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اإلخراج الفني قناة نافذة بهائية
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استثنائّية يف  بأعامل  قاموا  الّذين يف مطلعه  البهايئ  للّدين  االٔوائل  االٔبطال  لقد سمعنا جميًعا عن 

الله«   »بهاء  الله ورقا« عاش يف زمن حرضة  اسمه »روح  يافع  قّصة صبّي  الله. وهذه  أمر  خدمة 

وحرضة »عبد البهاء«. كم كان عظياًم حّب الله يف قلب »روح الله« ، وكم كان غري متناٍه تفانيه يف 

أمره، بحيث كلاّم نسمع اسمه نتذكّر حياة تّتسم بالّتفاين والعبوديّة.

روح اهلل ورقا

عندما كان روح الله يف حوايل الّسابعة من عمره سافر مع والده اىٕل االٔرض االٔقدس. وهناك ترشّف 

بلقاء حرضة بهاء الله، الّذي جاء للبرشيّة برسالة الله لهذا العرص. امتالٔ قلب روح الله حباً لحرضته، 

ومل يبتغِ سوى خدمته. وعند عودته اىٕل وطنه إيران، أمىض وقته يشارك االٓخرين بخرب مجيء حرضة 

بهاء الله. كان روح الله صادًقا أميًنا مؤّدبًا لطيًفا، وكان لكلامته تأثري بالغ عىل كّل من سمعها. كان 

ينهض عند الفجر للّدعاء وتالوة املناجاة يومياً، ويتوّجه بقلبه اىٕل الله، ومييض كّل يوم يف عبوديّته.
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يف يوم من االٔيّام اسُتدعي »روح الله ورقا« للمثول أمام أحد املسؤولني. يف تلك االٔيام كان كثري 

من الّناس يخافون من الّرسالة الجديدة االٓخذة يف االنتشار يف جميع أنحاء البالد، ويتشّبثون

مبعتقدات املايض، وأصبح أتباع الّدين الجديد يف كثري من االٔحيان ضحايا عقوبات صارمة.

الّدين  هذا  أبناءه عىل  رّب  أنّه  وكدليل عىل  الله يف خطر عظيم،  روح  والد  كان  الّسبب  لهذا 

الجديد، طُلب من روح الله أن يقرأ املناجاة يف حضور املسؤول، عىل أمل أن يكون هذا كافًيا

الٕقناعه بإدانة والد روح الله. بهدوء، هّيأ روح الله قلبه ليترّضع ويبتهل اىٕل الله، ثّم تال بصوت

شجّي مناجاة يف غاية الجامل، حّركت مشاعر املسؤول وأثّرت فيه بعمق، بحيث رصف الّنظر عن 

ملوضوع عىل الفور قائاًل أنّه لن يدين رجاًل أنشأ طفاًل بهذه الّروعة. وهكذا تّم إنقاذ الشاعر ورقا  

والد روح الله.
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الحًقا، عندما كان روح الله يف الّثانية عرشة من عمره سافر مع والده مرّة أخرى لزيارة االٔرض

االٔقدس ويف هذه املرّة فاز برشف قضاء أيّامه يف محرض حرضة عبد البهاء الّذي أحّب روح الله

حًبا جامً واستمتع بشكل خاّص بسامع صوته الجميل وهو يتلو االٔدعية واملناجاة الكثرية الّتي

حفظها عن ظهر قلب. ترك روح الله االٔرض االٔقدس مشتعاًل بالعشق االٕلهّي، مستعًدا الٔن يّضحي

بكّل يشء يف سبيل أمر الله.
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 املائدة الروحانية

هذه القّصة عن لوا كتسنجر، وهي من أوائل البهائّيني يف الغرب، وعن تجربة تعلّمت منها درًسا  

مهامً عن تالوة الّدعاء واملناجاة. أحّبت لوا الله  كثريًا وكانت تتوّجه إليه دوًما بترّضع وابتهال، 

الّتواقة املتلّهفة  طالبة أن ميكّنها من أن تعيش حياة مكّرسة للخدمة، كام دعت أيًضا لروحها 

أن تتعلّم الّتحّل بالّصرب. وبالطّبع كانت تريد أن تتعلّم الّصرب برسعة من دون أن تكون مضطرّة 

لالنتظار طوياًل .

كانت لوا تعلم أّن حرضة عبد البهاء أراد لها أن تتعلّم الصرب أيًضا. يف يوم من االٔيّام، لدى ترشّفها

بزيارة حرضته يف االٔرض االٔقدس، ساعدها عىل معرفة أّن هناك بعض االٔمور الّتي ال بّد أن نخّصص 

لها وقًتا عىل الّدوام مهام كّنا يف عجلة من أمرنا. 
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فقد صادفت لوا حرضة عبد البهاء يف الرّدهة وهي مرسعة لتنأّول طعام الفطور دون أن تتلو 

دعاء ومناجاة الّصباح حسب املعتاد. نظر حرضته إليها، وحّدق يف عينيها بعمق. ماذا تعتقدون 

أنّه قال لها؟ قال: »لوا، يجب أن ال تتناويل أبًدا غذاءك املاّدي يف الّصباح قبل غذائك الّروحايّن.« 

وهكذا تعلّمت لوا أن ال تتهاون أبًدا يف طلب رزقها من مواهب الله وبركاته الّسامويّة، الّتي 

هي مصدر القّوة الحقيقّية.

 Lua Getsinger السيدة لوا كتسنجر نصب تذكاري عند قرب السيدة لوا كتسنجر 
بالقاهرة 
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كيفّية الّدعاء

أثناء أسفاره يف أمريكا، قبل حرضة عبد البهاء مرّة أن يعلّم أحد البهائّيني املخلصني كيفّية الّدعاء 

واملناجاة. فطلب منه أّن يأيت اىٕل منزله يف اليوم الّتايل عند الفجر. امتالٔ قلب الّشخص املؤمن 

بالفرح، ونهض عند حلول الفجر مرسًعا اىٕل منزل حرضة عبد البهاء. عندما دخل غرفة املوىل، 

وجده قد بدأ الّدعاء فعاًل . وعلاًم منه بأنّه ال يستطيع أن يسأل حرضته أّي سؤال، قّرر أن يحذو 

حذوه. لذا ركع عىل االٔرض وبدأ يف الّدعاء. دعا يف رسّه الٔقاربه والٔصدقائه ولنفسه. وعندما انتهى 

من ذلك، رفع رأسه فوجد حرضة عبد البهاء ال يزال مستغرًقا يف الّدعاء. فقّرر أن يدعو لفرتة 

أخرى. فتال جميع ما كان يحفظه من أدعية ومناجاة مراًرا وتكراًرا. ومع ذلك مل تبُد أّي حركة 

من حرضة عبد البهاء.
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تغريد  ذلك سمع  بعد  يضايقه.  وأن ظهره  تؤمله،  بدأت  ركبتيه  إحدى  أّن  املؤمن  واالٓن الحظ 

الطّيور يف الخارج. ألقى نظرة رسيعة يف أنحاء الغرفة فرأى صدًعا كبريًا يف الجدار. ثم نظر اىٕل

حرضة عبد البهاء مرّة أخرى، وفجأة، أثارت تعابري وجه حرضة عبد البهاء يف نفسه توًقا شديًدا

للّدعاء. فنيس كّل يشء آخر، ومل يشعر اإّل برغبة وحيدة يف قلبه وهي أن يكون قريًبا من الله وأن

يخاطبه. فبدأ بالّدعاء بطريقة مل يسبق له أن دعا بها من قبل. فقد علّمه حرضة عبد البهاء كيفّية

الّدعاء.

يف تلك اللّحظة بالّذات نهض حرضة عبد البهاء، ودنا منه مبتساًم وقال: »عندما تقوم بالّدعاء

واملناجاة، يجب أن ال تفكّر يف أوجاع جسمك، وال يف الطّيور خارج الّنافذة، وال يف تشّققات

الجدار! عندما ترغب يف الّدعاء يجب أن تعلم أواًل أنّك تقف يف محرض الله القوّي القدير!«
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الوزير احلكيم
يف قديم الزمان كان هناك ملك ُهامم سأل وزيره األفخم يف مسالة غذائية.

إن صح ذلك يا موالي فسأمنع الطبَّاخني من تقديم 

امللفوف يف موائد الطعام بقرصك.

سمعُت أن امللفوف 

ا ِبِصحة  قد يكون ضارًّ

اإلنسان؟

امللك  إستدعى  فرتة  بعد 

الوزير و قال له:

آلكل  الفرصة  يل  سنحت 

فوجدته  امللفوف  بعض 

حة  و يُفيض إىل الصِّ لذيذاً 

و املزاج الجيِّد

عىل  سأرسع  امللك  موالي  يا  حسناً 

الفور  و أخرب الطباخني بإعداد طبق 

من امللفوف اآلن و أن يحرصوا عىل 

تقدميه يف مؤائدكم اليومية.  

وماذا ستقول أيها الوزير إذا سألك الطّباخون 

ملاذا غرّيت رأيك بخصوص امللفوف؟  

امللك  الٔنّني خادم  فعلُت ذلك  أنّني  سأخربهم 

ولست خادم امللفوف.فام يُرضيه يُرضيني.  
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حاجي حممد

حاجي محمد اليزدي

عاش الحاج محّمد يف أيّام حرضة بهاءالله الّذي كام تعلمون، قد أنزل التعاليم االٕلهّية لهذا العرص. 

كان الحاج محّمد أميًنا وصادًقا يف جميع معامالته كرجل أعامل، كام ُعرِف بأنّه رجل جدير بالّثقة. 

