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تقدير وعرفان
ألمة البهاء روحيه خانم

شكر وتقدير 

لـــم يـــكن بـــاســـتطاعـــتى كـــتابـــة هـــذا الـــكتاب وإخـــراجـــه عـــلى شـــكله الـــحالـــى دون املـــساعـــدة الـــهامـــة لـــلسيده نـــل 
كــــولــــدن    Nell Golden  الــــسكرتــــيرة الــــعزيــــزة واملــــوثــــوقــــة ألمــــة الــــبهاء الــــتى قــــامــــت بــــعمل بــــحث دقــــيق فــــى 
املســـــتندات واالوراق املـــــوجـــــوده حـــــول حـــــياة الحـــــرم املـــــبارك والـــــتى أدت الـــــى ذكـــــر حـــــقائـــــق عـــــديـــــدة فـــــى هـــــذا 
الــكتاب ، كــما قــامــت الــسيده كــولــدن بــطباعــتها بــهمة عــالــيه .كــما أود أن أعــرب عــن عــميق شــكرى وتــقديــرى 
البـــــنتى الـــــعزيـــــزه بـــــهية نـــــخجوانـــــى ملـــــساعـــــدتـــــها الـــــقيّمه فـــــى تحـــــريـــــر هـــــذا الـــــكتاب ولـــــلسيد اودرى مـــــاركـــــوس   

Audrey Marcus على تصميمه لغالف الكتاب . 

مالحظة :
ان املـواضـيع املـنشوره فـى هـذا الـكتاب أخـذت مـن االوراق الـخاصـة ألمـة الـبهاء روحـيه خـانـم ولـكن لـالسـف ، 
لـــم نجـــد حـــتى تـــاريـــخه الـــرســـالـــة االصـــليه لـــلسيده مـــى مـــاكـــسويـــل املـــرســـلة  إلـــى الـــسيده / اكـــنس  الـــكسندر 
Agnes Alexander   واملـشار الـيها فـى صـفحة 4 – 6 مـن الـكتاب . ولـكن مـحتوى تـلك الـرسـالـة عـلى درجـه 
كـبيره مـن املـصداقـيه واملـعقولـية فـى الـطرح نـظرا لـتوافـقها فـى املـواضـيع الـهامـه مـع املـالحـظات الـتى وجـدت 

فى مذكرات ميرزا على اكبر نخجوانى .
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املقدمه

فـى الـتاسـع عشـر مـن شهـر كـانـون الـثانـى ( يـنايـر )  مـن عـام 2000 مـيالدى رحـلت سـيدة مـن هـذا الـعالـم . 
لــقد كــانــت مــميزه ، ومــع وفــاتــها يــكون قــد طــويــت صــفحة مــن الــتاريــخ وانــتهى فــصل مــنه . وعــندمــا تــم دفــن 
جـثمان أمـة الـبهاء روحـية خـانـم بـعد ايـام مـن وفـاتـها ، كـان مـكان الـدفـن الـذى اخـتاره لـها بـيت الـعدل االعـظم 
مــكانــا مــميزا ايــضا . ان مــرقــدهــا ال يــقع عــلى ســفح جــبل الــكرمــل بــني املــراقــد املطهــره لــلورقــة املــباركــة الــعليا 
وبـاقـى افـراد الـعائـله املـقدسـه لـحضرة بـهاء اهلل . كـما ان مـرقـدهـا ال يـقع فـى املـقبرة الـتى تـضم املـتصاعـديـن 
الـى اهلل مـن االحـباء الـذيـن تـوفـوا فـى املـركـز الـعاملـى خـالل الـعقود الـعديـده املـاضـيه ، ولـكن يـبدو ان مـرقـدهـا ، 
مــثلما هــو مــوقــعها فــى الــتاريــخ ، قــد اخــتاره لــها حــضرة ولــى امــر اهلل ويــقع فــى حــديــقه جــميله . وفــى طــرفــى 
هـذه الحـديـقه يـقع بـناءان لـهما ارتـباط بـشخصني هـامـني فـى حـياتـها وهـما والـدتـها مـى مـاكـسويـل وولـى امـر 
اهلل املــحبوب . ان مــرقــدهــا املــنور يــقع فــى حــديــقة صــغيره مــقابــل مــنزل حــضرة عــبد الــبهاء وهــو املــنزل الــذى 

سكنت فيه ملدة ثالثة وستني عاما وتركت بصماتها عليه .

وعــلى الــرغــم مــن ان مــكان دفــنها قــد بــنّي لــنا مــكانــتها فــى الــتاريــخ ولــكن يــبدو صــعبا تحــديــد وشــرح الــحياة 
الـغنية بـالـعطاء واملـتنوعـة لـلسيده مـارى مـاكـسويـل الـتى مـنحت اسـم ولـقب أمـة الـبهاء روحـية خـانـم بـواسـطه 
زوجـها وولـى أمـرهـا الـعزيـز . إن الـوقـت لـم يـحن بـعد لـفهم الـقيمة الـحقيقيه لخـدمـاتـها لـلعالـم الـبهائـى كـما إن 
قـدراتـنا مـازالـت محـدودة لـتقييم املـظاهـر املـختلفه املـتميزه لـشخصيتها . واذا اردنـا فـى الـوقـت الـحاضـر ان 

نكتب سيرة حياتها فقد نسلك جانبني احدهما املبالغة واالخرى التقليل فى التقدير.

بـــالـــتاكـــيد ال اعـــتبر نـــفسى كـــاتـــبة ، وال يـــمكن أن أتجـــرأ وأصـــف نـــفسي كـــكاتـــبة لـــسيرة حـــياة شـــخصية ذات 
حـيويـة وقـويـة مـثل أمـة الـبهاء . ولـكن نـظرا للشـرف الـكبير الـذى حـظيب بـه مـن مـرافـقتى لـها ملـدة اربـعني عـامـا ً 
ومــعرفــتى بــها وعــلمى بــالــطرق الــتى تــرغــب روحــيه خــانــم ان تــعرف نــفسها وتــبدى ذاتــها فــقد شــعرت بــبعض 

املسئوليه من اجل القيام بمحاولة اوليه ومتواضعة بهدف استعراض حياتها بشكل مختصر.

ان الـكتيب الـذى بـني ايـديـكم يـتكون مـن ثـالثـة اجـزاء وهـو مـلخص لـحياتـها حسـب التسـلسل الـزمـنى لـالحـداث 
والـوقـائـع. هـذه االجـزاء تـبدأ مـن والدة مـارى مـكسويـل حـتى االعـوام االخـيرة لـروحـيه خـانـم وهـى تـضم ايـام 
حــــياتــــها االولــــى ثــــم ســــنوات زواجــــها مــــن حــــضرة شــــوقــــى افــــندى واخــــيرا ســــنواتــــها االخــــيرة فــــي الخــــدمــــات 

واالسفار . 

ان املــشاهــد الــتي تــحيط بــمرقــدهــا املــبارك تــعكس أيــضا عــلى مــدى تــأثــيرات حــياتــها الــواســعة  . فــعلى جــهة 
مــن مــحيط مــرقــدهــا يــقع بــيت الــزائــريــن الــقديــم حــيث الــغرفــة الــتي ســكنت فــيها والــدتــها تــطل عــلى مــرقــدهــا 
الشـريـف .  وعـلى الـجهة االخـرى تـطل غـرفـة طـعام املـنزل رقـم 10 فـى شـارع هـابـارسـيم حـيث كـانـت تجـلس 
بـــجوار حـــضرة ولـــي أمـــراهلل طـــوال ســـنوات زواجـــها . وفـــى املـــقابـــل  مـــنزل حـــضرة عـــبد الـــبهاء ، مـــنزل زاخـــر 
بـعبق الـتاريـخ ، شـاهـد عـلى املـعانـاة والـرحـيل ، مـنزل مـألتـه بـالـحياة والـبهجة  وحـظى فـيها مـن قـابـلتهم فـي 

أركان املعمورة بكرم ضيافتها .  
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انـها قـصة حـياة مـتعددة الـجوانـب ذات أبـعاد كـثيرة . وال شـك بـان هـناك افـرادا اكـثر كـفاءة مـنى سـيكشفون 
جـوانـب اخـرى مـن حـياتـها مسـتقبال وسـتتضح تـلك الـجوانـب واالبـعاد بـشكل افـضل مـما فـعلته الـيوم . وعـلى 

الرغم من بساطة ونقص هذا الكتيب فاننى ارغب فى تقديمه إليها مع خالص حبى .

حيفا – اغسطس 2000م                                                      فيوليت نخجوانى

فى ذكرى التسعني مليالد أمة البهاء روحيه خانم 
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مقدمة املترجم

ان وفـــاة أمـــة الـــبهاء روحـــية خـــانـــم أحـــدثـــت صـــدمـــة كـــبيرة لـــقاطـــبة أتـــباع حـــضرة بـــهاءاهلل فـــي الـــعالـــم وعـــلى 
االخـص أولـئك الـذيـن عـرفـوهـا عـن قـرب وشـعروا بـمحبتها وعـرفـوا شـخصيتها الـفذة الـتي سـوف لـن تـتكرر فـي 
الــدور الــبهائــي .  ان فــقدانــها قــد أوجــد فــراغــا كــبيرا فــي الــعالــم الــبهائــي ،  فــهي شــخصية عــاشــت مــع ولــي 
أمــرنــا املــحبوب ملــدة عشــريــن ســنة وشــاركــته احــزانــه وأفــراحــه وشهــدت مــراحــل تــطور االمــر االلــهي فــي عهــده 

الذي صادف بداية عصر التكوين.
  

لـقد وصـفها حـضرة ولـي أمـراهلل بـقولـه : "  انـت مـعينتي "  و " انـت درعـي " وأيـضا " انـت شـريـكتي الـتي ال 
يـفتر لـها عـزم فـي مـساعـدتـي فـي املـهام الـشاقـة املـلقاة عـلى عـاتـقي "  ومـن ثـم قـرر فـي عـام 1952 تـرقـيتها 
الــــى مــــقام أيــــادي أمــــراهلل وذلــــك اثــــر وفــــاة والــــدهــــا املــــاجــــد . وقــــد أشــــار بــــيت الــــعدل االعــــظم الــــى خــــدمــــاتــــها 
الـــتاريـــخية بـــالـــكلمات الـــتالـــية : " ان اتـــباع حـــضرة بـــهاءاهلل خـــالل الـــقرون الـــقادمـــة ســـيتذكـــرون دومـــا وبـــكل 
اعـــجاب وتـــقديـــر نـــوعـــية الخـــدمـــات الـــتي أدتـــها بـــكل قـــدرة واقـــتدار ومـــا فـــعلته مـــن أجـــل حـــفظ وحـــمايـــة وتـــبليغ 

وترويج أمراهلل " . 

ومــا دفــعني الــى تــرجــمة هــذا الــكتاب هــو رغــبتي فــي أن يــتعرف االحــباء الــعرب الــناطــقون بــلغة الــضاد عــلى 
بــعض جــوانــب حــياة أيــادي أمــراهلل روحــية خــانــم ويــتعرفــوا عــن قــرب عــلى تــلك الــشخصية الــفريــدة فــي تــاريــخ 
االمـــر املـــبارك الـــتي تـــركـــت بـــصمات ال تـــنسى . وتجـــدر االشـــارة الـــى ان الـــفضل يـــعود بـــالـــطبع الـــى الـــسيدة 
الــفاضــلة / فــيولــيت نــخجوانــي الــتي قــامــت مــشكورة فــي تــألــيف هــذا الــكتاب وهــي الــتي صــاحــبت أمــة الــبهاء 
ملـدة أربـعني سـنة واملـطلعة عـلى جـوانـب عـديـدة مـن حـياتـها .  أمـا زوجـها الـعزيـز الـسيد / عـلي نـخجوانـي فـهو 
شـــخصية عـــاملـــية غـــنية عـــن الـــتعريـــف ، وكـــان لـــه دور كـــبير فـــي تـــشجيعي وتـــرغـــيبي فـــي تـــرجـــمة هـــذا الـــكتاب 

واخراجه الى حيّز الوجود باسرع وقت    ممكن ،  فاقدم لهما كل الشكر والتقدير .  
كـــما أقـــدم شـــكري وامـــتنانـــي لـــلسيد/ مـــمدوح روحـــانـــي الـــذي قـــام بـــمراجـــعة الـــترجـــمة ومـــطابـــقتها مـــع االصـــل 
وتــعديــل بــعض الجــمل والــعبارات وابــداء مــالحــظاتــه الــقيمة الــتي أخــذت بــعني االعــتبار ، فــله مــني كــل مــحبة 

وتقدير .  

         عبدالحسني فكري
           آب/أغسطس 2005
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الفصل االول - السنوات االولى

ولـــدت مـــارى ســـاثـــرالنـــد مـــاكـــسويـــل فـــى الـــثامـــن مـــن شهـــر اب / اغســـطس مـــن عـــام 1910م فـــى مســـتشفى 
هــانــيمان  Hahnemann   والــذى عــرف فــيما بــعد بمســتشفى فــيفث افــنيو    F ifth Avenue  فــى مــديــنة 
نـيويـورك . وقـد اثـار خـبر والدتـها سـعادة كـبيره بـني الـجامـعة الـبهائـيه فـى امـريـكا الـشمالـيه نـظرا ألن الـسيده 
مـى بـول May Bolles  ومـنذ ايـمانـها بـحضرة  بـهاء اهلل كـانـت مـعروفـة ومـحبوبـه بـني جـميع املـؤمـنني االوائـل 
حــيث كــانــت مــن الــحواريــني املــميزيــن لــحضرة     عــبد الــبهاء . امــا زوجــها الــسيد / ســاثــرالنــد مــاكــسويــل فــقد 
كـــان مـــهندســـا مـــعماريـــا بـــارعـــا فـــى كـــندا وكـــان لـــهم مـــنزال فـــى مـــديـــنة مـــونـــتريـــال مـــفعما بـــالـــحيويـــه والـــنشاط 
الــروحــانــى والــثقافــى . وقــد نشــر الــخبر الــتالــى فــى مجــلة ( نجــم مــن الــغرب )      S tar of the west  فــى 
عـددهـا رقـم 9 مـن املجـله االول الـصادر بـتاريـخ 20 اب / اغسـطس : " ولـد طـفل صـغير لـيبارك مـنزل الـسيد 
والــسيده ولــيم ســاثــرالنــد مــاكــسويــل مــن مــونــتريــال بــكندا  "  وقــد قــرأ االحــباء هــدا الــخبر مــما ادى الــى اثــارة 
الــشوق والــشغف بــينهم ، ال شــك بــأن هــناك الــعديــد مــمن عــبروا عــن ســعادتــهم وتــهانــيهم وارســلوا امــنياتــهم  

القلبيه.
  

وعـــندمـــا ذكـــر مـــركـــز العهـــد واملـــيثاق حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــكلمات الـــتالـــيه فـــى لـــوح لـــه مـــؤرخ 2 اذار / مـــارس 
1911 مخاطبا السيده مى ماكسويل كانت مارى لم تتجاوز السبعة اشهر :

"  فـى حـديـقه الـحياة تـفتحت وردة جـميله عـطرة ، عـليك ان تـربـيها تـربـية الـهيه حـتى تـصبح بـهائـيه حـقيقيه ، 
وجـاهـدى حـتى يـصلها روح الـقدس .  "  ال شـك ان هـذا الـلوح املـبارك هـو اعـظم تـأيـيد وعـنايـة حـصلت عـليه 
هـذه الـسيدة الـفاضـله بـالنسـبة البـنتها . امـا الـظروف الـتى احـاطـت بـميالد طـفلتها الـصغيره يـمكن تشـبيهها 
بــحكايــات الــجن والــخيال . فــمنذ اوائــل هــذا الــقرن تــكررت قــصة والدتــها وانتشــرت بــصوره اصــبحت ال تــمثل 
الــحقيقة ، ولــكن تــحكى لــنا الــسيده مــى مــاكــسول حــقيقة هــذه الــقصة فــى رســالــة كــتبتها الــى الــسيده اكــنس 

الكسندر بتاريخ 7 ايار / مايو من عام 1910 حيث جاء ما يلى : 

عزيزتى اكنس

 { اسـتلمت جـميع رسـائـلك  …. ال بـد انـك تـعجبت كـيف يـمكن ان ابـقى صـامـتة عـلى الـرغـم مـن كـل مـحبتك 
ولـطفك ولـكنك سـتعرفـني السـبب عـندمـا اقـول لـك بـانـنى كـنت فـى غـايـة الـتعب والـضعف الـجسمى خـالل هـذا 

الشتاء ولهذا لم استطع الكتابة أو بذل اى مجهود .
ومــنذ اكــثر مــن عــام وعــندمــا كــنت فــى مــديــنة عــكا وفــى إحــدى االمــسيات وعــند الــغسق مــررت بــمنزل حــضرة 
عـبد الـبهاء بـصحبة إبـنته روحـا خـانـم ، وكـنت أحـمل بـني ذراعـى ابـنتها الـصغيره . فـجأه رأيـت مـوالى الـعزيـز 
الـغصن االعـظم واقـفا امـام الـباب ونـاظـرا الـى بـاهـتمام ثـم قـال : هـل تـحبني ذلـك الـطفل ؟ قـلت : طـبعا انـنى 
احـــبه . وبـــعد بـــرهـــه قـــال حـــضرة املـــولـــى : تـــعالـــى ، تـــفضلى . دخـــلت املـــنزل ووقـــفت امـــام غـــرفـــته والـــطفل بـــني 
ذراعـــى وروحـــا خـــانـــم واقـــفه بـــجانـــبى . نـــظر الـــينا حـــضرة عـــبد الـــبهاء ثـــم قـــال لـــى : هـــل تـــوديـــن ان تـــرزقـــى 
بـطفل ؟ قـلت لـه ؟ سـأكـون سـعيدة لـو رزقـت بـطفل . ثـم قـال : " هـل تـعرفـني ملـاذا لـم تـرزقـى بـطفل حـتى االن ؟ 
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ألنـك اخـترت لـتكونـى خـادمـة ألمـر اهلل ، انـك مـدعـوة لخـدمـه اهلل ، لـم يـكن مـمكنا ان تـرزقـى بـطفل ألن وقـتك قـد 
خصص لخدمة أمر اهلل . هذا هو السبب الوحيد ، هذا هو السبب الوحيد . "

كــنت واقــفة امــامــه ورأســى مــنحنية وبــعد بــرهــة مــن الــسكوت قــال حــضرتــه : تــكلمى ، هــل تــريــديــن طــفال ؟ ان 
الـخيار لـك. ثـم نـظرت الـيه بـقلب طـافـح بـاملـحبة والسـرور وقـلت : " أخـتاُر مـا يـختاره اهلل سـبحانـه وتـعالـى ،ال 
خـيار لـى سـواه " . وعـلى الـرغـم مـن بـساطـة هـذه الـكلمات اعـتقدت بـانـنى سـوف لـن اصـبح أمّــا فـى يـوم مـا . 
عــندئــذ جــاءنــى حــضرة عــبد الــبهاء بســرعــه واخــذنــى بــاالحــضان بــكل مــحبه وســرور وقــال : " هــذا هــو الــخيار 
الــصحيح ، ارادة اهلل هــو االخــتيار الــصحيح". ومــن ثــم اخــذ يــمشى ذهــابــا وايــابــا فــى الــغرفــه ثــم اضــاف : " 
ســأدعــو اهلل ان يــبعث بــماهــو خــير لــك . تــأكــدى مــن هــذا بــان اهلل ســيرســل بــما هــو خــير لــك . لــقد كــرر هــذه 

الجملة عدة مرات .

وبــــذلــــك انــــتهى هــــذا املشهــــد الــــذى ال يــــمكننى ان انــــساه وال يــــمكننى ان اصــــف حــــقيقته ، لــــقد كــــانــــت هــــناك 
اهــمية كــبيره لــتلك اللحــظات وكــان هــناك جــوا مــن الجــمال والــتقديــس ســائــدا فــى تــلك الــغرفــه الــصغيره وكــأن 
الـروح قـد اسـتسلمت فـى مـحضر مـوالهـا و سـيدهـا . ان غـروب الـشمس الـهادئ قـد امـتزج مـع عـبير الـطهاره 

والسالم للملكوت االلهى .

امــا بــالنســبة لــلمولــى الــعظيم ، فــما الــذي يــمكن قــولــه ؟ فــقد كــان مــصدرا لــلمحبة الــصادقــه الــنابــعة مــن وجــهه 
ومـن صـوتـه ومـن عـينه ومـن ملـساتـه . ان مـحبته كـانـت خـالـصة لـدرجـة يـمكن الـشعور بـها وكـانـت شـديـده لـدرجـه 
الـــوفـــاء لـــها . كـــان يـــأمـــل الـــخير لـــى وللجـــميع وان الـــخير والـــسعاده ال يـــأتـــيان مـــن الـــشهوات الـــنفسيه وال مـــن 
الــرغــبات الجســديــه وال مــن تــفتح وردة االمــومــه ، وانــما مــن اســتسالم الــنفس لــبارئــها عــز وجــل وهــى الــوســيلة 

الوحيده للوصول الى اعلى مراتب االنقطاع والتقديس واالشتعال بنار املحبه االلهيه االبديه .

ان مـا ذكـرتـه يـا عـزيـزتـى اكـنس هـو مشهـد واحـد مـن تـلك االيـام الـروحـانـية املـثالـيه لـلملكوت االلـهى وفـى الـوقـت 
املــناســب ســأحــكى لــك بــقية الــقصه  …. ان تــلك االيــام كــانــت ايــامــا ً خــالــده وهــى أســمى بــكثير مــن أيــامــنا 
هــذه وأتــمنى أن تــحصلى أنــِت وجــميع االحــباء عــلى نــصيب مــن تــلك الــثمار املــقدســه . واالن يــا عــزيــزتــى أودّ 
ان أفـشى لـِك سـرا وهـو تـكملة ملـا قـلته لـِك . ان مـوالى الـعزيـز قـد وهـب خـادمـته مـا هـو فـوق كـل امـالـها ، حـيث 
ان امـــطار ســـحاب رحـــمته قـــد هـــطلت عـــلى بـــذرة الـــحياة وســـيولـــد ذلـــك الـــطفل الـــذى َوهَــــبه لـــى ولـــزوجـــى خـــالل 
االشهــر الــقليلة الــقادمــة إن شــاء اهلل ، والــتمس الــدعــاء مــنكم لــى ولهــذا الــطفل حــيث انــنى لســُت قــويــة ولســتُ 
شـابـة واعـانـى مـن بـعض املـشاكـل الـجسميه ، فـقد وقـعُت عـلى االرض بشـدة فـى هـذا الشـتاء . انـنى لـم اقـل 

لالحباء هذا السّر وال حتى املقربني ولكنى أردُت أن تعرفيه واعرُف بانِك ستحافظني عليه .} 

أطـاعـت مـى مـكسويـل أوامـر مـوالهـا املـحبوب وجـاهـدت فـى تـربـية ابـنتها الـغالـيه املـمنوحـه لـها مـن اهلل الـعلى 
الــقديــر طــبقا لــلتعالــيم االلــهية وحســب تــوجــيهات حــضرة عــبد الــبهاء . لــقد ســعت مــى مــكسويــل كــثيرا حــتى 
تـكبر وتـترعـرع الـطفله مـارى لـتصل وتـصبح  " بـهائـيه حـقيقية " حـتى يـمكن لـها ان تكتسـب " روح الـقدس " 

كما وعد حضرة املولى .
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قــبل عــدة ســنوات أرتــنى أمــة الــبهاء صــورة بــاالبــيض واالســود صــغيره كــانــت قــد وجــدتــها فــى ألــبومًـــا لــلصور 
ُوجــَد فــى درج مــكتب حــضرة ولــى امــر اهلل بــعد وفــاتــه . كــان حــضرتــه قــد وضــع صــورا ملــارى مــاكــسويــل مــن 
الــطفولــة حــتى ســن الحــداثــة واملــفضله لــه فــى هــذا االلــبوم ومــن بــينهم صــورة لــها فــي الــخامــسة مــن عــمرهــا . 

حول هذه الصوره كتبت السيده مى ماكسويل ما يلى :
" كـان عـمر مـارى خـمس سـنوات عـندمـا الـتقطت لـها هـذه الـصورة وسـط مجـموعـة مـن زهـور االقـحوان . فـى 
هـــذه الـــصورة هـــناك مـــالمـــح وصـــفات مـــارى . واذا كـــنا قـــد وصـــلنا الـــى مـــرحـــلة نســـتطيع بـــها ان نـــعرف مـــا 
بـداخـل مـارى مـثلما هـو مـوجـود خـارجـها فـان هـذه الـصوره تـعبّر عـن ذلـك . سـتالحـظون فـي الـصورة مـاري 
وهـى فـى عـاملـها الـخاص ، عـالـم الـطبيعه ، الـذى احـبته كـثيرا وهـو عـالـم يـتكون مـن الـشمس والـهواء والـزهـور 
وكــل مــا كــان يــنمو كــان عــزيــزاً عــليها . كــانــت مــارى ايــضا مــعجبة بــعالــم الــحيوانــات مــن حشــرة صــغيره الــى 
اكـــبر حـــيوان ، وكـــان االســـد هـــو حـــيوانـــها املـــفضل . ومـــنذ ان كـــانـــت طـــفله صـــغيره كـــان حـــنان االم قـــد غـــمر 
مـشاعـرهـا . وخـالل الـسنوات االولـى مـن حـياتـها كـانـت قـد تـعلمت كـل شيئ عـن الحشـرات مـثل : الـخنفساء ، 
الـدود ، اليسـروع ، الـنمل ، الـزنـبور ، الـدبـور والـعنكبوت    …. الـخ وكـان مـعرفـتها بهـذه الحشـرات يـشمل كـل 
شيئ مــن مــكان ســكونــتها وكــيف تــعيش الــى الــطعام الــذى تــأكــله ومــراحــل الــتغير فــى حــياتــها . كــانــت تــعرف 
ايـــضا عـــن الـــضفادع والـــسحالـــى والـــثعابـــني . ان كـــل املـــعلومـــات كـــانـــت قـــد  اكتســـبتها عـــن طـــريـــق مـــراقـــبتهم 
واالمــساك بــهم وإطــعامــهم واالحــتفاظ بــهم ملــدة مــن الــزمــن .  وكــانــت ايــضا تــطلب مــن الــناس قــراءة الــكتب 

حول هذه الكائنات واطالعهم عليها .” 

كـــانـــت روحـــيه خـــانـــم تـــشير الـــى تـــعليمها الـــرســـمي بـــانـــه كـــان " غـــير مـــنظم " وكـــانـــت تـــذكـــر بـــأن أيـــامـــها فـــي 
املـدرسـة كـانـت محـدودة ومـتقطعة . ان نـظام الـتعليم الـتقليدى انـذاك كـان صـارمـا ًومتسـلطا ًوضـيق االفـق بـل 
ودكــتاتــوريــا ، وربــما كــانــت مــارى الــصغيره تــعانــى مــن ذلــك الن روحــها كــان طــليقا وارادتــها  مــتينة . كــانــت 
أمـها مهـتمة بـتوفـير الحـريـة الـتي وصـفها حـضرة عـبد الـبهاء البـنتها ، وقـد عـبرّت عـن ذلـك فـى رسـالـة مـن مـي 
مـاكـسويـل الـى الـسيده / مـاريـون هـولـى ( هـوفـمان ) مـؤرخـة 15 تـموز / يـولـيو 1937م حـيث تحـدثـت مـي عـن 

سنوات التربية االولى ملارى حيث قالت :

{ قــد تــكونــني عــلى عــلم بــانــه عــندمــا كــان عــمر روحــيه ثــالث أو أربــع ســنوات أحــضرت مــن نــيويــورك الــى كــندا 
أول مجــموعــه مــن مــعلمى الــتدريــس عــلى طــريــقه مــونــتيسورى وقــام هــؤالء املــعلمني بــتأســيس اول مــدرســة مــن 
هـــذا الـــنوع فـــى مـــنزلـــنا بـــكندا – مـــونـــتريـــال … وكـــان لـــه اثـــر بـــالـــغ عـــليها وعـــلى ثـــمانـــية اطـــفال اخـــريـــن . كـــما 
نـاقشـت طـريـقة تـدريـس مـونـتيسورى مـع حـضرة عـبد الـبهاء فـى عـام 1912م وقـال حـضرتـه بـأن مـونـتيسورى 
كــانــت اعــظم اخــصائــية عــلم نــفس لــعصرهــا … وبــناء عــليه تحــّمست لحــركــة " الــتطور والــتربــيه " واصــبحت 

 { stan wood cobb    عضوا فيها وساهمت فى جريدتها التى كانت من تحرير ستانوود كوب

بـعد هـذه الـبدايـة دخـلت روحـية املـدرسـة ملـدة عـام واحـد فـى مـونـتريـال وبـعدهـا وملـدة عـدة اشهـر دخـلت مـدرسـة 
Chevy Chase Country   فــى مــيريــالنــد ومــن ثــم وملــدة ســنة فــى مــدرســة  weston high  فــى مــونــتريــال 
ايـضا . وخـالل تـجاربـها املـدرسـية غـير املـنظمة كـانـت تـتلقى دروسـا فـي مـنزلـها بـواسـطة مـربـيات مـختصات 
ومــدرســني خــصوصــيني .  ومــن ثــم اصــبحت طــالــبة انــتظام جــزئــي فــى جــامــعة Mc Gill  حــيث كــانــت تــقول 
انــها كــانــت دومــا مــتأخــرة فــي الــوصــول الــى الــجامــعة الــذى كــان يــبدأ فــى الــتاســعة صــباحــا . والــدتــها والــتي 
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كـــانـــت تـــعانـــي مـــن ضـــعف االعـــصاب واالرق طـــيلة حـــياتـــها لـــم يـــكن يـــطاوعـــها قـــلبها عـــلى ايـــقاظ مـــارى فـــي 
الــصباح الــباكــر حــيث كــانــت تــرى بــأنــه ال يــنبغي أبــدا ازعــاج الشــباب اثــناء نــومــهم . وعــلى اى حــال هــناك 
نــسخة مــن رســالــة ملــاري  مــكسويــل مــؤرخــه ايــار / مــايــو 1931 بــعنوان " الــنظام الــبهائــى لــلمالــيه الــعامــه " 
مـوجـه الـى قـسم االقـتصاد فـى جـامـعة    Mc Gill  وقـد كـتبت مـارى عـن هـذه الـرسـالـه مـا يـلى : " نـجحت 
بــتقديــر امــتياز مــع مــرتــبة شــرف مــن الــدرجــة الــثانــيه فــى الــسنه الــرابــعه مــن الــدراســة " . كــانــت روحــيه خــانــم 
تـوضـح بـأن السـبب فـى تـربـيتها وتـعليمها غـير الـتقليديـتني يـعود إلـى صـحة والـدتـها الـسيئه وخـوفـها الـدائـم مـن 
فـقدانـها لـها . وعـندمـا كـانـت روحـيه خـانـم بـعيده عـن مـنزلـها كـانـت دومـا قـلقه عـلى صـحة والـدتـها الـتى كـانـت 

ضعيفة جسميا ووصلت الى شفا املوت عدة مرات.

وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــعليمها غـــــير املـــــنتظم ، كـــــانـــــت شـــــخصية واســـــعة االطـــــالع واملـــــعارف ، ذات اهـــــتام كـــــبير 
بـمختلف املـياديـن . إن رغـبتها فـى الـعلم واملـعرفـة كـان كـبيرا طـيلة ايـام حـياتـها ، وكـانـت دومـا تجـمع املـواضـيع 
واملـقاالت مـن الـصحف الـيومـيه الـتى تـحتوى عـلى االفـكار الـبهائـية او املـواضـيع الـتى كـانـت محـل اهـتمامـها 
ورغـــبتها . وفـــى شـــبابـــها كـــانـــت تـــحب أن يـــقرأ لـــها قـــصصها املـــفضلة ، والنـــها لـــم تـــكن تـــرغـــب فـــي أن تـــبقى 
الـقصة غـير مـكتملة عـندمـا تـضعها أمـها فـي الـفراش ، فـقد تـعلمت أن تـقرأ لـوحـدهـا حـتى تـتمكن مـن مـتابـعة 
قـــراءة قـــصتها حـــتى الـــنهايـــة  . وقـــد تـــكون هـــذه الـــعادة أدت بـــها الـــى الـــقراءة حـــتى وقـــت مـــتأخـــر مـــن الـــليل . 
 Hans Christian   وكــــــانــــــت تــــــقول : " كــــــنت مــــــغرمــــــة بــــــحكايــــــات االطــــــفال االوربــــــيه الــــــتقليديــــــة مــــــثل قــــــصة
Brothers Grimm  كـما كـانـت تـحب كـتب  Oz . بـعض هـذه الـكتب كـانـت مـكتوبـة بـالخـط االصـلى لـكل مـن  
Arthur Rackham  و Kay Neilson   وكــانــت تــعتز بــها حــتى اخــر لحــظة مــن حــياتــها . والــدهــا الــعزيــز 
الــذي ورثــت مــنه قــدراتــها الــفنية وإملــامــها بــاملــقتنيات االثــريــة وشــغفها بــالــكتب الــجيدة ، كــان يــثري مجــموعــة 

كتبها كلما كان يعثر على نسخة جميلة من هذه الكتب املفضلة لديها . 

كــانــت طــفولــتها مــليئة بــالحــريــة والــسعاده . أمــا حــزنــها الــوحــيد الــذى تحــدثــت عــنه حــتى اخــر ايــامــها هــو فــترة 
بُـعدهـا عـن والـدتـها . وكـانـت والـدتـها الـسيده مـى مـكسويـل سـيدة فـاضـله ومخـلصة لـالمـر املـبارك وعـضوة فـى 
بـعض املـؤسـسات الـبهائـيه االداريـة بـاالضـافـة الـى انـها كـانـت مّـبلغة مـرمـوقـه لـالمـر االلـهى . كـان الـجو الـبارد 
ملـنتريـال هـو مـصدر مـعانـاة لـها ، وصـحتها  املـتدهـوره جـعلتها تـغيب عـن مـنزلـها ملـدة شهـريـن أو أكـثر فـى كـل 
مـرة . وعـندمـا كـانـت تـذهـب إلـى نـيويـورك أو ويـلمت لـلمشاركـه فـى الجـلسات االمـريـة كـان يـصيبها املـرض وال 
تســـتطيع الـــعوده لـــلمنزل لـــعدة اســـابـــيع . ان الـــعالقـــة الـــروحـــانـــيه واالرتـــباط الـــجسمى بـــني االم وابـــنتها كـــان 
فـريـدا ً وقـويـا ً. عـادة مـا كـانـت تـقول روحـيه خـانـم : " اذا كـان الـبهائـيون يـعتقدون بحـلول الـروح فـى جسـديـن 
فـانـنى وأمـىّ نـكون كـذلـك . " تـم تـوثـيق هـذه الـعالقـة واسـتحكامـها بـواسـطة مـى مـاكـسويـل وعـبّرت عـنها فـى 

رسالة ارسلتها البنتها بعد عدة سنوات حيث قالت :

" … عـندمـا كـنت طـفله اضـطررت عـدة مـرات ان اتـركـك وحـيدة مـن اجـل هـذا االمـر الـعظيم املتحّـــديـن بـشأنـه . 
ومــهما لــربــما كــنِت وحــيدة ،  ولــكن لــم تــكونــي وحــيدة ، النــني  كــنت دومــا مــعِك فــي مــعانــاتــك .  ان حــبىّ لــكِ 

شديد لدرجة ال توصف . ومن حرقة هذا الحب ولدت االمومة الروحانية منى اليك " .
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وعـلى الـرغـم مـن ان تـعليمها الـرسـمى والـفكرى كـان غـير مـنظم ومسـتقل ، ولـكن هـناك مـؤشـرات تـدل عـلى ان 
تـربـيتها الـروحـانـيه كـان صـارمـا ومـنضبطا بشـدة . هـذه الـتربـية كـانـت شـعارهـا املـحبة ، وخـاصـتها الـرئـيسيه 
اطــــاعــــة العهــــد واملــــيثاق . هــــناك مــــراســــالت عــــديــــدة بــــني مــــي مــــاكــــسويــــل وحــــضرة عــــبدالــــبهاء وفــــيها اشــــارات 
وتــلميحات الــى الــطفلة الــصغيره ومــدى اهــتمام حــضرة عــبدالــبهاء ومــحبته لهــذه الــطفلة . فــفى رســالــة نــادرة 
لـلسيد ولـيم سـاثـرلـند مـاكـسويـل لـحضرة عـبدالـبهاء بـتاريـخ 12 اذار / مـارس 1915 يـقول فـيها : " ان مـارى 
الــــصغيره مــــصدر ســــعادتــــنا ودومــــا تــــفكر فــــيكم . انــــها تــــحبكم بــــصدق واخــــالص وادراك تــــام ". ان تــــربــــيتها 

الروحانية قد بدأت منذ طفولتها . 

