ع SSندئ SSذ
ولSكنني مSثل أى شSخص قSابSلها  ،كSنت منجSذبSة الSى وقSارهSا الSفطري ومSحضرهSا املSلوكSي وشSوق واشSتعالSها
الSذاتSي وأيSضا الSى نSظراتSها الSنافSذة  .كSان لSون عSينيها يSتغير مSع تSغير لSون مSالبSسها  ،فSكان أحSيانSا أخSضر
الSSلون واالحSSيان االخSSرى أزرقSSا  .أمSSا هSSي فSSكانSSت تSSقول ان لSSون عSSينيها كSSان أصSSفر  .وعSSندمSSا كSSانSSت تSSلقي
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نSظراتSها الSثاقSبة عSلى االنSسان لSم يSكن سهSال عSدم الSتأثSر بSتلك الSنظرات  .فSي ويSلمت بSالSواليSات املتحSدة كSانSت
تتحSدث مSثل املSلكة وتSضع عSلى رأسSها طSرحSه شSفافSه يSلف حSول وجSهها الSشاب الجSميل  ،ومSن خSالل الSصور
ي SSمكن م SSالح SSظة ذل SSك االث SSر ال SSكبير ال SSذي ال ي SSمكن ن SSسيان SSه ال SSذي ت SSرك SSته ع SSلى االح SSباء وغ SSيره SSم ال SSباح SSثني ع SSن
الSSحقيقة وكSSذلSSك عSSلى املتحSSدثSSني املSّ SميزيSSن  .وعSSندمSSا قSSام رئSSيس الجSSلسة بSSتعريSSفها لSSلحاضSSريSSن أخSSذ بSSاالطSSراء
والSثناء عSليها وتSمجيد شSخصيتها الSفذة لSدرجSة انSها قSالSت بSاسSلوب مSازح  " :بSعد هSذه املSقدمSة يSبدو انSني قSد
نزلت من السماء " وقد أدى ذلك الى ارتفاع ضحكات الجمهور .
كSS Sان عSS Sدد الSS Sحضور الفSS Sتتاح مشSS Sرق اذكSS Sار ويSS Sلمت قSS Sد وصSS Sل الSS Sى ألSS Sفي شSS Sخص وقSS SامSS Sت روحSS Sية خSS SانSS Sم
بSمصافSحة جSميع الSحضور يSدا ً بSيد مSما أدى الSى تSورم يSدهSا  .كSانSت تSقول لSنا كSيف انSها حSافSظت عSلى هSذا
الSورم والSوجSع فSي يSدهSا عSن طSريSق تSدويSر خSاتSمها يSومSيا ملSدة ثSالث أسSابSيع حSتى رجSعت الSى حSيفا  .ومSن ثSم
عSرضSت يSدهSا لSحضرة شSوقSي أفSندى وقSالSت  " :انSظر الSى يSدى كSان عSدد الSبهائSيني كSبيرا لSدرجSة ان يSدي قSد
تورمت " .
بSSعد أن حSSضرت روحSSية خSSانSSم فSSي عSSام  1953مSSؤتSSمر الSSوكSSالء املSSركSSزي الSSخامSSس واالربSSعني وافSSتتاح مشSSرق
االذكSSار ومSSن ثSSم االفSSتتاح الSSعام للجSSمهور فSSي الSSيوم الSSتالSSي  ،حSSضرت مSSؤتSSمر بSSني الSSقارات بSSأمSSريSSكا مSSن 3
حتى  6أيار  /مايو  .جوابا على رسالة أميليا كولنز أرسل حضرة ولي أمراهلل البرقية التالية :
" ان الSسعادة تSغمرنSي مSن نSجاح رحSلة أمSة الSبهاء فSي عSبوديSة الSعتبة املSقدسSة االلSهية وأفتخSر أيSضا مSثلكم
لهذا النجاح  .ان االدعية املستمرة ستحيطكم معا ً " .
راف SSقت روح SSية خ SSان SSم ف SSي رح SSلتها ه SSذه أي SSادي أم SSراهلل أم SSيليا ك SSول SSنز ال SSتي ك SSان SSت أي SSضا ن SSائ SSبة ل SSرئ SSيس ال SSهيئة
الSSبهائSSية الSSعاملSSية  .مSSن الSSواليSSات املتحSSدة سSSافSSرتSSا الSSى مSSونSSتريSSال لSSزيSSارة مSSرقSSد والSSدهSSا املSSاجSSد مSSما اسSSتدعSSى
حضرة ولي أمراهلل بأن يرسل البرقية التالية للمحفل الروحاني املحلي ملدينة مونتريال :
" ب SSمناس SSبة مج¦ أم SSة ال SSبهاء مل SSدي SSنة م SSون SSتري SSال ن SSدع SSو االح SSباء ال SSى زي SSارة م SSرق SSد أي SSادي أم SSراهلل س SSاث SSرالن SSد
مSاكSسويSل تSقديSرا وعSرفSانSا لخSدمSاتSه الSتاريSخية لSلمركSز الSعاملSي ألمSر حSضرة بSهاءاهلل  .عSلى أمSة الSبهاء وأمSيليا
كSولSنز أن تSضعا إكSليال مSن الSورود والSريSاحSني نSيابSة عSني عSلى ذلSك املSقام املSنير  .أشSكركSم لSو أرسSلتم صSورة
تضم كافة االحباء املجتمعني هناك  .تحياتي " .
لSقد طSلب الSهيكل املSبارك مSن روحSية خSانSم بSأن تشSتري وردا ً بSقيمة  120دوالر نSيابSة عSنه لهSذه املSناسSبة وأن
يSSكون الSSورد غSSالSSبيته بSSالSSلون االزرق  .كSSان يSSعلم حSSضرة شSSوقSSي أفSSندي بSSأن الSSلون املSSحبب لSSلسيد سSSاثSSرالنSSد
مSSاكSSسويSSل هSSو الSSلون االزرق  .إن جSSلسة الSSتأبSSني عSSقدت بSSالSSقرب مSSن املSSرقSSد املSSنير بSSتاريSSخ  10أيSSار  /مSSايSSو
وفSي مSساء ذلSك الSيوم تحSدثSت روحSية خSانSم فSي جSلسة عSامSة فSي فSندق  Ritz CarltonبSعد ذلSك كSله كSان
ل SSدي SSها م SSهمة ص SSعبة وه SSي ت SSصفية ت SSرك SSة امل SSرح SSوم SSني وال SSدي SSها وب SSعد م SSواف SSقة ح SSضرة امل SSول SSى أرس SSلت م SSقتنيات SSها
Sسمى " بSاملSزار املSقدس " الSى االمSر املSبارك مSما
الSشخصية الSى حSيفا  .ومSن ثSم قSامSت بSإهSداء مSنزلSها امل ّ
أس SSعد ال SSهيكل االطه SSر  .ي SSقع ه SSذا امل SSنزل ف SSي  Pine Avenue 1548وه SSو مسج SSل ال SSيوم ب SSإس SSم امل SSحفل
الروحاني املركزي لكندا .
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وعSندمSا رجSعت روحSية خSانSم الSى االرض االقSدس كSان حSضرة املSولSى بSانSتظارهSا عSند أعSلى السSاللSم بSالSقرب
مSن مSدخSل غSرفSته الSخاصSة فSي مSنزل حSضرة عSبدالSبهاء  .كSان سSعيدا بSانSتصاراتSها فSي هSذه الSرحSلة ولهSذا
أ ّSعSد لSها هSديSة خSاصSة وقّ SدمSها بSنفسه لSها عSند السSاللSم  .بSعد سSنوات أرتSني روحSية خSانSم لSفافSة جSلديSة أنSيقة
تSSضم ورقSSتني مSSذهSSبتني وقSSد زيّSSن إحSSداهSSا حSSضرة ولSSي أمSSراهلل بSSبعض الSSكلمات االنجSSليزيSSة والSSورقSSة االخSSرى
بSSبعض الSSكلمات الSSفارسSSية وان فSSحوى كSSلماتSSه كSSانSSت  " :مSSرحSSبا ً بSSأمSSة الSSبهاء مSSرحSSبا ً  ،لSSقد رجSSعت مSSنصورة
م SSظفرة وان SSت ت SSؤدي SSن م SSهام SSك امل SSتعددة  .إن وال SSدت SSك ال SSشهيدة ووال SSدك ال SSورع ف SSخوران ب SSك وإن ول SSي أم SSرك
Sرور أيSSضا مSSنك  " .هSSذا بSSما مSSعناه ولSSيس نSSص كSSلمات حSSضرة املSSولSSى حSSرفSSيا وانSSما مSSا أتSSذكSSره مSSن تSSلك
مسٌ S
الورقة املذهبة .
إن الSسنوات االخSيرة مSن حSياة الSهيكل االنSور كSان مSزدحSما بSالنسSبة ألمSة الSبهاء  .فSقد تSم تSشييد مSبنى دار
االث SSار ال SSعامل SSي وب SSدأ ح SSضرة ش SSوق SSي أف SSندي ف SSي ش SSراء االث SSاث امل SSناس SSب ل SSه م SSن ب SSري SSطان SSيا أث SSناء م SSواس SSم
الSSصيف  .وبSSمساعSSدة مSSن روحSSية خSSانSSم وجSSد حSSضرة املSSولSSى جSSميع أنSSواع االثSSاث والSSزخSSارف الSSالزمSSة لSSوضSSع
االثSSار املSSتبركSSة فSSيها  .وعSSادة مSSا كSSانSSت تSSقول روحSSية خSSانSSم  " :كSSان شSSوقSSي أفSSندي صSSيادا وكSSنت مSSثل كSSلب
الSصيد لSه " كSانSت روحSية خSانSم تSذهSب وتSبحث عSما يSحتاج لSه وعSندمSا تجSد الش¦ املSطلوب كSانSت تSرجSع وتSقول
لSلمولSى عSنه  .ومSن ثSم كSان االثSنان يSذهSبان مSعا ً ملSشاهSدة الSغرض وإن إسSتحسنه حSضرة املSولSى كSان يSقوم
بشراءه .
ف SSي اح SSدى امل SSرات ط SSلبت روح SSية خ SSان SSم م SSن ح SSضرة ش SSوق SSي أف SSندي ت SSخصيص ق SSطعة أرض ل SSها م SSن ال SSبيت
امل SSبارك م SSن أج SSل ع SSمل ح SSدي SSقة ص SSغيرة وق SSد خ SSصص ل SSها ح SSضرة امل SSول SSى زاوي SSة ص SSغيرة خ SSلف امل SSنزل له SSذا
الSSغرض وبSSكل شSSغف قSSامSSت بSSعمل حSSوض لSSالسSSماك وإعSSداد مجSSموعSSات مSSن الSSورود رتSSبتها بSSالSSشكل املSSناسSSب
وأصSبحت حSديSقة جSميلة  .وعSندمSا كSان الSهيكل املSبارك يشSتري تSماثSيل الSنسور لSتزيSني حSدائSق املSقام أعSجبت
روحSSية خSSانSSم بSSتمثال حجSSري صSSغير لنسSSر ووافSSق حSSضرتSSه عSSلى شSSرائSSه لSSها وقSSامSSت بSSوضSSعه فSSوق بSSناء صSSغير
بSالSقرب مSن الحSديSقة والSحوض  .وخSالل هSذه الSفترة كSانSت تSقوم بSأعSمال الSتصميم والSديSكور الSداخSلي لSثالث
غ SSرف م SSن م SSنزل ح SSضرة ع SSبدال SSبهاء ال SSتي س SSمح ل SSها ح SSضرة ش SSوق SSي أف SSندي ب SSفرش SSه م SSن أث SSاث SSها امل SSرس SSل م SSن
مSومSنتريSال  .مSنزل حSضرة عSبدالSبهاء كSان بSسيطا لSلغايSة نSظرا ألن الSعائSلة املSباركSة كSانSت سSجينة ومSبعدة ولSم
يSكن بSحوزتSهم أثSاثSا ذات قSيمة  .إن غSرفSة االسSتقبال لSحضرة عSبدالSبهاء والSتي كSان يسSتقبل فSيها املSسئولSني
غSير الSبهائSيني فSي أواخSر أيSام حSياتSه تSم تSأثSيثها مSن قSبل حSضرة الSورقSة املSباركSة الSعليا وضSمت مجSموعSة مSن
ال SSكراس SSي وأري SSكة إش SSترت SSها م SSن ب SSيروت  .واالن أخ SSذت روح SSية خ SSان SSم ب SSتأث SSيث امل SSنزل م SSن أث SSاث SSها ال SSخاص
وإعSتبرتSه كSأنSه مSنزلSها  .كSما بSدأت بSتأسSيس مSكتبة أنSيقة وإسSتفادت مSنها فSيما بSعد فSي تSرتSيب حSفالت عSشاء
خ SSاص SSة ف SSيها وع SSلى االخ SSص ل SSلشخصيات وال SSضيوف ال SSكبار وس Sّ Sمت غ SSرف SSة اس SSتقبال SSها الج SSميلة " م SSون SSتري SSال
حيفا " .
مSنذ عSام  1952وبSعدهSا عSندمSا اسSتقرت االوضSاع االمSنية فSي اسSرائSيل سSمح حSضرة ولSي أمSراهلل لSآلحSباء
ب SSزي SSارة االراض SSي امل SSقدس SSة ب SSعد غ SSياب دام أك SSثر م SSن عش SSر س SSنوات  .وأخ SSذ االح SSباء ي SSتواف SSدون إل SSى أرض
املSSيعاد فSSي مجSSموعSSات تSSضم تSSسعة أفSSراد فSSي كSSل مجSSموعSSة مSSن شSSرق االرض وغSSربSSها  .إن الSSترحSSيب بSSهؤالء
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الSSزوار وتSSلبية احSSتياجSSاتSSهم والSSتجاوب مSSع مSSتطلباتSSهم هSSي مSSهمة كSSبيرة أخSSذت الSSكثير مSSن وقSSت حSSضرة املSSولSSى
وروح SSية خ SSان SSم أي SSضا  .إن ج SSميع وج SSبات ال SSطعام ال SSثالث SSة ال SSيوم SSية ل SSلزائ SSري SSن امل SSقيمني ف SSي ب SSيت ال SSزائ SSري SSن
الشSSرقSSي والSSغربSSي ولخSSدام الSSبيت املSSبارك كSSانSSت تSSعد فSSي مSSطبخ مSSنزل حSSضرة عSSبدالSSبهاء  .روحSSية خSSانSSم هSSي
الSSتي كSSانSSت تخSSطط لSSكيفية إعSSداد هSSذه االطSSعمة املSSتنوعSSة عSSلى الSSرغSSم مSSن وجSSود نSSقص حSSاد فSSي جSSميع أنSSواع
املواد الغذائية بعد انتهاء الحرب .
فSي عSام  1957غSادر الSهيكل االنSور ومSعه روحSية خSانSم االراضSي املSقدسSة لSقضاء إجSازة الSصيف الخSر مSرة
م SSعا ً .ك SSان ح SSضرت SSه م SSتعبا ول SSكن ك SSعادت SSه ك SSان ي SSحاف SSظ ع SSلى امل SSراس SSالت أث SSناء غ SSياب SSه وق SSد ح SSمل م SSعه ج SSميع
مSذكSراتSه حSول خSطة العشSر سSنوات الSتي بSدأت تSقترب مSن مSنتصفها  .فSي شهSر آب ) أغسSطس ( مSن تSلك
الSسنة أبSهج الSبهائSيني فSي الSعالSم بSإرسSال رسSالSة تSحتوي عSلى مSوضSوعSني هSامSني  .املSوضSوع االول هSو عSقد
خ SSمس م SSؤت SSمرات ق SSاري SSة م SSن أج SSل االح SSتفال ب SSمرور الخ SSطة م SSنتصفها وامل SSوض SSوع ال SSثان SSي االع SSالن ع SSن ت SSعيني
ثSSمانSSي أيSSادي أمSSراهلل مSSن الSSقارات املSSختلفة  .إشSSتعل االحSSباء شSSوقSSا وبSSهجة وانSSتظر الجSSميع هSSذه املSSناسSSبة
ب SSكل ش SSغف وس SSرور  .أم SSا ن SSحن ف SSي أوغ SSندا ف SSقد س SSعدن SSا ك SSثيرا الن SSنا ع SSلمنا ب SSأن أم SSة ال SSبهاء روح SSية خ SSان SSم
ال SSعزي SSزة وال SSغال SSية ع SSلينا ج SSميعا ق SSد ت SSم ت SSعيينها ل SSتكون م SSندوب SSة ح SSضرة امل SSول SSى ف SSي امل SSؤت SSمر االف SSري SSقي ال SSذي
سيعقد في كامباال  .إذا فهي سوف تأتي إلينا .
ول SSكن ف SSي  4تش SSري SSن ال SSثان SSي /ن SSوف SSمبر انتش SSر ال SSخبر امل SSفجع ب SSوف SSاة ح SSضرة ول SSي أم SSراهلل وق SSد ه Sزّ ه SSذا ال SSنبأ
الSSعالSSم الSSبهائSSي  .لSSقد تSSوفSSي فSSي لSSندن ورحSSل عSSنا ولSSم نSSكن نSSصدق ذلSSك  .لSSقد فSSقدت جSSامSSعة االسSSم االعSSظم
مSن كSان ملSدة سSتة وثSالثSني سSنة قSائSدا ومSشجعا ومSرشSدا بSل وقSلبا مSحبّا كSبيرا لSهم  ،ولSم يSكن مSن أحSد يSمكن
الSSتوجSSه إلSSيه وااللSSتفاف حSSولSSه سSSوى أمSSة الSSبهاء عSSلى الSSرغSSم مSSن كSSل االالم واالحSSزان الSSتي كSSانSSت تSSعصف بSSها
تبجSSلها كSSثيرا ورحSSل عSSنها والSSدهSSا
عSSندئSSذ  .لSSقد فSSقدت والSSدتSSها وهSSي بSSعيدة عSSنها  ،تSSلك الSSوالSSدة الSSتي كSSانSSت ّS
