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  مترجم یمھ مقّد
  

آستان جمال اقدس ابھی را سپاس می گویم كھ از طریق اراده ی آزاده ی یاران 
ی از یعزیز ایران، این افتخار را نصیب بنده نمود كھ ذھنم و روحم را با بارقھ ھا

  . ن سازمیز عجیروح پرفتوح ایادی امرالھی ویلیام سیرز عز
ام یلیجناب وامراهللا،  ایادي اسبت صعودـبھ من یدل اعظم الھـت العیب یاد نامھ یدر 
نیم قرن،  خدمات برجستھ ی این نفس نفیس كھ بیش از«: میخوان یرز میس

 ص برجستھ ای چون ایمان ویبدون وقفھ، ادامھ داشت؛ سراسر بھ خصا
موالی بی ھمتا، حضرت ولی محبوب  چرا از اوامر اطاعت بی چون و

اهللا، حّسی متعالی نفحات  عالقھ ای كاستی ناپذیر برای نشر امراهللا، عشق و
شوخی، محبتی مخصوص  ھنری، نبوغی خاص برای مزاح و برای امور

  ١».بود ممتاز مقابل مشكالت، مزین و نسبت بھ كودكان و اراده ای آھنین در
ر می كردم دمادم جلوه ھایی از ـاب صمیمی سیـوای این كتـھنگامی كھ در فح

 یاحساس می نمودم؛ احساس را یاندیشھ ی آسمانی و روح رخشان بیل سیرز گرام
كھ قلبم را مطمئن ساخت ھر كس دیگری نیز در سطور آن سباحی كند پرتوھای 

با مرور در چنین . از آن اندیشھ واال و روح معال را دریافت خواھد كرد یتابناك
است كھ كوتھ اندیشانی چون بنده متوجھ می شوند ایادی امر الھی چھ كسی  یسطور

. رفتھ است ھت موالی مقتدر و محبوب بھ انتخابش نشاناست و چرا انگشت مشی
ھ ای است از ملكوت ابھایی كھ در كالبد انسانی خاكی ـفرشتگویی آری، ایادی 

ھ ی حیاتش را در راه اعتالی و ھر لحظ یمتجّسم می شود و ھر ذره ی ھست
 یرا طاو ھر روزنھ ی تنگی . دینما یاهللا نثار م كلمةاهللا و انبساط و استقرار مشیة

د و ھر مانع منیعی را منھدم می سازد و ینما یستبری را عبور م كند و ھر سّد یم
ن رو، ایادیان امراهللا، كواكب یاز ا. ر می رساندن خود را بھ ھدف مقّرّیدر زمان مع

درخشان آسمان ارادة اللھند كھ تا ابد از افق عالم نور افشان خواھند بود؛ و بیل 
  . ودسیرز نیز یكی از آنان ب

ترجمھ بھ  ین را براین اثر ثمیران ایز ایاران عزی ینده یب چھار سال قبل نمایقر
 یوتریپ كامپیدر تا ییام، با قلت توانایدر ھمان ا. مرحمت فرمود ی كمترین بنده

 یزمان و حوادث دوران باعث شد كارھا ظالمان ا ظلماّمان بردم؛ یكار را بھ پا
ز بھ یش نییش نھایرایل وین دلیشود و بھ ھم یآن، مثل چاپ و انتشار منتف یبعد

  . ر افتادیتأختعویق و  
متن  PDF ینسخھ  ،ینترنتیاز دوستان ا یدر ماه گذشتھ مشاھده كردم كھ بعض

را كھ مدت ھا بود  یتین امر سبب شد نیھم. كنند یگر ارسال میكدی یوب را برایمع
زم را جزم كردم و بھ لھذا ع. عمل در آورم یان داشت بھ مرحلھ یدر ذھنم غل

                                                
  ١٣٧رجوع شود بھ متن ترجمھ، ص  ١
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ن یھمت گماشتم؛ و ا متن اصلي ریافزودن تصاواسكن كردن و و  قبلي، ش متنیرایو
  . میتالش ھا یینھا یاست ثمره 

رز یرومند جناب سیگرم از روح ن یتواند احساس یم متین ن متنیم كھ امطمئّن
رم ن دایقیران بنشاند؛ و بھ خصوص، یا یده یاران ستمدیوب ـرا در قل یگرام
آن ھا را در  یكھ تمام ریناپذ یخستگ مبتكر و یادین ایا ینش ھایشھ ھا و بیاند
 ین راه اعالیمجاھد یبرده، برا یگرفتھ و بھ كار م یغ امراهللا الھام مین تبلیادیم

  . افتد یمؤثر م ران امروزيیكلمةاهللا در ا
متن اصلی ت تابان یان و روحانیغ نمودم تا بساطت درخشان و صمیمیت نمایسعی بل

ف بر آمده ین كار ظریر از عھده ایرا نگھدارم كھ امیدوارم در این عرصھ ی خط
بعضی شوخی ھای جذاب جناب سیرز كھ بھ قلم ھمسر با وفایشان مارگارت . باشم

مھربان درج شده است ھیچ وقت از یاد نخواھد رفت و ھمین نمونھ ھا است كھ 
  . ط داشتھ استپرنشا یشاد و جان ینشان می دھد او چھ قلب

تمام فقرات نصوص مباركھ مذكوره با فونتی درشت تر مشخص شده اند و ھمھ ی 
براي حفظ . گشتھ اند درج) موّرب(ھ صورت حروف ایتالیك نگارش ھای منقولھ ب

حالت و حالوت، تمام گفتگوھاي عادي شخصیت ھاي كتاب، بھ زبان عامیانھ ی 
مانده و در انتقال  دست نخورده باقی پاراگراف بندی كتاب. امروزي برگردان شده

عكس ھای شخصی و . ر شده استیی منویات نویسنده جھد وفامانت دارانھ 
كھ در متن  یخانوادگی و خدماتی جناب ایادی عزیز بھ ھمان ترتیب و در ھمان محل

  . اند نھاده شده اصلی داشتھ اند،
ن است حاوی لھذا ممك متن توسط خود مترجم صورت گرفتھ؛تایپ و ویرایش 

و نیز سایر  اشتباھات و اغالطی باشد كھ البتھ خوانندگان گرامی موارد مكشوفھ
  . ملحوظ گردد یآت یرا با او در میان خواھند گذاشت تا در نسخھ ھا نظریات محتملھ

شده است؛  و صفحھ بندي یقالب بند یكتاب اصل یاندازه ھا مطابق ترجمھ كل متن
 یاستفاده از نسخھ ھر نوع . اپ بھ صورت كتاب استقابل چن، مسقیمًا یبنا بر ا
آن  یدست ینسخھ  یھ یمتن آزاد است؛ اما اگر در ھر زمان و مكانی تھ یكیالكترون

است خوانندگان  یھیبد. گردد یو انتشار بھ مترجم باز م د، حق طبعیز الزم آین
سط خود را تو یاحتمال یش نھاد ھاینقطھ نظرھا و پ یدر موارد ضرور یگرام

  .ان خواھند گذاشتیآدرس ایمیل زیر با مترجم در م
  با تقدیم تحیات بھیھ                                                                   

مھندس خسرو دھقانی                                                                                                       
  ١٣٨٩آذر ماه                                                                       

                                                          comKhdy1949@yahoo.        
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  ریتشكر و تقد
  
 ت ویمیصم و ین دوستیع مساعدت، در خدمت و یسپاس برا و ریان تقدیب

 جان و  اعماق دل كھ از نیوص اـست؛ بخصا مشكل ارـیت، بسیاـكف حّد در
  .باشد ھم
و سازمان داد  متفرق را یشھ ھایاند و تان ھا، داس)Jaine Toth( ن توثیج

منظم  را مرتب و پاراگراف ھا و یم نوشتاریقابل استفاده كرد و افعال وعال
  .بود یواقع ین آغازینمود و ا

لطف كردند و ، )Tony Lease( زیل یتون و) David Hadden( دناھ دیوید
  .ودندخاطراتی را کھ از بیل داشتند، اضافھ نم ی، بعضھ قلم خودب

 یلیھ) Virginia( اینیرجیو و )Gerry( یگر مخصوص دارم از تشكر
Healy) (رینمودن تصاو آماده اسكن كردن و یبرا.  

كھ اجازه دادند  ان كاناداییبھا یمل یانـمحفل روح ان فراوان دارم ازـامتن
 یانتھا ل، دریش بیستا در را )Roger White( تیر واـاز روج یشعر

  .كتاب بگنجانم
 و) Barnes( ام بارنسیلیو و یآن نانس خستھ كننده، از كار و ییق نھایتشو
 ما. دادند ق قراریھ را مورد مطالعھ ی دقیاّولس یاس بود، كھ دستنویماك یشرل
ن یده سال، ا از بعد م ویكرد ، كارییاكمال نسخھ ی نھا یك براینزد ھم از با

  .است ثمره ی دست رنجمان
 پر و ات سرشارین حیكنم كھ چن یل مینثار ب سپاس را ن ویحسن تیشتریب و

  .مینماب یاران الھیم یتقد كھ آن را ن فرصت را بھ من دادیا باری داشت و
  رزیمر سیماگارت  ر                                                               
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  فمؤّل ی مھمقّد
  
ن اسم یا ایگذاشتھ؟ آ لیب انام كتاب ر چرا«بپرسند  از خود ممكن است ھا یلیخ
  »ھست؟ یامرالھ یادیك ایشأن  در
ن یامراهللا نبوده؛ بلكھ ا یادیك ایمقام  ف شأن ویمن تخف ناكرده، قصد یخدا

آن  دند، باید یم را كھ او یكسان ی كھ ھمھ بود یچون نام گذاشتم؛ اسم را
  .كردند یش میصدا
ن كھ ین نام، اینھادن ا یبرا من معتبرتر ی دهیبھ عق و مھم تر اریل بسیدل

ارت ارض اقدس یل بھ زیب یھ خانم بھ من گفت وقتیحضرت امة البھاء روح
اب ـخط ن نامـیرا با ھم وب امراهللا اوـمحب یرت ولـحض ود؛ـده بـف ششّرُم
كھ  دده بودنینشن آوردند، ھرگز یم شان بھ خاطریكھ ا آن جا تا كردند؛ و یم

وچك ـم كـاس اـب را یرـگید آن، كس از دـنھ بع ل وـرت، نھ قبـآن حض
  .مخطاب سازند

 ین غنیچن درخشان و و ن متلؤلؤیكھ چن یاتیح ی باره نوشتن در یتالش برا
ق یعم یاحساس كلمات وعرصھ ی  غ دریبل یضان است، مستلزم نبوغیپرف و

 ، ما،اّما. دیآ ینم من بری  عھده ن ازیا و نگارش است متناسب با موضوع
 من بھتر بتوان گفت دیشابھ ھمین دلیل  م ویكرد یزندگ گرید كی سال با ۵٢
  .گر، از اسرار حیات او آگاه بودمید یكس ھر زا
محبتم بھ او، بھ  عشق و سھ بایمقا ات او، دریقات حیتوف من از دیتمج ن ویحّست

  .ردیگ یم قرار دّوم ی درجھ ك ھمسر، دری و ییك بھای ك انسان ویعنوان 
قات یتوف انتصارات و از كھ سرشار یاتیحی باره  درمختصره، ی ھ ین ھدیا
  .كند ینم اداحق مطلب را  ھرگزاست،  یاپیپ
، یناكاف و مختصر بھ نحو یك رجحان است كھ انسان حتی ك فضل وی ،نیا

 یبھ ول زیكھ چنان شورانگ دینما یم نفسیتقد را امتنان خود ن ویحّست  مراتب
 راه خدمت بھ امر توان، در و روینتمام  با و دیورز یعشق م خود یموال و

  .نمود یحضرت رحمان، مجاھدت م
  رزیمر سیمارگارت ر                                                                

  ٢٠٠٣ نوامبر                                                                     
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  اسیكما یشرل س ویل بانیبی رنامھ یتقد
  
عشق  یزیبھ چھ چ یات ناسوتیحن یا ھستند؟ آنان در یان امراهللا چھ كسانیادیا
 تھ اند كھ ازداش یژه ایات ویخلق ات ویخصوص آنان صفات و ایورزند؟ آ یم

ملكات  ملوك و و گشتھان یع منقبتشان و ، شرافتت، بھ روشنییبدا ھمان
 یل، ھنگامیب و یشرل ست كھ ما،ا یاسئلھ ا ن ھای؟ اشده اندارواح  قلوب و

  .میافتی م، پاسخشان رایكرد یم اب كارـن كتیا یمارگارت، رو ھ باـك
ن یحست شناخت و یم را رزیجناب س شخصًا یگرچھ شرل! یبیچھ داستان عج

 در ،لینھ ب و ی، نھ شرلن وصفیا با .ده بودیند را او ل ھرگزیب اّماكرد؛  یم
چیزی انتصاراتش،  ات وـقیفوسعت تو وعمق و اوی وغ خالقھ ـنبی باره 
 یمستمر؛ خستگ یماریب و یناخوش وجود كھ با یانتصاراتدانستند؛  ینم
 اوقات یبعض در و ییتنھا غربت و ،مداوم كار مسافرت و از یاشن

 او اّما. خانواده؛ حاصل آمده بود خانھ و در حضور ذیلذا ت ازیمحروم
 نظر كھ در یامرالھ قش بھیعشق عم منبعث از و دیمداومت ورز استقامت و

 ،شانیا زا بعد امراهللا و یمحبوبش، حضرت ول یات موالیح كل ویھ در او
. دست آوردبھ  یروزیپ یپ از یروزیم بود، پمتجّس یت العدل اعظم الھیب در

ھمواره  و تابان بود ن مردیوجنات ا بھ شدت از »اصطبار انوار« ،یبھ راست
 یاعال معھد و یامرالھ ید ولیشوك یم ریانحراف ناپذ یعالقھ ا عشق و با

ی واستھ ـگونھ خ ممكن، ھر ن نحویبھ بھتر و دینما خشنود را ییبھا ی جامعھ
  .محقق سازد راان ـآن
 اّمارز؛ یجناب س یزندگی باره  من است در یتفكرات شخص ن ھایا

ی ن رابطھ یا منظر توانستھ، از یاست كھ م یكس مارگارت، ھمسرش، تنھا
 جامع و ین كتاب ھم گزارشیا ،یول. سدیكتاب بنو اوی  باره گانھ، دری

 نبوده كار ھم در ین قصدیچن و دھد ینم ھیارا او یندگمحققانھ راجع بھ ز
 رزیكھ جناب س یا روزمّرهرامون حوادث یپ ،ن كتابیكھ ا نیجملھ ا از. است

 یگزارش ھا در ای و كند یش عرضھ میكتاب ھا وار، در یشوخ خود، اغلب
كھ  یزمان ن، ازیھمچن. دھد ینم یح چندانیشود؛ توض ینقل م رگیاشخاص د

 ف متنوع ویست بھ وظایبا یم و انتخاب شد یامرالھ یادیل بھ عنوان ایب
 مدت بودند مارگارت مجبور ل وی، بمی پرداختسطح جھان  خود، در متعدد

 ی، گسل ھاشرح حالن یا در ،ن سببیبھ ھم و باشند ھم جدا از دیمد یھا
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. نبوده كھ خانھ نشین باشد یمارگارت ھم كس، اّما .خورد یھ چشم مب یبزرگ
 بر بنا. پركند صدھا صفحھ را تواند یم از میادین خدمت زین او تجارب خود

 وجود یانل، مطالب فراویتجارب ب و رامون اسفاریكھ پ ردیپذ یم او ،نیا
ی واسطھ ھ ب د، مگردانستھ شوممكن است  نھ و داند یم كھ نھ او دارد
  .است یبھ فزون رو شان ھمكھ خوشبختانھ تعداد امر ق دانشمندانیقات دقیتحق

 ل ویان بیاست؛ نھ تنھا م یقلب یمحبت از ین، داستانیز، ایچ ھر مقدم بر
ش حضرت یموال و رزیام سیلیامراهللا و یادین ایرز، بلكھ بیمارگارت س

ھ ب. ام نمودیكھ قھرمانانھ، بھ خدمت امرش ق ییمحبوب بی ھمتابھاءاهللا، 
فرمان  ممكن، یاعال حّد ل، دریكھ چگونھ ب دھد ین گزارش نشان میعالوه، ا

 :دیان امراهللا بایادیكھ ا نیا بر یا، مبنیالواح وصا در حضرت عبدالبھاء را
ده یمعارف مف علوم و یھ، ارتقایارواح بشر یھ، اعتالینفحات الھ بھ نشر«
ازمنھ،  ع احوال ویجم در و اعمال ھمھ، مشغول گردند اصالح اخالق و و

 خودی  ھیومیات یح ، در)ترجمھ(» ...ھ باشندیویدن امور ازا مبر مقدس و
  .ساخت مجّسم
 ش ازیكھ پ بود زیاعجاب انگ و نادر یازیامت انبساط و ن، فضل ویمن، ا یبرا
 یعال و كھ برتر یمشھور متشخص و یین بھایچن یزندگ گر، باید یكس ھر
آن، بھ صورت ی  ھیارا در گردم و است، آشنا ما ازكدام  ات ھریح از تر

بھ  تمام یبا استاد و بود او خود یمورد عالقھ آن ھمھ كھ  یصفحات چاپ
  .مشاركت كنم ،پردخت یش مانجام
منزلش بھ  ھفتھ در ھر كھ اجازه داد م بودیون مارگارت خواھیھمواره مد ،ما
 زین كھ او آن جا از اّما. میمتش بھره بریق یخاطرات ذ از م ویدارش بشتابید

، یالھ شصت سال خدمت بھ آستان ش ازیب یباكولھ بار و ،بھ سھم خود
 بھ مالقات ،حال رـبھ ھ ،؛ مااست محسوب یمتعال و یروحان یتیشخص

  .میشد یم فشیشر مزاحم اوقات و میرفت یم نشیریش
  اسیماك یشرل و ل بارنسیب                                                         

  صحرا زُر یمؤسسھ امر                                                         
  زونای، آریالو                                                                 
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  مردی در جامھ ی سفید  - اّولفصل 
  

 ید، قواـنیآ یا مـینازك بھ دنی ا پرده ده درـیچیكھ پ یودكانـمعموال بھ ك
ز ریشل ترنس سیك میام برنارد پاتریلیو پدر. شود یخارق العاده نسبت داده م

)William Bernard Patrick Michael Terrence Sears (بھ من 
 یتین وضعیچنگفت كھ او در  )م - رزیام سیلیمارگارت خانم، ھمسر جناب و(

بر خوردار  ییغ و درك باالكھ از نبو ی، در حال)Bill(ل یب اّماا آمد؛ یبھ دن
  .رفتیپذ ینمرا  یموضوعن یچن بود؛ ھرگز

الت یا یھا از بخش) Aitkin( نیتكیا ، در١٩١١مارس  ٢٨كھ در  ،لیب
چھار  از ن فرزندیجھان گشود؛ كوچك تر ، دیده بر)Minnesota( نسوتایم

 یاعضای ھمھ . بود رزیس) Ethel(اتل  و) Frank( فرانك فرزند و تنھا پسر
جان یت شده بود؛ چنان بھ ھیاك پسر بھ آن ھا عنین كھ عاقبت یا نواده ازخا
 آن و در مشارکت می کنند او یمراسم نام گذار انھ درمشتاق یكھ ھمگ ندیآ یم

باالخره  كھ نیا تا، شود یر میسراز گوناگون یھا از نام یلیكھ ِس هجا بود
 ،بعد ھا اّما  ؛ایندنم یب مانتخا او یرا برا) Barney( یخانواده نام بارن

مورد  آسان، ظتلف و یل كوتاھیكھ بھ دل ینام ل،یرا با ب یبارن شیھا یكالسھم
) Marie( یسھ خواھرانش، مار مگركنند؛  یم نیگز یجا، پسند ھمگان بوده

نام  با را او ،یتمام طول زندگ كھ ھمچنان، در) Ella( و اال) Fran( و فرن
  .دزنن یم صدا یبارن
ان ینما یاوان زندگ ھمان از ،او یرلندیا یه پراكنو مّز یخشو یعیطب حّس
خدا خنده را دوست "ن خود را در كتاب یریش یفھ ھایلط از یاریاو بس. هبود
 ییجستجو حّسی ن منعكس كننده یھمچ ،ن كتابیا. ، درج كرده است"دارد

 پدر یو بھ ھمراھ هبود از آن برخوردار یآغاز كودك ھمان از یاست كھ و
. ھدد زیات تممات را از موھویواقع داده یم یاریرا  ت گرش، اویحمابزرگ 
 ھم یسخت یسرھا را گرفتار درد دو بزرگ ھمواره ھر ل با پدریب یھمكار

بعدھا بھ آن  هبود مقّدركھ  یانتیرا بھ د مان اویاساس ا ،نیاوجود با ؛ كرده یم
  .نھد یان میبگرود، بن

 اریاخت در ھم یات روحانیھدا از زین یگری، منبع دبزرگ پدر از ریغ ،لیب
، "ده را دوست داردـدا خنـخ"اب ـكت در. ه استش بودیاـاھیآن رؤ و ھـداشت
ن یبوده، چند "خدا"زبانش بر یجاری  ن کلمھین كودك كھ نخستیم ایخوان یم
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  نور، مشاھده غرقھ در د ویسپی جامھ  را در یا، مردیعالم رؤ ھ درـمرتب
 یپدر، برا ابش شدن ھمسفرزمان با ، مصادف بوده او یاین رؤیاّول. كند یم

  .ن بھ خانھیتكیاه راه آھن استگیا آوردن عمھ جان از
گر، یكدیدست  دست در ،ف كرد، او و پدریم تعریل خودش برایطور كھ ب آن
بھ گوششان  سوت قطار یصدا یقیدقا بعد از ستند؛یا یم انتظار یوـسك در
شود و نالھ  یك مینند كھ آھستھ نزدیب یمرا  قطار كشند و یرسد؛ سرك م یم

  .ستدیا یكنان م
 شود، تمام طول قطار یاده میدانستھ عمھ جانش از كدام كوپھ پ یپسرك كھ نم
شود كھ  یمتوقف م یمرد یمایس یكند و نا گھان نگاھش رو یم را بر انداز

 اطراف را تماشا منـاظر وبوده اده ـستیا اـھ یاز خروج یكی ھ ی انـدر آست
، یبرف و بلند یو محاسن یآسمان یوجنات با ،نا شناسمرد . كرده است یم

گز ھر پسرك. داشتھ است رس ناسب برتم یدستار تن و د بریسف و بلند ییردا
  .ده بودیكتاب ھا، ند ریتصاو در ی، حتلیشكل و شما آن را با یكس
 رف قرایرد شرـب آن میرـت غأـیھھ ی اذبـج یرویر نـیثأودك كھ تحت تـك
را  دامن كت پدر ،جانیماند و بعد با ھ یم مبھوت یرد، لحظا تیگ یم
جلب  زیشگفت انگ یمایبھ آن سز یرا ن د توجھ اویدھد شا یموفقانھ تكان منا
كودك . عمھ جان بوده است استقبال از فقط معطوف بھ حواس پدر اّما د؛ینما

را  او وارس یھ مغناطت نامتعارف كین شخصمنظرگاه آ یتماشا آن چنان در
 شود و یورود عمھ جان نم ھكھ متوج دگرد یمحو م ده،یكش یخود م یبھ سو

رون یرت بیبوده كھ كودك را از آن حالت ح قطار یسوت بعد ،نیاقبت اـع
  .آورد یم

را كھ  سپارد و مشتاقانھ قطار یموتورھا م یگوش بھ صدا ،حسرتپسرك با 
 ین ھا یزمسر یبھ سو ستگاه رایا بوده و زین شگفت انگیحامل آن سرنش

عمھ جان بھ  و پدر یسپس بھ ھمراھ. كند ی، بدرقھ مكرده یترك م یغرب
  .بوده است ١٩١٢سپتامبر  ٢٠آن روز . شود یمنزل روان م یسو

، یبعد یاھایرؤ ،آن یپ و از دیآ یشب بھ سراغ كودك م ھمان این رؤینخست
 از ه اند، سرشاربود یشادمانھ ا یآن ھا خواب ھا. لیات بیر حیام اخیتا ا

 خواھد یمل یب د پوش ازیمرد سپ ،از آن ھا یكی مھم كھ در یوعده ھا
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 یاـھ یش آگاھیان از پـانس ».بپردازد ید ماھیبھ ص ،ھمچون پترس«
  .شود یمشگفت  درن كودك ھجده ماھھ، یا یروحان
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  می شود اشتغالی درخشان آغاز - دّومفصل 
  

م یبا بحران عظ رساند، كشور یمان یرا بھ پارستان یل دبیكھ ب یھنگام
 گرید ھ ونداشت یدرآمد چندان و پدرش كار. هبان بودیدست بھ گر یاقتصاد
 و نده امدآ یمشان بریخانواده ھا ھ ییتغذ ه یعھد از یبھ سخت زیان نمردم
كھ شغل پدر  ینات داخلییو تز یمثل نقاش یرا صرف امور اندك خود درآمد

ل را یل بیتحص ھ ینیھز ھتوانست ن، پدریند؛ با وجود اه ادكر ینم ،هل بودیب
 نیسكونسیدانشگاه و ھنر، در و یسندگینو ھ یرشت در ،او تا ن كندیمتأ
)Wisconsin( سونیدر ماد )Madison( ،مشغول شودل یبھ تحص.  