ُســِئلت روحــيه خــانــم عــدة مــرات عــما اذا كــانــت تــتذكــر حــضرة عــبد الــبهاء عــندمــا جــاء فــى زيــارة ملــنزلــهم ملــدة 
ثــالثــة ايــام فــى خــريــف مــن عــام 1912م ، كــانــت تــرد بــامــانــتها املــعهوده لــنا :      " كــان عــمرى ســنتني ، ال 
أعـتقد أتـذكـر ذلـك ، ولـكن كـانـت أمـى طـيلة ايـام حـياتـى تـحكى لـى بـالـتفصيل عـن تـلك االيـام الـثمينه  واملـباركـه 
، وعــليه فــان تــلك الــزيــارة قــد حــفرت فــى مــخيلتى ."  ذكــرت الــسيده مــى مــاكــسويــل فــى مــذكــراتــها عــن قــدوم 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــى مـــنزلـــهم فـــى لـــيلة 30 اب / اغســـطس مـــن عـــام 1912م ومـــا قـــالـــه فـــى تـــلك املـــناســـبة 
حــيث كــتبت : " قــال املــولــى : هــذا املــنزل هــو مــنزلــى . ثــم اســتدار وقــال بــنظرة ثــاقــبه : انــت وزوجــك وطــفلك 
كـلكم لـي ، هـذا بـيتى . ثـم شـعر املـولـى بـالـبروده ولهـذا أشـعلنا املـوقـد ثـم نـظر حـولـه وتـساؤل ايـن الـطفل ؟ قـلنا 

له انها نائمة ، ثم قال : يرجى عدم ازعاجها ، ان املنزل من غير طفل كأنه فى ظالم .”

هــناك قــصة مــؤثــرة حــول هــذه الــزيــاره تحــدث عــنها حــضرة عــبد الــبهاء بــنفسه الــى أحــد اصــحابــه وذكــرت فــى 
خــواطــر وذكــريــات الــسيد عــلى اكــبر نــخجوانــى . ذكــر حــضرة املــولــى : " الــيوم كــنت مســتريــحا عــلى كــرســى 
طـــويـــل  فـــى غـــرفـــة نـــومـــى ومـــن ثـــم فـــتح الـــباب ودخـــلت طـــفلة صـــغيرة واتجهـــت نـــحوى وبـــاصـــبعها الـــصغيره و 

فتحت عيني  وقالت : اصح يا عبد البهاء . اخذتها بحضنى ووضعتها على صدرى ثم نمنا ."
وعــندمــا كــانــت روحــيه خــانــم تــكرر هــذه الــحكايــة فــى الــسنوات الــالحــقه قــالــت فــى أحــدى املــرات بــأن أمــها قــد 
اشـتكت لـحضرة عـبد الـبهاء بـأنـها طـفله شـقيه ولـكن قـال لـها حـضرة املـولـى : " دعـيها لـنفسها ، انـها جـوهـر 

الحالوة .”

ومـع نـهايـة الحـرب الـعاملـيه االولـى اخـذت فـتره دورة حـضرة عـبد الـبهاء تـصل الـى نـهايـتها وقـد كـتب حـضرتـه 
الــواح الخــطه االلــهيه وارســلها الــى الــبهائــيني فــى الــغرب وهــى تــعتبر مــقدمــه لــوصــيته . هــذه االلــواح كــانــت 
مـــيراثـــا مـــقدســـا لـــقارة امـــريـــكا الـــشمالـــيه وقـــد احـــتفل االحـــباء بهـــذا الحـــدث الـــتاريـــخى بـــكل اجـــالل وتـــكريـــم . 
انـــتخب تـــسع فـــتيات مـــن بـــني افـــراد املـــجتمع الـــبهائـــي الزاحـــة الســـتار عـــن الـــنسخة االصـــليه أللـــواح الخـــطه 
االلـــهيه فـــى جـــو مـــوســـيقى جـــليل ومـــهيب . ظهـــرت مـــارى مـــاكـــسويـــل بـــلباس وردى جـــديـــد ومـــعها صـــديـــقتها 
الحـميمة الـيزابـيث كـورسـتني مـن مـونـتريـال وكـان لـهما الفخـر واالعـتزاز فـى ازاحـة السـتار عـن اول وثـانـى لـوح 
مــن الــواح الخــطه االلــهيه الــخاص بــكندا وكــان ذلــك فــى مشهــد مــؤثــر حــدث يــوم 29 نــيسان / ابــريــل 1919 
فـى الـساعـة الـعاشـره صـباحـا فـى فـندق مـاك الـنب   Mc Alpin  بـمديـنة نـيويـورك . كـان ذلـك قـبل فـترة وجـيزه 

من عيد امليالد التاسع ملارى وقبل نهاية العصر الرسولى لدين حضرة بهاء اهلل .
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ان وفـــاة حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــى عـــام 1921م   أحـــدثـــت ضـــربـــة قـــاســـيه عـــلى الـــجالـــيه الـــبهائـــيه فـــى الشـــرق 
والـغرب ، ولـكن هـذا الـخبر بـالنسـبة ملـى مـاكـسويـل كـان كـالـصاعـقة نـظرا الن الـذى نـقل الـيها الـخبر بـالـتلفون 
كـان بـدون مـقدمـه وبـصوره فـجائـيه وبـطريـقه قـاسـية . لـقد حـطّم هـذا الـخبر جـسمها وروحـها وكـاد أن يـودى 
بـها ،  لـو ال تـدخـل الـسيد مـاكـسويـل الـذى أقـنعها بـأن السـبيل الـوحـيد لـها  لـترك كـرسـى املـقعديـن هـو سـفرهـا 
لــلعتبات املــقدســه فــى االرض االقــدس وزيــارتــها لــولــى امــر اهلل املــحبوب ولــقائــها مــعه . وقــد فــكر بــأن مــارى 
يـجب ان تـذهـب مـعها . وفـى سـنوات الحـقه كـانـت تـقول روحـيه خـانـم : " والـدى كـان مـشغوال بـعمله املـعمارى 
فـــــى عـــــمارة   Chateau  Frontenac      وأمـــــى ُمـــــقعده ولـــــم يـــــكن هـــــناك مـــــن يـــــرافـــــقها فـــــى رحـــــلتها ســـــواى 

وخادمه ايرلنديه كاثوليكيه وكان عمرى حينها اثنى عشر عاما “.

بــعد ســبعة عشــر شهــرا مــن صــعود حــضرة عــبد الــبهاء وقــبل أربــعة أشهــر مــن مــيالدهــا الــثالــث عشــر بــدأوا 
رحــلتهم البحــريــه مــن مــديــنة نــيويــورك الــى االراضــى املــقدســه فــى يــوم 29 نــيسان / ابــريــل 1923م . كــانــت 
هــذه اول زيــارة ملــارى لــالرض االقــدس وقــد تــركــت ذكــريــات واثــارا ال تــمحى فــى قــلبها   وعــقلها . ذكــرت بــعد 
عـــدة ســـنوات وفـــى رســـالـــة خـــاصـــة كـــيف انـــها تـــأثـــرت " بـــروح الخـــدمـــة " الـــذى كـــان ســـائـــدا فـــى حـــيفا وإنـــها 
إكــتشفت بــأن : " … ســواء كــنِت َمــلِكه أو امــرأة مــتّسولــه فــسوف تــعامــلني بــنفس روح املــحبه والــلطف . فــى 
الــحقيقة هــذا الســلوك الــسماوى هــو الــذى ثــبتنى عــلى االيــمان بــينما كــنت طــفله لــم يــتعدى عــمرى اثــنا عشــر 

عاما .”

 كــانــت املــرة االولــى الــتى الــتقت فــيها روحــية خــانــم بــحضرة ولــي أمــراهلل املــحبوب ،  وعــادة مــا كــانــت تــصف 
ذكــريــات ذلــك الــلقاء بــكل ســعادة وســرور . فــقد ذهــبوا الــى بــيت الــزائــريــن الــقديــم الــخاص بــاالحــباء الــغربــيني 
وهـو يـقع فـى نـهايـة شـارع الـفارسـى . أمـا أمـها فـقد كـانـت قـعيدة الـفراش ولـم تـكن تسـتطيع املـشى مـنذ أكـثر 
مــن عــام . ونــظرا ألن أمــها كــانــت ال تــنام بــصوره جــيده فــى الــليل وتــعانــى مــن مــرض االعــصاب فــقد تــعلمت 
مــارى مــنذ صــباوتــها كــيف تحــمى والــدتــها مــن مــضايــقة االخــريــن لــها ومــن السهــر عــليها وحــمايــتها . قــالــت 
انـها كـانـت واقـفه امـام مـدخـل بـيت الـزائـريـن عـندمـا فـتح الـباب فـجأه ودخـل شـاب أنـيق وسـريـع الحـركـه وسـأل 
عـن امـكانـية رؤيـته لـلسيده مـى مـاكـسويـل . كـانـت روحـيه بـنت طـويـلة الـقامـه بـالنسـبة لـسنها ونـاضـجه وبـالـغة 
وقـــد وقـــفت بـــطول قـــامـــتها ونـــظرت الـــيه فـــى عـــينيه ، وبـــكل أدب ووقـــار تـــساءلـــت : مـــن يـــريـــد ان يـــرى الـــسيده 
مـاكـسويـل ؟ أجـاب الـشاب االنـيق بـكل أدب وثـقة : " أنـا شـوقـى افـندى " ركـضت روحـيه الـى غـرفـة امـها وهـى 
مـرتـبكة وخـجولـه ووضـعت رأسـها تـحت وسـادة أمـها ( مـثل الجـرو كـما كـانـت تـقول ) وكـانـت تـؤشـر بـاصـبعها 
وتـقول : انـه مـوجـود هـناك ! وعـندمـا عَـــرفـت مـى مـاكـسويـل مـن كـان بـالـباب قـالـت : انـهضى يـا مـارى وقـومـى 

وادعيه بالدخول .

كــانــت مــى مــاكــسويــل وابــنتها بــعيدتــني عــن مــونــتريــال ملــا يــقرب مــن الــعام الــواحــد ، وقــبل ان يــغادر حــضرة 
شـوقـى افـندى فـى ذلـك الـعام إلـى أوربـا ليسـترد قـوتـه ونـشاطـه بـعد ان كـان مـرهـقا مـن املـسئولـيات الـجسام 
الـتى الـقيت عـلى عـاتـقه ، نـصح الـسيده مـاكـسويـل ان تـمضى وقـتا فـى مـصر ، فـامـضت الـسيده مـى وابـنتها 
وخــادمــتها  بــعضا مــن الــوقــت فــى بــورســعيد بــمصر أثــناء غــياب شــوقــي أفــندي عــن الشــرق االوســط . وبــعد 
عـودة حـضرتـه مـن رحـلته اسـتدعـاهـم لـزيـاره حـيفا مـرة أخـرى . فـكانـت لـهما زيـارتـان فـى سـنة واحـدة . وفـى 
عـــام 1924م رجـــعت الـــسيده مـــى مـــاكـــسويـــل الـــى الـــواليـــات املتحـــده لـــلمشاركـــه فـــى مـــؤتـــمر الـــوكـــالء املـــركـــزى 
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وكــانــت مــفعمة بــالــسعاده والســرور وقــد اســتردت صــحتها وبــذلــت جــهودا مــضاعــفه فــى حــقل الــتبليغ واخــذت 
تعلم االحباء مبادئ االدارة البهائيه حسبما أوعز لها حضرة ولي أمراهلل اثناء زيارتها له .

  بــعد ســنتني رافــقت مــارى كــال مــن جــولــيت تــومــسون وديــزى ســميث فــى رحــلتهما لــالراضــى املــقدســه . وقــد 
كـانـتا مـن افـضل اصـدقـاء والـدتـها وقـد اعـطى حـضرة عـبد الـبهاء لـقب " حـوارى " لـلسيده جـولـيت تـومـسون . 
وحــول هــذه الــزيــارة طــاملــا تحــدثــت مــارى عــن حــزنــها الــعميق لــوداع الــورقــه املــباركــه الــعليا الــتى ســرعــان مــا 
عــرفــت مــارى مــقامــها الــعالــى الــرفــيع عــلى الــرغــم مــن صــغر ســنها انــذاك ، بــل وعــشقت تــلك الــسيده الــفاضــله 
عـــلى الـــرغـــم مـــن تـــفاوت الـــعمر بـــينهما . وخـــالل الـــزيـــارة االولـــى طـــلبت الـــورقـــه املـــباركـــه الـــعليا ان تـــرى رقـــص 
مـــارى املـــصرى الـــعربـــى الـــذى تـــعلمته خـــالل ذلـــك الـــصيف فـــى بـــورســـعيد . وقـــد ضـــحكت الـــورقـــه الـــعليا بـــل 
وانــسابــت الــدمــوع عــلى خــديــها عــندمــا شــاهــدت الــشابــة مــارى بــلباس شــعبى والكحــل حــول عــينيها حــامــله 
لـلطبل تـحت ذراعـها وهـى تـرقـص وتـغنى أمـامـها فـى بـيت حـضرة عـبد الـبهاء . فـى الـزيـارة الـثانـيه اصـبحت 
مـارى اكـثر نـضجا ، وقـد عـرفـت وبـكل حـزن انـها سـتكون املـرة االخـيره الـتى سـترى فـيها بـهائـيه خـانـم املـرأة 

العظيمة والباسله للدور البهائى التى وصفتها بانها جوهر الخضوع والخشوع .

  ومــع رجــوعــها لــكندا بــدأت وبــكل شــغف املــشاركــه بجــميع فــعالــيات وأنشــطة الشــباب ســواء داخــل فــعالــيات 
الــــجالــــيه او خــــارجــــها ، وقــــد اهــــتمت بهــــذه االنشــــطه مــــثل اهــــتمامــــها بــــالــــدراســــة الــــذى اســــتمرت فــــيها بــــنفس 

الحماس والجدية .

ومــــنذ ذلــــك الــــحني كــــانــــت دومــــا عــــضوه فــــى الــــلجان املــــختلفه واصــــبحت نــــاشــــطه فــــى مــــجال الــــترويــــج لــــوحــــدة 
الــــجنس البشــــرى . وقــــبل بــــلوغــــها ســــن الــــسادســــة عشــــرة اصــــبحت عــــضوه فــــى " الــــلجنه الــــتنفيذيــــه للشــــباب 
الــكندى مــن اجــل الســالم " واصــبحت امــينة الــصندوق فــيها . فــى تــاريــخ 30 تشــريــن الــثانــى / نــوفــمبر مــن 
عــام 1928 كــتبت والــدتــها : " صــحة مــارى جــيده ومــوفــقه فــى دراســتها بــاالضــافــة الــى عــملها فــى " جــمعية 
االخـوه " الـذى يـزداد عـدد اعـضاءهـا بـصورة مسـتمرة ولـها نـفوذ وقـوة فـى اشـاعـة روح املـحبة والـصداقـة بـني 
جـميع االجـناس و االعـراق فـى هـذه املـديـنة ." وبـعد ان بـلغت مـارى سـن الـواحـد والعشـريـن انـتخبت مـباشـرة 

فى عضوية املحفل الروحانى املحلى ملدينة مونتريال باالضافة الى عضويتها فى لجنة التبليغ . 

إن تـدريـبها فـى مـجال فـن الخـطابـه والـكالم بـدأ مـبكرا . كـانـت عـادة مـا تتحـدث عـن حـادثـة وقـعت بـعد رجـوعـها 
مـن زيـارتـها الـثانـيه وعـندمـا كـانـت فـى سـن الـسادسـه عشـر . وفـى احـدى الجـلسات الـبهائـيه فـى كـريـن ايـكر 
Green Acre  وبــينما كــان يتحــدث أحــد الــبهائــيني املــعروفــني الــقدامــى تــوقــف فــجأه عــن الحــديــث ونــظر الــى 
مــارى مــاكــسويــل وطــلب مــنها الــصعود عــلى املــنصة واخــبار االحــباء عــن زيــارتــها لــالراضــى املــقدســه . تــقول 
روحـيه خـانـم انـها صـعقت مـن هـذا االعـالن وحـاولـت الـفرار مـن الـباب ولـكن لـم يـسمح لـها . ثـم قـال املتحـدث 
بـــانـــه نـــظرا النـــها كـــان لـــها شـــرف زيـــارة الـــعتبات املـــقدســـه واالســـتماع الـــى بـــيانـــات حـــضرة ولـــي أمـــراهلل فـــان 

واجبها يحتم عليها مشاركة االخرين بهذه املوهبة والعناية .

  تــدرجــت الخــطابــة لــدى مــارى مــاكــسويــل مــن هــذا الــنوع غــير الــرســمى الــى شــكل مــتطور يــتطلب االعــداد 
الــفكرى والــروحــى . وقــبل ان تــبلغ ســن الــتاســعة عشــر تحــدثــت فــى مــؤتــمر الــوكــالء املــركــزى بــاســلوب مــؤثــر 
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حـركـت فـيه مـشاعـر وقـلوب الـحاضـريـن . وفـى رسـالـة مـن الـيزابـيث هـرلـتيز الـى مـى مـاكـسويـل كـتبت مـايـلى :" 
بـكل أسـف لـم اسـتمع الـى ابـنتك وهـى تتحـدث مـساء يـوم السـبت فـى املـؤتـمر ، ولـكن قـيل لـى بـانـنى حـرمـت 

من االستماع الى أحد أحسن البرامج املميزه فى املؤتمر . “ 

وبـالـتدريـج اخـذت تـصاحـب والـدتـها فـى رحـالتـها الـتبليغية وكـانـت فـرصـة لـها بـأن تـراقـب والـدتـها اثـناء الـقاءهـا 
للخـطب وتسـتفيد مـنها فـى كـيفية الـقاء الـكلمه الـصحيحة بـروح بـهائـيه فـياضـة . كـتبت مـى مـاكـسويـل تـقول : 
" كــنت انــا ومــارى فــى رحــلة تــبليغية ملــدة ثــالثــة اســابــيع مــنذ انــتهاء املــؤتــمر … وكــنت مــنهمكه فــى الــفعالــيات 
الـتبليغية مـع مـارى وكـان هـذا الـعمل اول عـمل مشـترك مـع مـارى وقـد حـصلنا عـلى نـتائـج جـيدة   … " بـعد 
هـذه الـرحـلة الـتبليغية مـباشـرة اسـتلمت مـارى اول رسـالـة كـتبت بخـط يـد حـضرة ولـي امـراهلل بـتاريـخ 29 ايـار 

/ مايو جاء فيها : 

    " زمـيلتى الـعزيـزه ، انـنى سـعيد جـدا لـسماعـى نـمو فـعالـياتـكم االمـريـة . فـى االعـتاب املـقدسـه سـاتـضرع 
الــــى املــــولــــى عــــز وجــــل ومــــن صــــميم قــــلبى ، نــــيابــــة عــــنكم ، حــــتى يهــــديــــكم ويــــعاضــــدكــــم فــــى االيــــام الــــقادمــــه 

لالستمرار فى اداء خدمات جليله ألمره العزيز ." 
اخوكم الحقيقى – شوقى 

مــن االحــداث الــرائــعة فــى حــياتــها وعــندمــا بــلغت مــن الــعمر عشــرون ربــيعا هــو الــقاءهــا لخــطابــه فــى مــديــنة 
نــيويــورك فــى Friends Meeting House   وكــان  مــوضــوعــها صــعب وهــو عــن       " الــتصوف فــى الــديــن 
الــــبهائــــى " امــــا بــــقية املــــحاضــــريــــن واملتحــــدثــــني فــــكانــــوا مــــحاضــــريــــن وخــــطباء مــــشهوريــــن . ومــــن أحــــد هــــؤالء 
املـــشاهـــير هـــو ســـيد حســـني الـــذى ُعـــرف عـــنه بـــانـــه " مـــحاضـــر فـــذ عـــن الشـــرق و الســـالم الـــعاملـــى والـــعالقـــات 
الــــدولــــيه ." وكــــان محــــّررا ًفــــى مجــــلة " الشــــرق الجــــديــــد " . وكــــان هــــناك عــــدد اخــــر مــــن اســــاتــــذة الــــجامــــعات 
املــشهوريــن ومــن الــكهنه واالســاقــفه مــن كــنائــس مــختلفه وقــد الــقوا كــلمات فــى املــؤتــمر . وفــى نــهايــة املــؤتــمر 
الـقى عـدو أمـراهلل املـغرور احـمد سهـراب كـلمة ايـضا . وفـى نـهايـة كـلمتها هـتف الـحاضـرون بحـماس شـديـد 
لـها ، وفـى نـفس الـيوم ارسـل لـها سـيد حسـني الـبرقـية الـتالـيه : " تـحياتـى الـقلبية لهـذا االنـجاز الجـميل والـجيد 

والتقديم املمتاز ملوضوع صعب وعظيم . اننى سعيد وفخور بك ."  

كــما انــها بــدأت الــكتابــه فــى وقــت مــبكر ايــضا . كــتبت عــدة كــتب وتــمثيليات وأشــعار وكــان امــلها الــكبير ان 
تـصبح يـومـا مـا كـاتـبة .  شـغلت نـفسها بـكتابـة املـواضـيع االدبـيه وقـد كـتبت مـوضـوع بـعنوان : " هـل لـلمشاعـر 
مــكان الــيوم ". كــانــت روحــيه خــانــم تــطور قــدراتــها ومــهاراتــها املــتنوعــه بــحيث تــصبح هــذا الــقدرات اداه فــاعــله 

فى خدمه امر اهلل وولي أمرها املحبوب الذى الحظ تطورها ورقيها بحماس شديد .

وعــندمــا اســتلمت أســرة مــاكــسويــل نــسخه مــن الــترجــمة االنجــليزيــة لــتاريــخ الــنبيل – مــطالــع االنــوار – قــامــوا 
بـإرسـال رسـالـة شـكر الـى حـضرة ولـى امـر اهلل وفـى جـواب حـضرتـه الـى مـارى قـام بـتشجيعها عـلى دراسـته 
والــقاء الخــطب والــكلمات عــن هــذا الــكتاب . كــتبت مــارى مــقالــه بــعنوان         " تجــديــد قــصص الــتاريــخ فــى 
تـاريـخ الـنبيل " وقـام حـضرة شـوقـى افـندى بنشـر هـذه املـقالـه فـى كـتاب " الـعالـم الـبهائـى " املجـلد الـخامـس 
( 1932-1924 ) وهـو نـتيجة مـباشـرة لـتشجيع حـضرتـه لـها ، ومـا ظهـر مـن هـذه املـقالـة مـن حـماس شـبابـى 
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مـتقد هـو مـن اثـر مـحاضـراتـها الـتى ال تـنسى حـول الـعصر الـبطولـى لـألمـر املـبارك . هـذه املـحاضـرات الـقيت 
بــدايــة فــى مــونــتريــال ومــن ثــم فــى كــريــن ايــكر Green Acre   ومــن ثــم فــى لــوهــلن واخــيرا فــى اســلينكن فــى 

املانيا .

  وفــى نــفس الــزمــن ارســل حــضرة شــوقــى افــندى رســالــة الــى مــى مــاكــسويــل وضــح فــيها مــدى حــرصــه عــلى 
مـــتابـــعة الـــنمو والـــتطور الـــروحـــانـــى لهـــذه الـــشابـــه املـــميزه . وعـــلى الـــرغـــم مـــن ان حـــضرتـــه قـــد تـــبنى شـــخصيا 
تـعليمها الـروحـانـى ولـكنه كـان يـوجـه اخـتياراتـها واهـتمامـاتـها بحـرص تـام حـتى ال تتشـتت طـاقـاتـها الـروحـانـيه 

. قال حضرته :
" أشـعر بـانـه اثـناء دراسـتها عـليها ان تـركـز طـاقـاتـها عـلى مـطالـعة االثـار املـباركـه وخـدمـة امـر اهلل والـذى مـن 
خــاللــه آمــل ان تــصبح نــصيرة مــمتازة وشــخصية مــتألــقه لــالمــر االعــظم عــلى املســتوى الــعاملــى . ارجــو ان ال 
تـــتكدر أو تـــشعر بـــخيبة امـــل مـــن اقـــتراحـــاتـــى بـــل عـــليها ان تـــبذل جـــهودا مـــضاعـــفه حـــتى تـــصل الـــى املـــنزلـــه 
الــعالــيه املــقدرة لــها مــن قــبل حــضرة عــبد الــبهاء . ان خــطتك لــلسفر مــعها فــى شــتى ارجــاء كــندا لخــدمــة أمــر 
اهلل هـى شيئ رائـع ومـمدوح . يـرجـى ابـالغ تـحياتـى الـيها والـى والـدهـا الجـليل وطـمأنـتهم بـأدعـيتى مـن اجـل 

سعادتهم ورقيهم .

اخوكم الحقيقى والحنون – شوقى 

فــى شهــر ايــار / مــايــو عــام 1933م أمــضت مــارى عــدة أســابــيع مــع والــدتــها فــى مــديــنة واشــنطون دى ســى 
ومــن ثــم لــوحــدهــا وقــد انــشغلت بــتبليغ أمــر اهلل وتــركــيز جــهودهــا عــلى تــقريــب الجنســني االســود واالبــيض ألن 
قـــضية وحـــدة الـــجنس البشـــرى كـــان هـــّمها االكـــبر وان حـــقوق وواجـــبات كـــال الجنســـني كـــانـــت الـــقضية الـــتى 
شـــغلت بـــالـــها طـــيلة ايـــام حـــياتـــها . فـــى 20 تشـــريـــن الـــثانـــى / نـــوفـــمبر مـــن تـــلك الـــسنه تحـــدثـــت فـــى كـــنيسة " 
االجــــناس املــــلونــــه " بــــمديــــنة مــــونــــتريــــال وقــــد كــــتب فــــرد شــــافــــالخــــر Fred Schopflocher رســــالــــة الــــى مــــى 
مـكسويـل جـاء فـيها : " لـقد سحـرت الجـميع ، لـقد كـانـت جـذابـة ورائـعة ، كـانـت ابـنة والـدتـها .   وقـفت كـالـقمر 
الـالمـع وسـط الـظالم وهـى تـلبس الـقميص االبـيض وتـضع الـقبعة الـصغيره الـخضراء عـلى رأسـها وهـذا دلـيل 
عـــلى االمـــل وااليـــمان واالطـــمئنان . لـــقد كـــنت حـــقا فـــخور بـــها . كـــما تـــعلمني يـــا مـــي انـــنى ال أنـــفعل بســـرعـــة 
ولـكنى واثـق مـن حـقيقة شـعورى واحـاسـيسى … ان الجـلسه كـانـت حـقا رائـعه والـسيد / اسـتى   Este كـان 

فى أحسن حاله … وقد تحدث من املنصة بطريقه وكأنه كان بهائيا ومعه جميع الحاضرين ". 

 الـسيد اسـتى Este  كـان قـسيسا فـى الـكنيسة وكـان صـديـقا مـدى الـحياة لـروحـية خـانـم ولـم يـصبح بـهائـيا . 
وفـى عـام 1970م عـندمـا زُرُت امـريـكا الـشمالـيه ألول مـرة ، الـتقيت بـه فـى مـونـتريـال وكـان مـتقاعـدا وطـاعـنا 
فـى الـسن . وعـلى الـرغـم مـن ضـعفه وكـهولـته جـاء خـصيصا الـى مـنزل مـاكـسويـل  – وهـو مـزار الـيوم  – لـلقاء 
روحــيه خــانــم ومــشاهــدتــها وكــان واضــحا مــدى املــحبه الــعميقه والــصداقــه الحــميمه الــتى كــانــت تــربــط بــينهما 
مــنذ ذلــك الحــدث فــى عــام 1934م. بــاالضــافــة الــى جــهودهــا الــحثيثه الــتى كــانــت تــبذلــها فــى ســبيل تــرويــج 
ونشـر املـبادئ الـبهائـيه بـني عـامـة الـناس ، شـاركـت مـارى والـدهـا بـاملـناسـبات الـرسـميه فـى مـونـتريـال عـندمـا 
كـانـت فـى بـدايـة العشـريـنات مـن عـمرهـا وقـد الـتقت بـالـحاكـم الـعام لـكندا فـى مـناسـبات مـثل املـعرض الـرابـع 
والخـمسني ألكـاديـميه   Royal Academy . انـها كـانـت تـلتقى االفـراد مـن كـافـة الـطبقات  سـواء الـعالـيه او 
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الـــدانـــيه وكـــانـــت تـــوازن بـــني الـــتزامـــاتـــها نـــحو الـــجالـــية الـــبهائـــيه ونـــحو املـــجتمع الـــكبير الـــذى تـــعيش فـــيه ، وقـــد 
افــادهــا هــذا االمــر كــثيرا فــى املســتقبل . كــانــت لــديــها قــدرات فــى مــصاحــبة الــكبار والــرؤســاء بــنفس الــقدرة 
الــــتى تــــجالــــس فــــيها البســــطاء وعــــامــــة الــــشعب . وكــــانــــت تــــدعــــم الــــفعالــــيات الــــتبليغية املحــــليه بــــاالضــــافــــة الــــى 
مـــؤازرتـــها لـــلقضايـــا االجـــتماعـــيه عـــلى املســـتوى الـــعاملـــي ، وقـــد فـــعلت ذلـــك طـــوال ايـــام حـــياتـــها بـــكل حـــماس 

وشغف . 

كـانـت روحـيه خـانـم عـادة مـا تـقول بـأنـه مـنذ شـبابـها كـانـت تـرغـب بـدراسـة الـلغة االسـبانـيه ولـكن نـظرا لـنشوب 
الحـرب االهـليه االسـبانـيه فـى عـام 1935م فـقد اضـطرّت ومـعها اوالد خـالـها جـني ورانـدولـف بـولـز الـسفر الـى 
املــانــيا . وقــد رافــقتهم عّـــمتها االملــانــيه فــى هــذه الــرحــلة الــتى بــدأت فــى الــعاشــر مــن تــموز / يــولــيو فــى رحــلة 
بحـريـة الـى أوربـا . فـى شهـر اب / اغسـطس مـن نـفس الـسنه الـتحقت مـى مـاكـسويـل بـهم وقـد امـضت مـدة 
سـنه ونـصف فـى مـساعـدة االحـباء وتـبليغ امـر اهلل فـى كـل مـن فـرنـسا وبـلجيكا بـينما كـانـت مـارى تـعمل نـفس 

الشيئ فى املانيا . 

اسـتهوت املـانـيا مـارى كـثيرا لـدرجـه انـها طـلبت مـن حـضرة شـوقـى أفـندى الـبقاء فـى املـانـيا بـدال مـن مـالزمـة 
والــدتــها فــى رحــالتــها . وقــد كــتبت مــى تــقول : " ان حــضرة ولــى امــر اهلل قــد شــجعها عــلى تــركــيز جــهودهــا 
ايـــنما رغـــب فـــؤادهـــا ." واضـــافـــت : " انـــها كـــانـــت وســـط مجـــموعـــة مـــن الـــناس شـــبيهة لـــها   – وكـــما ســـبق ان 
ذكـــرت  – فـــإن الـــبيئه الجـــديـــدة قـــد غـــيرت مـــن طـــبيعتها تـــمامـــا ."  وقـــد كـــتب أحـــد االصـــدقـــاء الـــقدامـــى مـــن 
مــونــتريــال واســمه ابــرامــسون  S . .H. Abramson   عــند زيــارتــه الوربــا رســالــة لــلسيده مــى مــاكــسويــل قــال 
فــــيه : " ان مــــارى تــــعشق املــــانــــيا ويــــبدو انــــها اصــــبحت املــــانــــيه مــــائــــه بــــاملــــائــــه ." لــــقد تــــعلمت الــــلغة االملــــانــــيه 
واصــبحت تتحــدثــها بــطالقــه وبــدون لــهجة لــدرجــه ان الــعديــد اعــتقدوا انــها املــانــية . وعــادة كــانــت روحــيه خــانــم 
تــقول بــانــها عــندمــا كــانــت تــذهــب الــى شــمال املــانــيا كــان الــناس يــسألــونــها عــما اذا كــانــت هــى مــن الــجنوب 

وعندما كانت فى الجنوب كان الناس يعتقدون انها من الشمال .

إن الـسكونـة فـى أملـانـيا الـقرن العشـريـن فـى أخـطر وأصـعب مـرحـلة مـن تـاريـخها ، والـتركـيز عـلى الخـدمـات 
االمـريـة ، وتـطويـر املـؤسـسات الـبهائـيه ، وصـرف الـوقـت فـى دعـم وتـعزيـز االحـباء الـذيـن عـانـوا فـيما بـعد الـكثير 
فــى ظــل الــنظام الــنازى ، كــل ذلــك كــان دلــيال عــلى املــعدن االصــيل الــذى تــتميز بــه روحــيه خــانــم . لــقد كــانــت 
طـويـلة الـقامـة وجـميله ومـكللة بـشعر بـنى فـاتـح وتـلبس الـلبس املحـلى املـسمى Dirndle   وقـد اسـتطاعـت ان 
تــنجو مــن نــيران املــحن املشــتعلة انــذاك واملــتمثلة بــاملــارشــات الــعسكريــة واالعــالم الــخفاقــة الــتى انتشــرت فــى 
طـول الـبالد وعـرضـها . وخـالل تـلك الـفترة كـانـت مـطيعة ومـنقاده الوامـر مـوالهـا املـحبوب حـضرة ولـى امـر اهلل 
وهـذه الـطاعـة هـى الـتى حـمتها خـالل تـلك الـفترة الـعصيبه . وكـانـت تـتلقى الـدعـم فـي كـل خـطوة تخـطوهـا فـي 
هـذا املـجال ، بـاالضـافـة الـى ذلـك تـلقت هـى وامـها دعـوة لـزيـارة االرض االقـدس فـى نـهايـة فـترة اقـامـتهم فـى 
اوربـا وقـد كـتب سـكرتـير حـضرة شـوقـى افـندى رسـالـة الـى مـى مـاكـسويـل بـتاريـخ 21 كـانـون الـثانـى / يـنايـر 

1936 جاء فيه : 

" ان حـضرة املـولـى قـد سـعد مـن سـماعـه لـالخـبار حـول نـجاح وتـقدم ابـنتكم الـعزيـزه فـى مـجال الـتبليغ . انـه 
يــرغــب ان يــبارك ويــهنأ ابــنتكم عــلى هــذا االنــجاز والــنجاح الــذى حــققتها فــى مــونــيخ . ونــتيجة لهــذا الــنجاح 
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واالتــصال يــتمنى حــضرة املــولــى ان يــرى الــسيد / الــفونــس كــيزل وهــو اول مــؤمــن املــانــى ان يــصبح خــادمــا 
فعاال ومثابرا لخدمة امراهلل فى املانيا ".

وتحت هذه الرسالة كتب حضرة شوقى افندى بخط يده :
زميلتى العزيزه :

اود ان ارحـب بـكم مـن صـميم قـلبى . ان خـدمـاتـكم املـميزه الـتى اديـتموهـا بـكل اخـالص ووفـاء وشـجاعـة فـى 
الـــقارتـــني االوربـــية واالمـــريـــكيه تســـتحقون عـــليها زيـــارة االعـــتاب املـــقدســـه حـــتى تســـتلهموا مـــن مـــنبع الـــفضل 
واالحـسان . انـنى شـاكـر جـدا لـك وملـارى والـسيده بـولـز ملـا انجـزتـموه وسـعيد لـلروح الـفياضـة الـتى تجـلت فـيك 
. ال شـك ان جـمال االبـهى مسـرور لجـميع الـشواهـد الـدالـة عـلى خـلوصـكم لخـدمـة امـره املـبني ومـثابـرتـكم عـلى 

املضى قدما فى سبيل امره العظيم .
بكل محبه – شوقى  

بــعد اســبوع ارســل ســكرتــير حــضرة ولــى امــراهلل رســالــة الــى مــارى مــاكــسويــل بــالــنيابــة عــن حــضرتــه . كــانــت 
هــدايــته بــمثابــة الــشعله املــضيئه لــها فــى وســط اوربــا املــظلمه الــتى اخــذت تخــمد فــيها الــروح يــومــا بــعد يــوم . 