استدعى عمله لفرتة من الوقت أن يذهب اىٕل عكاء. ويف أحد االٔيّام كان جالًسا يف مكتبه عندما 

دخل عليه حرضة عبدالبهاء حاماًل معه رسالة عاجلة وملّحة من حرضة بهاءالله يأمره فيها أن 

يغادَر عىل الفوِر اىٕل مدينة جّدة يف شبه الجزيرة العربّية. فسأل حرضة عبدالبهاء إذا كان مبقدوره 

الترشّف مبحرض حرضة بهاءالله قبل مغادرته، ووّضح له حرضة عبدالبهاء أنّه ال وقت لذلك، الّٔن 

السفينة عىل وشك املغادرة يف أّي لحظة. أغلق الحاج محّمد مكتبه عىل الفوِر وتوّجه رأًسا اىٕل 

امليناء لريكب السفينة. لقد كانت رغبته يف الطّاعِة مثااًل يُحتذى به، إذ لَْم تراوده أيّة فكرة أخرى 

سوى اتّباع أمر حرضة بهاءالله.
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وما أن ركَب الحاج محّمد عىل منِت السفينة حّتى أبحرت، وعندها فقط أدرك بأنّه يف غمرة

استعجاله لَْم يفكّر يف سؤال حرضة عبدالبهاء عن الغاية من رحلته اىٕل شبه الجزيرة العربّية.

واالٓن، فات االٔوان، ومع ذلك لَْم يقلق الٔنّه كان واثًقا بأنّه ما أن يصل اىٕل جّدة حّتى يهدي الله

خطاه نحو غايته.

كان البحر يف ذلك اليوم مائًجا عىل غري العادة، والرّحلة محفوفة باالٔخطار، والجميع قلقون من

غرِق السفينة - الجميع، اللهّم اإّل الحاج محّمد، فقد عرف بأنّه سيبقى ساملًا وأّن السفينة ستصل

اىٕل بّر االٔمان يف جّدة، الّٔن حرضة بهاءالله قد ائتمنه عىل مهّمة يؤديها يف تلك املدينة. وفعال

وصلت السفينة اىٕل ُوجهتها. وبعد مغادرة السفينة سمع الحاج محّمد َرُجلنْي بني الجموع يتكلامن 

وكانا يف  أيًضا  بهائيان  بأنّهام  واكتشف  بالّتحّدث معهام  بادر  فقد  إيرانًيا  كان  بالفارسّية، والٔنّه 

بهاءالله. وأنّهام كانا مسجوننْي ملّدة عرش سنوات بدون وجه  لزيارة حرضة  اىٕل عكاء  طريقهام 

حّق بسبب امٕيانهام، وقد أُطلق رساحهام للتّو، وتلك كانت رحلتهام االٔوىل اىٕل االٔرض االٔقدس لذا 

فهام بحاجة اىٕل املساعدة. عندها أصبح واضًحا للحاج محّمد أّن الغاية من مهّمته يف جّدة كانت 

مساعدة هذين الّشخصني ليجدا طريقهام اىٕل محرض حرضة بهاءالله، وهي مسؤولّية قام بها بكّل 

عناية واهتامم.
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الصياد

تَذكُرون قّصة الحاج محّمد من درسنا الّسابق، كم كان مطيًعا لحرضة بهاءالله، و أيّة قّوة اكتسبها

من توكّله عىل الله. اإّل أّن الحاج محّمد لَْم يكن دامئًا رسيًعا يف الطّاعة. رمّبا تعرفون أنّه كان يف 

شبابه بارًعا يف الرّماية، فرصاصاته لَْم تُخطىء أهدافها أبًدا. بل حّتى كان باستطاعته أن يصيد 

طائًرا صغريًا محلًّقا يف الجّو، وهو يَعدو عىل صهوة جواده. وذات يوم، بينام كان يحمل بندقيته 

بهاءالله، فقّرر أن ينضّم  الّذين كانوا يف نزهة مبعّية حرضة  البهائّيني  بيده،التقى مبجموعة من 

إليهم.

عندما رأى حرضة بهاءالله إّن الحاج محّمد كان يريد استخدام بندقيته، أخربه أن ال يقتل طيوًرا

بريئة، اإّل أّن الحاج محّمد لَْم ينتبه لِاَم قاله حرضة بهاءالله الّٔن ذهنه كان مشغواًل بالرّمايِة الّتي

كان يُحّبها للغاية. ولذلك فقد استمّر يف إطالق الرّصاص عىل كّل طائر تقع عينه عليه. اإّل أنّه

فوجىء متاًما عندما َوَجد أّن كّل رصاصاته قد طاشت ولَْم تُصب أهدافها. أطلق مرّة ومرّتني وعّدة

مّرات- اإّل أنّه لَْم يُسِقط طائًرا واحًدا. أطلق الرّصاص عىل طيور كبرية وطيور صغرية ولكن دون

جدوى.
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كانت املجموعة يف طريقها اىٕل العودِة عندما لََمح الحاج محّمد طائًرا كبريًا جمياًل أبيض اللون.

وكان كبريًا ِجّدا بحيث لَْم يستطع الطريان برسعة. وفكّر الحاج محّمد أنّه من الّسهِل ِجّدا إصابته،

فأطلق عليه الرّصاص فأخطأ ثّم أطلق أربعة عيارات أخرى اإّل أنّها لَْم تُصب الهدف. ويف نوبٍة من

الهلع ومحاولة الفرار طار الطائر بالقرب منهم، وفكّر الحاج محّمد أنّه لَْن يُخطىء الهدف حتام

يف هذه املرّة، فأطلق الرّصاص مرّتني اإّل أّن الطائر متكّن من الهرب.

ُدهش الحاج محّمد بل ُذهل، وبدأ بالّتفكريِ يف الحادثة بأكملها، وفجأة، تذكّر أمًرا يف غايِة

االٔهمّية. أدرََك أّن حرضة بهاءالله قد أصدَر إليه أمًرا واضًحا، اإّل أنّه بانشغال ذهنه مِبَا يريده هو

ويرغب فيه تجاهل حرضة بهاءالله، ويف ذلك اليوم قّرر الحاج محّمد قراًرا قاطًعا بأن يُطيع أوامر

اللَّه يف جميع االٔحيان.
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 املصدر احلقيقي للعرفان

       رمّبا سمعتم من قبل عن املريزا أبو الفضل، أحد املؤمنني االٔوائل الّذي أصبح بهائًيا يف أيّام

حرضة بهاءالله. كان املريزا أبو الفضل معروًفا لنفاذ بصريته، وسعة علمه ومعرفته وقدرته عىل 

الرياضيات وعلم  الّروحانّية. يف شبابه، درس بعمق مواضيع من قبيل  إدراك ورشح املعضالت 

الفلك والفلسفة واللغة العربّية الّتي ملك ناصيتها، باالٕضافة اىٕل لغته الفارسّية. وأصبح املريزا أبو 

الفضل أستاذاً وهو ال يزال يف ريعان شبابه وذلك يف إحدى الجامعات القدمية يف طهران عاصمة 

اكتسبه من دراساته  ما  كّل  املدينة، عرفانًا فاق  تلك  اكتسابه، وهو يف  إيران. وهذه هي قّصة 

الواسعة من قبل- عرفان ظهور حرضة بهاءالله، املظهر االٕلهي لهذا العرص.
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يف عرص أحد االٔيّام انطلق املريزا أبو الفضل مع بعض رفاقه عىل ظهور الحمري لزيارة االٔرياف.

ويف طريقهم خارج املدينة فقد أحد الحمري حدوته، فتوّقفت الجامعة عند أقرب دكّان حّداد

طلًبا للمساعدة. وعندما رأى الحّداد، الّذي كان رجاًل عامًيا وعىل قدر ضئيل من العلم املدريس، 

لحية املريزا أبو الفضل وعاممته الكبرية وهام عالمتان عىل سعة علمه، سأل ما إذا كان العامل 

الفضل  أبو  املريزا  الوقت. فرّد  الحّداد لفرتة من  االٕجابة عن سؤال كان قد حرّي  الكبري راغًبا يف 

املطر  من  قطرة  كّل  أّن  »هل صحيح  فقال  قديم  اىٕل حديث  باالٕشارة  الحّداد  وبدأ  باالٕيجاب. 

يصحبها مالك من الّسامء، وأّن ذلك املالك هو الّذي ينزلها عىل االٔرض؟« نعم هذا صحيح« أجاب 

املريزا أبو الفضل، الّٔن الّناس يف تلك املنطقة كانوا يعتقدون بذلك منذ أمد طويل. وبعد برهة 

التمس الحّداد الّسامح له بطرح سؤال آخر، و الّذي وافق عليه املريزا أبو الفضل، فسأل الحّداد 

ثانية »هل صحيح أنّه إذا كان هناك كلب يف منزل فلن يزور أي مالك ذلك املنزل عىل االٕطالق؟« 

يّتبعون  من  به  يؤمن  اعتقاًدا  كان  ذلك  الّٔن  باالٕيجاب،  الفضل  أبو  املريزا  رّد  كان  أخرى  ومرّة 

االٔحاديث املكتوبة. »ويف هذه الحالة«، علّق الحّداد وقد وصل اىٕل غايته، »إًذا يجب أن ال يسقط 

املطر أبًدا عىل منزل فيه كلب« وهنا مل يكن لدى املريزا أبو الفضل أيّة إجابة. فغادر الدكّان وهو 

يشعر بالحرج والغضب، فقد تحّداه وأربكه الحّداد االّٔمّي!
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     علم املريزا أبو الفضل من رفاقه بأّن الحّداد كان بهائياً. واالٓن صدف أنّه والحّداد كانا عىل

معرفة بتاجر أجواخ محل ميلك دكّانًا يف الّسوق الّذي كان يرتّدد أبو الفضل عليه يف بعض االٔحيان، 

وعندما سمع تاجر االٔقمشة الّذي كان بهائياً أيًضا مبا حدث يف دكّان الحّداد، دعا املريزا أبو الفضل 

للمشاركة يف بعض املناقشات، فقبل الدعوة وتّم ترتيب االجتامع، وفيه طرح املريزا أبو الفضل 

العديد من االٔسئلة وأثار الكثري من االعرتاضات، وتّم الرّد عىل كّل منها بعبارات بسيطة وأسلوب 

حكيم بحيث وجد املريزا أبو الفضل نفسه مرتبكًا حائًرا، الٔنّه فكّر بأنّه يستطيع أن يثبت خطأ 

معتقدات البهائيني بكل سهولة.