حSSل محSSلهم  .كSSتبت روحSSية خSSانSSم قSSصة
الSSتي كSSانSSت تSSعزّه وتSSحترمSSه واالن فSSقدت ولSSي أمSSرهSSا الSSذي كSSان قSSد ّS
قSSصيرة عSSقب وفSSاة حSSضرة املSSولSSى بSSعنوان " وفSSاة حSSضرة شSSوقSSي أفSSندي " تSSضمنت كSSل مSSا يSSمكن أن تSSقولSSه
وأحسSSت بSSه فSSي صSSبيحة
ّS
عSSن تSSلك الSSفاجSSعة املحSSزنSSة  .ورغSSم ذلSSك ال يSSمكن لSSنا أن نSSعرف أو نSSدرك مSSا شSSعرت
ذلSSك الSSيوم مSSن شهSSر نSSوفSSمبر الSSبارد فSSي غSSرفSSة الSSفندق عSSندمSSا عSSلمت بSSرحSSيل مSSوالهSSا الSSعزيSSز  .لSSقد أصSSبحت
وح SSيدة  ،وحس SSب ع SSلمها ل SSم ي SSترك وص SSية  ،وع SSليها االن أن ت SSأخ SSذ الخ SSطوة ال SSتال SSية وت SSتحقق ف SSيما ي SSجب أن
تفعله .
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الفصل الثالث  -السنوات االخيره من خدماتها ورحالتها
ان الSصدمSة املSؤملSة بSوفSاة حSضرة ولSي امSراهلل بSصورة فSجائSية ظSلت فSى ذاكSرة أمSة الSبهاء طSيلة أيSام حSياتSها .
قSالSت لSى اكSثر مSن مSرة وفSى مSناسSبات حSزيSنة  ،الSتى قSلما كSانSت  " ،عSندمSا اقSتربSت فSى ذلSك الSصباح الحSزيSن
مSSن فSSراشSSه وحSSيته كSSعادتSSى  ،لSSم احSSصل عSSلى اجSSابSSه  ،وعSSندمSSا ملسSSته كSSان جSSسمه بSSاردا وقSSد عSSرفSSت بSSانSSه قSSد
رحSل وكSان ذلSك بSمثابSة طSعنة خنجSر فSى الSقلب "  .ان أول مSا تSبادر الSى ذهSنها هSو ان تنتحSر  .قSالSت روحSيه
خSانSم بSان هSذه الSفكره لSم تSدم طSويSال النSها كSانSت تSعلم جSيدا بSان حSضرة ولSى أمSر اهلل سSوف لSن يSكون سSعيدا
دربSها وعSلمها ملSدة عشSريSن سSنة واودع شSئونSه بSني يSديSها واالن كSيف يSمكن ان
مSنها  .ان حSضرة املSولSى قSد ّ
تSSنهار فSSى لحSSظة الSSضعف هSSذه ؟ فSSى الSSسنوات االولSSى مSSن قSSدومSSنا لSSحيفا سSSمعت ومSSعى عSSلى ) نSSخجوانSSى (
روحSSيه خSSانSSم تSSقول عSSدة مSSرات بSSأنSSه خSSالل الSSصيف االخSSير لSSهم فSSى لSSندن قSSال لSSها حSSضرة شSSوقSSى افSSندى فSSى
احSدى املSرات  " :ال ارغSب فSي الSعودة الSى حSيفا يSمكنك الSسفر لSوحSدك  ،تSعرفSني مSا يSجب ان تSفعليه  " .قSالSت
روحSيه خSانSم انSها اعSتقدت بSأن حSضرة املSولSى قSال هSذه الجSمله مSن بSاب تSعبه وارهSاقSه نSظرا ألنSه كSان يSعانSى
مSSن انSSفولSSنزا حSSاده  .ولSSكن بSSعد ذلSSك وعSSندمSSا تSSذكSSرت كSSلماتSSه اصSSبحت شSSجاعSSة ومSSطمئنه مSSن نSSفسها واصSSبح
شSSغلها الSSشاغSSل والSSهام هSSو تSSحقيق امSSالSSه و اكSSمال جSSميع طSSموحSSاتSSه الSSخاصSSة بخSSطة الSSجهاد الSSكبير االكSSبر
الSروحSانSى .ان غSايSة وجSودهSا ودافSعه كSان سSعادة مSوالهSا الSعزيSز  .فSمن تSلك اللحSظة وحSتى خSاتSمة حSياتSها لSم
يتغير أو يتزغزع اولوياتها فى الحياة .
وعSلى الSرغSم مSن خSسارتSها الSفادحSه بSوفSاة زوجSها الSعظيم  ،فSقد كSان مSلفتا لSلنظر مSدى نSكرانSها لSلذات عSندمSا
تSوجهSت فSى هSذه الSظروف الSعصيبه الSى افSراد املSؤمSنني وقSامSت وبSكل شSجاعSة وبSسالSة وشSفقه بSتوجSيه االحSباء
وهSSدايSSتهم حSSتى يSSصلوا الSSى بSSر االمSSان  .لSSقد تSSوجهSSت روحSSيه خSSانSSم بSSكل روحSSها ووجSSودهSSا الSSى مSSصدر الSSنور
والSSحياة وعSSملت بSSما يSSنبغى عSSمله  .فSSكل اصSSدقSSائSSها املSSلتفون حSSولSSها قSSد انSSهمكوا فSSى بحSSر االحSSزان تSSاركSSينها
وحSSيده لSSكى تSSقوم بSSأداء واجSSباتSSها الSSشاقSSه املSSلقاة عSSلى عSSاتSSقها  ،كSSل ذلSSك مSSن اجSSل مSSوالهSSا املSSحبوب حSSضرة
شSSوقSSى افSSندي  .كSSان عSSليها ان تSSخبر حSSضرات ايSSادى امSSر اهلل والSSعالSSم الSSبهائSSى بهSSذا املSSصاب الجSSلل بSSحيث
ي SSكون وق SSع ه SSذا ال SSخبر اق SSل ض SSررا ع SSلى م SSا ي SSمكن ان يح SSدث SSه  .وع SSليها ان ت SSخبر االح SSباء امل SSفجوع SSني ل SSكى
يSشاركSوا فSى جSنازتSه ويSودعSوه الSى مSثواه االخSير  .ثSم بSحثت فSى اطSراف لSندن عSن مSكان مSناسSب لSلدفSن وقSد
وجSSدتSSه  .ثSSم اشSSترت الSSكفن والSSتابSSوت املSSناسSSب لهSSذا الSSغرض ورتSSبت لSSكل تSSفاصSSيل االيSSام املحSSزنSSه الSSتى تSSلت
ذلSك  .وبSعد يSوم مSن الSجنازة وعSندمSا كSانSت تSمر بSالSقرب مSن املSقام املSبارك رأت فSى مSخيلتها صSورة لSعمود فSوقSه
عSSقاب جSSالSSس عSSلى الSSكرة االرضSSيه  ،عSSندهSSا تSSكونSSت لSSديSSها صSSورة لSSلنصب الSSتذكSSارى الSSذى يSSجب عSSن يSSوضSSع
عSSلى مSSقامSSه الشSSريSSف  .تSSذكSSرت كSSيف ان حSSضرة املSSولSSى كSSان يSSحب االعSSمدة الجSSميلة وانSSه قSSال مSSرة بSSانSSه مSSن
املSSؤسSSف عSSدم وجSSود امSSاكSSن فSSى الحSSديSSقه لSSوضSSع االعSSمدة عSSليها  .ومSSع وجSSود كSSل هSSذه االفSSكار فSSى مSSخيلتها
قSامSت بSتصميم الSعمود الجSميل الSذى وضSع عSلى مSقام الSهيكل االطهSر ووضSعت الSكره االرضSيه فSوقSه  ،وفSوق
الSكره االرضSيه نSصب تSمثال الSعقاب الSرائSع مSفتوحSى الSجناحSني الSذى يSرمSز الSى فSتوحSات وانSتصارات حSضرة
ولي أمراهلل  .هل حالة هذا العقاب كان يمثل انه مستعدا للطيران ؟ أم انه كان حاطا من االعالى ؟
ف SSى  15تش SSري SSن ال SSثان SSى  /ن SSوف SSمبر وص SSلت روح SSيه خ SSان SSم ال SSى ح SSيفا وب SSرف SSقتها ص SSدي SSقتها ال SSعزي SSزه وزم SSيلتها
ايSادى امSر اهلل امSيليا كSولSنز  .بSعد ثSالثSة ايSام عSقدت اول جSلسة خSاصSة لSهيئة ايSادى امSر اهلل فSى الSبهجى .
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وخSالل االيSام االولSى مSنها تSم الSبحث عSن وصSية حSضرة شSوقSى افSندى ولSكن لSم يSعثر عSليها  .وبSعد انSتهاء تSلك
الجSلسة الSتاريSخية ابSلغ حSضرات االيSادى جSامSعة االسSم االعSظم املSبهوتSه بSان املSجال املSفتوح امSامSنا هSو ان
ن SSتوج SSه ب SSكل ج SSوارح SSنا ال SSى اله SSداي SSة امل SSذك SSورة ف SSى ت SSوق SSيع ) دورة ب SSهاء اهلل ( The Dispensation Of
 BahaullahوالSذى اشSار الSيه حSضرة ولSى امSراهلل بSإنSه وصSيته وان نSعمل ايSضا عSلى اكSمال اهSداف خSطة
العشSر سSنوات وهSو مSا طSلبه حSضرة املSولSى مSن االحSباء قSبل وفSاتSه  ،وأيSضا عSلى تSرتSيب انSتخاب بSيت الSعدل
االعظم فى نهاية تلك الفتره وهى الجهة الوحيدة املعصومه من الخطأ فى املستقبل .
خSSالل الSSسنوات االولSSى مSSن وفSSاة الSSهيكل االنSSور كSSانSSت تSSقضى روحSSيه خSSانSSم أغSSلب أوقSSاتSSها فSSى الSSبهجى وفSSى
ال SSليال SSي ت SSنام ف SSى ق SSصر ال SSبهجى  .وب SSاالض SSاف SSة ال SSى ح SSملها ل SSلمسئول SSيات االداري SSة ال SSثقيله ف SSقد ك SSان SSت ت SSنظف
مSقام حSضرة بSهاء اهلل بSنفسها وتSعمل فSى الحSدائSق املSختلفه حSيث انSها لSم تSعد تSحتمل غSياب مSوالهSا املSحبوب
فSى شSقتهم بSحيفا  .وتSعتبر الSسنوات الخSمس او السSت الSتالSيه اصSعب وأحSزن الSفترات فSى كSل حSياتSها  .ان
مجSSموعSSة اشSSعارهSSا املSSوسSSومSSه  ) P oem Of The PassingاشSSعار الSSوفSSاة ( هSSو خSSير شSSاهSSد عSSلى مSSعانSSاة
قSلبها املجSروح  .ان الSقصيدة الSشعريSة االولSى مSن هSذه املجSموعSه بSعنوان A wasteq Waste The World
 To MeوقSد كSتبت فSى الSثانSى مSن شهSر ديSسمبر أى بSعد مSرور حSوالSى شهSر واحSد مSن صSعود حSضرة ولSى
امر اهلل .
ان رس SSائ SSل ه SSيئة اي SSادى ام SSراهلل ال SSتى ك SSتبت خ SSالل ه SSذه ال SSفترة ت SSعطينا مل SSحة س SSري SSعة ل SSلمسئول SSيات ال SSجسام
والSSعظام الSSتى تحSSملها هSSؤالء الSSرجSSال والSSنساء الSSبواسSSل فSSى سSSبيل حSSفظ وحSSمايSSة االمSSر املSSبارك وفSSى تSSوجSSيه
وه SSداي SSة ال SSبهائ SSيني ف SSى ال SSعال SSم ن SSحو ال SSنصر وال SSظفر ال SSنهائ SSى  .ف SSحضرات االي SSادى ال SSلذي SSن اج SSتمعوا ف SSى ذل SSك
االج SSتماع ال SSخاص ك SSان SSوا اف SSرادا م SSؤم SSنني واق SSوي SSاء م SSن ش SSرق ال SSعال SSم وغ SSرب SSه  ،ه SSدف SSهم ال SSرئ SSيسى ك SSان ت SSوج SSيه
وت SSنسيق ال SSفعال SSيات االم SSري SSة ول SSكن ك SSثيرا م SSا ك SSان ي SSالح SSظ وج SSود ه SSوة واس SSعة ف SSى اف SSكاره SSم وارائ SSهم  .أي SSادى
امSSراهلل الSSسيد طSSراز اهلل سSSمندرى الSSذى كSSان اكSSبر االيSSادى سSSنا واكSSثرهSSم احSSترامSSا وتSSبجيال كSSان يSSقول بSSان
الSدور الSذى لSعبته أمSه الSبهاء فSى هSذه االجSتماعSات كSان هSامSا وحSيويSا  .اصSبحت روحSيه خSانSم جسSرا تSربSط
بSSني الSSثقافSSات وااللSSسن الشSSرقSSيه بSSالSSغربSSيه  .فSSقد اتSSسع افSSقها وكSSبر مSSع هSSدايSSة حSSضرة ولSSي امSSراهلل وبSSالSSتالSSى
اص SSبح ل SSدي SSها ش SSعورا ع SSميقا ب SSال SSعدل واالن SSصاف وق SSدرة ع SSلى ف SSهم واض SSح ل SSلجان SSبني م SSما ادى ت SSدري SSجيا ال SSى
تضييق الفجوة بينهم .
بSعد وفSاة حSضرة املSولSى أظهSرت أمSة الSبهاء الSتزامSها بخSدمSة أمSراهلل حSيث وافSقت عSلى حSضور أول مSؤتSمر مSن
سSSلسلة مSSؤتSSمرات بSSهائSSية عSSاملSSيه دعSSا الSSيها حSSضرة ولSSي امSSراهلل بSSمناسSSبة وصSSول خSSطة العشSSر سSSنوات إلSSى
مSSنتصفها  .بSSدايSSة  ،لSSم تSSرغSSب فSSى حSSضور املSSؤتSSمر لحSSزنSSها الشSSديSSد عSSلى وفSSاة زوجSSها ولSSكن زمSSالئSSها االيSSادى
اقSنعوهSا بSالSحضور نSظرا ألنSه كSان رغSبة حSضرة املSولSى  .وقSد سSافSرت ومSعها الSدكSتور لSطف اهلل حSكيم عSضو
الSSهيئة الSSبهائSSيه الSSعاملSSيه الSSذى عSSينه حSSضرة شSSوقSSى افSSندى لSSيرافSSق أمSSة الSSبهاء فSSى رحSSلتها .كSSما رافSSقتها ابSSنة
خSSالSSتها جSSني جSSوت  J eanne ChuteمSSع زوجSSها جSSالSSنور  . ChallonerوعSSلى الSSرغSSم مSSن ان روحSSيه خSSانSSم
كSSانSSت فSSى فSSترة عSSزاء وكSSانSSت تSSلبس الSSسواد ملSSدة سSSنة واحSSدة بSSعد وفSSاة حSSضرة شSSوقSSى افSSندى طSSبقا لSSعادات
وتSSقالSSيد الشSSرقSSيني  ،اال انSSها غ ّ Sيرت هSSذه الSSعاده اثSSناء سSSفرهSSا الفSSريSSقا وعSSندمSSا وصSSلت مSSطار عSSنتيبه بSSاوغSSندا
كSانSت مSرتSديSة لSباسSا ابSيضا بSسيطا جSميال  .بSعدهSا قSالSت لSى أمSة الSبهاء بSان جSميع لSبسها لهSذا املSؤتSمر كSان
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حSSضرة شSSوقSSى افSSندى قSSد رآه ووافSSق عSSليه فSSى الSSصيف املSSاضSSى  ،ولهSSذا السSSبب لSSم تSSأت روحSSيه خSSانSSم الSSى
كSSامSSباال بSSلباس الSSعزاء  .وايSSضا كSSانSSت تSSرغSSب فSSى ايSSجاد جSSو مSSن الSSفرح والسSSرور خSSالل املSSؤتSSمر طSSبقا لSSرغSSبة
مSSوالهSSا الSSعزيSSز وان جSSو الحSSزن والSSعزاء سSSوف لSSن يSSساعSSد عSSلى ذلSSك  .ان مSSعيارهSSا فSSى الSSحياة كSSان رضSSاءه
وسعادته .
ومSSع دخSSولSSها قSSاعSSة املSSؤتSSمر فSSى كSSمباال بSSتاريSSخ  24يSSنايSSر  1958وقSSف اكSSثر مSSن تSSسعمائSSه شSSخص وهSSم فSSى
ح SSال SSة ح SSزن وس SSكون  ،وك SSان SSت أم SSة ال SSبهاء ط SSوي SSلة ال SSقام SSه وم SSنتصبه وج SSميله  .وم SSن ث SSم ب SSدأ ارب SSعمائ SSه ب SSهائ SSى
افSSريSSقى وبSSكل عSSفويSSة ورفSSق فSSى غSSناء نSSشيد " اهلل ابSSهى "  .ان جSSو املSSؤتSSمر كSSان مSSليئا بSSاملSSحبة وبSSاملSSشاعSSر
الSروحSانSيه  .ومSع مSرور أمSة الSبهاء فSى املSمر الSرئSيسى ازدادت أحSاسSيسنا وشSعرنSا وكSأنSنا نحSلق فSى الSسماء .
وعSSندمSSا وقSSفت عSSلى املSSنصة لSSكى تتحSSدث تSSقطع صSSوتSSها وانSSسالSSت الSSدمSSوع مSSن عSSينيها عSSدة مSSرات  .ومSSا كSSان
سSSائSSدا بSSني الSSحضور هSSو امSSواج املSSحبة والSSعطف الSSتى كSSانSSت تSSحيط بSSهم والSSتى كSSانSSت تSSدور حSSول أمSSة الSSبهاء
وت SSعان SSقها  ،وف SSى ال SSنهاي SSة ت SSخفف م SSن االم SSها واح SSزان SSها  .وع SSادة م SSا ك SSان SSت ت SSقول ب SSان م SSحبة االح SSباء وع SSلى
االخ SSص االف SSارق SSة م SSنهم ه SSو ت SSلطيف ل SSروح SSها وامل SSسكن لج SSراح SSها  .ك SSما اض SSاف SSت ب SSان ق SSارة اف SSري SSقيا ج SSلبت