جاء فى الرساله :
" ان حـضرة املـولـى قـد سـعد بـرغـبتكم فـى زيـارة االعـتاب املـقدسـة بـعد انـتظار طـويـل ولهـذا فـانـه يـرحـب بـكم . 
ان والــدتــكم الــتى تــقطن حــالــيا بــاريــس طــلبت الــزيــارة ايــضا ، ان ولــى امــر اهلل يــرحــب بــها ايــضا ويــدعــوهــا 
لـلزيـارة . ولـكن قـبل مـجيئكم لـحيفا فـان حـضرة املـولـى يـدعـوكـم لـزيـارة املـراكـز الـبهائـيه فـى املـانـيا واملـرور عـلى 
الـنمسا ودول الـبلقان املـتواجـد فـيها حـالـيا عـدد مـن الـجامـعات الـفعالـه الـتى تـربـط غـرب اوربـا بشـرقـها . ان 
مـروركـم عـلى هـذه املـراكـز والـجالـيات سـيكون مـفيدا بـالنسـبة لـكم وسـيكون محـل تـشجيع وتـرغـيب االحـباء فـى 

هذه املراكز املنعزله ."  

وقد اضاف حضرة شوقى افندى على نفس الرسالة الكلمات التاليه :
زميلتى العزيزه :

يـطيب لـى ان ارحـب بـكم شـخصيا ومـن كـل قـلبى لـزيـارة االراضـى املـقدسـه لـوضـع جـبني الـشكر عـلى الـعتبة 
املـباركـه بـعد اداء كـل هـذه الخـدمـات الـرائـعه والـقيمه فـى امـريـكا واوربـا . امـا بـالنسـبة لـلذيـن طـلبت مـنى ان 

ادعو لهم ، فاننى اتضرع الى املولى عز وجل ان ينزل غمام رحمته وعنايته عليهم . اطمئنى .
اخوك الحقيقى – شوقى  

قـامـت مـارى مـاكـسويـل بـتنفيذ تـوصـية حـضرة ولـي أمـراهلل ، فـقد زارت كـل جـامـعة بـهائـيه فـى املـانـيا ، والـتقت 
مـع كـل فـرد أو مجـموعـة أو مـحفل بـعيد ، مـن الـشمال حـتى الـجنوب ومـن الشـرق الـى الـغرب . وبـعد سـنه مـن 
ذلــــك اخــــذت طــــبول الحــــرب تــــقرع مــــن كــــل حــــدب وصــــوب ، وكــــان مــــن املســــتحيل أن تــــسافــــر الــــى الــــبلقان او 
الـــنمسا ولهـــذا طـــلب حـــضرة شـــوقـــى افـــندى مـــنهم الـــسفر فـــورا الـــى االراضـــى املـــقدســـه . انـــها كـــانـــت نـــقطة 

تحول بالنسبة لهم .
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عــندمــا سجــلت مــى مــاكــسويــل وابــنتها اســمائــهما فــى سجــل الــزائــريــن لــحيفا فــى يــوم 12 كــانــون الــثانــى / 
يــنايــر 1937 فــتح فــصل جــديــد مــن حــياة مــارى مــاكــسويــل . كــانــت مــارى قــد انتهــت مــن تــدريــبها وتــعليمها 
الــروحــانــى ومــرت بــاالمــتحانــات االلــهيه وخــرجــت مــنها بــنجاح . وفــى هــذه الــزيــارة قــال حــضرة شــوقــى افــندى 
ملـى مـاكـسويـل بـان ابـنتها االن اصـبحت لـديـها " الـقاعـدة الـروحـانـيه الـتى يـمكن لـها أن تـكيّف وتـبنى نـفسها 

عليها " وطبقا ملا جاء فى مذكرات مى ماكسويل ، ذكر حضرة ولى امر اهلل بانها :
" لــديــها رؤيــة واضــحة وعــدالــة حــصينة وانــصاف جــيد . ان حــكمها وســلوكــها صــحيح ومــتني ، وهــو مــا عــبرّت 
عـــنه عـــندمـــا ســـألـــتها عـــن وجـــهة نـــظرهـــا حـــول الـــحكومـــة االملـــانـــية ، ولهـــذا عـــليك ان تـــكونـــى ســـعيده ومـــتفاءلـــه 
ومـطمئنة . تـذكـرى كـل مـا كـتبته لـك وملـارى عـن مسـتقبلها ، فـانـه سـيتحقق ويـنفذ . ان امـامـها سـنوات طـويـلة 

وستكونني انت وزوجك سعيدين وفخورين بها ." 
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الفصل الثانى - سنوات زواجها من حضرة ولى أمر اهلل

ان زيـارة الـعتبات املـقدسـة تـعتبر تجـربـة فـريـدة مـن نـوعـها لـكل زائـر لـها ، والجـلوس عـلى مـائـدة الـطعام مـع " 
ايــة اهلل عــلى االرض "  والتحــدث مــعه ومــحاورتــه واالســتماع الــى اجــوبــته هــى مــن الــنعم واآلالء الــتى ال تــعد 
وال تــحصى . امــا بــالنســبة ملــى ومــارى مــاكــسويــل فــان الــزيــارة بــالنســبة لــهما كــانــت شــرفــا كــبيرا ومــيزة غــير 
مـــتوقـــعة وومـــيضا ًمـــن الـــفضل االلـــهى بـــعد رحـــلة طـــويـــلة مـــن اوربـــا الـــتى كـــان يـــسودهـــا انـــذاك جـــو قـــاتـــم مـــن 
احــتمال نــشوب الحــرب فــيها .ان مــذكــراتــهم حــول زيــارتــهم لــالرض االقــدس كــانــت مــن بــني املــذكــرات االوســع 
انــتشارا بــني االحــباء انــذاك . كــانــت روحــيه خــانــم عــادة مــا تــقول بــان حــضرة شــوقــى افــندى كــان يــسمح لــها 
بــتسجيل مــذكــرات حــول أحــاديــثه وأقــوالــه فــى حــضوره وفــى مــساء الــيوم الــتالــى كــان حــضرة املــولــى يــصحح 
تـــلك املـــذكـــرات . وفـــى كـــل لـــيلة كـــانـــت األم وابـــنتها تـــراجـــعان املـــذكـــرات وتـــسأالن املـــولـــى أيـــة أســـئلة اضـــافـــية 
تــرغــبان بــها وبــالــتالــى تــكون مــذكــراتــهما صــحيحه تــمامــا . ان حجــم مــذكــرات مــاكــسويــل الــخاصــة بــزيــارتــهما 
لـــالراضـــى املـــقدســـة كـــبيره حـــيث ان الجـــزء الـــثانـــى مـــن هـــذه املـــذكـــرات وحـــده يـــقع فـــى 37 صـــفحة ويحـــمل 
مــالحــظة مــن الــسيدة روحــيه خــانــم الــتى كــتبت : " ان اعــداد الفهــرس وتــرتــيب املــواضــيع قــد أعــد مــن جــانــبى 

حتى يسهل البحث عن املواضيع  – روحيه ربانى ( ر.ر ) “ 

ومـع قـرب انـتهاء ايـام الـزيـارة جـاءت فـى احـد االيـام والـدة حـضرة شـوقـى افـندى الـى الـسيده مـى مـاكـسويـل 
وعــبّرت عــن رغــبة ابــنها بــاالقــتران مــع ابــنتها .  لــم تــكن مــارى تــعرف هــذا املــوضــوع لــعدة اســابــيع . وعــندمــا 
كـانـت روحـيه خـانـم تـتذكـر تـلك االيـام الـتى ال تـنسى كـانـت تـقول وعـيناهـا مـتألأله مـن الـفرح بـان حـضرة ولـى 
امـر اهلل وبـعد تـناول الـعشاء كـان يـعلّمها كـتابـة الخـط الـفارسـى حـيث كـان يـعطيها مجـموعـة مـن االقـالم مـع 
الــحبر واوراق خــاصــة ارجــوانــية الــلون وكــان يــدّربــها عــلى كــيفية رســم الخــط الــفارســى . كــما اعــطاهــا ايــضا 
مجـموعـة مـن االوراق لـكى تـقوم بـنسخ خـطوط الـكلمات املـكنونـه الـتى قـام بـكتابـتها الخـطاط الـشهير مـشكني 
قـــلم بـــثالثـــة أشـــكال مـــختلفة . وخـــالل الـــسنوات االولـــى مـــن وجـــودنـــا فـــى حـــيفا اطـــلعتنى روحـــيه خـــانـــم ومـــعى 
زوجــى ( عــلى نــخجوانــى ) عــلى اوراق تــحتوي عــلى الخــط الــرائــع لــحضرة شــوقــى افــندى والــذى طــلب مــنها 
نـسخها . ثـم قـالـت لـنا روحـيه خـانـم : " لـم يـمكننى أبـدا ان اكـتب مـثل هـذا الخـط الـرائـع وعـندمـا كـنت اصـل 
الـى اخـر الجـمله كـان طـول السـطر عـلى االقـل ضـعف طـول الخـط االصـلى . " ثـم اضـافـت بـابـتسامـة رقـيقه : 

" اعتقد ان حضرة شوقى افندى اراد عذرا لكى يمضى وقتا اطول معى حتى يتعرّف عليّ بشكل 
افضل .”

كــان الــفصل ربــيعا فــي ذلــك الــوقــت مــن الــسنة وقــد اكتســت اشــجار ( املــيموزا )  Mimosa  بحــلة كــامــلة مــن 
االزهـار الـذهـبية وقـد تـذكـرت روحـيه خـانـم تـلك االيـام عـندمـا جـاءت الـيها االخـت الـصغرى لـحضرة ولـى امـراهلل 
وقـالـت لـها : " ان املـولـى يـريـد مـقابـلتك فـى غـرفـته " لـم يـرد عـلى خـاطـرهـا مـا سـينتج عـنه ذلـك الـلقاء ، ولـكن 
عــند خــروجــها مــن مــنزل الــزائــريــن وفــى طــريــقها قــطفت ورده صــغيره مــن اوراد   Mimosa واخــذتــها مــعها 
لـــتقديـــمها ملـــوالهـــا املـــحبوب . وفـــى ذلـــك الـــيوم وفـــى ذلـــك الـــلقاء اعـــرب حـــضرة شـــوقـــى افـــندى لـــها عـــن رغـــبته 
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بـالـزواج . وعـادة مـا كـانـت تـقول روحـيه خـانـم : " كـنت وحـيدة مـع شـوقـى افـندى ملـدة خـمس عشـرة دقـيقه فـقط 
قبل أن يطلب يدي  .” 

تــم الــزواج يــوم 24 اذار / مــارس عــام 1937م فــى حــيفا وبهــذه املــناســبة مــنح حــضرة املــولــى اســم ( روحــيه 
خـانـم ) لـها . وفـى رسـالـة ملـى مـاكـسويـل مـؤرخـة 28 ايـلول / سـبتمبر 1938م الـى صـديـقتها الـعزيـزه لـينورا 
هـولـزابـل ( ارمسـترونـغ )  Leonora Holsapple  تـعطينا مـى بـعض املـالمـح عـن هـذا الحـدث الـفريـد حـيث 

ذكرت : 
" كــما كــان مــتوقــعا ، فــان زواج حــضرة ولــى امــراهلل كــان بــسيطا وبــعيدا عــن ايــة تجــّمالت وشــئون ظــاهــريــة 
ولــكنه كــان فــى غــايــة الجــمال والــبساطــة . بــعد عــدة اســابــيع مــن ورودى ومــعى روحــيه خــانــم الــى حــيفا اخــذ 
حـــضرة ولـــى امـــراهلل وبـــكل لـــطف ودمـــاثـــة بـــتعليمها الـــلغة الـــفارســـية وكـــان يـــبذل عـــنايـــة خـــاصـــة فـــى تـــدريـــبها 
وتـعليمها  ……  بـعد ذلـك وطـبقا لـعادات الشـرقـيني دار حـديـث بـينى وبـني والـدتـه ( ضـيائـيه خـانـم ) وبسـريـة 
تـامـه حـول رغـبة حـضرة ولـى امـراهلل فـى الـزواج ولـكن ابـنتى لـم تـكن عـلى عـلم بهـذا الـوضـع عـلى االطـالق اال 
بــعد اســبوع او اســبوعــني عــندمــا اخــذتــها االخــت الــصغرى لــحضرة املــولــى الــى مــحضره املــنير . اهلل وحــده 
يـــعلم مـــا حـــدث فـــى ذلـــك الـــلقاء . ولـــكن قـــام حـــضرة شـــوقـــى افـــندى بـــمساعـــدتـــها ومـــؤازرتـــها فـــى هـــذا الحـــدث 
االهــــم فــــى حــــياتــــها . لــــقد كــــان صــــعبا عــــلى املــــرء ان يتحــــمل كــــل ذلــــك وهــــى الــــتى كــــانــــت تــــكن كــــل االحــــترام 
والـــتقديـــر ملـــوالهـــا الـــعظيم الـــذى كـــان ايـــة اهلل عـــلى االرض وتـــحترمـــه الـــى حـــد الـــعبادة . وفـــى يـــوم 24 اذار / 
مـارس ركـب حـضرة ولـي أمـراهلل سـيارتـه ومـعه روحـيه خـانـم وقـامـا بـزيـارة الـروضـة املـباركـه لـحضرة بـهاء اهلل . 
وفــى ذلــك املــكان املــقدس قــام بــتالوة دعــائــني داخــل غــرفــة الــضريــح املــقدس وكــانــا وحــيديــن ثــم قــال لــروحــيه : 
هــذا هــو حــقيقة الــزواج . وعــندمــا رجــعا اخــذتــهما والــدة حــضرة املــولــى الــى غــرفــة الــورقــة املــباركــه الــعليا  … 
ومـن ثـم جـاء بـاقـى اعـضاء االسـرة وهـنئوا وبـاركـوا بـل واحـتضنوا الـعروسـني وبـعد ذلـك ثـم الـتوقـيع عـلى وثـيقة 
عـــقد الـــزواج ثـــم ذهـــب حـــضرة شـــوقـــى افـــندى بـــرفـــقة زوجـــته الـــغربـــيه الـــى بـــيت الـــزائـــريـــن ، وجـــاء دورنـــا لـــكى 
نـباركـهم ونـحتضنهم وقـد عـمت الـفرحـه جـميع الـحاضـريـن ، مـا جـرى كـان حـلما اكـثر مـنه حـقيقة . ان مـحبة 
ولـطف حـضرة ولـى امـر اهلل فـى حـقها وعـطفه ومـعرفـته لـها كـانـا مـن الـعوامـل الـتى ادت الـى نـموهـا وتـطورهـا 
بــصورة تــدريــجيه . عــزيــزتــى لــينورا : عــلى الــرغــم مــن عــظم حجــم االمــتحانــات وصــعوبــة تــصورهــا فــان روحــيه 

وبالحفظ والحماية االلهية اخذت تصل بالتدريج الى ذلك املقام الذى قدره اهلل لها . “

عــندمــا كــانــت روحــيه خــانــم تتحــدث عــن زواجــها فــى عــدة مــناســبات وكــما ذكــرت فــى      كــتابــها ( الــجوهــرة 
الــفريــدة )The Priceless Pearl   : " ذهــبت مــع حــضرة شــوقــى افــندى الــى الــبهجى مــرتــديــة ثــيابــا ســوداء خــاصــة 
بهـــذه املـــناســـبة مـــا عـــدا الـــقميص الـــذى كـــان لـــونـــه أبـــيضا ً وهـــذا الـــلبس كـــان ســـائـــدا بـــني الـــنساء الشـــرقـــيات 
انـذاك وهـو الـلبس الـذى عـادة مـا كـانـت تـرتـديـه املـراة الشـرقـية فـى الـشارع وعـادة مـا كـان بـالـلون االسـود ." 
امــا الــخاتــم فــقد كــان خــاتــم االســم االعــظم عــلى شــكل قــلب وقــد اهــداهــا حــضرة املــولــى يــوم ان تــقدم بــطلب 
يــدهــا . وقــد طــلب مــنها حــضرة ولــى امــراهلل ان تــضعه فــى ســلسلة وتــضعها حــول عــنقها . وفــى يــوم الــزواج 
وفـى مـقام حـضرة بـهاء اهلل قـام املـولـى بـوضـع نـفس الـخاتـم فـى يـدهـا . ان هـذا الـخاتـم كـان مهـداة مـن قـبل 
حـضرة الـورقـة املـباركـه الـعليا الـيه وفـى وقـت الحـق قـامـت روحـيه خـانـم بـعمل خـاتـم مـشابـه لـه واهـدتـه الـى ولـى 
امــرهــا املــحبوب . ان هــذيــن الــخاتــمني كــانــا بــالــيد عــندمــا تــوفــيا و دفــنا مــعهما . وفــى يــوم الــزواج وبــعد تــالوة 
االيــتني وفــى غــرفــة الــورقــة املــباركــة الــعليا قــامــت والــدة حــضرة شــوقــى افــندى بــوضــع يــد روحــيه خــانــم عــلى يــد 
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ابـنها طـبقا لـعادات وتـقالـيد االيـرانـيني ( دسـت بـدسـت ) . ان شـهود عـقد الـزواج كـانـا والـد والـدة حـضرة ولـى 
امر اهلل .

وعــادة مــا كــانــت تتحــدث روحــيه خــانــم عــن تــلك الــليلة املــباركــة وتــقول ان والــديــها كــانــا حــاضــريــن عــلى مــائــدة 
الـعشاء ولـم يـكن يـختلف عـن بـاقـى االيـام . وبـعد الـعشاء نـهض حـضرة شـوقـى افـندى وغـادر املـكان . تـقول 
روحـيه خـانـم : " لـقد اتـبعته الـى مـنزل حـضرة عـبد الـبهاء عـبر الـشارع ومـن ثـم الـى غـرفـته الـعلويـه مـن خـالل 

الساللم ." وكان فوجيتا الخادم البهائى اليابانى سبق ان اخذ حقائبهما الى غرفة املولى .
انتشـــر خـــبر هـــذا االقـــتران املـــبارك فـــي شـــرق وغـــرب الـــعالـــم الـــبهائـــى . وقـــامـــت والـــدة حـــضرة شـــوقـــى افـــندى 
بــارســال بــرقــيات الــى املــحفل الــروحــانــى املــركــزى اليــران واملــحفل الــروحــانــى املــركــزى لــلواليــات املتحــده وكــندا 
وبــتوقــيعها ولــكن كــان حــضرة املــولــى قــد صــاغ جــملها وعــباراتــها . وفــى الــبرقــية املــرســلة الــى احــباء الــغرب 

بتاريخ 27 اذار/ مارس 1937 جاء ما يلى :

" يــرجــى ابــالغ املــحافــل الــروحــانــيه عــن زواج حــضرة ولــى امــراهلل . ان هــذا الشــرف الــعظيم قــد اخــتصه اهلل 
بـخادمـة حـضرة بـهاء اهلل روحـيه خـانـم أي االنـسه مـارى مـاكـسويـل . ان الـوحـدة واالتـحاد بـني الشـرق والـغرب 

املعلن فى الدين البهائى قد استحكمت ."  
  ( التوقيع ) ضيائيه  – والدة شوقي أفندي 

جــوابــا عــلى تــهنئة املــحفل الــروحــانــى املــركــزى لــلواليــات املتحــدة وكــندا ارســل حــضرة شــوقــى افــندى الــبرقــية 
التاليه :

"  لــــقد تــــأثــــرت مــــن رســــالــــتكم . ان مــــؤســــسة واليــــة امــــر اهلل الــــتى تــــعتبر حجــــر الــــزاويــــة لــــلنظام االدارى ألمــــر 
حـضرة بـهاء اهلل واملـرتـبطه شـرفـا وفخـرا بـمؤسـسى الـديـن الـبهائـى قـد تـم تـعزيـزهـا االن مـن خـالل ارتـباطـها 
بــالــغرب وعــلى االخــص مــع احــباء امــريــكا الــذيــن ذكــر دورهــم الــروحــانــى فــى تــطويــر الــنظام الــعاملــى لــحضرة 
بــهاء اهلل . مــن جــانــبى ، اهــنأ الــجامــعة الــبهائــيه االمــريــكيه عــلى هــذا االرتــباط الــوثــيق والــهام بــمؤســسة واليــة 

امر اهلل . “

كما قامت مجلة ( كازيت )  The Gazette  الصادرة فى مونتريال بنشر الزواج ، فقد كتبت ما يلى :
"  اعـلن يـوم السـبت زواج االنـسة مـارى مـاكـسويـل االبـنه الـوحـيده لـلسيد والـسيدة ولـيام سـاثـرالنـد مـاكـسويـل 
مـن سـكان مـونـتريـال الـى شـوقـى افـندى ربـانـى ولـي أمـر الـديـن الـبهائـى وذلـك فـى مـديـنة حـيفا بفلسـطني . ان 
الــعروســني ســيعيشان فــى حــيفا وهــو مــركــز ديــنهم . ان الــعريــس هــو حــفيد الــسيد عــبدالــبهاء عــباس و حــفيد 

إبن بهاء اهلل مؤسس الحركه البهائيه واملنظم ملبادئها .”

كـــما اتـــذكـــر شـــخصيا عـــندمـــا كـــنت طـــفله فـــى طهـــران ، كـــم كـــان االحـــباء ســـعداء مـــن هـــذا الـــخبر وكـــم كـــانـــت 
املــوائــد الــتى فــرشــت فــى شــتى انــحاء الــجامــعه الــبهائــيه ســخيه ومــمتده فــالجــميع كــانــوا مســروريــن وفــرحــني . 

وكأنهما قصة خيال وقد تحققت .
ولـكن هـذه الـقصة كـانـت لـها مـحورا ً اخـرا ًمـع روحـيه خـانـم . فـالـفتره الـتى اعـقبت زواجـها كـانـت فـتره تـدريـب 
ولــم تــكن سهــله . وعــلى الــرغــم مــن ان الــظروف كــانــت مــواتــيه ولــكنها كــانــت صــعبة عــليها وعــلى نــفسيتها . ان 
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الـبعد عـن الـوالـديـن ملـسافـة طـويـلة وتـوديـع الـحياة االعـتياديـة فـى مـونـتريـال واملجئ الـى مـنزل شـرقـى والـعيش 
تـحت سـقف واحـد مـع اقـربـاء واعـضاء اسـرة واحـدة كـان صـعبا عـلى هـذه الـشابـة الـتى تـرعـرعـت فـى الـغرب 
وتـنّعمت بـدرحـة مـعينه مـن الحـريـة الـتى كـانـت غـير مـعتادة حـتى فـى الـغرب انـذاك . وعـلى الـرغـم مـن طـبيعتها 
املـرحـه وتـفاؤلـها الـدائـم فـال شـك انـها افـتقدت والـديـها بـشكل كـبير اثـناء الـسنوات االولـى مـن زواجـها . جـاء 

فى رسالة منها اليهما ما يلى :

" ان مـحبتكما وقـدرتـكما وشـجاعـتكما قـد سـاعـدتـنى بـدرجـة ال يـمكنكما تـصورهـا   … لـقد تـعلمت بـأن اكـون 
سـعيده حـتى أسـيطر عـلى االمـواج الـتى تـحيطنى . وعـندمـا يـكون الـجو هـادئـا انـظر اطـرافـى واسـتمتع بـما 

اشاهده ولكن عندما يأتى املوج، اقاومه بشده واتغلب عليه ."

فـــى الـــبدايـــة كـــانـــت الـــبيئة صـــعبة عـــليها نـــظرا لـــعدم مـــعرفـــتها الـــلغة الـــفارســـيه . وعـــلى الـــرغـــم مـــن ان جـــميع 
اعـضاء اسـرة حـضرة عـبد الـبهاء كـانـوا يتحـدثـون الـلغة االنجـليزيـة فـان الحـديـث كـان يـدور بـينهم بـالـفارسـيه . 
ومـن الـطبيعى عـندمـا كـان يـدار حـديـث او تـقال نـكته فـانـها لـم تـكن تـفهم مـا يجـرى وكـانـت تـشعر بـالـوحـدة ، 

ولوال عشقها ومحبتها ملوالها املحبوب حضرة ولى امر اهلل لشعرت بااللم واالسى .

ولـكن كـانـت هـناك امـتحانـات اكـثر شـدة مـن كـونـها وحـيده او كـونـها فـى بـيئه جـديـده تـختلف ثـقافـيا وحـضاريـا 
عـن بـيئتها، هـذه االمـتحانـات كـانـت بـانـتظار هـذه الـشابـه الـبسيطه والـعروسـه ذات الـقلب املـفتوح . إن طـبيعة 
روحـية خـانـم كـانـت الحـريـة وعـدم الـتشكيك فـى االخـريـن وقـد جـاءت الـى اسـرة حـضرة شـوقـى افـندى بـكل مـا 
تـكن مـن مـحبة واحـترام الـى هـذه الـعائـله املـباركـه . ولـكنها عـانـت مـن صـدمـات شـديـده بـعد زواجـها ، وخـاصـة 
ان هــذه املــعانــاة جــاءت مــن اعــضاء االســرة املــباركــه املــحيطني بــها ، وقــد عــرفــت بــان هــناك خــصومــه شــديــدة 
مــن داخــل االســرة نــحو مــركــز امــر اهلل . وعــادة مــا كــانــت روحــيه خــانــم تتحــدث عــن تــلك االيــام بــألــم وحســرة 
شــديــدة . وقــد ســمعتها مــرات عــديــدة تــقول : " عــندمــا كــنت اشــاهــد أشــجار الــسنديــان تــتساقــط الــواحــدة تــلو 
االخــرى ، كــنت أبــكي وأقــرأ الــدعــاء واملــناجــاة لــنفسى ، حــيث لــم اكــن ســوى نــبتة ضــعيفة ."  فــفى الــسنوات 
االولـــى مـــن زواجـــها بـــدأت اعـــضاء االســـرة املـــباركـــه تـــنقض عهـــد اهلل ومـــيثاقـــه وتـــسقط مـــن الشجـــره املـــباركـــه 
الــــواحــــد بــــعد االخــــرى وقــــد ســــقط افــــنان واغــــصان الســــدرة االلــــهيه ونــــقض أفــــراد الــــعائــــلة املــــباركــــة عهــــد اهلل 
املـــتني . ان الجـــميع قـــد انحـــرف عـــن الـــصراط املســـتقيم وظـــلت هـــى وحـــدهـــا فـــى ذلـــك الـــبيت بـــجانـــب زوجـــها 

العزيز الذى كما قالت عنه : " لقد وضعنى شوقى افندى تحت ظل حفظه وحمايته .”

قـالـت لـى روحـيه خـانـم بـانـها قـد عـانـت الـكثير خـالل الـسنه االولـى مـن زواجـها لـدرجـه انـه فـى يـوم مـن االيـام 
وقـفت عـلى شـرفـة غـرفـتها وبـكل أسـى قـالـت لـنفسها : " لـقد بـلغ االمـر نـهايـته ." ان تـصورهـا الـرقـيق جـعلتها 
تـتصور نـفسها تـمسك بـالـحبل وتـكون هـى فـى نـهايـته ، ولـكن حـس الـفكاهـه وتـفكيرهـا املـنطقى ذكـرّتـها بـأن : 
" نــعم انــت االن فــى نــهايــة املــطاف ، ال تســتطيعني الهــبوط اكــثر مــن ذلــك ولــكن تســتطيعني الــصعود ." مــنذ 

ذلك الحني ، وهي تقول انها لم تصل الى نهاية املطاف أبدا ولكنها اخذت بالصعود والتسلق دائما .
لــقد اصــبحت الــدرع الــواقــى لــحضرة ولــي أمــراهلل وحــصنه املــتني فــى تــلك االيــام الــحالــكة الــتى ســادت فــيها 
الـتشنجات فـى عـائـلة حـضرة عـبد الـبهاء . كـانـت هـناك ايـام لـم يـكن بـاسـتطاعـة حـضرة شـوقـى افـندى ان يـثق 
بــأى شــخص مــن عــائــلته بــأن يــكون وحــيدا مــع الــزائــريــن االيــرانــيني وذلــك خــوفــه مــن بــثهم لــسمومــهم وكــالمــهم 
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السـلبى لـلزائـريـن . وكـان عـادة مـا يـطلب مـن روحـيه خـانـم ان تجـلس مـعهم . قـالـت لـى روحـيه خـانـم مـرة بـانـها 
كــانــت مــريــضة وتــعانــى مــن الــيرقــان وارتــفعت درجــة حــرارتــها واصــبح لــونــها اصــفرا فــاتــحا ، وعــلى الــرغــم مــن 
ذلــك ارســلها شــوقــى افــندى الــى الــطابــق الــسفلى لــكى تجــلس مــع الــزائــرات االيــرانــيات ، ولــم تــغادر املــكان 
حـــتى مـــغادرة اخـــر زائـــرة . وكـــان حـــضرة ولـــى امـــر اهلل ايـــضا حـــريـــصا عـــلى ضـــرورة مـــشاركـــه االحـــباء فـــى 
جـميع جـلسات االيـام املحـرمـه وكـان يـقول لـروحـيه خـانـم بـانـها ولـو شـعرت بـالـتعب واملـرض فـان مـشاركـتها فـى 
الجــلسات ســوف يــكون الــعالج الــشافــى لــها نــظرا الن جــلسات االيــام املحــرمــه تــعقد بــاســم الــرمــوز املــقدســة 
لــلديــن الــبهائــى . وخــالل هــذه الــفتره املــضطربــة وفــى أحــد االيــام قــطع حــضرة ولــى امــر اهلل حــديــثها واشــار 
الـى يـد روحـيه خـانـم وقـال لـها : " ان مـصيرك فـى راحـة يـدك " . كـان ذلـك صـدمـة لـها ، ولـكنها ادركـت بـانـها 
ســـتكون مـــعرّضـــة لـــالمـــتحانـــات . وكـــانـــت عـــادة مـــا تـــقول : " عـــندمـــا تـــزوجـــنى شـــوقـــى افـــندى شـــعرت بـــاالمـــان 
والــغبطة وفــكرت بــأنــى يــجب أال اكــون قــلقه بــعد الــيوم حــيث ان مــصيرى فــى يــده ، ولــكن عــندمــا قــال لــى بــان 

مصيرى فى يدى ادركت حقيقة كالمه." ودوما ما كانت تضحكنا عندما تسرد لنا هذه الحكاية الجاده .
إن ثـــبوتـــها عـــلى العهـــد واملـــيثاق كـــان دلـــيال واضـــحا ًعـــلى عـــمق ايـــمانـــها ، وكـــان ذلـــك أعـــظم حـــمايـــة لـــها اثـــناء 
الــــسنوات االولــــى مــــن زواجــــها ، كــــما كــــان الــــدرع الــــواقــــى لــــها الــــذى حــــفظ روحــــها خــــالل ســــنوات حــــياتــــها 
الـطويـله . بـعد سـنه مـن زواج روحـيه خـانـم ، كـتبت الـسيدة مـى مـاكـسويـل عـدة رسـائـل الـى صـديـقتها الـشابـه 

ماريون هولى ( هوفمان )  M arion Holley   وتنقل فيها كلمات ابنتها حيث ذكرت :

" تـقول ( روحـيه خـانـم ) ان اعـظم عـطيه لـلمؤمـن هـو االيـمان ذاتـه ، انـه اعـظم مـن الـعقل والـصفات وبـواسـطته 
نســبح او نــغرق ، نــحيا او نــموت وهــو تــقريــبا الســبب الــوحــيد النــجازاتــنا وحــياتــنا االبــديــة     … " وتــضيف 
روحـــيه : " لـــقد تـــعلمت بـــان قـــوة الـــعقل واملـــنطق هـــو خـــطأ ولهـــذا يـــجب االعـــتماد عـــلى االيـــمان . االيـــمان هـــو 

اساس حياتى وهو املعني واملسلى لوجودى وقاعدة صفاتى ومميزاتى الجديده ."
وقـــد يـــكون الـــشعر الـــتالـــى بـــعنوان " هـــذا هـــو االيـــمان " الـــذى كـــتبته فـــى الـــرابـــع مـــن شهـــر نـــيسان مـــن عـــام 

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 )

اشــارت روحــيه خــانــم ولــعدة مــرات خــالل ســنوات حــياتــها االخــيرة الــى ان مــن االســباب الــتى جــعلت حــضرة 
شــوقــى افــندى يــختارهــا زوجــة لــه هــو كــونــها ابــنة مــى مــاكــسويــل . وقــد ســمعت ذلــك مــنها مــرارا بــأن حــضرة 
املــولــى قــد قــال لــها ذلــك عــدة مــرات . فــى الــواقــع فــإن كــلمات حــضرة املــولــى هــذه تــأكــد هــذه الــحقيقة ويــمكن 
اعـتبارهـا احـد اسـباب االيـمان الـثابـت واملـتني لـروحـيه خـانـم . وقـد كـتبت مـى مـاكـسويـل الـعبارات الـتالـيه نـقال 

عن حضرة ولى امراهلل :

" انــها تشــّربــت الــروح الــبهائــيه ، وال يــمكن لــها ان تخــلط املــواضــيع او يــتشوش ذهــنها مــن االفــكار الــدخــيله 
عــلى االمــر املــبارك  … هــذا كــله مــن فــضل تــأثــيرك ، ال تــتصورى مــدى مــا تــعكسه مــارى مــن روحــك ، انــها 

تكرّس ُجّل حياتها لالمر االلهى ومرتبطه به بشده . “

بـعد سـنة مـن زواجـها ، ارسـلت روحـيه خـانـم رسـالـة الـى والـدتـها قـالـت فـيها : " لـو سـألـنى  اى شـخص عـن 
عـــنوان حـــياتـــى فـــأقـــول : شـــوقـــى افـــندى ." يـــبدو واضـــحا مـــن هـــذه الجـــمله ان قـــلبها وروحـــها قـــد اســـتسلمتا 

ملصيرها املحتوم وان مهمتها تتطلب انضباطيه شديدة .
وعـــلى الـــرغـــم مـــن ان ايـــمانـــها الـــثابـــت كـــان مـــودعـــا فـــيها مـــنذ والدتـــها ، وان حـــبّها الـــذى كـــان يـــلهمها قـــد نـــما 
وتـرعـرع فـيها مـنذ صـباوتـها ، وان دراسـتها املتشـتته الـتى بـدت وكـأنـها لـم تـكن كـافـيه ملسـتقبل عـظيم كهـذا ، 
ولـكن فـى ظـل تـاثـير وتـوجـيه حـضرة ولـي أمـراهلل اخـذت بكسـب الـكماالت املـعنويـة واملـعلومـات املـختلفه بـارادة 
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قـــويـــة . ال شـــك بـــان الـــسيده مـــى مـــاكـــسويـــل قـــد شـــعرت بـــالفخـــر واالعـــتزاز عـــندمـــا اســـتلمت الـــرســـالـــة الـــتالـــيه 
املــــؤرخــــه 25 شــــباط / فــــبرايــــر 1939م مــــن حــــضرة ولــــى امــــر اهلل : " ان صــــحة مــــارى جــــيدة وهــــى حــــالــــيا 

مشغوله بدراسة االنجيل واعتبر ذلك ضرورة العمالها املستقبلية .”