ولعّدة أشهر، استمّر املريزا أبو الفضل يف االجتامع بعدٍد كبريٍ من البهائيني بعضهم كانوا عىل قدٍر

كبري من العلم واملعرفة، ويف النهاية، وقد عجز متاًما عن إنكار الرباهني واالٔدلّة الّتي قّدمها أتباع

الحقيقة،  له  يُظهر  أن  إليه  وتوّسل  صادق  حار  دعاء  يف  الله  اىٕل  بقلبه  توّجه  بهاءالله،  حرضة 

ورسعان. ما غمرته أحقّية رسالة حرضة بهاءالله وأصبح، بعد نحو عام من االعرتاض، مؤمًنا قويًا 

وراسًخا ومبلًّغا شغوًفا الٔمر الله.
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الدكتور سوزان مودي 

عاشت سوزان مودي يف شيكاغو يف الواليات املّتحدة يف مطلع القرن العرشين أي قبل حوايل

مئة عام. يف ذلك الوقت كان من النادر للنساء أن يصبحن طبيبات، اإّل أّن سوزان وهي يف الّثانية 

والخمسني من عمرها، أُلهمت بدراسة الطب. ورسعان ما أنهت دراستها وبدأت العمل كطبيبة، يف 

نفس الوقت تقريًبا تعرّفت عىل الّدين البهايئ وأصبحت عضًوا فّعااًل يف الجامعة البهائّية. فكانت 

تعلّم يف صفوٍف لالٔطفال كالّتي نعقدها اليوم، وتستضيف الزائرين واالجتامعات يف منزلها.

االٓن، يف إيران، كان هناك فريق من االٔطباء يخطّطون لتأسيس مستشفى يف العاصمة طهران.

ورمّبا تعلمون أنّه بسبب التقاليد الدينّية الّش ائعة هناك، اعتربت كثري من النسوة أنّه من غري 

الالئق لهّن أن يظهرن سافرات الوجه أمام طبيب ذكر، وكانت الطبيبات االٕناث قلّة يف ذلك البلد. 

ولهذا وّجه هذا الفريق من االٔطباء نداًء لطبيبة أنثى من الواليات املّتحدة لالنضامم إليهم. وشّجع

حرضة عبدالبهاء سوزان مودي عىل الذهاب. ومن غري املدهش أّن عائلتها وأصدقاءها اعرتضوا

عىل فكرة تركها مامرسة الطب يف الواليات املّتحدة ملساعدة الّناس يف أرٍض بعيدة جدا حيث ميكن 

أن تتعامل مع أمراٍض غري مألوفة ومشاكل عويصة. اإّل أّن سوزان لّبت دعوة حرضة عبدالبهاء. 

عّدة  قبل  الطب  لدراسة  والّتوق  الّرغبة  العارم من  االٕحساس  بذلك  ملاذا شعرت  أدركت  واالٓن 

سنوات مضت. وبدأت رحلتها وهي يف حوايل الستني من عمرها.
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اىٕل مكاٍن آخر يستغرق وقتًا طوي ال،  العامل  السفر من مكاٍن ما يف  بالطبع، كان  االٔيّام،  تلك  يف 

وكانت إيران بعيدة جدا من الواليات املتّحدة. ويف طريقها اىٕل إيران متّكنت الدكتورة مودي من 

البقاء بضعة أيّام يف االٔرض االٔقدس حيث ترشّفت بقضاء بعض الوقت يف محرِض حرضة عبدالبهاء. 

لها  أكّد  أنّه  اإّل  الجديد،  اىٕل وطنها  بر عندما تصل  بالّص  تتحّل  أن  بأنّها يجب  وأخربها حرضته 

بأنّه سيدعو لها كثريًا وسيكون معها دامئًا. بعد ذلك بدأت الجزء االٔخري من رحلتها حيث أبحرت 

بالقارب عرب بحر قزوين ووصلت اىٕل مدينة يف الّش مال الّش رقي من إيران تدعى بندر أنزايل. 

ومن هناك سافرت بحصان وعربة عرب الجبال اىٕل العاصمة طهران. وكانت تتوقّف خالل الطريق 

ملقابلة االٔحبّاء ومعالجة املرىض. وبدأت سوزان ترى فعاًل الحاجة املاّسة لوجود طبيبة مثلها، حيث 

كان العديد من النساء يقصدنها طلبًا للمساعدة. وعندما وصلت الدكتورة مودي أخريًا اىٕل طهران 

بدأت عل الفور بالعناية باملرىض ، ورسعان ما أصبحت تجيد التحّدث بالفارسيّة. وأّسست عيادة 

طبيّة يف منزلها باالٕضافة اىٕل عملها يف املستشفى. كانت رؤوفة شفوقه حنونة رقيقة القلب وأحبّها 

الطيّبة« ومضت قائلة:  الجيّدة وخصالها  الجميع حباً جامً. وأثنت صحيفة محليّة عل »صفاتها 

كّل يوم من الّصباحِ حّتى الظهرية تكون يف العيادة رقم 10 شارع الدولة، حيث تستقبل مرضاها 

للمشورة والفحص والعالج، ما عدا بعد ظهر يومي الجمعة واالٔحد، حيث تذهب اىٕل مستشفى 

إنّنا نقّدم جزيل الّشكر واالمتنان ملثل هذه السّيدة النبيلة، ملثل هذه الّشخصّية  »الّصّحة« ... 

املحرتمة الّتي وجودها هنا يف إيران هو رشف وامتياز عظيم للبالد...
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بعد وقت قصري من تأسيسها العيادة الطبيّة ملست الدكتورة مودي الحاجة ملساعدة االٓخرين عل

تعلّم االٔمور املتعلّقة بالّصّحة ، وبدأت بتعليم النساء التمريض والّتوليد. ويف النهاية، تعاونت

أيًضا مع آخرين لتأسيس مدرسة رسميّة تدعى »مدرسة التبية« للبنات. قّدمت املدرسة الّتبية

والتّعليم للعديد من الّشابات اللوايت تابع العديد منهّن الدراسة ليصبحن بدورهّن معلاّمت، مام

جعل باالٕمكان تأسيس مدارس أخرى للبنات يف أنحاء البالد. أصبحت »مدرسة التبية للبنات«

تحظى باحتام كبري والتحقت بها شابات من كافّة الخلفيّات، اىٕل أن أجربتها الحكومة أن تغلق 

أبوابها بسبب العداوة والّشكوك. وتلك قّصة أخرى، قد ترغبون يوًما يف معرفة املزيد عن هذه

املدرسة املرموقة، ولكن عليكم اليوم أن تعرفوا أن الدكتورة سوزان مودي قد توفّت يف إيران

وعمرها 83 عاًما، بعد أن أمضت حوايل عرشين سنة من حياتها يف استخدام وتطبيق املعرفة الّتي

اكتسبتها الٕصالح موطنها الجديد ومساعدة االٓخرين وخصوًصا املرأة لتحصل عل الفرصة للقيام

بنفس العمل.
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قرة العني الطاهرة 

الحقيقة واكتسبوا املعرفة من أجل أن  الّذين سعوا يف طلب  القصص عن  العديد من    هناك 

يفهموا بشكٍل أفضل ويتقّربوا اىٕل الله أكرث. إليكم قّصة إمرأة شجاعة، ذات علٍم ومعرفة والّتي 

أسامها حرضة بهاءالله »الطاهرة« أي الصافية النقّية.

   ولدت الطاهرة يف إيران يف مطلع القرن التاسع عرش، قبل حوايل 200 عام، ومنذ سّن مبكّر 

كانت متعطّشة للمعرفة، وتحب الدراسة من الكتب وتتوق اىٕل التعلّم بقدر ما تستطيع، وتصغي

اىٕل والديها وعائلتها عندما كانوا يناقشون االٔمور الّروحانّية والدينّية. كام كان والدها وهو عامل 

دين شهري يف البالد يعطيها دروًسا، فتستوعبها بكل سهولة. يف ذلك الوقت كان تعليم وتثقيف 

املرأة شيئا نادًرا، اإّل أّن الطاهرة كانت شديدة الرغبة يف اكتساب املعرفة بحيث اضطّر والدها 

يف نهاية املطاف الٕيجاد معلّم يقوم بإرشادها يف دراستها للفنون والعلوم. ومع تقّدم الطاهرة 

يف هذا املجال، اتّخذ والدها الرتتيبات الالزمة يك تُصغي اىٕل دروسه الدينّية الّتي كان يلقيها يف 

فوف التي كان يعقدها يف منزله، اإّل أنّها كانت تفعل ذلك من وراء ستارة الّٔن عادات وتقاليد  الصُّ

ذلك الزمان لَْم تكن تسمح باالختالط مع الّتالميذ الّذكور. وبلغ علّو شأن إنجازاتها بحيث أنّه 

ُسِمع والدها يقول بأنّها لو كانت صبياً لَخلََفْته يف منصبه.
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  و بالطبع، فعىل الّرغم من كل ما تعلّمْته اإّل أنّه كان ال يزال لديها العديد من االٔسئلة، وتتوق 

الكتب يف مكتبته  االٔقارب الحظت وجود بعض  زيارتها الٔحد  املزيد. وذات يوم وخالل  لتعلّم 

أثارت اهتاممها وكانت من تأليف الّش يخ أحمد والسّيد كاظم وهام عاملنْي بارزيْن يف الدين. 