ل یدھد، استاد ب یب میترت یسیشنامھ نوینما ھ یك مسابقی ،كھ دانشگاه یموقع
 یھ شنامیرد و نمایپذ یھم م او. دیآن شركت نما كند در یمق یوـرا تش او
شنامھ، مقام ین صدھا نمایدھد كھ در ب یھ میرا ارا" اره ی یپدر پول در م"

 ركتش زیھ در مراسم تقدیم جواـواده كـخان یاـاعض. دـكن یرا كسب م اّول
  .ه انددیگنج ینم در پوست خود ی، از شادكنند یم

 یشنامھ ھاینما یاجرا مشاركت در ھ یفاصلھ مسابق، بال ن مرحلھیا بعد از
واقع  در "ارهی یپدر پول در م"ش یجا كھ نما نآ و از ودـش یبرنده،  شروع م

خواھرش  و ادرم و پدر یعنیل؛ یخود ب ی اوضاع خانواده بوده بر متمركز
در  كند یمتقاعد مھا را  آن ین زبانیریبا ش ، اوخواھرش شوھر اال، و

ن یا در یاندك تجربھ ا از قبل، كی ھ ھرآن ھا ھم ك. كنند یزبا نمایشنامھ
انش ھم نقش ـاز دوست یكی. دـرنیپذ یم یالـوشحـند، با خداشتھ اھ ـنیزم
و  دّومنقش  ه یزـیل جاـیود بـ، خءراـاج پس از. ردـیگ یگاه را بھ عھده ماراك

ھا  ش آنیھم بھ نما اّولمقام  ند ویربا یم را اّولنقش  ه یزـیجاپدرش ھم 
  .ردیگ یتعلق م

شركت ی نده یكرده اند، نما یترك م را خانواده اش سالن تآتر ل ویب یوقت
ش نھاد یشود و پ یك میده بوده، بھ آن ھا نزدیش را دیكھ نما یانتشارات ھنر

سال، بھ  در كتاب داری كنا تایخر "ارهیپدر پول در م"نامھ ی  شیدھد نما یم
 تیموفق خانواده از یاعضا یل و تمامیب. ودچاپ ش، كار عنوان ممتاز ترین

كھ مصادف شب  ھمان در و شوند یو افتخار م یحاصلھ، غرق شاد یھا
رند در راه بازگشت، یگ یم میتصم یھمگ ،تین دوره ی ممنوعایبوده با پا

  .رندیجشن بگ، دن آب جویھا را با نوش یروزین پیا



١٢ 
 

 او یافتخارات بعد اّما، ابدی یان نمیمسابقھ پا ن دویل با ایب یت ھایموفق
 ارـب ھبش یبرا یدانـچندر آمد اّما  ،ودهـب ـاتیانـروح روح و ھرچنـد مقّوی

 یل در جستجویو ب آورد یم فشار بھ خانواده یكار یو ب  یكساد. آورند ینم
 ،و مشاغل  كرده یداد میب ،یكار یب. شود یل میمجبور بھ ترك تحص ،كار
 یصدا زیو ن یشوخ طبع حّسو  یھوشمند بر ھیل با تكیب اّما. اب بودهینا

 یزیكند و چ یو میستگاه رادیدر ا یشغل یح خود، تقاضاین و لسان فصیپرطن
 توواكیمن واقع در ،WOMT ییویستگاه رادیگذرد كھ در ا ینم
)Manitovac  (یورزش و یاجتماع ن، كھ بھ پخش اخباریسكونسیالت ویاز ا 
، یا ن رسانھیچن. آورد یبھ دست م یلپرداختھ، شغ یم یھنر یت ھایفعال و

ی  خالقھ یقوا و یانحصار یكاربرد استعدادھا یبوده برا یمناسبی  عرصھ
 دو در آن روز بھ بعد، از شود و یاستقبال م یاو بھ خوب از آن جا در. او
ت یورزش، بھ فعال و ھنر یعنی؛ بوده ر مورد غالقھ اشـشتیكھ ب یھ اـنیزم
  .پردازد یم
،مصاحبھ  "ابانیدر خ یمرد"خود، بھ نام  ین شوھایاّولاز  یكی یل برایب
ھ ـك یاصجامعھ، با اشخ یل جاری، راجع بھ مسایشوخ و یاز شاد پر ییھا
ل نھ یب یطبع وخـش .آورد یم بھ عمل  گذشتھ اند، یم ویستگاه رادیمقابل ا از

 یادھ دھند، بلكھ شیخود را ارا یده ھاین ایبھتر رھگذرانشده  یتنھا باعث م
. برده اند یكار او لذت م طرزھمھ از . است آورده یان میز بھ میو نشاط را ن

ن شغل یا ل من باعث شد تویاسم فام«: دیم بگوبھ مرد او عادت داشتھ با خنده
و  رزیس یبھ نام انبارھا یاداره ا آن ھا یشوا اسپانسر ی یحام - »استخدام بشم

  .بوده است)  Sears and Roebuck( روباك
، آن یك برف بازیبوده كھ از  یگزارش ،لیب ین كارھایتر یرعادیغ از یكی

، یعنی تقریبا وسط یماه فارس ماه تا دھم مرداد ریدھم ت(  یھم در ماه جوال
آن را  ن ازم ُتیك بھ نیاز برف دوستان نزد یبعض. كند یپخش م) م - تابستان
 ھا در آن. مانده بود یباقتابستان ام یاخاك پنھان كرده بودند كھ تا  ریز یطور

 آورند یرون میخاك ب ریز ھا را از برف ،یچھارم ماه جوال در ،كیك نیك پی
ل فرصت را یب. شوند یم یمشغول بھ برف بازتابستان، در آفتاب سوزان  و

 یابر ی، گزارشییاستثنا ھ ین صحنیرد از ایگ یم میشمرده، تصممغتنم 
 یكھ گلولھ ھا یكسان ی اندازهگزارشش بھ  او در. ھ كندیشنوندگان خود تھ
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و  یشادبھ شنوندگا ن خود كرده اند،  یگر پرتاب میكدی یسو را بھ یبرف
  .كند  یم خنده عرضھ

ھمسر جناب  كتاب و یسنده ینومارگارت خانم، ( من پدر ١٩٣۶در سال 
روث خانم  دارھمانیم ،)Charles Reimer( مریر ، چارلز)م -رزیام سیلیو

مجاور  ینواح ریتوواك و سایار برای منیغ سمبّل ،)Ruth Moffet( مافت
خود  یتزیید معارفكالس  نتوانست سر یماریل بیك بار كھ او بھ دلی. بود
 در یگھ ایوقت، كس د ریساعت دن یا تو«ت ، پدرم رو بھ من كرد و گفرودب

ن بود كھ بھ مدت یروث ای برنامھ  ».یاو بر ید بھ جایست و تو بایرس ندست
ن محل، یدر ا. كند وواك برگزارـتیمان را در ییكالس ھا یك سری، ك ھفتھی

. صدیق بودندتتازه  ،کھ اغلب كردند یم یزندگ احّبا از یگروه كوچك
 Green( ن اكرهیگر در یمعارف یھا كالس یتعداد در من قبًالخوشبختانھ 

Acre( ،كریب یخانم دوروت یبھ سر پرست )Doroty Baker(  یبعضنیز و 
، محل زندگیم در آن )Milwaukee( یلواكین خانم روث در میمھ یھا كالس
  .، شركت كرده بودمایام

من شده بود،  یزینامھ ربر بعد از ظھرھا یبرا، ھمھ چون جلسات کال س ھا
م گرفتم بروم با یتصم ،نیا بر بنا .ھ ی ساعات روز وقتم آزاد بودیدر بق

دا یمند پفردی عالقد یشاھ و تماس بگیرم؛ بھ این امید کیستگاه رادیمسئوالن ا
و ین رادمسئوال. بھ عمل آورد یمصاحبھ ا ییانت بھایدی باره  با من درشود 

با مصاحبھ گر،  بھ این ترتیب، . شنھادم استقبال كردندیپ از ییرو با خوش
كھ  یدوست شدم و تا زمان) Margaret O'Meara( خانم مارگارت اومھ آرا

  .میكرد یقات ممال را گریكدی روز بودم ھر آن جا
ان یآقا از ید با بعضیم گرفت كھ من بایچند روز، مارگارت تصم بعد از

او مرا بھ . كردند، آشنا شوم یم و كاریرادی ویاستود كھ در یخوش برخورد
ل بود كھ ین بیھا، ا آنی ان ھمھ یم از اّما. كرد یآن ھا معرف از چند نفر

صحبت  یما قدر. تقابل بودع و میجاذبھ، سر.  را گرفت اصطالحا چشمم او
دعوت ) Green Bay( ین بیگر رقص دربھ  مرا ،شب ھمان او م ویكرد
ل بھ یبا اتومب او ،بعد از كالس. م كھ بھ كالسم برسمرفتم و بازگشتیپذ .كرد

ن یتا گر یلیما یس یل سوارین اتومبیا در. میدنبالم آمد كھ بھ سالن رقص برو
تحت  كامًال - بود یافھ ایمرد خوش قواقعا  او - او یظاھر ی ، جاذبھیب
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در تمام . وجودش ساطع بودی ھمھ  قرارگرفت كھ از یروح رخشان الشعاع
چاالك بود؛  كمك بھ دردمندان یاو ھمواره برامشتركمان،  یسال زندگ ۵٢
ات یاو ھرگز نظر. شناخت ینم یو مرز حّدگران یمحبتش بھ د عشق و رایز
 در او یشگیھم یصداقت و راست. داشت یابراز نم یچ كسیراجع بھ ھ یمنف

ود، ـبھ خ محّول ر كارـھ كھ نسبت بھ یدھ و تعّھـو توّج ،دوستانش ارتباط با 
 یم فردـافتیدر یھ زودـمن ب. داد یم ر قرارـیمرا تحت تاث رد؛ـك یم رازـاب
 جلوه گر خودرفتار و گفتار  را در یصفات الھ ،نشست یم موارـج ھ درـك
 یاریبس سفانھ درمتأ اّماھمگان موجود است؛  كھ در یتصفا ھمانكرد؛  یم

  .ماند یم ی، ھمچنان مكتوم و مخمود باقاز افراد
ن یرت متوجھ شدم كھ ایبا ح . میم و وارد سالن رقص شدیدیرس ما بھ مقصد

مرا ی  شاعرانھ یاھایھ، رؤین قضیو ا ؛ستیرقص بلد ن مرد فوق العاده اصًال
 بھ ھر. شدم یم محظوظ مجلل، واقعًا یاھ رقص خت؛ چون من ازیدرھم ر

 در و باز گرداند كھ بودم، ییجا ھمان ل مرا بھید و بیكم كم شب فرا رس ،حال
ما بھ این ترتیب، باره مرا مالقات كند و  عالقھ كرد كھ دو ابراز مراجعت،

  .میكرد یم داریرا د گریكدیھفتھ،  روز ھر
 زد و یل اغلب بھ من تلفن میب. تمباز گش یلواكیم، بھ میاتمام كالس ھا بعد از
 كھ او یژه ایات ویخصوص بھ خاطر. آمد یجا م دنم بھ آنید یبرا متناوبًا

العدل اعظم  تیب عضو یھ روزی رزیل سین بیا« :فتمبھ خود گ بار كیداشت، 
 ت العدل اعظم،یبود و نھ ب ییل بھایبود كھ ھنوز نھ ب ین در حالیا و ،"شھیم

ان عالم انتظار یعموم بھائ ول شده بود؛ ی، تشكییاانت بھید یمعھد اعال
  .دندیكش یلش را میتشك
ن فاصلھ، یا در. دیانجامم بھ طول یك سال و نین مالقات تا ازدواج ما یاّول از
بعد  ن ویسكونسیو در) Sheboygan(گان یشبو یویستگاه رادیل ابتدا بھ ایب

درآن .( وستیپ) Iowa( ووایآ در) Dubuque( دوبوك یویستگاه رادیبھ ا
، اصطالحًا تر عیراد مستعد را ھرچھ سرـ، افییویراد یھا ستگاهیروزھا ا

ادامھ  یرصت ممكنـف رـھ در، گریكدیات ـا بھ مالقـم.)  كردند یم" شكار"
 وجود او در آغاز ازش را یبارقھ ھاكھ  یروحان یآن خصلت ھا. میداد یم
 ،ھم یرفتھ رفتھ برا. دش یترمبارز و م واضح تریبرا روزبھ  دم، روزید

م یبراشنھاد ازدواج داد یاو بھ من پ یوقت. میشد یمیو صم یقیحق یدوستان
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گسترش روابطمان  یو منطق یعیطب ھ یجینت ن،یا رایز ؛تعجب آور نبود
دو فرزند خرد  یو دارا ،دست داده از ھمسرمردی  او اّما. شد یم محسوب

شل یم یگریم و دیكرد یصدا م یلیرا ب اول سھ سالھ كھ ما یب یكیسال بود؛ 
شل، یا آمدن میبھ دن سل، بعد از یماریاو، بھ علت ب ھمسر. م سالھیك و نی

 او ،ن سببیت كرده بود كھ بھ ھمیبھ كودك ھم سرا ،یماریب. افتھ بودیوفات 
 یرا وقت پزشكان گفتھ بودند كھ او. كردند یم یمارستان نگھداریب را در

ل بودم، یعاشق ب قًایمن، گرچھ عم. داشتھ باشد ل ھمسریكنند كھ ب یمرخص م
كردم؛ چون خودم  یم ینگران احساسبچھ،  از دو پسر یمورد نگھدار در اّما
ن كھ بخواھم دو كودك خرد سال ی، چھ برسد بھ ادانستم یبچھ م ھم ھنوز را

را  اد اوشنھیتفكر، پ دعا و یكم بعد از ،حال بھ ھر. كنم یسرپرست زیرا ن
 كی من چون اّما م؛یكن سا برگزاریمراسم عقد را دركل مایل بود لیب. رفتمیپذ
، در آن زمان، یطرف از. جا با شد خواستم مراسم در آن ینم ،بودم ییبھا
. ثبت شده وجود نداشت ی، ھنوز محافل روحانییمراسم عقد بھا یاجرا یبرا
ه وادـدادگاه خان یقاضك ی حضور دركھ  مـیكردم توافق ـباھ ،نیا بر بنا

  .میینماازدواج 
ماه عسل را رد، ـیبگ یتوانست از كارش مرخص یل نمیا كھ بـج آن از

 بال فاصلھ وارد امور م ویزه اجاره كرده بود، گذراندكھ او تا یدرخانھ ا
ا ـضد؛ چون من تقاـوستنیوقت بھ ما نپ ھمانبچھ ھا . میتازه شد یزندگ یجار

م موافقت ـل ھیھ بـرم كیگمشترك خو ب یا زندگبگذرد تا ب یكردم شش ماھ
 ھ اش اال درـش عمیھم پ یلیب د وـمان یان باقـارستـمیب شل دریم. ردـك
  .رفت یلواكیم
 در) Sacramento( عازم ساكرامنتودوبوك،  ازدواج در  فاصلھ بعد ازبال
بھ نام  ،ییویراد یك شویل استخدام شده بود تا یكھ ب ییم؛ جایا شدیفرنیكال
 او. دیشھر، اجرا نما یمركزی  فرستندهرا در  "یرامروز و قانون گزا"

. كرد یاداره م زیرا ن گرید یورزش ین شو و برنامھ ھایھمزمان، چند
ن كھ یا داشت و من از ییالت ھا بھایا ریسا ش ازیآن زمان ب ا دریفرنیكال
 درل بودم یمن از قبل ما. نبودم یچندان راض كنم، یجا زندگ آن جبور بودمم
بخت خوش،  از. جا نبود آن در یگرید ییچ بھایھ وم؛ چونوا ساكن شیآ

 از یكی و مخابره شد القدس ةظیرحامراهللا بھ  یحضرت ول از یتلگراف
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راف، آن حضرت تقاضا آن تلگ در. مفاد آن را بھ اطالع من رساند ،دوستان
آن  در ییكھ ھنوز بھا یالتیھ او بھ ُن ندیام نمایق »ھ نفس مقدسُن«كرده بودند 

 در. آن ھا بود از یكی) Utah( وتایالت یا. ساكن نبود، مھاجرت كنندھا 
 دا كند تا من بتوانم بعدًایپ یكار وتای خواھد كرد در یل گفت سعیتعجب من، ب

ستگاه یا س بال دریگزارش مسابقات ب یبرا او. باشم آن نفوس مقدس از یكی
ا كرد و چند ماه دیكار پ) Salt Lake City( یتیك سیل كوتا در سالت ییویراد
  .میدما بھ آن سمت حركت کر ،بعد
من . وستندیم و پسرھا ھم بھ ما پیگرفت یخانھ ا) Beverly( یابان بورلیخ در

كوچك  یھا یاسباب باز یادیپال كردن تعداد ز و پخش یم گرفتم بھ جایتصم
ك یپا كنم كھ  آن ھا بر یبرا" پارك كوچولو"ك یات، یھال و ح و بزرگ در

بھ بچھ ھا چند . باشد داشتھ گرید یل ورزشیتا وسا چند و دوتا تاب وره رُسُس
از  یكی. میخواند یرا با ھم م آن ھا روزعصر اد دادم كھ ھریھم  تعدد مناجا

  .بود" ن استیخدا روشن تر"ی، بھ معن"یاهللا ابھ" ی با مطلعمناجات آن ھا
اژ شد، وارد گار یدرب پشت ل بھ خانھ باز گشت و ازیكھ ب عصر ك روزی
 یرا تالوت م آن مناجات بلند یخوردند و با صدا یشل داشتند تاب میو م یلیب

 »؟خونن یم ینا چیا«د یج شده بود، از من پرسیگ یكم كھ یاو در حال. كردند
. ح دادمیش توضیآن را برا یمعناست و بعد  ییبھا یك دعاین یجواب دادم ا

بھ  بھتره ی، ولیاد بدی نا دعا نداره بھ او یاز نظر من اشكال«گفت  او
را تكرار  یبچھ ھا عبارت اهللا ابھ( ».گنیم یباشھ تا من ھم بفھمم چ یسیانگل
  )م -گانھ بھ نظر آمدهیب یر آشنا و بھ زبانیل غیب یكرده اند كھ برا یم
 یرا ھم چاشن یشوخ یمقدارشھ یو مثل ھم بود یكوتا راض ارش درك ل ازیب

ھا  یبازان یجرق یانعكاس دق كھ مخّل یحّدا ت نھ اّماكرد؛  یم شھای گزارش
 در. كرد یم یپرستسر زیرا ن گرید یبرنامھ ھا یبعض آن جا، در او. باشد

من  .میكرد یھ میارا را "كشنبھی یھا یشوخ"، با ھم من آن ھا، او و از یكی
خودش بھ مختلف،  یل با كاربرد چند صدایشو را بھ عھده داشتم و ب یفن امور
  .خواند یم را ھا الوگیدی یتنھا
، )Bob Wilson(لسون یب ول با بایم، بیبود یتیك سیسالت ل دركھ  یزمان

ن آ یتآترھا ید برنامھ ھایتول در شد ووتا، آشنا یس بخش ھنر دانشگاه یرئ
 ھم بود و شھر یاصلی  محلھ در موجود تآتر ریب مدبا. بخش، مشاركت نمود
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 یھرما" تند خوان"  لیب. كند برنامھ اجرا زیآن جا ن درل دعوت كرد یب از
 یخوشحال ین جایكرد و ا یظ محف خود را بھ سرعت از ینقش ھا و بود

مجبور بود  او گرفت و یاو م از یادیوقت ز ویاستود چون كارش در داشت؛
 یلحاظ مال شھ ازیوھمیاستود مثًال. ردیاستعدادش را بھ كار بگ توان و ی ھمھ

ن، آن ھا یاعزام كند؛ با وجود ا یامسابقھ  گزارش ھر یل را برایقادر نبود ب
كنندگان  ل با برگزاریب ،عن مواقیدر ا. كردند یست آن را گزارش میبا یم

د، نام یرس یم كھ بھ ثمر یپرتاب گذاشت كھ ھر یم قراربسكتبال  ھ یمسابق
 یرا طور كنان یخودش حركات باز ند و اویوآن را بھ او بگ ی پرتاب كننده

در  د او واقعًایرس یندگان بھ نظرشان مكرد كھ شنو یگزارش م و تصّور
 و ندیایبو ـیستگاه رادیبھ ا یرادـممكن بود اف آن ھر. است ستادهین ایكنار زم

ط خود را یپول بل دند متعجب شده، صد دالرید یم را آن جا ن كھ اویا از
  .مطالبھ كنند

گردش بھ  یان بریماشاوقات با  یم، بعضیشد مستقر یحّدتا  آن كھ از بعد
بھ مناطق  ن گشت و گذارھایمانیاز ا یكیخالل  در. میرفت یم شھراطراف 
. ستیبا« ل نا گھان گفتیكردم كھ ب یم یدگشھر، من داشتم رانن یكوھستان

من اطاعت . ب شده بودیعج یلیافھ اش خیق ».داخل اون كوچھ ریبرو سراز
منظره  یعیطب ییبایمن از ز. شرف بھ شھر بودم كھ ُمیشد ییكردم و وارد جا