الSسعادة لSقلب حSضرة شSوقSى افSندى فSى اواخSر ايSام حSياتSه  ،ولهSذا السSبب اخSتارت ان تSضع قSارة افSريSقيا
امSام الSكرة االرضSيه املSوضSوعSة عSلى املSرقSد املSبارك  .ان حSبّها وعSشقها لSالفSارقSه وقSارتSهم اصSبح جSزءا دائSما
مSن حSياتSها بSعد ذلSك  .لSقد اعSطت لSلمؤتSمر مشهSدا واسSعا ونSظرة عSاملSيه ملSا يSجب عSمله والSذى حSقا كSنا بSحاجSة
اليه وقد رجعت من املؤتمر مشحونه باالمال والشجاعة حتى نستمر جميعا فى سبيل الخدمه والعطاء .
وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن ان SSها س SSاف SSرت ال SSى م SSؤت SSمرات ع SSدي SSده وش SSارك SSت ف SSى اف SSتتاح مش SSرق SSى االذك SSار ف SSى اف SSري SSقيا
واس SSترال SSيا خ SSالل ف SSترة ق SSيادة اي SSادى ام SSراهلل ل SSشئون االم SSر امل SSبارك ول SSكن رح SSالت SSها ال SSتاري SSخيه ال SSتى ي SSذك SSره SSا
االحSSباء دومSSا فSSى الSSواقSSع بSSدأت بSSعد تSSأسSSيس بSSيت الSSعدل االعSSظم  .مSSن رحSSالتSSها الSSهامSSه خSSالل فSSترة تSSصدى
االيSادى هSو زيSارتSها لSلجالSيات الSبهائSية الSكبيره فSى كSل مSن الSواليSات املتحSده وكSندا فSى عSام  . 1960وعSندمSا
ادعSSى مSSاسSSون ريSSمى بحSSماقSSة بSSأنSSه ولSSي أمSSر اهلل وطSSلب املSSشاركSSه فSSى املSSؤتSSمر املSSركSSزى الSSسنوى فSSى ويSSلمت
لSSتعريSSف نSSفسه لSSالحSSباء طSSلبت هSSيئة االيSSادى مSSن أمSSة الSSبهاء الSSتى كSSانSSت تSSعرف ريSSمى مSSنذ صSSغرهSSا املSSشاركSSة
فSSى املSSؤتSSمر لSSحفظ وحSSمايSSة االحSSباء مSSن ايSSة تSSاثSSيرات سSSلبيه يSSمكن ان تSSحصل لSSالحSSباء  .ومSSن خSSالل حSSكمتها
وشSجاعSتها وثSباتSها عSلى العهSد واملSيثاق اسSتطاعSت ان تSبث وتSعزز فSى قSلوب االحSباء روح الSطمأنSينه والSثبات
واالستقامة .
ف SSى ع SSام  1961ت SSم ان SSتخاب ال SSهيئة ال SSبهائ SSيه ال SSعامل SSيه  International Baha’i Councilوه SSى ال SSهيئة
الSتى كSانSت مSقدمSة لSتأسSيس بSيت الSعدل االعSظم االلSهى  .وقSد سSاعSدت هSذه الSهيئه كSثيرا مجSمع االيSادى مSن
أجSSل االعSSداد ألول مSSؤتSSمر بSSهائSSى عSSاملSSى وايSSضا فSSى جSSمع احSSصائSSيات كSSثيره ووضSSعها فSSى كSSتيب فSSى نSSهايSSة
خSطة العشSر سSنوات بSاالضSافSة الSى مSساعSدات اخSرى  .كSما اتخSذ حSضرات االيSادى قSرارا هSامSا خSالل هSذه
الSفترة بSان عSلى روحSيه خSانSم ان تSكمل الSتصميمات والSتزيSينات الSداخSليه لSدار االثSار الSعاملSيه  .ولهSذا الSغرض
سSSنا فSSى الSSهيئه الSSبهائSSيه الSSعاملSSيه املSSنتخبة حSSديSSثا  .كSSما قSSام الSSهيكل
طSSلبت املSSساعSSدة مSSن االعSSضاء االصSSغر ّ S
االطهSSر خSSالل اخSSر سSSنة مSSن حSSياتSSه بشSSراء اثSSاث صSSينى ويSSابSSانSSى جSSميل مSSن اجSSل تSSزيSSني وتSSأثSSيث دار االثSSار
العامليه وايضا لكى يضع عليها او فيها االثار املقدسه لطالئع الدين البهائى .
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هSSذه الSSعملية كSSانSSت يSSجب ان تSSتم بSSكل دقSSة وعSSنايSSة نSSظرا لSSقيمة وأهSSمية هSSذه اآلثSSار واملSSقتنيات املSSقدسSSه  .وقSSد
انجSSزتSSها أمSSة الSSبهاء بSSكل اتSSقان بSSعد أن اخSSذت بSSعني االعSSتبار الSSذوق والSSفن وتSSناسSSب االمSSاكSSن واولSSويSSة وضSSع
وتSرتSيب االشSياء حسSب اهSميتها  .ان رسSالSة الSشكر الSتالSيه مSن حSضرات االيSادى املSقيمني فSى ارض االقSدس
املؤرخة  28آب  /اغسطس 1961م تعبر عن اهمية ونتيجة ما قامت به روحيه خانم :
" لSSقد اعSSجبنا بSSما تSSم انSSجازه فSSى دار االثSSار الSSعاملSSية ولهSSذا شSSعرنSSا بSSانSSه مSSن الSSواجSSب عSSلينا ان نSSعبّر لSSكم عSSن
خSSالSSص تSSقديSSرنSSا واعSSجابSSنا ملSSا قSSمتم بSSه  .ان مSSحتويSSات املSSبنى يSSليق بSSالهSSدف الSSذى بSSنى مSSن اجSSله  .كSSما ان
االجSيال الSقادمSة مSن الSبهائSيني سSيقدرون ويSثمنون املSجهودات الSعظيمة والSجبارة الSتى بSذلSت فSى هSذا املSبنى
ل SSكى ي SSصبح م SSكان SSا الئ SSقا ل SSالث SSار امل SSقدس SSة ال SSتى ت SSضمها وق SSد ال ت SSعرف ه SSذه االج SSيال امل SSصاع SSب ال SSتى ت SSمت
مواجهتها والجهود التى بذلت للوصول الى هذه النتيجة املرجوه ".
ان انSSتهاء خSSطة العشSSر سSSنوات بSSنجاح فSSى ابSSريSSل مSSن عSSام 1963م قSSد تSSوج بSSانSSتخاب بSSيت الSSعدل االعSSظم
االل SSهى ال SSذى ط SSال ان SSتظاره ف SSى ح SSيفا .وق SSد ق SSام SSت أم SSة ال SSبهاء روح SSيه خ SSان SSم ب SSعد امل SSشوره وم SSواف SSقه ح SSضرات
االيSادى بSافSتتاح اول مSؤتSمر بSهائSى عSاملSى فSى مSنزل حSضرة عSبد الSبهاء وادارت اولSى جSلساتSه  .ان وقSوع هSذا
الحSدث لSه داللSة ورمSز كSبير حSيث ان االنSتخابSات حSدثSت فSى ذلSك الSبيت املSبارك الSذى شهSد بSزوغ فجSر الSنظام
االدارى لSSديSSن بSSهاء اهلل كSSما قSSامSSت امSSة الSSبهاء جSSاهSSدة وبSSمساعSSدة مSSن بSSعض اعSSضاء الSSهيئة بSSقياس مSSساحSSة
الSSصالSSة الSSرئSSيسيه لSSلبيت املSSبارك وايSSضا حجSSم الSSغرف االربSSع املSSطلة عSSليها وقSSد اصSSبحت املSSساحSSة االجSSمالSSية
للمكان مع الكراسى املوجودة فيه تناسب تماما عدد الحضور .
ان هSذا االحSتفال الSعظيم كSان حSقا ال يSنسى  .فSقد كSان مSثيرا وبSهيجا ذلSك الSصباح عSندمSا تSم انSتخاب بSيت
ال SSعدل االع SSظم ألول م SSرة  ،وك SSم ك SSان ع SSظيما ذل SSك االح SSتفال ال SSذى ج SSرى ب SSعد ذل SSك ف SSى ال SSبهجى ف SSي ال SSروض SSة
املSSباركSSه مSSقام حSSضرة بSSهاء اهلل  .تSSكريSSما وتجSSليال لهSSذه املSSناسSSبه الSSعطره طSSلبت امSSة الSSبهاء ألSSوفSSا مSSن اغSSصان
الSورد والSقرنSفل لSتزيSني وتجSميل الSغرف الSداخSليه لSلمقامSات املSقدسSة الSثالث  .وقSامSت هSى نSفسها ومSعها عSدد
ق SSليل م SSن امل SSساع SSدي SSن وخ SSالل ال SSيوم وح SSتى م SSنتصف ال SSليل ب SSل وح SSتى ال SSساع SSات االول SSى م SSن الفج SSر ب SSتغطية
املSقامSات بهSذه الSورود واالزهSار  .هSذه الSطريSقه الجSميله مSن الSتعبير عSن االحSترام اصSبحت عSادة اتSبعت فSى
س SSنوات الح SSقه ك SSما ان SSها دالل SSة ع SSلى امل SSشاع SSر ال SSروح SSان SSيه واالح SSاس SSيس ال SSفنية ال SSتى اج SSتمعت ف SSى ش SSخصية
روح SSيه خ SSان SSم  .ان ج SSمال وع SSبير امل SSقام SSات امل SSقدس SSه ف SSى ذل SSك ال SSيوم االع SSز ط SSبعت ف SSى ق SSلوب وع SSقول ج SSميع
الSSحاضSSريSSن  .وقSSد قSSامSSت أمSSة الSSبهاء بSSعد ذلSSك بSSافSSتتاح جSSميع املSSؤتSSمرات الSSبهائSSيه الSSعاملSSيه حSSتى ابSSريSSل عSSام
1998م .
بSSعد انSSتخاب بSSيت الSSعدل االعSSظم شSSاركSSت روحSSيه خSSانSSم ومSSعها حSSضرات ايSSادى امSSر اهلل افSSراح سSSبعة االف
بSSهائSSى اجSSتمعوا فSSى لSSندن فSSى صSSالSSة الSSبرت هSSول  Royal Albert HallبSSمناسSSبة االحSSتفال بSSاول مSSؤتSSمر
بSSهائSSى عSSاملSSى  .وبهSSذه املSSناسSSبة قSSرأت أول رسSSالSSة صSSادرة مSSن بSSيت الSSعدل االعSSظم الSSى قSSاطSSبة الSSبهائSSيني فSSى
العالم وفيها تم التقدير والثناء من حضرات ايادى امر اهلل الذين :
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" شSاركSوا الSنصر مSع مSوالهSم املSحبوب الSذى عSينهم وعSلمهم  .وقSادوا سSفينة أمSر اهلل الSى الSصراط املسSتقيم
حSتى اوصSلوهSا الSى بSر االمSان  .ان بSيت الSعدل االعSظم وبهSذه املSناسSبة الSعظيمة يSثنى وبSكل مSحبة وافSتخار
عSلى خSدمSاتSهم الSبطولSيه ويSعبّر عSن عSميق اعSجابSه عSما انجSزوه حSتى االن … فSقد ضSحوا فSى سSبيل امSراهلل
وأدوا خدمات عظيمة وكانوا منضبطى النفس وقادوا بكل روعة مؤسسة ايادى امر اهلل " .
دعSت أمSة الSبهاء بSصورة شSخصية عSدد مSن الSبهائSيني املحSليني لSلمشاركSه فSى هSذا الحSدث الSتاريSخى كSضيوف
خSSصوصSSيني لSSها وكSSانSSوا هSSؤالء مSSن افSSريSSقيا وامSSريSSكا الSSجنوبSSيه واسSSترالSSيا  .ومSSن بSSني الSSحضور كSSان الSSعم فSSرد
 FredمSS Sن سSS Sكان اسSS SترالSS Sيا االصSS Sليني الSS Sذى كSS Sان مSS Sصدرا لSS Sلسعادة والفخSS Sر ألمSS Sة الSS Sبهاء نSS Sظرا اليSS SمانSS Sه
الSراسSخ  .وبهSذه املSناسSبه الSقت روحSيه خSانSم كSلمة رائSعة ومSؤثSره حSول حSياة حSضرة ولSى امSراهلل كSانSت مSليئة
بSالSفصاحSة والSبالغSة  .وال يSمكن ألى شSخص رأى حSينها الحSرم املSبارك ان يSنسى مSشاعSرهSا الSجياشSه الSتى
عSSبرت عSSنها عSSندمSSا بSSدأ احSSبائSSنا االفSSارقSSه فSSى تSSرنSSيم نSSداء " اهلل ابSSهى " مSSرة اخSSرى كSSما فSSعلوه أول مSSرة فSSى
م SSؤت SSمر ك SSمباال ب SSعد وف SSاة ح SSضرة امل SSول SSى  .ان ك SSل م SSن س SSمع ذل SSك ال SSترن SSيم ق SSد ت SSأث SSر ب SSفاج SSعة ص SSعود م SSوالن SSا
العظيم  ،وابتهجوا من الختام الناجح لحظة الجهاد الكبير االكبر الروحانى .
ان رحSSالت روحSSية خSSانSSم املSSنتظمه حSSول الSSعالSSم بSSدأ فSSى عSSام 1964م  .وقSSد تحSSدثSSت عSSدة مSSرات سSSواء بSSصوره
ش SSخصية او بج SSلسة ع SSام SSه ع SSن أص SSل وم SSنشأ ه SSذه ال SSرح SSالت امل SSتميزه  .ف SSقد ق SSال SSت ب SSان SSه ف SSى أح SSد االي SSام م Sرّ
حSSضرة املSSولSSى بSSقرب مSSكتبها وتSSوقSSف بSSرهSSة ونSSظر الSSيها وقSSال  " :مSSاذا سSSتفعلني بSSعد مSSماتSSى ؟ اسSSتغربSSت أمSSة
ال SSبهاء م SSن ه SSذا ال SSسؤال ال SSغير م SSتوق SSع وب SSدأت ف SSى ال SSبكاء ث SSم ق SSال SSت ل SSه  ":ي SSا ش SSوق SSى اف SSندى ال ت SSقل م SSثل ه SSذا
الSSكالم املSSزعSSج  ،فSSانSSنى ال ارغSSب ان اعSSيش مSSن دونSSك  ".لSSم يظهSSر املSSولSSى أى اهSSتمام لهSSذا الSSكالم وبSSعد فSSترة
قSصيرة قSال  " :اف ُ
Sترض بSانSك سSتقومSني بSرحSالت وتSشجعي االحSباء "  .قSالSت روحSيه خSانSم بSان هSذه الSتوصSية
كSانSت الSوحSيدة الSتى اشSار الSيها حSضرة املSولSى بSما يSجب ان تSفعله هSى بSعد وفSاتSه  .وقSد تSحقق ذلSك بSعد ان
انته SSت م SSن م SSهام SSها االداري SSة ال SSشاق SSه ووض SSع ش SSئون االم SSر امل SSبارك ب SSيد ب SSيت ال SSعدل االع SSظم االل SSهى وه SSى
املSؤسSسة املSعصومSه واملSلهمه وقSامSت بSتنفيذ رغSبة مSوالهSا الSعزيSز وسSعت جSاهSده لSتحقيق امSالSه واعSتبار كSلماتSه
تلك اخر وصية لها .
خSالل عSمرهSا املSديSد سSافSرت أمSة الSبهاء الSى  185دولSة واقSليم مسSتقل وجSزررئSيسية فSى الSعالSم  .بSينما لSم تSزر
خSSالل اول  54سSSنه مSSن عSSمرهSSا اكSSثر مSSن  31دولSSة  ،أمSSا بSSاقSSى الSSدول الSSتى زارتSSها فSSكانSSت خSSالل الSSسنوات
Sت اح SSتساب امل SSناط SSق ال SSتى
ال SSباق SSية م SSن ع SSمره SSا ال SSذى ام SSتد م SSن ع SSام  1964ح SSتى 1997م  .وع SSندم SSا ح SSاول ُ S
Sلمت انSSها  154دولSSة ومSSنطقة .
Sلت عSSندمSSا عُ S
زارتSSها الحSSرم املSSبارك خSSالل هSSذه الSSفتره الSSبالSSغة  34سSSنه فSSقد ذهُ S
ال SSكثير م SSن ه SSذه ال SSدول زارت SSها اك SSثر م SSن م SSرة وب SSعضها م SSثل ال SSهند تش SSرف SSت ب SSقدوم SSها امل SSيمون ح SSوال SSى ت SSسع
مرات .
ولSكن الSسفر وحSده لSم تSكن الخSدمSه الSتى ادتSها أمSة الSبهاء خSالل تSلك الSفتره الن اسSفارهSا كSانSت لSها جSوانSب
م SSتعدده وان SSه ي SSفضل ان ي SSنظر له SSذه ال SSرح SSالت م SSن م SSنظور الخ SSدم SSات امل SSتنوع SSة ال SSتى ص SSاح SSبتها  .ان حج SSم
انSتصاراتSها املSتنوعSه مSن عSام  1964حSتى اخSر مSهمة رسSمية لSها فSى ابSريSل مSن عSام 1998م يSثير الSدهSشه
والSSعجب  .واذا تSSوقSSفنا للحSSظة ونSSظرنSSا الSSى مSSا انجSSزتSSه خSSالل االربSSعه والSSثالثSSني سSSنة النبهSSرنSSا  .إن انشSSطتها