أّن الطاهرة  اإّل  أاّل تتوافق مع آراء والدها.  إعارتها تلك الكتب خشية  ترّدد قريب الطاهرة يف 

ألّحت يف طلبها وأقنعته يف النهاية بإعطائها الكتب لتأخذها اىٕل منزلها.

قرأت الطاهرة كتابات الّش يخ أحمد والسّيد كاظم بعناية واهتامم شديدين ووجدت فيها الكثري 

من جواهر الحكمة، وحاولت أن تحّدث والدها عن كتاباتهام اإّل أنّه رفض االٕصغاء اىٕل كلامتهام.

اإّل أن قلب الطاهرة انجذب اىٕل جامل أفكارهام، وبدأت مبراسلة السّيد كاظم موّجهة إليه الكثري

من االٔسئلة تبادرت اىٕل ذهنها جراء دراستها. أحّست بأنّها تنقاد اىٕل حقيقة روحانّية جديدة،

وقّررت أّن عليها الذهاب اىٕل مدينة كربالء لتدرس مع السّيد كاظم، ولكونها إمرأة لَْم يكن من

املسموح لها الّسفر لوحدها، ولذلك أقنعت والدها يك يسمح لها بالذهاب اىٕل كربالء بصحبة

أختها، وبدأتا رحلتهام الطويلة. وعندما وصلتا يف النهاية اكتشفت الطاهرة أّن السّيد كاظم قد

توّف ي قبل أيّام قالئل. تخّيلوا مدى خيبة أملها؟ فقد قطعت مسافات طويلة وأملت أن تتعلّم 

الكثري منه. كان بإمكان عائلة السّيد كاظم أن ترى مدى خيبة أملها ورغبتها الّصادقة يف التعلّم، 

ولذلك قاموا بدعوتها للبقاء يف منزلهم ملّدة من الزمن ووّفروا لها كتابات السّيد كاظم الّتي لَْم 

تكن منشورة. أيّة سعادة شعرت بها لتمكّنها من دراسة كلامته الحكيمة واكتساب بصائر جديدة، 

بل حّتى أنّها كانت قادرة عىل مشاركة فهمها لبعض االٔمور العميقة مع بعض تالميذ السّيد كاظم

وهي جالسة خلف ستارة متاًما كام كانت تفعل يف صفوف والدها.

السيد كاظم الرشتيالشيخ أحمد اإلحسائي
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تعد الطاهرة اىٕل موطنها لعّدة سنوات. ويف مدينة كربالء كان بحثها عن الحقيقة سيعطي يف

النهاية، بفضل الله، أمثن مثرة. الٔنّه يف تلك املدينة فازت بربكة معرفة حقيقة الّرسالة االٕلهّية

الّتي أىت بها حرضة الباب الٔهايل إيران، أّما كيف اهتدت ملعرفة حرضة الباب فتلك قّصة أخرى

سنسمعها الحقاً. لكن عليكم معرفة أنّه بعد إعالنها امٕيانها بحرضة الباب استمرّت الطاهرة يف 

مساعيها لتصبح إحدى أبرز البطالت يف الّدين البهايئ ونصرية قضّية املرأة. كانت شجاعتها وقّوتها 

ال تُقهران، ومجال علمها شاسع. وكّرست ما تبّقى من حياتها لكسب املعرفة وتأليف االٔشعار 

اىٕل  الباحثة  النفوس  الكثري من  للّتعاليم االٕلهّية لتهدي  العميق  إدراكها  الّتي عكست  واملقاالت 

الحقيقة الّتي جّدوا يف طلبها.
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قرية كارو كارو

    كانت قرية كارو كارو تقع بالقرب من نهٍر جميل، وجميع أهايل القرية يستخدمون مياه

املحلّية  املدرسة  أطفال  كان  جداً  الحاّرة  االٔيّام  ويف  املحاصيل.  وزراعة  والتنظيف  للطبخ  النهر 

يسريون اىٕل أسفل مجرى النهر للسباحة يف مياهه الباردة. يف يوٍم صيفي شديد الحرارة وبعد أن 

انتهت دروسهم يف املدرسة ركض االٔطفال اىٕل أسفل مجرى النهر.

ولكن لدى وصولهم، ولدهشتهم، رأوا أّن هناك سياًل رقيًقا من املياه فقط ينزل من الجبل و الّذي 

كان ذات مرّة يتدّفق بغزارة. وعرفوا أنّه إذا كانت املياه تجف يف أسفل مجرى النهر فال بّد أّن 

هناك مشاكل يف أعىل املجرى. ومع هذه الكمّية القليلة جداً من املياه ستقع القرية يف ورطة، 

فكيف سيزرع املزارعون محاصيلهم؟ وكيف سيطبخ الجميع الطعام؟ فلو عرفوا ما هي املشكلة 

بالّتحديد لحاولوا إيجاد حّل لها. وتساءلوا ما إذا كان من املحتمل أن يكون مصدر املياه قد جّف 

. وبالتشاور مع معلّمهم ووالديهم قّرروا القيام برحلة مع معلّمهم يف اليوم التايل للّسري اىٕل أعىل 

الجبل ملحاولة اكتشاف املشكلة وإيجاد حّل لها.
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    ويف صباح اليوم التايل عند الفجر خرج االٔطفال ومعلّمهم، وساروا اىٕل أن وصلوا اىٕل سفح 

الجبل، وعندما نظروا إليه علّق بعضهم قائاًل : »إّن قّمة الجبل بعيدة جدا، كيف نقطع كّل هذه 

املسافة اىٕل االٔعىل؟« رشح املعلّم، »علينا أن منيض يف طريقنا ببطء ونتحىّل بالّصرب فيام بيننا ومع 

الجبل. فتسلّقوا وتسلّقوا وكلّام  اىٕل أعىل  برتّدد  بالّسري  بدأوا  بأيدي بعضهم،  أنفسنا«. ممسكني 

تقّدموا أكرث اىٕل االٔعىل كلاّم صعبت عليهم االٔمور.

  اإّل أنّهم تعلّموا االعتامد عىل قّوتهم، وأحيانًا كانت تنزلق أقدامهم ولكّنهم ساعدوا بعضهم عىل 

االستمرار. ساروا وساروا وبدا لهم أّن الرّحلة لن تنتهي أبًدا. وعندما وصلوا اىٕل ممّر موحل داس 

فيه بعضهم بقّوة، بينام ركض آخرون عربه بكّل رسعة وحرص. وبعد السرّي لبعض الوقت، فوجئوا 

بشجرة ملقاة عىل االٔرض. يف البداية حأّول كل طفل مبفرده تحريكها بطرق مختلفة، ولكن لَْم 

يحدث أي يشء. بعد ذلك، ضّموا جهودهم مًعا وبكّل قّوتهم دفعوا الّشجرة اىٕل أن تدحرجت 

بعيًدا عن الطّريق.
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كلّام صعدوا اىٕل االٔعىل زاد انحدار الجبل، فكان عليهم استخدام أيديهم وأرجلهم وهم يتسلّقون 

ذكّره  االستسالم،  أحدهم عىل  أوشك  وعندما  القّمة.  اىٕل  يؤّدي  الّذي  االنحدار  ديد  الّش  املمّر 

االٓخرون أّن عليهم مواصلة امليض يف طريقهم ملساعدة القرية. وأخريًا، وصلوا قّمة الجبل ويف غمرة 

انفعالهم وحامسهم ركضوا اىٕل مصدر مياه النهر. اإّل أنّهم وجدوا أّن املياه كانت تجري بصورة 

طبيعّية ولَْم يكن هناك أي َخلَل. ومبعرفتهم أّن املشكلة لَْم تكن يف مصدر املياه، سار االٔطفال 

اىٕل الجزء االٓخر من الجبل حيث يستطيعون النظر اىٕل أسفل باتّجاهالنهر، وبينام هم يحّدقون 

يف املدى البعيد لجريان الّنهر رأوا فجأة أن هناك انسداًدا يف مجرى النهر سّبب يف جريانه بعيًدا

عن القرية. ويف النهاية وبعد رحلتهم الطويلة وجدوا أين تكمن املشكلة! فبدأوا يف القفز من 

الفرح والّسعادة الٔنّهم عرفوا أخريًا ماذا عليهم عمله الٕعادة املياه ثانية اىٕل القرية.
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طريق الصداقة

فيستقبلهم  لزيارته  اس  الن  العديد من  بيِت حرضة عبدالبهاء  يتوافد عىل  كان  يوم،  كّل    يف 

برتحاب ورسور. ويف أحد االٔيّام وصل رجل اىٕل منزلِه وتّم الرّتحيب به بحرارة، وبعد فرتة والرجل 

ما زال جالًسا مع حرضته، حرض رجل آخر لزيارته، وتّم الرّتحيب به أيًضا بكلِّ حرارة. واالٓن ما 

حدث أّن هذيْن الرجلنْي كانا عىل خالف ولَْم يُرّس أي منهام برؤية االٓخر، ويف الحقيقة إنّهام حّتى 

لَْم يريدا أن يتواجدا مًعا يف نفِس الغرفة. ماذا سيحدث إًذا؟ وكّل منهام يريد البقاء يف صحبِة 

حرضة عبدالبهاء؟ هل سيقّرر أحدهام املغادرة؟

   حّل حرضة عبدالبهاء هذه املسأله عىل الفور، فبدأ يروي لهام بعض القصص املضحكة، ولَْم

ميِض وقت طويل حّتى كان الرجالن يضحكان، ثّم تفّضل بأّن بيته دار للسالم والّسعادة ودار

للضحِك واالبتهاج، فلم يشأ حرضته أن يغادرا بيته وهام يحمالن مشاعر العداء يف قلبيهام.