. متفكرمانده بود و ثرمتأ قًایل عمیب اّما ان بود شادمان شدم؛برابرم كھ در یا
م یده بود؛ برایازدواجمان د ش را كھ بعد ازیاھایرؤ از یكی ن جا اویدر ھم
 شیایرؤ كھ او در میقرار داشت ییجا درست در ،آن وقت در ،ما. ف كردیتعر
" د جامھیمرد سپ" ھمانھم ا ین رؤیا یاصل تیشخص. هستاده بودیا آن جادر 
 ن موردیا در. ده بودیخوابش را د ،یبود كھ او بارھا در طول زندگ یا

 یك جفت اسكی ل را بھ نزد خود فرا خونده ویآمده و ب یخاص، آن مرد با اسك
ن را پارك كرده یكھ ماش یحلبھ م كرده، یرا اسك یریه و با ھم سرازبھ او داد

  .بودندده ی، رسمیبود
 یكی، جا ھمانو  ،ستیاو ك ی "جامعھد یمرد سپ"دانم  یكردم م یم كرمن ف
را آن حضرت  ل فورًایب. دادم را نشانش ءدالبھاحضرت عب یھا لیشما از

 سوار بر ن باریاّول یسال ھا قبل، برال یببود كھ  یكس ھمان او. شناخت



١٨ 
 

مالقاتش  ایرؤلم عابارھا و بارھا، در  ،آن ھم بعد از و ده بود؛یش دارـقط
  .كرده بود

صحبت نكنم؛  مینید دیعقا ی باره اد دریز یلیل خیبا ب شھ مراقب بودمیھم من
 اّما. داد یشان نممسائل ن گونھ نیبھ ا یچندان یعالقھ  ،آن زمان چون او در
او  گذاشتم و یتختخوابش م اركن را در ییبھا یكتاب ھا یبعض، اغلب اوقات

دا یقبل از خواب پ مطالعھ ی برا یزیچ ھی رفتمھر وقت «گفت  یم یگھگاھ
 ، منمانازدواج ازش یپ ».گذاشتھ شده متخت كنار ییك كتاب بھایدم یكنم د
سرگذشت  است از جیو مھّیرا كھ گزارش زنده  "مطالع االنوار" كتاب

 ؛ چونداده بودم مطالعھ بھ او ی، براشانیا نینخست و اصحاب حضرت باب
 و آن حضرت یپرماجرا یس، زندگیشنامھ نویك نمایكردم بھ عنوان  یم فكر

سھ ھفتھ بعد، آن را پس  ،او. ش جالب باشدید براید بایامرجد ھ ییاّول اوضاع
  .بھ او بدھم یسبك تر و آسان تر زیچبرای مطالعھ، داد و تقاضا كرد 

 تاخت یل را برانگی، بیتیك سیمشرف بر سالت ل یواقع در دامنھ ھای حادثھ 
 كتاب را سھ مرتبھ و ھر ن باریا. دینماب "مطالع االنوار"ھ ب یرجوع مجدد

 الن كردبست و اع را سوم، آن ان دوریپا در مطالعھ كرد وك ھفتھ ی مرتبھ در
ن كتاب شده و یھ ی العمطا ل كھ غرقیمورد ب در. »شمب یباب خوامیمن م«

ود كھ ب یعیكرده بود، طبرا مالحظھ ھم ن ییبھا ثارآ از چ نمونھ اییھنوز ھ
مفصل  یھاشتر، بھ ھمراه گفتگویبی چند ھفتھ مطالعھ . بشود" یباب" بخواھد
ك ی یعنیحضرت بھاءاهللا،  رویخواھد پ یواقع م را متقاعد كرد كھ در تر، او

 یراـھ بـوده است كـلب بمن جا یراـواره بـھ ھمین قضیا اّما. دـ، باشییاـبھ
م كره ید ھم در تمام نیشا و وتایالت یا در یھمسر تنھا فرد باب ،چند ھفتھ

  .بوده ام ،یغرب
سالت  د دریبادونستھ كھ من  یم ءعبدالبھا ظاھرًا« گفت یم یوخـل بھ شیب
 ظھارا ».بشم ییبھا )م -است نمك یھ اچیدر شھر یكھ لفظًا بھ معن( یتیك سیل
بال فاصلھ  بعد از آن، و شد واقع ازدواجمان ك سال بعد ازی قًایدق مان اویا

مراسم  گرچھ امروز. میراھم بجا آور یید مراسم عقد بھایبا گرفت كھم یتصم
فقط  ،روزھا آن  یول ؛ت داردیكا رسمیالت آمریتمام پنجاه ا در ییازدواج بھا

 یبعد از كم .وتا جزء آن ھا نبودیو  شناختند یم تیرا بھ رسم الت آنیا چند
  .رش استید پذا موریفرنیالت كالیا ن مراسم دریم كھ ایمتوجھ شد ،یبررس
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بھ  )ییكایآمر( فوتبالی  ك مسابقھیگزارش  ید برایل بایم كھ بیواقف شد یوقت
 یون ھولیزم ماریبرود، با دوست عز) San Francisco( سكویسان فرانس

)Marion Holly( ،]د ھوفمنیویبا د ھاكھ بعد )David Hoffman( عضو ،
م یتقاضا كرد او و ازم یتماس گرفت ]ت العدل اعظم، ازدواج كردیبی نده یآ

، در منزل ١٩۴٠سپتامبر ٢٧مراسم عقد در . ن بدھدمایب كارھا را برایترت
  .شد ، برگزار)Charlotte Limfoot( مفوتیشارلوت ل

مسابقھ را گزارش كرد و بھ سرعت بھ من و نوزده ك یروز،  ھمان ل دریب
ھ یضمر ان،ھمانم یجملھ  از. وستیخانھ شارلوت پ حاضر در گرید ھمانیم
. بودند) Robert Gulick( كیو روبرت گول یی، حشمت اعال)Gail(ل یگ

 ،نھیشیپی از نمونھ  ترانھ مندآبرو یلیخو  ؛و جذاب بود بایز اریعقد بس مراسم
. دیرس ی، بھ نظرم، صورت گرفتھ بودیدولتی  ھیدون پا ی اداره كی كھ در
 سال اج ما درسالگرد ازدو یجشن ھا یمبنا، ییبھا ین عقد رسمیخ ھمیتار
  .كنار گذاشتھ شد یبھ كل یقبل مراسم خیقرار گرفت و تار یبعد یھا
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  یھ ی بیلاّولحیات شغلی  - مفصل سّو
  
ب یرق ییویستگاه رادیش در كوتا موفق بود كھ ایت ھایفعال ل آن چنان دریب

KSLش نھاد كردیرا بھ او پ ی، شغلیتیك سیستگاه سالت لین ای، بزرگ تر. 
آن  كوتا، از ی ما و مالك فرستنده یمی، دوست صم)Carmen( كارمن یقاآ

ب سرسخت یب رقینص یموفق و مشھور ن گزارشگریل نبود چنیكھ ما جا
ھم نداشت، با  را استخدام اوی  نھین ھزیمتوان تأ ،یطرف از و شودبخودش 

، )Philadelphia( ایالدلفیف واقع در WPENستگاه یا از دوستانش در یكی
خدام است كھ با دنمو را متقاعد او را مطرح كرد و ل خودمشك رفت وتماس گ

ن یا. گرفت خواھدخود  اریاخت را در یاستعداد فوق العاده ا یبھ راستل، یب
با وجدان،  یفرد: بود یده آلیمستخدم ا ل واقعًایب. ح بودینظر كامًال صح

بھ ما  استخدام شد ول یآن تماس، بی  جھینت در. رایم، مستعد، قانع و پذمصّم
  .میكرد پرواز )Brotherly Love(الو  یشھر برادرل یبھ سو یزود
ن آن، یكھ مھم تر آورد ل بھ باریب كار یبرا یج مثبت فراوانینتا ،ن سفریا

آن، بود؛  یت ھایفعالون، البتھ بعد از شروع یزیتلو كار ریمس ل دریانداختن ب
نا  یتیك سیمن از ترك سالت ل .رساند یرا بھ شھرت جھان كھ او یرسانھ ا
 كھ از بود بھتر یلیخ ،لیب كار یپسرھا و ھم برا یھم برا اّمابودم؛  یراض
اندوه . شد یمبمان یھم نص یشتریكھ درآمد بن یم؛ بخصوص ایبرو آن جا

م جبران شد، یدا كردیا پیالدلفیكھ در ف یبا دوستان تازه ا یتیترك سالت لك س
 ھادن) Lyall( الیل و) Eleabnor( النور ،ھاآن ی  جملھ كھ از یدوستان

)Hadden (یكینزد واقع در خود، ی مزرعھ آن ھا مرتب از. بودند 
 افت نوزده روزه بھ شھریض شركت در یبرا) Downingtown( نگتونیدان
آن ھا  ك روزی. دـرار شـان ما بر قـیم یمستحكم یروابط دوست. آمدند یم

آن را  را متقاعد كردند است و ما یشفروھمجوارشان  ی گفتند كھ مزرعھ
 ھكتار ست و چھاریك طرف جاده و بی ن دریزم سھ ھكتار ،آن مزرعھ. میبخر
 آن بخش كوچك تر در زین محقر ی ك خانھیداشت و آن گر یطرف د درھم 

  .موجود بود
 در یاصالحاترات و یتعم یبال فاصلھ شروع بھ اجرا را خریدیم و آن جا

. بزرگ درست كند یك بخاری، ل عالقھ داشت در آنیب .میدمان كردیمنزل جد
ھ ی جینت .ش قدم شد كھ آن را بسازدیپ، )David( دیویھادن ھا، د یپسر وسط
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او  چونھم داشت؛  ییبایز كارآمد بود، بلكھ ظاھر نھ تنھا قابل استفاده و كار
د را یوید، تین فعالیا یط ،ما. ن صحرا ساختیرنگ یھا سنگ از را یبخار

 فنل ید با نانسیوید. میكرد با ھم برقرار یمانھ ایم و روابط صمیشناختخوب 
)Nancy Fennel(پگ ینیو ل خود، دریدانشگاه محل تحص را در ، كھ او 
)Winnipeg(ن یكھ ب یا ستانھروابط دو. رده بود؛ ازدواج كردـات كـ، مالق

من  ل ویب بزرگ و یھادن ھا یوقت. افتیت خواھد یابد ، قطعًاشد ما برقرار
ك شركت فوالد یماند و  جا ھمان د دریویم، دیقا رفتیمھاجرت بھ آفر یبرا
م، یردـم كگر را گیكدی ال رّدـن سـیچند یما برا. ردـادا برپا كـكان ق درـموف
 کنار یکدیگر باره در دو ، بعدھادوستان دیرینھ ،ان بود كھ ماـچن مقّدر اّما

  .قرار گیریم
 ییویراد یك شویھر شب شود،  کار ون مشغولیزیتلو ركھ د نیا ل قبل ازیب
 یداستان ھا ،آن كرد كھ در یم اجرا را" رزین مرد سیا" ، بھ ناموقت رید

 یبخش ،ن شویا. نمود ی، عرضھ میقیبھ ھمراه موس ،را یزیو مزاح آمشاد 
 یفھ ھایلط ،لیبآن،  كھ در "رزیز سیغم انگ یداستان ھا" بود بھ نامرا شامل 
بزرگش  پدر از یاتیآن ھا حكا از یاریبس. ردك یف میتعرخود را  یشخص
و یراد از ن ھا را از زبان نوه اشماند تا آ یدار میكھ ھر شب ب یكس بودند؛
زرگ مانھ اش با پدر بیك و صمیروابط نزد باره ی ل دریك شب بی. بشنود

رد، یش را جشن بگبزرگ قصد دارد تولد صحبت كرد و اعالم نمود كھ پدر
پست ی اداره  ،لیطرف داران ب. را ھم اعالن كرد او زلـمن سپس آدرس

 ك، بھ نام مل واگنریرـكارت تب ١۵٠٠ش از یوتا را با بـنسسین در میكیآ
)Mel Wagner(رز، پر كردندیل سی، پدر بزرگ ب.  
 ییویستگاه رادیكھ ا یبود، ھنگام ھم یموفق ی شھیل ھنرپیكھ ب آن جا از

WPENیونیزیل بھ فرستنده تلوی، تبد WCAU-TV  شد؛ او تمام شھرت و
 یك شوی یاجرا ،او آن جا در. ش انتقال دادیونیزیتش را بھ كار تلویمحبوب
 ت قرارینردبان موفق ی ن پلھین تریپائ را كھ در یقھ ایپانزده دق یورزش

ز یجا ن نیا ل دریش، بیبرنامھ ھا گرید ی مثل ھمھ. داشت؛ بھ عھده گرفت
افت كھ یق یتوف آن جاگرفت و تا  ش را بھ كاریئو بذلھ گو یشوخ طبع حّس
بھ او  بھ ورزش ندارند؛ با نامھ یچندان ی عالقھكھ معموًال خانم ھا یحت

  .برند یآن ھا لذت م از كنند و یمش را تماشا یبرنامھ ھا دادند یاطالع م
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تماشا را ك مسابقھ ی مھم یكھ موفق نشده بودند  یكسان ك شب،یمثال،  یبرا
كھ  نیبدون ا ،او. شوند با خبر یج بازینتا ل رجوع كردند تا ازیب یوبھ ش كنند

 یحال و در ان رساندیبھ پا شو را برنامھ ی ورده كند،آ بررا  آن ھا ی خواستھ
گفت مرتبھ  نیبودند، چند مسابقھ ی جھیدن نتیكھ طرفدارانش سخت مشتاق شن

 یاد چیادم نمیكنم  یفكر م یھرچ ید بھ شما بگم، ولیھست كھ با یزیھ چی«
، كارش را »ریبھ خ عصر. خوش گذشت« شیشگیھم ھ یملبعد با ج ».بود

  با فوكوس كردنن ھم یدورب زش گذاشت ویم یش را رویھاتمام كرد و پا
 ھ یجینت واضح، طورھ و ب دیآن، با گچ سف یكھ روش یكف كفش ھا یرو
ك سال، یل در خال. ان بردیمسابقھ نوشتھ شده بود؛ برنامھ را بھ پا یینھا

  .ت صعود نمودینردبان موفق ی ن پلھیاال ترل بھ بیب ی برنامھ
 نیال یتیدش در سیجد یویبھ محل استود  WCAU-TV آن كھ ش ازیپ
)City Line (را ـرا اج "مرد كاله دوز"ام ـو بھ نـك شی ،لـیب ؛ودـل شـمنتق
با  مود ون یم روعـھ شـیاّولاز شكل  را كالهك ی، احّرـط ،آن كھ در ردـك یم

 ل خود، بھیمرغ، گل و نوار، آن را بستھ بھ م مثل پر ییزھایاضافھ كردن چ
 ین برنامھ یا. كرد یل میتبدگر ید ترسناك وا بد قواره ی یدوست داشتن یزیچ
 شھرت ین مردم محلی، بن سببیود و بھ ھمب بخش یشاد اریبس ل ھمیب

  .افتی فراوان
رختخواب  ی د كنندهیك تولی ،لیب ی برنامھ )یھااسپانسر( انیحام از یكی

 یمن ھم نقش بعض. آن ھا مشاركت كنم  كار در شنھاد كردیبھ من پ لیب. بود
بھ مھارت  كھ خوشبختانھ یتیفعالخ را بھ عھده گرفتم؛ یتار مشھور یزن ھا از
، جھیدر نت و بود "نقدم زد"  نقش شامل ؛ چون فقط محتاج نبود یچندان یھنر

 بھ عنوان ھلن از یمن وقت. نداشت یریتأثآن  داد من درا عدم استعیاستعداد 
ر زنان یساز ین و ،یونزامآ یك بانوی، ی، ماتا ھاراّولزابت یتروا، ملكھ ال

بھ  ازیرا با ن شانیھاھا كار آن ی ھمھالبتھ كھ  ،خ ظاھر شدمیتار مشھور
 شھ ھایكھ چراھنرپ دمیمتازه فھ ،دادند یل خاتمھ میب اسپانسر یرختخواب ھا

  .كنند یخودشان را باز از ریگر، غیك فرد دیدوست دارند نقش 
 یش تراشین ریماش ی د كنندهیتول ك شركت مشھوری ١٩۵٠ ی دراوائل دھھ
ك یآن ھا . ل بودیب یان برنامھ ھایاز حام یكی، )Norelco( بھ نام نورلكو

نش یتوانست با فندك ماش یاو فرستاده بودند كھ م یبرا یش تراش برقیر
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نگتون تا یدان مزرعھ مان در ست ازیبا یمھر روز ل یب. شود شارژ
 اصالح ،لین دلیكرد؛ بھ ھم یم یندگا رانیالدلفیف ون دریزیتلو یویاستود

راننده ھا كھ در  ریسا  وقت ھا، یبعض. داد یم انجامل یاتومب را در صورتش
كجا  ونو ازا« دندیپرس یم او كردند، با تعجب از یحركت ماو  كنار
ل یبرسند تا ب ك چراغ قرمزیھرچھ زودتر بھ  شدند یو مشتاق م »؟یآورد

  .جوابشان را بدھد
 ید كننده و مجریشھ، تولیك ھنر پیبھ عنوان )  Dick Clark(ك كالرك ید

ك یاغلب در  ،ن اوانیا ، در"ییكایآمر یوفادار" یونیزیتلو ی برنامھ
 Ed(اھون اد مك م. شد یم ل ظاھریمقابلھ با ب ب، دریرق یویاستود

McMahon (امشب" یشو ی برنامھ ی كھ بعد ھا بھ عنوان اعالم كننده" ،
 ھمان افت؛ دری، شھرت )Johnny Carson( كارسون یجان یینما با ھنر

  .كرد یم كار WCAUون یزیتلو ل، دریزمان مثل ب
 یرانندگ ییكھ داشتم بھ تنھا بار كی. ز بودیاب انگـاعج یلیخ لیب ی ھحافظ

 از بعد و رفتم تایاستود ل دریش بیناچار پھ ب و ل خراب شدیومباتكردم،  یم
سھ شنبھ بود ، آن روز. میم با اتوبوس بھ خانھ برگردـدو باھ ، ھراتمام كارش

 یفوتبال را كھ م ھ یك مسابقیكنان  یباز یست اسامی، لقھ قبلیاو چند دق و
 برعالوه . افت كرده بودیكرد، در یزارش مـروز گ انـھم ست دریبا
نشستند تا  یمكت ھا مین یگرھم رویست و پنج نفر دیدان، بیكنان داخل میباز

را  آن ھا یكنان، جایكدام از باز دن ھریب دیا آسیكردن  یدر صورت بد باز
 یھا یالت و سوابق بازیت، تحصیست نام، وزن، موقعیبا یل میب. رندیبگ
 ھـقیست و پنج دقیب زقھ ایست دقیفقط ب او. كرد یكدام از آن ھا را حفظ م ھر
 ھ یكرد و بعد برگ یاسام ھ ی، صرف مطالعمیاتوبوس بود در را كھ یزمان

، او یوقت باق قھیپنج دق طول در ».امتحانم كن« كاغذ را بھ من داد و گفت
كنان را یك از بازیات اطالعات مربوط بھ ھر یبدون اشتباه و درنگ، جزئ

ھ كھ ما با خودمون بھ یعداد روحانك استیحافظھ «: گفت بار كیاو . كرد ھیارا
 در و ارقام رامآن ھمھ یحفظ كردن ا ازا یدونم آیمن نم. میبر یگھ مید یایدن

كوتاه  ھ یافظگرچھ ح ».ا نھیشھ یبم مینص یزیجا چ ھا در اون ن سالیطول ا
نداشت،  ازین یمطلب بھ گرین كھ دیبھ محض ا اّمابود،  یعال اریمدت او بس

  .شد یاطالعات حافظھ اش حذف ماز ذخیره ی  فورًا
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بود بھ نام  یونیزیال تلویك سرین زمان، یا ل دریب یبرنامھ ھا در زمره ی
االت یا ا ویتانیبر یان دانشگاه ھای، كھ دانشجو"یلمللا نیب یعلم ی مسابقھ"
ن برنامھ كھ یا. داد یم ھم قرار در كنار یك رقابت علمیه را در حدمت

 شد؛ ی، پخش مBBC زین و CBSآن،  ارھمك و WCAUشبكھ  ھمزمان از
  .دو نمود ل ھریو و بیب استودیرا نص یزیت درخشان، جوایل موفقیبھ دل

كھ  یبرنامھ ا یعنی( ساحل بھ ساحل یھفتگ ی ن، دو برنامھیا از ریغ ،لیب
  :ھم داشت كھ عبارت بودند از )م - داده یكا را پوشش میسراسر كشور آمر

داد كھ  یرا نشان م ینوجوانان ،ن برنامھیا :"بچھ ھا یسھ بكس ھایك" -الف
اندازه و . پرداختند یبلند بوكس بردست كرده، باھم بھ مبارزه م  یسھ ھایك

 یقھرمانان. رساند ینم یبیبود كھ بھ آن ھا آس یھ ھا طورسین كینوع ا
  .كردند یم یرا داور مبارزه آن ھاھم  بكس یواقع یایدن از مشھور

ك ین برنامھ یا. آن بود شتر بھ خاطریل بیشھرت ب اًالكھ احتم :"در پارك" - ب
داد كھ ھر  ینشان مبزرگ  ك پدریقالب  ل را دریبود كھ ب یخانوادگ یشو
رمرد ین پیقلب ا یپاك. نشست یم یك صندلی یرفت و در پارك رو یم وزر

افھ، مثل زّر یواناتیح. با جانوران صحبت كند ددا یف بھ او امكان میشر
و ) Paul( بودند كھ پل ییب و گاو، كھ در واقع عروسك ھاشترمرغ، سنجا

 یكردند؛ نزد او م یاجرا م زیآن ھا را ابداع و خود ن) Rittz( تزیر یمر
شد  یم ظاھر، سنجاب و گاو زرافھ قالب در پل. زدند یآمدند و با او حرف م

 یو حالت ك شترمرغ بودیگذاشت كھ شامل دم  یم سر بر یھم كالھ یو مر
 ھر یداستان ھا یبنا ریز. داد یانھ بھ نقش او میار واقع گرایبس و یسھ بعد

انت یم دیتعال از یكینوشت؛  یم را آن ھال یب خودكھ  ھاش ینمان یا ازك ی
 ل دریبھ ھمراه عكس ب "در پارك"ش ینما ه یبار در یحاتیتوض. بود ییابھ

  .ون، چاپ شده بودیزیتلو یبرنامھ ھا یراھنما ھ یدفترچ
ض یمر، )Ed Sullivan( وانی، اد سولیونیزیتلو مشھور یمجر كھ ك روزی

ونش را یزیكرده، تلو یم استراحت وركیویش واقع در شھر نمنزل در وشده 
 بعد .ندیب یم را "در پارك"ال یسر یقسمت ھا از یكیكند و  یروشن م

 خواھد بھ یم او رد و ازیگ یخود تماس م ینشبا م یبالفاصلھ تلفون
او  ھ یتیوار ل دعوت كند دریاز ب و فن بزندلت WCAU-TV یویاستود

ل متن یب. دیشركت نما ھمانبھ عنوان م ،وانیاد سول یموسوم بھ شو
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 ین برنامھ نوشت و بھ ھمراه پل و مریشدن در ا ظاھر یرا برا یمخصوص
 نندگان را آنیبآن ھا . كردند ورك پروازیویشان بھ سمت نیھا عروسك و تزیر

 تكرار آن دعوت را گریار دب كیوان یسول یآقا رار دادند كھر قیچنان تحت تأث
  .افتاد یبھ ندرت اتفاق م معموًالكھ  ی؛ كاركرد
 ی برنامھ شركت در یل برایجوان، ب ییك بھاینفوذ  ی بھ واسطھ ك باری