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املSتنوعSه انSطلقت مSثل اشSعة الSنور املSتعدده االلSوان الSتى تخSرج مSن الSنافSذه الSبلوريSة  .ان اصSل هSذه االشSعه
املSSتعدده االلSSوان هSSو الSSنور الSSطاهSSر الSSنابSSع مSSن تSSمسكها بSSالعهSSد واملSSيثاق ولSSكن الSSتعبير عSSنه مSSتنوع ومSSتعدد .
يمكننا ان نذكر ما كتبته مى ماكسويل قبل سنوات عديده عن ابنتها العزيزه :
" أشSعر حSقا يSامSارى بSأن الSكثير مSن االلSطاف واملSواهSب الSرحSمانSيه الSتى تSشملك اثSناء هSدايSتك لSلنفوس لSألمSر
الSعزيSز االلSهى لSيس نSاتSجا فSقط عSن الSقوى الSروحSانSيه الSتى مSنحك حSضرة عSبد الSبهاء بSل ايSضا مSن طSاعSتك
الشديده لتعليمات وتوجيهات حضرة شوقى أفندى ”.
وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن اف SSتخارى ب SSمصاح SSبتها ف SSى ب SSعض رح SSالت SSها امل SSميزه خ SSالل ت SSلك ال SSفتره ول SSكن ب SSكل خ SSضوع
واعSSجاب اقSّ Sر بSSعدم قSSدرتSSى عSSلى تSSلخيص وشSSرح جSSميع انSSجازاتSSها وانSSتصاراتSSها  .وعSSادة مSSاكSSانSSت تSSقول أمSSة
الSبهاء روحSيه خSانSم  ":لSقد عشSت خSمسة اضSعاف عSمرى "  .هSذا الSقول يSمكن مSالحSظته فSى رحSالتSها حSيث
ان هذه الرحالت كانت تمثل خمسة اضعاف جهود اى مسافر عادى .
ق SSدم SSت روح SSيه خ SSان SSم ف SSى ك SSل دول SSه زارت SSها ع SSدة خ SSدم SSات وانش SSطه ل SSالم SSر امل SSبارك  .ان دوره SSا ك SSسفيرة ل SSلدي SSن
الSبهائSى كSان مSلحوظSا ومSميزا وايSنما سSافSرت كSانSت تSلتقى بSرؤسSاء الSدول واصSحاب املSناصSب الSعالSيه وعSلى
املس SS Sتوى امل SS Sرك SS Sزى واملح SS Sلى وح SS Sتى ع SS Sلى مس SS Sتوى ال SS Sقري SS Sة وك SS Sان SS Sت ت SS Sلتقى بج SS Sميع ط SS Sبقات امل SS Sجتمع دون
تSSمييز .وعSSلى الSSرغSSم مSSن انSSها كSSانSSت مSSلكه وتسSSتحق كSSل الSSتقديSSر واالحSSترام فSSقد كSSانSSت تSSعامSSل رمSSوز السSSلطة
والSSقوى الSSسياسSSيه بSSكل احSSترام وتSSواضSSع طSSبيعى  .ومSSن اول لSSقاء مSSعهم كSSانSSت تSSوضSSح بSSان هSSدف الSSلقاء هSSو
ألداء االحSSترام ولSSيس اكSSثر مSSن ذلSSك  ،وانSSها اتSSت مSSن املSSركSSز الSSبهائSSى الSSعاملSSى لSSزيSSارة االحSSباء فSSى دولSSهم وان
الSSبهائSSيني ال يSSتعاطSSون الSSسياسSSة وال يSSنضمون الSSى االحSSزاب املSSختلفه ويSSتمنون كSSل الSSخير لSSلدول والSSحكومSSات
بSل ويSطيعون قSوانSينها وانSظمتها  .وعSندمSا كSانSت املSحافSل الSروحSانSية تSطلب مSنها اثSارة مSوضSوع تSسجيل االمSر
املSبارك فSى دولSهم أو أى طSلب اخSر اثSناء لSقاءهSا مSع املSسئولSني الSرسSميني كSانSت تSرفSض ذلSك  .ومSن ثSم كSانSت
تSSوضSSح لSSالحSSباء بSSأن الهSSدف مSSن لSSقائSSها بSSاملSSسئولSSني واصSSحاب املSSقامSSات الSSرفSSيعه هSSو تSSعريSSفهم بSSاالمSSر املSSبارك
وتSعالSيمه الSسمحه بSشكل اعSمق وايSجاد جSو مSن الSثقة واالعSتماد وبSالSتالSى  ،وبSعد رحSيلها  ،يSمكن لSلمؤسSسات
ال SSبهائ SSيه ان ت SSقترب ب SSشكل أسه SSل م SSن ال SSحكوم SSه وامل SSسئول SSني وت SSقدي SSم ط SSلبات SSهم  .ف SSى ال SSواق SSع ه SSذه ال SSسياس SSة
نجحت بشكل كبير .
فSى افSريSقيا وحSدهSا الSتقت أمSة الSبهاء بسSبعة عشSر رئSيسا وزعSيما وكSان وجSودهSا مSؤثSرا فSى مSساعSدة االحSباء
لSتحقيق الSعديSد مSن اهSدافSهم املحSلية  .ومSن أرفSع الSشخصيات مSقامSا الSذى الSتقت بSه هSو امSبراطSور الSحبشه
هSSيال سSSيالسSSى  ،حSSيث اشSSادت بSSنبالSSته وشSSجاعSSته واسSSتقامSSته  .أمSSا صSSاحSSب الSSسم ّو مSSالSSيوتSSو تSSانSSو مSSافSSيلي
الSSثانSSي – رئSSيس دولSSة سSSامSSوا الSSغربSSية  -فSSهو أول رئSSيس دولSSة يSSؤمSSن بSSاالمSSر املSSبارك وكSSان لSSقاؤهSSا مSSعه سSSببا
ل SSسعادت SSها واف SSتخاره SSا  .ف SSى ج SSميع ل SSقاءات SSها ك SSان SSت اي SSجاب SSيه وك SSان SSت ت SSبحث ع SSن ك SSل ف SSرص SSة ل SSالع SSراب ع SSن
تSحسينها وتSقديSرهSا وتSمجيدهSا لSالمSور املSطروحSه مSع املSسئولSني فSى الSحكومSات وحSتى لSو كSانSت االمSور ثSانSويSة
وج SSزئ SSيه  .وع SSندم SSا ال SSتقت م SSثال ب SSرئ SSيسة وزراء ال SSهند ال SSسيده ان SSدي SSرا غ SSان SSدى أط SSرت واث SSنت ع SSلى ش SSجاع SSتها و
Sحول كSبريSائSها
افSكارهSا الSعالSيه بSل وطSمأنSتها بSأدعSيتها  ،فSال عSجب ان تSأثSرت تSلك الSسيده املSعتزة بSنفسها وت ّ
الSSى تSSقديSSر واحSSترام  .لSSقد كSSانSSت تSSحافSSظ دومSSا عSSلى مسSSتوى عSSال مSSن االدب والSSوقSSار والSSحشمة فSSى مSSثل هSSذه
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امل SSناس SSبات  .وع SSندم SSا ك SSان SSت تج SSلس ع SSلى م SSائ SSدة ال SSطعام م SSع ش SSخصيات م SSثل االم SSير ف SSيليب م SSن ب SSري SSطان SSيا
واسSقف كSانSتربSرى ورؤسSاء حSكومSات وسSفراء كSانSت محSط احSترامSهم وتSقديSرهSم لSيس لSنفسها فحسSب وإنSما
لهSSدفSSها املSSنشود وهSSو أمSSر حSSضرة بSSهاء اهلل  .فSSى الSSحقيقة لSSم يSSكن لSSروحSSيه خSSانSSم أيSSة طSSموحSSات شSSخصية ولSSم
يSSكن لSSها أدنSSى اهSSتمام أو رغSSبة فSSى االتSSصال بSSهؤالء الSSشخصيات والSSنفوس الSSهامSSه ومSSحادثSSتهم  ،وانSSما فSSقط
من اجل أمر حضرة بهاء اهلل كانت تلبى الدعوات وتقبل الوالئم .
مSSن نSSشاطSSاتSSها االخSSرى اثSSناء رحSSالتSSها هSSو اتSSصالSSها بSSمندوبSSى وسSSائSSل االعSSالم  ،فSSقد عSSقدت مSSئات املSSقابSSالت
ف SSى ال SSصحف ال SSيوم SSيه وال SSرادي SSو وال SSتلفزي SSون ف SSى اك SSبر ع SSواص SSم ال SSعال SSم واي SSضا ف SSى عش SSرات امل SSدن ال SSصغيره
وال SSكبيره ال SSتى زارت SSها  .وك SSان SSت دوم SSا ق SSلقه ق SSبل الش SSروع به SSذه امل SSقاب SSالت ب SSغض ال SSنظر ع SSن م SSكان ع SSقده SSا او
اهSميتها ولSكنها كSانSت تسSتعد لSها جSيدا وتSدعSو اهلل وتSطلب الSعون والSعنايSة والحSمايSة مSنه قSبل اجSراء أى لSقاء
صSحفى او تSصويSر مSقابSلة فSى االسSتديSو  .وعSادة مSا كSانSت تSقول لSالحSباء بSأن عSليهم قSبل لSقاءهSم مSع وسSائSل
االعSSالم أن يSSعطوا انSSطباعSSا جSSيدا عSSن األمSSر املSSبارك حSSيث كSSانSSت تSSقول  " :اذا تSSذكSSر هSSؤالء االشSSخاص بSSان
كSلمة بSهائSى يSعنى شSيئا جSيدا وطSيبا فSقد حSققتم هSدفSكم "  .وكSانSت تSنصح االحSباء بSان يحSملوا مSعهم دومSا
م SSطبوع SSات وم SSنشورات أم SSري SSه ح SSول ت SSعال SSيم وم SSبادئ االم SSر االع SSظم ألن م SSندوب SSى وس SSال االع SSالم ال ي SSتذك SSرون
امل SSعلوم SSات ال SSشفهية ب SSشكل ص SSحيح  .وك SSان SSت ت SSحث االح SSباء ع SSلى ج SSعل ل SSقاءات SSهم " ق SSاب SSال والئ SSقا ب SSحضرة
بSهاءاهلل "  .الSعديSد مSن الSصحف الSتى نشSرت هSذه املSقابSالت والSلقاءات اشSارت الSى أمSة الSبهاء بSأنSها سSيدة
ف SSاض SSله وذات ش SSخصية ج SSاذب SSة  .ف SSفى ن SSيجيري SSا م SSثال ك SSتب ش SSاب ص SSحفى ف SSضول SSى م SSقال SSة ج SSيدة ع SSن ال SSدي SSن
الSSبهائSSى وجSSاء فSSى خSSاتSSمة مSSقالSSه " مSSدام ربSSانSSى انSSنا نSSرحSSب بSSك دائSSما فSSى بSSلدنSSا وفSSى املSSرة الSSقادمSSه نSSرجSSو ان
تSحضرى ابSنتك مSعك  ،ال شSك انSها جSميله  ".وهSناك مSرات عSديSدة يهSتم فSيها مSع ّد بSرامSج الSراديSو او الSتلفزيSون
م SSن روح SSيه خ SSان SSم وينج SSذب ب SSشخصيتها ل SSدرج SSه ان ال SSلقاء ي SSطول اك SSثر م SSن ال SSوق SSت املح SSدد ل SSه ب SSمقدار ن SSصف
ساعة .
مSن الخSدمSات الSهامSه االخSرى الSتى أدتSها أمSة الSبهاء اثSناء رحSالتSها املSتعدده هSو تSمثيلها لSبيت الSعدل االعSظم
االلSSهى فSSى املSSؤتSSمرات الSSبهائSSيه املSSركSSزيSSة والSSعاملSSية فSSى شSSتى بSSقاع الSSعالSSم  .ان الSSكلمات الSSتى الSSقتها كSSانSSت
بSناءه وسSتذكSر دومSا  .كSانSت تSشارك فSى هSذه املSؤتSمرات نSيابSة عSن تSلك املSؤسSسة املSقدسSة وذلSك إمSا فSى مSؤتSمر
ال SSوك SSالء امل SSرك SSزى ف SSى رض SSوان او م SSؤت SSمر الش SSباب او اج SSتماع ل SSلمواط SSنني املح SSليني او ف SSى اف SSتتاح م SSشارق
االذك SSار او ف SSى أى ح SSدث ت SSاري SSخى ع SSظيم اخ SSر ح SSيث ي SSتدف SSق االح SSباء ال SSى ذل SSك االج SSتماع م SSن ش SSتى ان SSحاء
املSعموره  .كSانSت تSقف بSانSتصاب وفSخامSة وشSكلها ال يSنسى وكSانSت جSوهSر الSوقSار والجSمال  .ان بSراعSتها فSى
اسSتخدام الSكلمات املSناسSبة فSى كSل مSناسSبة مSن هSذه املSناسSبات كSان فSائSقا كSما انSها كSات مSقتدرة فSى جSذب
انSSتباه وقSSلوب الSSحاضSSريSSن  .ان كSSالمSSها كSSان واضSSحا ومSSنطقيا وسهSSل الSSفهم للجSSميع بSSاالضSSافSSة الSSى فSSطنتها
ولSطفها االخSاذ  ،كSل هSذه الSصفات كSانSت تSؤدى الSى اسSعاد الSحضور وبSهجتهم وانجSذابSهم  .مSن مSنّا يSمكن
ان يSنسى حSضورهSا املSيمون فSى املSؤتSمر الSبهائSى الSعاملSى الSثانSى فSى مSديSنة نSيويSورك ؟ أو يSمكن ان يSنسى
فSSصاحSSتها وبSSالغSSتها فSSى بSSاريSSس او فSSى مSSاجSSو بSSيجو  Machu Picchuأو فSSى اوكSSالنSSد ؟ وعSSلى الSSرغSSم مSSن
ان روحSية خSانSم لSم تSكن تSعتبر نSفسها زاهSدة مSثل اولSئك املSتديSنني الSذيSن يSقضون مSعظم اوقSاتSهم فSى الSصالة
والSدعSاء ولSكننى أعSلم ان ذاتSها كSان اصSيال ومSليئا بSاملSشاعSر الSروحSانSية ولSكنه كSان بSشكل يSتميز بSالSخصوصSية
والSتواضSع  .وعSندمSا سSئلت عSن مSصدر قSوة بSالغSتها وفSصاحSتها اجSابSت بSان مSنذ ارتSباطSها بSحضرة ولSي امSر
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اهلل اقSSترح عSSليها حSSضرة املSSولSSى حSSفظ املSSناجSSاة الجSSميلة الSSتالSSيه مSSن حSSضرة عSSبدالSSبهاء الSSتى تSSبدأ  " :ال`هى
وم ``وئ ``لي ع ``ند ل ``هفى وم ``لجأى ومه ``رب ``ى ع ``ند اض ``طراب ``ى " وتSS Sنتهى بSS SالجSS Sملة املSS SؤثSS Sره الSS SتالSS Sية "
وان``طقنى ب``ثنائ``ك ب``ني ب``ري``تك ح``تى ي``رت``فع ض``جيجى ف``ى امل``حاف``ل ال``عليا وينح``در م``ن ف``مى
ذك`رك انح`دار ال`سيول م`ن االت`الل " وأضSSافSSت بSSأن بSSالغSSتها وفSSصاحSSتها يSSمكن ان ينسSSب ايSSضا الSSى
نSصيحة حSضرة عSبد الSبهاء لSوالSدتSها الSسيده مSى مSاكSسويSل الSذى اشSار الSى " ان تSتوجSه بSقلبها الSيه وتSدعSو
اهلل وم SSن ث SSم تتح SSدث " وق SSد ع SSملت روح SSيه خ SSان SSم به SSده ال SSنصيحه ب SSكل اخ SSالص  .ك SSما ان SSها تتح SSدث ب SSطالق SSة
الSلغات الSفرنSسيه واالملSانSية والSفارسSية  .اتSذكSر عSندمSا كSنا بSاجSتماع مSع احSباء جSزيSرة مSوريSشوس سSألSت أمSة
الSSبهاء الSSحضور ان كSSانSSوا يSSرغSSبون التحSSدث مSSعهم بSSالSSلغة الSSفرنSSسية رغSSم ضSSعفها الSSنحوى او بSSاالنجSSليزيSSة مSSع
وجSSود مSSترجSSم ؟ قSSال الSSحضور وبSSصوت واحSSد " نSSريSSد بSSالSSفرنSSسية " ويSSمكن أن اشهSSد بSSانSSنى عSSلى الSSرغSSم مSSن
ض SSعف ف SSهمى ل SSلفرن SSسية ك SSان ح SSدي SSث روح SSيه خ SSان SSم م SSشوق SSا وم SSؤث SSرا رغ SSم وج SSود ب SSعض االخ SSطاء ال SSلغوي SSة .
الSفارسSية ايSضا كSانSت الSلغة الSتى تSعلمتها عSن طSريSق الSسمع وبSجهود شSخصية  .ولSم تSكن تSعرف الSكثير مSن
ق SSواع SSد ال SSلغة ال SSفارس SSيه ك SSما ان ال SSكلمات واالص SSطالح SSات ال SSتى ك SSان SSت تس SSتخدم SSها ك SSان مح SSدودا وب SSسيطا ،
وعSلى الSرغSم مSن ذلSك كSانSت تSعرف دومSا مSا تSرغSب الحSديSث عSنه  ،وكSان حSديSثها بSسيطا وقSويSا وتSختار الSكلمات
امل SSناس SSبة  .اع SSرف ان االي SSران SSيني ك SSان SSوا يس SSتمتعون م SSن اخ SSتراع SSها ل SSبعض ال SSكلمات ال SSفارس SSية ال SSخاص SSة ب SSها
ودمSSجها لSSلكلمات مSSن لSSغات مSSختلفه ولSSكن كSSان خSSيالSSها املSSبدع الSSحيّ يSSتحول الSSتى كSSلمات مSSعبّره نSSابSSعه مSSن
القلب .
مSن خSدمSات أمSة الSبهاء الSتى ال تSنسى اثSناء رحSالتSها املSتعدده هSى رعSايSتها لSالشSخاص الSعاديSني والSطبقات