أصغى الرّجالن بعناية واهتامم وفكّرا يف كلامت حرضة عبدالبهاء. وبعد فرتة قّد م حرضته لكّل

واحد منهام بعض الحلوى ومندياًل حريرياً، وأشار أنّها رمز لتعهدهام بالّصداقة واملوّدة. فابتسم

الرّجالن وأدركا بأّن الله هو الّذي وّجه خطاهام اىٕل بيِت حرضة عبدالبهاء يف ذلك اليوم. وغادرا

محرضه وهام فرحنْي ومستغرقنْي يف الضحك.
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التاجر العكاوي

يف أيّام حرضة بهاءالله وحرضة عبدالبهاء كان أهايل عكاء ُمضلَّلني فقد أخذوا فكرة خاطئة عن

البهائّيني، واعتقدوا أنّهم ال يستحّقون معاملتهم بالعدل واالٕنصاف. اإّل أّن حرضة عبدالبهاء

بحكمته البالغة ومحّبته الفائقة عاَمَل الّناس من جميع االٔديان باللطف واملوّدة، وساعدهم عىل

الوحدة واالتّحاد.

عاش يف عكاء تاجر مسيحي كان كباقي إخوانه املواطنني ال يحرتم البهائّيني. وذات يوم، رأى

التاجر خارج بوابات املدينة، جماًل ُمحماًل بالفحم الّذي كان ُملكًا للبهائّيني. فأوقف الرجل الّذي 

يقود الجمل وقال: »هذا أفضل فحم أستطيع الحصول عليه!« ودون أن يدفع أي مبلغ من

املال مثًنا للفحم أخذه لنفسه.

عندما سمع حرضة عبدالبهاء عن تلك الحادثة، ذهب اىٕل دكّان التاجر ليطلب منه إعادة الفحم.

وانتظر  عبدالبهاء هناك  اهتامم. فجلس حرضة  أّي  التاجر  يعره  ولَْم  بالّناس  غاًصا  الدكّان  كان 

صابًرا. وأخريًا وبعد ثالث ساعات من االنتظار، توّجه التاجر نحوه وسأله بربود »هل أنت أحد

السجناء؟ ماذا فعلت حّتى سجنوك؟« فأجاب حرضة عبدالبهاء بأّن جرميته هي نفس الجرمية

الّتي من أجلها ُصلب السّيد املسيح. ُدهش التاجر وسأله »ماذا تعرف عن السّيد املسيح؟«

عندها بدأ حرضة عبدالبهاء بالتحّدث عن السّيد املسيح وتعاليمه بكّل لطف وهدوء. وأثناء

حديث حرضته بدأ قلب التاجر يلني وزال عنه تكرّبه وغطرسته. وأخريًا، رشح لحرضة عبدالبهاء أّن

الفحم لسوء الحظ قد نفد، ولكّنه سيدفع مثنه بكّل رسور. عندها نهض حرضة عبدالبهاء مغادًرا.

فنهض التاجر أيًضا وشيعه حّتى الّش ارع وعامله بكّل احرتام وإجالل.
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حجر الزاوية

   خالل أسفار حرضة عبدالبهاء يف أمريكا، كان أحد املواقع الّتي زارها قطعة أرض ممّيزة تّم

الّناس ليناجوا  يَؤّمه جميع  رشاؤها من أجل بناء معبد بهايئ )مرشق أذكار( وهو رصح جميل 

ربّهم. وقبل البدء ببناء مرشق االٔذكار، ُعقد اجتامع لتالوة الّدعاء واملناجاة يف تلك البقعة، حيث 

كان من املقّرر بعد ذلك أن يضع حرضة عبدالبهاء بيديه املباركتني أّول حجر للبناء – حجر الزّاوية.

   كانت إحدى املؤمنات، سّيدة تُدعى نِّتي توبني تتوق لتقديم يشء يساعد عىل بناِء مرشق

االٔذكار، ولَْم يكن لديها أي مبلغ من املال لتقدميه، اإّل أنّه يف اليوم الّذي سبق االجتامع طرأت

لها فكرة. فذهبت اىٕل عامرة يَجري بناؤها بالقرب من منزلها، وكان عىل االٔرض بجانبها كومة

من الحجارة الكبرية الّتي كانوا يريدون التخلّص منها، فسألت إذا كان مبقدورها أن تأخذ واحًدا

منها.فاختارت نِّتي واحًدا منها، ولكّنها اكتشفت أنّه ثقيٌل جيدا وال تستطيع حمله. ولذلك عادت 

اىٕل منزلها وأحرضت عربة أطفال قدمية وضعت فيها الحجر ومضت به اىٕل البيت. وكان هذا أقىص 

ما بوسعها عمله لوحدها. 
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   يف تلك االٔيّام كان يف مدن كثرية تراموايات تنقل الّناس من مكاٍن اىٕل آخر وتشبه كثريًا الباصات 

الّتي نستخدمها اليوم. ويف صباح اليوم الّتايل ومبساعدة صديقة لها أخذت نِّتي الحجر عىل منت 

اىٕل الرتامواي االّٔول، ثّم أنزلتاها منه،  ثالثة تراموايات، حيث رفعتا عربة االٔطفال وفيها الحجر 

وانتظرتا قدوم الرتامواي الّثاين، فوضعتاها فيه ثّم أنزلتاها منه، وأخريًا رفعتاها اىٕل الرتامواي الثالث 

الّذي أوصلهام اىٕل مكاٍن قريب من البقعة الّتي َسُيَشّيد عليها مرشق االٔذكار، وال زالت أمامهام 

مسافة أخرى ليقطعاها سريًا عىل االٔقدام. بدأت الّصديقتان بدفع عربة االٔطفال فوق الرّصيف 

املكسور، اإّل أنّها انهارت فجأة، ولَْم تدريا ماذا تفعالن، وكانتا عاجزتان حّتى عن حمل الحجر 

مًعا ونقله خالل املسافة املتبقّية. كان الوقت قد تأّخر، واالجتامع قد بدأ، وبعد رحلة طويلة 

كهذه بدا وكأّن »نِّتي« وصديقتها سيفوتهام الَحَدث. يف تلك اللحظة بالّذات َقِدَم صبّيان ومعهام 

عربة نقل خاّصة، فتّم تحميل الحجر يف العربة الّتي انطلقت بهم اىٕل االجتامع – نِّتي، صديقتها، 

الّصبّيان، ومعهم الحجر. تخّيلوا فرحة نِّتي وسعادتها عندما اختار حرضة عبدالبهاء ذلك الحجر 

بالّذات يك يكون حجر الزاوية ملرشق االٔذكار، ووضعه بنفسه يف أرضه. ومع مرور الوقت تّم بناء 

مرشق أذكار جميل عىل تلك البقعة من االٔرض، والحجر الّذي تعاونت نِّتي وصديقتها والّصبّيان 

عىل نقله اىٕل تلك البقعة ال يزال هناك حّتى اليوم.
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قل اهلل يكفي عن كل شيء

   سبق وأن عرفتم بأنّه قبل أن يُجربَ حرضة عبد البهاء وعائلته عىل مغادرة موطنهم، تّم اعتقال

والده، حرضة بهاء الله، وألقوا به يف الّسجن من ِقَبل حكومة ظاملة كانت تخىش من حقيقة

الّرسالة االٕلهّية الّتي أعلنها حرضته. وإبّان تلك الفرتة، أخذوا حرضة بهاء الله والعديد ممن لّبوا

دعوته من بيوتهم وعائالتهم وَزّجوا بهم يف أفظع الّسجون، زنزانة تحت االٔرض، حيث كّبلوهم

بسالسل ثقيلة.

مل يكن مبقدور الّسجناء أن يتنّفسوا هواًء نقيا، وكانت االٔرض مكسّوة باالٔوساخ والقاذورات وتعّج

بالجرذان والحرشات الزّاحفة، والزنزانة غارقة يف ظالم دامس؛ وباردة كالّثلج عىل الّدوام. وبينام

كان الّسجناء يجلسون مواجهني بعضهم بعًضا يف ذلك املكان املرّوع، علّمهم حرضة بهاء الله أن 

يرتّلوا آيات أكّدت من جديد ثقتهم بالله، وساعدتهم عىل التذكّر بأّن الله ال يحّملهم فوق طاقتهم 

أبًدا، وأنّه سيمنحهم القوّة الّتي يحتاجونها للّصمود أمام أّي اضطهاد قد يعانونه، والّتشبث بقّوة

بالحقيقة الّتي آمنوا بها يف قلوبهم. 
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الله يكفي عن كلِّ يشٍء« ويرّد الّصف  وعندما يحّل املساء، كان الّص ف االّٔول يرّدد »قل 

الّثاين »وعىل اللِه َف ْل يتوكِّل املُ توكّلون«، وكانوا يكّررون هذه الكلامت طوال الليل بصوت 

عال، بحيث أّن أصواتهم املستبرشة وصلت حّتى اىٕل مسامع الّشاه وهو يف قرصه القريب من 

الّسجن. وعندما سمع أصوات الّسجناء، سأل الّشاه غليظ القلب عن مصدرها، فأخربوه بأنّها 

الله. فصمت، ومل ينبس ببنت شفة.  الزنزانة مع حرضة بهاء  الّسجناء املعتقلني يف  أصوات 

كان من الواضح أنّه مهام أنزل بهؤالء الّسجناء من أهوال، فال يشء ميكن عمله يك يجعلهم 

يعرضون عن حقيقة أمر الله الّذي اعتنقوه.
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أسطورة دميون و بيثياس

   كان دميون وپيثياس صديقني منذ الطّفولة، لعبا ودرسا مًعا وتبادال الكثري من االٔفكار. كانا 

قريبنْي جداً من بعضهام بحيث وثق أحدهام باالٓخر ثقة تاّمة. لقد كانت صداقتهام حقيقّية؛ وكانا 

عىل استعداد ليفعال أّي يشء ليساعد أحدهام االٓخر.