 یخانم ھا از یكیقرار بود . افت كردیدر ی، دعوت نامھ ا"امروز" یشو
 یھم بود، مصاحبھ ا یونیزیتلو یرنامھ ھاقد معروف بتكھ من روزنامھ نگار

 قبل از با محبت و خوش برخورد بود، روز یكھ خانم او. با او بھ عمل آورد
مورد  یھا سؤال از یستیخواست ل او از و ل مالقت كردیبا ب ،بھحمصا

 ل ھم موافقت كردیب. دھد گفتگو مورد استفاده قرار نظرش را بھ او بدھد تا در
د ین حال مفیع در و ھ كار پرداخت تا از بابت مختصرو شب را تا صبح ب

  .حاصل كندخاطر نان یاطم ،بودن سؤال ھا
 را داده بود؛ در ن كاریب ایكھ ترت ،تجربھ یب اّما ،رخواهیخ ییسفانھ آن بھامتأ
صاحبھ مصاحبھ و ھم مھم  ی باره در خواھد یم صاحبھ گرم نیاز ا ،ییجا

 خبر یچاره و بیل بیبعد كھ ب روز. دبدھ" حیتوض" نندگانیب یشونده، برا
 یحت و یتفاوت یو ب یبا تند شود، یش وارد میھا ست سؤالیز، با لیازھمھ چ

 یش وقتیرت و سردرگمیو ح شود یآن خانم مواجھ م یخشم و غضب علن
 ین خوبیبھ ا یاگھ آدم« دیگو یم بھ او مایمستق خانمآن گردد كھ  یافزون م

  ».دمكر یلغو م ، مصاحبھ روینبود
ده یناد یل را بھ كلیب یھا ست سؤلیخانم لآن شود،  یبھ شروع محمصا یوقت
دوركردن  یكند كھ برا یرا مطرح م ییھا سؤال ،ھا آن یو بھ جا ردیگ یم
 شده كھ او ین طرح میبھ قصد ا د و علنًانظر گرفتھ شده بو موضوع در از او

  .دیه نماتوان جلوو نا د نادانرا مضطرب و نگران كند و باعث شو
م، آ ن را یكرد ااوضاع، برنامھ را تماش خبر از یب ما كھ كامًال از یكسان

 دًابع یوقت. بود یموفق ی ما، مصاحبھ ی بھ نظرھمھ. میافتیموفق و مطبوع 
ار و یتمام ع یك مجریل بھ عنوان یب یھا ییقت مسئلھ روشن شد، توانایحق
بالقوه  ییك رسوایستھ بود رنده كھ توانیپذ ییك بھایش و یك فرد روشن اندی

ان یش نمایپ ش ازیل كند، بیت عمده تبدیك موفقیخود را بھ  یروابط عموم در
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آن  كرد، اگر یجلوه م ھا نیا ش ازیت بین موفقیامسلم است كھ  اّما. گشت
  .گرفت یم مورد استفاده قرار ،ن شدهییش تعیپ از یھا پرسش

بود، بخصوص بسكتبال و  یشورز امور شتریل بیمحبوب ب یت ھای، فعالكًال
ش یزمان كھ پ ھر او درالبتھ . )م -است ییكایمنظور فوتبال نوع آمر( فوتبال

 آن روز من ھرگز. كرد یم گزارش زین را گرید یورزش یھا رشتھ آمد، یم
 ییكایآمر یكشت ی ك مسابقھیگزارش  یبرا ھمكنم كھ با  ینم فراموش را

 Tiny( روبوك ینیناگھان ت. دادند ینگ جایر كنار ما را در. میرفتھ بود
Roebuck (بًایرون و تقرینگ پرت شد بیر وزن ازپاند  ٣٠٠ش از یبا ب 

بھ  كرد، یكھ از كنار من مسابقھ را گزارش م لیب. دامن من فرود آمد یرو
، در گزارش كنم یكین نزدیبھ ا یاصلھ اف با شھ از اگھ قرار« رسالن گفتیمد
 ھم از رھا بازیگ یآن، كشت بعد از ».نخواھد بوددر كار  یگھ گزارشینده دیآ
  .طرف ما نبود گرید ختانھخوشب كھ رون پرتاب شدندینگ بھ بیر
بھ عنوان  كھ بود یوقتو آن داشت؟ بلھ، ھم  یمشّخصثابت و كارل یا بیآ اّما

ا، یالدلفیف از) Eagles(گلز یم فوتبال ایبا دست اندركاران ت ،ثابت گزارشگر
 یونیزیتلو ی برنامھ شركت در یل اغلب برایب ،ن اوانیا در. كرد یم سفر

حضور  یورزش ی كارشناسان برجستھ ،آن ، كھ در"ھـمرور ورزش ھفت"
كنند، دعوت  یرا بررسان ھفتھ یپا ھر م گرفتھ درجاان یھا یتا باز افتندی یم
  .گران بودیش از دین برنامھ بیا ل دریمشاركت بدفعات تعداد . شد یم
 از یاریبس در زین) م -است رزیام سیلیجناب و منظور پسر( ل كوچك یب

آن . شد یھمراه م پدرش ا، ب"كمك گزارشگر" گلز، بھ عنوانیم ایمسابقات ت
ن لحاظ كھ یبھ ا زیبودند، بلكھ ن یمشھور پسر ن سبب كھ پدر ویھا نھ فقط بھ ا

با ھم  یعالقھ مند است؛ بھ خوب یگزارشگر دانست پسرش بھ كار یل میب
ق بود؛ یز ھوش و دقیت یلیكمك گزارشگرھا، ب گریخالف دبر .كردند یم ركا

  .پدرش بھ ارث برده بود از كھ یاتیخصوص
 او. داد یم یادیت زیقول و قراربودن، اھم سر ًاقیدق و یل بھ وقت شناسیب

ون خود را ادا یھمواره د خود است ون یِد یادا یبھ قول نوع ید بود وفامعتق
كھ حضرت بھاءاهللا است  یآن اصول زندگ از یط اندكن ھا فقیا. كرد یم
د یكوش یل مشتاقانھ میب و فرموده اندھا آن  یبھ اجرا موررا مأ روان خودیپ
  .مراعات كند كامال را ھا آن
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عوض،  باشد؛ در ییم بھایمنطبق با تعال اتش كامًالیاگرح ل مطمئن بودیب
آب  درست از اصل معموًال نیا. خواھند كرد منصفانھ رفتار او با زیگران نید
 از یاریانھ، بسیسال ید قراردادھایتجد یدر زمان مذاكره برا. آمد یم در

ش یافزا ارانھ، در صددیھوش ی، با توسل بھ مانورھاھمكاران گزارشگرش
  وقت مذاكره چیھ او اصًال. كرد ین نمیل چنیب اّماآمدند؛  یمبالغ قرارداد برم

 مطمئنم اونا كنم و یم رو  خودم یمن سع« :ن بودیچن او ی فلسفھ .كرد ینم
او  ».كنم ییگدا ای ندارم تقاضا یازیمن ن. كنن یم ھم با من منصفانھ رفتار

 اّما. فھ نشودكھ حقوقش بھ موقع اضا چ وقت ھم نبودیھ گفت و یدرست م
  .كردند ینم رفتارن گونھ یھمكارانش ا

ش، یشخص امور و یخدمات امر ن دریتمام دوران اشتغالش، ھمچن ل دریب
م جاانرا از  توانست او ینم زیچ چیھ. ردار بودراسخ برخو یھمواره از عزم

 قدر آن ،یتیوضع ھر در. بازدارد دست اقدام داشت كھ در یدادن كار
ھا ت یواّولاصل  ن ازیھمچن او. ان برسدیبھ پا تا كار دیورز یاستقامت م

 یآن ھا، مرتب مت یاھم ھ یدرج حسبامورش را بر و كامل داشت یآگاھ
 یوقت شغل چیھ شد یباعث مكھ  ودب یازعوامل یكی ،نیا ،دیبدون ترد و كرد
مھم  امور یوقت یحت كھ مشكل بود اریبس شیشھ برایھم و ؛دھددست ن را از
  .سازد رھا ش رایكار جار ،آمد یش میپ رگید ییجا در تر
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  »بروید بھ آفریقا« - فصل چھارم
  
 از یسرن یاّول، یافند یامراهللا، شوق یفراخوان حضرت ول با ١٩۵٣سال  در

آن چھار كنفرانس كھ بھ . ل شدیتشك ییبھا ین المللیب یخیتار یھاكنفرانس 
استكھلم  و ،ینویلیالت ایا كاگو مركزیتخت اوگاندا، وشیكامپاال پا ب دریترت
 یاناز كس یاریبس یل شد، زندگیتخت ھندوستان تشكیپا یدھل تخت سوئد، ویپا
  .ساخت آن ھا شركت كردند، دگرگون ا كھ درر

م یكھ متعلق بھ خودمان بود برا یشركت را بھ عنوان سود سھام از یبلغمادرم َم
بھ كنفرانس كامپاال،  شركت در یبرا ،م گرفتم با آنیو من ھم تصم فرستاد

  .ل بود بھ كنفرانس ھندوستان برودیل ھم مایب. قا برومیآفر
 ھ نفرن كھ فقط ُنیامراهللا نسبت بھ ا یحضرت ول یتیارضنا از یبعدًا وقت

م دو یشركت كرده بودند، آگاه شدم؛ شادمان قایكنفرانس آفر در ییكایآمر یاحّبا
 ن سفریا ن، دریا عالوه بر. بودم ھ نفراز آن ُن یكیچندان گشت؛ چون من 

ك ی درامراهللا جناب ذكراهللا خادم،  یادیكنفرانس، بھ ھمراه ا توانستم، بعد از
  .ھم شركت كنم یھفتھ ا دو یغیتبل سفر
، )Bill Foster( ل فاستریمن، ب زیھ نفر، دوست عزن ُنیا از گریك فرد دی

بعد از . مھاجرت كرد قایبود كھ بھ آفر ییكایاه پوست آمریس یین بھایاّول
. بھ ارض اقدس داده شدر سف ی خ، اجازهیك تاری ما، در یدو كنفرانس بھ ھر

ك یدوستم بھ  اّمانس، من در اوگاندا ماندم؛ اكنفر رصت بعد ازروز ف در چند
، ایتخت كنیپا یروبینا در ،ما ،ھفتھ دو بعد از. ا رفتیكن در یغیتبل سفر

ارض  یوـارت بھ سیز یبرا ،مـھ با م ویات كردـرا مالق گریھمد دوباره
  .میاقدس حركت نمود

 ءلبھااة، امامراهللا یادیا ھ حضورب و كاگو برگزارشدیش ن كنفرانس دریدّوم
. ن گشتّیمحبوب امراهللا، مز یحضرت ول ی ندهی، بھ عنوان نماھ خانمیروح
 یل دوازده محفل روحانیاھد تشكـهللا شاامر ین زمان كھ رشد نظم اداریا در
امراهللا  یحضرت ول ی ات جھاد ده سالھیشان جزئیسطح جھان بود؛ ا در یمل
ھفت  سھ، پنج و ب، فقط دو،یبھ ترت یقبل یغیتبل ینقشھ ھا. كردند یمعرف را

ن یاّول ،نیا. شدند یجھان م ھ ازیا دو ناحیك یود بھ حدو م سال امتداد داشتند
وصول  و ،نقشھ یاجرا یآن، برا گشت و در یم ھیارابود كھ  یجھان ی نقشھ

، یمل یمحفل روحان ، بھ ھرنقاط مختلف جھان آن در یھ یعال بھ اھداف
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. شده بود محّول مشّخص یتیمسئول ،یاختصاص فیوظا ی ودهمحد خارج از
ام، یآن ا از سال بعد ۵٢ یعنیرد كھ امروز، یگ ینظرم انسان در یوقت

 یاجرا ی جھینت نده،یك فزاكھ تحّر ابدی یوجود دارد؛ در م یمحفل مل١٨٢
  ی مخلصھ یمؤمنھ  نفوس ،آن یط كھ یجھاد ؛ه استبود ده سالھ جھاد ھمان
  .جرت كردندھعالم  ی افتاده ربھ نقاط دو ند وفراخوانده شد یاریبس
ارض  در یوقت. اده بودما افت یدل ھا كھ عشق بھ مھاجرت در بود یمدت

كھ نقشھ ده سالھ، در كنفرانس  امراهللا اشاره فرمودند یاقدس بودم، حضرت ول
 دو ل ھریب ، من وآن جا در یوقت ،نیا بنا بر. شد كاگو، مطرح خوھدیش
 ما مًایشان مستقیكھ ا ، انگار»دیقا برویبھ آفر« خانم فرمودندھ یم كھ روحیدیشن
آن ھا مھاجرت  ی ھمھ اّمام، یما قبال مھاجرت كرده بود. مخاطب ساختند را

 در یتوانست بھ راحت یل میكھ ب ییبود؛ جا متحدهاالت یا داخلھ و در خود
ش یت شغلیاوج موفق اكنون او در. كند دایخودش كار پ یتخصص ی نھیزم

 كرد یم كار گلزیا ایالدلفیم فیت یثابت برا بھ عنوان گزارشگر داشت و قرار
 در" یشھرت شو. كرد یم سفر ، گزارش تمام مسابقات یبرا ،میه تھمرا و

ن، یھمچن او. بود یبھ فزون شد، رو یم پخش یون ملیزیتلو كھ از او "پارك
 یورزش یك شوی گر،ید یرسانھ ا ی ن پروژهیچند مشاركت در عالوه بر
ت ین مراحل موفقیھ باال ترب نمانده بود یزیچكھ  كرد یھم اجرا م روزانھ را

  .نداشت یتین ھا اھمیك از ای چیھ اّما. ل شودینا
 ه یبار در وشود  یك مینزد  WCAU ریل بھ مدیروزھا ب ھمان از یكی

 یچاره سخت عصبانیمرد ب. كند یعلت اتخاذ آن صحبت م زین و م خودیمتص
مشكل خواھد  اریش بسیپركردن جا برود او گرد ایگو یل میبھ ب شود و یم
 با ل است ویمختص ب" پارك در" یكھ شو گردد ین متذكرمیاو ھمچن. دبو

بھ ، كردند یم كار مختلفش یشوھا ھ درك یشش نفر پنجاه و یزندگ رفتن او
ل یب یشو سرون با اسپانیزیستگاه تلوین ھا، ایا عالوه بر. دید یمب یآس یسخت

  .شد یم ست محترم شمردهیبا یمكھ  داشت یقرارداد
 اّماقا بود؛ یآفر در وقت ھمانما،  یاقلب ھ. میبود یسردرگم دچار، ما

بلند  خبر یاست كھ ب ییانصاف بھا م خالف اصول عدل ویكرد یم احساس
م بھ یم گرفتیو تصم میمشورت كرد ،نیا بنا بر. م یرا ترك كن آن جا م ویشو

ان یپا در م ویارت كنیھ مباركھ را زیر ادعیسا وح احمد ول روز مدت نوزده
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افتاد كھ  ینم یت اتفاقن مدآ در اگر. میرید بپذیش آیھرچھ پ دت،ن میا
، )م -مشكالت را بر طـرف سازد یعنی( دـدھ رییتغ را ودـموج تیوضع

  .ستیقا نیقصدمان واقعًا رفتن بھ آفر  م كھیشد یمتوجھ م
و  شد ون احضاریزیتلو یویاستود ریل بھ دفتر مدیباتمام نوزده روز،  قبل از
 ون است؛ بایزیتلو یبرا یبزرگ ی دست دادنش فاجعھ گفتھ شد كھ از بھ او

كاركنان شركت . برود تواند ین است، میاو چن ی خواستھ اگر ،نیوجود ا
شد قراردادش  مجبور او اعتصاب كامل زدند وك یبرنامھ، دست بھ  اسپانسر
 توانست از ین برنامھ میالبتھ ا. دیفسخ نما "پارك در" ی برنامھ را با

 یم كوتاه مدت یاردادھاقر كھ معموال استفاده كند شوھا گرید یاسپانسرھا
 یرا برا خود یدگامآ م ویامراهللا تلگراف زد یبھ حضرت ول عًایسر ،ما. بستند

را  ما دـودنـان مایل می بـشیاھ ـالبت ھـآن ك م؛ مگریقا اعالم كردیآفر خدمت در
: كلمھ بود كی یفقط حاو یخ تلگرافـپاس. دـزام كننـاع گرید ییاـھ جـب
  .)م -یجنوب یقایآفر تخت كشور یپا( »)Johannesburg( ژوھانس بورگ«

 كفافبھ مدت دو سال  ،آن جا در استقرار كھ پس از بود قدر آن ما ندازپس ا
 یفكر الزم بود اّما. میاشتند ین بابت نگرانیا ن، ازیا ؛ بنا بربدھدمان را یزندگ

ب ھجده سالھ و یگر بھ ترتیم كھ حاال دیشل بكنیم و یلیبھ حال پسرھا، ب
 م وین اقدام بزرگ مشورت كردیا ه یبار در آن ھابا . ده سالھ شده بودندشانز
ن یبھ صرف ا ستندین مجبور اّمام؛ یكن یل موستنشان بھ خود استقبایم از پیگفت

الزم  كردند، یمرا انتخاب  با ما یاگر ھمراھ. ندیایب ما كھ با ما باشند، ھمراه
 ك مھاجریعنوان  بھ را ن كاریكھ ا باشد ن موضوعیبا علم كامل بھ ا بود

داشت  ازین یلیب اّمارفت؛ یپذت یھ را بھ فوریشل قضیم. دھند یم انجاممتعھد 
ش توانست ترك یكھ نم بود یجوان ترش دخیدلش پ او. كند آن فكر ی باره در

 مینان دادیاطم یلیما بھ ب. بماند متحدهاالت یا م گرفت دریباالخره تصم وكند 
  .شد او تنگ خواھد یبرا دلمان واقعًا م كرد وینش خواھیمأت تجھ ھر از

 و شده ف مبتالیت خفیبھ منانژ یلیب ،رفتنمان از م كھ بعدیبعدھا متوجھ شد
، ) Ray Seidel( دلیس یر دوستمان دكتر و كردهدا یبھ مراقبت پ ازیدًا نیشد
را بھ  اوم؛ یصحبت كرده بود یلیماندن ب رفتن خود و ی باره با او درقبًال كھ 

افتھ ی یبھبود تا كامًالنموده مراقبت  او انواده ازبھ كمك خ و بردهمنزل خود 
 .مطلع كرد یلیب یماریرا از ب دل مایس ن موقع بود كھ دكتریفقط در ا .است
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 م فكریبتوان نسازد؛ تا یشانیرا دچار پر ن بوده كھ مایا او ی فداكارانھ قصد
 اگر نان دادیبھ ما اطم او. میینما ا متمركزـقیآفر غ دریكار تبل را بر خود

قًا مطمئن بود یعمن حال، یو در ع؛ ھ ما خبر دھدب دوباره حال او بد شود فورًا
ھ عھده را بش یت نگھداریمسئولھمچنان  او ف است ویخف یلیب یارـمیكھ ب
ك یبھ عنوان  او ھ یمھارت استادان محبت و توجھ و ل ازیب من و. ردیگ یم

  .میكرد م قلب تشكریصم پزشك، از
 یكشت در آژانسم، یكرد یزیروع بھ برنامھ رقا شیرفتن بھ آفر یبرا یوقت
، )African Sun( كن سانیآفر یبار ی، صاحب كشت)Farrel( فارل یران
 یزایفقط با و یجنوب یقایآفر م كھ كشوریھ شدبعد متوج. میط رزرو كردیبل

م یتوان یم نمیكا ھستیآمر در  یدھد و تا وقت یزه ورود مااج ما بھ یستیتور
كرده  مقّرر آن كشوردولت . میریبگ آن جا یبرا میدااقامت  ی اجازهعًا یسر

 .گردد ھیارا متحدهاالت یا از خارج د ازیبا یین درخواست ھاینبود كھ چ
 حیت را توضیوضع م ویامراهللا تماس گرفت یبا حضرت ول یگرافتلمجددًا 
 اسباب و م ویبرو یجنوب یقایا بھ آفری: میداد ش نھادینھ را پیگز داده، دو

ت ھا یدار با جمعیجھت د یمدت كوتاھ یم و برایبگذار آن جا در مان رالیوسا
از  وم یبرو آن جا، بھ یشرق یقایآفر ل شده دریتازه تشك یمحافل روحان و

م تا با یبمان متحده االتیا در آن قدر ای ؛ ومیبدھ میدااقامت  یتقاضا جا ھمان
ن ماه یچندان ین جریاگفتند،  یكھ م آن طورمان موافقت شود كھ میدااقامت 
ن فرصت ممكن یاّول در« :جواب فرمودند آن حضرت در. دیكش یطول م

كل مبارك یز كھ ھین را یاتیمن ھدا م ویحركت كرد ماھم فورًا ».دیعازم شو
  :خود برداشتم ت فرموده بودند، بایارت عنایھنگام ز

  
ھا است در  یقائیعكس العمل آفرما،  یغیتبل یت ھایت فعالیموفق یابیرزا -١

آن ھا  اگر و ؛ن بازتاب خوب باشد، روش ما خوب بوده استیا اگر. آن برابر
ت یمسئول. میدھ ریید آن را تغیبا و ؛ندھند، روش ما غلط بوده است یپاسخ

محافل  انجامھستند كھ سر یآن ھا كسان. قا استیما تماس با مردم آفر ریخط
 امراهللا را در امور ی اداره و خواھند كرد ن برپایآن سرزم را در ھیروحان

  .دست خواھند گرفت
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قلوبمان بھ  اگر م بودیھان خویچن م ویهللا باشعاشق امرا قتًاید حقیما با -٢
 فرمودند یحضرت عبدالبھا اغلب م. باشد محبت اهللابھ  نیمز یواقع یمعنا
م، ین باشیچن یبھ راست اگر ."باشندمشتعل بھ نار محبت اهللا " دیبا احّبا

را  )م - گر استید یا ھر انسانیقا یاھان آفریمنظور س( آن حضرت فرزندان
 یضرور . مقھورش را م داشت، بخصوص فرزندان مظلوم ویدوست خواھ

  .در قلبمان موج زند یست كھ محبت الھن ایا زین چیتر
ما . جذب خواھد كرد را ھا یقائیروح، آفر قلب و كامل تعصبات اززدودن  -٣
 آن ھا، نھ در با دیبا ،زمان ممكن ھر در. میح دھیترج خود را بر د آن ھایبا

 و یآداب اجتماع بر ی، بلكھ مبتنیعموم ی امكنھ در ایابان یكوچھ و خ
 دیل بایبھ دو دل. میخود، معاشرت كن ی خانھ ، دریو برابر یتساو محض

البتھ (  ت ھستندیاقل آن ھا در ،ن كھیا اّول. میت قائل شویآن ھا ارجح یبرا
را تقدم  ت ھایخواھد اقل یم یامرالھ و )م - قاینھ در آفر و متحدهاالت یدر ا

كھ  ید در نگرشیاكنون با ،ن كھیا دّوم ت قراردھد؛ ویمورد حما و بخشد
 طورھ ب. گردد قرار اھان داشتھ، اعتدال بریم در گذشتھ نسبت بھ سعال

 در فقدان كامل تعصب را: غ امراهللایتبل ین راه برایمؤثرترن است یا ،خالصھ
دادن آن،  انجامبدون وقوف از  را ن كاریكھ ا دیاموزیب و دیعمل نشان دھ