وعــادة مــا كــانــت روحــيه خــانــم تــروى لــنا قــصة ظــريــفة حــول هــذا املــوضــوع فــيما يــختص بــدراســتها لــالنــجيل . 
فـــى يـــوم مـــن االيـــام واثـــناء حـــديـــثها مـــع حـــضرة شـــوقـــى افـــندى قـــالـــت لـــه : " لـــم أقـــرأ االنـــجيل أبـــدا " تـــعجب 
حــضرة املــولــى مــن هــذه االجــابــه وقــال : " لــقد حــان الــوقــت لــقراءتــه " ومــن ثــم اعــطى تــوجــيهات صــارمــة لــها 
لــكيفية دراســة االنــجيل . وقــد اخــتتمت روحــيه خــانــم الــروايــة بــقولــها : " بــعد ذلــك قــرأت ودرســت االنــجيل بــدقــة 
وعـــنايـــة ومـــن ثـــم اشـــتريـــت نـــسخة مـــن الـــقران الـــكريـــم وقـــرأتـــه مـــن الـــصفحة االولـــى حـــتى آخـــره قـــبل ان يـــعلم 
حــضرة املــولــى بــانــنى لــم اقــرأ الــقرآن ايــضا . "  فــى الــواقــع ، ان حــضرة ولــى امــر اهلل لــم يــكن مجــرد عــنوان 
حــياتــها وانــما مــعلمها الــكبير . ومــن طــباع روحــيه خــانــم انــها كــانــت مــعلمه لــنفسها وتــفضل ان تــعلم نــفسها 
بـدال مـن تـلقى الـتعليمات مـن االخـريـن وهـى عـادة كـثيرا مـا طـبقتها فـى حـياتـها ، ولـكن كـان حـضرة شـوقـى 
افـندى مـعلمها الـرئـيسى . وفـى ذات الـوقـت بـدأت روحـيه خـانـم بـتعلم الـلغة الـفارسـيه بجـديـه تـامـه . وقـد قـالـت 
لـــنا روحـــيه خـــانـــم عـــدة مـــرات بـــان حـــضرة املـــولـــى قـــال لـــها فـــى أحـــد املـــرات : " انـــنى شـــاهـــد بـــان كـــل الـــلغه 

الفارسيه التى تعلمتيها كان من نفسك ومن دون مساعدة أحد .”

مـــن الخـــدمـــات املـــمتازه والـــقيّمه لـــروحـــيه خـــانـــم اثـــناء زواجـــها الـــذى امـــتد نـــحو عشـــريـــن ســـنه هـــى أن تـــصبح 
ســــكرتــــيرة لــــحضرة ولــــي أمــــراهلل املــــحبوب . لــــقد أخــــذت هــــذه الــــوظــــيفه عــــلى عــــاتــــقها مــــباشــــرة بــــعد زواجــــها 
واصـــبحت الـــسكرتـــيره الـــرئـــيسيه لـــلمراســـالت االنجـــليزيـــة مـــنذ عـــام 1941م . ويـــبدو ان أول رســـالـــة كـــتبتها 
بــالــنيابــة عــن حــضرة شــوقــى افــندى كــان مــخاطــبا لــوالــدتــها وقــد ذيــلت تــلك الــرســالــة بــفقرتــني بخــط يــد حــضرة 
املـولـى . ان ذلـك يـدل عـلى مـدى الـترابـط الـذى كـان مـوجـودا فـى تـلك الـعائـله ومـدى الـتزامـهم بـاالمـر املـبارك . 
جـاء فـى الـفقرة االولـى مـن حـاشـية تـلك الـرسـالـه بخـط يـد مـن حـضرة ولـى امـراهلل الـى الـسيده مـى مـاكـسويـل 

ما يلى :

" ان الـــعالقـــة الـــتى كـــانـــت وثـــيقه بـــيننا قـــد اســـتحكمت االن واشـــعر بـــان الخـــدمـــات الـــتى يـــمكن ان تـــقدمـــيها 
نــتيجه لهــذه الــعالقــة الجــديــده ســتؤدى الــى اقــترابــى الــيك بــشكل اكــبر وتــجعلنى اســتطيع مــساعــدتــك بــشكل 

مؤثر من خالل ادعيتى ومناجاتى ." اما الفقرة الثانيه فقد جاء فيها :

" يــرجــى ابــالغ الــسيد مــاكــسويــل بــخالــص تــحياتــى ومــحبتى وانــى امــل كــثيرا بــانــه مــن خــالل الــتعاون مــعكم 
يــمكنه مــن تــوســيع دائــرة فــعالــياتــه الــتبليغيه فــى كــندا ومــن ثــم تــمهيد الــطريــق أليــة خــدمــات عــاملــيه يــرغــب فــى 

ادائها باملستقبل ".

وفـى الـرسـالـة الـثانـيه الـتى كـتبتها روحـيه خـانـم بـالـنيابـة عـن حـضرة ولـي أمـراهلل الـى والـدتـها ، كـتب حـضرتـه 
فى حاشيه تلك الرسالة ما يلى :
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" ان مـــارى فـــى صـــحة جـــيده وحـــياتـــها الـــروحـــانـــيه فـــى تـــقدم ونـــمو جـــيد وهـــى مـــشغولـــة فـــى كســـب الـــفضائـــل 
والـــكماالت االنـــسانـــيه الـــتى ســـتعود عـــليها بـــالـــفائـــدة مـــن اجـــل انـــجاز املـــهام الـــعالـــيه والـــرفـــيعه الـــتى تـــسعى 

جاهدة لتحقيقها .”

وقــد تــمت املــحافــظة عــلى الــعالقــة الحــميمه بــني روحــيه خــانــم ووالــديــها رغــم االنــفصال ُوبــعد املــسافــة . وبــعد 
وصــول الــتوجــيه الــسابــق مــن حــضرة شــوقــى افــندى ، كــانــت روحــيه خــانــم تــقول بــأن الــنعم والــبركــات الــناتــجه 
مـــن خـــدمـــات أيـــا مـــنهم ألمـــر اهلل تـــخّصهم جـــميعا وتـــعود فـــائـــدتـــها عـــلى جـــميع افـــراد الـــعائـــله . وفـــى احـــدى 
رســائــلها االولــية لــوالــدهــا عــندمــا كــان مــريــضا اشــارت الــى عــمق الــروابــط الــتى تجــمعهما بــروح مــن املــزحــة 

والفكاهة ، ولكنها كانت تخفى االمها وقلقها حيث ذكرت : 

" والـدى الـعزيـز ، بـالنسـبة لـلوظـيفة املـقدسـة املـلقاة عـلى عـاتـقكم ، عـليكم ان تـسعوا جـاهـديـن لـلمحافـظة عـلى 
صحتكم الن من خالله ، ومن خالل خدمتكم لالمر املبارك تصبحون مساعدين ومؤازرين لى .”

كـــانـــت روحـــيه خـــانـــم تـــحترم وتبجّــــــل والـــدتـــها دومـــا ً وتـــتمنى رؤيـــتها دائـــما ً . وبـــعد ســـنتني مـــن زواجـــها وفـــى 
ديــسمبر مــن عــام 1939م اشــارت مــى مــاكــسويــل الــى هــذه الــعالقــه الــقريــبه بــينهما والــتى تــعززت مــن خــالل 

خدمة أمراهلل على الرغم من البعد الظاهرى بينهم بالرسالة التاليه :

" … ان ايـمانـها الـراسـخ وشـجاعـتها الـتامـه ، ونـظرتـها الـعميقه الـى املـعنى الـحقيقى لـلحياة والـى الـثمرات 
االبـــديـــة الـــناتـــجه مـــن االالم ومـــصاعـــب البشـــريـــة تـــشير بـــكل وضـــوح الـــى قـــوة وعـــظمة شـــخصيتها    … انـــها 
تــــسير فــــى طــــريــــق الــــنور وهــــى واحــــدة مــــن الــــشخصيات الــــنادرة الــــتى حــــقا وصــــلت الــــى اعــــلى مــــرتــــبة فــــى 
حــياتــها . انــنى ومــن مــنطلق حــبى الــعميق لــلديــن الــبهائــى ومــن حــبى الــكبير       لــها ( روحــيه ) واحــساســي 

بان اكون الئقة لها فقد قررت الذهاب الى امريكا الجنوبيه لتبليغ       امر اهلل .”

وبـناء عـليه فـقد قـررت مـى مـاكـسويـل الـقيام بهـذا الـعمل الـفدائـى الـكبير .  وقـامـت بـالـرحـالت الـتبليغيه حـتى 
تـليق بـمكانـة ابـنتها الـعزيـزه الـتى كـانـت تـفتقدهـا كـثيرا . لـقد كـان عـمرهـا سـبعني سـنة مـع صـحة سـيئة وقـلب 
ضــعيف . وصــلت مــديــنة بــيونــس ايــرس فــى نــهايــة شهــر شــباط ( فــبرايــر ) وبــرفــقتها إبــنة اخــيها جــني بــولــز . 

وفى اليوم التالى املوافق االول من شهر اذار ( مارس ) من عام 1940م توفيت على اثر سكتة قلبية .

ان خــــبر وفــــاة الــــسيده مــــى مــــاكــــسويــــل فــــى االرجــــنتني كــــان لــــه ابــــلغ االثــــر فــــى نــــفسية روحــــيه خــــانــــم وكــــان 
كــالــصاعــقة عــليها . وقــد كــررت هــذه الــقصة فــى كــيفية ســماعــها لــلنبأ مــن حــضرة ولــى امــر اهلل ، حــيث تــلقى 
حــضرتــه فــى ذلــك الــيوم اربــع بــرقــيات وقــد اخــذتــهم روحــيه خــانــم الــى حــضرة املــولــى وقــام بــفتحهم ، ومــن ثــم 
نـــظر الـــيها بـــعينني مـــليئتني بـــاملـــحبة والـــشفقه والـــصدمـــه .  قـــالـــت روحـــيه خـــانـــم بـــان الـــنظرات قـــد افـــزعـــتها ، 
واخـــذت تـــبتعد حـــتى وصـــلت الـــى الـــحائـــط . واضـــافـــت بـــانـــها ارادت ان تـــخترق ذلـــك الـــحائـــط نـــتيجة الـــخوف 
الــذى ارتــابــها مــن نــظرات مــوالهــا الــعزيــز . اقــترب مــنها حــضرة شــوقــى افــندى وضــمها بــني ذراعــيه واخــبرهــا 
بــالــنبأ بــكل رقــة ورأفــه .ثــم قــال لــها : " مــن االن فــانــنى ســاكــون بــمثابــة أمــك ." ثــم تحــدث عــن املــقام الــشامــخ 
والـــرفـــيع لـــلسيده مـــى مـــاكـــسويـــل فـــى املـــلكوت االبـــهى وكـــيف انـــها اخـــيرا تـــحقق امـــلها وســـعادتـــها فـــى قـــربـــها 
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ملـوالهـا املـحبوب وحـضرة عـبد الـبهاء . ومـن ثـم وبـاسـلوب هـادئ ورقـيق ولـكى يـزيـل كـربـها ويـخفف حـزنـها أخـذ 
يحـدثـها عـما وصـلت الـيه االن والـدتـها فـى الـعالـم االخـر وعـما تـفعله فـى املـلكوت االلـهى . لـقد طـمأنـها بـأنـها 
االن فـى مـحضر جـمال االقـدس االبـهى وانـها اسـتأذنـته لـكى تتحـدث عـن ابـنتها الـعزيـزه والـغالـية . كـما انـها 
أكــثرت الحــديــث عــنها لــدرجــة ان حــضرة بــهاء اهلل تــعب مــنها وأمــرهــا بــالــتوجــه الــى حــضرة عــبد الــبهاء . وفــى 
مــحضر غــصن اهلل االعــظم تــبدأ الحــديــث عــن ابــنتها الجــميله وكــريــمتها الــوقــورة وتــكثر الحــديــث عــنها حــتى 
يـــتعب حـــضرة عـــبد الـــبهاء ويـــرســـلها الـــى الـــورقـــة املـــباركـــة الـــعليا . وهـــنا ضـــحك حـــضرة ولـــى امـــراهلل واســـتمر 
قـائـال : حـتى هـنا فـى مـحضر الـورقـة املـباركـه الـعليا تسـتمر فـي الحـديـث عـن ابـنتها الـعزيـزه بـل وحـتى سـكان 
املـأل االعـلى تـبدأ بـايـقاف كـل مـن تجـدهـم فـى طـريـقها وتـقول لـهم : " هـل يـمكن لـى أن احـدثـكم عـن ابـنتى ." 
وعــندمــا وصــل حــضرة املــولــى الــى هــذه الــنقطة بــدأت روحــيه خــانــم بــالــضحك والــدمــوع تــمأل عــينيها . ومــن ثــم 
اخــــذ حــــضرة ولــــى أمــــر اهلل يــــواســــيها ويشــــّدد ازرهــــا بــــكل مــــحبة وحــــلم . وبــــعدهــــا ذهــــبت روحــــيه خــــانــــم الــــى 
الـــروضـــة املـــباركـــة مـــقام حـــضرة بـــهاء اهلل وقـــضت بـــعض الـــوقـــت وحـــيدة فـــى ذلـــك املـــقام املـــقدس تـــتلو صـــالة 

امليت . كانت روحيه خانم تحب تلك الصالة وقد وصفت اثره بالكلمات التاليه :  

" كــلما كــنت اكــرر االيــات الــخاصــه تــسعة عشــر مــرة كــل مــنها ، كــنت أشــعر فــى كــل مــرة مــثل االمــواج تــندفــع 
نحوى وتحيطنى وتنظف ما يختلج قلبى من شوائب ونوائب وفى النهاية اشعر بالراحة والسكون ." 

ان الــبرقــيات الــثالث الــتالــيه ، اولــها مــن حــضرة شــوقــى افــندى الــى الــسيد مــاكــسويــل والــثانــيه والــثالــثه مــن 
حـضرة املـولـى وروحـيه خـانـم مـعا الـى املـحفل الـروحـانـى املـركـزى لـلواليـات املتحـدة وكـندا ، هـذه الـبرقـيات تـعبّر 
عــن املــقام الــرفــيع لــلسيده مــى مــاكــسويــل وايــضا مــحبة وعــنايــة حــضرة ولــى امــراهلل لــزوجــها املــفجوع الــذى 

دعاه ليأتى ويكون بالقرب من ابنته العزيزه . 

" لـقد حـزنـت بشـده ولـكن عـزائـى بـأن تـلك الـنفس الـنفيسه قـد فـازت بـأجـر خـدمـاتـها املـمتازه والـشجاعـه ألمـر 
حـضرة بـهاء اهلل . وعـلى الـرغـم مـن ان روحـيه تـشعر بـثقل هـذا املـصاب الجـلل ولـكنها سـعيده وشـكورة لـلتاج 
االبـدى الـذى تـكللت بـه والـدتـها املـاجـدة . يـرجـى دفـن جـثمانـها الـطاهـر فـى مـديـنة بـيونـس ايـرس واملـباشـرة فـى 
تــصميم مــرقــدهــا املــنور لــكى أبــدأ فــى بــنائــه . ان تــلك الــبقعة املــباركــة الــتى كــافــحت فــيها بــكل عــظمة وجــالل 
سـتصبح مـركـزا تـاريـخيا لـلمهاجـريـن ولـالنشـطة الـبهائـية . أرحـب بـكم فـى حـيفا بـعد تـرتـيب أمـوركـم . اطـمئنوا 

بعواطفنا القلبيه الحاره . " 
التوقيع ( شوقى ) 

والى املحفل الروحانى املركزى للواليات املتحده وكندا ارسل البرقية التالية : 

 " ان أمــــة حــــضرة عــــبد الــــبهاء الــــعزيــــزة قــــد اســــتقرت فــــى املــــلكوت االبــــهى . لــــقد انتهــــت حــــياتــــها الــــناســــوتــــية 
املـباركـة الـتي كـانـت غـنية بـاالحـداث ولـم يـضاهـيها شيئ . ان خـدمـاتـها املـقدسـه واملـميزة جـعلتها تـتبوء االن 
مـقام الـشهاده الـرفـيع . لـقد فـازت بـتاجـني بـكل جـدارة . ان خـطة السـبع سـنوات وعـلى االخـص فـيما يـتعلق 
بـامـريـكا الـجنوبـيه قـد اكتسـبت زخـما ًجـديـدا ً نـتيجة لـتضحياتـها الجـليله . ان املـناطـق الـجنوبـية ألمـر اهلل قـد 
تـــعززت واســـتغنت كـــثيرا نـــتيجة لـــوجـــود ضـــريـــحها الـــتاريـــخى هـــناك وهـــو داللـــة عـــلى انـــتصار جـــحافـــل الـــنور 
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 : 

" بـــكل خـــضوع وخـــشوع أشـــكراهلل بـــإن والـــدتـــى الـــعزيـــزه قـــد لـــبت نـــداء ولـــي أمـــراهلل املـــحبوب وســـافـــرت الـــى 
الجنوب وفدت نفسها فى سبيل اهلل . أرجو الدعاء حتى تقتدى ابنتها بأمها وتسير فى دربها ." 

بــعد أشهــر مــن وفــاة مــي مــاكــسويــل ، خــلع رضــا شــاه بهــلوى مــن عــرشــه ونــفى مــن بــلده وجــاءت االنــباء بــأن 
الحــلفاء يــرغــبون فــى نــفيه الــى االرجــنتني ، وعــندهــا قــال حــضرة شــوقــى افــندى الــى روحــيه خــانــم : " لــيقوم 

االحياء املوتى بزيارة قبر من هو ميتا ولكنه حيا . "  

مــن الــصفات املــميزه لــروحــيه خــانــم عــطفها وشــفقتها عــلى االخــريــن حــتى اثــناء حــزنــها وجــزعــها . الــرســالــة 
الــتالــية الــتى كــتبتها الــى لــوســني مــيجت  Lucienne Migette  تــبني مــدى عــطفها لهــذه الــبهائــيه الــفرنــسية 
وهـــى واحـــدة مـــن الـــعديـــد مـــن االطـــفال الـــروحـــانـــيني لـــلسيده مـــى مـــاكـــسويـــل الـــتى كـــانـــت قـــريـــبة مـــنها لـــدرجـــة 

كبيره . جاء فى الرسالة ما يلى :

" كــــنت أتــــمنى أن أكــــتب هــــذه الــــرســــالــــة بــــالــــلغة الــــفرنــــسية ألنــــنى أعــــلم بــــانــــه اذا كــــتب شــــخص رســــالــــة بــــلغته 
االصــلية فــانــه ســيشعر بــقرب اكــثر ووصــل اكــبر ، ولــكننى أتــكلم الــفرنــسية فــقط ولــالســف ال اتــقن كــتابــتها . 
وفـــى الـــحقيقة نـــحن لـــسنا بـــحاجـــة الـــى كـــلمات حـــتى نـــعبّر عـــما يـــختلج فـــى نـــفوســـنا . وقـــد حـــزنـــت جـــدا مـــن 
فــقدانــى لــعزيــزتــى وقــد أصــبحت وحــيدة االن فــى الــعالــم ، كــما ازداد حــزنــى عــندمــا تــصورت مــدى الــصدمــه 
الـتى سـتسببها هـذه الـفاجـعة لـك . أعـلم تـمامـا مـدى حـزنـك عـلى فـراقـها وافـتقادك لـها ولـكن االن يـا عـزيـزتـى 
يـــــجب أن نـــــواســـــى بـــــعضنا الـــــبعض ،  بـــــل نـــــرث صـــــفاتـــــها وســـــجايـــــاهـــــا الحـــــميده وروحـــــها الجـــــميلة واملـــــشعه 
كــأطــفالــها الــحقيقيون .  يــجب ان نــكون شــجعان كــما كــانــت  ُومــقدمــني عــلى خــدمــة االمــر املــبارك كــما فــعلت 
هـى حـتى الـرمـق االخـير مـن حـياتـها . أعـتقد بـأن هـذا هـو مـيراثـنا  مـنها . واذا كـنا نـريـد ان نـكون مـعها فـى 
الــعالــم االخــر يــجب عــلينا ان نــقتدى بــها وان نــسير عــلى اقــدامــها وان نــواصــل الــعمل الــذى لــم تــكل عــنه لــيال 
ونـهارا الكـثر مـن اربـعني سـنه . وانـنى مـتأكـدة يـا عـزيـزتـى لـوسـني بـان الـذيـن يـحبونـها مـثلنا يـفكرون فـى كـيفيه 

االنضمام اليها مرة اخرى … .  

ان حـــضرة ولـــي أمـــراهلل كـــان لـــطيفا وودودا ودمـــثا مـــعي وانـــقذنـــى مـــن الـــسقوط فـــى الـــهاويـــة ومـــا حـــدث كـــان 
مـفاجـأ وكـانـت صـدمـة كـبيره ، كـنت آمـل أن أراهـا مـرة اخـرى ولـكن اخـذهـا الـبارى عـز وجـل الـى جـوار رحـمته 
لـــكى يهـــبنا مـــا هـــو أعـــظم وأجـــل . ان كـــانـــت والـــدتـــى مـــعى وبـــجوارى ملـــا مـــاتـــت فـــى بـــيونـــس ايـــرس مـــضحية 
بـحياتـها مـن اجـل االمـر املـبارك ومـعطية لـنا جـميعا مـثاال نـحتذى بـه ، وقـد نـالـت كـأس الـشهادة . لهـذا عـلينا 
ان نــشكر اهلل الــعلى الــقديــر بــانــها كــانــت أم روحــانــيه لــنا جــميعا وهــذه الــعالقــة هــى الــرابــطة االبــديــه الــتى ال 

نستطيع فصلها ."  

إن وفــاة مــى مــاكــسويــل قــد صــاحــبه بــدايــة االضــطرابــات فــى االرض االقــدس . فــقد نشــبت الحــرب الــعاملــيه 
الــثانــيه وتــرك جــميع اعــضاء عــائــله حــضرة شــوقــى افــندي االمــر املــبارك . وفــى صــيف مــن عــام 1940 الــتقى 
الـــسيد مـــاكـــسويـــل بـــحضرة ولـــى امـــراهلل وروحـــيه خـــانـــم فـــى مـــديـــنة رومـــا وعـــندمـــا لـــم يســـتطيعا الـــرجـــوع الـــى 
فلسـطني ذهـبا الـى فـرنـسا ومـنها الـى بـريـطانـيا عـلى اخـر قـارب قـبل اغـالق الحـدود بـواسـطة الـجيش االملـانـى 
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  The Priceless Pearl  ( الـجوهـرة الـفريـده ) وقـد ذكـرت روحـيه خـانـم هـذه الـحكايـة بـالـتفصيل فـى كـتابـها .
ولكننى سأذكرها هنا باختصار . 

عــلى الــرغــم مــن ان الــظروف حــينها كــان فــى قــمة " اخــالء االطــفال "  مــن بــريــطانــيا وكــانــت جــميع الــقوارب 
مــليئة ولــكنهم اســتطاعــوا اخــيرا ايــجاد مــكان لــهم فــى ســفينة ( كــيب تــاون كــاســل ) وأبحــر الــثالث جــميعهم 
الـى جـنوب افـريـقيا حـتى يـعودوا مـن هـناك شـماال الـى االرض االقـدس مـرورا ً بـمصر . كـانـت هـذه اول مـرة 
تـــرى فـــيها روحـــيه خـــانـــم مـــنطقه جـــنوب الصحـــراء االفـــريـــقيه وقـــد حـــفزهـــا ذلـــك كـــثيرا لـــلعوده الـــيها بـــعد ســـنني 
عـــديـــده . مـــكث الـــسيد مـــاكـــسويـــل فـــى مـــديـــنة داربـــن  Durban( مـــديـــنه فـــى جـــنوب افـــريـــقيا ) ومـــنها غـــادر 
بـالـطائـره الـى الخـرطـوم بـالـسودان . امـا حـضرة شـوقـى افـندى وروحـية خـانـم فـقد غـادرا كـيب تـاون بـرّا إلـى 
الـقاهـرة وقـد شـاهـدا فـى طـريـقهم مـناظـر شـهيره . فـفى روديـسيا ( زيـمبابـوى الـيوم ) زارا قـبر سيسـل رودس 
وشـاهـدا شـالالت فـكتوريـا الـخالبـة . وفـى الـكونـغو تـعطلت سـيارتـهم فـى غـابـة نـائـيه وعـندهـا اسـتأذنـت روحـيه 
خـانـم مـن حـضرة املـولـى بـالـسير بـضعا مـن الـوقـت أثـناء تـصليح سـيارتـهم . كـانـت تـأمـل بـنزهـة عـلى الـقدمـني 
لـلراحـة بـعد سـاعـات مـن الجـلوس فـى الـسيارة ، وقـد سـارت بـعيدا داخـل الـغابـة وفـى مـمراتـها الـضيقه نـاسـية 
الــوقــت ومســتمتعه بجــمال املــناظــر والــطبيعة الــخالبــة . فــجأة ، ظهــر رجــل افــريــقى عــلى دراجــة وقــال لــها بــأن 
الــشخص الــذى بــالــسيارة قــلق جــدا عــليها . نــظرت روحــيه خــانــم الــى ســاعــتها ، وقــد صــدمــت عــندمــا عــرفــت 
بـــانـــها كـــانـــت تـــسير عـــلى االقـــدام ملـــدة حـــوالـــى ســـاعـــتني . أســـتعارت روحـــيه خـــانـــم دراجـــة الـــرجـــل االفـــريـــقى 
وأسـرعـت الـى حـضرة املـولـى لـكى يـطمئن بـالـه ويـخفف مـن قـلقه . وتـعتبر روح املـغامـرة مـن الـسمات الـبارزه 
لـروحـيه خـانـم وعـلى االخـص اثـناء رحـالتـها وأسـفارهـا . كـانـت تـعشق عـالـم الـطبيعه فـكانـت االشـجار تـنعش 
روحــــها وتــــبرق عــــيونــــها ، أمــــا غــــايــــة ســــعادتــــها فــــكانــــت عــــندمــــا تســــتكشف الــــطبيعه . فــــى الــــسنوات الــــتالــــيه 

استطاعت ان تحقق رغبتها هذه فى عشق الطبيعه عندما قامت بالرحالت املكثفه واالسفار املتعددة . 

وتخـللت سـنوات الحـرب الـعاملـية الـثانـيه فـعالـيات مـتنوعـة وانـجازات عـظيمة فـى املـركـز الـعاملـى . وقـبل ان يـأتـى 
الـــسيد مـــاكـــسويـــل كـــانـــت روحـــيه خـــانـــم تـــساعـــد حـــضرة شـــوقـــى افـــندى عـــلى رســـم الخـــرائـــط واعـــداد االوراق 
والـنماذج الـخاصـة بـاملـدرجـات املـوجـودة فـى حـدائـق املـقام االعـلى عـلى سـبيل املـثال . كـانـت تـقول عـلى الـرغـم 
مـن ان حـضرة شـوقـى افـندى كـان لـديـه ذائـقة فـنيه جـيده ويـراعـى الـتناسـب فـى حـياتـه ولـكنه لـم يـكن يسـتطيع 
ان يــتصور الشيئ او الــنموذج مــا لــم يــكن هــذا الــنموذج مــرســومــا أو مــجسما ً. فــى يــوم مــن االيــام وبــعد ان 
اتــى الــسيد مــاكــسويــل لــلسكن فــى حــيفا ، طــلب حــضرة شــوقــى افــندى مــن روحــيه خــانــم ان تــرســم مخــططا 
مـعينا لـه ولـكنها قـالـت : " يـا شـوقـى افـندى هـناك واحـد مـن افـضل املـهندسـني املـعماريـني الـكنديـني يـقطن فـى 
الــشارع املــقابــل ، اطــلب مــنه ذلــك ." نــظر الــيها حــضرة املــولــى بــتعجب وقــال : " هــل يــمكن لــوالــدك ان ينجــز 
ذلـك ؟ " قـالـت : " هـل يـمكن لـه ان ينجـز ؟ لـقد بـنى الـكنائـس والـفنادق وابـنية الـبرملـان والـعديـد مـن املـنازل ، 
أمـا هـذا فـهو شيئ بـسيط بـالنسـبة لـه " . كـان ذلـك بـدايـة مـا سـمته روحـيه خـانـم " الشـراكـه بـني ولـى امـر اهلل 
ووالـــدى " وكـــانـــت تـــقول : " والـــدى كـــان بـــمثابـــة الـــقفاز عـــلى يـــد شـــوقـــى افـــندى . " وخـــالل هـــذه الـــفترة ذاتـــها 
طـلب الـهيكل االنـور مـن الـسيد مـاكـسويـل رسـم وتخـطيط بـناء املـقام االعـلى والـذي اعـتبر االنـجاز االعـظم لـه 
واالكــليل املــتّوج والــناجــح لجــميع انــجازاتــه . وكــانــت املــحبة املــتبادلــة بــينهما والــتعاون الــبناء بــينهم مــن اعــظم 
مـــصادر الـــبهجة والـــسعادة لـــروحـــيه خـــانـــم  وعـــادة مـــا كـــانـــت تـــقول : " لـــقد عـــرفـــت والـــدى ومـــكانـــته مـــن خـــالل 
شــــوقــــى افــــندى . " كــــما كــــانــــت تــــحكى كــــيف أن ذات لــــيلة كــــان حــــضرة املــــولــــى مســــتلقيا عــــلى الــــفراش وقــــد 
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احـضرت لـه روحـيه خـانـم مخـططا جـميال لـلبوابـة الـرئـيسيه لحـدائـق املـقام االعـلى وكـان قـد رسـم بـصورة دقـيقة 
وجـميله ومـلونـه بـالـوان مـائـيه انـيقه . وعـندهـا اخـذ حـضرة شـوقـى افـندى املخـطط مـنها ونـظر الـيه وقـال بـصوت 
متنهـد : " هـذا لـيس عـدال ." ردت روحـيه خـانـم بـاضـطراب :  " مـا الخـطأ ؟ "  قـال : " ال شيئ خـطأ ، ولـكن 

كل ما فيه ،  عندما يرى االنسان تحفة جميله كهذه بالطبع  يرغب  بحيازته .”

   كـانـت تـلك الـسنوات صـعبة وشـاقـة لـروحـيه خـانـم ولـكنها امـتزجـت بـالـفرح والسـرور . كـانـت تـقول بـانـنى كـنت 
وحـيده ، فـقد كـنت الـزوجـه واملـرافـقه والـسكرتـيره وربـة املـنزل ، وكـلما كـانـت تـعمل اكـثر كـانـت تـزداد سـعادة و 
بـهجة . خـالل هـذه  الـفترة  كـانـت تـساعـد  ايـضا  حـضرة ولـى امـر اهلل  فـى مـراجـعة  كـتابـه  ( كـتاب الـقرن 
الـــبديـــع ) God Passes By  كـــانـــا يجـــلسان بـــقرب بـــعض وكـــل مـــنهما يحـــمل صـــفحات مـــتعدده مـــن الـــكتاب 
الـذى طـبعه حـضرة شـوقـى افـندى بـاآللـة الـطابـعة وخـالل سـاعـات عـديـده تـتم مـراجـعة ومـطابـقة الـكتاب بـما فـيه 
الـكتابـه االنجـليزيـه لـالسـماء الـفارسـيه الـعديـده الـتى  احـتواه الـكتاب . تـقول روحـيه خـانـم بـانـها ومـنذ زواجـها 
مــــن حــــضرة ولــــى امــــر اهلل حــــتى وفــــاتــــه كــــانــــت دومــــا مــــعه فــــى غــــرفــــته عــــندمــــا كــــان يــــكتب الــــرســــائــــل ، ســــواء 
االنجـــليزيـــة او الـــفارســـية . كـــان عـــادة يـــقرأ مـــا يـــكتبه بـــصوت عـــال ويـــتلو كـــتابـــاتـــه الـــفارســـيه بـــصوت مـــلكوتـــى 
جـميل . وفـى الـسنني الـتالـيه إحـتفظت روحـيه خـانـم بمجـموعـة مـن اعـمال الـتطريـز الـتى كـانـت تـقوم بـها اثـناء 

ما كان الهيكل االطهر يكتب رسائله . 

ومـع نـهايـة الحـرب الـعاملـيه الـثانـيه بـدأ الـصراع الـعربـى الـيهودى فـى الـتأجـج وانـتهى االنـتداب الـبريـطانـى مـع 
تـأسـيس دولـة اسـرائـيل . ومـع وجـود نـقص فـى الـغذاء وانـعدام مـساعـدة أدى الـى تـدهـور صـحة روحـيه خـانـم 
واصـابـتها بـالحـمى والـسعال. كـانـت وحـيده بـاملـنزل مـع والـدهـا وولـى امـرهـا املـحبوب تـرعـى شـئونـهم دون أن 
يــكون هــناك مــن يــرعــى شــئونــها . فــى احــد االيــام ســألــها حــضرة املــولــى ان كــانــت تــعرف شــخصا يــمكن أن 
  G  يـــأتـــى لـــكى يـــعتنى بـــها ، فـــفكرت روحـــيه خـــانـــم بـــصديـــقتها الـــعزيـــزه وابـــنتها الـــروحـــانـــيه كـــالديـــس كـــوتـــن
ladys Cotton  الــتى لــم تــكن مــتزوجــه ومــعجبه بــها كــثيرا . وبــتشجيع مــن حــضرة املــولــى جــاءت كــالديــس 
الـى االراضـى املـقدسـة وخـدمـت واسـتفادت هـى ايـضا حـيث تـزوجـت فـيما بـعد مـن صـديـقها الـقديـم بـن ويـدن  
Ben Weeden  فـــى االرض االقـــدس . ادت كـــالديـــس مـــساعـــدات عـــظيمة لـــروحـــيه خـــانـــم ولـــحضرة شـــوقـــى 

افندى ايضا . 

فــى عــام 1941م اصــبحت روحــيه خــانــم الــسكرتــيرة الــرئــيسية لــحضرة ولــى امــر اهلل وظــلت كــذلــك حــتى عــام 
1957م وخــــالل هــــذه الــــفتره كــــتبت االفــــا مــــن الــــرســــائــــل نــــيابــــة عــــن حــــضرتــــه والــــعديــــد مــــنها تــــمت طــــباعــــتها 
ونشـرهـا . كـانـت تشـتكى دومـا بـأن خـطها كـان سـيئا وهـجائـها لـلكلمات كـان غـير صـحيحا وكـانـت تـقول عـن 
خـطها وكـتابـاتـها : " اذا نـظرت الـى بـعض هـذه الحـروف سـتالحـظ بـان حـضرة شـوقـى افـندى قـد وضـع خـطا 

عليها وقام بتصحيحها وتعديلها . " 

واحـيانـا كـانـت تسخـر مـن هـجائـها لـلكلمات الـتى تـقوم بـكتابـتها وهـى صـحيحه احـيانـا ولـكن فـى الـغالـب كـان 
غـــير صـــحيحا . ونـــظرا لـــعدم ثـــقتها فـــى صـــحة كـــتابـــة الـــكلمه فـــقد كـــانـــت تـــسأل حـــضرة شـــوقـــى افـــندى عـــن 
الـــتهجئه الـــصحيحه لـــلكلمه ، وفـــى أحـــد االيـــام قـــال لـــها حـــضرة املـــولـــى : " قـــبل ان تـــأتـــى الـــى حـــياتـــى كـــنت 

اتهجأ الكلمات صحيحا ولكن االن أشك فى ذلك . “
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كــما كــانــت تــصف لــنا كــيف ان حــضرة شــوقــى افــندى قــد دّربــها لــتصبح ســكرتــيره جــيده . ومــنذ عــام 1941 
وحـتى 1951 عـندمـا تـأسسـت الـهيئة الـبهائـيه الـعاملـيه كـتبت روحـيه خـانـم بـيدهـا جـميع رسـائـل حـضرة ولـى 
 Ethel   امـر اهلل االنجـليزيـة ، وكـانـت يـدهـا وكـتفها تـتعبان مـن شـدة الـكتابـة . ولهـذا جـاءت الـسيده / اثـل رفـل
Revell  عــضوة الــهيئه واملــقيمة فــى حــيفا لــتصبح الــسكرتــيرة الــخاصــة للحــرم املــبارك وكــانــت تســتخدم االلــة 
الـطابـعة فـى طـباعـة الـرسـائـل . وخـالل االيـام االولـى مـن تـدريـب روحـيه خـانـم كـان حـضرة شـوقـى افـندى ُيـملى 
عــليها مــا يــجب ان تــكتبه وبــعد اتــمام الــكتابــة كــان حــضرة املــولــى يــنظر الــى الــرســالــة ثــم يــمزقــها ويــقول : " 
اخـــتصرى ، كـــونـــى مـــختصره " وبـــابـــتسامـــه كـــانـــت روحـــيه خـــانـــم تـــقول انـــها قـــد اســـتوعـــبت الـــدرس ســـريـــعا .  
وخـــالل الـــسنوات االولـــى كـــان حـــضرة شـــوقـــى افـــندى يـــّدون فـــى اســـفل الـــرســـائـــل الـــتى تـــرده بـــقلم رصـــاص 
املــالحــظات والــنقاط الــتى يــجب ان تــرد عــليها روحــيه خــانــم ولــكن وفــى وقــت الحــق وعــندمــا تــحّسن مســتوى 
الـكتابـة عـندهـا كـان يـقول لـها الـجواب بـصورة شـفهية . ومـع هـذا كـانـت روحـيه خـانـم تـؤكـد دائـما بـان حـضرة 
املــولــى كــان يــقرأ كــل مــا كــانــت تــكتبه نــيابــة عــنه ، وبــعد ذلــك ، كــان حــضرتــه يــذيــل الــرســالــة بــبعض الــكلمات . 
وفـــى الـــسنوات الـــتالـــيه كـــانـــت تـــكتب رســـائـــله الـــخاصـــه وايـــضا مـــراســـالتـــه الـــرســـميه مـــع املـــحافـــل الـــروحـــانـــية 
املـركـزيـة . كـما كـان يـطلب مـنها قـراءة مـحاضـر جـلسات املـحفل الـروحـانـى املـركـزى الملـانـيا نـظرا لـعدم درايـة 
الــهيكل االنــور بــالــلغة االملــانــية . لــقد اســتطاعــت روحــيه خــانــم ان تــخفف عــبئا كــبيرا مــن عــاتــق حــضرة املــولــى 

عن طريق ادائها العمال السكرتارية .