  االٓن، سافر دميون وپيثياس اىٕل مدينة تدعى سرياكوس يحكمها ملك قوّي يُدعى ديونيسياس. يف

تلك املدينة رشع پيثياس بإلقاء خطب عاّمة شكّكت بسلطة امللك املطلقة. وكان يقول للحشود

الّتي تتوّقف لالستامع إليه بأّن أّي ملك يتوىّل الّسلطة دون إذن من الّشعب فهو طاغية مستبد.

وعندما سمع امللك ديونيسياس عن تأثري پيثياس املتزايد عىل شعبه، اقتنع بأنّه يحأّول االٕطاحة

به، فأمر امللك وهو غاضب وخائف مًعا بإحضاره وصديقه دميون للمثول بني يديه.
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ملاذا تُحدث بلبلة 

بني الّشعب؟

سأل امللك و هو غاضب  پيثياس: 

ال رضر ماّم 

أفعله، وال أقول 

اإّل الّصدق.

أنا ال اصّدقك، أنت 

تحأّول االٕطاحة  يب. 

عليك ان تعرتف 

للّشعب بأنّك مل تكن 

تقول الحقيقة.

لن أفعل ذلك.
إذن عليك أن متوت، 

ما هي أمنيتك 

االٔخرية؟
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امللك  به  فهزأ  أموره.  ويرتّب  ليوّدعهم  أهله  اىٕل  بالعودة  امللك  له  يسمح  أن  پيثياس  طلب 

»ديونيسياس« قائاّل بأنّه سيكون مغّفاًل إذا سمح لپيثياس مبغادرة سرياكوس وتوّقع منه العودة 

مرّة أخرى. فتعّهد پيثياس بالعودة، ولكّن امللك مل يُصغِ إليه. ويف هذه اللحظة تدّخل الصديق 

»دميون« فجأة.

سيعود پيثياس إذا أخذتني كرهينة طيلة فرتة غيابه، وإذا مل يِف بوعده، ميكنك 

قتل بداًل منه. حتاًم أنّك سمعت عن صداقتنا، يجب أن تصّدق، كام أصّدق 

أنا، بأّن پيثياس لن يرَض عىل االٕطالق بأن يُعدم صديقه بداًل منه.

إذا مل يرجع  بأنّه  أنذر  القبول به. ولكّنه  الغريب وقّرر  امللك ديونيسياس يف هذا االقرتاح  فكّر 

پيثياس يف الوقت املحّدد؛ فإّن دميون سيقتل.ومرّت االٔيّام ومل يرجع پيثياس، وكان امللك متأكًّدا 

من أّن دميون نادم عىل عمله الّذي اتّسم باالٕيثار. وقّرر أن يزوره يف الّسجن لريى ما إذا كان يشعر 

بالغباء لوثوقه بپيثياس. 
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لقد أوشكت املهلة أن تنتهي 

و مل يرجع صاحبك پيثياس.

قد  پيثياس  يكون  قد 

تأّخر ولكّنه سيعود.

فضحك امللك ساخًرا من إجابة سجينه  وقال، »سرنى.« .و فعال حل اليوم املحّدد وپيثياس مل يعد 

بعد.  و أمر امللك  بجلب دميون أمام الجاّلد، وبكّل اعتداد قال امللك ديونيسياس لدميون:

املحّدد، ومل يأت صديقك  الوقت  حّل 

الٕنقاذك حّتى االٓن.فامذا تقول؟«

»أنا أثق بصديقي 

ثقة تاّمة.«

يف تلك اللحظة بالّذات، ُفتحت االٔبواب ودخل پيثياس اىٕل الغرفة مرتنًّحا وقد انقطعت أنفاسه

وغطّت جسده الجروح والكدمات، واتّجه نحو ذراعّي دميون املفتوحتني وخاطبه قائاًل:

الحمد لله أنّك ما زلت حيا! كنت خائًفا أاّل أصل يف الوقت املحّدد، 

لقد غرقت سفينتي يف العاصفة ويف الطّريق هاجمني قطّاع طرق، 

ولكّنني مل أفقد االٔمل بأنّني سأمتكّن من العودة. 
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كان امللك ومذهواًل من االٕخالص والّثقة الّراسخة بني هذين الّصديقني بحيث أنّه عدل عن

تنفيذ حكم االٕعدام الجائر. 

كهذا.  داقة  بالّص  وامٕيانًا  إخالًصا  قط  حيايت  يف  أَر  »مل 

والٔنّكام بّينتام يل بأيّن كنت مخطًا الٔيّن شكّكت بكام، 

فقد قّررت أن أعفو عن 

پيثياس - برشط واحد. 

ما هو هذا الرّشط 

أن تعلّامين كيف أكون صديًقا مخلصاً مثلكام. يا موالنا امللك؟ 
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  كان يا ما كان يف قديم الزّمان، كان هناك جبل ذو قّمة عالية جدا، رمّبا يكون أعىل جبل يف

العامل. كان عالًيا لدرجة أّن الغيوم وحدهّن كّن رفيقاته. لكن كيف ميكن لجبل أن يلعب مع

صديقاته املنتفخات! وكانت الغيوم أيًضا مرسورة من الّتجّمع حول قمة الجبل الّتي تكسوها

الّثلوج. يف بعض االٔحيان كّن يضحكن من أعامق قلبهّن لدرجة البكاء، فيمطرن دمًعا عىل

االٔرض املنبسطة أسفلهن. 

حكاية جبل و سهل 

يف إحدى ليايل الّصيف الحاّرة، وجد الجبل نفسه وحيًدا لعّدة أيّام، ومل يعد يرى غيمة واحدة

يف الّسامء، وشعر الجبل بالحزن الّشديد الٔنّه افتقد صديقاته الّصاخبات. فسأل الّسامء الواسعة: 

»ملاذا مل تعد الغيوم تركض وتلعب يف زرقتك الّساطعة الّشاسعة؟«
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لقد ذهنب جميًعا اىٕل مملكة الّشتاء البعيدة جدا 

من هنا، ولن تعدن اإّل يف أواخر الّصيف.

ولكّنني مشتاق لهن جدا، رمّبا عّل أن 

أذهب أنا أيًضا اىٕل مملكة الّشتاء

وأزور صديقايت هناك.

الجبال ثقيلة وال تستطيع الطّريان 

كالغيوم. يجب أن تبقى يف نفس املكان.
ال ميكنك ان تذهب ألي مكان ألنك جبل.

عندما أصبح الجبل يف غاية الحزن وبدأ يجهش بالبكاء، نزلت دموع غزيرة عىل وجهه ورسعان

ما جرت جدأّول وأنهاًرا من قّمته الّثلجّية. بعد ذلك حدث يشء رائع، إذ رشعت تربة الّسهول

الجاّفة املتشّققة البعيدة أسفل الجبل بالّش رب من دموعه. ومل ميض وقت طويل حّتى 

اكتست الّسهول ببساط أخرض ريّان.
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خاطب الّسهل املمنت الجبل قائاًل :

أيّها الجبل الكريم! شكًرا الٔنّك أنقذتني من مصري مروع!

إّن مياهك الّنقّية قد شفت كّل جروحي. أنظر كيف ساعدتني!

ومن شّدة استغرابه، توّقف الجبل عن البكاء، إذ مل يتحّدث أحد معه من االٔسفل عىل االٕطالق.

فنظر تحته وانبهر حني رأى الّسهل االٔخرض اليانع نرضًا مزهًرا ريّانًا. ولدى رؤية جامله شعر 

الجبل بالرىّض واالطمئنان. كم كان سعيًدا لعثوره عىل صديق جديد يف الّسهل.
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روح اخلدمة

تذكرون من درسنا عن الّدعاء واملناجاة بأن لوا ِگْتِسْنِگر كانت من أوائل البهائّيني يف الغرب الّذين

زاروا حرضة عبد البهاء يف مدينة الّسجن عكاء. أثناء زيارتها، أخذها حرضة عبدالبهاء جانًبا،

ذات يوم، ورشح لها أن هناك أموًرا ملّحة عليه القيام بها بحيث لن يتمكّن من زيارة صديق 

مريض للغاية، وأنه يريد من لوا أن تذهب لعيادته يف منزله بداًل منه. وأخربها أن تأخذ معها 

بعض الطّعام للرجل املريض وأن تُعنى به كام كان يفعل ذلك بنفسه.

عرفت لوا عنوان الرجل وخرجت عىل الفور لتنفيذ ما طلبه حرضة عبد البهاء، وهي تشعر بالفخر 

الّٔن حرضته قد ائتمنها عىل مهّمة يقوم بها عادة بنفسه. 
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االنفعال وهتفت  البهاء وهي يف غاية  اىٕل حرضة عبد  ولكن مل متِض فرتة قصرية حتى رجعت 

متعّجبة »سيدي لقد أرسلتني اىٕل مكان فظيع جدا! كنُت عىل وشك االٕغامء من الّرائحة الكريهة 

والغرفة القذرة والحالة املرتّدية للرّجل ومنزله،فغادرُت برسعة قبل أن التقط مرًضا رهيًبا«.