  .دیدھ انجام
  
 بر سوار ١٩۵٣ جون ٢۴رمن، د شل ویل، میذھنمان، ب در شھ ھاین اندیبا ا
زده یس ك سفری پس از. میكرد حركتقا یآفر یكن سان، بھ سویآفر یكشت

سرگرم ، )Cape Town( پ تاونیك یكھ اھال یزمان روزه، درست در
 یستیتور یزایكھ فقط و یحال در و ؛زابت بودندیملكھ ال جشن تولد یبرگزار

كھ در  ھمان گونھھ ك ن بودیقصد ما ا. میشد آن جا م، واردیدست داشت در
 یقایبھ آفر عتریم؛ ھرچھ سریگفتھ بود یافند یتلگرافمان بھ حضرت شوق

 اّما. میینما ھیارا را خود میدااقامت  یتقاضا ایكن كشور از م ویبرو یشرق
 خدا و خواھد یم زیك چیانسان « شود، یمھ ـھ اغلب گفتـك ورـط انـھم
  ».گرید یزیچ

 از بعد روز چند. میژوھانسبورگ شد عازم قطار با از ورود، بعد روز
 د بھ مدت ده روزیبا او ادد دستور دكتر. شد یحملھ قلب ل دچاریورودمان، ب
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، یكاف یبا گرما یجا تنھا و زمستان بود. استراحت كند آرام گرم و ییجا در
ت یك سویبھ  ما و ك اطاق كوچك ماندی شل دریم. ن ھتل شھر بودیتر گران
پس  از یبھ سرعت مقدار یول  بود؛ یدوست داشتن یلیخ ھرچند م كھیرفت

  .دیماند، بلع خواھد یسال باق دو یكیم یكرد یكھ فكرم اندازمان را
 یقایآفراوضاع  ی باره در تا فراھم كرد یفرصت كاف یحت اجبارن استرایا

ستم یس یالیشدت است از .میكن دمان فكریمنزل جدت و یمورمأ و یجنوب
 اه ویس ییجدا یبھ معن ییل نھایتحل م كھ دریوحشت زده شد یض نژادیتبع
 ت ھایودمحد. ینوكر ارباب و ی رابطھ البتھ در بود، مگر گریكدی د ازیسف

 یزیچ خود توانست بھ آشپز ینم یكس یكھ حت بازدارنده بود چنان سخت و
ن یچنم تحت یتوانست یچگونھ م ما. كند یترق یكم و ردیده بگیا بدھد، مبادا ادی

امراهللا  یم اساسیكھ از تعال یعالم انسان وحدت ار، مطابق اصلدشو یطیشرا
م؟ یم دھیتعل یجنوب یقایآفر یدوست داشتنبھ مردم  آن را م ویكن یزندگ است
نھ ی یزم در: كرد مشّخص ازمان راین مورد یزگاه قانونیقمان گریقات دقیتحق
حاكم  ھاپوست  دیسف و ھا ییقایآفر بر روابطن قانو كیفقط  ،مزرعھ در كار

 كنند یك ساختمان زندگی ھم در باند توان یآن ھا نم داشت یم مقّرربود كھ 
م یمتوجھ شد ،نیا بر بنا). م -ھم باشند با ندستتوان یسطح مزرعھ م در یعنی(

  .میكن یداریخرك مزرعھ ی دیشھروند، با انرفتھ شدن بھ عنویپذ از كھ بعد
ر سف یبرا را او حال ،جل تمام شد و پزشک معالیی نقاھت ب دوره یوقت

 یزایو یتقاضا آن جااز  م تایكرد ا پروازیكن یبھ سوص داد، یتشخ مساعد
 زشان، چونیعز ھمسر و یبنان یامراهللا جناب موس یادیا. میبدھ میدااقامت 

 ام اریاخت در كامپاال عازم ارض اقدس بودند؛ منزلشان را در زمان ھماندر 
. دمیگنج ینم پوست در یخوشحال از ،بودم كامپاال در ن كھیا من از. گذاشتند
بودم  آن جا در، ین المللیكنفرانس ب شركت در یكھ برا ش بودیماه پ فقط چند

 كیبھ عنوان  ن باری، این زودیكردم كھ بھ ا یم نمـفكرش راھ اصًال و
  .گردم باز آن جاباره بھ  مھاجر، دو

 امور ی اداره یمن، برا شل ویم ل ویكھ ب داد یبیترت مھاجرت اوگاندا ی لجنھ
شد،  یل میتشك قایآفر یجنوب صحرا ی ھیناح كھ در ییبھا ی ن مدرسھیاّول
كھ  یی، جا)Tilling( نگیلیبھ نام ت ییروستا ن مدرسھ دریا. میبرو آن جابھ 

 Enoch(نگا یلاونوك یامراهللا، جناب ا ی ندهیآ یادیمنزل ا بود مقّرر
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Olinga( موفق بود ارین منطقھ بسیا در غیتبل كار. داشت باشد، قرار .
مھاجرت بھ سمت  ید، چون برایایب آن جانوك نتوانست بھ یمتاسفانھ، ا

 یولت نخجوانیو و ین، علیشین پیكھ مھاجر ییكامرون حركت كرده بود؛ جا
  .كردند یم استقبال او از
ھ ھا، بھ یھمسا از گرید یكینگ، بھ ھمراه یلیت یمحل یخانواده ھا از یكی
 یمدرسھ باق كار كھ از یمدت سھ ھفتھ ا در دادند شنھادیپ و آمدند دن ماید

 یمقدار با بود مدّور ی ك كلبھین منزل یا. میآن ھا استفاده كن ی خانھ بود، از
، تنھا مخزن آب موجود یلك ظرف بزرگ ِگی.  سقف آن یپوشال رو و ین

 حّمام دن،یپختن، نوش جملھ غذا ؛ ازروزمّره جیحوای  رفع ھمھ یبود برا
 ییك تشت لباسشوی، آن در موجود گرید ھ یلیتنھا وس. باس شستنل كردن و

شد،  احساس ورود ھ یلحظ ھمان فقدانش در كھ یاساس مھم و زیك چی. بود
 اعھ باشد؛ سھ مرد، ھركھ خلق الّس لحظھ، انگار چند از بعد اّما. تختخواب بود

 آن ھاھم كھ ھمراه  یزنان و شدند سر، ظاھر یرو ك تختخواب بری كدام با
. كردند یم شان حملیسرھا یرو رااسباب الزم  گرید و بودند، رختخواب ھا

مرتب، بھ ھمراه  بھ نحو خواب را لیوساز، ین دوستان عزیب، ایترت بھ ھر
  .دادند یجا محقر ی آن كلبھ كامل، در یپشھ بندھا
 ی  جنھل. شده بود آمادهما  یورود، برا توالت مناسب قبل از و ییدستشو

كھ  یچالھ ا ھرچندكھ  گفتھ بودنگ یلیت ش بھ دوستان دریپ مھاجرت از
آن ھا  اّما كرده، راحت بوده؛ یآن استفاده م از قبًال ساكن در آن كلبھ خانواده

آخر،  .ساختھ اند یم آمادهد یجد ی ك چالھی كرده و یم ست آن را پریبا یم
 .ندراد كانات عادت داشتھ ون امیشھ بھ بھتریھم ییكایآمر ین خانواده ھایا

 یمیآن دوستان صم ،كھ با خود آورده بودند یل محقریدن وسایپس از چ
ظرافت  گونھ نیبھ ا دانستند ما یمكھ  آن جا از و كلبھ خارج شدند از یھمگ

 ھر یبراك عدد ی - مجزا ی سھ چالھ ك چالھ، بكلھینھ  قبل ؛ ازمیشتھا عادت دا
 ، سھ طرف آن راذّرت ی دهیخشك بلند و یھ ھاساقبا  كرده و حفر -ما از نفر

  .شود استتار تا كامًال پوشانده بودند
 مورد را دیدند، امكانات جدآمده بو آن جابھ  ما لجنھ كھ قبل از یاعضا
محبتشان،  ت ویدرا ، بھ خاطرتوالت ھاسازندگان  داده، از قرار یابیارز
 قسمت بازچون ند كھ خاطرنشان نموده بودز بھ آنان ین. كرده بودند تشكر
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 ،گردد برگزار آن در س ھااست كال است كھ قرار ییبھ طرف جا توالت ھا
 یساقھ ھا از گرید یھم بھ سرعت مقدار یآن دوستان محل. ده شوندپوشان دیبا

خالصھ آن كھ قبل . ھم حل نموده بودند ن مسئلھ رایا كرده و یجمع آور ذّرت
اران ساده و یآن كھ  نیا و از شده بود آماده زیھمھ چ آن جادن ما بھ یرس از

 در. میبرد یم ، لذتكردند یم فیمان تعریات برایجزئبا را  ایقضا یمیصم
كردن  یزندگم یافتھ بودیكھ فرصت  بود زیجان انگیارھیما بس یبرا ،مجموع

امكانات  یوحا ،ن حالیع در و ،اّولدست  ، ساده وییابتدا ین خانھ ایچن در
  .م یتجربھ نمائرا  یكاف
وكھ با ب كھ آب تازه را ییمخزن آب ما، توسط خانم ھا ،زمان الزم ھر در
 كی. شد ی؛ پرمآوردند ی، میلیك مای ھ یفاصل در یرودخانھ ا از زیتم یھا

 و تواند یھم م بدھند او انجام را ن كاریتوانند ا یآن ھا مشل گفت اگر یبارم
. خاطرشان شد بب سرورس یلیم گرفت با آن ھا برود، كھ خین تصمیا بر بنا
تكان  سرش یرو بود؛ چون ظرفس شده یش خیتا پا سر ،گشت باز یوقت اّما

 ت باعث خنده وین وضعیا. ختھ بودیرون ریب شیآب ھا شتریب خورده و
  .بودند زیتم خشك و كھ البتھ خودشان كامًال؛ خانم ھا شد یخوشحال
 از یكیم كھ یھ شدمتوج ك روزی. كردند یما ترجمھ م یبھ نوبت برا سھ نفر
 آن جا عصر روز ھر) Kolonario Oule( ھلاوو یكولونار ین، آقایمترجم

شد،  یل میظھرھا تشك از بعد صبح ھا و چون كالس ھا در. كند یرا ترك م
 یرو از. ن كندیكھ چن بودش راحت تر یبرا اّمابماند؛  شت كھ اوندا یلیدل

 آن ھا گفت او از یكی. رود یم كجا روز م او ھریدیدوستان پرس از یكنجكاو
ش یبھ كارھا و ادت كندیمارش عیب ھمسر تا از رود یان مـمارستیبھ ب
  .دینما یدگیرس
خانواده اش  ھ واّول یكھ آقا دادند بھ ما خبر گریدوستان د از یبعد بعض روز
ھ یھمسا. ندشو یممواجھ  یجّد یمشكالت ، بارندیپذ یم را ییانت بھاید یوقت

را  آن ھاناراحت شده،  دانتخاب كرده بودن یدین جدیھا د كھ آن نیا ھا از
بھ  یفرد ،روند یم یغیتبل ك سفریآن ھا بھ كھ  بار كی. ندكن یت میاذ و آزار
ان فصل زمستانش یبرا یزیچبًا یتقر زند و یم كوچكشان دستبرد ی بارغلھان
 و كنند یمخراب  را آن ھا ی خانھ واریگر، دید یسفر ّیط. گذارد ینم یباق

  .برند ین میب داشتھ اند، ازكھ بھ تن  ییآن ھا جزھ شان را، بیاتمام لباس ھ
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 یوقت. بود یدین ھا امتحانات شدیا ،دین جدیمنمؤ یبرا. مینگران شد یلیخ ما
 و كرد یھمدرد او ل بایگشت، ب مالقات ھمسرش باز ھ ازلاو یآن روز آقا

پاسخ فقط  در .میدھ انجام میتوانست یم یچھ كار ما ،كمك بھ آن ھا یبرا دیپرس
 یم بھ خانھ باز گرید روز گفت وضعشان خوب است وھمسرش ھم چند

 : اضافھ نمود و مھم ھستند یلین امتحانات خیا كرد دیتاك خودش ھم او. گردد
  ».كنھیھ میتصف اون درون ما رو ن چیزیھ كھ خدا بھ وسیلھ ییا«

ك ی. میدیشن زیعز مرد نیا یھا یراجع بھ فداكار یگریداستان د ما ،بعدھا
 ی جلسھدن بھ ـیرس تر زود ھ جھتب شود، او یوس خراب مـكھ اتوب روز
با  ل راین مایچند و ردیگ یمقرض  ز دوستانشدوچرخھ اك یغ، یتبل ی لجنھ
بھ  ھتوانست یمند یگو یرھمكاران مھاجرش بھ او مگید یوقت. زند یم پا، آن
 :دھد ی؛ جواب مب شودیاغ ، آن جلسھ راین ھمھ دوچرخھ سواریا یجا
 یول ،داشتھ باشمدوست  حضرت بھااهللا رو خونھ بمونم و م توـتونست یم«
 ن نفس منقطع ویھم ».بھ آن حضرت خدمت كنم جا بمونم و نتونستم او ینم

 یكھ برا یسسھ اؤ، مین قاره ایئت مشاوریت ھیبھ عضو ،بعدھا ،منجذب
د، ـاد شـجیا یج امرالھـیترو انت وـیراهللا جھت صـان امـیادـیھ ابك ـكم

  .منصوب گشت
ھ، لاو ویجناب كولونار) م -پسرعمو ای ،ا پسرعمھی ،خالھ ا پسری( ییدا پسر
تمام  نشده بود، در ییبھا كھ ھنوز ،)Oloro Epyeru( رویورو اپلاو یآقا

 نیا قبل از، او. سھ ھفتھ، شركت كرد یده براـش یزیھ رـبرنام یاـھ كالس
 یسال ھا ھ، دراّولمثل جناب  مان نمود ویا م اظھاریكنرا ترك  آن جاكھ ما 

ن یا من از ل ویب. انتخاب شد ین قاره ایاورـت مشـأیت ھیبعد، بھ عضو
 یھ ـفیوس شرـنفن یا با ھ،ـیاّولام یا انـھم م كھ ازـیبود وردارـبرخ افتخار
  .آشنا شویم منجذبھ

 یقایآفر در میدامت اقا یرا برا خود یا، تقاضایتخت كنی، پایروبینا در ،ما
 یكنون برا بھ ما گفتھ شد كھ تا افت آن ھایموقع در. میم كرده بودیتسل یجنوب
 ما فقط نوزده روز. نشده است اقامت صادر جوازن سرعت یاكس بھ  چیھ

  .باشد یمھم ی امر نشانھ دیبا ھین قضیا میكرد فكرش خود یپم، كھ یمعطل شد
عازم ، یك كشتی ، بایجنوب یقایبھ آفر راه بازگشت م دریم گرفتیتصم
با دوستان  م ویشو) م -مباوه معروف استیاكنون بھ ز  كھ( یجنوب یایرودز
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، )Christian( سشنیكر )Roberta( روبرتا و )Kenneth( كنتكمان ینزد
النورھادن،  ال ویل زین م؛ ویودبده یا ندیبھ رودز شانزمان رفتن از را كھ آن ھا

 یبھ دستورحضرت ول زیخودشان ن و جلب كردندقا یرا بھ آفر كھ توجھ ما
. میكن داری، دنمودندمھاجرت  یجنوب یقایبعد بھ آفر و ایبھ رودز اّولامراهللا، 

 شل دریم. رسانند یبھ ژوھانسبورگ م نیرا با ماش ما دـھادن ھا گفتن
توجھ آن ھا  مورد یلیخ او. ماند یزدی زیعز و )Sue( ش سویپ ،یروبینا

 در ،كھ ما یت تا زمانین وضعیا و ششان بماندیل بودند پیما و گرفتھ بود قرار
زمان  ی باره در شتریاطالعات ب[. م، ادامھ داشتیشد مستقر یجنوب یقایآفر

 یاه پرتوھایس" ی مقالھ د دریتوان یم ،را یشرق یقایآفر اقامت ما در
 ی ، صفحھ)یسیانگل( دوازدھم جلد ،ییكتاب عالم بھا ، مندرج در"دیخورش

  ].دیی، مالحظھ بفرما٩٢۵
. بود یجنگ یك كشتی، یجنوب یایرودز بھ سفر یرس براقابل دست یتنھا كشت

 یلیشد، خ یم آن مختصر ی نھیجھ ھزینت در كھ سفرمان كوتاه و نیا از
 اّماشد؛  ینم وبمحسل یب ی مھمھ دن جزء اموریگرچھ رقص. میخوشحال بود

 یكیصحبت مرا با  او یا، وقتبعد ھ. میعرشھ رفت یرو ن منظوریبھ ا بار كی
بھ  اون روز« :گفت بلند ید، با صدایشن یھ مین قضیا ی باره دوستان در از

ا، یدر كن یبندر( )Mombassa( مومباسا كھ تموم راه رو، از دینظرم رس
  ».میدیرقص یم می، داشتیجنوب یایتا رودز )م - انھیم یقایواقع در آفر
م، یرا دردست داشت خود میداامت ـاق یھاازه نامھ ـكھ اج یحال ، درسرانجـام
  .میبنا نھ را د خودیم تا خانھ جدیگشت باز یجنوب یقایبھ آفر
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  ورود بھ آفریقای جنوبی -  فصل پنجم
  

نالد ی، رجییبھا م، ھنرمندیما، سھ ھفتھ بعد، وارد ژوھانسبورگ شد یوقت
 واقع او در. بود آن جا مؤمن ساكن در ، تنھا)Reginald Turvey( یترو
آگنس  گرید نفر. داشتند تمام مملكت وجود بود كھ در یانییبھا نفر دو از یكی

آن . كرد یم یزندگ) Durban( دوربان كھ در بود) Agnes Carey( یكار
 ییم بھایبرو آن جاكھ ما بھ  نیا مدت ھا قبل از و بودند یجنوب یقایھا اھل آفر
 اكبر ریجھاد كب م كھ دریبود ینیرن مھاجیمن، نخست شل ویل، میب. شده بودند

 یقایآفر كھ در یم؛ گرچھ زمانیشد یجنوب یقایآفر وارد) م - دھسالھ ینقشھ (
 یاحّبا از گرید یم، تعدادیاقامت خود بود یزایو صدور منتظر یشرق
 فورد، چوم )Harry( یھر ھ ویبھ ،جملھ وستند؛ ازیپ ھم بھ ما ییكایآمر

)Chum( ببا و )Bob( س باالردیدور شان، ویھ ھابچ با لریم )Doris 
Balard .(الدًا ـبع )Al( زـولـمھیوده رـم و )Maude Reimholz( م ـھ
  .وارد شدند

و  بھ حكمت ندشد یم یجنوب یقایآفر وارد ییكاین ھمھ آمریكھ ا نیل ایدل
 آن حضرت، در ه یبھ فرمود. گشت یم باز یافند یحضرت شوق تیھدا

محافل  از یكیھ جھان ب از یقھ امنط اص ھراختص دھسالھ و ھ ینقش یطراح
 ن دویرا ایشده بود؛ ز محّول متحدهاالت یبھ ا یجنوب یقایموجود، آفر ھ ییمل

 ل بودندیشان مایا. داشتند مشابھ یطیشرا یض نژادیلحاظ تبع زا كشور
علت  و نشان دھند كھ متفاوت ھستند یعمل ی با نمونھ یكائیان آمرییبھا

 یشرق یقاین آفریآن حضرت ھمچن. باشند یم ییت كھ بھان اسیتفاوتشان ھم ا
ثابت كنند كھ با  زیانگلستان سپردند تا آن ھا ن یمل یرا بھ محفل روحان

  .استعمارگران فرق دارند
تا  م وینمائ امراهللا ادا یت حضرت ولیرا در تحقق ن سھم خود میما مشتاق بود

 در ینالد ترویرج. یمردك دایپ یخانھ ا ًاعیم كھ سریخوش شانس بود حّدآن 
او . كرد یم یزندگ )Dunbar( ابان دونباریخ متعلق بھ خودش، در یخانھ ا
خانھ  آن كھآنجا از . میاجاره كن منزل را ھمان از یداد بخش شنھادیپ بھ ما

بود؛  ییھم آدم با صفا) م -نالدیمخفف رج(  رج داشت و یادیز یاطاق ھا
شھ یھم و بود یتیباشخصمرد  رج واقعًا. دیرس بھ نظر ینھاد مطلوبشین، پیا

ك كلمھ ی یحت او از ھرگزكنم  ینم فكر. دیرس یم حال بھ نظرو سر شاد
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بود،  شتوان حّد آمد كھ در یش میپ ییكارھا یوقت. ده باشمیت شنیشكا
 Lowell( دوست مشترك ما، لوول جانسون. شد یكمك م ی آمادهبالفاصلھ 
Johnson (وقت شانس  چیكھ ھ یسد تا دوستانینو یم دارد سرگذشت رج را
  .آشنا شوند برجستھ اش اتینداشتھ اند، با خصوص را مالقات او

م، یشد تحّملش میقلب ی حملھ ل ازیب یبھبود یكھ برا ینیل مخارج سنگیبھ دل
 دایپ شھر ی حومھ در یمزرعھ ا. مان مصرف شدیموجود از یادیز قدارم

 از یكین موقع یھم در. مینش را نداشتتوا اّمام، یبخر را م آنیخواست م ویكرد
رد با یگ یم می، تصم)Smits( تزیل اسمیببھ نام  یھاوائر یجزا ساكن یاحّبا

كھ  نیا قبل از اّما. قا مھاجرت كندینداز كرده بود بھ آفرپس اكھ  یدالر ٢۵٠٠
بھ  ردیگ یم میتصم وشود  یم احضار یبھ خدمت سرباز ،ابدیتحقق ش یایرؤ
 Larry( ھاتز یدوست او، لر. سفر كندقا یبھ آفر پولش ،خودش یجا

Hautz(ل ین، بیا ؛ بنا برهارت ارض اقدس بودیوقت، عازم ز ھمان ، در
 ش نھادش را بھ حضورین پیكھ ا شود یل ممتوّس یبھ لر ،كمك یز براتیاسم

ت یھم ھدا و آن حضرت شود یم امـانجن كار یا.  ببردامراهللا یحضرت ول
 بھ عنوانما  ،ن مبلغیدن ایرس با ».دیبدھ رزیل سیبھ ب آن را« :ندیفرما یم

  .میمزرعھ استفاده كرد دیخر یبراآن  از ،نھحسقرض ال
ھ، حسنبھ عنوان قرض الآن  ازھمچنان م، یا سازیمھ ن مبلغ رایم ایتوانست یوقت
ابان یخ ، واقع دریجنوب یقایآفر یمل الفدس ةحظیر ینھ ھاین ھزیمتأ یبرا

سپس محفل . استفاده شد ژوھانسبورگ، ، در)Rustenburg( روستنبرگ
ن یگزیرا جا وجھ ئت سرپرست، آنی، بھ عنوان ھمتحدهاالت یا یمل یروحان
نده، یآ ن مشرق االذكاریزم دیخر یبرا نباریآن، ا اجازه داد كھ از و نمود

جنگ كره بازگشت،  خدمت در از تزیل اسمیب ی، وقتانجامسر. برداشت شود
  .ازگردانده شدب ن پول بھ اویا