وفـــى عـــام 1948 عـــندمـــا تـــأســـس املـــحفل الـــروحـــانـــى املـــركـــزى لـــكندا بـــصوره مســـتقله شـــاركـــت روحـــيه خـــانـــم 
افـــراح الـــجامـــعة الـــبهائـــيه الـــكنديـــة . لـــقد شـــاركـــت بـــشكل حـــقيقى احـــباء كـــندا بـــفرحـــتهم ومـــن خـــالل رســـائـــلها 
الـوديـه شـجعتهم وشـوقـتهم . وقـد ارسـلت الـبرقـيه الـتالـيه الـى الـسيده / روز مـارى سـاال بـاالصـالـة عـن نـفسها 
وبـالـنيابـة عـن والـدهـا وهـى صـديـقه قـديـمة وحـميمه لـها : " انـنا نـشكركـم ان اسـتطعتم تـرتـيب حـفل عـشاء فـى 
مــنزلــنا عــلى شــرف الــوكــالء واالحــباء بــمناســبة انــعقاد مــؤتــمر الــوكــالء املــركــزى وســيكون ســببا لــسعادة اســرة 

ماكسويل بهذه املناسبه . مع اجمل التحيات - روحيه  

 وبعد ثالثه ايام اجابت السيده روز مارى بما يلى : 

" شـــارك مـــائـــه شـــخص مـــن االحـــباء بـــكل ســـرور فـــى حـــفل الـــعشاء يـــوم االحـــد بـــمناســـبة عـــيد الـــرضـــوان . ان 
مـعنويـات ضـيوفـكم كـانـت عـالـيه لـدرجـه الـتأمـت بـها جـراح قـلوبـهم املـضطربـه  -   مـع اطـيب الـتحيات   - روز 

مارى . 

والى مؤتمر الوكالء املركزى الكندى أرسلت روحيه خانم البرقيه التاليه :  

" ان قـــلوبـــنا مـــعكم بهـــذه املـــناســـبة الـــسعيدة الـــتى تـــبدأ مـــعها خـــدمـــات مســـتقله الحـــباء كـــندا ويـــأخـــذون عـــلى 
عـــاتـــقهم مـــسئولـــيات جـــسيمه وقـــيّمه . نـــأمـــل بـــأن تـــؤدى خـــدمـــاتـــكم الـــى نـــتائـــج مـــؤثـــره والـــى احـــراز انـــتصارات 
بــاهــرة . ان تــحياتــنا الــوديــة واشــواقــنا الــقلبيه مــعكم دومــا بــاالضــافــة الــى ان مــى مــاكــسويــل تــشاركــكم هــذه 

االمنيات ايضا  -  روحيه ساثرالند "  
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اما جواب مؤتمر الوكالء املركزى البهيج فقد كان كالتالى : 

" ُقـرأْت رسـالـتكم الـرائـعه فـى الـيوم االول مـن املـؤتـمر الـتاريـخى وكـان االحـباء فـى غـايـة الـفرح والسـرور نـظرا 
الرتــباطــهم بــك وبخــدمــاتــك املخــلصه لــالمــر الــعزيــز االلــهى . نــرســل لــكم مــحبتنا وادعــيتنا . املــؤتــمر الــكندى 

األول ." 

ان الـرسـالـة الـرائـعه الـتى اشـير الـيها فـى الـبرقـية املـذكـورة هـى عـبارة عـن سـت صـفحات مـطبوعـه ومـوقـعه مـن 
روحيه خانم وموجهة الى " الوكالء واالصدقاء الحاضرين فى اول مؤتمر وكالء مركزى فى كندا ". 

بـعد اسـبوعـني وفـى 10 ايـار / مـايـو عـام 1948 اسـتلمت روحـيه خـانـم الـبرقـية الـوديـه الـتالـيه مـن دروثـي بـيكر 
التى مثلت املحفل الروحانى املركزى للواليات املتحده فى افتتاح مؤتمر الوكالء الكندى : 

" تــم انــعقاد املــؤتــمريــن بــكل عــزة وجــالل ، حــيث قــرأت رســالــتكم املــوجــهة الــى احــباء كــندا فــى مــنزل الــسيد 
مـاكـسويـل وقـد انعشـت قـلوب الـحاضـريـن نـتضرع الـى املـولـى عـز وجـل بـأن يعجـل فـى فـتح بـاب املـراسـله مـع 

موالنا املحبوب ويقبلنا فدية فى سبيل صحته وعافيته . دروثي بيكر ." 

فـفى الـوقـت الـذى كـان فـيه تـأسـيس املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة بـصوره مسـتقله مـدعـاة لـلفرح واالبـتهاج فـى 
الــــعالــــم الــــبهائــــى ، كــــانــــت املــــحاوالت لــــلحصول عــــلى االســــتقالل الــــسياســــى ســــببا لــــسفك دمــــاء الــــناس بــــني 
الـــشعوب انـــذاك . فـــفى كـــتابـــها ( الـــجوهـــرة الـــفريـــده )  The Priceless Pearl  تـــشير روحـــيه خـــانـــم بـــشكل 
تـفصيلى الـى الحـرب فـى فلسـطني قـبل تـأسـيس دولـة اسـرائـيل . الـبرقـية الـتالـيه مـن عـائـله بـولـز الـتى ارسـلت 
فــــى ابــــريــــل عــــام 1948 تــــدل عــــلى مــــدى الــــقلق الــــذى انــــتاب تــــلك الــــعائــــله واالحــــباء : " ان حــــضرة املــــولــــى 
وجــميعكم دائــما فــى عــقولــنا وقــلوبــنا . نــدعــو اهلل ان يــشملكم االمــن واالمــان . " كــما ان الــبرقــية الــتالــيه مــن 
روحــيه خــانــم الــى مــيلى كــولــنز  Milly Collins  فــى ابــريــل عــام 1948م تــدل ايــضا عــلى طــبيعة الــوضــع 
هـناك وعـلى املسـتقبل املـجهول مـنه : " لـقد كـتبت لـك رسـالـة ولـكن لـالسـف لـم اسـتطع ارسـالـها بـالـبريـد . انـنى 
قـريـب دائـما مـنك يـا عـزيـزتـى والجـميع بسـالم ، تـحياتـى   -  روحـيه "  . وعـلى الـرغـم مـن انـه يـبدو ان خـيام 
مـعركـة ارمجـدون     Armageddon  قـد نـصبت فـى وادى عـكا وان اصـوات اطـالق الـنيران قـد ارتـفعت بـني 
البحــر والــجبل ولــكن ظــلت روحــيه خــانــم فــى وســط هــذه الــزوبــعه هــادئــه ، مــعتبرة حــضرة ولــى امــراهلل مــثلها 

االعلى فى مثل هذه الظروف .

 قــالــت لــنا روحــيه خــانــم بــأن حــضرة املــولــى كــان يــشجعها عــلى الــكتابــة . وفــى احــدى املــرات وعــندمــا كــانــت 
تــنسخ احــدى اشــعارهــا املــفضلة فــى دفــترهــا طــلب مــنها املــولــى قــراءتــها . وفــى الــيوم الــتالــى رد الــيها الــدفــتر 
وقــال لــها : " لــقد قــرأتــها كــلها ، انــها جــميله ، لــقد جــعلتنى ابــكى ."  كــما قــالــت ايــضا بــانــه بــعد نــقل رفــات 
غـصن اهلل االطهـر ووالـدتـه املـاجـده نـواب خـانـم مـن املـقبرة الـقديـمة فـى عـكا الـى حـيفا ودفـنهم عـلى منحـدرات 
جــبل الــكرمــل فــى حــفل روحــانــى مــؤثــر ، نــظر الــيها حــضرة شــوقــى افــندى وفــى تــلك الــليلة وقــال لــها : " هــل 
سـتكتبني مـقالـة حـول هـذا املـوضـوع ؟ " تـعجبت روحـيه مـن هـذا الـطلب وقـالـت لـه : " هـل تـرغـب فـى ذلـك ؟ قـال 
املـــولـــى : " نـــعم ســـتكون فـــكره جـــيده . " كـــانـــت الـــنتيجة تـــلك املـــقالـــه املـــثيرة لـــلمشاعـــر واملـــهيجة لـــلقلوب الـــتى 
كــتبتها روحــيه خــانــم ونشــرت فــى املجــلد الــثامــن مــن كــتاب ( الــعالــم الــبهائــى ) The Bahai World  تــحت 
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عـنوان  ( دفـن غـصن اهلل االطهـر ووالـدة عـبد الـبهاء ) . كـما ان تـشجيع شـوقـى افـندى كـان السـبب الـرئـيسى 
لــــتألــــيفها لــــكتاب      Prescription For Living  . وغــــالــــبا مــــا كــــانــــت تــــقول بــــانــــها كــــانــــت تــــشعر بــــالحــــزن 
واالسـى لـلرجـال الشـباب الـذيـن رجـعوا مـن دمـار الحـرب الـعاملـيه الـثانـيه وهـم يـائـسون ومـضطربـون ومـصابـون 
بــخيبة االمــل الــى الــعالــم املــتغير وغــير املــألــوف . كــانــت تــرغــب بــإعــطا بــعض الــنور والــتوجــيه والــطريــقه الــتى 
يـمكن فـيها ان يـصلوا الـى االمـل واملسـتقبل . كـما كـانـت تـقول بـان الـسيد / ديـفيد هـوفـمان قـد شـجعها عـلى 
الــتألــيف والــكتابــه عــندمــا أســس شــركــة لــلطباعــه والنشــر بــعنوان جــورج رونــالــد   George Ronald  و ابــدى 
اســتعداده لــطباعــة ونشــر كــتبها . وبــعد طــباعــة كــتابــها املــذكــور فــى عــام 1950 أهــدت الــنسخه االولــى مــنه 
الـى حـضرة ولـي امـر اهلل الـذى قـرأه واثـنى عـليه ولـكن وجـد خـطأ واحـدا فـيه تـم تـعديـله فـى وقـت الحـق . وقـد 
تـــرجـــم هـــذا الـــكتاب الـــى ســـتة لـــغات . وبـــواســـطة تـــدريـــب حـــضرة شـــوقـــى افـــندى لـــها اصـــبحت قـــارئـــه جـــيده 

للصحف وكانت تحتفظ بقصاصة من بعض املواضيع املثيره لالهتمام الى اخر ايام حياتها .

كــما ان املــعانــاة الــشخصية لــروحــيه خــانــم كــان قــد تــصاعــدت فــى تــلك الــفتره وعــلى االخــص عــندمــا مــرض 
والـدهـا بشـده خـالل اعـوام االربـعينيات . وفـى عـام 1950م عـندمـا كـانـت فـى اوربـا مـع زوجـها ووالـدهـا كـتبت 
كــاليــدس ويــدن Gladys Weeden  الــى روحــية خــانــم مــن حــيفا تــقول ان هــناك شــح فــي الــطعام وهــذا يــؤثــر 
عـلى صـحة والـدهـا الـذي كـان يـعانـي مـن مـرض املـرارة كـما ان هـناك نـقصا فـي االطـعمة الـطازجـة .  وبـعد 
املــشورة مــع الــهيكل املــبارك تــقرر أن يــرســل الــسيد مــاكــسويــل الــى كــندا ومــعه املــمرضــة الــسويســريــة حــتى 
تـتحسن االوضـاع فـي اسـرائـيل . وقـد سـافـر الـسيد مـاكـسويـل فـي نـهايـة ذلـك الـصيف وكـانـت هـذه آخـر مـرة 

تشاهد روحية خانم والدها وقد توفي بعدها بسنتني في مونتريال بكندا . 

بـــعد تـــأســـيس دولـــة اســـرائـــيل تـــمتعت روحـــية خـــانـــم بـــدرجـــة أكـــبر مـــن الحـــريـــة فـــي حـــيفا وأصـــبحت حـــياتـــها 
االجـتماعـية أكـثر تـنوعـا وحـيويـة .  كـانـت صـديـقة مـقربـة لـرئـيس بـلديـة حـيفا الـسيد / أبـا كـوشـي  وزوجـته حـنّا 
وبــدأت فــي تــرتــيب مــآدب ووالئــم عــلى شــرف أعــيان ووجــهاء حــيفا .  كــانــت تــقول ان الــهيكل االطهــر شــوقــي 
أفــندي قــد ســمح لــها بــذلــك طــاملــا ذلــك ال يــتعارض مــع عــملها مــع عــدم تــوقــعها بــحضوره شــخصيا فــي هــذه 
املـــآدب .  كـــانـــت تـــعقد املـــآدب فـــي بـــيت الـــزائـــريـــن الـــغربـــي مـــع مـــشاركـــة أعـــضاء الـــهيئة الـــبهائـــية الـــعاملـــية ، 

وبذلك ، كما كانت تقول ، فان غياب صاحب الدار لم يكن محسوسا ً . 

وقــــــــد ابــــــــتهج الــــــــعالــــــــم الــــــــبهائــــــــي فــــــــي عــــــــام 1951 م  لــــــــسماعــــــــه نــــــــبأ تــــــــأســــــــيس أول هــــــــيئة بــــــــهائــــــــية عــــــــاملــــــــية    
International Baha'i Council   وكــانــت روحــية خــانــم عــضوة فــي هــذه الــهيئة والــرابــطة مــع حــضرة ولــي 
أمـــراهلل .  وقـــد أعـــلن حـــضرة املـــولـــى هـــذا الـــنبأ الـــى الـــعالـــم الـــبهائـــي فـــي رســـالـــة مـــؤثـــرة بـــتاريـــخ 9  كـــانـــون 
الـثانـي /  يـنايـر 1951 ونـظرا الهـمية هـذه الـرسـالـة فـقد نـقلتها روحـية خـانـم بـالـكامـل فـي كـتابـها (  الـجوهـرة 
الــفريــدة )  The Priceless Pearl بــعد ســنة ،  أى فــي عــام 1952  وبــعد وفــاة ســاثــرالنــد مــاكــسويــل أرســل 
حـضرة شـوقـي أفـندي بـرقـية بـتاريـخ 26 مـارس الـى املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة يـعلن فـيها : 
"  ان رداء أيــادي أمــر اهلل قــد انــتقل عــلى عــاتــق ابــنته املــميزة أمــة الــبهاء روحــية الــتي تــبذل خــدمــات أمــريــة 

متعددة وقيمة ومضحية في املركز العاملي لدين بهاءاهلل . " 
وفـي الـسنة الـتالـية جـاء فـي نشـرة االخـبار الـبهائـية  Baha'i News    بـأن " مـنزل الـسيد مـاكـسويـل الـذي 
تـــبارك بـــقدوم حـــضرة عـــبدالـــبهاء عـــام 1912  أصـــبح االن مـــقامـــا ً ومـــزارا لـــيصبح بـــالنســـبة لـــلبهائـــيني أكـــثر 
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االمـاكـن قـدسـية فـي كـندا ويـتفوق فـي ذلـك حـتى عـلى مشـرق االذكـار الـذي سـيبنى مسـتقبال . "  ان ذلـك ال 
يـعتبر مجـرد أعـظم هـديـة مـنحها حـضرة عـبدالـبهاء الـى الـجامـعة الـبهائـية الـكنديـة فحسـب وانـما جـاء تـقديـرا 
وعـرفـانـا للخـدمـات الجـليلة والـفذة لـثالث مـن خـدام حـضرة بـهاءاهلل املـميزيـن وهـم ولـيام سـاثـرالنـد ومـي ومـاري 

ماكسويل .

وفــي 15 كــانــون األول/ديــسمبر عــام 1952 اعــلن حــضرت ولــي امــراهلل عــن تــشكيل خــمس مــؤتــمرات قــاريــة 
خـالل الـسنة املـقدسـة 1953 وان روحـية خـانـم سـتكون مـندوبـة الـهيكل املـبارك فـي مـؤتـمر ويـلمت. ان رسـالـة 
حـــضرة املـــولـــى الـــى املـــؤتـــمر كـــانـــت مـــهيجة وقـــد تـــضمنت عـــرضـــا ً شـــامـــال ً لـــتاريـــخ األمـــر والتحـــديـــات الـــتي 

سيواجهونها في املستقبل والوظائف املتعددة املحددة ألمة البهاء حيث جاء في الرسالة بان عليها :

" ان تـــبلغ الـــحاضـــريـــن رســـالـــتي الـــرســـمية وتشـــرح لـــهم اهـــداف ومـــقاصـــد الـــجهاد الـــروحـــانـــي الـــعاملـــي 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 :

"  بـمناسـبة اتـمام ام املـعابـد فـي الـغرب فـان املـشاركـني سيحـظون بـمشاهـدة صـورة مـؤسـس الـديـن الـبهائـي 
تــحت قــبة ذلــك الــبناء املــقدس ، وهــي الــصورة الــتي لــم يســبق ان ارســلت الــى الــخارج . كــما ان أمــة الــبهاء 
سـتكون مـندوبـة عـني فـي االشـتراك بهـذه  املـراسـم الـتاريـخية الـتي تـمثل االفـتتاح الـرسـمي ألقـدس مشـرق 
اذكــــار فــــي الــــعالــــم الــــبهائــــي املــــشيّد بــــاالســــم االعــــظم فــــي قــــلب قــــارة امــــريــــكا الــــشمالــــية بــــكل عــــزة وجــــالل .  

شوقي . "

سـأل املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلواليـات املتحـدة روحـية خـانـم ان تـقبل بـان تـكون احـد املتحـدثـني الـرئـيسيني 
فــي املــؤتــمر ، فــردت بــالــقبول . وعــندمــا ســمع شــوقــي أفــندي ذلــك ســألــها ان كــانــت قــادرة عــلى ذلــك فــاجــابــت 
بـاسـلوبـها املـعهود : "  ان لـم يـكن عـندي شيئ ألقـولـه لـلبهائـيني بـعد سـتة عشـر عـامـا مـن االرتـباط بـكم ، فـاذا 
ً ال أســـتحق شـــيئا مـــن هـــذا الشـــرف . "  كـــانـــت جـــريـــئة بـــطبيعتها ومـــتواضـــعة بـــفطرتـــها ، امـــا حـــبّها الـــكبير 
ملـوالهـا الـعظيم شـوقـي أفـندي فـقد كـان كـافـيا لـالسـتجابـة لـه دومـا ً . كـانـت لـديـها االمـكانـية والـقدرة بـأن تـتوجـه 
بـــقلبها الـــى العهـــد واملـــيثاق حـــتى فـــي أحـــلك أيـــام حـــياتـــها وأن تـــنظر بـــعني الـــشجاعـــة الـــى االمـــام وتـــثبت مـــن 

أقدامها . 

جـئت الـى االراضـي املـقدسـة كـزائـرة فـي رضـوان مـن عـام 1953  وأتـذكـر بـأن روحـية خـانـم قـد غـادرت الـى 
ويـلمت بـالـواليـات املتحـدة قـبل يـوم واحـد مـن اخـتتام زيـارتـي .  وال يـمكن أن أنـسى الـقلق والهـلع الـذي انـتاب 
روحـية خـاتـم حـينها .  لـقد غـادرت أمـريـكا الـشمالـية قـبل ثـمانـية عشـر عـامـا عـندمـا كـانـت شـابـة بـهائـية  ُتـعرف 
بـانـها ابـنة مـي مـاكـسويـل ،  ولـكنها الـيوم تـعود وهـي أمـة الـبهاء روحـية خـانـم حـرم حـضرة ولـي أمـراهلل وأيـضا 
أيـــادي أمـــر اهلل .  ولـــكنها كـــانـــت قـــادرة عـــلى مـــواجـــهة التحـــدي .  وعـــلى الـــرغـــم مـــن انـــني كـــنت شـــابـــة عـــندئـــذ 
ولـكنني مـثل أى شـخص قـابـلها ،  كـنت منجـذبـة الـى وقـارهـا الـفطري ومـحضرهـا املـلوكـي وشـوق واشـتعالـها 
الـذاتـي وأيـضا الـى نـظراتـها الـنافـذة .  كـان لـون عـينيها يـتغير مـع تـغير لـون مـالبـسها ، فـكان أحـيانـا أخـضر 
الــلون واالحــيان االخــرى   أزرقــا .  أمــا هــي فــكانــت تــقول ان لــون عــينيها كــان أصــفر . وعــندمــا كــانــت تــلقي 
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نـظراتـها الـثاقـبة عـلى االنـسان لـم يـكن سهـال عـدم الـتأثـر بـتلك الـنظرات . فـي ويـلمت بـالـواليـات املتحـدة كـانـت 
تتحـدث مـثل املـلكة وتـضع عـلى رأسـها طـرحـه شـفافـه يـلف حـول وجـهها الـشاب الجـميل ، ومـن خـالل الـصور 
يـــمكن مـــالحـــظة ذلـــك االثـــر الـــكبير الـــذي ال يـــمكن نـــسيانـــه الـــذي تـــركـــته عـــلى االحـــباء وغـــيرهـــم الـــباحـــثني عـــن 
الــحقيقة وكــذلــك عــلى املتحــدثــني املــّميزيــن .  وعــندمــا قــام رئــيس الجــلسة بــتعريــفها لــلحاضــريــن أخــذ بــاالطــراء 
والـثناء عـليها وتـمجيد شـخصيتها الـفذة لـدرجـة انـها قـالـت بـاسـلوب مـازح : "  بـعد هـذه املـقدمـة يـبدو انـني قـد 

نزلت من السماء "  وقد أدى ذلك الى ارتفاع ضحكات الجمهور . 

كـــــان عـــــدد الـــــحضور الفـــــتتاح مشـــــرق اذكـــــار ويـــــلمت قـــــد وصـــــل الـــــى ألـــــفي شـــــخص وقـــــامـــــت روحـــــية خـــــانـــــم 
بـمصافـحة جـميع الـحضور يـدا ً بـيد مـما أدى الـى تـورم يـدهـا .  كـانـت تـقول لـنا كـيف انـها حـافـظت عـلى هـذا 
الـورم والـوجـع فـي يـدهـا عـن طـريـق تـدويـر خـاتـمها يـومـيا ملـدة ثـالث أسـابـيع حـتى رجـعت الـى حـيفا .  ومـن ثـم 
عـرضـت يـدهـا لـحضرة شـوقـي أفـندى وقـالـت : "  انـظر الـى يـدى كـان عـدد الـبهائـيني كـبيرا لـدرجـة ان يـدي قـد 

تورمت . "  

بــعد أن حــضرت روحــية خــانــم فــي عــام 1953  مــؤتــمر الــوكــالء املــركــزي الــخامــس واالربــعني وافــتتاح مشــرق 
االذكــار ومــن ثــم االفــتتاح الــعام للجــمهور فــي الــيوم الــتالــي ،  حــضرت مــؤتــمر بــني الــقارات بــأمــريــكا مــن 3 

حتى 6  أيار / مايو  .  جوابا على رسالة أميليا كولنز أرسل حضرة ولي أمراهلل البرقية التالية :

"  ان الـسعادة تـغمرنـي مـن نـجاح رحـلة أمـة الـبهاء فـي عـبوديـة الـعتبة املـقدسـة االلـهية وأفتخـر أيـضا مـثلكم 
لهذا النجاح .  ان االدعية املستمرة ستحيطكم معا ً . "  

رافـــقت روحـــية خـــانـــم فـــي رحـــلتها هـــذه أيـــادي أمـــراهلل أمـــيليا كـــولـــنز الـــتي كـــانـــت أيـــضا نـــائـــبة لـــرئـــيس الـــهيئة 
الــبهائــية الــعاملــية .  مــن الــواليــات املتحــدة ســافــرتــا الــى مــونــتريــال لــزيــارة مــرقــد والــدهــا املــاجــد مــما اســتدعــى 

حضرة ولي أمراهلل بأن يرسل البرقية التالية للمحفل الروحاني املحلي ملدينة مونتريال : 

"  بــــمناســــبة مجئ أمــــة الــــبهاء ملــــديــــنة مــــونــــتريــــال نــــدعــــو االحــــباء الــــى زيــــارة مــــرقــــد أيــــادي أمــــراهلل ســــاثــــرالنــــد 
مـاكـسويـل تـقديـرا وعـرفـانـا لخـدمـاتـه الـتاريـخية لـلمركـز الـعاملـي ألمـر حـضرة بـهاءاهلل .  عـلى أمـة الـبهاء وأمـيليا 
كـولـنز أن تـضعا إكـليال مـن الـورود والـريـاحـني نـيابـة عـني عـلى ذلـك املـقام املـنير .  أشـكركـم لـو أرسـلتم صـورة 

تضم كافة االحباء املجتمعني هناك .  تحياتي . " 

لـقد طـلب الـهيكل املـبارك مـن روحـية خـانـم بـأن تشـتري وردا ً بـقيمة 120 دوالر نـيابـة عـنه لهـذه املـناسـبة وأن 
يــكون الــورد غــالــبيته بــالــلون االزرق .  كــان يــعلم حــضرة شــوقــي أفــندي بــأن الــلون املــحبب لــلسيد ســاثــرالنــد 
مــاكــسويــل هــو الــلون االزرق .  إن جــلسة الــتأبــني عــقدت بــالــقرب مــن املــرقــد املــنير بــتاريــخ 10 أيــار /  مــايــو  
وفـي مـساء ذلـك الـيوم تحـدثـت روحـية خـانـم فـي جـلسة عـامـة فـي فـندق  Ritz Carlton    بـعد ذلـك كـله كـان 
لـــديـــها مـــهمة صـــعبة وهـــي تـــصفية تـــركـــة املـــرحـــومـــني والـــديـــها وبـــعد مـــوافـــقة حـــضرة املـــولـــى أرســـلت مـــقتنياتـــها 
الـشخصية الـى حـيفا .  ومـن ثـم قـامـت بـإهـداء مـنزلـها املـسّمى "  بـاملـزار املـقدس "  الـى االمـر املـبارك مـما 
أســـعد الـــهيكل االطهـــر .  يـــقع هـــذا املـــنزل فـــي  Pine Avenue  1548    وهـــو مسجـــل الـــيوم بـــإســـم املـــحفل 

الروحاني املركزي لكندا .
�٣٥



 
وعـندمـا رجـعت روحـية خـانـم الـى االرض االقـدس كـان حـضرة املـولـى بـانـتظارهـا عـند أعـلى السـاللـم بـالـقرب 
مـن مـدخـل غـرفـته الـخاصـة فـي مـنزل حـضرة عـبدالـبهاء .   كـان سـعيدا بـانـتصاراتـها فـي هـذه الـرحـلة ولهـذا 
أعّــد لـها هـديـة خـاصـة وقـّدمـها بـنفسه لـها عـند السـاللـم .  بـعد سـنوات أرتـني روحـية خـانـم لـفافـة جـلديـة أنـيقة 
تــضم ورقــتني مــذهــبتني وقــد زيّــن إحــداهــا حــضرة ولــي أمــراهلل بــبعض الــكلمات االنجــليزيــة والــورقــة االخــرى 
بــبعض الــكلمات الــفارســية وان فــحوى كــلماتــه كــانــت : " مــرحــبا ً بــأمــة الــبهاء مــرحــبا ً ، لــقد رجــعت مــنصورة 
مــــظفرة وانــــت تــــؤديــــن مــــهامــــك املــــتعددة .  إن والــــدتــــك الــــشهيدة ووالــــدك الــــورع فــــخوران بــــك وإن ولــــي أمــــرك 
مســروٌر أيــضا مــنك . "  هــذا بــما مــعناه ولــيس نــص كــلمات حــضرة املــولــى حــرفــيا وانــما مــا أتــذكــره مــن تــلك 

الورقة املذهبة . 

إن الـسنوات االخـيرة مـن حـياة الـهيكل االنـور كـان مـزدحـما بـالنسـبة ألمـة الـبهاء .  فـقد تـم تـشييد مـبنى دار 
االثــــار الــــعاملــــي وبــــدأ حــــضرة شــــوقــــي أفــــندي فــــي شــــراء االثــــاث املــــناســــب لــــه مــــن بــــريــــطانــــيا أثــــناء مــــواســــم 
الــصيف .  وبــمساعــدة مــن روحــية خــانــم وجــد حــضرة املــولــى جــميع أنــواع االثــاث والــزخــارف الــالزمــة لــوضــع 
االثــار املــتبركــة فــيها .  وعــادة مــا كــانــت تــقول روحــية خــانــم : "  كــان شــوقــي أفــندي صــيادا وكــنت مــثل كــلب 
الـصيد لـه "  كـانـت روحـية خـانـم تـذهـب وتـبحث عـما يـحتاج لـه وعـندمـا تجـد الشئ املـطلوب كـانـت تـرجـع وتـقول 
لـلمولـى عـنه .  ومـن ثـم كـان االثـنان يـذهـبان مـعا ً ملـشاهـدة الـغرض وإن إسـتحسنه حـضرة املـولـى كـان يـقوم 

بشراءه . 

فــــي احــــدى املــــرات طــــلبت روحــــية خــــانــــم مــــن حــــضرة شــــوقــــي أفــــندي تــــخصيص قــــطعة أرض لــــها مــــن الــــبيت 
املــــبارك مــــن أجــــل عــــمل حــــديــــقة صــــغيرة وقــــد خــــصص لــــها حــــضرة املــــولــــى زاويــــة صــــغيرة خــــلف املــــنزل لهــــذا 
الــغرض وبــكل شــغف قــامــت بــعمل حــوض لــالســماك وإعــداد مجــموعــات مــن الــورود رتــبتها بــالــشكل املــناســب 
وأصـبحت حـديـقة جـميلة .  وعـندمـا كـان الـهيكل املـبارك يشـتري تـماثـيل الـنسور لـتزيـني حـدائـق املـقام أعـجبت 
روحــية خــانــم بــتمثال حجــري صــغير لنســر ووافــق حــضرتــه عــلى شــرائــه لــها وقــامــت بــوضــعه فــوق بــناء صــغير 
بـالـقرب مـن الحـديـقة والـحوض .  وخـالل هـذه الـفترة كـانـت تـقوم بـأعـمال الـتصميم والـديـكور الـداخـلي لـثالث 
غـــرف مـــن مـــنزل حـــضرة عـــبدالـــبهاء الـــتي ســـمح لـــها حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي بـــفرشـــه مـــن أثـــاثـــها املـــرســـل مـــن 
مـومـنتريـال .  مـنزل حـضرة عـبدالـبهاء كـان بـسيطا لـلغايـة نـظرا ألن الـعائـلة املـباركـة كـانـت سـجينة ومـبعدة ولـم 
يـكن بـحوزتـهم أثـاثـا ذات قـيمة .  إن غـرفـة االسـتقبال لـحضرة عـبدالـبهاء والـتي كـان يسـتقبل فـيها املـسئولـني 
غـير الـبهائـيني فـي أواخـر أيـام حـياتـه تـم تـأثـيثها مـن قـبل حـضرة الـورقـة املـباركـة الـعليا وضـمت مجـموعـة مـن 
الــــكراســــي وأريــــكة إشــــترتــــها مــــن بــــيروت .  واالن أخــــذت روحــــية خــــانــــم بــــتأثــــيث املــــنزل مــــن أثــــاثــــها الــــخاص 
وإعـتبرتـه كـأنـه مـنزلـها . كـما بـدأت بـتأسـيس مـكتبة أنـيقة وإسـتفادت مـنها فـيما بـعد فـي تـرتـيب حـفالت عـشاء 
خـــاصـــة فـــيها وعـــلى االخـــص لـــلشخصيات والـــضيوف الـــكبار وســـّمت غـــرفـــة اســـتقبالـــها الجـــميلة " مـــونـــتريـــال 

حيفا " . 

مـنذ عـام 1952  وبـعدهـا عـندمـا اسـتقرت االوضـاع االمـنية فـي اسـرائـيل سـمح حـضرة ولـي أمـراهلل لـآلحـباء 
بـــزيـــارة االراضـــي املـــقدســـة بـــعد غـــياب دام أكـــثر مـــن عشـــر ســـنوات .  وأخـــذ االحـــباء يـــتوافـــدون إلـــى أرض 
املــيعاد فــي مجــموعــات تــضم تــسعة أفــراد فــي كــل مجــموعــة مــن شــرق االرض وغــربــها . إن الــترحــيب بــهؤالء 
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الــزوار وتــلبية احــتياجــاتــهم والــتجاوب مــع مــتطلباتــهم هــي مــهمة كــبيرة أخــذت الــكثير مــن وقــت حــضرة املــولــى 
وروحــــية خــــانــــم أيــــضا .  إن جــــميع وجــــبات الــــطعام الــــثالثــــة الــــيومــــية لــــلزائــــريــــن املــــقيمني فــــي بــــيت الــــزائــــريــــن 
الشــرقــي والــغربــي ولخــدام الــبيت املــبارك كــانــت تــعد فــي مــطبخ مــنزل حــضرة عــبدالــبهاء .  روحــية خــانــم هــي 
الــتي كــانــت تخــطط لــكيفية إعــداد هــذه االطــعمة املــتنوعــة عــلى الــرغــم مــن وجــود نــقص حــاد فــي جــميع أنــواع 

املواد الغذائية بعد انتهاء الحرب . 

فـي عـام 1957 غـادر الـهيكل االنـور ومـعه روحـية خـانـم االراضـي املـقدسـة لـقضاء إجـازة الـصيف الخـر مـرة 
مـــعا ً.  كـــان حـــضرتـــه مـــتعبا ولـــكن كـــعادتـــه كـــان يـــحافـــظ عـــلى املـــراســـالت أثـــناء غـــيابـــه وقـــد حـــمل مـــعه جـــميع 
مـذكـراتـه حـول خـطة العشـر سـنوات الـتي بـدأت تـقترب مـن مـنتصفها . فـي شهـر آب ( أغسـطس )  مـن تـلك 
الـسنة أبـهج الـبهائـيني فـي الـعالـم بـإرسـال رسـالـة تـحتوي عـلى مـوضـوعـني هـامـني .  املـوضـوع االول هـو عـقد 
خـــمس مـــؤتـــمرات قـــاريـــة مـــن أجـــل االحـــتفال بـــمرور الخـــطة مـــنتصفها واملـــوضـــوع الـــثانـــي االعـــالن عـــن تـــعيني 
ثــمانــي أيــادي أمــراهلل مــن الــقارات املــختلفة .  إشــتعل االحــباء شــوقــا وبــهجة وانــتظر الجــميع هــذه املــناســبة 
بـــكل شـــغف وســـرور .  أمـــا نـــحن فـــي أوغـــندا فـــقد ســـعدنـــا كـــثيرا النـــنا عـــلمنا بـــأن أمـــة الـــبهاء روحـــية خـــانـــم 
الـــعزيـــزة والـــغالـــية عـــلينا جـــميعا قـــد تـــم تـــعيينها لـــتكون مـــندوبـــة حـــضرة املـــولـــى فـــي املـــؤتـــمر االفـــريـــقي الـــذي 

سيعقد في كامباال .  إذا فهي سوف تأتي إلينا . 