الSدنSيا مSن املSجتمع وقSضاء بSعض الSوقSت مSعهم  .وكSانSت فSى قSمة الSسعادة عSندمSا تSلتقى بSالSقرويSني ايSنما كSانSوا
 .وعندما سئلت عن مكانها املفضل فى العالم اجابت بانه القرى والغابات .
Sلما نSسمع عSن عSاداتSهم وتSقالSيدهSم وسSلوكSهم الSبسيط .
كSانSت ال تSضيع فSرصSة زيSارة املSجتمعات الSنائSيه الSتى ق ّ
اتSSذكSSر عSSندمSSا كSSنا فSSى رحSSلة بSSافSSريSSقيا وصSSلنا الSSى مSSديSSنة صSSغيره تSSقع بSSني حSSدود دولSSتى كSSينيا واوغSSندا وقSSد
دعSانSا الSى الSغداء رجSل كSبير بSالSسن كSان قSد آمSن بSاالمSر املSبارك مSنذ عSدة سSنوات  .قSال لSنا االحSباء بSأن هSذا
الSرجSل سSبق ان عSمل فSى احSدى املSدن االوربSية وقSد تSقاعSد االن  .وقSد أعSد فSى كSوخSه الجSميل والSنظيف طSاولSة
طSعام انSيقة لSضيوفSه الSكرام وقSد فSرش عSلى الSطاولSة سSفره مSن الSكتان االبSيض وعSليها مSناديSل مSن نSفس الSلون
وقSد أوملSنا بSغداء مSكون مSن أرز مSع كSارى لSذيSذ الSطعم  .كSانSت روحSيه خSانSم تSعشق طSاوالت الSطعام املSرتSبه وقSد
تSSأثSSرت مSSن هSSذا الSSترتSSيب وجSSعلت صSSاحSSب الSSدار يSSشعر بSSأن كSSوخSSه هSSو فSSى الSSواقSSع قSSصرا وان ضSSيافSSته كSSانSSت
ملوكيه  .لم ننسى مطلقا ذلك الغداء وال اعتقد ان املضيف يمكن ان ينساه ايضا .
وقSد شهSدت خSالل االربSعني سSنه الSتى كSنت فSى جSوارهSا وبSصحبتها كSيف ان بSعض الSنفوس الSخجولSه وغSير
الSSواثSSقة مSSن نSSفسها واملSSكتئبه كSSانSSت تSSتغير وتSSتحسن حSSالSSها نSSتيجة مSSحبة ولSSطف وعSSنايSSة أمSSة الSSبهاء وصSSبرهSSا
وتSSشجيعها  .وبSSالSSتالSSى تSSرتSSفع تSSلك الSSرؤوس املSSنكسه وتSSصل الSSثقة الSSى الSSنفوس الSSضعيفه  .مSSن طSSبائSSعها كSSان
وتمجSدهSا .
الSوصSول الSى الSنفوس ذوى الSقلوب الSنزيSه والSبسيطه والSبيضاء وكSانSت تSنظر الSى مSحاسSن الSناس ّ
وعSSلى الSSرغSSم مSSن انSSها كSSانSSت حSSكيمه و مSSتزنSSه فSSى اقSSوالSSها ولSSكنها كSSانSSت صSSريSSحة وواضSSحة  .وربSSما تSSكون قSSد
جSرحSت بSعض الSنفوس احSيانSا ولSكننى أشهSد انSها أسSفت وتحس ّSرت كSثيرا عSلى ذلSك واظهSرت الSندم بSعدهSا .
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فSى جSميع لSقاءاتSها مSع االحSباء كSان تSحثهم عSلى الSقيام وتSشجعهم عSلى الخSدمSه حSتى يSبلغوا أمSراهلل  .وحSتى
اثSناء مSاكSانSت تSنتقد بSعض االفSراد فSان هSدفSها كSان حSفظ وحSمايSة أمSراهلل  .ولSربSما كSانSت حSادة أحSيانSا وظهSر
Sلما عSرف الSناس عSنه .وحSتى
مSنها الشSدة فSى لSقائSها مSع بSعض الSناس وذلSك راجSع الSى خجSلها الSذاتSى الSذى ق ّ
خSاتSمة حSياتSها كSانSت تSكره املSبالSغه فSى االطSراء واملSديSح او الSنفاق والSتملق  .وعSلى الSرغSم مSن اسSتحقاقSها لSكل
االحSترام والSتقديSر نSظرا لSكونSها أيSادى امSراهلل وأرمSلة حSضرة شSوقSى افSندى ولSكنها لSم تهSتم مSطلقا بSاملSراسSيم
والتشريفات فى عالقاتها مع االحباء .
ن SSادرا م SSا ك SSان SSت أم SSة ال SSبهاء ت SSساف SSر ل SSرح SSالت ط SSوي SSلة دون ان ي SSكون م SSعها ح SSيوات أل SSيف  .ل SSقد ك SSان SSت ت SSعشق
الSحيوانSات لSدرجSة اسSتعدادهSا تحSمل املSشاق فSى سSبيل املSحافSظة عSليها وتSنظيفها  .وعSادة مSا كSانSت تSقول " :
ان الSSحيوانSSات تSSعطينى الSSقوة والSSنشاط " وتجSSدر هSSنا االشSSارة الSSى اكSSثر الSSحيوانSSات الSSتى سSSافSSرت مSSعها هSSو
UsuمSSن فSSصيلة االغSSوطSSى  AguotiوقSSد سSSمى بSSاسSSم أوسSSو نسSSبة الSSى مSSكان
حSSيوان بSSاسSSم اوسSSو
والدت SSه ف SSى ج SSزي SSرة اوس SSو ب SSوت SSو ف SSى ب SSنما  .وق SSد س SSاف SSر أوس SSو م SSعها ال SSى إح SSدى عش SSر دول SSة م SSن دول أم SSري SSكا
الSجنوبSيه ووصSل الSى حSيفا بسSالم وعSاش حSياة مSدلSلة ملSدة عشSريSن سSنة  .وهSناك ايSضا بSبغاء افSريSقى رمSادى
الSSلون مSSن غSSانSSا كSSان قSSد صSSاحSSبنا فSSى ثSSالثSSني دولSSة بSSأفSSريSSقيا وأسSSعدنSSا كSSثيرا وكSSان متحSSدثSSا جSSيدا وتSSعلم لSSغات
عSSديSSده مSSن عSSدد مSSن مSSوظSSفى الSSفنادق الSSتى كSSنا نSSنزل فSSيها  .وعSSندمSSا كSSنا نSSصل الSSى مSSكان مSSعني كSSان يSSنادى
ب SSصوت ع SSال " رب SSان SSى اف SSري SSقن س SSفارى " . R abbani African Safariوك SSان ه SSناك اي SSضا س SSنجاب SSني
لSSعوبSSني بSSاسSSم تSSيلى وجSSبس وبSSبغاء أعSSرج يSSسمى هSSوراتSSيمو كSSانSSوا قSSد صSSاحSSبوا أمSSة الSSبهاء فSSى رحSSلتها الSSى
جSSزر املSSحيط الSSهندى  .وفSSى رحSSلتنا الSSى ثSSالثSSة عشSSر جSSزيSSرة مSSن جSSزر الSSهند الSSغربSSية كSSان بSSصحبتنا حSSيوان
الSسنور وهSو يشSبه الSنمر الSصغير كSانSت روحSيه خSانSم قSد اشSترتSه مSن بSائSع مSتجول فSى قSريSة صSغيره بSاكSوادور
 .كان شعارها " إنك تعيش مرة واحده  ،ملاذا ال تستمتع اذا بالحياه بشرافه "
أعSSتبر روحSSيه خSSانSSم احSSدى اكSSثر الSSشخصيات جهSSدا ومSSثابSSرة  ،فSSعندمSSا كSSانSSت تSSركSSع لSSتنظيف الSSبالط او تSSلميع
االرض او ت SSقف ع SSلى أع SSلى الس SSلم ل SSصبغ ال SSحائ SSط أو ال SSسقف ك SSان SSت ت SSقول  " :أدت روح SSيه خ SSان SSم اع SSماال
عSظيمة فSى حSياتSها لSدرجSه ان مSارى مSاكSسويSل ال يSمكن لSها ان تSتصورهSا " ولSم تSطلب روحSيه خSانSم مSن أى
ش SSخص ان ي SSؤدى ع SSمال ل SSم ت SSؤدي SSه أو ل SSم تس SSتطع أداءه ه SSى  .ك SSان م SSنزل SSها ب SSحيفا م SSرك SSزا ألع SSمال SSها وم SSحورا
ل SSلفعال SSيات املس SSتمره ح SSتى اخ SSر س SSنتني ون SSصف م SSن ح SSيات SSها  .وك SSان ح SSول SSها مج SSموع SSة م SSن ال SSخادم SSني ل SSالم SSر
املSبارك مSنشغلني تSمامSا مSثلها وتSقوم بSتعليمهم وتSدريSبهم بSشكل جSاد عSلى فSن املSحافSظه عSلى املSركSز الSبهائSى
العاملى .
ان شSSغلها الSSشاغSSل كSSان دائSSما املSSحافSSظة والSSعنايSSة بSSاالمSSاكSSن واملSSقامSSات املSSقدسSSه  .اتSSذكSSر ان الحSSلم املSSزعSSج
الSوحSيد الSذى كSانSت تحSلم بSه  ،هSو مSا كSان يحSدث نSادرا  ،كSان عSن بSعض األذى لSلمقامSات واالمSاكSن املSقدسSه
أو اهSSانSSتها  .ومSSنذ تSSأسSSيس بSSيت الSSعدل االعSSظم االلSSهى أخSSذت أمSSة الSSبهاء عSSلى عSSاتSSقها تSSعليمنا نSSحن الSSذيSSن
وصSلنا حSيفا حSديSثا كSيفية الSعنايSة بSاالمSاكSن املSقدسSه وتSنظيفها وكSيفيه تSنظيف الSبلورات املSوجSوده فSى الSثريSات
املSعلقه  ،والSعنايSة بSالSزهSور وسSقايSتها  ،وتجSديSد وتSرتSيب السSتائSر وبSطانSتها وكSيفية وضSع الSزهSور والSورود عSلى
االمSSاكSSن املSSتبركSSه بSSشكل بSSسيط وجSSميل  .مSSاكSSان يSSدور بSSخاطSSرهSSا هSSو حSSفظ هSSذه االمSSاكSSن املSSقدسSSة واملSSحافSSظة
عSSليها بSSنفس الSSترتSSيب الSSذى وضSSعه حSSضرة ولSSى امSSر اهلل  .وكSSانSSت تSSنصحنا بSSأن " ال مSSكان لSSالفSSكار الجSSديSSدة
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وانSSما املSSحافSSظة عSSلى مSSاهSSو مSSوجSSود " ولSSديSSها حSSساسSSيه خSSاصSSة لSSكل مSSن يSSحاول ان يSSعرض افSSكار جSSديSSدة او
ي SSغير م SSا ه SSو ق SSائ SSم  .ك SSما ك SSان SSت تش SSرف ب SSصوره م SSنتظمه ع SSلى االم SSاك SSن امل SSقدس SSة وت SSضع ال SSصور ف SSى االط SSر
امل SSناس SSبه وتس SSتبدل االق SSمشة ال SSبال SSيه ب SSالج SSدي SSدة وت SSراق SSب ع SSن ك SSثب وب SSعيون ح SSادة ل SSكل م SSا ي SSمكن ان ي SSغير م SSن
طSSريSSقة وتSSرتSSيب حSSضرة ولSSى امSSر اهلل  .وعSSندمSSا كSSانSSت تSSسافSSر لشSSراء اقSSمشة مSSن نSSوع جSSيد واغSSطية لSSلطاوالت
وتSزيSينات ضSروريSة لSالمSاكSن واملSقامSات املSقدسSة كSانSت تSضعهم فSى مخSزن بSمنزلSها لSالسSتفاده مSنها مسSتقبال .
كSSانSSت روحSSية خSSانSSم سSSيدة عSSملية جSSدا حSSيث تSSعلم بSSان املSSقتنيات الSSحالSSية يSSمكن لSSها ان تكسSSر وتSSصبح بSSالSSية
وت SSضيع وت SSحتاج ال SSى االس SSتبدال وله SSذا أوج SSدت مخ SSزن SSا ي SSحتوى ع SSلى االث SSاث امل SSناس SSب ل SSالم SSاك SSن امل SSقدس SSه
لالستفاده املستقبليه منها وهى على نفس شكل وتصميم واسلوب القديم .
كSSانSSت ايSSضا حSSريSSصة عSSلى الSSتوفSSير وعSSدم االسSSراف ولSSطاملSSا قSSامSSت بSSتأثSSيث عSSدة مSSنازل مSSن االثSSاث املسSSتعمل
الSSذى اشSSترتSSه مSSن سSSوق السSSلع املسSSتعمله فSSى حSSيفا ويSSافSSا  .وكSSانSSت تSSساوم عSSلى االسSSعار لSSدرجSSه انSSها وفSSرت
الSكثير مSن املSال نSتيجة لSذلSك  .وقSد شSغل وقSتها لSعدة سSنوات تSرمSيم وتSأثSيث بSيت عSبداهلل بSاشSا حSيث سSاهSمت
وسSSاعSSدت بSSيت الSSعدل االعSSظم فSSى تSSرمSSيم وتجSSديSSد الSSبيت وايSSضا فSSى الSSتصميم والSSديSSكور الSSداخSSلى لSSه  .وقSSد
بSSحثت عSSن االثSSاث الSSتركSSى فSSى كSSل مSSن عSSكا ونSSابSSلس ووجSSدتSSه بSSمساعSSدة مSSن الSSسيد صSSالح الجSSراح الSSخادم
ال SSوف SSى ل SSحضرة ول SSى ام SSراهلل  .ان ه SSذا ال SSبيت ع SSلى االخ SSص اك SSبر دل SSيل ع SSلى ق SSدرات SSها ال SSخالق SSه وام SSكان SSيات SSها
الفنيه .
مSن مSشاريSعها املSحببة لSنفسها اثSناء رجSوعSها لSحيفا وسSط اسSفارهSا املSتعدده هSى تSرتSيبها السSواق خSيريSة فSى
مSنزلSها  .كSانSت مSاهSرة فSى جSمع الSناس وجSعلهم يSعملون مSع بSعض مSن اجSل االمSر املSبارك وبSكل روح وريSحان
 .ه SSذه االس SSواق ال SSخيري SSة ك SSان SSت ل SSها ف SSائ SSدت SSني ه SSما ال SSتبرع SSات واي SSجاد س SSوق للس SSلع املس SSتعملة وال SSرخ SSيصة .
وعSندمSا كSان عSدد الSخادمSني قSليال فSى حSيفا كSانSت روحSيه خSانSم تSشغلنا جSميعا فSى مSساعSدتSها  ،واسSتطاعSت
ج SSمع م SSبال SSغ ك SSبيره ل SSتصرف SSها ع SSلى ام SSور ق SSري SSبة ال SSى ق SSلبها م SSثل ب SSناء مش SSرق االذك SSار ف SSى ال SSهند او م SSشاري SSع
ت SSبليغيه خ SSاص SSة ف SSى م SSناط SSق م SSختلفه م SSن ال SSعال SSم  .ه SSذه ك SSان SSت اح SSدى ال SSطرق امل SSتعدده ال SSتى اس SSتطاع SSت م SSن
خ SSالل SSها ج SSلب ال SSفرح والس SSرور ل SSبيت ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء ال SSذى شه SSد خ SSالل ال SSسنوات امل SSاض SSيه آالم وأح SSزان
مSختلفه دون أن يSؤدى ذلSك الSى انSتهاك حSرمSته أو الSتقليل مSن قSدسSيته  .لSقد فSتحت ابSواب الSبيت املSبارك عSلى
مSSصراعSSيه ومSSلئت غSSرفSSه بSSاالبSSتسامSSة والسSSرور  .تSSعتبر روحSSيه خSSانSSم مSSن الSSنفوس الSSقليلة والSSنادرة فSSى الSSعالSSم
التى تستطيع ان توازن بني مراعاة االدب والوقار مع الحرية والتعبير العفوى .
مSن االنشSطه االجSتماعSية االخSرى لSروحSيه خSانSم فSى حSيفا هSى دورهSا كSمضيافSة  .إن مSكتبتها الجSميله الSتى
كSSانSSت تسSSتخدمSSها كSSغرفSSة طSSعام لSSلضيوف الSSرسSSميني ولSSلمناسSSبات الSSخاصSSة وقSSاعSSة االسSSتقبال املSSبهجة الSSتى
كSSانSSت تSSسميها ) مSSونSSتريSSال فSSى حSSيفا ( شهSSدا عSSدة والئSSم وحSSفالت عSSشاء راقSSية  .كSSما كSSانSSت تSSعشق تSSرتSSيب
الSطاولSة وتSنظيم الSزهSور واالشSراف عSلى كSل صSغيره وكSبيره لSكل مSناسSبة  .كSما كSانSت تSرتSب ملSآدب خSاصSة غSير
رسSميه بهSدف ايSجاد روح املSحبة والSوحSدة عSالوة عSلى تSرتSيبها لSلوالئSم الSرسSمية  .بSعد رجSوعSها مSن الSهند كSانSت
تSحن لSها وكSلما ازداد حSنينها قSامSت بSترتSيب حSفلة بSعنوان " لSيلة هSنديSة "  .وفSيها تSقوم بSلبس الSسارى الSهندى
الجSSميل ومSSعها الSSسيدات والSSنساء الSSعامSSالت فSSى حSSيفا وتSSرش االرض بSSالSSبودرة املSSلونSSه عSSلى الSSطريSSقه الSSهنديSSة
وي SSتم ع SSزف امل SSوس SSيقى ال SSهندي SSة وت SSقدي SSم ال SSطعام ال SSهندى ال SSحار  ،ك SSل ذل SSك ب SSضياف SSة واش SSراف أم SSة ال SSبهاء
٤٧