  اجاره یگرید بھ كس را م، رج ھم منزل خودیبھ مزرعھ نقل مكان كرد یوقت
جان . آمد داشت، ملك ما قرار كھ در یاضافھ ا ی بھ كلبھسكونت  یبرا و داد
 لندیسواز دوستان كھ مھاجر از گرید یكی، )John Allen( آلن

)Swaziland (ع تریوس را ااطاق ھ از یكیما بود،  ھمانمدر آن وقت  و 
 روشنباز و  ییبھ فضارج،  یكارھا یبرا ییویاستود انآن را، بھ عنو و كرد
 یمنزل اصل م؛ خودمان دریكرد یم یجداگانھ زندگ طورھ ما ب. نمودل یتبد
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ن یھم ،بعدھا. وستیپ یصرف غذا بھ ما م یبرا او یكلبھ، ول ورج ھم در
جنوب  یقایآفر ین ملن كانونشیاّولبدل گشت كھ  یرج بھ سالن یویاستود
  .ل شدیآن تشك در یغرب

، احّبا ریسا خودمان و اّمام؛ یگذاشت )West Wind( ندیاسم مزرعھ را وست و
ن یمربوط بھ ا یزیچ ھر. میگفت یم" مزرعھ"  عاشقانھ، بھ آن فقط ساده و

  .داشت یخاّص ییك درخشش جادویمزرعھ، 
مھاجر،  شش نفر ورج  ژوھانسبورگ، با حضور شھر ین محفل روحانیاّول

 ییبھا رًایكھ اخ یجنوب یقایآفر از تبار یھودید پوست ینفرسف دو ی بھ اضافھ
د پوست، بھ مناسبت ین زوج سفیا. ل شدی، تشك١٩۵۴سال شده بودند؛ در

. كوچك دعوت كردند یھمانم ك جشن ویرا بھ  احّبا، یمانشان بھ امرالھیا
 یھمسرشان اودر امراهللا و یآت یادیا) John Robarts( جناب جان روبارتز

)Audrey( نگیشھرمافك ھم از )Mafeking( یھمانشركت در م یبرا 
رند؛ ین را بھ عھده بگن جشیا ییرایپذ ی نھیدادند ھز ش نھادیپ شدند و وارد
د یمطمئن باش یول ،ممنون یلیخ« جواب گفتند، د دریمن جدمؤ آن دو اّما

كھ  ینامھ ا یھمانم و طول جشن در ».ستین ٢)Kosher( غذامون كوشر
ح شده یآن تصر ھ درده بود، خوانده شد كیامراهللا رس یحضرت ول از رًایاخ

 یھا یبوم ھا، بلكھ فقط یھند و رگھ ھا پوست ھا، دو دیسف دینبا بود ما
ھا  ھمانلھذا  است و ن متعلق بھ آن ھایآن سرزم رای؛ زمیكنغ یتبل را ییقایآفر
ن یا زا بعد. باشند یام الھیرندگان پیگ نیدارند كھ نخست آن را یستگیشا
 كمك بھ آن یبرا یعدم فرصت كاف. میدیند گریرا د داران خودھمان، میھمانم

 یدستورالعمل ھا اب توأم؛ حاصل كنند یامرالھ از یق تریھا تا درك عم
ن یكھ تحت قوان را ن افرادیست ایبا یامراهللا، م یحضرت ول واصل از طرف

بزرگ شده بودند،  )م -یض نژادیبر تبع یمبتن یاسینظام س( دیسخت آپارتا
  .كرده باشد مخمود مغلوب و

غ یتبل ل ازـد قبـیبا دـندوده بوـرمـف رـن امـیھم چن ،امراهللا یحضرت ول
مسائل  ریدرگ حّد ش ازیآن ھا ب اگر. میق كنیآن ھا تحق ه یبار در ،ھا یقائیآفر
 كنند؛ و یما جاسوس ه یبار رد بودند، ممكن بودمی  یاسیس ورـام ای یسائیكل

                                                
ام یمر یكشنرید -شود یھ و صرف میتھ یھودی ین شرعیكھ مطابق رسوم و قوان ییغذا ٢

  وبستر
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 رفتار یض نژادیتبع یوه یش از متفاوت ،آن ھا با ما شد كھ یوم مـمعل رـاگ
 از شھیھم یبرا ای م ویفتیبھ زندان ب ایشده،  ریم، احتمال داشت دستگیكرد یم

  .میاخراج شو كشور
 دایپ یكار )SABC( یجنوب یقایآفر یویشركت راد ل دریكھ ب آن جا از

ان یآشنا م بایشد یم م كھ مجبوریگرفت یم قرار یطیشرا در یاھكرد، ما گ
 در كھ ١٩۵٠ی دھھ در. میساز برقرار یعتصّن ین پوست خود، روابطیرنگ
 ویبھ راد ل اوین دلیامده بود؛ بھ ھمین جا ون بھ آنیزیتلو م ھنوزیقا بودیآفر

 از را" رزیس ن مردیا" خود، موسوم بھ  ییكایآمر یشو ھمان برگشت و
انوس یاق از«گفت  یل میكھ ب طور ا آنی ساحل تا ساحل و رگرفت كھ ازس

 یت بعضین شغل، مستلزم رعایا. شد یده مـیشن »ھند انوسیاطلس تا اق
ال، ـن حیع در. ان بودـد پوستـیسف ریاـس با یط اجتماعـرواب و یط كاریشرا
ن م؛ چویكرد یاجتناب م مانھ با آن ھایروابط صم یبرقرار ست ازیبا یم

ا ھم كھ ـم و شـوند یوبـجن یاـقیآفر ـای علت سفـرمـان بـھیجو ودـن بـممك
 اریاط بسیم با احتیبود مجبور ،بیتن تریبد. مـیم دروغ بگوئیتوانست ینم

  .میكنمعاشرت  وحركت 
 ل ویب ، توسط خود"رزیس ن مردیا" ھ یوط بھ برنامـمطالب مرب ی ھمھ
ال ـك سی از كھ بعد) م -رزیام سیلیوپسر جناب ( وریل جونیھم بھ كمك ب یگاھ

 او خود از بھتر یلیل، بیبھ قول ب. (شد یھ میود؛ تھـوستھ بی، بھ ما پیجدائ
متون  ی د، ھمھبو یدولت SABC یویكھ راد آن جا از.) نوشت یمطلب م

 را یل برنامھ ایبعد، ب. شد یل میتحو ران آنیبھ مد ست سھ ماه زودتریبا یم
كرد  ید، فقط در چند روز ضبط میكش یاه طول مبش سھ میكھ مراحل تصو

ن یا. كرد یحركت م یغیسفر تبل یشد، برا یكھ كارش تمام م نیا بھ محض و
ن یكرد؛ بلكھ بھ ا ین میمتأ را ما ی روزمّره ریپن نھ فقط نان و كار، ی نحوه
 ت تام برخورداریولاو مان ازی، ھمواره برایامرالھ ھم بود كھ كار یمعن
 مورد نظر ی ن مسئلھیتر مـھ مھـشیھم یج امرالھیروـو ت غیتبل ،یآر .است

  .بود رزیس لیب
تا ما  دیك سال طول كشیبا یامراهللا، تقر یحضرت ول ی ژهیات ویبھ علت ھدا

ست یبا یم جا كھ از آن. میغ كنیژوھانسبورگ تبل را در ن نفریاّولم یتوانست
مزرعھ نشود؛  ان درمیان نژادیجلسات م ھمتوج یكس ب می بودیمقمرا یلیخ
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ھم بھ عنوان  و ك آشپزیبھ گسترشمان، ھم بھ عنوان  رو ی خانواد یمن برا
 از گرید ن نفریرج، چند خودمان و عالوه بر. كردم یت میك خانھ دار، فعالی

جا وارد  اقامت بھ آن ی، برا)Fred Schechter( جملھ فرد شچر از ،احّبا
 دركھ  شود دایمطمئن پ یفرد كردم ھرچھ زودتر یمن دعا م. شده بودند

  .بھ من كمك كندكارھا 
م چھ یدیپرس  او از. منزلمان نشستھ بود در یم كھ جلویدیرا د یزن ك روزی
 و ،است )Florence Marumo( گفت اسمش فلورنس مارومو. خواھد یم

 ازین او. بزرگشان كند، ترك كرده است دیرا با سھ تا بچھ كھ با شوھرش او
كھ  یتید؛ وضعینما یھم نگھدار آن ھا كھ بتواند از ردیبگ ارك ییجا داشت در
 یشیآزما طورھ ب را او .نداشت یسازگار شھرسطح  در موجود یبا كارھا

  .میاستخدام كرد
 بھ زبان سھ سوتومباركھ  آثار ی ترجمھ وقت، در آن نگ كھ دریآندره موفك

)(Sesothoك وقت یزن  م كھ آنیداد مراقب باش كرد؛ تذكر ی، بھ ما كمك م
 یم مزارع كار كھ در گریزنان د از یاریخالف بس بر او. جاسوس نباشد
ك ی. كرد یصحبت م یراھم بھ خوب یسیزبان انگل و ل كرده بودیكردند؛ تحص

 نتوانست بفھمد آن مرد یول ؛آشپزخانھ نشستھ است كھ در دیآندره را د ھم بار
را بھ  ییھ بھایداشت ادع او. كند یما چھ م ی آشپزخانھ زیم اه پوست سریس

  .كرد یترجمھ م زبان سھ سوتو
دارد  دـنیبب دیـكشك رـسه، دـك شیزدـن ھ اوـبورد و ایت نـاقـط ك روزیباالخره 
 از یبعض خواد یدلم م یلیخ ،یوا«  :گفت یلحظات از بعدو سد؛ ینو یچھ م
من  بعد ».یتون ینم تو« :گفت یترشروئ یآندره با كم ».داشتھ باشم رو ااون

 باھاش چكار ست، اودعا ی ك كتابچھین فقط یآندره، ا« :گفتم مداخلھ كردم و
 از یجزئ ستتوان یھ ھم مین قضید كھ اـیرم رسـبھ نظ »تونھ بكنھ؟ یم

 یكیآندره  ».ورداره شویكی بذار « :بھ آندره گفتم و باشد ش اویھ ی آزمابرنام
 آخر تا اّول از و یبر یم نو بھ خونھ او« :گفت و  داد را بھ او كتابچھ ھا از
 فردا و ید ینمنشون  ھم سك چیبھ ھ و یذار یممتكا  ریزبعد . یخون یم

بعد م ین ك ماه وی حدود در و كرد را ن كاریھم او ».یاریمخودت  صبح با
از او  م ویردـدام كـام وقت استخـتم یرا برا او ن،یبعد از ا. شد ییبھا
  .كندمكان  ش بھ مزرعھ نقلیاـچھ ھبا بم یواستـخ
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كرد،  یم كار متحدهاالت یا یكنسولگر ھ درـك س باالردیدور ،ن اوانیا در
 از یقائیفر آ یمدارس محل از یكی. بھ دست آورد یخوب یغیت تبلیك موقعی

بھ  ،یساعات منظم یكھ بتواند ط ك نفریدا كردن یپ یبرا یكنسولگر اریدست
ن دانش یاغلب ا. وداد بدھد، كمك خواستھ بی یو كاردست شاگردانش ھنر

گر، بھ ید ینواح ن مدرسھ، ازیا درس خواندن در یآموزان، فقط برا
 ساعات از نھ بعدو داشتند،  یائـنھ آشن شھر در و ژوھانسبورگ آمده بودند

 آموزش بھ آن ھا یبرا احّبا شنھاد كردیس پیدور. كردند یم یتیفعال یدرس
 ، اعم ازیآموزش ختلفم یكارھا از یكی یكس ھر  جھ،یدر نت .كمك كنند

تقبل  گر راید یت ھایفعال یاریبس و ی، بافتنی، قالب بافیش، سخنرانینما
م كھ یبرداشت دست بھ دعا. م ما با مردم بودیمستق ن برخوردیاّول ،نیا. كرد
  .میغ كنیرا تبل ین راه كسیا م ازیبتوان

مورد  ودختران جوان، متوجھ شد ا زا یكیگرفتن  نظر ریز س بایباالخره دور
ن یا یبرا .ابالغ كلمھ شود موافقت كرد بھ او یاعتماد است ومحفل روحان

 ن دانش آموزی، بھ ا)] Winckler( نكلریبعد ھا و[ھ فوردیبھ س ویكار، دور
خانواده اش، با  دارید یرا برا كشنبھ، اویك ی ظھر از شنھاد كردند بعدیپ

 امر ، راه در فتندم گریتصم و ببرند) Rustebburg( ن بھ راستنبرگیماش
ال ـرصت استقبـن فیا از یوشحالـوان با خـزن ج. دـابالغ كنن بھ او را یالھ
  .بھ دنبالش بروند، ساعت ده صبح آن ھا شود یم قرار و كند یم

 یھ با نگرانیبھ س ویدوركشنبھ، ی ساعت ده صبح روز ھمان درست در
 با گذشتن از. ستآن زن جوان ا ناشناس ھم منتظر ك مردی شوند یمتوجھ م

 و آورد نخواھد بھ وجود یمشكل زین او لمھ بھابالغ ك كنند یم احساس او كنار
ام یلیو ،بین ترتیبھ ا. درست بود آن ھاص یتشخ. ن كنندیچن رندیگ یم میتصم
 تأیت ھیعضو تا ،بعدھا و دیگرو یبھ امرالھ )William Masehla( ماسال
  .ش رفتیپ زین یقاره ا نیمشاور

دوستان  از یكی. بود اطراف مزرعھ متمركز در ،ما یغیلتب یت ھایلفعا شتریب
خص ش یوقت ن داشت ویك ماشی، )Bothana Pokane( بوتانا پوكانھبھ نام 
 یبرا و كرد یم سوار را شنبھ اوسھ  ، عصرافتی یم را یاعتماد مورد

. آورد ی، بھ مزرعھ میھفتگ یغیتبل ی جلسھ شركت در صرف شام و
درست كند كھ بدون توجھ بھ تعداد  ریش پذیافزا ییداشت غذا فلورانس مھارت
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 ان چندھمانم م تعدادیدانست ینم وقت چیما ھ. كرد یم رین، ھمھ را سیحاضر
بھ صحبت  و شد یم اضرشام ح زیم شھ سریل ھمیب. ممكن است باشند نفر
جلسات . گشت یر میدا یغیت تبلیام ھم بش از بعد. پرداخت یم یغیتبل یھا
  .شد یم مزرعھ برگزار در زین یامر یجشن ھا و نوزده روزه تافایض
كھ بھ  بار كی. بود یغ پرحرارتبّلن، ُمدوستا از گرید یكی، )Imp( مپیا

 ستگاه پمپ گازیك ایدر  م،یگشت یم بھ خانھ باز ك شوی یاجرا از ،ھمراه او
 راندم و یمل را یمن اتومب. میداشت، توقف كرد مزرعھ قرار یكینزد كھ در

نداشت،  را زدن او حال كنار یشدت خستگ كھ از ،لیب یبازو بھمپ ھم یا
 كرد یل سعیب كرد؛ ن را پریماش باك، ییقایآفر رـكارگ یوقت. بود ھ كـردهیتك
د پوست ھا یمن با سف« :آن مرد، وحشت زده گفت اّماد؛ ـصحبت كن او با

  ».دارمن یحرف
 سرش را و كرد جور و مپ ناگھان خودش را جمعین صحبت، ایا ریتحت تاث

، )Gene( ژنھ یعنیكرد؛  یمسئلھ فرق م ن باریا. رون آوردیپنجره ب از
 قبل از. نداشت یاه پوست مشكلیك سیمورد حرف زدن با  پمپ، در كارگر

و  میكرد یم یژنھ گفت كھ ما كجا زندگ مپ بھیم، ایترك كن را آن جان كھ یا
ت ما بھ مزرعھ امالق یبرا یا عده، ظھر كشنبھ بعد ازی كھ ھر دـش اد آوری
محكم جواب  یلیژنھ خ اّما. میشو یخوشحال م زین آمدن او گفت از و ندیآ یم
  ».روم ید پوست ھا نمیمن بھ خانھ سف« :داد

م یكرد یم یسعم، یداشت یتوقف آن پمپ گاز وقت در ان، ما ھرین جریا بعد از
 ،نیا با وجود. كرد یم یریما كناره گ ھمچنان از او اّما م؛یریبا ژنھ گرم بگ

، قدم منزلمان یه جلوجاّد م كھ داشت ازیدید ژنھ را ،كشنبھ ھای از یكیدر 
. داھش را كج كرر ژنھ فورًا اّما، رفت ل بھ استقبال اویب. آمد یزنان باال م

بھ دعوت او، ژنھ ھم  و برد خود ھمراه مپ رایبھ خانھ بازگشت و ا ًاعیسرل یب
آمده  كشنبھ ھا، گردیمنظم  ی جلسھ یبرا ن روزآ وست كھ دریپ یبھ كسان
 ھم عاقبت و شد یغیت تبلیب یمیدا حاضران از یكی زیژنھ ن، آن بعد از. بودند

  .اقبال نمود یبھ امرالھ
 كنار ف كرد، ژنھ كھ دریت خنده دار تعریك حكایل یكھ ب نیا ك روز، بعد ازی
ن یا بالفاصلھ از اّمازد؛  انھ اوـش یرو یوخـم شـنشستھ بود، بھ رس او
 یبا وجنات و شد ، شرمندهاست ادبانھ یب اریبس كرد یم تصّورركت كھ ـح
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ژنھ، « :گفت پرمحبت یل با لبخندیب. خ زدیش یجا سر ،دلھره و تأّسف پراز
 ین شوخیا ژنھ كھ از ».ھا یستین یخجالت یداد یھم كھ نشون م ھاقدر آن تو

 یھ نشون مك قدر ھم آن توخوب، « :افت، جواب دادی باز را آرامش خود
  ».یستید پوست نیسف یداد

 قبًال. آمدند یدن مزرعھ میقا بھ دیممالك مختلف آفر از یادیز نفوس
ل خواھد یتشك گرین سال دیچند یمل یكھ محفل روحان ن بودیا مان برتصّور
كھ  یمنطقھ ا یامراهللا اعالن فرمودند محفل روحان یحضرت ول اّماشد؛ 
 ورگ مستقرـآن در ژوھانسب زـمرك رفت وـگ یم رـب در زده مملكت راـپان
ن یآن حضرت ھمچن. شد یمل یھجده ماه تشك ظرف ستیبا یم، گشت یم

ژوھانسبورگ شھر  رون ازیل بیزده مایكھ مزرعھ س نیا با اجازه فرمودند
شان ین ھدف، ایوصول بھ ا یبرا. دیبھ حساب آ آن شھر از یبخشقرارداشت، 

كھ  را یقائیآفر یه نفوس مستعّد از یشتریداد ھرچھ بـعكھ ت دـت نمودنیھدا
 یغ نموده، بھ محل ھایتبل را آن ھا و م یم بھ مزرعھ دعوت كنیشناخت یم

آن  از. ندیابالغ نما زیگران نیبھ د آموختھ اند م تا آنچھ رایعودت دھشان خود
ھم  را یزیم چیخواست ینم م ویآگاه نبود ن افرادیعمق عرفان ا از ،كھ ما جا
. میب دادیك آزمون كوچك ترتی، یمبتد رـھ یم، برایكن رارـتك مورد یب

ش یپ ماه را كھ چند )Genevieve Coy( یو كویرا جنو نظر م موردـیمفاھ
 آزمون ھم بھ طرح سؤاالت با وا من و، بعد رفت وـرگـنظ د، درـگذران ما

  .میاقدام كرد
 یبھ چھ معن یمھ بھائكل« :بود مثل یاساس ین آزمون شامل اسئلھ ایاّول

حضرت «ا ی و »ت؟اس یانت بھائید ان گذاریبن یچھ كس« ای ،»است؟
 یفرد ھر. شد یم ج مشكل تریسؤال ھا بھ تدر. »؟ھستند یچھ كس ءعبدالبھا

 ی شروع دوره ی نقطھ جا ھمانشد،  یكھ متوقف م یسؤال ھر یرو
 كرد یم یرا صرفھ جوئ یادیوقت ز، ن روشیا. بود او یبرا یبعد یآموزش
  .ھم كارآمد بود اریو بس

 یبرا ییآمدند؛ جا یم گریممالك د از یدور، حت یھا راه ان كھ ازین مبتدیا
 زین یقانون كشور. بود ار دوریبس شھر مزرعھ ھم از و اج داشتندیاقامت احت

ن مشكل یا. ك سقف ممنوع كرده بودی ریز در دان رایسف اھان ویس یستیزھم
  .شد یطرف م ست بریبا یكھ م ما بودراه  سر بر گرید یمانع
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 در و شد یژوھانسبورگ برگزارم كھ در ییروستا یشگاه ملیبھ نما بار كی
ك جفت خرگوش ی م وید، رفتیرس یگوناگون بھ فروش م یزھایانواع چ ،آن
 نرم و پشمالو یآن ھا پوست. میدیخر نوع درشت، ال، ازین چیماده چ و نر
كوچك و  یالین چیآن نوع چ ن ھا ازیا. (نددیخواب یبغل ھم م یتو و اشتندد

 ما.) دارد، نبودند را دّوممقام  ایدن لحاظ ارزش در كھ پوستش از یفیظر
 درست از ز خرگوش ھایرت انگیح یقدرت بارور ی م افسانھیبود دواریام

  .ھم شد طور نید وھمیایب آب در
 خرگوش ھا، و یزركشاو لیوساجادادن  یبرا ك اطاق كوچك، ظاھرًای

. آن ساكن شدند در ییقایآفر ان مذكریمبتد از نفر چھار عمًال اّماساختھ شد؛ 
 یزیرون چیب از یم كھ قابل سكونت باشد؛ ولیمرتب كرد یداخل آن را طور

  .دیرس ینم ، بھ نظریكشاورز محقر یبارك انی جز
 كھ سھ قسمت مجزا بود بزرگ ھم موجود یلیخ یك مرغداریداخل ملك ما 

 یبرا را آن قسمت ھا از یكی. آن كرد یاقدام بھ بازساز نجان آل. داشت
فلورنس  یاطاق، برا تا بھ صورت دو را گریقسمت د دو گذاشت و جوجھ ھا
 در ھم با او یخانم مبتد نفر كھ البتھ دو كرد یش بازسازیبچھ ھا و مارومو

منظم  ھ یك مدرسیم یتوانست ب، ماین ترتیبھ ا. ك بودندین اطاق ھا شریا
  .میكن زن، برپا یمبتد دو و مرد یبتدم چھار نھ باساال

بھ كتاب  ھم یعقب یاطاق ھا از یكی. شد یل میمنزل خودمان تشك كالس در
ھا خواستھ شده  یمبتد از. افتیاه اختصاص یتختھ س ر ویلوازم التحر و ھا
درب سالن، پنج عدد  ھر كنار در. شوند كالس حاضر سر رلباس كا با بود
كھ  گذاشتھ و بھ ھمھ آموزش داده شده بود ریگردگ شن كش و ل ویب یتعداد
 شن كش ھا ل ھا ویببھ ده شد؛ مردھا فورا یجاده د در ین ناشناسیماش اگر

بھ  و بردارند را رھایھم گردگ زن ھا و مشغول شوند بھ كار و بچسبند
م، یبود آن جا دركھ  ییتمام سال ھا دراّما بھ لطف خدا، . بپردازند یزكاریتم
ن مسئلھ ـیا اـواجھھ بـم یبرا را شھ خودیھم ما ینشد؛ ول وارد یبھ ایچ غریھ