ولـــكن فـــي 4 تشـــريـــن الـــثانـــي/ نـــوفـــمبر  انتشـــر الـــخبر املـــفجع بـــوفـــاة حـــضرة ولـــي أمـــراهلل وقـــد هـــزّ هـــذا الـــنبأ 
الــعالــم الــبهائــي .  لــقد تــوفــي فــي لــندن ورحــل عــنا ولــم نــكن نــصدق ذلــك .  لــقد فــقدت جــامــعة االســم االعــظم 
مـن كـان ملـدة سـتة وثـالثـني سـنة قـائـدا ومـشجعا ومـرشـدا بـل وقـلبا مـحبّا كـبيرا لـهم ، ولـم يـكن مـن أحـد يـمكن 
الــتوجــه إلــيه وااللــتفاف حــولــه ســوى أمــة الــبهاء عــلى الــرغــم مــن كــل االالم واالحــزان الــتي كــانــت تــعصف بــها 
عــندئــذ . لــقد فــقدت والــدتــها وهــي بــعيدة عــنها ، تــلك الــوالــدة  الــتي كــانــت تبجّـــــلها كــثيرا ورحــل عــنها والــدهــا 
الــتي كــانــت تــعزّه وتــحترمــه واالن فــقدت ولــي أمــرهــا الــذي كــان قــد حّـــــل محــلهم .  كــتبت روحــية خــانــم قــصة 
قــصيرة عــقب وفــاة حــضرة املــولــى بــعنوان "  وفــاة حــضرة شــوقــي أفــندي "  تــضمنت كــل مــا يــمكن أن تــقولــه 
عــن تــلك الــفاجــعة املحــزنــة .  ورغــم ذلــك ال يــمكن لــنا أن نــعرف أو نــدرك مــا شــعرت وأحسّـــــــت بــه فــي صــبيحة 
ذلــك الــيوم مــن شهــر نــوفــمبر الــبارد فــي غــرفــة الــفندق عــندمــا عــلمت بــرحــيل مــوالهــا الــعزيــز .  لــقد أصــبحت 
وحــــيدة ،  وحســــب عــــلمها لــــم يــــترك وصــــية ، وعــــليها االن أن تــــأخــــذ الخــــطوة الــــتالــــية وتــــتحقق فــــيما يــــجب أن 

تفعله .   
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الفصل الثالث - السنوات االخيره من خدماتها ورحالتها

ان الـصدمـة املـؤملـة بـوفـاة حـضرة ولـي امـراهلل بـصورة فـجائـية ظـلت فـى ذاكـرة أمـة الـبهاء طـيلة أيـام حـياتـها . 
قـالـت لـى اكـثر مـن مـرة وفـى مـناسـبات حـزيـنة ، الـتى قـلما كـانـت ، " عـندمـا اقـتربـت فـى ذلـك الـصباح الحـزيـن 
مــن فــراشــه وحــيته كــعادتــى ، لــم احــصل عــلى اجــابــه ، وعــندمــا ملســته كــان جــسمه بــاردا وقــد عــرفــت بــانــه قــد 
رحـل وكـان ذلـك بـمثابـة طـعنة خنجـر فـى الـقلب " . ان أول مـا تـبادر الـى ذهـنها هـو ان تنتحـر . قـالـت روحـيه 
خـانـم بـان هـذه الـفكره لـم تـدم طـويـال النـها كـانـت تـعلم جـيدا بـان حـضرة ولـى أمـر اهلل سـوف لـن يـكون سـعيدا 
مـنها . ان حـضرة املـولـى قـد دّربـها وعـلمها ملـدة عشـريـن سـنة واودع شـئونـه بـني يـديـها واالن كـيف يـمكن ان 
تــنهار فــى لحــظة الــضعف هــذه ؟ فــى الــسنوات االولــى مــن قــدومــنا لــحيفا ســمعت ومــعى عــلى ( نــخجوانــى ) 
روحــيه خــانــم تــقول عــدة مــرات بــأنــه خــالل الــصيف االخــير لــهم فــى لــندن قــال لــها حــضرة شــوقــى افــندى فــى 
احـدى املـرات : " ال ارغـب فـي الـعودة الـى حـيفا يـمكنك الـسفر لـوحـدك ، تـعرفـني مـا يـجب ان تـفعليه . " قـالـت 
روحـيه خـانـم انـها اعـتقدت بـأن حـضرة املـولـى قـال هـذه الجـمله مـن بـاب تـعبه وارهـاقـه نـظرا ألنـه كـان يـعانـى 
مــن انــفولــنزا حــاده . ولــكن بــعد ذلــك وعــندمــا تــذكــرت كــلماتــه اصــبحت شــجاعــة ومــطمئنه مــن نــفسها واصــبح 
شــغلها الــشاغــل والــهام هــو تــحقيق امــالــه و اكــمال جــميع طــموحــاتــه الــخاصــة بخــطة الــجهاد الــكبير االكــبر 
الـروحـانـى .ان غـايـة وجـودهـا ودافـعه كـان سـعادة مـوالهـا الـعزيـز . فـمن تـلك اللحـظة وحـتى خـاتـمة حـياتـها لـم 

يتغير أو يتزغزع اولوياتها فى الحياة  .  

 وعـلى الـرغـم مـن خـسارتـها الـفادحـه بـوفـاة زوجـها الـعظيم ، فـقد كـان مـلفتا لـلنظر مـدى نـكرانـها لـلذات عـندمـا 
تـوجهـت فـى هـذه الـظروف الـعصيبه الـى افـراد املـؤمـنني وقـامـت وبـكل شـجاعـة وبـسالـة وشـفقه بـتوجـيه االحـباء 
وهــدايــتهم حــتى يــصلوا الــى بــر االمــان . لــقد تــوجهــت روحــيه خــانــم بــكل روحــها ووجــودهــا الــى مــصدر الــنور 
والــحياة وعــملت بــما يــنبغى عــمله . فــكل اصــدقــائــها املــلتفون حــولــها قــد انــهمكوا فــى بحــر االحــزان تــاركــينها 
وحــيده لــكى تــقوم بــأداء واجــباتــها الــشاقــه املــلقاة عــلى عــاتــقها ، كــل ذلــك مــن اجــل مــوالهــا املــحبوب حــضرة 
شــوقــى افــندي . كــان عــليها ان تــخبر حــضرات ايــادى امــر اهلل والــعالــم الــبهائــى بهــذا املــصاب الجــلل بــحيث 
يــــكون وقــــع هــــذا الــــخبر اقــــل ضــــررا عــــلى مــــا يــــمكن ان يحــــدثــــه . وعــــليها ان تــــخبر االحــــباء املــــفجوعــــني لــــكى 
يـشاركـوا فـى جـنازتـه ويـودعـوه الـى مـثواه االخـير . ثـم بـحثت فـى اطـراف لـندن عـن مـكان مـناسـب لـلدفـن وقـد 
وجــدتــه . ثــم اشــترت الــكفن والــتابــوت املــناســب لهــذا الــغرض ورتــبت لــكل تــفاصــيل االيــام املحــزنــه الــتى تــلت 
ذلـك . وبـعد يـوم مـن الـجنازة وعـندمـا كـانـت تـمر بـالـقرب مـن املـقام املـبارك رأت فـى مـخيلتها صـورة لـعمود فـوقـه 
عــقاب جــالــس عــلى الــكرة االرضــيه ، عــندهــا تــكونــت لــديــها صــورة لــلنصب الــتذكــارى الــذى يــجب عــن يــوضــع 
عــلى مــقامــه الشــريــف . تــذكــرت كــيف ان حــضرة املــولــى كــان يــحب االعــمدة الجــميلة وانــه قــال مــرة بــانــه مــن 
املــؤســف عــدم وجــود امــاكــن فــى الحــديــقه لــوضــع االعــمدة عــليها . ومــع وجــود كــل هــذه االفــكار فــى مــخيلتها 
قـامـت بـتصميم الـعمود الجـميل الـذى وضـع عـلى مـقام الـهيكل االطهـر ووضـعت الـكره االرضـيه فـوقـه ، وفـوق 
الـكره االرضـيه نـصب تـمثال الـعقاب الـرائـع مـفتوحـى الـجناحـني الـذى يـرمـز  الـى فـتوحـات وانـتصارات حـضرة 

ولي أمراهلل . هل حالة هذا العقاب كان يمثل انه مستعدا للطيران ؟ أم انه كان حاطا من االعالى ؟ 
 فـــى 15 تشـــريـــن الـــثانـــى / نـــوفـــمبر وصـــلت روحـــيه خـــانـــم الـــى حـــيفا وبـــرفـــقتها صـــديـــقتها الـــعزيـــزه وزمـــيلتها 
ايـادى امـر اهلل امـيليا كـولـنز . بـعد ثـالثـة ايـام عـقدت اول جـلسة خـاصـة لـهيئة ايـادى امـر اهلل فـى الـبهجى . 
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وخـالل االيـام االولـى مـنها تـم الـبحث عـن وصـية حـضرة شـوقـى افـندى ولـكن لـم يـعثر عـليها . وبـعد انـتهاء تـلك 
الجـلسة الـتاريـخية ابـلغ حـضرات االيـادى جـامـعة االسـم االعـظم املـبهوتـه بـان املـجال املـفتوح امـامـنا هـو ان 
 The Dispensation Of ( دورة     بــــهاء اهلل )   نــــتوجــــه بــــكل جــــوارحــــنا الــــى الهــــدايــــة املــــذكــــورة فــــى تــــوقــــيع
Bahaullah  والـذى اشـار الـيه حـضرة ولـى امـراهلل بـإنـه وصـيته وان نـعمل ايـضا عـلى اكـمال اهـداف خـطة 
العشـر سـنوات وهـو مـا طـلبه حـضرة املـولـى مـن االحـباء قـبل وفـاتـه ، وأيـضا عـلى تـرتـيب انـتخاب بـيت الـعدل 

االعظم فى نهاية تلك الفتره وهى الجهة الوحيدة املعصومه من الخطأ فى املستقبل .

خــالل الــسنوات االولــى مــن وفــاة الــهيكل االنــور كــانــت تــقضى روحــيه خــانــم أغــلب أوقــاتــها فــى الــبهجى وفــى 
الـــليالـــي تـــنام فـــى قـــصر الـــبهجى . وبـــاالضـــافـــة الـــى حـــملها لـــلمسئولـــيات االداريـــة الـــثقيله فـــقد كـــانـــت تـــنظف 
مـقام حـضرة بـهاء اهلل بـنفسها وتـعمل فـى الحـدائـق املـختلفه حـيث انـها لـم تـعد تـحتمل غـياب مـوالهـا املـحبوب 
فـى شـقتهم بـحيفا . وتـعتبر الـسنوات الخـمس او السـت الـتالـيه اصـعب وأحـزن الـفترات فـى كـل حـياتـها . ان 
مجــموعــة اشــعارهــا املــوســومــه P oem Of The Passing  ( اشــعار الــوفــاة ) هــو خــير شــاهــد عــلى مــعانــاة 
 A wasteq Waste The World  قـلبها املجـروح . ان الـقصيدة الـشعريـة االولـى مـن هـذه املجـموعـه بـعنوان
To Me وقـد كـتبت فـى الـثانـى مـن شهـر ديـسمبر أى بـعد مـرور حـوالـى شهـر واحـد مـن صـعود حـضرة ولـى 

امر اهلل .

 ان رســـائـــل هـــيئة ايـــادى امـــراهلل الـــتى كـــتبت خـــالل هـــذه الـــفترة تـــعطينا ملـــحة ســـريـــعة لـــلمسئولـــيات الـــجسام 
والــعظام الــتى تحــملها هــؤالء الــرجــال والــنساء الــبواســل فــى ســبيل حــفظ وحــمايــة االمــر املــبارك وفــى تــوجــيه 
وهـــدايـــة الـــبهائـــيني فـــى الـــعالـــم نـــحو الـــنصر والـــظفر الـــنهائـــى . فـــحضرات االيـــادى الـــلذيـــن اجـــتمعوا فـــى ذلـــك 
االجـــتماع الـــخاص كـــانـــوا افـــرادا مـــؤمـــنني واقـــويـــاء مـــن شـــرق الـــعالـــم وغـــربـــه ، هـــدفـــهم الـــرئـــيسى كـــان تـــوجـــيه 
وتـــنسيق الـــفعالـــيات االمـــريـــة ولـــكن كـــثيرا مـــا كـــان يـــالحـــظ وجـــود هـــوة واســـعة فـــى افـــكارهـــم وارائـــهم . أيـــادى 
امــراهلل الــسيد طــراز اهلل ســمندرى الــذى كــان اكــبر االيــادى ســنا واكــثرهــم احــترامــا وتــبجيال كــان يــقول بــان 
الـدور الـذى لـعبته أمـه الـبهاء فـى هـذه االجـتماعـات كـان هـامـا وحـيويـا . اصـبحت روحـيه خـانـم جسـرا تـربـط 
بــني الــثقافــات وااللــسن الشــرقــيه بــالــغربــيه . فــقد اتــسع افــقها وكــبر مــع هــدايــة حــضرة ولــي امــراهلل وبــالــتالــى 
اصـــبح لـــديـــها شـــعورا عـــميقا بـــالـــعدل واالنـــصاف وقـــدرة عـــلى فـــهم واضـــح لـــلجانـــبني مـــما ادى تـــدريـــجيا الـــى 

تضييق الفجوة بينهم .

بـعد وفـاة حـضرة املـولـى أظهـرت أمـة الـبهاء الـتزامـها بخـدمـة أمـراهلل حـيث وافـقت عـلى حـضور أول مـؤتـمر مـن 
ســلسلة مــؤتــمرات بــهائــية عــاملــيه دعــا الــيها حــضرة ولــي امــراهلل بــمناســبة وصــول خــطة العشــر ســنوات إلــى 
مــنتصفها .  بــدايــة ، لــم تــرغــب فــى حــضور املــؤتــمر لحــزنــها الشــديــد عــلى وفــاة زوجــها ولــكن زمــالئــها االيــادى 
اقـنعوهـا بـالـحضور نـظرا ألنـه كـان رغـبة حـضرة املـولـى . وقـد سـافـرت ومـعها الـدكـتور لـطف اهلل حـكيم عـضو 
الــهيئة الــبهائــيه الــعاملــيه الــذى عــينه حــضرة شــوقــى افــندى لــيرافــق أمــة الــبهاء فــى رحــلتها .كــما رافــقتها ابــنة 
خــالــتها جــني جــوت  J  eanne Chute مــع زوجــها جــالــنور Challoner  . وعــلى الــرغــم مــن ان روحــيه خــانــم 
كــانــت فــى فــترة عــزاء وكــانــت تــلبس الــسواد ملــدة ســنة واحــدة بــعد وفــاة حــضرة شــوقــى افــندى طــبقا لــعادات 
وتــقالــيد الشــرقــيني ، اال انــها غــيّرت هــذه الــعاده اثــناء ســفرهــا الفــريــقا وعــندمــا وصــلت مــطار عــنتيبه بــاوغــندا 
كـانـت مـرتـديـة لـباسـا ابـيضا بـسيطا جـميال . بـعدهـا قـالـت لـى أمـة الـبهاء بـان جـميع لـبسها لهـذا املـؤتـمر كـان 
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حــضرة شــوقــى افــندى قــد رآه ووافــق عــليه فــى الــصيف املــاضــى ، ولهــذا الســبب لــم تــأت روحــيه خــانــم الــى 
كــامــباال بــلباس الــعزاء . وايــضا كــانــت تــرغــب فــى ايــجاد جــو مــن الــفرح والســرور خــالل املــؤتــمر طــبقا لــرغــبة 
مــوالهــا الــعزيــز وان جــو الحــزن والــعزاء ســوف لــن يــساعــد عــلى ذلــك . ان مــعيارهــا فــى الــحياة كــان رضــاءه 

وسعادته .

ومــع دخــولــها قــاعــة املــؤتــمر فــى كــمباال بــتاريــخ 24 يــنايــر 1958 وقــف اكــثر مــن تــسعمائــه شــخص وهــم فــى 
حـــالـــة حـــزن وســـكون ، وكـــانـــت أمـــة الـــبهاء طـــويـــلة الـــقامـــه ومـــنتصبه وجـــميله . ومـــن ثـــم بـــدأ اربـــعمائـــه بـــهائـــى 
افــريــقى وبــكل عــفويــة ورفــق فــى غــناء نــشيد  " اهلل ابــهى " .   ان جــو املــؤتــمر كــان مــليئا بــاملــحبة وبــاملــشاعــر 
الـروحـانـيه . ومـع مـرور أمـة الـبهاء فـى املـمر الـرئـيسى ازدادت أحـاسـيسنا وشـعرنـا وكـأنـنا نحـلق فـى الـسماء . 
وعــندمــا وقــفت عــلى املــنصة لــكى تتحــدث تــقطع صــوتــها وانــسالــت الــدمــوع مــن عــينيها عــدة مــرات . ومــا كــان 
ســائــدا بــني الــحضور هــو امــواج املــحبة والــعطف الــتى كــانــت تــحيط بــهم والــتى كــانــت تــدور حــول أمــة الــبهاء 
وتــــعانــــقها ، وفــــى الــــنهايــــة تــــخفف مــــن االمــــها واحــــزانــــها . وعــــادة مــــا كــــانــــت تــــقول بــــان مــــحبة االحــــباء وعــــلى 
االخـــص االفـــارقـــة مـــنهم هـــو تـــلطيف لـــروحـــها واملـــسكن لجـــراحـــها . كـــما اضـــافـــت بـــان قـــارة افـــريـــقيا جـــلبت 
الـسعادة لـقلب حـضرة شـوقـى افـندى فـى اواخـر ايـام حـياتـه ، ولهـذا السـبب اخـتارت ان تـضع قـارة افـريـقيا 
امـام الـكرة االرضـيه املـوضـوعـة عـلى املـرقـد املـبارك . ان حـبّها وعـشقها لـالفـارقـه وقـارتـهم اصـبح جـزءا دائـما 
مـن حـياتـها بـعد ذلـك . لـقد اعـطت لـلمؤتـمر مشهـدا واسـعا ونـظرة عـاملـيه ملـا يـجب عـمله والـذى حـقا كـنا بـحاجـة 

اليه وقد رجعت من املؤتمر مشحونه باالمال والشجاعة حتى نستمر جميعا فى سبيل الخدمه والعطاء .
  وعـــلى الـــرغـــم مـــن انـــها ســـافـــرت الـــى مـــؤتـــمرات عـــديـــده وشـــاركـــت فـــى افـــتتاح مشـــرقـــى االذكـــار فـــى افـــريـــقيا 
واســـترالـــيا خـــالل فـــترة قـــيادة ايـــادى امـــراهلل لـــشئون االمـــر املـــبارك ولـــكن رحـــالتـــها الـــتاريـــخيه الـــتى يـــذكـــرهـــا 
االحــباء دومــا فــى الــواقــع بــدأت بــعد تــأســيس بــيت الــعدل االعــظم . مــن رحــالتــها الــهامــه خــالل فــترة تــصدى 
االيـادى هـو زيـارتـها لـلجالـيات الـبهائـية الـكبيره فـى كـل مـن الـواليـات املتحـده وكـندا فـى عـام 1960 . وعـندمـا 
ادعــى مــاســون ريــمى بحــماقــة بــأنــه ولــي أمــر اهلل وطــلب املــشاركــه فــى املــؤتــمر املــركــزى الــسنوى فــى ويــلمت 
لــتعريــف نــفسه لــالحــباء طــلبت هــيئة االيــادى مــن أمــة الــبهاء الــتى كــانــت تــعرف ريــمى مــنذ صــغرهــا املــشاركــة 
فــى املــؤتــمر لــحفظ وحــمايــة االحــباء مــن ايــة تــاثــيرات ســلبيه يــمكن ان تــحصل لــالحــباء . ومــن خــالل حــكمتها 
وشـجاعـتها وثـباتـها عـلى العهـد واملـيثاق اسـتطاعـت ان تـبث وتـعزز فـى قـلوب االحـباء روح الـطمأنـينه والـثبات 

واالستقامة . 

فــــى عــــام 1961 تــــم انــــتخاب الــــهيئة الــــبهائــــيه الــــعاملــــيه    International Baha’i Council  وهــــى الــــهيئة 
الـتى كـانـت مـقدمـة لـتأسـيس بـيت الـعدل االعـظم االلـهى . وقـد سـاعـدت هـذه الـهيئه كـثيرا مجـمع االيـادى مـن 
أجــل االعــداد ألول مــؤتــمر بــهائــى عــاملــى وايــضا فــى جــمع احــصائــيات كــثيره ووضــعها فــى كــتيب فــى نــهايــة 
خـطة العشـر سـنوات بـاالضـافـة الـى مـساعـدات اخـرى . كـما اتخـذ حـضرات االيـادى قـرارا هـامـا خـالل هـذه 
الـفترة بـان عـلى روحـيه خـانـم ان تـكمل الـتصميمات والـتزيـينات الـداخـليه لـدار االثـار الـعاملـيه . ولهـذا الـغرض 
طــلبت املــساعــدة مــن االعــضاء االصــغر سّــــــنا فــى الــهيئه الــبهائــيه الــعاملــيه املــنتخبة حــديــثا . كــما قــام الــهيكل 
االطهــر خــالل اخــر ســنة مــن حــياتــه بشــراء اثــاث صــينى ويــابــانــى جــميل مــن اجــل تــزيــني وتــأثــيث دار االثــار 

العامليه وايضا لكى يضع عليها او فيها االثار املقدسه لطالئع الدين البهائى . 
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هــذه الــعملية كــانــت يــجب ان تــتم بــكل دقــة وعــنايــة نــظرا لــقيمة وأهــمية هــذه اآلثــار واملــقتنيات املــقدســه . وقــد 
انجــزتــها أمــة الــبهاء بــكل اتــقان بــعد أن اخــذت بــعني االعــتبار الــذوق والــفن وتــناســب االمــاكــن واولــويــة وضــع 
وتـرتـيب االشـياء حسـب اهـميتها . ان رسـالـة الـشكر الـتالـيه مـن حـضرات االيـادى املـقيمني فـى ارض االقـدس 

املؤرخة 28 آب / اغسطس 1961م تعبر عن اهمية ونتيجة ما قامت به روحيه خانم :

" لــقد اعــجبنا بــما تــم انــجازه فــى دار االثــار الــعاملــية ولهــذا شــعرنــا بــانــه مــن الــواجــب عــلينا ان نــعبّر لــكم عــن 
خــالــص تــقديــرنــا واعــجابــنا ملــا قــمتم بــه . ان مــحتويــات املــبنى يــليق بــالهــدف الــذى بــنى مــن اجــله . كــما ان 
االجـيال الـقادمـة مـن الـبهائـيني سـيقدرون ويـثمنون املـجهودات الـعظيمة والـجبارة الـتى بـذلـت فـى هـذا املـبنى 
لـــكى يـــصبح مـــكانـــا الئـــقا لـــالثـــار املـــقدســـة الـــتى تـــضمها وقـــد ال تـــعرف هـــذه االجـــيال املـــصاعـــب الـــتى تـــمت 

مواجهتها والجهود التى بذلت للوصول الى هذه النتيجة املرجوه ."
  

ان انــتهاء خــطة العشــر ســنوات بــنجاح فــى ابــريــل مــن عــام 1963م قــد تــوج بــانــتخاب بــيت الــعدل االعــظم 
االلـــهى الـــذى طـــال انـــتظاره فـــى حـــيفا .وقـــد قـــامـــت أمـــة الـــبهاء روحـــيه خـــانـــم بـــعد املـــشوره ومـــوافـــقه حـــضرات 
االيـادى بـافـتتاح اول مـؤتـمر بـهائـى عـاملـى فـى مـنزل حـضرة عـبد الـبهاء وادارت اولـى جـلساتـه . ان وقـوع هـذا 
الحـدث لـه داللـة ورمـز كـبير حـيث ان االنـتخابـات حـدثـت فـى ذلـك الـبيت املـبارك الـذى شهـد بـزوغ فجـر الـنظام 
االدارى لــديــن بــهاء اهلل كــما قــامــت امــة الــبهاء جــاهــدة وبــمساعــدة مــن بــعض اعــضاء الــهيئة بــقياس مــساحــة 
الــصالــة الــرئــيسيه لــلبيت املــبارك وايــضا حجــم الــغرف االربــع املــطلة عــليها وقــد اصــبحت املــساحــة االجــمالــية 

للمكان مع الكراسى املوجودة فيه تناسب تماما عدد الحضور . 

ان هـذا االحـتفال الـعظيم كـان حـقا ال يـنسى . فـقد كـان مـثيرا وبـهيجا ذلـك الـصباح عـندمـا تـم انـتخاب بـيت 
الـــعدل االعـــظم ألول مـــرة ، وكـــم كـــان عـــظيما ذلـــك االحـــتفال الـــذى جـــرى بـــعد ذلـــك فـــى الـــبهجى فـــي الـــروضـــة 
املــباركــه مــقام حــضرة بــهاء اهلل . تــكريــما وتجــليال لهــذه املــناســبه الــعطره طــلبت امــة الــبهاء ألــوفــا مــن اغــصان 
الـورد والـقرنـفل لـتزيـني وتجـميل الـغرف الـداخـليه لـلمقامـات املـقدسـة الـثالث . وقـامـت هـى نـفسها ومـعها عـدد 
قـــليل مـــن املـــساعـــديـــن وخـــالل الـــيوم وحـــتى مـــنتصف الـــليل بـــل وحـــتى الـــساعـــات االولـــى مـــن الفجـــر بـــتغطية 
املـقامـات بهـذه الـورود واالزهـار . هـذه الـطريـقه الجـميله مـن الـتعبير عـن االحـترام اصـبحت عـادة اتـبعت فـى 
ســـنوات الحـــقه كـــما انـــها داللـــة عـــلى املـــشاعـــر الـــروحـــانـــيه واالحـــاســـيس الـــفنية الـــتى اجـــتمعت فـــى شـــخصية 
روحــــيه خــــانــــم . ان جــــمال وعــــبير املــــقامــــات املــــقدســــه فــــى ذلــــك الــــيوم االعــــز طــــبعت فــــى قــــلوب وعــــقول جــــميع 
الــحاضــريــن . وقــد قــامــت أمــة الــبهاء بــعد ذلــك بــافــتتاح جــميع املــؤتــمرات الــبهائــيه الــعاملــيه حــتى ابــريــل عــام 

1998م . 

بــعد انــتخاب بــيت الــعدل االعــظم شــاركــت روحــيه خــانــم ومــعها حــضرات ايــادى امــر اهلل افــراح ســبعة االف 
بــهائــى اجــتمعوا فــى لــندن فــى صــالــة الــبرت هــول  Royal Albert Hall   بــمناســبة االحــتفال بــاول مــؤتــمر 
بــهائــى عــاملــى . وبهــذه املــناســبة قــرأت أول رســالــة صــادرة مــن بــيت الــعدل االعــظم الــى قــاطــبة الــبهائــيني فــى 

العالم وفيها تم التقدير والثناء من حضرات ايادى امر اهلل الذين : 
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" شـاركـوا الـنصر مـع مـوالهـم املـحبوب الـذى عـينهم وعـلمهم . وقـادوا سـفينة أمـر اهلل الـى الـصراط املسـتقيم 
حـتى اوصـلوهـا الـى بـر االمـان . ان بـيت الـعدل االعـظم وبهـذه املـناسـبة الـعظيمة يـثنى وبـكل مـحبة وافـتخار 
عـلى خـدمـاتـهم الـبطولـيه ويـعبّر عـن عـميق اعـجابـه عـما انجـزوه حـتى االن  … فـقد ضـحوا فـى سـبيل امـراهلل 

وأدوا خدمات عظيمة وكانوا منضبطى النفس وقادوا بكل روعة مؤسسة ايادى امر اهلل . " 

دعـت أمـة الـبهاء بـصورة شـخصية عـدد مـن الـبهائـيني املحـليني لـلمشاركـه فـى هـذا الحـدث الـتاريـخى كـضيوف 
خــصوصــيني لــها وكــانــوا هــؤالء مــن افــريــقيا وامــريــكا الــجنوبــيه واســترالــيا . ومــن بــني الــحضور كــان الــعم فــرد  
Fred  مـــــن ســـــكان اســـــترالـــــيا االصـــــليني الـــــذى كـــــان مـــــصدرا لـــــلسعادة والفخـــــر ألمـــــة الـــــبهاء نـــــظرا اليـــــمانـــــه 
الـراسـخ . وبهـذه املـناسـبه الـقت روحـيه خـانـم كـلمة رائـعة ومـؤثـره حـول حـياة حـضرة ولـى امـراهلل كـانـت مـليئة 
بـالـفصاحـة والـبالغـة . وال يـمكن ألى شـخص رأى حـينها الحـرم املـبارك ان يـنسى مـشاعـرهـا الـجياشـه الـتى 
عــبرت عــنها عــندمــا بــدأ احــبائــنا االفــارقــه فــى تــرنــيم نــداء  " اهلل ابــهى "  مــرة اخــرى كــما فــعلوه أول مــرة فــى 
مــــؤتــــمر كــــمباال بــــعد وفــــاة حــــضرة املــــولــــى . ان كــــل مــــن ســــمع ذلــــك الــــترنــــيم قــــد تــــأثــــر بــــفاجــــعة صــــعود مــــوالنــــا 

العظيم ، وابتهجوا من الختام الناجح لحظة الجهاد الكبير االكبر الروحانى .

ان رحــالت روحــية خــانــم املــنتظمه حــول الــعالــم بــدأ فــى عــام 1964م . وقــد تحــدثــت عــدة مــرات ســواء بــصوره 
شـــخصية او بجـــلسة عـــامـــه عـــن أصـــل ومـــنشأ هـــذه الـــرحـــالت املـــتميزه . فـــقد قـــالـــت بـــانـــه فـــى أحـــد االيـــام مـــرّ 
حــضرة املــولــى بــقرب مــكتبها وتــوقــف بــرهــة ونــظر الــيها وقــال : " مــاذا ســتفعلني بــعد مــماتــى ؟ اســتغربــت أمــة 
الـــبهاء مـــن هـــذا الـــسؤال الـــغير مـــتوقـــع وبـــدأت فـــى الـــبكاء ثـــم قـــالـــت لـــه :" يـــا شـــوقـــى افـــندى ال تـــقل مـــثل هـــذا 
الــكالم املــزعــج ، فــانــنى ال ارغــب ان اعــيش مــن دونــك ." لــم يظهــر املــولــى أى اهــتمام لهــذا الــكالم وبــعد فــترة 
قـصيرة قـال : " افـترُض بـانـك سـتقومـني بـرحـالت وتـشجعي االحـباء " . قـالـت روحـيه خـانـم بـان هـذه الـتوصـية 
كـانـت الـوحـيدة الـتى اشـار الـيها حـضرة املـولـى بـما يـجب ان تـفعله هـى بـعد وفـاتـه . وقـد تـحقق ذلـك بـعد ان 
انتهــــت مــــن مــــهامــــها االداريــــة الــــشاقــــه ووضــــع شــــئون االمــــر املــــبارك بــــيد بــــيت الــــعدل االعــــظم االلــــهى وهــــى 
املـؤسـسة املـعصومـه واملـلهمه وقـامـت بـتنفيذ رغـبة مـوالهـا الـعزيـز وسـعت جـاهـده لـتحقيق امـالـه واعـتبار كـلماتـه 

تلك اخر  وصية لها .

خـالل عـمرهـا املـديـد سـافـرت أمـة الـبهاء الـى 185 دولـة واقـليم مسـتقل وجـزررئـيسية فـى الـعالـم . بـينما لـم تـزر 
خــالل اول 54 ســنه مــن عــمرهــا اكــثر مــن 31 دولــة ، أمــا بــاقــى الــدول الــتى زارتــها فــكانــت خــالل الــسنوات 
الـــباقـــية مـــن عـــمرهـــا الـــذى امـــتد مـــن عـــام 1964 حـــتى 1997م . وعـــندمـــا حـــاولـــُت احـــتساب املـــناطـــق الـــتى 
زارتــها الحــرم املــبارك خــالل هــذه الــفتره الــبالــغة 34 ســنه فــقد ذهــلُت عــندمــا عــلمُت انــها 154 دولــة ومــنطقة . 
الـــكثير مـــن هـــذه الـــدول زارتـــها اكـــثر مـــن مـــرة وبـــعضها مـــثل الـــهند تشـــرفـــت بـــقدومـــها املـــيمون حـــوالـــى تـــسع 

مرات .

ولـكن الـسفر وحـده لـم تـكن الخـدمـه الـتى ادتـها أمـة الـبهاء خـالل تـلك الـفتره الن اسـفارهـا كـانـت لـها جـوانـب 
مــــتعدده وانــــه يــــفضل ان يــــنظر لهــــذه الــــرحــــالت مــــن مــــنظور الخــــدمــــات املــــتنوعــــة الــــتى صــــاحــــبتها . ان حجــــم 
انـتصاراتـها املـتنوعـه مـن عـام 1964 حـتى اخـر مـهمة رسـمية لـها فـى ابـريـل مـن عـام 1998م يـثير الـدهـشه 
والــعجب . واذا تــوقــفنا للحــظة ونــظرنــا الــى مــا انجــزتــه خــالل االربــعه والــثالثــني ســنة النبهــرنــا . إن انشــطتها 
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املـتنوعـه انـطلقت مـثل اشـعة الـنور املـتعدده االلـوان الـتى تخـرج مـن الـنافـذه الـبلوريـة . ان اصـل هـذه االشـعه 
املــتعدده االلــوان هــو الــنور الــطاهــر الــنابــع مــن تــمسكها بــالعهــد واملــيثاق ولــكن الــتعبير عــنه مــتنوع ومــتعدد . 

يمكننا ان نذكر ما كتبته مى ماكسويل قبل سنوات عديده عن ابنتها العزيزه  :

" أشـعر حـقا يـامـارى بـأن الـكثير مـن االلـطاف واملـواهـب الـرحـمانـيه الـتى تـشملك اثـناء هـدايـتك لـلنفوس لـألمـر 
الـعزيـز االلـهى لـيس نـاتـجا فـقط عـن الـقوى الـروحـانـيه الـتى مـنحك حـضرة عـبد الـبهاء بـل ايـضا مـن طـاعـتك 

الشديده لتعليمات وتوجيهات حضرة شوقى أفندى .”

وعـــلى الـــرغـــم مـــن افـــتخارى بـــمصاحـــبتها فـــى بـــعض رحـــالتـــها املـــميزه خـــالل تـــلك الـــفتره ولـــكن بـــكل خـــضوع 
واعــجاب اقــّر بــعدم قــدرتــى عــلى تــلخيص وشــرح جــميع انــجازاتــها وانــتصاراتــها . وعــادة مــاكــانــت تــقول أمــة 
الـبهاء روحـيه خـانـم :" لـقد عشـت خـمسة اضـعاف عـمرى " . هـذا الـقول يـمكن مـالحـظته فـى رحـالتـها حـيث 

ان هذه الرحالت كانت تمثل خمسة اضعاف جهود اى مسافر عادى .

قـــدمـــت روحـــيه خـــانـــم فـــى كـــل دولـــه زارتـــها عـــدة خـــدمـــات وانشـــطه لـــالمـــر املـــبارك . ان دورهـــا كـــسفيرة لـــلديـــن 
الـبهائـى كـان مـلحوظـا ومـميزا وايـنما سـافـرت كـانـت تـلتقى بـرؤسـاء الـدول واصـحاب املـناصـب الـعالـيه وعـلى 
املســــــتوى املــــــركــــــزى واملحــــــلى وحــــــتى عــــــلى مســــــتوى الــــــقريــــــة وكــــــانــــــت تــــــلتقى بجــــــميع طــــــبقات املــــــجتمع دون 
تــمييز .وعــلى الــرغــم مــن انــها كــانــت مــلكه وتســتحق كــل الــتقديــر واالحــترام فــقد كــانــت تــعامــل رمــوز الســلطة 
والــقوى الــسياســيه بــكل احــترام وتــواضــع طــبيعى . ومــن اول لــقاء مــعهم كــانــت تــوضــح بــان هــدف الــلقاء هــو 
ألداء االحــترام ولــيس اكــثر مــن ذلــك ، وانــها اتــت مــن املــركــز الــبهائــى الــعاملــى لــزيــارة االحــباء فــى دولــهم وان 
الــبهائــيني ال يــتعاطــون الــسياســة وال يــنضمون الــى االحــزاب املــختلفه ويــتمنون كــل الــخير لــلدول والــحكومــات 
بـل ويـطيعون قـوانـينها وانـظمتها . وعـندمـا كـانـت املـحافـل الـروحـانـية تـطلب مـنها اثـارة مـوضـوع تـسجيل االمـر 
املـبارك فـى دولـهم أو أى طـلب اخـر اثـناء لـقاءهـا مـع املـسئولـني الـرسـميني كـانـت تـرفـض ذلـك . ومـن ثـم كـانـت 
تــوضــح لــالحــباء بــأن الهــدف مــن لــقائــها بــاملــسئولــني واصــحاب املــقامــات الــرفــيعه هــو تــعريــفهم بــاالمــر املــبارك 
وتـعالـيمه الـسمحه بـشكل اعـمق وايـجاد جـو مـن الـثقة واالعـتماد وبـالـتالـى ، وبـعد رحـيلها ، يـمكن لـلمؤسـسات 
الـــبهائـــيه ان تـــقترب بـــشكل أسهـــل مـــن الـــحكومـــه واملـــسئولـــني وتـــقديـــم طـــلباتـــهم . فـــى الـــواقـــع هـــذه الـــسياســـة 

نجحت بشكل كبير . 