بSSنفسها  .بSSعد ذلSSك كSSنا جSSميعا نSSنظف املSSكان  .كSSما كSSانSSت هSSناك بSSرامSSج شSSيقه بSSعنوان " الSSليالSSى االفSSريSSقيه "
يSدعSى لSها االحSباء االفSارقSه أو املSرتSبطني بSاالعSمال الSتى تنجSز بSافSريSقيا  .وعSادة مSا كSانSت تجSرى هSذه الSبرامSج
فSSى حSSديSSقتها الجSSميله حSSيث يSSتم تSSناول الSSعشاء ومSSن ثSSم تSSدق الSSطبول االفSSريSSقيه وتSSعزف املSSوسSSيقى واالغSSانSSى
ويسSSتمتع الSSحاضSSريSSن طSSربSSا وشSSوقSSا  .كSSم كSSان مSSهيجا ورائSSعا تSSرتSSيبها لSSحفل الSSعشاء لSSحضرات املSSشاوريSSن
الجSدد الSذيSن تSجاوز عSددهSم مSرة عSن تSسعني شSخص حSيث ُحشSروا فSى الSصالSة الSرئSيسيه لSلبيت املSبارك وكSان
املبجSSل ل SSبيت ال SSعدل االع SSظم ال SSذى ك SSان م SSوس SSيقارا
ّS
امل SSكان ض SSيقا ً  .ك SSما ان ال SSسيد  /ج SSارل SSز ول SSكوت ال SSعضو
مSعروفSا فSقد أسSعد الSحاضSريSن فSى احSدى هSذه املSناسSبات عSندمSا قSام بSالSدق عSلى الSطبل االفSريSقى مSما أبSهج
روح SSيه خ SSان SSم وح SSضرات امل SSشاوري SSن م SSن اف SSري SSقيا .وع SSندم SSا ك SSان امل SSئات م SSن االح SSباء ال SSذي SSن ال SSتقت ب SSهم ف SSى
اسSSفارهSSا يSSأتSSون الSSى حSSيفا لSSلزيSSارة كSSانSSوا يسSSتمتعون بSSضيافSSة وكSSرم أمSSة الSSبهاء روحSSيه خSSانSSم عSSليها بSSهاء اهلل
ورضوانه .
بSSالSSطبع كSSان هSSناك سSSيال مSSتدفSSقا مSSن زائSSرى الSSعتبات املSSقدسSSة ملSSدة تSSسعة ايSSام الSSى حSSيفا وكSSانSSت تسSSتقبلهم
مSSرتSSني بSSالشهSSر وملSSدة تSSسعة اشهSSر بSSالSSسنه وذلSSك خSSالل الSSعقد االخSSير مSSن حSSياتSSها املSSجيده  .هSSذا الSSتقليد كSSان
مSSتبعا مSSنذ ايSSام حSSضرة ولSSى امSSر اهلل وقSSد حSSافSSظت عSSليه الحSSرم املSSبارك حSSتى الSSسنوات االخSSيره مSSن حSSياتSSها .
فSى كSل عSام كSانSت تتحSدث لSحوالSى الSفني شSخص مSن الSزائSريSن الSلذيSن اجSتمعوا لSالسSتماع الSيها فSى الSقاعSة
الSرئSيسيه ملSنزل حSضرة عSبدالSبهاء حSيث كSانSت تSرشSدهSم وتSلهمهم وتلهSب مSشاعSرهSم  .كSما كSان لSها عSدد كSبير
م SSن امل SSراس SSالت ت SSشجع ف SSيها امل SSؤس SSسات االم SSري SSة و االف SSراد وت SSرد ع SSلى أس SSأل SSتهم واس SSتفسارات SSهم خ SSالل ه SSذه
السنوات .
مSSن االحSSداث الSSهامSSه الSSتى وقSSعت فSSى حSSيفا خSSالل هSSذه الSSفتره هSSى الSSذكSSرى املSSئويSSه لSSوصSSول حSSضرة بSSهاء اهلل
الSى االراضSى املSقدسSه فSى عSام 1968م حSيث تSدفSق مSئات الSزائSريSن الSى حSيفا وتجSمعوا حSول الSبيت املSبارك
ل SSحضرة ع SSبد ال SSبهاء  .ف SSفى ذل SSك ال SSعام اج SSتمع ح SSوال SSى ال SSفني زائ SSر ف SSى ح SSيفا وع SSكا وج SSاء ال SSعدي SSد م SSنهم ع SSبر
البح SSر االب SSيض امل SSتوس SSط ب SSعد م SSشارك SSتهم مل SSؤت SSمر ب SSال SSرم SSو ف SSى ال SSصقليه  .ك SSما ان م SSشارك SSه أم SSة ال SSبهاء ف SSى
اح SSتفاالت ارض االق SSدس ف SSى ع SSام 1992م ب SSمناس SSبة م SSرور ق SSرن واح SSد ع SSلى ص SSعود ح SSضرة ب SSهاء اهلل خ SSالل
الSSسنه املSSقدسSSة يSSعتبر ايSSضا حSSدثSSا هSSامSSا وتSSاريSSخيا  .بهSSذه املSSناسSSبة اجSSتمع حSSوالSSى ثSSالثSSة االف شSSخص فSSى
االراضSى املSقدسSه عSصر يSوم الSثامSن والعشSريSن مSن شهSر ايSار ) مSايSو ( عSام 1992م فSى الSبهجى وشهSدوا
وق SSائ SSع االح SSتفال ب SSوض SSع أم SSة ال SSبهاء ل SSلصندوق ال SSحاوي ع SSلى ال SSلوح SSة ال SSذه SSبية ل SSفرس SSان ح SSضرة ب SSهاء اهلل ف SSى
محSSله الSSدائSSم اسSSفل مSSدخSSل الSSروضSSة املSSباركSSة  .وفSSى لSSيلة الSSصعود وبSSعد تSSالوة االدعSSية واملSSناجSSاة فSSى الحSSرم
االقSدس قSمنا بSالSطواف حSول تSلك الSبقعة املSقدسSة  .امSا الSشوارع والSطرق املSحاطSة بSها كSانSت مSضاءة بSاالف
الSSشموع  .وقSSد قSSضت الحSSرم املSSبارك تSSلك الSSليلة والSSليلة الSSسابSSقه فSSى قSSصر الSSبهجى  .وعSSلى الSSرغSSم مSSن كSSبر
س SSنها ل SSم تس SSتطع ال SSنوم ف SSى ال SSليلة االول SSى الن SSها ان SSشغلت وم SSعها م SSساع SSدي SSها م SSنذ ال SSليلة امل SSاض SSيه وح SSتى
الSSساعSSات االولSSى مSSن صSSباح الSSيوم الSSتالSSى فSSى فSSرش الSSروضSSة املSSباركSSه بSSاالف الSSزهSSور ووضSSع الSSقرنSSفل عSSليها
مSثلما فSعلت قSبل ثSالثSني سSنة تSقريSبا  .وبSعد ان انتهSت مSن طSواف قSدس االقSداس ذهSبت الSى الSبهجى ووقSفت
على الشرفه وبكل وجد وسرور رأت طواف مئات من احباء جمال القدم لذلك املكان املقدس.
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ان مSيراث أمSة الSبهاء روحSيه خSانSم لSنا بSاالضSافSة الSى ذكSريSاتSها الSثمينه عSن شSخصيتها وفSعالSياتSها املSتعدده
امل SSرت SSبطة بخ SSدم SSات SSها  ،ه SSو ت SSرك SSها ملج SSموع SSة ث SSمينه م SSن ال SSكتب ال SSتى ق SSام SSت ب SSتأل SSيفها واالف SSالم ال SSتى ان SSتجتها .
وعSندمSا يSتأمSل االنSسان انSشغالSها خSالل االيSام واالعSوام الSتى قSضت مSعظمها فSى الSسفر يسSتغرب حSقا كSيف
انSS Sها اسSS SتطاعSS Sت ان تSS Sكتب ايSS Sضا مSS Sع الSS Sعلم بSS Sأن الSS SكتابSS Sة يSS Sقتضى صSS Sرف الSS SوقSS Sت الSS Sكثير دون ازعSS Sاج او
مSSداخSSله  .مSSثال  ،كSSيف اسSSتطاعSSت ان تجSSد الSSوقSSت لSSكى تSSكتب كSSتابSSا ق ّ Sيما مSSثل ) الSSجوهSSره الSSفريSSده ( The
 Priceless PearlوعSSندمSSا سSSئلت روحSSيه خSSانSSم عSSن كSSيفية تSSوازنSSها بSSني حSSياتSSها االجSSتماعSSية وادائSSها لSSلعديSSد
مSن واجSباتSها االداريSة والSتبليغية وبSني كSتابSتها لSكتاب هSام ورئSيسى لSتاريSخ امSرنSا الSعزيSز مSثل الSكتاب املSذكSور
اجSSابSSت  " :لSSقد عSSملت مSSثلما عSSمل شSSوقSSى افSSندى عSSندمSSا كSSتب كSSتاب الSSقرن الSSبديSSع " G od Passes By
فSSقد قSSامSSت بجSSمع وقSSراءة جSSميع املSSواضSSيع والSSحقائSSق الSSالزمSSة خSSالل سSSنة واحSSدة ومSSن ثSSم كSSتابSSة املSSالحSSظات
واملSذكSرات وبSعد سSنة بSدأت بSكتابSة الSكتاب  .هSناك الSعديSد مSن كSتبها كSتبت خSالل فSترات اسSفارهSا  .ان كSتيبها
 ) Manual For PioneersكSS Sتيب ارشSS Sادى لSS SلمهاجSS SريSS Sن ( أعSS Sد بهSS Sدف مSS SساعSS Sدة الSS SعديSS Sد مSS Sن الشSS Sباب
والSSبهائSSيني ذى الSSخبرة الSSقليلة فSSى الSSعالSSم والSSذى نSSتج عSSن مSSالحSSظاتSSها مSSن رحSSلتها الفSSريSSقيا  .فSSفى اثSSناء تSSلك
الSرحSله كSانSت تSدون مSالحSظاتSها وبSعد رجSوعSها لSحيفا بSدأت بSكتابSة الSكتيب املSذكSور  .كSما أن كSتاب T he
 ) Desire Of The Worldم SSحبوب ال SSعال SSم ( ع SSبارة مج SSموع SSة م SSن االدع SSية وامل SSناج SSاة ق SSام SSت روح SSيه خ SSان SSم
بجSمعها خSالل سSنوات عSديSدة اثSناء فSترة الSسحور مSن شهSر الSصيام  .أمSا كSتاب T he Ministry Of The
 ) Custodiansدورة ق SSيادة أي SSادى أم SSر اهلل ( ال SSذى ي SSشمل ع SSلى رس SSائ SSل ه SSيئة االي SSادى ق SSبل ت SSأس SSيس ب SSيت
الSعدل االعSظم فSقد قSامSت بSاعSداده بSمهارة عSالSيه  .وقSد احSتوى الSكتاب عSلى مSقدمSة جSيده ومSتينة كSتبتها أمSة
الSSبهاء وتSSغطي فSSراغSSا فSSي تSSاريSSخ االمSSر املSSبارك امSSتدت نSSحو سSSت سSSنوات تخSSللتها خSSدمSSات قّ Sيمة وعSSظيمة مSSن
ه SSؤالء ال SSنفوس املخ SSلصة ألم SSر ح SSضرة ب SSهاء اهلل  .ام SSا اخ SSر ع SSملها االدب SSى ف SSكان مج SSموع SSة اش SSعار ب SSعنوانP
 ) oem Of The Passingاشعار الوفاة (
ص SSدر ع SSام  1996وك SSان ي SSعبّر ع SSما ي SSختلج ق SSلبها املج SSروح ب SSعد وف SSاة ح SSضرة ول SSي ام SSراهلل  .وي SSبدو ان ه SSذه
االش SSعار ق SSد ك SSتبت ل SSنا ل SSنعبر ل SSها ع SSن م SSشاع SSرن SSا واح SSزان SSنا ف SSى ف SSقدان SSها  .وع SSلى ال SSرغ SSم م SSن وج SSود م SSن ك SSان
يSSساعSSدهSSا فSSى طSSباعSSة كSSتبها واالمSSور الSSفنية االخSSرى املSSتعلقه بSSها  ،فSSقد كSSانSSت بSSنفسها تشSSرف عSSلى صSSدور
جSميع كSتبها وبSالSذات الSغالف الSخارجSى لSلكتاب الSذى عSادة مSا كSانSت تSختاره بSنفسها بSل وتSصممه احSيانSا .
ك SSما ك SSان SSت ت SSقوم اح SSيان SSا ب SSترت SSيب ال SSصفحات واخ SSتيار حج SSم وش SSكل الح SSروف اي SSضا  .ل SSم ت SSتعود ع SSلى ت SSوك SSيل
اعSSمالSSها لSSالخSSريSSن ان كSSانSSت تسSSتطيع هSSى انSSجازهSSا ونSSتيجة لSSذلSSك اكتسSSبت الSSعديSSد مSSن املSSهارات ومSSارسSSتها
بشكل جيد ومناسب.
ان SSتجت روح SSية خ SSان SSم ط SSيلة اي SSام ح SSيات SSها ف SSيلمني وث SSائ SSقيني ش SSارك SSت ف SSيهما ش SSخصيا واي SSضا س SSاه SSمت ف SSى
اخSراجSهما  .كSانSت تهSتم بجSميع جSزئSيات هSذيSن الSفلمني سSواء مSن نSاحSية اعSداد الSنص او تSنظيم الSصوت ولSم
يSSكن مSSن عSSادتSSها الشSSروع فSSى اى بSSرنSSامSSج مSSالSSم تSSكن تSSحبه وتSSعشقه  .الSSفلم االول كSSان بSSعنوان ) حSSملة الSSنور
االخSS Sضر (  The Green Light ExpeditionوهSS Sو ثSS Sمرة رحSS Sلتها الSS Sتى اسSS SتغرقSS Sت سSS Sتة اشهSS Sر عSS Sام
 1975الSSى نهSSر االمSSازون ومSSرتSSفعات بSSولSSيفيا وبSSيرو والSSزنSSوج فSSى غSSابSSة سSSوريSSنام  .مSSدة هSSذا الSSفلم سSSاعSSتان
وهSSى تSSحفة رائSSعة مSSن الSSطراز االول تSSعبر فSSيه عSSن اهSSتمامSSها لSSظروف وبSSيئه هSSؤالء الSSشعوب الSSلذيSSن طSSاملSSا تSSم
تSSجاهSSلهم واصSSابSSهم الSSظلم واالعSSتساف  .امSSا الSSفلم الSSثانSSى فSSهو بSSعنوان ) الSSزيSSارة (  The PilgrimageولSSه
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ُبSعد روحSانSى عSميق ويSعكس صSورة حSية لSزيSارة االعSتاب املSقدسSه واالمSاكSن املSتبركSه الSبهائSيه فSى كSل مSن حSيفا
وعكا ويمتاز هذا الفلم بشرحه بواسطة شخص واحد وهى أمة البهاء روحيه خانم .
واذا ح SSصلنا ع SSلى ج SSميع ص SSور رح SSالت SSها ال SSبارزه وج SSميع اش SSرط SSة خ SSطبها وك SSلمات SSها ف SSان SSنا ال نس SSتطيع ان
نSحصر حSياة أمSة الSبهاء الSغنية والSفسيحة فSى اطSار هSذه الSكلمات والSعبارات املحSدوده  .كSان لSها االثSر الSبليغ
ف SSى ح SSيات SSى وف SSى ح SSياة ال SSعدي SSد م SSن ال SSناس ف SSى ش SSتى ب SSقاع ال SSعال SSم  .ل SSم ت SSكن ت SSمنحنا ال SSرغ SSبة ال SSصادق SSة ف SSى
الخ SSدم SSه فحس SSب وان SSما ك SSان SSت م SSصدرا ل SSلسعاده وال SSبهجة  .ك SSما ان ع SSالق SSات SSها ك SSان SSت س SSببا ف SSى رب SSط ووص SSل
ال SSعدي SSد م SSن ال SSناس ب SSبعضهم ال SSبعض  .ول SSكن م SSا ك SSان امل SSصدر ال SSرئ SSيسى ل SSسعادت SSها وراح SSتها خ SSالل ال SSعقود
االخ SSيره م SSن ح SSيات SSها ه SSو م SSحبتها ل SSبيت ال SSعدل االع SSظم االل SSهى وع SSالق SSتها به SSذه امل SSؤس SSسه االل SSهيه واع SSضائ SSها
املحترمني .
فSى كSل عSام ومSنذ تSأسSيس بSيت الSعدل االعSظم عSام  1963وفSى الSذكSرى الSسنويSة لSوفSاة حSضرة ولSى امSر اهلل
املSحبوب كSانSت روحSيه خSانSم تسSتلم رسSالSة رقSيقه وكSريSمه مSليئه بSالSتقديSر والSعرفSان مSن الSساحSة املSقدسSة يSثنى
ف SSيها ع SSلى االن SSتصارات ال SSتى اح SSرزت SSها خ SSالل ال SSسنه امل SSنصرم SSة  .واي SSضا ف SSى ك SSل ع SSيد ن SSوروز أو ب SSمناس SSبة
رجSوعSها مSن رحSلة طSويSلة أو بSمناسSبة عSيد مSيالدهSا كSانSت تSتلقى رسSالSة مSشجعة ومSليئة بSاملSحبه واالحSترام مSن
بSيت الSعدل االعSظم مSما كSان يSؤدى الSى رفSع مSعنويSاتSها .فSى شهSر اذار ) مSارس ( مSن عSام  1987وبSمناسSبة
الSSيوبSSيل الSSذهSSبى لSSزواجSSها مSSن حSSضرة شSSوقSSى افSSندى أعSSد بSSيت الSSعدل االعSSظم عSSلى شSSرفSSها مSSأدبSSة عSSشاء فSSى
صSSالSSة املSSآدب بSSمقر دار التشSSريSSع  .تSSكرر هSSذا الحSSدث بSSعد عشSSر سSSنوات بSSمناسSSبة مSSرور سSSتني سSSنة عSSلى
قSدومSها لSالراضSى املSقدسSه وكSان ذلSك يSعنى لSها الSكثير بSحيث ال تسSتطيع الSكلمات ان تSوصSفه  .وعSندمSا جSاء
االع SSضاء ال SSتسع ل SSبيت ال SSعدل االع SSظم االل SSهى ال SSى م SSنزل SSها ل SSزي SSارت SSها ل SSلمرة االخ SSيره وق SSبل ث SSالث SSة اس SSاب SSيع م SSن
وف SSات SSها  ،أدوا واج SSب االح SSترام ل SSها  ،وع SSندم SSا ك SSان SSت ف SSى الس SSري SSر وب SSحال SSة ض SSعف  ،ارت SSاب SSها اح SSساس ع SSميق
بSSالSSفرح واالطSSمئنان لSSدرجSSه انSSه اصSSبح مSSحسوسSSا مSSثل نSSور الSSشمس الSSذى يسSSطع فSSى الSSغرفSSة  .وعSSندمSSا غSSادر
االعSضاء الSغرفSه تSأمSلت ذلSك الSنور لSبرهSة مSن الSزمSن ثSم قSالSت  " :لSقد شSعرت بSمحبتهم  ،انSهم أعSز اصSدقSائSى
" ان هSSذه الSSعالقSSه الSSتى تSSرمSSز الSSى تSSمسكها الشSSديSSد بSSالعهSSد واملSSيثاق االلSSهى خSSالل جSSميع مSSراحSSل حSSياتSSها ،
كانت قوية ومتبادله .
Sتقدت انSها نSائSمه ولSكن فSجأة فSتحت عSيناهSا
قSبل رحSيلها بSاسSبوعSني كSانSت بSالSفراش وعSيناهSا مSغمضتان  .اع
ُ
وقSالSت لSى  " :تSذكSرى  ،ان االبSيض سSيكون فSوق االسSود " كSررت هSذا الSقول مSرتSني ثSم اغSمضت عSيناهSا  .لSم
اكSن اعSلم هSل هSى فSى حSالSة حSلم أم انSها تSفكر فSى شي¦ مSعني  .بSعد وفSاتSها تSذكSرت كSالمSها وتSذكSرت ايSضا
ق SSطعة ق SSماش املخ SSمل االس SSود امل SSرب SSع ال SSتى ك SSان SSت ب SSحوزت SSها وال SSتى ك SSان SSت م SSكسوه وم SSطرزة ب SSال SSخيط ال SSذه SSبى
الجSميل  .لSقد اسSتفادت مSن هSذه الSقطعة عSدة مSرات فSى مSراسSم تSشييع جSنازة اشSخاص مSميزيSن مSثل ايSادى
امSر اهلل الSسيده امSيليا كSولSنز وطSراز اهلل سSمندرى بSاالضSافSة الSى الSسيده  /اثSيل ريSفل  .اثSناء تSشييع جSنازة
أمSSة الSSبهاء تSSم تSSغطية صSSندوقSSها بهSSذه الSSقطعة املخSSملية الSSسوداء ووضSSع عSSليها مجSSموعSSة مSSن الSSزهSSور الSSبيضاء
املعطره  .يا ترى هل هذا ما كانت تراه وتعنيه ؟
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SكرمSا  ،فSقد أجSريSت املSراسSم فSى الSصالSة الSرئSيسيه لSبيت حSضرة عSبدالSبهاء
كSم كSان تSشييع جSنازتSها ُمجSلال ُوم ّ
وف SSى ن SSفس امل SSكان ال SSذى ت SSرأس SSت ف SSيه ج SSلسة ان SSتخاب ب SSيت ال SSعدل االع SSظم ألول م SSرة  .وب SSناء ع SSليه ف SSقد ات SSبعنا
نSفس الSعمل الSذى قSامSت بSه انSذاك حSيث قSمنا بSازالSة االبSواب مSن الSجهات االربSع لSلصالSة حSتى يSتسع املSكان
لSعدد كSبير مSن الSناس الSذيSن جSاءوا لSلمشاركSه فSى املSراسSم .كSان مSن بSني الSحضور ايSادى امSر اهلل جSناب عSلى
اك SSبر ف SSروت SSن وج SSناب ع SSلى مح SSمد ورق SSا واع SSضاء ب SSيت ال SSعدل االع SSظم وامل SSشاوري SSن االع SSضاء ف SSى دار ال SSتبليغ
ال SSعامل SSيه ب SSاالض SSاف SSة ال SSى ارب SSعة وعش SSري SSن م SSشاورا ً ق SSاري SSا ج SSاءوا م SSن ش SSتى ان SSحاء امل SSعمورة  .وك SSان م SSن ب SSني
الSحضور ايSضا اعSضاء عSائSلتها ومSمثلني عSن سSتة وسSبعني مSحفال روحSانSيا مSركSزيSا ومSندوبSني رسSميني كSبار
مSSن سSSفارتSSى كSSندا والSSواليSSات املتحSSدة وايSSضا مSSمثلني عSSن الSSحكومSSة االسSSرائSSيلية ورئSSيسي بSSلديSSتي حSSيفا وعSSكا
وش SSخصيات اس SSرائ SSيلية م SSرم SSوق SSة وع SSدد م SSن ال SSضيوف ال SSخصوص SSيني  .ك SSان SSت ال SSصال SSة وم SSدخ SSليها م SSملوءه
ب SSال SSورود  ،ح SSتى الس SSالل SSم ال SSتى ت SSصل لح SSدي SSقة ال SSبيت امل SSبارك ك SSان SSت م SSغطاة ب SSال SSورود واالزه SSار  .ب SSعد ق SSراءة
االدعSSيه واملSSناجSSاة وتSSالوة صSSالة املSSيت غSSادرت الخSSر مSSرة ذلSSك الSSبيت الSSذى دخSSلته كSSعروس قSSبل ثSSالثSSة وسSSتني
عSامSا وقSد حSمل عSرشSها اعSضاء بSيت الSعدل االعSظم االلSهى  .كSان الSتابSوت جSميال ومSصنوعSا مSن خشSب شجSر
االرز االمSريSكى وقSد عSبر بSه الSشارع للحSديSقة املSقابSلة بSواسSطة مجSموعSة مSن االحSباء يSمثلون اثSنيات واصSول
عSSرقSSية مSSختلفه  ،ووضSSع فSSى املSSكان املSSخصص لSSه لSSلدفSSن فSSى وسSSط الحSSديSSقة  .أمSSا مSSرقSSدهSSا املSSنور فSSقد كSSان
مSSكتضا بSSالعشSSرات مSSن بSSاقSSات الSSورد والSSزهSSور الSSتى ارسSSلت مSSن مSSحبيها وعSSاشSSقيها  .وعSSلى الSSرغSSم مSSن هSSذا
الSSكم الSSهائSSل مSSن الSSورود فSSقد كSSان ال شSSيئا اذا مSSاقSSورن بSSالخSSدمSSات واالنSSجازات الSSعظيمة الSSتى أدتSSها  .شSSارك
حSSوالSSى الSSف شSSخص بSSمن فSSيهم الSSزائSSريSSن واملSSتطوعSSني للخSSدمSSة فSSى املSSركSSز الSSبهائSSى الSSعاملSSى مSSراسSSم تSSشييع
ج SSنازت SSها وق SSد تج SSمهروا خ SSارج م SSنزل SSها وف SSى ال SSشارع وف SSى الح SSدي SSقه امل SSقاب SSلة ال SSتى ُس SSجى ف SSيها ج SSثمان SSها
الSSطاهSSر  .كSSان قSSبرهSSا مSSغطى عSSلى جSSميع جSSوانSSبه بSSالSSورود والSSقرنSSفل مSSثلما فSSعلت هSSى ملSSوالهSSا الSSعزيSSز حSSضرة
شSوقSى افSندى قSبل اثSنني واربSعني سSنه  .وعSندمSا بSدأ املSطر بSالهSطول تSليت املSزيSد مSن االدعSية واملSناجSاة  ،ثSم
بSدأ الSتابSوت بSالSنزول تSدريSجيا فSى االرض  .ان الSعاصSفه املSطريSة الSتى هSبّت لSيلة وفSاتSها خSفت تSدريSجيا مSع
استقرار جسدها الطاهر .
ويبدو لى بان دموع السماء قد اختلطت مع دموع اولئك اللذين يكنون لها كل حب وتقدير .اعتقد
بSSان الSSكلمات غSSير كSSافSSية لSSلتعبيرعSSن حSSياة كهSSذه  ،سSSوى الSSكلمات الSSتالSSية الSSصادره عSSن بSSيت الSSعدل االعSSظم
االلهى الى قاطبة البهائيني فى العالم :
 19كانون الثانى ) يناير ( 2000
الى البهائيني فى العالم
فSSى الSSساعSSات االولSSى مSSن صSSبيحة هSSذا الSSيوم عSSرج روح امSSة الSSبهاء روحSSية خSSانSSم حSSرم حSSضرة شSSوقSSى افSSندى
واخSSر مSSن كSSان لSSه صSSلة قSSرابSSة مSSع عSSائSSلة حSSضرة عSSبد الSSبهاء مSSن محSSدوديSSة عSSالSSم الSSناسSSوت وانSSتقل الSSى عSSالSSم
امل SSلكوت  .ان م SSا يش SSدد ازرن SSا ون SSحن ف SSى خ SSضم االح SSزان ب SSان SSها االن ف SSى ب SSحبوح SSة ال SSفردوس االع SSلى وف SSى
محضر جمال االقدس االبهى .
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بSSالنسSSبة لجSSميع الSSنفوس الSSتى اثSّ Sرت حSSضرتSSها بSSعمق فSSى قSSلوبSSهم فSSان الحSSزن الSSذى نSSتج عSSن هSSذه الSSخسارة
ال SSفادح SSة امل SSقدرة ب SSيد ال SSتقدي SSر االل SSهى ال ي SSخففها س SSوى س SSعادت SSنا ب SSان SSها االن ق SSد ان SSضمت ال SSى ح SSضرة ول SSى
امراهلل وحضرة عبد البهاء الذى دعا فى الروضة املباركة بان يرزق اهلل والديها بطفل .
ان ات SSباع ح SSضرة ب SSهاء اهلل خ SSالل ال SSقرون ال SSقادم SSة س SSيتذك SSرون دوم SSا وب SSكل اع SSجاب وت SSقدي SSر ن SSوع SSية الخ SSدم SSات
الSتى ادتSها بSكل قSدرة واقSتدار  ،ومSا فSعلته مSن اجSل حSفظ وحSمايSة وتSبليغ وتSرويSج امSراهلل  .تSميزت امSة الSبهاء
فSSى شSSبابSSها بSSأداء فSSعالSSيات مSSتنوعSSة فSSى امSSريSSكا الSSشمالSSية  ،وبSSعد ذلSSك أدت خSSدمSSات جSSليلة وق Sيّمة فSSى اوربSSا
ب SSرف SSقة وال SSدت SSها ال SSعزي SSزة  .واث SSناء عش SSرت SSها الح SSميمة م SSع ح SSضرة ش SSوق SSى اف SSندى خ SSالل عش SSري SSن س SSنة اع SSطى
ح SSضرت SSه ل SSها ال SSقاب SSا م SSثل " م SSساع SSدت SSى " و " ح SSام SSيتى " و " ش SSري SSكتى امل SSثاب SSرة ال SSتى ال ت SSعرف ال SSكلل ف SSيما
احSمله مSن مSهام جSهيدة " بSاالضSافSة الSى ذلSك قSرر حSضرة شSوقSى افSندى فSى عSام  1952تSرقSيتها الSى مSقام
ايادى امر اهلل بعد وفاة والدها املاجد .
ان الSSصدمSSة املSSروعSSة مSSن وفSSاة حSSضرة ولSSى امSSر اهلل املSSحبوب قSSد ع Sزّز مSSن ارادتSSها فSSى تSSحقيق بSSاقSSى اهSSداف
مشSروع خSطة العشSر سSنوات املSعروفSة بSالSجهاد الSكبير االكSبر الSروحSانSى مSع بSاقSى حSضرات ايSادى امSر اهلل
ومن ثم بعد ذلك اخذت على عاتقها القيام برحالت تاريخية عاملية النطاق بكل جراة وبسالة .
ان ح SSياة ن SSبيلة وش SSري SSفة كه SSذه وه SSام SSة م SSن اج SSل ح SSفظ وس SSالم SSة وج SSالل االم SSر امل SSبارك وغ SSنية ف SSى ع SSطائ SSها
ومSSتواصSSلة ومSSضحية فSSى خSSدمSSاتSSها تسSSتحق جSSلسات عSSظيمة وجSSليلة الحSSياء ذكSSراهSSا الSSعطرة بSSواسSSطة كSSافSSة
ال SSجام SSعات ال SSبهائ SSية س SSواء ع SSلى املس SSتوى امل SSرك SSزى او املح SSلى ب SSاالض SSاف SSة ال SSى اج SSتماع SSات خ SSاص SSة ف SSى ك SSاف SSة
مشارق االذكار فى العالم .
بSSقلوب تSSواقSSة نSSدعSSو لSSها فSSى االعSSتاب املSSقدسSSة الSSنوراء ان يSSشمل روحSSها الSSطاهSSر ألSSطاف وعSSنايSSات مSSلكوتSSية ال
ُتعد وال ُتحصى وان تستقر فى مقر صدق مع االولياء واملقربني فى امللكوت االبهى .