  .میداشت ینگھ م آماده
ارت ارض اقدس، بھ یز از ، بعد)Audry Robarts( روبارتز یاودر جان و
مطمئن  را امراهللا آن ھا یكھ حضرت ول آوردند خبر و گشتند باز قایآفر
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ل یب .نموده اند »انت خودیص ت ومحاط بھ محب مزرعھ را«كھ  فرموده بودند
  .محفوظ است یگزند ھر كند، از یم مزرعھ كار در یوقت معتقد بودًا واقع

مبتال كند؛  یب وارد می، كھ بھ كبد آسjaundice یماریبھ ب یجوان ل دریب
سخت  را كھ او ف كرده بودیبدنش را ضع یمنیستم ایس یمارین بیا. شده بود

ع یت شایخالل جنگ، ھپات در. داد یم قرار یسرمعرض انواع امراض ُم در
ان یسر گریمختلف د یھا یماریانواع ب و ایشھ ماالریھم زین قایآفر در و بود

منزل خارج شده  مختلف از یكارھا یما برا ی كھ ھمھ ك روزی. داشت
بھ رختخواب پناه برده  خانھ مانده و ، درو تب آلود ل بھ حالت نزاریم؛ بیبود
واقع در ( یراك یبھ تب معروف كوه ھا ،قایآفر در او ركھ چطو نیا[ .بود
ناگھان  ].مانده است یباق ك رازی مبتال شده بود؛ ھنوز )م -یجنوب یكایآمر
آن ھا . رسد یم بھ گوش او) مار -مار :یبھ معن( » نوكا -نوكا«اد یفر

داخل  گفتھ اند مار یم و زده یغ میمھ جیكھ سراس بوده اند یقائیكارگران آفر
ن یا یمشكل اصل. بلعدب را جوجھ ھا ی ھمھ است كھ االن و ،رفتھ یغدانمر

ھا  یقائیشد؛ آفر یمزرعھ م وارد) كبرا مار یعنی( rinkhalsك ی بود كھ اگر
ھم  حتمًا و كشتھ شود كھ مار نیا مگر ،زدند ینم یچ كاریدست بھ ھ رگید

رختخواب  از بوده یبیترت ل بھ ھریب. دیایانتقام ن یتا جفتش برا دفن گردد
 ین مقاصد نگھداریھم یكھ فقط برا را خود ٢٢بریتفنگ كال و دیآ یرون میب
قد  او یجلو مار. رود یم یرغدارـم ی ھـبھ محوط ارد ود ید؛ برمـش یم
 سوختھ، در یتب مشدت  ل كھ ازیب. كند یم باز كامًال دھانش را و كشد یم
سھ تا  آن را كند، سر یم نگاه بھ مار یوقت و شود یم جادیش اختالل اینائیب
حت ینص و رسد یم بھ دادش یدوران كودك یآموزش ھا خوشبختانھ. ندیب یم

ھ ی و دعوات شد یبا كس و یھ وقت مست كردیاگھ « :كھ دیآ یادش میبھ  پدر
 سر او ،بین ترتیبھ ا ».بزن یوسط بھ نفر مشتت رو ،یدیسھ تا د رو نفر

  .خورد یرش بھ ھدف میت لین دلیبھ ھم و ردیگ ینشانھ م را یوسط
بھ مزرعھ  گرید كباریرامش آ و شود یبھ سرعت بھ خاك سپرده م مار سپس
ما بھ خانھ  یوقت. كند یم مراجعت ل ھم بھ رختخواب خودیب و گردد یم باز
 افتھ بودی بھبود قدر آن م، اویسؤال كرد ظھر از اوضاع بعد از م وـیگشت باز

وحشت  یعكس العمل ھا از و ف كندیرـتع ما یراـب جانیبا ھ ان راـكھ داست
  .ما لذت ببرد آلود
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  بھ ما می پیوندند )Keith Quigley( كیث كویگلی باب و -  فصل ششم
  

 یقایما وارد آفر بعد از یث، كمیھمسرش ك و یگلیزما باب كویدوستان عز
 آن كھ ش ازیواقع پ شود، در ییل بھایكھ ب نیا باب قبل از ل ویب. شدند یجنوب
ل یبود كھ ب یزمان آن در بودند؛ و شده م، باھم آشنایازدواج كن گریكدی اب ما
 منعقد) Louhelen( لوھلن ییبھا ھ یكھ در مدرس یشركت در جلسھ ا یبرا
 و یھنر یكارھا ریدرگ دو كھ ھر ،ان آن ھایم. وستیپ یشد، بھ من م یم

پرداختند؛  یونیزیتلو یت ھایبھ فعال دو ھم ھر بعد و بودند یشیو نما یوئیراد
ز، ین قایآفر در. آمده بود وجودھ ب یمستحكم ی دوستانھ  زمان روابط ھمان از

ل یب ، با من ویشغل امور وھم در یامر یت ھایفعال ث اغلب، ھم دریك باب و
  .داشتند یكینزد یھمكار

ل، بھ یاسرائ كن مقدسھ دراامارت یز یبرا ق كردیتشو را ھا یگلیل، كویب
بھ  امراهللا یحضرت ول آن جا در. رفتندیآن ھاھم پذ و كنند ارض اقدس سفر

 یم خوبیچون ت...كنند یگر ھمكاریكدی با دیبا...« لیب و كھ او ندیفرما یباب م
زه شكل تا یھمكار تا نبود ازین نیا از باالتر یقیوتش ».دھند یل میرا تشك

 ن وینو یكارھم؛ م بخشدیتحكرا  )در آفریقای جنوبی( آن ھا ی فتھگر
  .افتیان یمرگ باب پا كھ فقط با یداممست
محبتشان  و یرلندیراث مشترك فرھنگ ایكردند، م یم آن ھا با ھم كار یوقت

 یشوخ طبع ت ویآن ھا با آن خالق. ان بودینمارفتارشان  در ، كامًالیبھ امرالھ
جھت  ، دریفرصت وت یوضع ق امكانات ھریدرك دق از ھرگزكھ داشتند؛ 

  .ماندند ینم ، بازیبھ امرالھ شتریھ خدمت بب احّباب یترغ ق ویتشو
مھاجرت بھ  قبل از ل ویدواج باز از بعد( آن ھا ین برنامھ ھایاّول از یكی

 ،ن آقایا. "عدالت یآقا"بود بھ نام  یوئیراد یك شوی ھیارا، )م - قایآفر
ك مشكل را با كاربرد اصول یبرنامھ،  طول ھر كھ در بود یالیخ یتیشخص
شوخ  از آن ھا بھ وفور یدو كھ ھر ییآن جا از. كرد یمفصل  حل و یامر
 یشوخ یشھ مقداریھم یعیطب بودند، بھ طور برخوردار یرلندیجذاب ا یطبع
 ین سریا یلواكیم شھر یمحل ھ یروزنامك بار، ی. كردند یكارشان م یچاشن

 ین شویبھتر« ؛شد یم یمعرف ییال بھایك سریوان ، كھ بھ عنرا برنامھ ھا
 افھ نموداض و ف كردیتوص »آمد یانت بھ اجرا درمیك دینام  ھ بھك ییویراد
  ».است دمساز یشوخ حّسن با یك دیم یشنو یماست كھ  ن باریاّولن یا«
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، یبنان یامراهللا، جناب موس یادی، توسط ا١٩۵۴سال  دو، در باب، ھر ل ویب
ھ منطق از ییس جزیمور ه یریجز. ت معاونت انتخاب شدندأیت ھیبھ عضو

بھ آن  یوبجن یقایآفر در منازل خود از كھ مرتبًا ت آن ھا بودیمورما ی
 ھر ق دریتازه تصد نفر یست تا سیكارشان ب ھ یجینت. زدند یم ره سریجز

ل یب زمان حضور ، در)Poova murday( یمورد پوا ی بھ گفتھ. روستا بود
  .شد آغاز" اقبال افواج" س بود كھیمور باب در و
محفل  دكوش یمس یمور ه یریزج یمحل یجامعھ ھا از یكیاوان،  ھمان در

آن  یست تقاضایبا یكھ م یس اداره ایرئ اّمابھ ثبت برساند؛  را خود یروحان
 یتقاضا ،یل تعصب مذھبیو بھ دل هك فرد مسلمان بودی، كرده یم دییأت ھا را
 ت ویحیجملھ اسالم و مس از ان،یآن زمان اغلب اد در. دینما یم را رّد آن ھا
 بھ باب و یسیمور یاحّبا. س رواج داشتیمور ، دریبت پرست ه یویش یحت
آن ھا . مشكل را حل كنندكرده،  ص صحبتشخآن  با تا شوند یمل متوسل یب

 س رایرئ ، نظر"یخوش زبان"ا ب و خود یرلندیت ایجذاب استفاده ازھم با 
، نیاعالوه بر . ردیگ یم انجاممحفل  یثبت رسم ،الفاصلھب و دننك یم مساعد

 یبرا زین یك دوست واقعی، ندینما یآن مرد م كھ آن ھا نثار یمحبتبھ سبب 
  .بھ دست آوردند یامرالھ

مالقات  یبرا باب ل ویبار ب كیمثال،  یبرا. شھ ھم موفق نبودندیآن ھا ھم اّما
داشتند محل  صد، كھ ق)Reunion( ونیرن ه یریجز از ینیبا مھاجر

 را آن ھا كردند یسع و پ تاون رفتندیرا ترك كنند، بھ ك مھاجرت خود
عاقبت آن . موفق نشدند اّمابمانند؛  یباق خود یپست مھاجرت در ندیب نمایترغ

  .ز كناره گرفتندیمبارك ن امر را ترك كردند، بلكھ از ھا نھ تنھا پست خود
 لندین سوازیجان آلن، مھاجر ه یخوانواد از یدعوتنامھ ا دفعھ كی
)Swaziland( ،غ یتبل یخواست برا یآن ھا م كھ از دیل رسیب وباب  یبرا

آن بھ  آن ھا در یدو كھ ھر ییمحل ھا از یكی، آن جا در. بروند آن جابھ 
 بوده یرستانیك دبیكرده اند؛  یش اجرا میھم نما یو گاھپرداختھ  یم صحبت
ش یل عروسك ھایب. شده است یم گفتگو )Zulu( بھ زبان زولو ،آن كھ در

جعبھ  از ن عروسك رایاّول یوقت ش ھایاز نما یكیدر . ه بودبرد راھم با خود
 یعنیدانستھ،  یم یان زولوئـزببھ ھ ـرا ك یھ اـآورد، تنھا جمل یرون میب

  .كند یمرا ادا "  "Muka oka shlokaعبارت 
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 كھ قبًال ییبچھ ھا ندیب یم یوقت دانستھ و ینم ن جملھ رایا یل معنیسفانھ بأمت
 یدست ھا یحت و شوند یقطع نشده بود، ناگھان ساكت م و  قھقھھ اشان لبخند
 كشان دریج ش اصطالحًایان نمایتا پا و رندیگ یشان میدھان ھا یجلو را خود
كھ  دیگو یبھ او م نفر كیبعد  روز فقط چند. شود یمتعجب م یلید؛ خیآ ینم

  ».دیبچھ ھا نخند«: عروسكش گفتھ آن روز
 یم در كھ بھ اجرا یشینماسبت بھ مند، فقدان عكس العمل نك ھنری یبرا

باب  ل ویبن یھمچن. است تأسف بار اری، بسباشد یفكاھ آورد؛ بخصوص اگر
 اّما. شوند یمناراحت  یلی؛ خدیآ یش میبچھ ھا پ یكھ برا یاھمسوء تف از

ب ن ترتیی؛ بھ اكھ جبران مافات كنند گردد یا میمھ شانیبرا یگریفرصت د
، ن باریا و؛ ندینما سفر آن جاد مجددًا بھ یآ یآن ھا دعوت بھ عمل م از كھ
 ھم ھنرمندھا و بچھ ھا و زنند ینمحرف  یبھ زبان زولوئ گرعروسك ھاید

  .برند یان میبھ پا ش راینماان یجرخندان  و شاد
 در) MahalesHoek( ھم بھ مھالس ھوك ل بایب باب و گرید بار كی

 یگفتھ م )Lesotho( كھ اكنون لسوتو یی، جا)Basutoland( باسوتولند
 ك وانت كھ دری شان درلیوساگذاشتن  یبرا یصبح وقت ك روزی. شود؛ رفتند

 كنار كھ در نفر كیروند؛  یرون میابان شلوغ پارك شده بوده، بیك خی ارـكن
ال سؤ آن ھا ه یبار در و شود یموجھ عروسك ھا ـده، متوـاده بـستیآن ھا ا

روسك ھا ـع از تا دو اـن ھیا( مپاالیا و ینشرغ ُمـم فورا مـل ھیب. دـكن یم
 زنند یآن ھا حلقھ م ت دوریجمع. كند یخود م یدست ھا در را )م -بوده اند

 كھ چقدر ندیگو یبھ آن ھا م و كنند یعروسك ھا ھم شروع بھ صحبت م و
آن  كھ از زیش را نیك كشیجان مردم توجھ یھ. دارند یدوست م كشورشان را

ان ین جریا او راجع بھ از افراد از یكی. دیمان یكرده، جلب م یم عبور جا
 یفرقھ ھا از نفر ن ھا دویكنم ا یفكر م« :دھد یھم جواب م او و پرسد یم
باره ی خدا  اناتشان درویكھ با ح دـھستن )م - یحین مسیمبلغ( یرـونیسیم

  ».زنند یحرف م
 از یجھان مركز یچنان كھ وقت دادند؛ آن یخود ادامھ م یباب بھ ھمكار ل ویب
ھا  یگلی؛ كوخدمت کند آن جا در و گردد باز یی غرب م كرهیل خواست بھ نیب

د یتول و یل بھ طراحید، بیت جدیموقع ن محل ویا در. آمدند آن جابھ ما  با ھم
كھ بھ  دست زد "وودیھال یھا دانیم"موسوم بھ  یونیزیتلو مشھور یك شوی
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اغلب  او. راھم ربود یاریبس زیجوا ت ادامھ داشت ویمدت ھفده سال با موفق
ن یبھ ا و كرد یمطرح م ھم را ییشنھادھایپ ده ھا وی، اھاشو در استفاده یبرا
 در یگروھ یرسانھ ھا داشت؛ با انیغ بھ شدت جریآن زمان كھ تبل ب، دریترت

 Peter(  شو، پترمارشالن یامخصوص  ھمانك سال كھ می. ارتباط بود
Marshall(نوروز دی، ع )ك یان تبریبھائ ھ یھم بھ را )مارس ھر سال٢١

  .گشتند مسرور ھمھ ممنون و گفت؛
 شده مبتال نھ پھلویل بھ سیكھ ب ك روزیم، یبود متحدهاالت یا در، كھ ما یزمان
ت العدل اعظم واصل یب از یكرد، تلگراف یرختخواب استراحت م در و بود
 یّبااح. برود یجنوب یكایامر یورھاـكش از یكیخواست بھ  یم او كھ از شد

 بستر بالفاصلھ از او. بردند ین رنج میناقض از یكیائات ـالق از ورـآن كش
كھ ھمكارش  دھد یبیترت ھرچھ زودتر تا بھ باب تلفون كرد و شد بلند یماریب

برنامھ  ریسا و "وودیھال یدان ھایم" یشو در را او یت ھایمسئول ی ھمھ
بھ سمت مقصد  ،شب ھمان در ،دو ھر و ردیمشتركشان، بھ عھده بگ یھا

  .حركت كردند
ل خوب یحال ب كھ اگر نیا بر ید مبنیرس یگریبعد تلگراف د صبح روز در
، یاطاعت فور«ل یكھ ب آن جا از اّما. برود ن سفریبھ ا ندارد یست، لزومین
كھ تلگراف  یزمان امراهللا آموختھ بود، در یحضرت ول از را »كامل ق ویدق

  .بود یجنوب یكایآمر د، او دریبھ منزل ما رس
 و كند یرك مت را آن جا نظر ، ناقض موردرسند یم آن ھا بھ مقصد یوقت
بھ  آرامش را و دیام و ردازندبپ احّبامان یم ایبھ تحك شود یم رّسیم آن ھا یبرا

، یاب طرازاهللا سمندرامراهللا جن یادیھم كھ ا یزمان. بازگردانند جمع آنان
 و ترك كردند ن محل راید؛ ناقضف بردنیتشر آن جات بھ یمورأن میھم یبرا
 توان ن فاقدیناقض فرموده بودند امراهللا قبًال یحضرت ول. تندشنگ باز گرید

 ل وید بیشا. ددارن ھ حضورینفوس روحان ،آن كھ در ھستند یمحل مقاوت در
  .بودند ن گونھ نفوسیھم باب ھم از

ھم بھ امرمبارك  یباب، كھ ربط ل ویب یھمكار یجلوه ھا از گرید یكی
). Donegal("دونگال بحران در"بھ نام  بود یش نامھ اینداشت، نوشتن نما

كرده بود،  یرا كارگردان "ریكوچك نفوذ ناپذ یه ریجز" لم شادیكھ ف یكس
 ه ینندیآفر دو، ن كھیجھ اینت. نمود یداریخر ش نامھ راین نمایس ایدست نو
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 شده بود، سوار یبند بستھ یخوبھ آن كھ ب  سیدستنو ش نامھ، ھمراه باینما
 آن دو یساحل برا ث ازیك من و. ندیبھ سمت لندن حركت نما تا شدند یبركشت
ن كار، یكھ ا دیرس یم بھ نظر طور نیا. میجان زده، دست تكان دادیھ مسافر
ھا، كارگردان آن  ورود درست قبل از یول. كرد یم بمانینص یخوب درآمد

اب شده انتخ ش نامھ توسط اویچون نما و شود یمرباران یت یلیمزبور بھ دل
باب ھم  ل ویب ،جھینت در. كنند یم مدادلمردود ق بود، مسئوالن مربوطھ آن را

 دیھم تولزبھ امرو نرفتند؛ كھ تا بھ سراغش ھرگز گرید و گذاشتند كنار راآن 
  .میثروتمند شو ما نبود مقّدر انگار. مانده است یباق نشده، اجرا و
 را "دیجد یایدن" یونیزیال تلوی، سریھاوائ ر، د١٩٧٣سال باب، در ل ویب
 و كننده بود دیتول )Tracy Hamilton( لتونیھام یسیتر. كردند یھ گذاریپا

، )Russell Garcia( ایراسل گارس. یل مجریب كارگردان و یگلیباب كو
 یھا یقیاغلب موس یود، اجراـخ روه ُكرـگ ، باییاـروف بھـمع ساز آھنگ

مختلف  یت ھاینژادھا ومل از یگروه او، با افراد. اشتبھ عھده د را ن شویا
ك یھ یبھ تن داشتند؛ شب یائیرنگارنگ ھاوائ یاـھ دامن و راھن ھایھ پـك

 یبھ اجرا یھر برنامھ ا در و دندیرس یم بھ نظر ین كمان انسانیرنگ
  .پرداختند یم یقیموس
 یمحترمال با آن ھا مصاحبھ شد، قضات ین سریا كھ در یانھمانجملھ م از

خوانندگان  و )Nelson( نلسون )Dorothy( یدوروت و )James( مزیمثل ج
 یزیزمان دیدوست عز و )Crofts ( كرافتز و )Seals( لزیمانند س یمشھور

كھ بھ  یقیعشق عم ر، بایاخ نفر. ، بودند)Dizzy Gillespie( یلسپیگ
نمود؛  یم زل ابرایكھ نسبت بھ ب یشائبھ ا یداشت، ھمراه با محبت ب یامرالھ

 و ایراسل گارس شوھا ھم از یكی. گذاشت یجا ذھن مردم بر بر یادیز ریتاث
ربودند، بھ عنوان گروه ُك یاعضا از دو كھ ھر را )Gina( نایھمسرش ج

  .داد یمخصوص، نشان م ھمانم
 قرار یزده قسمتیال سین سریا ریچنان تحت تاث یون ھاوائیزیستگاه تلویا

موافقت  كھ البتھ مورد؛ مطرح كرد آن را تكرار یتقاضا ،انیپا گرفت كھ در
 با )م - یحیانت مسیمختلف د یفرقھ ھا( ساھایكل یبعض. گرفت قرارل یب

كھ  نیا بر یون كردند؛ مبنیزیستگاه تلویبھ ا یاتیت اقدام بھ ارسال شكایعصبان
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آن ، نیا وجود با. ان داده نشده استیمعادل با بھائ فرصت بھ آن ھا وقت و
  .تھ شدشش گذایھم بھ نما ن باریچھارم ن ویسوم یبرا یتال حیسر
 ه یبار نگاشتند كھ در را "شعلھ"ن، كتاب امأباب، تو ل ویب ،ن اوانیا در

 كھ حضرت عبدالبھاء او یاست؛ كس )Lua Getsinger( نگریلوا گتس یزندگ
 یم انجامل ینوشتن، توسط ب كار شتریب. ملقب فرمودند »ثاقیرممبّش« ھب را

 آن ھا یدو ھر. برد یباب بھره م ی سازنده یش نھادھایپ كھ البتھ از ،گرفت
 سفرشان از آن ھا در بار كی. نسبت بھ لوا داشتند یارادت ومحبت مخصوص

ارت یشوند كھ بھ ز یاده میما پیھواپ از مصر ، دریجنوب یقایاروپا بھ آفر
كھ آثارش ل ابوالفضائرزا یجناب م ر،یف شھّلؤم بلغ وُم مرقد زین و مدفن او
شان یپاسپورت ھا یكھ رو آن جا از اّما. ل بود؛ بروندیق بین عمیحست مورد
رند؛ یگ یقرارم یموران مصرأزده شده بود، مورد سوء ظن م یلیئاسرا مھر
كنند  یمھاجرت موافقت م ی ن ادارهبودند، مسئوال یكائیچون آمر یول

ناگھان . ستندیا یم منتظر یكنار باب در ل ویب. ندیانم یبررس رامداركشان 
ن حساز  را ن سرودیا. كند یم مصر یمل ل شروع بھ خواندن سرودیب

كھ اكنون بھ ) (Tanganyka( كایتانگان ن ھفتھ دریكھ چند ی، زمانیصبر
  .اقامت داشتھ، فراگرفتھ بود منزل او در )م -ا معروف استیتانزان

 یم یچ« :پرسند یم و كنند ینگاه م با تعجب بھ او یماموران مصر
مملكت  یمل سرودن ید؟ ایش ینم متوجھ« :دھد یم ل ھم جوابیب »؟یخون

بھ  آن ھا و دشو یم ھرُم فورًا د، پاسپورت ھاین تمھیا ھ یجینت در »!خودتونھ
 دارد قرار گریكدی كنار ابوالفضائل ولوا درراقد مآن،  دركھ  یطرف محل

بود  ادینگ ، جھت سامراهللا یات حضرت ولیمطابق ھدا .كنند یم حركت
كل مبارك ی، بھ سمت مغرب است؛ ھدّومآن  از بھ سمت مشرق و اّول مزار

واره ـات آن حضرت ھمیھدا. نده بودفرمود یطراح ا راـاد بودھین یخود، ا
 رزایشان، میا ه یبھ فرمود. ان بودیپا یب حسن وان وت فرایمتضمن اھم

محبت حضرت بھ  زین لوا و ن بودین مبلغ مشرق زمیتر ابوالفضل بزرگ
  ن،یمغرب زم »ام المبلغات« بود، مقام اوی  ستھیآن گونھ كھ شا عبدالبھاء و