حّدق إليها حرضة عبد البهاء بحزن وقد تجّهم وجهه، ورشح لها أنّها إذا كانت تريد أن تخدم الله

فعليها أن تخدم أخاها االٕنسان، الٔنّها يجب أن ترى يف كّل شخص صورة الله ومثاله. وطلب منها

أن تعود اىٕل منزل الرّجل املريض، فإذا كان املنزل قذًرا فعليها تنظيفه، وإذا كان الرجل جائًعا

فعليها إطعامه، وطلب منها أن ال تعود حتى تقوم بكّل ذلك. لقد قام حرضة عبد البهاء بهذه

االٔمور من أجل صديقه مّرات عديدة، وعليها أن تتمكّن من أن تقوم بذلك هذه املرّة، هذا ما

الّتي تعلمت لوا بواسطتها درًسا مهام عام تعنيه أن  الطّريقة  أخربها به بكّل حزم وهذه هي 

تخدم إخوانها يف البرشية.
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حضرة عبد البهاء و الرجل المغرور

كان هناك مرّة رجل مغرور فخور بنفسه و الّذي مل يدرك مقام حرضة عبد البهاء. ويف أحد االٔ يّام

اقرتب من حرضته يف الطّريق وقال له، »إذن، أنت تُدعى خادم الله«. فأجاب حرضة عبد البهاء

إن هذا هو اسمه يف الواقع. أنتم تعلمون بالطبع إّن اسم عبد البهاء معناه »خادم البهاء« أو 

»خادم الله«. فأجاب الرجل بغرور »حسًنا، أنا موىس«، وكان يشري بقوله هذا اىٕل نبي الله موىس، 

فموىس مل يكن اسم الرّجل الحقيقي عىل االٕطالق. سنتعلّم املزيد عن حرضة موىس يف صّف الحق،

وكل ما يلزمكم االٓن معرفته هو أن حرضة موىس هو أحد رسل الله، الّذي أىت قبل حرضة بهاء الله

بزمن طويل. كان الرجل يحاّول إزعاج حرضة عبد البهاء، اإل أن حرضته مل يرّد عىل سخريّته

واستهزائه وبداًل من ذلك، أخرب الرجل أن يلقاه يف صباح اليوم التايل يف نفس املكان عىل الطريق، 

ليذهبا مًعا ويخدما الناس كام كان يفعل حرضة موىس العظيم. وافق الرجل، ويف اليوم التايل، 

ومن الّصباح حتى املساء، رافق حرضة عبد البهاء وهو يزور املريض واملكروب ويخدم املحتاج 

ويقابل الناس املتعطشني ملحبته ونصائحه الحكيمة. وما أن حّل املساء حتى كان الرجل الّذي دعا 

نفسه موىس يف غاية التعب واالٕجهاد، اإّل أنّه مل يرَض أن يتنازل ويتخل عن كربيائه، وعندما طلب 

منه حرضة عبد البهاء أن يرافقه يف اليوم التايل، وافق عىل ذلك. مرّة أخرى، ما أن حّل مساء اليوم 

الّثاين حتى كان الرجل متعًبا ومنهكًا، اإّل أنّه وافق عىل مرافقة حرضة عبد البهاء ليوم آخر أيًضا. 

ويف اليوم الثالث، ولدى رجوعهام من عملهام الّشاق، مل يتحّمل الرجل فكرة القيام بذلك العمل 

الّص عب املتعب حتى ولو لدقيقة أخرى فقط. فقد تعلّم درسه، ورأى بأّم عينه ملحة من عظمة 

حرضة عبد البهاء. ولذلك فعندما هاّم باالفرتاق ليميض كّل منهام يف حال سبيله، وحتى قبل أن 

يدعوه حرضة عبد البهاء ليوم آخر من العمل، قال الرجل بتواضع جّم »حرضة عبد البهاء، بعد 

غٍد صباًحا لن أكون موىس أبًدا.«



45

املخطوطة اجلميلة

نظّم حرضة عبد البهاء يف عكاء مدرسة صغرية لالٔطفال البهائّيني الّذين عاشوا يف االٔرض االٔقدس. 

ويف ذلك الوقت كان يف عكاء بهائّيون عىل قدر كبري من العلم واملعرفة. ولذلك فقد أتيح لالٔطفال 

فرصة التعلّم عىل يد أروع مجموعة من املعلّمني. ومن ضمن املواضيع الّتي كانوا يتعلّمونها يف 

املدرسة »الخط« وهو فّن حاز عىل تقدير كبري من حرضة بهاء الله وحرضة عبد البهاء. إنّه فّن 

كتابة عبارات عميقة ذات مغزى وأشعار وألواح بأجمل االٔساليب، وكأنّها لوحات. يف فرتة ما بعد 

الظّهر من كّل يوم خميس، كانت تسبغ عىل أطفال املدرسة البهائّية عناية وموهبة خاّصة، فكّل 

طفل كان عليه أن يأخذ أفضل عبارة خطّها خالل االٔسبوع ويريها لحرضة عبد البهاء الّذي كان 

يفحصها ويثني عىل كاتبها ويشّجعه كام يراه مناسًبا. فإذا كان الخّط جّيًدا بشكل خاّص، كتب 

حرضته بخّط يده جملة قصرية من املدح والّثناء يف أسفل الورقة. وبالّنسبة لالٔطفال فإّن ورقة 

ترشّفت بخط يد حرضة عبد البهاء كانت كنزًا نفيًسا يحافظون عليه طوال حياتهم.
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  يف إحدى الّسنوات، كان يف املدرسة صبّي يافع يف الّثانية أو الّثالثة عرش من عمره، شديد الّذكاء، 

اإل أنّه يحّب تجّنب بذل جهد ال لزوم له. فقد كان يحّب اللعب، ولذلك يقوم بواجباته برسعة 

وبشكل سيئ. هذا الّص يب اليافع، واسمه محّمد، كان يشعر برغبة شديدة للفوز برضا حرضة عبد 

البهاء، ولكن عندما كان يحني الوقت للجلوس والتّدريب عىل الكتابة بخّط جميل كانت تتملّكه 

الّرغبة للخروج واللّعب. ويف أحد االٔسابيع متكّن محّمد أن يظهر قّوة إرادة هائلة، فعمل بجّد 

واجتهاد، وعندما حّل يوم الخميس قّدم لحرضة عبد البهاء عبارة مكتوبة بخّط جميل جداً،فرّس 

حرضته وكتب له يف أسفل الورقة كلامت االٕطراء واملديح. وكام تتصّورون، فقد خرج محّمد عن 

طوره من شّدة الفرح، ونظر اىٕل خّط يد حرضة عبد البهاء تحت ورقة الخّط وهو مقتنع بأنّه 

أسعد االٔوالد حظا يف العامل. وفكّر يف نفسه »ملاذا ال أقوم بذلك يف كّل أسبوع وأفوز بهذا الّش 

رف كّل خميس؟« ولذلك فقد حأّول مرّة ثانية يف االٔسبوع الّتايل، ولكن لسوء الحّظ مل يتحل بقّوة 

االٕرادة، ومل يكتب أيّة عبارة بخّط جميل بحيث يفوز بإعجاب حرضة عبد البهاء مرّة ثانية. عندها 

قال محّمد يف نفسه، »إّن حرضة عبد البهاء مشغول للغاية، ولديه الكثري من االٔعامل ليقوم بها، 

لذلك فلن يتذكّر أبًدا خّط صبّي صغري«. وهكذا تنأّول مقصا جّيًدا وقّص أسفل صفحة الخّط الّتي 

البهاء. ميكنكم معرفة  الّتي كتبها له حرضة عبد  الثناء  قّدمها يف االٔسبوع املايض مزياًل كلامت 

نّية محّمد، فقد كان يريد تقديم نفس صفحة الخّط لحرضة عبد البهاء مرّة ثانية. لقد كان ذلك 

عماًل يستحّق اللّوم، مع أّن محّمًدا كان دوًما طفاًل صادًقا وأميًنا. حأّول أن ينىس خطّته، اإل أنّه مل 

يستطع، فقد سّممت عقله تلك الفكرة غري االٔمينة ومل يكن قويا مبا يكفي للتغلّب عليها.
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وبعد ظهر يوم الخميس، وقف محّمد يف الّص ف، وهو يحمل بيده صفحة الخّط من االٔسبوع

املايض. كان يشعر منذ االٓن بآالم الّندم الاّل ذعة، وكان يف غاية الخجل من نفسه بحيث مل يكن 

يستطيع الّنظر اىٕل حرضة عبد البهاء. وأخريًا حان دوره، وكام هو الحال دامئًا، كان حرضة عبد 

البهاء محبا وعطوًفا، ولكّنه، بالطّبع، يف اللحظة الّتي شاهد فيها الخّط، عرف ما حدث.

فكيف باعتقادكم كان رّد فعل املوىل تجاه ذلك؟ هل أعلن فعل محّمد السيئ أمام زمالئه وخزاه

أمام االٓخرين؟ أبًدا مل يفعل ذلك عىل االٕطالق. بل مبحّبة عظيمة ولكن أيًضا بحزم واضح،أشار 

اىٕل شّدة تطابق هذه القطعة من الخّط بتلك الّتي قّدمها محّمد يف االٔسبوع املايض، ومل يزد عىل 

ذلك، اإل أنّه ربّت عىل كتف الّصبّي بطريقة وّضحت ملحّمد متاًما أّن حرضة عبد البهاء أدرك ما 

فعله.



48

سراج املشورة

   تتحّدث هذه القّصة عن أمٍر حَصل قبل زمن ليس بالبعيد يف جامعة بهائّية يف مدينة كبرية

جداً يف أوروبا.