بيت العدل االعظم

٥٢

تعليقات الصور

اعSتزاز وسSعادة الSسيده  /مSى مSاكSسويSل بSطفلتها الSصغيره مSارى  .مSن الSصور االوائSل الSتى اخSذت حSوالSى
عام 1910م
مSارى مSاكSسويSل عSندمSا كSان عSمرهSا سSنتني وفSى هSذا الSعمر الSتقت بSحضرة عSبد الSبهاء ألول مSرة حSوالSى عSام
1912م
فى السن الرابع وفى لباس مغطى بالكامل – حوالى عام 1914م
كSSتبت مSSى مSSاكSSسويSSل  :كSSان عSSمر مSSارى خSSمس سSSنوات عSSندمSSا الSSتقطت لSSها هSSذه الSSصورة وهSSى تSSندفSSع وسSSط
مجموعة من زهور االقحوان .
ال SSبنات ال SSلوات SSى ط SSلب م SSنهم ال SSكشف ع SSن ال SSواح الخ SSطه االل SSهيه  .ت SSبدو م SSارى ف SSى وس SSط ال SSصورة وت SSبلغ م SSن
ال SSعمر ت SSسع س SSنوات وه SSى اح SSدى ب SSنتني ك SSشفتا ع SSن االل SSواح ال SSخاص SSه ب SSكندا  .ن SSيوي SSورك 30 - 26 ،اب SSري SSل
1919م
مارى ماكسويل عندما جاءت للزيارة ألول مرة فى عام 1923م
مى ومارى ماكسويل فى الرملة بمصر اثناء اول زيارة ملارى فى عام 1923م
مارى ماكسويل عندما كانت فى الخامسة عشر من عمرها عام 1925م
مارى ماكسويل عندما بلغت السادسة عشر فى الزيارة الثانيه لها عام 1926م
ان الجمال الداخلى والخارجى واضح للعيان  -التقطت الصوره حوالى عام 1926
مارى ماكسويل فى سن الثامنة عشر