فـى افـريـقيا وحـدهـا الـتقت أمـة الـبهاء بسـبعة عشـر رئـيسا وزعـيما وكـان وجـودهـا مـؤثـرا فـى مـساعـدة االحـباء 
لـتحقيق الـعديـد مـن اهـدافـهم املحـلية . ومـن أرفـع الـشخصيات مـقامـا الـذى الـتقت بـه هـو امـبراطـور الـحبشه 
هــيال ســيالســى ، حــيث اشــادت بــنبالــته وشــجاعــته واســتقامــته . أمــا صــاحــب الــسمّو مــالــيوتــو تــانــو مــافــيلي 
الــثانــي – رئــيس دولــة ســامــوا الــغربــية -  فــهو أول رئــيس دولــة يــؤمــن بــاالمــر املــبارك وكــان لــقاؤهــا مــعه ســببا 
لــــسعادتــــها وافــــتخارهــــا . فــــى جــــميع لــــقاءاتــــها كــــانــــت ايــــجابــــيه وكــــانــــت تــــبحث عــــن كــــل فــــرصــــة لــــالعــــراب عــــن 
تـحسينها وتـقديـرهـا وتـمجيدهـا لـالمـور املـطروحـه مـع املـسئولـني فـى الـحكومـات وحـتى لـو كـانـت االمـور ثـانـويـة 
وجـــزئـــيه . وعـــندمـــا الـــتقت مـــثال بـــرئـــيسة وزراء الـــهند الـــسيده انـــديـــرا غـــانـــدى أطـــرت واثـــنت عـــلى شـــجاعـــتها و 
افـكارهـا الـعالـيه بـل وطـمأنـتها بـأدعـيتها ، فـال عـجب ان تـأثـرت تـلك الـسيده املـعتزة بـنفسها وتـّحول كـبريـائـها 
الــى تــقديــر واحــترام . لــقد كــانــت تــحافــظ دومــا عــلى مســتوى عــال مــن االدب والــوقــار والــحشمة فــى مــثل هــذه 
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املـــناســـبات . وعـــندمـــا كـــانـــت تجـــلس عـــلى مـــائـــدة الـــطعام مـــع شـــخصيات مـــثل االمـــير فـــيليب مـــن بـــريـــطانـــيا 
واسـقف كـانـتربـرى ورؤسـاء حـكومـات وسـفراء كـانـت محـط احـترامـهم وتـقديـرهـم لـيس لـنفسها فحسـب وإنـما 
لهــدفــها املــنشود وهــو أمــر حــضرة بــهاء اهلل . فــى الــحقيقة لــم يــكن لــروحــيه خــانــم أيــة طــموحــات شــخصية ولــم 
يــكن لــها أدنــى اهــتمام أو رغــبة فــى االتــصال بــهؤالء الــشخصيات والــنفوس الــهامــه ومــحادثــتهم ، وانــما فــقط 

من اجل أمر حضرة بهاء اهلل كانت تلبى الدعوات وتقبل الوالئم .

مــن نــشاطــاتــها االخــرى اثــناء رحــالتــها هــو اتــصالــها بــمندوبــى وســائــل االعــالم ، فــقد عــقدت مــئات املــقابــالت 
فـــى الـــصحف الـــيومـــيه والـــراديـــو والـــتلفزيـــون فـــى اكـــبر عـــواصـــم الـــعالـــم وايـــضا فـــى عشـــرات املـــدن الـــصغيره 
والـــكبيره الـــتى زارتـــها . وكـــانـــت دومـــا قـــلقه قـــبل الشـــروع بهـــذه املـــقابـــالت بـــغض الـــنظر عـــن مـــكان عـــقدهـــا او 
اهـميتها ولـكنها كـانـت تسـتعد لـها جـيدا وتـدعـو اهلل وتـطلب الـعون والـعنايـة والحـمايـة مـنه قـبل اجـراء أى لـقاء 
صـحفى او تـصويـر مـقابـلة فـى االسـتديـو . وعـادة مـا كـانـت تـقول لـالحـباء بـأن عـليهم قـبل لـقاءهـم مـع وسـائـل 
االعــالم أن يــعطوا انــطباعــا جــيدا عــن األمــر املــبارك حــيث كــانــت تــقول : " اذا تــذكــر هــؤالء االشــخاص بــان 
كـلمة بـهائـى يـعنى شـيئا جـيدا وطـيبا فـقد حـققتم هـدفـكم " . وكـانـت تـنصح االحـباء بـان يحـملوا مـعهم دومـا 
مـــطبوعـــات ومـــنشورات أمـــريـــه حـــول تـــعالـــيم ومـــبادئ االمـــر االعـــظم ألن مـــندوبـــى وســـال االعـــالم ال يـــتذكـــرون 
املـــعلومـــات الـــشفهية بـــشكل صـــحيح . وكـــانـــت تـــحث االحـــباء عـــلى جـــعل لـــقاءاتـــهم  "  قـــابـــال والئـــقا بـــحضرة 
بـهاءاهلل " .  الـعديـد مـن الـصحف الـتى نشـرت هـذه املـقابـالت والـلقاءات اشـارت الـى أمـة الـبهاء بـأنـها سـيدة 
فـــاضـــله وذات شـــخصية جـــاذبـــة . فـــفى نـــيجيريـــا مـــثال كـــتب شـــاب صـــحفى فـــضولـــى مـــقالـــة جـــيدة عـــن الـــديـــن 
الــبهائــى وجــاء فــى خــاتــمة مــقالــه " مــدام ربــانــى انــنا نــرحــب بــك دائــما فــى بــلدنــا وفــى املــرة الــقادمــه نــرجــو ان 
تـحضرى ابـنتك مـعك ، ال شـك انـها جـميله ." وهـناك مـرات عـديـدة يهـتم فـيها مـعّد بـرامـج الـراديـو او الـتلفزيـون 
مـــن روحـــيه خـــانـــم وينجـــذب بـــشخصيتها لـــدرجـــه ان الـــلقاء يـــطول اكـــثر مـــن الـــوقـــت املحـــدد لـــه بـــمقدار نـــصف 

ساعة .

مـن الخـدمـات الـهامـه االخـرى الـتى أدتـها أمـة الـبهاء اثـناء رحـالتـها املـتعدده هـو تـمثيلها لـبيت الـعدل االعـظم 
االلــهى فــى املــؤتــمرات الــبهائــيه املــركــزيــة والــعاملــية فــى شــتى بــقاع الــعالــم . ان الــكلمات الــتى الــقتها كــانــت 
بـناءه وسـتذكـر دومـا . كـانـت تـشارك فـى هـذه املـؤتـمرات نـيابـة عـن تـلك املـؤسـسة املـقدسـة وذلـك إمـا فـى مـؤتـمر 
الــــوكــــالء املــــركــــزى فــــى رضــــوان او مــــؤتــــمر الشــــباب او اجــــتماع لــــلمواطــــنني املحــــليني او فــــى افــــتتاح مــــشارق 
االذكـــار او فـــى أى حـــدث تـــاريـــخى عـــظيم اخـــر حـــيث يـــتدفـــق االحـــباء الـــى ذلـــك االجـــتماع مـــن شـــتى انـــحاء 
املـعموره . كـانـت تـقف بـانـتصاب وفـخامـة وشـكلها ال يـنسى وكـانـت جـوهـر الـوقـار والجـمال . ان بـراعـتها فـى 
اسـتخدام الـكلمات املـناسـبة فـى كـل مـناسـبة مـن هـذه املـناسـبات كـان فـائـقا كـما انـها كـات مـقتدرة فـى جـذب 
انــتباه وقــلوب الــحاضــريــن . ان كــالمــها كــان واضــحا ومــنطقيا وسهــل الــفهم للجــميع بــاالضــافــة الــى فــطنتها 
ولـطفها االخـاذ ، كـل هـذه الـصفات كـانـت تـؤدى الـى اسـعاد الـحضور وبـهجتهم وانجـذابـهم . مـن مـنّا يـمكن 
ان يـنسى حـضورهـا املـيمون فـى املـؤتـمر الـبهائـى الـعاملـى الـثانـى فـى مـديـنة نـيويـورك ؟ أو يـمكن ان يـنسى 
فــصاحــتها وبــالغــتها فــى بــاريــس او فــى مــاجــو بــيجو   Machu Picchu أو فــى اوكــالنــد ؟ وعــلى الــرغــم مــن 
ان روحـية خـانـم لـم تـكن تـعتبر نـفسها زاهـدة مـثل اولـئك املـتديـنني الـذيـن يـقضون مـعظم اوقـاتـهم فـى الـصالة 
والـدعـاء ولـكننى أعـلم ان ذاتـها كـان اصـيال ومـليئا بـاملـشاعـر الـروحـانـية ولـكنه كـان بـشكل يـتميز بـالـخصوصـية 
والـتواضـع . وعـندمـا سـئلت عـن مـصدر قـوة بـالغـتها وفـصاحـتها اجـابـت بـان مـنذ ارتـباطـها بـحضرة ولـي امـر 
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اهلل اقــترح عــليها حــضرة املــولــى حــفظ املــناجــاة الجــميلة الــتالــيه مــن حــضرة عــبدالــبهاء الــتى تــبدأ : " الـهى 
ومـــوئـــلي عـــند لـــهفى ومـــلجأى ومهـــربـــى عـــند اضـــطرابـــى " وتـــــنتهى بـــــالجـــــملة املـــــؤثـــــره الـــــتالـــــية " 
وانــطقنى بــثنائــك بــني بــريــتك حــتى يــرتــفع ضــجيجى فــى املــحافــل الــعليا وينحــدر مــن فــمى 
ذكـرك انحـدار الـسيول مـن االتـالل "  وأضــافــت بــأن بــالغــتها وفــصاحــتها يــمكن ان ينســب ايــضا الــى 
نـصيحة حـضرة عـبد الـبهاء لـوالـدتـها الـسيده مـى مـاكـسويـل الـذى اشـار الـى " ان تـتوجـه بـقلبها الـيه وتـدعـو 
اهلل ومـــن ثـــم تتحـــدث " وقـــد عـــملت روحـــيه خـــانـــم بهـــده الـــنصيحه بـــكل اخـــالص . كـــما انـــها تتحـــدث بـــطالقـــة 
الـلغات الـفرنـسيه واالملـانـية والـفارسـية . اتـذكـر عـندمـا كـنا بـاجـتماع مـع احـباء جـزيـرة مـوريـشوس سـألـت أمـة 
الــبهاء الــحضور ان كــانــوا يــرغــبون التحــدث مــعهم بــالــلغة الــفرنــسية رغــم ضــعفها الــنحوى او بــاالنجــليزيــة مــع 
وجــود مــترجــم ؟ قــال الــحضور وبــصوت واحــد " نــريــد بــالــفرنــسية " ويــمكن أن اشهــد بــانــنى عــلى الــرغــم مــن 
ضــــعف فــــهمى لــــلفرنــــسية كــــان حــــديــــث روحــــيه خــــانــــم مــــشوقــــا ومــــؤثــــرا رغــــم وجــــود بــــعض االخــــطاء الــــلغويــــة . 
الـفارسـية ايـضا كـانـت الـلغة الـتى تـعلمتها عـن طـريـق الـسمع وبـجهود شـخصية . ولـم تـكن تـعرف الـكثير مـن 
قـــواعـــد الـــلغة الـــفارســـيه كـــما ان الـــكلمات واالصـــطالحـــات الـــتى كـــانـــت تســـتخدمـــها كـــان محـــدودا وبـــسيطا ، 
وعـلى الـرغـم مـن ذلـك كـانـت تـعرف دومـا مـا تـرغـب الحـديـث عـنه ، وكـان حـديـثها بـسيطا وقـويـا وتـختار الـكلمات 
املـــناســـبة . اعـــرف ان االيـــرانـــيني كـــانـــوا يســـتمتعون مـــن اخـــتراعـــها لـــبعض الـــكلمات الـــفارســـية الـــخاصـــة بـــها 
ودمــجها لــلكلمات مــن لــغات مــختلفه ولــكن كــان خــيالــها املــبدع الــحيّ يــتحول الــتى كــلمات مــعبّره نــابــعه مــن 

القلب .

مـن خـدمـات أمـة الـبهاء الـتى ال تـنسى اثـناء رحـالتـها املـتعدده هـى رعـايـتها لـالشـخاص الـعاديـني والـطبقات 
الـدنـيا مـن املـجتمع وقـضاء بـعض الـوقـت مـعهم . وكـانـت فـى قـمة الـسعادة عـندمـا تـلتقى بـالـقرويـني ايـنما كـانـوا 

. وعندما سئلت عن مكانها املفضل فى العالم اجابت بانه القرى والغابات .

كـانـت ال تـضيع فـرصـة زيـارة املـجتمعات الـنائـيه الـتى قـلّما نـسمع عـن عـاداتـهم وتـقالـيدهـم وسـلوكـهم الـبسيط . 
اتــذكــر عــندمــا كــنا فــى رحــلة بــافــريــقيا وصــلنا الــى مــديــنة صــغيره تــقع بــني حــدود دولــتى كــينيا واوغــندا وقــد 
دعـانـا الـى الـغداء رجـل كـبير بـالـسن كـان قـد آمـن بـاالمـر املـبارك مـنذ عـدة سـنوات . قـال لـنا االحـباء بـأن هـذا 
الـرجـل سـبق ان عـمل فـى احـدى املـدن االوربـية وقـد تـقاعـد االن . وقـد أعـد فـى كـوخـه الجـميل والـنظيف طـاولـة 
طـعام انـيقة لـضيوفـه الـكرام وقـد فـرش عـلى الـطاولـة سـفره مـن الـكتان االبـيض وعـليها مـناديـل مـن نـفس الـلون 
وقـد أوملـنا بـغداء مـكون مـن أرز مـع كـارى لـذيـذ الـطعم . كـانـت روحـيه خـانـم تـعشق طـاوالت الـطعام املـرتـبه وقـد 
تــأثــرت مــن هــذا الــترتــيب وجــعلت صــاحــب الــدار يــشعر بــأن كــوخــه هــو فــى الــواقــع قــصرا وان ضــيافــته كــانــت 

ملوكيه . لم ننسى مطلقا ذلك الغداء وال اعتقد ان املضيف يمكن ان ينساه ايضا . 
 

وقـد شهـدت خـالل االربـعني سـنه الـتى كـنت فـى جـوارهـا وبـصحبتها كـيف ان بـعض الـنفوس الـخجولـه وغـير 
الــواثــقة مــن نــفسها واملــكتئبه كــانــت تــتغير وتــتحسن حــالــها نــتيجة مــحبة ولــطف وعــنايــة أمــة الــبهاء وصــبرهــا 
وتــشجيعها . وبــالــتالــى تــرتــفع تــلك الــرؤوس املــنكسه وتــصل الــثقة الــى الــنفوس الــضعيفه . مــن طــبائــعها كــان 
الـوصـول الـى الـنفوس ذوى الـقلوب الـنزيـه والـبسيطه والـبيضاء وكـانـت تـنظر الـى مـحاسـن الـناس وتّمجـدهـا . 
وعــلى الــرغــم مــن انــها كــانــت حــكيمه و مــتزنــه فــى اقــوالــها ولــكنها كــانــت صــريــحة وواضــحة . وربــما تــكون قــد 
جـرحـت بـعض الـنفوس احـيانـا ولـكننى أشهـد انـها أسـفت وتحسـرّت كـثيرا عـلى ذلـك واظهـرت الـندم بـعدهـا . 
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فـى جـميع لـقاءاتـها مـع االحـباء كـان تـحثهم عـلى الـقيام وتـشجعهم عـلى الخـدمـه حـتى يـبلغوا أمـراهلل . وحـتى 
اثـناء مـاكـانـت تـنتقد بـعض االفـراد فـان هـدفـها كـان حـفظ وحـمايـة أمـراهلل . ولـربـما كـانـت حـادة أحـيانـا وظهـر 
مـنها الشـدة فـى لـقائـها مـع بـعض الـناس وذلـك راجـع الـى خجـلها الـذاتـى الـذى قـلّما عـرف الـناس عـنه. وحـتى 
خـاتـمة حـياتـها كـانـت تـكره املـبالـغه فـى االطـراء واملـديـح او الـنفاق والـتملق . وعـلى الـرغـم مـن اسـتحقاقـها لـكل 
االحـترام والـتقديـر نـظرا لـكونـها أيـادى امـراهلل وأرمـلة حـضرة شـوقـى افـندى ولـكنها لـم تهـتم مـطلقا بـاملـراسـيم 

والتشريفات فى عالقاتها مع االحباء . 

نـــادرا مـــا كـــانـــت أمـــة الـــبهاء تـــسافـــر لـــرحـــالت طـــويـــلة دون ان يـــكون مـــعها حـــيوات ألـــيف . لـــقد كـــانـــت تـــعشق 
الـحيوانـات لـدرجـة اسـتعدادهـا تحـمل املـشاق فـى سـبيل املـحافـظة عـليها وتـنظيفها . وعـادة مـا كـانـت تـقول : " 
ان الــحيوانــات تــعطينى الــقوة والــنشاط " وتجــدر هــنا االشــارة الــى اكــثر الــحيوانــات الــتى ســافــرت مــعها هــو 
حــيوان بــاســم اوســو          Usuمــن فــصيلة االغــوطــى   Aguoti  وقــد ســمى بــاســم أوســو نســبة الــى مــكان 
والدتـــه فـــى جـــزيـــرة اوســـو بـــوتـــو فـــى بـــنما . وقـــد ســـافـــر أوســـو مـــعها الـــى إحـــدى عشـــر دولـــة مـــن دول أمـــريـــكا 
الـجنوبـيه ووصـل الـى حـيفا بسـالم وعـاش حـياة مـدلـلة ملـدة عشـريـن سـنة . وهـناك ايـضا بـبغاء افـريـقى رمـادى 
الــلون مــن غــانــا كــان قــد صــاحــبنا فــى ثــالثــني دولــة بــأفــريــقيا وأســعدنــا كــثيرا وكــان متحــدثــا جــيدا وتــعلم لــغات 
عــديــده مــن عــدد مــن مــوظــفى الــفنادق الــتى كــنا نــنزل فــيها . وعــندمــا كــنا نــصل الــى مــكان مــعني كــان يــنادى 
بــــصوت عــــال " ربــــانــــى افــــريــــقن ســــفارى "    R abbani African Safari  .وكــــان هــــناك ايــــضا ســــنجابــــني 
لــعوبــني بــاســم تــيلى وجــبس وبــبغاء أعــرج يــسمى هــوراتــيمو كــانــوا قــد صــاحــبوا أمــة الــبهاء فــى رحــلتها الــى 
جــزر املــحيط الــهندى . وفــى رحــلتنا الــى ثــالثــة عشــر جــزيــرة مــن جــزر الــهند الــغربــية كــان بــصحبتنا حــيوان 
الـسنور وهـو يشـبه الـنمر الـصغير كـانـت روحـيه خـانـم قـد اشـترتـه مـن بـائـع مـتجول فـى قـريـة صـغيره بـاكـوادور 

. كان شعارها " إنك تعيش مرة واحده ، ملاذا ال تستمتع اذا بالحياه بشرافه " 

أعــتبر روحــيه خــانــم احــدى اكــثر الــشخصيات جهــدا ومــثابــرة ، فــعندمــا كــانــت تــركــع لــتنظيف الــبالط او تــلميع 
االرض او تــــقف عــــلى أعــــلى الســــلم لــــصبغ الــــحائــــط أو الــــسقف كــــانــــت تــــقول : " أدت روحــــيه خــــانــــم اعــــماال 
عـظيمة فـى حـياتـها لـدرجـه ان مـارى مـاكـسويـل ال يـمكن لـها ان تـتصورهـا " ولـم تـطلب روحـيه خـانـم مـن أى 
شـــخص ان يـــؤدى عـــمال لـــم تـــؤديـــه أو لـــم تســـتطع أداءه هـــى . كـــان مـــنزلـــها بـــحيفا مـــركـــزا ألعـــمالـــها ومـــحورا 
لـــلفعالـــيات املســـتمره حـــتى اخـــر ســـنتني ونـــصف مـــن حـــياتـــها . وكـــان حـــولـــها مجـــموعـــة مـــن الـــخادمـــني لـــالمـــر 
املـبارك مـنشغلني تـمامـا مـثلها وتـقوم بـتعليمهم وتـدريـبهم بـشكل جـاد عـلى فـن املـحافـظه عـلى املـركـز الـبهائـى 

العاملى .

ان شــغلها الــشاغــل كــان دائــما املــحافــظة والــعنايــة بــاالمــاكــن واملــقامــات املــقدســه . اتــذكــر ان الحــلم املــزعــج 
الـوحـيد الـذى كـانـت تحـلم بـه ، هـو مـا كـان يحـدث نـادرا ، كـان عـن بـعض األذى لـلمقامـات واالمـاكـن املـقدسـه 
أو اهــانــتها . ومــنذ تــأســيس بــيت الــعدل االعــظم االلــهى أخــذت أمــة الــبهاء عــلى عــاتــقها تــعليمنا نــحن الــذيــن 
وصـلنا حـيفا حـديـثا كـيفية الـعنايـة بـاالمـاكـن املـقدسـه وتـنظيفها وكـيفيه تـنظيف الـبلورات املـوجـوده فـى الـثريـات 
املـعلقه ، والـعنايـة بـالـزهـور وسـقايـتها ، وتجـديـد وتـرتـيب السـتائـر وبـطانـتها وكـيفية وضـع الـزهـور والـورود عـلى 
االمــاكــن املــتبركــه بــشكل بــسيط وجــميل . مــاكــان يــدور بــخاطــرهــا هــو حــفظ هــذه االمــاكــن املــقدســة واملــحافــظة 
عــليها بــنفس الــترتــيب الــذى وضــعه حــضرة ولــى امــر اهلل . وكــانــت تــنصحنا بــأن " ال مــكان لــالفــكار الجــديــدة 
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وانــما املــحافــظة عــلى مــاهــو مــوجــود " ولــديــها حــساســيه خــاصــة لــكل مــن يــحاول ان يــعرض افــكار جــديــدة او 
يـــغير مـــا هـــو قـــائـــم  . كـــما كـــانـــت تشـــرف بـــصوره مـــنتظمه عـــلى االمـــاكـــن املـــقدســـة وتـــضع الـــصور فـــى االطـــر 
املـــناســـبه وتســـتبدل االقـــمشة الـــبالـــيه بـــالجـــديـــدة وتـــراقـــب عـــن كـــثب وبـــعيون حـــادة لـــكل مـــا يـــمكن ان يـــغير مـــن 
طــريــقة وتــرتــيب حــضرة ولــى امــر اهلل . وعــندمــا كــانــت تــسافــر لشــراء اقــمشة مــن نــوع جــيد واغــطية لــلطاوالت 
وتـزيـينات ضـروريـة لـالمـاكـن واملـقامـات املـقدسـة كـانـت تـضعهم فـى مخـزن بـمنزلـها لـالسـتفاده مـنها مسـتقبال . 
كــانــت روحــية خــانــم ســيدة عــملية جــدا حــيث تــعلم بــان املــقتنيات الــحالــية يــمكن لــها ان تكســر وتــصبح بــالــية 
وتــــضيع وتــــحتاج الــــى االســــتبدال ولهــــذا أوجــــدت مخــــزنــــا يــــحتوى عــــلى االثــــاث املــــناســــب لــــالمــــاكــــن املــــقدســــه 

لالستفاده املستقبليه منها وهى على نفس شكل وتصميم واسلوب القديم .

كــانــت ايــضا حــريــصة عــلى الــتوفــير وعــدم االســراف ولــطاملــا قــامــت بــتأثــيث عــدة مــنازل مــن االثــاث املســتعمل 
الــذى اشــترتــه مــن ســوق الســلع املســتعمله فــى حــيفا ويــافــا . وكــانــت تــساوم عــلى االســعار لــدرجــه انــها وفــرت 
الـكثير مـن املـال نـتيجة لـذلـك . وقـد شـغل وقـتها لـعدة سـنوات تـرمـيم وتـأثـيث بـيت عـبداهلل بـاشـا حـيث سـاهـمت 
وســاعــدت بــيت الــعدل االعــظم فــى تــرمــيم وتجــديــد الــبيت وايــضا فــى الــتصميم والــديــكور الــداخــلى لــه . وقــد 
بــحثت عــن االثــاث الــتركــى فــى كــل مــن عــكا ونــابــلس ووجــدتــه بــمساعــدة مــن الــسيد صــالح الجــراح الــخادم 
الـــوفـــى لـــحضرة ولـــى امـــراهلل . ان هـــذا الـــبيت عـــلى االخـــص اكـــبر دلـــيل عـــلى قـــدراتـــها الـــخالقـــه وامـــكانـــياتـــها 

الفنيه .

مـن مـشاريـعها املـحببة لـنفسها اثـناء رجـوعـها لـحيفا وسـط اسـفارهـا املـتعدده هـى تـرتـيبها السـواق خـيريـة فـى 
مـنزلـها . كـانـت مـاهـرة فـى جـمع الـناس وجـعلهم يـعملون مـع بـعض مـن اجـل االمـر املـبارك وبـكل روح وريـحان 
. هـــذه االســـواق الـــخيريـــة كـــانـــت لـــها فـــائـــدتـــني هـــما الـــتبرعـــات وايـــجاد ســـوق للســـلع املســـتعملة والـــرخـــيصة . 
وعـندمـا كـان عـدد الـخادمـني قـليال فـى حـيفا كـانـت روحـيه خـانـم تـشغلنا جـميعا فـى مـساعـدتـها ، واسـتطاعـت 
جـــمع مـــبالـــغ كـــبيره لـــتصرفـــها عـــلى امـــور قـــريـــبة الـــى قـــلبها مـــثل بـــناء مشـــرق االذكـــار فـــى الـــهند او مـــشاريـــع 
تـــبليغيه خـــاصـــة فـــى مـــناطـــق مـــختلفه مـــن الـــعالـــم . هـــذه كـــانـــت احـــدى الـــطرق املـــتعدده الـــتى اســـتطاعـــت مـــن 
خـــاللـــها جـــلب الـــفرح والســـرور لـــبيت حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــذى شهـــد خـــالل الـــسنوات املـــاضـــيه آالم وأحـــزان 
مـختلفه دون أن يـؤدى ذلـك الـى انـتهاك حـرمـته أو الـتقليل مـن قـدسـيته . لـقد فـتحت ابـواب الـبيت املـبارك عـلى 
مــصراعــيه ومــلئت غــرفــه بــاالبــتسامــة والســرور . تــعتبر روحــيه خــانــم مــن الــنفوس الــقليلة والــنادرة فــى الــعالــم 

التى تستطيع ان توازن بني مراعاة االدب والوقار مع الحرية والتعبير العفوى .

مـن االنشـطه االجـتماعـية االخـرى لـروحـيه خـانـم فـى حـيفا هـى دورهـا كـمضيافـة . إن مـكتبتها الجـميله الـتى 
كــانــت تســتخدمــها كــغرفــة طــعام لــلضيوف الــرســميني ولــلمناســبات الــخاصــة وقــاعــة االســتقبال املــبهجة الــتى 
كــانــت تــسميها ( مــونــتريــال فــى حــيفا ) شهــدا عــدة والئــم وحــفالت عــشاء   راقــية . كــما كــانــت تــعشق تــرتــيب 
الـطاولـة وتـنظيم الـزهـور واالشـراف عـلى كـل صـغيره وكـبيره لـكل مـناسـبة . كـما كـانـت تـرتـب ملـآدب خـاصـة غـير 
رسـميه بهـدف ايـجاد روح املـحبة والـوحـدة عـالوة عـلى تـرتـيبها لـلوالئـم الـرسـمية . بـعد رجـوعـها مـن الـهند كـانـت 
تـحن لـها وكـلما ازداد حـنينها قـامـت بـترتـيب حـفلة بـعنوان " لـيلة هـنديـة " . وفـيها تـقوم بـلبس الـسارى الـهندى 
الجــميل ومــعها الــسيدات والــنساء الــعامــالت فــى حــيفا وتــرش االرض بــالــبودرة املــلونــه عــلى الــطريــقه الــهنديــة 
ويــــتم عــــزف املــــوســــيقى الــــهنديــــة وتــــقديــــم الــــطعام الــــهندى الــــحار ، كــــل ذلــــك بــــضيافــــة واشــــراف أمــــة الــــبهاء 
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بــنفسها . بــعد ذلــك كــنا جــميعا نــنظف املــكان . كــما كــانــت هــناك بــرامــج شــيقه بــعنوان " الــليالــى االفــريــقيه " 
يـدعـى لـها االحـباء االفـارقـه أو املـرتـبطني بـاالعـمال الـتى تنجـز بـافـريـقيا . وعـادة مـا كـانـت تجـرى هـذه الـبرامـج 
فــى حــديــقتها الجــميله حــيث يــتم تــناول الــعشاء ومــن ثــم تــدق الــطبول االفــريــقيه وتــعزف املــوســيقى واالغــانــى 
ويســتمتع الــحاضــريــن طــربــا وشــوقــا . كــم كــان مــهيجا ورائــعا تــرتــيبها لــحفل الــعشاء لــحضرات املــشاوريــن 
الجـدد الـذيـن تـجاوز عـددهـم مـرة عـن تـسعني شـخص حـيث ُحشـروا فـى الـصالـة الـرئـيسيه لـلبيت املـبارك وكـان 
املـــكان ضـــيقا ً . كـــما ان الـــسيد / جـــارلـــز ولـــكوت الـــعضو املبجّــــــل لـــبيت الـــعدل االعـــظم الـــذى كـــان مـــوســـيقارا 
مـعروفـا فـقد أسـعد الـحاضـريـن فـى احـدى هـذه املـناسـبات عـندمـا قـام بـالـدق عـلى الـطبل االفـريـقى مـما أبـهج 
روحـــيه خـــانـــم وحـــضرات املـــشاوريـــن مـــن افـــريـــقيا. وعـــندمـــا كـــان املـــئات مـــن االحـــباء الـــذيـــن الـــتقت بـــهم فـــى 
اســفارهــا يــأتــون الــى حــيفا لــلزيــارة كــانــوا يســتمتعون بــضيافــة وكــرم أمــة الــبهاء روحــيه خــانــم عــليها بــهاء اهلل 

ورضوانه .

بــالــطبع كــان هــناك ســيال مــتدفــقا مــن زائــرى الــعتبات املــقدســة ملــدة تــسعة ايــام الــى حــيفا وكــانــت تســتقبلهم 
مــرتــني بــالشهــر وملــدة تــسعة اشهــر بــالــسنه وذلــك خــالل الــعقد االخــير مــن حــياتــها املــجيده . هــذا الــتقليد كــان 
مــتبعا مــنذ ايــام حــضرة ولــى امــر اهلل وقــد حــافــظت عــليه الحــرم املــبارك حــتى الــسنوات االخــيره مــن حــياتــها . 
فـى كـل عـام كـانـت تتحـدث لـحوالـى الـفني شـخص مـن الـزائـريـن الـلذيـن اجـتمعوا لـالسـتماع الـيها فـى الـقاعـة 
الـرئـيسيه ملـنزل حـضرة عـبدالـبهاء حـيث كـانـت تـرشـدهـم وتـلهمهم وتلهـب مـشاعـرهـم . كـما كـان لـها عـدد كـبير 
مـــن املـــراســـالت تـــشجع فـــيها املـــؤســـسات االمـــريـــة و االفـــراد وتـــرد عـــلى أســـألـــتهم واســـتفساراتـــهم خـــالل هـــذه 

السنوات .