   كان وقًتا مشّوًقا بالّنسبة للبهائّيني، فقد أعّدوا أنفسهم أفضل إعداد وأصبحوا أخريًا جاهزين

دعاء  إليهم يف جلسات  لالنضامم  مدينتهم  الّناس يف  دعوة  اىٕل  يهدف  للبدء يف مرشوعٍ خاص 

االٔحّباء  جميع  اجتَمع  الخطّة،  ولِوضع  الّناشئ.  والّشباب  لالٔطفال  ودروس  دراسّية  وحلقات 

وتشاوروا. فقّرروا تشكيل ِفَرق تتمكّن من الّتجوال يف مختلف أنحاء املدينة، والذهاب اىٕل أحياء 

ُمختلفة للّتحّدث مع الّناس عن أنشطتهم املُختلفة ودعوتهم اىٕل املُشاركة فيها. وبعد أن انتهى 

االجتامع َوَهّم االٔحّباء بالعودة اىٕل منازلهم بدأت بضع رقائق من الّثلج بالّتساقط. فلَم يعرها 

أحدهم يف البداية اهتامًما كبريًا اإّل بعد بضعة أيّام، عندما اكتست املدينة بكاملها بغطاء كثيف 

فاغلِقت جميع  املدينة.  ُسكّان  به جميع  االٕطالق وتفاجأ  ُمتوقًعا عىل  االٔمر  يكُن  الّثلج! مل  من 

املدارس الّٔن التالميذ واملُعلّمني مل يستطيعوا الوصول إليها بسبب كثافة الّثلج، كام اغلِقت املحاّل 

ت للسبب نفسه. وتوّقفت الباصات والقطارات وَعلِقت السّيارات ِبثلجٍ سميك غطّاها لدرجة مل 

يَُعد باالستطاعة رؤيتها. ومل ِيُعد باستطاعة أحد الّتجوال يف أّي مكان يف املدينة. 
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تشاَور بعض البهائّيني مرّة أخرى حول ما مُيكنهم عمله. فلديهم كّل تلك الخطط الّرائعة الّتي

يتعّذر تنفيذها. يف البداية، خّيم الحزن عىل الجميع وشعروا باالٕحباط. ما العمل؟ هل عليهم 

االستسالم؟ كيف مُيكن تحويل َعَقبة الّثلج اىٕل مّيزة؟ فقاموا بالّدعاء وتلوا املناجاة ثّم تشاوروا 

حول هذه االٔفكار، فانكشفت لهم خطّة جديدة.

قال أحدهم: »إذا مل يكُن باستطاعة االٔحّباء ترْك منازلهم للتنّقل يف املدينة، فلم ال نقوم جميعنا 

بزيارة الّسكّان القاطنني يف جوارنا، يف نفس أحيائنا أو يف نفس العامرات الّتي نقطنها؟«

فعلّق آخر: »هذا صحيح! لن نحتاج عندها اىٕل وسيلة مواصالت- ال سّيارة وال باص وال قطار- كّل 

ما نحتاجه هو أحذية ُمناسبة وبضع خطوات يف الّثلج!« 

بكاّفة  َشعر الجميع بالحامس تجاه الخطّة الجديدة. ومبُجرّد أن انتهت املشورة، اتّصلوا هاتفياً 

الِفَرق ليشاركوهم بهذه الفكرة الجديدة! فرُس االٔحّباء لذلك. مل يكونوا قد فكّروا بهذه االٕمكانّية 

من قبل، اإّل أّن زيارة جريانهم وَدعوتهم لالنضامم لالٔنشطة بَدت هي االٔمر املثايل للقيام به. أصبح 

باالٕمكان االٓن الّسري باملرشوع ُقُدًما اىٕل االٔمام! وأصبح بإمكان الجميع تنفيذ الخطّة. وهكذا غمرت 

قلوب الجميع مشاعر البهجة والرّسور. شعر الّسكان الّذين شملتهم هذه الزيارات بالرّسور أيًضا 

كون جريانهم البهائّيني قد زاروهم خالل هذا الّشتاء البارد الّصعب. فقالت إحدى العائالت أّن 

أطفالها يوّدون حضور صفوف االٔطفال، ولكن حّتى لو مل يكُن هناك ثلج، كان من الّصعب عليهم 

التنّقل يف املدينة، فقّرروا بدء صّف جديد يف منزلهم ودعوة أقاربهم وجريانهم لالنضامم إليه. 

ونتيجًة لهذه الّزيارات الّتي قامت بها الِفَرق للّناس القاطنني بجوراهم، انضّم خالل فرتة قصرية 

صفوف  أربعة  وابتدأت  الدراسية  والحلقات  الّدعاء  جلسات  اىٕل  الُجُدد  االٔصدقاء  من  العديد 

لالٔطفال جديدة متاًما كالّصّف الّذي نحُن فيه اليوم.
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قوة الوحدة و العمل

  منذ أمد ليس بالطّويل، ويف بلد حيث يفلح الكثري من الّناس أراضيهم، تسّببت االٔمطار الغزيرة

بفيضاناٍت طالت إقلياًم بأكمله. فقد فاضت االٔنهار عىل ضفافها، ودّمرت املياه املنازل والجسور 

واملدارس والطرق والحقول جارفة معها املحاصيل املزروعة. وعندما انحرست الفيضانات، كان 

ُمعظم الّناس قد فقدوا كّل يشء؛ فلم يعد لهم بيوت تأويهم، وال طعام يسّد رمقهم اإّل النذر 

القليل. لدى علم البهائّيني الّذين كانوا يقطنون مناطق أخرى من البالد مبُعاناة ُسكّان ذلك االٕقليم،

اجتمعوا للّتشاور حول سبل ُمساعدتهم. أدركوا بالطّبع أّن الُسكّان بحاجة اىٕل إلطّعام. ولكن لدى

ُمناقشة البهائّيني املوضوع، أصبح واضًحا أّن إرسال الطعام وحده ال يكفي، ومن املُهم أْن يتمكّن 

الُسكّان من زراعة املحاصيل مرّة أخرى. فكيف باستطاعتهم تحقيق ذلك؟ فلو متكّنوا من الحصول 

الغذاء الٔنُفسهم كام  املنطقة زراعة ما يحتاجونه من  ُسكّان  بإمكان  البذار فقط، سيكون  عىل 

للُمساعدة. فام  يبدو وسيلة جّيدة  البذار  توفري  أّن  الجميع  الفيضان. فرأى  قبل  يفعلون  كانوا 

الّذي فعلوه؟ قّرروا أن يستخدموا النقودا لّتي تربّعت بها جامعتهم يف رشاء عّدة أطنان من ِبذار 

الذرة. وانطلقت الّشاحنات املحّملة بأتالل من أكياس البذار اىٕل أكرث املناطق تأثًّرا بالفيضانات. 

يغّنون ويقرعون  االٔكياس أخذوا  تنزيل  وأثناء كان يجري  البذار،  استالم  بانتظار  الّناس  اجتمع 

الطّبول تعبريًا عن فرحتهم وامتنانهم . وبهذه الِبذار، متكّنوا من زراعة أراضيهم مرّة أخرى، ورغم 

ُمعاناتهم جّراء الفيضانات، اإّل أّن الجميع شعروا باالٔمل والقّوة والّسعادة.
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  خالل زيارته للغرب، التقى حرضة عبدالبهاء ومجموعة من االٔحّباء رُجاًل كان بصدد كتابة مقالة

عن الّدين البهايّئ. كان لدى الرُجل أسئلة كثرية طويلة وُمعّقدة تدور يف ُمعظمها حول تاريخ االٔمر

املُقابلة، جلس حرضة عبدالبهاء طوال الوقت بكّل هدوء يستمع بعناية وصرب  املُبارك. وخالل 

الستفسارات الرُّجل. كانت أسئلته حقا طويلة، وأخذ يتكلّم ويتكلّم. مل يبُد أنّه كان ُمدركًا الٔهمّية 

االعتدال. كان يتوقف قلياًل بني الفينة واالٔخرى مفسًحا املجال أمام االٓخرين للتكلم ببضع كلامت 

مل تتجاوز أحيانًا كلمة نعم أو ال اىٕل أن عيل صرب ُمعظم االٔحّباء يف الُغرفة، اإّل حرضة عبدالبهاء 

الّذي كان يجلس يف ُمنتهى االرتياح، وعينيه ُممتلئتني محّبًة وتفّهاًم. وإذا ما متّهل الرُّجل لحظة 

تحّدث حرضة عبدالبهاء باختصار ُمجيًبا عن استفساره ثّم كان ينتظره بكّل لُطف وأدب لُيكمل 

حديثه.

  وأخريًا، أنهى الرُّجل حديثه وساد صمٌت طويل. خاطَب بَعدها حرضة عبدالبهاء الرُّجل بكّل 

عناية ووقار. مالٔ صوته العذب االٔجواء، وخالل دقائق قليلة انقلب حال الرُّجل الٔن كلامت حرضة 

نهض  الله.  أمر  روح  رؤية  عندها  واستطاع  قلبه،  مّست شغاف  قد  الُحبّية  اللّطيفة  عبدالبهاء 

حرضة عبدالبهاء وعانق الرُّجل ِبكُّل محّبة وسار معه اىٕل الباب. وعند املدخل توّقف حرضته، فقد 

لفتت انتباهه باقة كبرية من الورود أحرضها أحد االٔحّباء. كانت الباقة كبرية وسيقان الورد فيها 

طويلة عىل نحٍو اضطرّهم لوضعها يف حاملة ُمخّصصة لوضع املظاّلت. َفلَم يكُن هناك أّي زهريّة

تستوعبها. جَمع حرضة عبدالبهاء الورود بذراعْيه وقّدمها لَضيفه. كان يصُعب رؤية رأس الرُّجل

من خلف ذلك الجبل من االٔزهار، اإّل أّن الرسور الّذي كان يُشّع من وجهه كان باديّا عليه بكّل

وضوح. فكّل ما نحتاجه أحيانًا بضع كلامت نقولها بكّل عناية واهتامم.

كلمات قليلة في غاية المحبة
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اإلخراج الفني قناة نافذة بهائية
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