مجSموعSة مSن شSباب مSونSتريSال حSوالSى عSام 1930م  .مSارى مSاكSسويSل تجSلس عSلى االرض وهSى الSثانSيه مSن
الشمال .
فSSى كSSريSSن ايSSكر  ،مSSارى مSSاكSSسويSSل تSSلبس مSSعطف مSSن جSSلد الSSوعSSل مSSن االسSSكيمو عSSام 1934م وفSSى نSSفس
السنه اعطت دورة عن كتاب مطالع االنوار .

٥٣

مSSارى مSSاكSSسويSSل مSSع ابSSنة خSSالSSها جSSني بSSولSSز فSSى شSSتوتSSغارت بSSأملSSانSSيا مSSرتSSيات الSSلباس الSSشعبى االملSSانSSى الSSذى
يسمى درندل  Drindlفى عام 1936م .
مع والدها العزيز ويليام ساثرالند ماكسويل فى توركوى  T orquayفى انجلترا عام 1948م

أمSة الSبهاء روحSيه خSانSم ومSعها أيSادى امSر اهلل امSيليا كSولSنز فSى مSؤتSمر الSوكSالء املSركSزى فSى الSواليSات املتحSدة
عام 1953م
أمSSة الSSبهاء روحSSيه خSSانSSم وفSSى مSSعيتها ايSSادى امSSراهلل هSSوراس هSSولSSى فSSى مSSؤتSSمر الSSوكSSالء املSSركSSزى بSSالSSواليSSات
املتحده عام 1953م
أمة البهاء فى حفل افتتاح مشرق االذكار فى ويلمت  -ايلونويز عام 1953
خارج منزلها فى  Avenue West 1548فى مونتريال – كندا عام 1953
روحيه خانم فى غرفة العائله بمنزلها فى مونتريال – كيوبك عام 1953

أمة البهاء تقف بالقرب من نموذج ملشرق اذكار ويلمت فى منزلها بمنتريال عام 1953م
الSزيSارة االولSى ألمSة الSبهاء روحSيه خSانSم الSى قSبر والSدهSا الSعزيSز ولSيام سSاثSرالنSد مSاكSسويSل فSى مSونSتريSال عSام
1953م

فى لندن عام  1958وبعد فترة وجيزه من وفاة حضرة شوقى افندى
وصولها للمؤتمر التبليغى القارى فى كامباال  -اوغندا فى شهر يناير عام 1958

فSSى مSSديSSنة هSSوبSSى فSSيال  HopivillaبSSاريSSزونSSا فSSى الSSواليSSات املتحSSدة االمSSريSSكيه فSSى عSSام  . 1960الSSتقت امSSة
البهاء برؤساء قبيلة هوبى وكبار السن منهم .
أمSة الSبهاء فSى زيSارتSها لSقبيلة بSيكان فSى الSبرتSا بSكندا عSام 1960م  .تSبدو روحSيه خSانSم مSع املSسنني مSن تSلك
القبيله وقد منحت فى هذه الرحلة لقب  Natu Okcistأى ) االم املباركه ( .
ف SSى اج SSتماع ح SSضرات االي SSادى ف SSى ال SSبهجى ع SSام  . 1961أم SSة ال SSبهاء ب SSني ح SSضرات ط SSرازاهلل س SSمندرى
واينوك اولنيجا  .يبدو فى الخلف الساده  /ابو القاسم فيضي وبول هني .
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أمSة الSبهاء تSرأس اول مSؤتSمر بSهائSى عSاملSى النSتخاب بSيت الSعدل االعSظم فSى صSالSة مSنزل حSضرة عSبد الSبهاء
فى حيفا فى رضوان عام 1963م.
الجSSلسه االفSSتتاحSSيه لSSلمؤتSSمر الSSعاملSSى فSSى لSSندن عSSام  1963عSSندمSSا الSSقت امSSة الSSبهاء خSSطبتها الSSتى ال تSSنسى
حSS Sول حSS Sضرة ولSS Sى امSS Sر اهلل  .تSS Sرأس الجSS Sلسه ايSS Sادى امSS Sر اهلل ايSS Sنوك اولSS Sنيخا ويظهSS Sر فSS Sى الSS Sصورة بSS Sعض
حضرات االيادى وبعض اعضاء بيت العدل االعظم اللذين انتخبوا حديثا .
فSى املSؤتSمر الSعاملSى فSى لSندن بSانجSلترا عSام 1963م  .أمSة الSبهاء روحSية خSانSم مSع الSعم فSرد مSورى F red
 Murrayمن سكان استراليا االصليني .
أمSة الSبهاء روحSيه خSانSم مSع رئSيسه وزراء الSهند الSسيده انSديSرا غSانSدى وفSيولSيت نSخجوانSى فSى نSيودلSهى عSام
1967م

أمSة الSبهاء روحSيه خSانSم مSع صSاحSب الSسمو مSالSيوتSو تSانSيومSافSيلى الSثانSى رئSيس دولSة سSامSوا الSغربSيه فSى حSفل
افتتاح أم املعابد فى املحيط الهادى فى أبيا العاصمة عام 1984م
تSقديSمها لSرسSالSة " السSالم الSعاملSى وعSد حSق " نSيابSة عSن بSيت الSعدل االعSظم االلSهى الSى الSسكرتSير الSعام
لالمم املتحده السيد  /خافير بيريز دى كويالر فى نوفمبر عام 1985م

صSSاحSSب الSSسمو املSSلكى االمSSير فSSيليب دوق ادنSSبره ورئSSيس الSSصندوق الSSدولSSى لSSلطبيعة يسSSتلم مSSن أمSSة الSSبهاء
بيان بهائى حول الطبيعة فى سويسرا عام 1987م
ع SSلى س SSطح ق SSبة امل SSقام االع SSلى روح SSيه خ SSان SSم ت SSتفحص ال SSقرام SSيد ال SSذه SSبيه م SSن اج SSل ام SSكان SSية ت SSرم SSيمها ع SSام
1977م

أمة البهاء أمام منزلها فى حيفا عام 1987م
أم SSة ال SSبهاء روح SSيه خ SSان SSم ع SSلى م SSائ SSدة ال SSطعام ف SSى م SSقر ب SSيت ال SSعدل االع SSظم ف SSى 24اذار  /م SSارس 1987م
بSSمناسSSبة مSSرور خSSمسني سSSنة عSSلى زواجSSها مSSن حSSضرة ولSSي امSSراهلل وفSSى الSSصورة الSSدكSSتور ديSSفيد روح يSSقدم
لها هدية بيت العدل االعظم .
ف SSى م SSكتبها ب SSحيفا تتح SSدث ف SSى م SSكامل SSة ع SSبر ال SSهات SSف مل SSدة س SSاع SSة واح SSده م SSع مح SSطة ك SSييف  K IEVف SSى
كاليفورنيا بالواليات املتحدة عام 1993م
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أم SSة ال SSبهاء وم SSعها م SSساع SSدي SSن ي SSضعون االس SSطوان SSه ال SSتى تح SSمل الئ SSحة الش SSرف ال SSتى ت SSضم اس SSماء ف SSرس SSان
حضرة بهاءاهلل تحت مدخل الروضة املباركه فى 28ايار  /مايو عام 1992م

حديثها املمتع والشيق فى املؤتمر البهائى العاملى الثانى فى مدينة نيويورك عام 1992م
فSSى املSSأدبSSة الSSتى اقSSامSSتها أمSSة الSSبهاء روحSSيه خSSانSSم فSSى مSSنزل حSSضرة عSSبدالSSبهاء بSSمناسSSبة مSSؤتSSمر املSSشاوريSSن
بSSتاريSSخ  31ديSSسمبر 1995م  .يSSرى فSSى الSSصورة وهSSى تحSSمل زوج مSSن الSSطبول االفSSريSSقيه الSSتى اسSSتخدمSSت
فى تلك الليلة السعيده .

أمSSة الSSبهاء فSSى اكSSاديSSميه النSSدك بSSسويسSSرا وهSSى تSSلقى كSSلمة حSSول حSSياة والSSدتSSها مSSى مSSاكSSسويSSل فSSى سSSبتمبر
1997م .
خطبتها االخيره فى افتتاح املؤتمر الثامن البهائى العاملى فى حيفا 1998م .

ثSSالثSSة ايSSادى امSSراهلل فSSى مSSقر دار الSSتبليغ الSSعاملSSيه فSSى حSSيفا  1998مSSن الSSيسار جSSناب عSSلى اكSSبر فSSروتSSن ثSSم
امة البهاء روحيه خانم ثم جناب على محمد ورقا .
تSSشييع الSSجنارة  -الSSتابSSوت حSSامSSل الSSرمSSس املSSنور مSSوضSSوعSSا فSSى الSSصالSSة الSSرئSSيسيه ملSSنزل حSSضرة عSSبد الSSبهاء
خالل مراسم تشييع الجنازه فى  23يناير عام 2000م

اعSضاء بSيت الSعدل االعSظم االلSهى يحSملون الSتابSوت مSن الSصالSة الSرئSيسيه ملSنزل حSضرة عSبد الSبهاء فSى 23
يناير عام  2000م .
التابوت ينزل تدريجيا – 23يناير عام 2000م .

جوانب القبر وقد تزين بالورود واالزهار
م SSنظر م SSن ح SSدي SSقتها الج SSميله ال SSواق SSعة م SSقاب SSل م SSنزل ح SSضرة ع SSبد ال SSبهاء  .ف SSى ه SSذه الح SSدي SSقه ورى ج SSثمان SSها
الطاهر الى الثرى .

تركب الفيل فى غابات ميسور بالهند عام 1964م .
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فSى قSريSة جSاركSوراجSى فSى بSولSيفيا عSام  . 1967روحSيه خSانSم تSرتSدى الSلباس الSشعبى وتSقف بSني مSن أحSبتهم
كثيرا .

فSSى قSSريSSة لSSوس مSSوجSSوس فSSى فSSنزويSSال عSSام 1968م بSSني افSSراد عSSائSSلة سيسSSليا اكSSوارار وهSSى الSSعائSSلة الSSبهائSSيه
املميزة من قبيلة كواجيرو  .وتبدو روحيه خانم حامله للطفل روجيرو وهو من افراد العائله .

أمSSة الSSبهاء فSSى الSSلباس االفSSريSSقى ومSSعها سSSيارة النSSدروفSSر الSSتى قSSادتSSها ملSSسافSSة  36000مSSيل عSSبر  34دولSSة
فى رحلتها االفريقيه من عام  1969حتى  . 1973الصورة التقطت فى نيروبى بكنيا .
ف SSى م SSؤت SSمر الش SSباب ب SSمدي SSنة ف SSيش  Fieschف SSى س SSويس SSرا ع SSام 1971م وك SSان SSت ام SSة ال SSبهاء دوم SSا ت SSشعر
بالسعاده لوجودها بني الشباب .

أمSضت أمSة الSبهاء لSيلة بSارده جSدا فSى هSذه الSخيمة فSى قSريSة كSنج وان فSى صحSراء كSالهSارى االفSريSقيه فSى
حزيران  /يونيو 1972م
روحيه خانم فى لباس محلى لسوازيالند ومعها الشابات فى االحتفال أمام امللك عام 1972م .

أمة البهاء فى كودياك – االسكا عام 1973م .
أمSة الSبهاء فSى مSنطقه بSارو  BarrowوهSى أعSلى نSقطه فSى االسSكا فSى مSنطقه الSقطب الSشمالSى فSى اب /
اغسطس 1973م .

مSSع زمSSالئSSها فSSى رحSSلة الSSضوء االخSSضر  Green Light FxpeditionعSSام  . 1975لSSقد تSSم تSSالوة االدعSSية
واملناجاة على سطح هذا القارب .
أمSة الSبهاء تSساعSد عSلى تحSريSر الSقارب مSن الSحاجSز الSرمSلى فSى رحSلتها  The Green LightعSام 1975م
.
أمSSة الSSبهاء تSSضع حجSSر االسSSاس ملشSSرق اذكSSار الSSهند بSSمساعSSدة املSSهندس املSSعمارى الSSسيد  /فSSريSSبرز صهSSبا
عام 1977م .
أم SSام ال SSباب ال SSخارج SSى ل SSبيت االج SSتماع SSات امل SSزي SSن ب SSال SSنحت ال SSتقليدى امل SSعروف ب SSأوراك SSى م SSاراى Orakei
 Maraeفى اوكلند  -نيوزيلند 1979م .
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أمة البهاء فى بنما 1981م .
أمة البهاء مع اطفال جوردن  Gordonفى البرتا بكندا عام 1982م .

روح SSية خ SSان SSم م SSع ش SSخصني م SSن ك SSبار اف SSراد اح SSدى ق SSبائ SSل ب SSاب SSون SSيوغ SSينا  p apua New Guineaع SSام
1984م .
أمSة الSبهاء جSالSسة عSلى طSرف قSارب طSويSل طSولSه سSبعة أمSتار حSيث قSامSت بSزيSارة جSميع الSقرى الSواقSعة حSول
خليج منطقه بابونيوغينا  Papua New Guineaعام 1984م .
يوم افتتاح ام معابد الهند عام 1986م .
بني أحباء كرين الند فى مؤتمر " روح الشمال " املنعقد فى شمال كندا عام 1986م .

وصولها ملدينة كالكارى فى البرتا بكندا عام 1986م .
أثناء افتتاحها ملدرسة ماكسويل البهائيه العامليه فى كندا 1989م .

أم SSة ال SSبهاء م SSع ح SSاك SSم م SSنطقة ب SSري SSتش ك SSول SSوم SSبيا ع SSام 1989م اث SSناء االف SSتتاح ال SSرس SSمى مل SSدرس SSة م SSاك SSسوي SSل
البهائيه العامليه .
فى ماكاو عام  1989اثناء افتتاح املدرسة البهائيه باسم " مدرسة الشعوب " .

الSتقت أمSة الSبهاء عSلى حSدود قSرقSيزيSا مSع وزيSر االديSان الSسيد  /عSزيSز الSذى رافSقها حSتى اقSامSتها فSى فSندق
بالعاصمة بشكك عام 1993م .
ف SSى م SSدي SSنة االن ب SSات SSور ف SSى م SSنغول SSيا اث SSناء ان SSعقاد اول م SSؤت SSمر وك SSالء م SSرك SSزى ي SSحيط ب SSها اث SSنان م SSن االح SSباء
النشطني عام 1994م .

أمSة الSبهاء تSقبل هSديSة مSن بSطريSك االثSودوكSس ملSنطقة جSورجSيا الSسيد ايSليا الSثانSى فSى مSركSز الSبطريSركSيه فSى
تفليس – جورجيا عام 1995م .
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غ SSرس شج SSرة ت SSذك SSاري SSة ف SSى اي SSكواج SSو ب SSال SSقرب مح SSطة ت SSول SSيد ال SSطاق SSة ه SSاي SSيبا ال SSشهيرة ف SSى ال SSبرازي SSل ع SSام
1996م .

االحSتفال بSعيد مSيالدهSا الSسابSع والSثمانSني فSى حSظيرة الSقدس املSركSزيSة فSى مSدريSد بSاسSبانSيا بSتاريSخ 8اب /
اغسطس 1997م .
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