مــن االحــداث الــهامــه الــتى وقــعت فــى حــيفا خــالل هــذه الــفتره هــى الــذكــرى املــئويــه لــوصــول حــضرة بــهاء اهلل 
الـى االراضـى املـقدسـه فـى عـام 1968م حـيث تـدفـق مـئات الـزائـريـن الـى حـيفا وتجـمعوا حـول الـبيت املـبارك 
لـــحضرة عـــبد الـــبهاء . فـــفى ذلـــك الـــعام اجـــتمع حـــوالـــى الـــفني زائـــر فـــى حـــيفا وعـــكا وجـــاء الـــعديـــد مـــنهم عـــبر 
البحـــر االبـــيض املـــتوســـط بـــعد مـــشاركـــتهم ملـــؤتـــمر بـــالـــرمـــو فـــى الـــصقليه . كـــما ان مـــشاركـــه أمـــة الـــبهاء فـــى 
احـــتفاالت ارض االقـــدس فـــى عـــام 1992م بـــمناســـبة مـــرور قـــرن واحـــد عـــلى صـــعود حـــضرة بـــهاء اهلل خـــالل 
الــسنه املــقدســة يــعتبر ايــضا حــدثــا هــامــا وتــاريــخيا . بهــذه املــناســبة اجــتمع حــوالــى ثــالثــة االف شــخص فــى 
االراضـى املـقدسـه عـصر يـوم الـثامـن والعشـريـن مـن شهـر ايـار ( مـايـو ) عـام 1992م فـى الـبهجى وشهـدوا 
وقـــائـــع االحـــتفال بـــوضـــع أمـــة الـــبهاء لـــلصندوق الـــحاوي عـــلى الـــلوحـــة الـــذهـــبية لـــفرســـان حـــضرة بـــهاء اهلل فـــى 
محــله الــدائــم اســفل مــدخــل الــروضــة املــباركــة . وفــى لــيلة الــصعود وبــعد تــالوة االدعــية واملــناجــاة فــى الحــرم 
االقـدس قـمنا بـالـطواف حـول تـلك الـبقعة املـقدسـة . امـا الـشوارع والـطرق املـحاطـة بـها كـانـت مـضاءة بـاالف 
الــشموع . وقــد قــضت الحــرم املــبارك تــلك الــليلة والــليلة الــسابــقه فــى قــصر الــبهجى . وعــلى الــرغــم مــن كــبر 
ســــنها لــــم تســــتطع الــــنوم فــــى الــــليلة االولــــى النــــها انــــشغلت ومــــعها مــــساعــــديــــها مــــنذ الــــليلة املــــاضــــيه وحــــتى 
الــساعــات االولــى مــن صــباح الــيوم الــتالــى فــى فــرش الــروضــة املــباركــه بــاالف الــزهــور ووضــع الــقرنــفل عــليها 
مـثلما فـعلت قـبل ثـالثـني سـنة تـقريـبا . وبـعد ان انتهـت مـن طـواف قـدس االقـداس ذهـبت الـى الـبهجى ووقـفت 

على الشرفه وبكل وجد وسرور رأت طواف مئات من احباء جمال القدم لذلك املكان املقدس.
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ان مـيراث أمـة الـبهاء روحـيه خـانـم لـنا بـاالضـافـة الـى ذكـريـاتـها الـثمينه عـن شـخصيتها وفـعالـياتـها املـتعدده 
املـــرتـــبطة بخـــدمـــاتـــها ، هـــو تـــركـــها ملجـــموعـــة ثـــمينه مـــن الـــكتب الـــتى قـــامـــت بـــتألـــيفها واالفـــالم الـــتى انـــتجتها . 
وعـندمـا يـتأمـل االنـسان انـشغالـها خـالل االيـام واالعـوام الـتى قـضت مـعظمها فـى الـسفر يسـتغرب حـقا كـيف 
انـــــها اســـــتطاعـــــت ان تـــــكتب ايـــــضا مـــــع الـــــعلم بـــــأن الـــــكتابـــــة يـــــقتضى صـــــرف الـــــوقـــــت الـــــكثير دون ازعـــــاج او 
 The  ( الــجوهــره الــفريــده ) مــداخــله . مــثال ، كــيف اســتطاعــت ان تجــد الــوقــت لــكى تــكتب كــتابــا قــيّما مــثل
Priceless Pearl  وعــندمــا ســئلت روحــيه خــانــم عــن كــيفية تــوازنــها بــني حــياتــها االجــتماعــية وادائــها لــلعديــد 
مـن واجـباتـها االداريـة والـتبليغية وبـني كـتابـتها لـكتاب هـام ورئـيسى لـتاريـخ امـرنـا الـعزيـز مـثل الـكتاب املـذكـور 
  "  G od   Passes By   اجــابــت : " لــقد عــملت مــثلما عــمل شــوقــى افــندى عــندمــا كــتب كــتاب الــقرن الــبديــع
فــقد قــامــت بجــمع وقــراءة جــميع املــواضــيع والــحقائــق الــالزمــة خــالل ســنة واحــدة ومــن ثــم كــتابــة املــالحــظات 
واملـذكـرات وبـعد سـنة بـدأت بـكتابـة الـكتاب . هـناك الـعديـد مـن كـتبها كـتبت خـالل فـترات اسـفارهـا . ان كـتيبها    
Manual For Pioneers   ( كـــــتيب ارشـــــادى لـــــلمهاجـــــريـــــن ) أعـــــد بهـــــدف مـــــساعـــــدة الـــــعديـــــد مـــــن الشـــــباب 
والــبهائــيني ذى الــخبرة الــقليلة فــى الــعالــم والــذى نــتج عــن مــالحــظاتــها مــن رحــلتها الفــريــقيا . فــفى اثــناء تــلك 
 T   he   الـرحـله كـانـت تـدون مـالحـظاتـها وبـعد رجـوعـها لـحيفا بـدأت بـكتابـة الـكتيب املـذكـور . كـما أن كـتاب
Desire Of The World   ( مـــحبوب الـــعالـــم ) عـــبارة مجـــموعـــة مـــن االدعـــية واملـــناجـــاة قـــامـــت روحـــيه خـــانـــم 
 T he Ministry Of The  بجـمعها خـالل سـنوات عـديـدة اثـناء فـترة الـسحور مـن شهـر الـصيام . أمـا كـتاب
Custodians ( دورة قــــيادة أيــــادى أمــــر اهلل ) الــــذى يــــشمل عــــلى رســــائــــل هــــيئة االيــــادى قــــبل تــــأســــيس بــــيت 
الـعدل االعـظم  فـقد قـامـت بـاعـداده بـمهارة عـالـيه .  وقـد احـتوى الـكتاب عـلى مـقدمـة جـيده ومـتينة كـتبتها أمـة 
الــبهاء وتــغطي فــراغــا فــي تــاريــخ االمــر املــبارك امــتدت نــحو ســت ســنوات تخــللتها خــدمــات قــيّمة وعــظيمة مــن 
       Pهـــؤالء الـــنفوس املخـــلصة ألمـــر حـــضرة بـــهاء اهلل .  امـــا اخـــر عـــملها االدبـــى فـــكان مجـــموعـــة اشـــعار بـــعنوان

oem Of The Passing  ( اشعار الوفاة ) 

صــــدر عــــام 1996 وكــــان يــــعبّر عــــما يــــختلج قــــلبها املجــــروح بــــعد وفــــاة حــــضرة ولــــي امــــراهلل . ويــــبدو ان هــــذه 
االشـــعار قـــد كـــتبت لـــنا لـــنعبر لـــها عـــن مـــشاعـــرنـــا واحـــزانـــنا فـــى فـــقدانـــها . وعـــلى الـــرغـــم مـــن وجـــود مـــن كـــان 
يــساعــدهــا فــى طــباعــة كــتبها واالمــور الــفنية االخــرى املــتعلقه بــها ، فــقد كــانــت بــنفسها تشــرف عــلى صــدور 
جـميع كـتبها وبـالـذات الـغالف الـخارجـى لـلكتاب الـذى عـادة مـا كـانـت تـختاره بـنفسها بـل وتـصممه احـيانـا . 
كـــما كـــانـــت تـــقوم احـــيانـــا بـــترتـــيب الـــصفحات واخـــتيار حجـــم وشـــكل الحـــروف ايـــضا . لـــم تـــتعود عـــلى تـــوكـــيل 
اعــمالــها لــالخــريــن ان كــانــت تســتطيع هــى انــجازهــا ونــتيجة لــذلــك اكتســبت الــعديــد مــن املــهارات ومــارســتها 

بشكل جيد ومناسب.

انــــتجت روحــــية خــــانــــم طــــيلة ايــــام حــــياتــــها فــــيلمني وثــــائــــقيني شــــاركــــت فــــيهما شــــخصيا وايــــضا ســــاهــــمت فــــى 
اخـراجـهما . كـانـت تهـتم بجـميع جـزئـيات هـذيـن الـفلمني سـواء مـن نـاحـية اعـداد الـنص او تـنظيم الـصوت ولـم 
يــكن مــن عــادتــها الشــروع فــى اى بــرنــامــج مــالــم تــكن تــحبه وتــعشقه . الــفلم االول كــان بــعنوان ( حــملة الــنور 
االخـــــضر )     The Green Light Expedition  وهـــــو ثـــــمرة رحـــــلتها الـــــتى اســـــتغرقـــــت ســـــتة اشهـــــر عـــــام 
1975 الــى نهــر االمــازون ومــرتــفعات بــولــيفيا وبــيرو والــزنــوج فــى غــابــة ســوريــنام . مــدة هــذا الــفلم ســاعــتان 
وهــى تــحفة رائــعة مــن الــطراز االول تــعبر فــيه عــن اهــتمامــها لــظروف وبــيئه هــؤالء الــشعوب الــلذيــن طــاملــا تــم 
تــجاهــلهم واصــابــهم الــظلم واالعــتساف . امــا الــفلم الــثانــى فــهو بــعنوان ( الــزيــارة )  The Pilgrimage ولــه 
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ُبـعد روحـانـى عـميق ويـعكس صـورة حـية لـزيـارة االعـتاب املـقدسـه واالمـاكـن املـتبركـه الـبهائـيه فـى كـل مـن حـيفا 
وعكا ويمتاز هذا الفلم بشرحه بواسطة شخص واحد وهى أمة البهاء روحيه خانم .

واذا حــــصلنا عــــلى جــــميع صــــور رحــــالتــــها الــــبارزه وجــــميع اشــــرطــــة خــــطبها وكــــلماتــــها فــــانــــنا ال نســــتطيع ان 
نـحصر حـياة أمـة الـبهاء الـغنية والـفسيحة فـى اطـار هـذه الـكلمات والـعبارات املحـدوده . كـان لـها االثـر الـبليغ 
فـــى حـــياتـــى وفـــى حـــياة الـــعديـــد مـــن الـــناس فـــى شـــتى بـــقاع الـــعالـــم . لـــم تـــكن تـــمنحنا الـــرغـــبة الـــصادقـــة فـــى 
الخـــدمـــه فحســـب وانـــما كـــانـــت مـــصدرا لـــلسعاده والـــبهجة . كـــما ان عـــالقـــاتـــها كـــانـــت ســـببا فـــى ربـــط ووصـــل 
الـــعديـــد مـــن الـــناس بـــبعضهم الـــبعض . ولـــكن مـــا كـــان املـــصدر الـــرئـــيسى لـــسعادتـــها وراحـــتها خـــالل الـــعقود 
االخـــيره مـــن حـــياتـــها هـــو مـــحبتها لـــبيت الـــعدل االعـــظم االلـــهى وعـــالقـــتها بهـــذه املـــؤســـسه االلـــهيه واعـــضائـــها 

املحترمني .

فـى كـل عـام ومـنذ تـأسـيس بـيت الـعدل االعـظم عـام 1963 وفـى الـذكـرى الـسنويـة لـوفـاة حـضرة ولـى امـر اهلل 
املـحبوب كـانـت روحـيه خـانـم تسـتلم رسـالـة رقـيقه وكـريـمه مـليئه بـالـتقديـر والـعرفـان مـن الـساحـة املـقدسـة يـثنى 
فـــيها عـــلى االنـــتصارات الـــتى احـــرزتـــها خـــالل الـــسنه املـــنصرمـــة . وايـــضا فـــى كـــل عـــيد نـــوروز أو بـــمناســـبة 
رجـوعـها مـن رحـلة طـويـلة أو بـمناسـبة عـيد مـيالدهـا كـانـت تـتلقى رسـالـة مـشجعة ومـليئة بـاملـحبه واالحـترام مـن 
بـيت الـعدل االعـظم مـما كـان يـؤدى الـى رفـع مـعنويـاتـها. فـى شهـر اذار ( مـارس ) مـن عـام 1987 وبـمناسـبة 
الــيوبــيل الــذهــبى لــزواجــها مــن حــضرة شــوقــى افــندى أعــد بــيت الــعدل االعــظم عــلى شــرفــها مــأدبــة عــشاء فــى 
صــالــة املــآدب بــمقر دار   التشــريــع .  تــكرر هــذا الحــدث بــعد عشــر ســنوات بــمناســبة مــرور ســتني ســنة عــلى 
قـدومـها لـالراضـى املـقدسـه وكـان ذلـك يـعنى لـها الـكثير بـحيث ال تسـتطيع الـكلمات ان تـوصـفه . وعـندمـا جـاء 
االعـــضاء الـــتسع لـــبيت الـــعدل االعـــظم االلـــهى الـــى مـــنزلـــها لـــزيـــارتـــها لـــلمرة االخـــيره وقـــبل ثـــالثـــة اســـابـــيع مـــن   
وفـــاتـــها ، أدوا واجـــب االحـــترام لـــها ، وعـــندمـــا كـــانـــت فـــى الســـريـــر وبـــحالـــة ضـــعف ، ارتـــابـــها احـــساس عـــميق 
بــالــفرح واالطــمئنان لــدرجــه انــه اصــبح مــحسوســا مــثل نــور الــشمس الــذى يســطع فــى الــغرفــة . وعــندمــا غــادر 
االعـضاء الـغرفـه تـأمـلت ذلـك الـنور لـبرهـة مـن الـزمـن ثـم قـالـت : " لـقد شـعرت  بـمحبتهم ، انـهم أعـز اصـدقـائـى 
"  ان هــذه الــعالقــه الــتى تــرمــز الــى تــمسكها الشــديــد بــالعهــد واملــيثاق االلــهى خــالل جــميع مــراحــل حــياتــها ، 

كانت قوية ومتبادله .

قـبل رحـيلها بـاسـبوعـني كـانـت بـالـفراش وعـيناهـا مـغمضتان . اعـتقدُت انـها نـائـمه ولـكن فـجأة فـتحت عـيناهـا 
وقـالـت لـى : "  تـذكـرى ، ان االبـيض سـيكون فـوق االسـود " كـررت هـذا الـقول مـرتـني ثـم اغـمضت عـيناهـا . لـم 
اكـن اعـلم هـل هـى فـى حـالـة حـلم أم انـها تـفكر فـى شيئ مـعني . بـعد وفـاتـها تـذكـرت كـالمـها وتـذكـرت ايـضا 
قـــطعة قـــماش املخـــمل االســـود املـــربـــع الـــتى كـــانـــت بـــحوزتـــها والـــتى كـــانـــت مـــكسوه ومـــطرزة بـــالـــخيط الـــذهـــبى 
الجـميل . لـقد اسـتفادت مـن هـذه الـقطعة عـدة مـرات فـى مـراسـم تـشييع جـنازة اشـخاص مـميزيـن مـثل ايـادى 
امـر اهلل الـسيده امـيليا كـولـنز وطـراز اهلل سـمندرى بـاالضـافـة الـى الـسيده / اثـيل ريـفل . اثـناء تـشييع جـنازة 
أمــة الــبهاء تــم تــغطية صــندوقــها بهــذه الــقطعة املخــملية الــسوداء ووضــع عــليها مجــموعــة مــن الــزهــور الــبيضاء 

املعطره . يا ترى هل هذا ما كانت تراه وتعنيه ؟ 
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كـم كـان تـشييع جـنازتـها ُمجـلال ُومـكرّمـا ، فـقد أجـريـت املـراسـم فـى الـصالـة الـرئـيسيه لـبيت حـضرة عـبدالـبهاء 
وفـــى نـــفس املـــكان الـــذى تـــرأســـت فـــيه جـــلسة انـــتخاب بـــيت الـــعدل االعـــظم ألول مـــرة . وبـــناء عـــليه فـــقد اتـــبعنا 
نـفس الـعمل الـذى قـامـت بـه انـذاك حـيث قـمنا بـازالـة االبـواب مـن الـجهات االربـع لـلصالـة حـتى يـتسع املـكان 
لـعدد كـبير مـن الـناس الـذيـن جـاءوا لـلمشاركـه فـى املـراسـم .كـان مـن بـني الـحضور ايـادى امـر اهلل جـناب عـلى 
اكـــبر فـــروتـــن وجـــناب عـــلى محـــمد ورقـــا واعـــضاء بـــيت الـــعدل االعـــظم واملـــشاوريـــن االعـــضاء فـــى دار الـــتبليغ 
الـــعاملـــيه بـــاالضـــافـــة الـــى اربـــعة وعشـــريـــن مـــشاورا ً قـــاريـــا جـــاءوا مـــن شـــتى انـــحاء املـــعمورة . وكـــان مـــن بـــني 
الـحضور ايـضا اعـضاء عـائـلتها ومـمثلني عـن سـتة وسـبعني مـحفال روحـانـيا مـركـزيـا ومـندوبـني رسـميني كـبار 
مــن ســفارتــى كــندا والــواليــات املتحــدة وايــضا مــمثلني عــن الــحكومــة االســرائــيلية ورئــيسي بــلديــتي حــيفا وعــكا 
وشــــخصيات اســــرائــــيلية مــــرمــــوقــــة وعــــدد مــــن الــــضيوف الــــخصوصــــيني . كــــانــــت الــــصالــــة ومــــدخــــليها مــــملوءه 
بـــالـــورود ، حـــتى الســـاللـــم الـــتى تـــصل لحـــديـــقة الـــبيت املـــبارك كـــانـــت مـــغطاة بـــالـــورود واالزهـــار . بـــعد قـــراءة 
االدعــيه واملــناجــاة وتــالوة صــالة املــيت غــادرت الخــر مــرة ذلــك الــبيت الــذى دخــلته كــعروس قــبل ثــالثــة وســتني 
عـامـا وقـد حـمل عـرشـها اعـضاء بـيت الـعدل االعـظم االلـهى . كـان الـتابـوت جـميال ومـصنوعـا مـن خشـب شجـر 
االرز االمـريـكى وقـد عـبر بـه الـشارع للحـديـقة املـقابـلة بـواسـطة مجـموعـة مـن االحـباء يـمثلون اثـنيات واصـول 
عــرقــية مــختلفه ، ووضــع فــى املــكان املــخصص لــه لــلدفــن فــى وســط الحــديــقة . أمــا مــرقــدهــا املــنور فــقد كــان 
مــكتضا بــالعشــرات مــن بــاقــات الــورد والــزهــور الــتى ارســلت مــن مــحبيها وعــاشــقيها . وعــلى الــرغــم مــن هــذا 
الــكم الــهائــل مــن الــورود فــقد كــان ال شــيئا اذا مــاقــورن بــالخــدمــات واالنــجازات الــعظيمة الــتى أدتــها . شــارك 
حــوالــى الــف شــخص بــمن فــيهم الــزائــريــن واملــتطوعــني للخــدمــة فــى املــركــز الــبهائــى الــعاملــى مــراســم تــشييع 
جــــنازتــــها وقــــد تجــــمهروا خــــارج مــــنزلــــها وفــــى الــــشارع وفــــى الحــــديــــقه املــــقابــــلة الــــتى ُســــجى فــــيها جــــثمانــــها 
الــطاهــر . كــان قــبرهــا مــغطى عــلى جــميع جــوانــبه بــالــورود والــقرنــفل مــثلما فــعلت هــى ملــوالهــا الــعزيــز حــضرة 
شـوقـى افـندى قـبل اثـنني واربـعني سـنه . وعـندمـا بـدأ املـطر بـالهـطول تـليت املـزيـد مـن االدعـية واملـناجـاة ، ثـم 
بـدأ الـتابـوت بـالـنزول تـدريـجيا فـى االرض . ان الـعاصـفه املـطريـة الـتى هـبّت لـيلة وفـاتـها خـفت تـدريـجيا مـع 

استقرار جسدها الطاهر .

ويبدو لى بان دموع السماء قد اختلطت مع دموع اولئك اللذين يكنون لها كل حب وتقدير. اعتقد  
بــان الــكلمات غــير كــافــية لــلتعبيرعــن حــياة كهــذه ،  ســوى الــكلمات الــتالــية الــصادره عــن بــيت الــعدل االعــظم 

االلهى الى قاطبة البهائيني فى العالم : 

19 كانون الثانى ( يناير ) 2000
الى البهائيني فى العالم 

فــى الــساعــات االولــى مــن صــبيحة هــذا الــيوم عــرج روح امــة الــبهاء روحــية خــانــم حــرم حــضرة شــوقــى افــندى 
واخــر مــن كــان لــه صــلة قــرابــة مــع عــائــلة حــضرة عــبد الــبهاء مــن محــدوديــة عــالــم الــناســوت وانــتقل الــى عــالــم 
املــــلكوت . ان مــــا يشــــدد ازرنــــا ونــــحن فــــى خــــضم االحــــزان بــــانــــها االن فــــى بــــحبوحــــة الــــفردوس االعــــلى وفــــى 

محضر جمال االقدس االبهى .
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بــالنســبة لجــميع الــنفوس الــتى اثــرّت حــضرتــها بــعمق فــى قــلوبــهم فــان الحــزن الــذى نــتج عــن هــذه الــخسارة 
الـــفادحـــة املـــقدرة بـــيد الـــتقديـــر االلـــهى ال يـــخففها ســـوى ســـعادتـــنا بـــانـــها االن قـــد انـــضمت الـــى حـــضرة ولـــى 

امراهلل وحضرة عبد البهاء الذى دعا فى الروضة املباركة بان يرزق اهلل والديها بطفل .

ان اتـــباع حـــضرة بـــهاء اهلل خـــالل الـــقرون الـــقادمـــة ســـيتذكـــرون دومـــا وبـــكل اعـــجاب وتـــقديـــر نـــوعـــية الخـــدمـــات 
الـتى ادتـها بـكل قـدرة واقـتدار ، ومـا فـعلته مـن اجـل حـفظ وحـمايـة وتـبليغ وتـرويـج امـراهلل . تـميزت امـة الـبهاء 
فــى شــبابــها بــأداء فــعالــيات مــتنوعــة فــى امــريــكا الــشمالــية ، وبــعد ذلــك أدت خــدمــات جــليلة وقــيّمة فــى اوربــا 
بـــرفـــقة والـــدتـــها الـــعزيـــزة . واثـــناء عشـــرتـــها الحـــميمة مـــع حـــضرة شـــوقـــى افـــندى خـــالل عشـــريـــن ســـنة اعـــطى 
حـــضرتـــه لـــها الـــقابـــا مـــثل " مـــساعـــدتـــى " و " حـــامـــيتى "  و  " شـــريـــكتى املـــثابـــرة الـــتى ال تـــعرف الـــكلل فـــيما 
احـمله مـن مـهام جـهيدة " بـاالضـافـة الـى ذلـك قـرر حـضرة شـوقـى افـندى فـى عـام 1952 تـرقـيتها الـى مـقام 

ايادى امر اهلل بعد وفاة والدها املاجد .

ان الــصدمــة املــروعــة مــن وفــاة حــضرة ولــى امــر اهلل املــحبوب قــد عــزّز مــن ارادتــها فــى تــحقيق بــاقــى اهــداف 
مشـروع خـطة العشـر سـنوات املـعروفـة بـالـجهاد الـكبير االكـبر الـروحـانـى مـع بـاقـى حـضرات ايـادى امـر اهلل 

ومن ثم بعد ذلك اخذت على عاتقها القيام برحالت تاريخية عاملية النطاق بكل جراة وبسالة .

ان حــــياة نــــبيلة وشــــريــــفة كهــــذه وهــــامــــة مــــن اجــــل حــــفظ وســــالمــــة وجــــالل االمــــر املــــبارك وغــــنية فــــى عــــطائــــها 
ومــتواصــلة ومــضحية فــى خــدمــاتــها تســتحق جــلسات عــظيمة وجــليلة الحــياء ذكــراهــا الــعطرة بــواســطة كــافــة 
الـــجامـــعات الـــبهائـــية ســـواء عـــلى املســـتوى املـــركـــزى او املحـــلى بـــاالضـــافـــة الـــى اجـــتماعـــات خـــاصـــة فـــى كـــافـــة 

مشارق االذكار فى العالم .

بــقلوب تــواقــة نــدعــو لــها فــى االعــتاب املــقدســة الــنوراء ان يــشمل روحــها الــطاهــر ألــطاف وعــنايــات مــلكوتــية ال 
ُتعد وال ُتحصى وان تستقر فى مقر صدق مع االولياء واملقربني فى امللكوت االبهى .

                                                                             بيت العدل االعظم 
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تعليقات الصور

اعـتزاز وسـعادة الـسيده / مـى مـاكـسويـل بـطفلتها الـصغيره مـارى . مـن الـصور االوائـل الـتى اخـذت حـوالـى 
عام 1910م  

مـارى مـاكـسويـل عـندمـا كـان عـمرهـا سـنتني وفـى هـذا الـعمر الـتقت بـحضرة عـبد الـبهاء ألول مـرة حـوالـى عـام 
1912م 

 فى السن الرابع وفى لباس مغطى بالكامل   – حوالى عام 1914م 

 كــتبت مــى مــاكــسويــل : كــان عــمر مــارى خــمس ســنوات عــندمــا الــتقطت لــها هــذه الــصورة وهــى تــندفــع وســط 
مجموعة من زهور االقحوان . 

 الـــبنات الـــلواتـــى طـــلب مـــنهم الـــكشف عـــن الـــواح الخـــطه االلـــهيه . تـــبدو مـــارى فـــى وســـط الـــصورة وتـــبلغ مـــن 
الـــعمر تـــسع ســـنوات وهـــى احـــدى بـــنتني كـــشفتا عـــن االلـــواح الـــخاصـــه بـــكندا . نـــيويـــورك ، 26  -  30ابـــريـــل 

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  

 مجـموعـة مـن شـباب مـونـتريـال حـوالـى عـام 1930م . مـارى مـاكـسويـل تجـلس عـلى االرض وهـى الـثانـيه مـن 
الشمال . 

 فــى كــريــن ايــكر ، مــارى مــاكــسويــل تــلبس مــعطف مــن جــلد الــوعــل مــن االســكيمو عــام 1934م وفــى نــفس 
السنه اعطت دورة عن كتاب مطالع االنوار . 
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مــارى مــاكــسويــل مــع ابــنة خــالــها جــني بــولــز فــى شــتوتــغارت بــأملــانــيا مــرتــيات الــلباس الــشعبى االملــانــى الــذى 
يسمى درندل   Drindl فى عام 1936م . 

 مع والدها العزيز ويليام ساثرالند ماكسويل فى توركوى  T orquay  فى انجلترا عام 1948م  

 أمـة الـبهاء روحـيه خـانـم ومـعها أيـادى امـر اهلل امـيليا كـولـنز فـى مـؤتـمر الـوكـالء املـركـزى فـى الـواليـات املتحـدة 
عام 1953م  

 أمــة الــبهاء روحــيه خــانــم وفــى مــعيتها ايــادى امــراهلل هــوراس هــولــى فــى مــؤتــمر الــوكــالء املــركــزى بــالــواليــات 
املتحده عام 1953م 

 أمة البهاء فى حفل افتتاح مشرق االذكار فى ويلمت  - ايلونويز عام 1953 
  

 خارج منزلها فى  Avenue West  1548   فى 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 

 الـزيـارة االولـى ألمـة الـبهاء روحـيه خـانـم الـى قـبر والـدهـا الـعزيـز ولـيام سـاثـرالنـد مـاكـسويـل فـى مـونـتريـال عـام 
1953م  

 فى لندن عام 1958 وبعد فترة وجيزه من وفاة حضرة شوقى افندى  

 وصولها للمؤتمر التبليغى القارى فى كامباال  - اوغندا فى شهر يناير عام 1958    

 فــى مــديــنة هــوبــى فــيال Hopivilla  بــاريــزونــا فــى الــواليــات املتحــدة االمــريــكيه فــى عــام 1960 . الــتقت امــة 
البهاء برؤساء قبيلة هوبى وكبار السن منهم . 

 أمـة الـبهاء فـى زيـارتـها لـقبيلة بـيكان فـى الـبرتـا بـكندا عـام 1960م . تـبدو روحـيه خـانـم مـع املـسنني مـن تـلك 
القبيله وقد منحت فى هذه الرحلة لقب   Natu Okcist   أى ( االم املباركه ) . 

 فــــى اجــــتماع حــــضرات االيــــادى فــــى الــــبهجى عــــام 1961 . أمــــة الــــبهاء بــــني حــــضرات طــــرازاهلل ســــمندرى 
واينوك اولنيجا . يبدو فى الخلف الساده / ابو القاسم فيضي وبول هني . 
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 أمـة الـبهاء تـرأس اول مـؤتـمر بـهائـى عـاملـى النـتخاب بـيت الـعدل االعـظم فـى صـالـة مـنزل حـضرة عـبد الـبهاء 
فى حيفا فى رضوان عام 1963م. 

 الجــلسه االفــتتاحــيه لــلمؤتــمر الــعاملــى فــى لــندن عــام 1963 عــندمــا الــقت امــة الــبهاء خــطبتها الــتى ال تــنسى 
حـــــول حـــــضرة ولـــــى امـــــر اهلل . تـــــرأس الجـــــلسه ايـــــادى امـــــر اهلل ايـــــنوك اولـــــنيخا ويظهـــــر فـــــى الـــــصورة بـــــعض 

حضرات االيادى وبعض اعضاء بيت العدل االعظم اللذين انتخبوا حديثا .
 F red  فـى املـؤتـمر الـعاملـى فـى لـندن بـانجـلترا عـام 1963م . أمـة الـبهاء روحـية خـانـم مـع الـعم فـرد مـورى 

Murray   من سكان استراليا االصليني . 

 أمـة الـبهاء روحـيه خـانـم مـع رئـيسه وزراء الـهند الـسيده انـديـرا غـانـدى وفـيولـيت نـخجوانـى فـى نـيودلـهى عـام 
1967م  

 أمـة الـبهاء روحـيه خـانـم مـع صـاحـب الـسمو مـالـيوتـو تـانـيومـافـيلى الـثانـى رئـيس دولـة سـامـوا الـغربـيه فـى حـفل 
افتتاح أم املعابد فى املحيط الهادى فى أبيا العاصمة عام 1984م  

 تـقديـمها لـرسـالـة  " السـالم الـعاملـى وعـد حـق  "  نـيابـة عـن بـيت الـعدل االعـظم االلـهى الـى الـسكرتـير الـعام 
لالمم املتحده السيد / خافير بيريز دى كويالر فى نوفمبر عام 1985م  

 صــاحــب الــسمو املــلكى االمــير فــيليب دوق ادنــبره ورئــيس الــصندوق الــدولــى لــلطبيعة يســتلم مــن أمــة الــبهاء 
بيان بهائى حول الطبيعة فى سويسرا عام 1987م 

 عـــلى ســـطح قـــبة املـــقام االعـــلى روحـــيه خـــانـــم تـــتفحص الـــقرامـــيد الـــذهـــبيه مـــن اجـــل امـــكانـــية تـــرمـــيمها عـــام 
1977م 

 أمة البهاء أمام منزلها فى حيفا عام 1987م 

 أمـــة الـــبهاء روحـــيه خـــانـــم عـــلى مـــائـــدة الـــطعام فـــى مـــقر بـــيت الـــعدل االعـــظم فـــى  24اذار / مـــارس 1987م 
بــمناســبة مــرور خــمسني ســنة عــلى زواجــها مــن حــضرة ولــي امــراهلل وفــى الــصورة الــدكــتور ديــفيد روح يــقدم 

لها هدية بيت العدل االعظم .  

 فــــى مــــكتبها بــــحيفا تتحــــدث فــــى مــــكاملــــة عــــبر الــــهاتــــف ملــــدة ســــاعــــة واحــــده مــــع محــــطة كــــييف K IEV  فــــى 
كاليفورنيا بالواليات املتحدة عام 1993م   
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 أمـــة الـــبهاء ومـــعها مـــساعـــديـــن يـــضعون االســـطوانـــه الـــتى تحـــمل الئـــحة الشـــرف الـــتى تـــضم اســـماء فـــرســـان 
حضرة بهاءاهلل تحت مدخل الروضة املباركه فى  28ايار / مايو عام 1992م  

 حديثها املمتع والشيق فى املؤتمر البهائى العاملى الثانى فى مدينة نيويورك عام 1992م   

 فــى املــأدبــة الــتى اقــامــتها أمــة الــبهاء روحــيه خــانــم فــى مــنزل حــضرة عــبدالــبهاء بــمناســبة مــؤتــمر املــشاوريــن 
بــتاريــخ 31 ديــسمبر 1995م . يــرى فــى الــصورة وهــى تحــمل زوج مــن الــطبول االفــريــقيه الــتى اســتخدمــت 

فى تلك الليلة السعيده .  

 أمــة الــبهاء فــى اكــاديــميه النــدك بــسويســرا وهــى تــلقى كــلمة حــول حــياة والــدتــها مــى مــاكــسويــل فــى ســبتمبر 
1997م .  

 خطبتها االخيره فى افتتاح املؤتمر الثامن البهائى العاملى فى حيفا 1998م . 

 ثــالثــة ايــادى امــراهلل فــى مــقر دار الــتبليغ الــعاملــيه فــى حــيفا 1998 مــن الــيسار جــناب عــلى اكــبر فــروتــن ثــم 
امة البهاء روحيه خانم ثم جناب على محمد ورقا . 

 تــشييع الــجنارة  - الــتابــوت حــامــل الــرمــس املــنور مــوضــوعــا فــى الــصالــة الــرئــيسيه ملــنزل حــضرة عــبد الــبهاء 
خالل مراسم تشييع الجنازه فى 23   يناير عام 2000م  

 اعـضاء بـيت الـعدل االعـظم االلـهى يحـملون الـتابـوت مـن الـصالـة الـرئـيسيه ملـنزل حـضرة عـبد الـبهاء فـى  23   
يناير عام 2000 م .  

التابوت ينزل تدريجيا   – 23يناير عام 2000م .   

 جوانب القبر وقد تزين بالورود واالزهار  

 مـــنظر مـــن حـــديـــقتها الجـــميله الـــواقـــعة مـــقابـــل مـــنزل حـــضرة عـــبد الـــبهاء . فـــى هـــذه الحـــديـــقه ورى جـــثمانـــها 
الطاهر الى الثرى . 

 تركب الفيل فى غابات ميسور بالهند عام 1964م .  

�٥٦



 فـى قـريـة جـاركـوراجـى فـى بـولـيفيا عـام 1967 . روحـيه خـانـم تـرتـدى الـلباس الـشعبى وتـقف بـني مـن أحـبتهم 
كثيرا . 

 فــى قــريــة لــوس مــوجــوس فــى فــنزويــال عــام 1968م بــني افــراد عــائــلة سيســليا اكــوارار وهــى الــعائــلة الــبهائــيه 
املميزة من قبيلة كواجيرو . وتبدو روحيه خانم حامله للطفل روجيرو وهو من افراد العائله . 

 أمــة الــبهاء فــى الــلباس االفــريــقى ومــعها ســيارة النــدروفــر الــتى قــادتــها ملــسافــة 36000 مــيل عــبر 34 دولــة 
فى رحلتها االفريقيه من عام 1969 حتى 1973 . الصورة التقطت فى نيروبى بكنيا . 

 فـــى مـــؤتـــمر الشـــباب بـــمديـــنة فـــيش  Fiesch   فـــى ســـويســـرا عـــام 1971م وكـــانـــت امـــة الـــبهاء دومـــا تـــشعر 
بالسعاده لوجودها بني الشباب . 

 أمـضت أمـة الـبهاء لـيلة بـارده جـدا فـى هـذه الـخيمة فـى قـريـة كـنج وان فـى صحـراء كـالهـارى االفـريـقيه فـى 
حزيران / يونيو 1972م 

 روحيه خانم فى لباس محلى لسوازيالند ومعها الشابات فى االحتفال أمام امللك عام 1972م . 

 أمة البهاء فى كودياك  – االسكا عام 1973م .  

 أمـة الـبهاء فـى مـنطقه بـارو  Barrow  وهـى أعـلى نـقطه فـى االسـكا فـى مـنطقه الـقطب الـشمالـى فـى اب / 
اغسطس 1973م . 

مــع زمــالئــها فــى رحــلة الــضوء االخــضر  Green Light Fxpedition  عــام 1975 . لــقد تــم  تــالوة االدعــية 
واملناجاة على سطح هذا القارب . 

 أمـة الـبهاء تـساعـد عـلى تحـريـر الـقارب مـن الـحاجـز الـرمـلى فـى رحـلتها  The Green Light  عـام 1975م 
 .

 أمــة الــبهاء تــضع حجــر االســاس ملشــرق اذكــار الــهند بــمساعــدة املــهندس املــعمارى الــسيد / فــريــبرز صهــبا 
عام 1977م .  

 Orakei   أمـــام الـــباب الـــخارجـــى لـــبيت االجـــتماعـــات املـــزيـــن بـــالـــنحت الـــتقليدى املـــعروف بـــأوراكـــى مـــاراى 
Marae   فى اوكلند  - نيوزيلند 1979م .  
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 أمة البهاء فى بنما 1981م .  

 أمة البهاء مع اطفال جوردن   Gordon  فى البرتا بكندا عام 1982م .  

 روحــــية خــــانــــم مــــع شــــخصني مــــن كــــبار افــــراد احــــدى قــــبائــــل بــــابــــونــــيوغــــينا  p apua New Guinea  عــــام 
1984م .

 أمـة الـبهاء جـالـسة عـلى طـرف قـارب طـويـل طـولـه سـبعة أمـتار حـيث قـامـت بـزيـارة جـميع الـقرى الـواقـعة حـول 
خليج منطقه بابونيوغينا   Papua New Guinea  عام 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 . 

 أمـــة الـــبهاء مـــع حـــاكـــم مـــنطقة بـــريـــتش كـــولـــومـــبيا عـــام 1989م اثـــناء االفـــتتاح الـــرســـمى ملـــدرســـة مـــاكـــسويـــل 
البهائيه العامليه . 

 فى ماكاو عام 1989 اثناء افتتاح املدرسة البهائيه باسم " مدرسة الشعوب " . 

 الـتقت أمـة الـبهاء عـلى حـدود قـرقـيزيـا مـع وزيـر االديـان الـسيد / عـزيـز الـذى رافـقها حـتى اقـامـتها فـى فـندق 
بالعاصمة بشكك عام 1993م . 

 فـــى مـــديـــنة االن بـــاتـــور فـــى مـــنغولـــيا اثـــناء انـــعقاد اول مـــؤتـــمر وكـــالء مـــركـــزى يـــحيط بـــها اثـــنان مـــن االحـــباء 
النشطني عام 1994م .  

 أمـة الـبهاء تـقبل هـديـة مـن بـطريـك االثـودوكـس ملـنطقة جـورجـيا الـسيد ايـليا الـثانـى فـى مـركـز الـبطريـركـيه فـى 
تفليس – جورجيا عام 1995م .  
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 غــــرس شجــــرة تــــذكــــاريــــة فــــى ايــــكواجــــو بــــالــــقرب محــــطة تــــولــــيد الــــطاقــــة هــــايــــيبا الــــشهيرة فــــى الــــبرازيــــل عــــام 
1996م .  

 االحـتفال بـعيد مـيالدهـا الـسابـع والـثمانـني فـى حـظيرة الـقدس املـركـزيـة فـى مـدريـد بـاسـبانـيا بـتاريـخ 8اب / 
اغسطس 1997م . 
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