  .ده شده بودینام



٥٤ 
 

 ل ھمواره بھ چھارین دو، بیا یھمكار و یدوست یمتماد یھا سال طول در
بھ  یجبھات داخل بود كھ باب در یحال ن دریا كرد؛ و یم جھان سفر ی گوشھ

  :ل نوشتیب بار كی. داد یكوشش ادامھ م تالش و
  

 ظاھر مثل پاگو پاگو یافتاده ا ون ممالك دوریزیتلو رم درفاطول اس من در
، )Brisbane( سبانی، بریدنیمانند س ین ھائیو سرزم بھ شھرھا شدم و

 یاریبس و یروبی، نایجنوب یقایس، آفرید، پرث، موریكامبرا، ملبورن، آدال
ن یحست كھ مشمول محبت و ودب رزیل سیشھ بیھم ،نیا كردم و سفر گرینقاط د
 یگلیباب كو یعنیم ما؛ یت گرید ی مھین ،نیواقع ا در اّماگرفت؛  یم قرار احّبا
فرستنده  یروزانھ برا شبانھ و یشوھا یصدا، رو و سر یب وطن، كھ در بود
 و یمھربان محبت و با و كرد یم كار ABC و CBS, NBC یونیزیتلو یھا
دادن  انجام، یبخشندگ سخاوت و با رداغلب موا در و یكاردان ت ویدرا
كھ از  یزمان در یحتما . ساخت یم رّسیممن  یبرارا  ن اسفاریا از یاریبس

  .میكرد یم عمل میك تیبھ صورت  زین میھم جدا بود
  

  ث،یھمسرش ك. مبتال شد مریآلزا یماریعمرش بھ ب یانیپا یسال ھا باب در
خانواده ی خودش را ھم  یاعضا یچ كس، حتیھ ر،ـن اواخیا گفت در یم
بھ سؤال  یعیبا بھ نحو طبی، تقرآمد ل بھ مالقات اویب یوقت اّماخت؛ شنا ینم
كھ باب  نیا از اّمابود؛  آور درد اریل بسیب یبرا دارین دیا. او پاسخ داد یھا
  .دیرس ینظرمھ خوشحال ب یلیخرا شناختھ بود،  او
 نگل وودیپارك اگورستان  باب را در كریث، پی، ك١٩٨٩نوامبر ٢٧در
)Inglewood(آرامگاه  جوار ا، دریفرنیالت كالیا ن نام ازیبھ ھم یبخش ، در

 و ، بھ خاك سپردییكایآمر یین بھایاّول، )Thornton Chase( سیتورنتون چ
  .او شتافت دارین نقطھ بھ دیھم ، در١٩٩٩مارس ٢٠در زین خود
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  می نشیند تالش ھای ما بھ ثمر -  فصل ھفتم
  

ا ی ھ نفرُن یقائیجوامع آفر از یاریبس در و نھاد نمّو و بھ رشد امراهللا رو یوقت
 در ندشد ن مأموریمھاجر ك ازی ا گشت، ھرین بزرگسال مھیمؤمن از شتریب

كھ  یمؤسسھ ا یعنی؛ یمحل یل محفل روحانین جوامع، بھ تشكیا ك ازی ھر
ن یا. دنیم نمارا بھ عھده دارد، اقدا یمحل یجامعھ ھا ت اموریھدا ت ویریمد

 امر كھ بھ مناسبت اظھار، گردد یم رضوان برگزار دیعام یا انتخابات در
بغداد، بھ مدت دوازده روز،  شھر جوار باغ رضوان، در هللا درءاحضرت بھا

  .ابدی ی، ادامھ میم ٢ل تا یاپر ٢١ از
 Andries(س یكارومبس یت آندریتحت مسئول ییبھا ی كھ جامعھ یزمان

Karumbis( ،را  ، انتخابات خودیجنوب یقاین آفرین مؤمنیاّولاز  یكی
نوشتن  سیآندر یوقت. بود ما رعھ نزدمز فورد، در ی  ھینمود؛ بھ یم برگزار
اسم خودش  بار ٩ كھ او ل متوجھ می شودی، بیش را تمام می کندرأ ی ورقھ
فقط بھ خودش  خواھد یم ایآ او می پرسد از یل بھ آرامیب. ستا نوشتھ را
س ینا آندریا از مدوچ كیھ« :می دھدبا تعجب جواب س یآندر. ھدبد یرأ

ن خانم یا .ندارم رو یمحفل روحانت یعضو یستگیمن شا. ستنین سیكارومب
 )Charle Moula( مائوال یچارل یآقا یكین یا. است )Ndugo( اندوگو
 ومی کند  مشّخصرا  ست خودیل در موجود ھ نفرُن آخر، ھر یال و »..است
 از ریغ یزیتونم چ یسوادم ونم یمن ب« :نان خاطر می گویدیاطم باان یپا در

پر  ش یخودش برا را، مطابق نظر او یرأ ھ یل برگیب ».سمیاسم خودم رو بنو
  .می شود ب مشكل رفعین ترتیبھ ا ومی کند 

مان ی؛ اروند یمس یراھزنان بھ سراغ آندر یمعھ، وقتج یروزھا از یكی در
بود؛ چون  یدزدھا فرصت مناسب یبرا جمعھ ھا .دھد ینجات م جانش را او
 یدن حتیدزد آن ھا بھ قصد. شد یمحقوق كارگرھا پرداخت  ن روزیا در

كھ  یزمان. رساندند یل ھم مبھ قت را او یك كارگر، گاھی یحقوق ھفتگ
 را نوك چاقو و رندیگ یمرا  او شود، آن ھا دور یعازم خانھ اش م سیآندر
. كنند یماخذ  او از پوشش را ریز ز، جزیمھ چھ و گذارند یش میگلو یرو
 یم كھ آن جامن تا « :ف كردیونھ تعرـگ نیاما  یبرا ان رایودش جرـخ

ن یبھ ا »...اهللاءاهللا، بھاءاهللا، بھاءپشت سرھم گفتم بھا زدم و ادیتونستم فر
قا یآفر كھ در اـآن ج از ھ است وـوانید او ندكن یم رـزن ھا فكـراھب یترت
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لخت  را فقط او  د؛ـیآ یاب مـحسھ ـب یاه بزرگـھ گنـوانـیخص دك شیكشتن 
  .روند یم و كنند یم
؟ یا بھاءاالبھی ینگفت چرا«: ن داستان گفتیدن ایشن از دوستان، بعد از یكی

جواب س یآندر ».میبر یكار مھ ع بیطلب كمك سر ھ كھ براین عبارتیچون ا
 مو كفش ھا تونستم اقًال یم یطور نید ایشا. بودم بلد وـنیكاش ا یا«: داد
  »!ظ كنمحف
كھ اكنون [لند، زولولندیبھ باسوتولند، سواز یغیتبل یسفرھا یرااغلب ب ما

 گرینقاط د از یاریبس و] شود یگفتھ م )Kwazulu- Natal( ناتال - كوازولو
ازدحام،  و یكیشدت تار كھ از ییكلبھ ھا ل درین مناطق، بیا در. میرفت یم

 احّبا یدارند؛ برا حضور  یچھ كسان و نفر ند چندیبتوانست ب یانسان نم
بود  یفرصت ی بھ منزلھما  یشھ برایفتن بھ باسوتولند ھمر. كرد یم صحبت

 یجنوب یقایبھ آفر ن محصورین سرزمیا ھرچندرا ی؛ زتازه یتنفس ھوا یبرا
 یكمُح آن جا د دریلھذا آپارتا و آمد یم حسابمستقل بھ  یمملكت اّمابود، 
 م ویكن یم پنھانكاریباش كھ مجبور نیم، بدون ایبود ما آزاد آن جادر . نداشت

 یكھ دلمان م یم؛ با ھركسیباش ده شدن توسط جاسوس ھاینگران دا ی
  .میخواست، معاشرت كن

آشنا  ییك آقایبا ، )Teyateyaneng( اننگیتایت شھراز سفرھا بھ  یكی در
موفق بھ ، یسفربعد دو در اّماداد؛  یممبارك عالقھ نشان  م كھ بھ امریشد
انھ ـخوشبخت. ھ بودـرفت شھر ازرون ـیبھ ب كار یم، چون براـینشد دن اوید

شركت  یبرا را دعوت ما محل بود و در ، اومیرفت آن جاكھ بھ  بعد ی دفعھ
ف یمان تعریرد، برامان آویا یبھ امرالھ یوقتبعدًا . رفتیپذ یغیتبلی  جلسھ در
ست د چون دریایبھ آن جلسھ ب در محل بماند و توانستھ بودكھ آن روز  كرد
آن  از و ركارش بازمانده بودرفتن بھ س از اسبش لنگ شده و یپا ،وقت ھمان
بھ «: ، گفتامده بودیش نیپ ین مشكلیاسبش چن یبراوقت  چیھ قبًالكھ  جا

  ».شده بود ییخودم بھا از قبل اسبم نظرم
 ماندند ین مسئلھ سرگردان میا ، درمیكرد یغ میكھ تبل را یافراد از یاریبس

 ل دریب. ابدی یشان ارتباط میقبل ید مذھبیچگونھ بھ عقا ییانت بھایكھ د
قا یقلب آفر مان كھ دریشخص زیدوستان عز از یكیپاسخ بھ سؤال  ، در١٩۵٣
خودم  یسایكل از دیبا شدن، ییبھا یا برایآ« :كھ نیا بر یكرد؛ مبن یم یزندگ
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جواب دادن  ین نامھ برایا. نمود ریبھ نوشتن نامھ ز، اقدام »كنم؟ یریكناره گ
  :گرفت یم استفاده قرار مورد زیان نیمتحر ریمشابھ سا یپرسش ھابھ 
  

  زیدوست عز
د یبا زیان عزیمتحر ك ازی آغاز، ھر در ن سؤال ویبھ ا یبھ عنوان پاسخ

ھ ، بیین بھایكھ اقبال بھ حضرت بھاءاهللا، مؤسس آئ دنداشتھ باش ینان قلبیاطم
  .ستیح نیبھ حضرت مس یترك وفادار ھ یچ وجھ بھ منزلیھ
است و بدون  یالھ منشأ ت حائزیحیكھ مس ردیپذ یدرنگ م بدون ییانت بھاید
بدون واھمھ  كند و یح را قبول میحضرت مس تّیانرّب ت ووَُّنشرط ُب و دیق

  .است  یالھ یوح د منبعث ازیكھ عھد جد دارد یم ابراز
  شانیا از و خوانده اند» روح اهللا« را  حیحضرت مس ، خود،حضرت بھاءاهللا

آن  و نموده اند ادی، »شد روح القدس ظاھر یخھ بھ نف« كھ یعنوان كس بھ 
وصف  »ات اھل عالم استتصّور یكھ ورا یاممق« صاحب حضرت را
  .فرموده اند

 انسان كھ پسر یاش، ھنگامآگاه ب« :ندیفرما ین میآن حضرت ھمچن
 یبھ سخت یھست ی م نمود، ھمھین تسلیبھ جان آفرجان ) حیحضرت مس(
كل كائنات  تازه در یاستعداد ن خودكرد آن حضرت با فدا اّما. ستیگر
ن یق تریان نموده اند؛ عمیكھ خردمندان ب ین حكمتیتر ژرف...دندیدم

و  ده اندین دست ھا آفریكھ تواناتر یداشتھ اند؛ فنون ان ابرازیكھ دانا یمعرفت
 از ین سلطان ھا اعمال كرده اند؛ ھمھ فقط جلوه ھائیرتركھ مقتد ینفوذ
ن حضرت آزاد ئ آیمض ط ویمح و یاست كھ روح متعال یشات بخیح یقوا
 رـب را عظمت خود وـشد، پرت رـاھـظ یم كھ وقتـیدھ یادت مـشھ. ودـنم
 رت، كھ منبعث ازـدرت آن حضـق ی ھـبھ واسط...دیانـات تابـمخلوق یتمام

 ریح گنھ كاران تطھاروا و شد ان بازینایناب بصاربود، ا ریحق قد
 ن جملھ بھیا را با كالم خود و ».رمودـف رمطّھ م راـاوست كھ عال...گشت

مششع بھ آن حضرت  یجھكھ با و یكسخوشابھ حال « :برند یم  انـیپا
  )ترجمھ( ».توجھ نمود

اهللا بھ حضرت بھاء تواند یح معتقد باشد، نمیبھ حضرت مس یكھ كس نیبدون ا
 توسط ھر ییانت بھایرش دیپذ یبرا یاست ضرور ین شرطیا و مان آوردیا
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 نان وید یب یحت ، مسلمان وی، زرتشتی، بودائیھودیھندو،  اعم از ؛یكس
 ت ویحیمس یشرط منشاء الھ و دیبدون ق و یقبول قلب بر ییانت بھاید. انحدمل
  .ورزد یم ، اصراریقتیحق یمتحر ان بزرگ عالم، توسط ھریاد ریسا زین
ح یبھ حضرت مس كھ محبتش را شود یخواستھ نم ییبھا مؤمن بھ امر فرد از
 یكس ست كھیمستلزم آن ن حیمس حضرت رشیگونھ كھ پذ ھماندارد؛  باز

  .گذاردب كنار را یبھ حضرت موس خود عتقادا احترام و
 ح اعتالء یابدیم تا حضرت مسیساز فیخف را یكھ حضرت موس ندارد یلزوم

اكل ین ھیا. م تا حضرت بھاءاهللا بزرگ جلوه كندیشان را كوچك شمریا ای و
 ش ازیپ مظھر آنان وعود ك ازی ھر. ندارند گریكدیبا  یتناقض تخالف و یقدس
قتند؛ یحق واحدكتاب  یفصول متوال ی آنان بھ منزلھ. سازد یرا محقق م خود

 یكی آنان ھ یھم مقصد. حضرت بھاءاهللا آثار ای و دیدج م، عھدیقد عھد یعنی
 از یشتریب ریمقاد افاضھ ی عالن ومستمر، ا نده ویفزا بھ نحو ،آن است و

  .تیون بشریمقابل ع ت است دریلوھقت ایحق
آن  ظھور باره ی اھل تورات در ح بایضرت مسون حیكھ حوار یزمان

كردند؛ آن  ی، صحبت مد بودیجد آن روزگار یكھ برا یانتید حضرت و
ترك  را یموسحضرت بھ  مان خودیا دیا بایآ«: دندیپرس یز میمردمان ن

م آن ـیتعال نفوذ تـتح ج ازید، بلكھ بھ تدرـن نكردنیآن ھا چن اّما »م؟یكن
  .حضرت خارج شدند

كرد،  یت میآن ھا كفا یزندگ یبرا یعت حضرت موسیشر انت وید اگر
 د ویجد یع، موائد روحانیق بدیآن ھا بھ حقا. شد ینم ح ظاھریحضرت مس

  .داشتند ازیتازه، ن »اتیماء ح«
پلھ  ھ یبھ منزل ،قتیحق م دریآن تعال رایرا ترك نكردند؛ ز یم موسیالآن ھا تع

. برجھند یسید عیام جدیپ ھ یساخت بھ مرحل یم قادر كھ آنان را ندبود یا
كھ آن  یقتیحق دیرفتند، مائده وماء جدیح را پذیمردم حضرت مس یوقت

  .م زائل ساختیطعام قد یابر عطش آنان را ل ویحضرت آورد، م
 خود ھ یگذشت د؛ عقائدیریپذ یرا م ییت بھاانیشما د یوقت ،ن صورتیبھ ھم

بھ  را كھ شما ھستند یچون پلھ ھائ زین ھا نیا راید؛ زیدھ یدست نم از را
  .كنند یت می، ھدایزندگ یدرك معنا از یمراتب باالتر



٥٩ 
 

ن یا و دارد ریاناپذفن یانسان روح. است یكیقت ھم یاست، حق یكی چون خدا
 ما در یھدف زندگ .متعدد یھا است با كالس یمدرسھ ا مانند یات ناسوتیح
 او اّمام؛ یخدمت كن م ویم، دوست بداریبشناس را ن است كھ خداوندیا ،ن عالمیا

كھ ھرگاه بھ آنان  ،ام آورانشیق پیطر از قابل شناخت است؛ مگر ریغ خود
 ظاھر بار كیسال  ١٠٠٠تا ۵٠٠آنان ھر. دینمـا یمان ـد، ارسالشـباش ازـین
 متناسب با زمان ظھور یعم اجتمایتعال و واحد یق روحانیحقا و شوند یم

  .ندیفرما یم را، افاضھ خود
 و وحدت روز امروز ندیفرما یم ن است كھ حضرت بھاءاهللا یھم یبرا
ك یظل  در و واحدن یك دی مھ ییخ دخول نوع انسان در یعنیاست؛  یگانگی

  .گانھی یخدا
  رزیام سیلیو )لیب(  - شما یمیدوست صم                                       

  
م، آن شھر بھ سرعت یكرد یم یك ژوھانسبوگ زندكینزدكھ  ییسال ھا در
ز ا یكھ بعض را بھ خود جلب كرد یاریبس یست ھایتور و نھاد یبھ ترق رو

ازمند ین كشور. دندش یرت زده مید حاكم، سخت حینظام آپارتا آن ھا از
 آن داشت كھ از را بر ین امرسازمان جھانگردیھم و سم بودیصنعت تور

. دیاقدام نما شھر ك ھتل دریالت بخواھد بھ افتتاح یتعط یسراھمانم ی مؤسسھ
كھ  كند یم ن كاریمبادرت بھ ا یصورت كھ در دیورز اصرار زین مؤسسھ نیا

بھ  ی، بھ نوعانجامآن ھا سر .د مصون بماندیمداخلھ آپارتا مجموعھ اش از
 یحت یاه پوستیچ سیكھ ھ بود گمان چنان ن وقت رایمسئول. دندیق رستواف

شد  یثابت م كرد یم اگر اّماراھم نخواھد كرد؛  آن جاداخل شدن بھ  تصّور
  .اشتباه بودند در آن ھا كھ

دنبال بھ شھر  درم یداشت، یشاد ح ویم با تفرل كھ ما توأیتعط ك روزیصبح 
كمك، بھ  یم؛ برایگشت یم ییكاین آمریمھاجر از یكی، )Val Allen( ل آلنوا

است،  كجاداند وال  یما یم آیدیپرس او از یوقت. مینگ رفتیكسراغ آندره موف
الت با او صبحانھ یتعط یمھمون سرا یداشتم تو ن حاالیآره، ھم«: جواب داد

  ».خوردم یم
سرا ھمانن میھم در یینفرانس ھال كیبھ تشك شروع كردند احّباب، ین ترتیبھ ا
كھ  نیا از او. بود یل سخن ران اصلـیا بـآن ھ ل، كھ دریتعط یاـروزھ در
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 یی، با چھره ھایتیودمحدگونھ  چید، بدون ھیسف اه وی، سیالھ یاحّبا دید یم
كھ  بود یزین چیا. شد یم مسرور حّد ش ازیكنارھم نشستھ اند؛ ب ، درینوران
ھتل، از رون یب در اّماافتاد؛  یاتفاق م یجنوب یقایرآف در ن باریاّول یبرا
 یالیرا تحت است كشور و شھر یھمچنان اھال یض نژادین سخت تبعیقوان
  .داشت خود
 قا، بایجنوب آفر یمنطقھ ا یم كھ محفل روحانیصبرانھ منتظربود یما ب
م یدید یكھ م نیا از و ل شودیر، تشكـھ زودتـورگ، ھرچـت ژوھانسبیزـمرك
 و شور از سرشار  نشست؛ خواھد مان بھ ثمریھا ، تالشن انتخابات مھمیبا ا

  .میشعف بود
امراهللا، كانونشن مسئول  یحضرت ول دییأت ، با١٩۵۶رضوان سال  در

را  ھا یصندل و زیم. ل شدیمزرعھ تشك ، دریمنطقھ ا یانتخاب محفل روحان
اد یزتعداد  یبررس یبرا یكس انًایاح م كھ اگریدیمن چیاطاق نش در یطور
ش بھ نظر یعاد یھمانك میط مثل ی، شرادیكش یسرك م آن جال ھا بھ یاتومب

تا بھ عنوان  انتخاب كرده بودند را یندگانینما یكشور ان ھریبھائ. دیایب
 و كرده بودند ییمایآن ھا فرسنگ ھا راه پ از یبعض. ب محفل عمل كنندمنتِخ

آن ھا . ودند تا بھ مزرعھ برسندنموده ب تحّمل را با قطار سفر یھا یا دشواری
 یقای، آفریجنوب یقایآفر ی ھیكھ شامل اتحاد ندگان چھارده مملكت بودندینما

 یای، رودز)ایاكنون زامب( یشمال یای، رودز)ایبیاكنون نام(  یجنوب غرب
 )Bechuanaland( ك، آنگوال، بچوانالندیموزامب  ،)مباوهیاكنون ز( یجنوب

 اسالندیلند، نی، سواز)اكنون لسوتو( ولند، باسوت)اكنون بوتسوانا(
)Nyasaland( )ی رهیس، جزیداگاسكار، مور، زولولند، ما)یاكنون ماالو 
انوس یاق در( سن ھلن ی رهیجز ، و)انوس ھندیاق در ریسھ مورد اخ(ون ینیر

  .شدند ی، م)اطلس
 ، مقرییبھا یجھان مركز از یندگی، بھ نمایبنان ی، جناب موسامراهللا یادیا
 از. كانونشن شركت داشتند ل، دریاسرائ فایح در ییبھا ین المللیالت بیشكت
د اامد. میدیگنج ینمپوست  در یشاد م ازیشان بودیا یرایمزرعھ پذ كھ در نیا

، سخن ینخجوان ی، جناب علت العدل اعظمیب ی ندهیآ عضو و یادیجناب ا
 یاحّبا. كرد یمترجمھ  یسیبود؛ بھ انگل یعرب كھ بھ زبان شان رایا یران
بھ  یسیانگل از یزیشھ چیھم جلسھ كھ عادت كرده بودند در حاضر ییقایآفر
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محتاج  زبان ھم یسیانگل حضار دندید یكھ م نیا زبان آن ھا ترجمھ شود؛ از
 خوشحال یلیشد، خ یآن ھا ترجمھ م یكھ برا گوش دھند یبھ مطالب شده اند
 و كھ بھ عنوان موجد كایآمر همتحداالت یا یمل یمحفل روحان ی ندهینما. بودند

، )Paul Haney( ین شده بود، جناب پل ھنییتع اد،ین محفل نوبنیمساعد ا
امراهللا بھ سمت  یتوسط حضرت ول ،شان بعدھایا. س آن محفل، بودندیرئ
  .امراهللا انتخاب شدند یادیا

برپا  قایآفر ی قاره كھ در یپنج محفل منطقھ ا از مورد آن رضوان، چھار در
م یبود ما مفتخر اّما. یبوم ییبھا چھارنفر و مھاجر پنج نفر از متشكل بودشد، 
غرب  جنوب و یبرا یمنطقھ ا ین محفل روحانیاّولكھ بھ عنوان  نیبھ ا
  .یبوم مؤمن پنج نفر و مھاجر نفر چھار م ازیدقا، مركب بویآفر
 ندورا ، درییقایآفر یاحّبا ین اوقات برایزتریشورانگ ن ویتر مھم از یكی

امراهللا،  یادیا. اوگاندا بود ، افتتاح مشرق االذكاركامپاال درآن جا اقامت ما در
 خاك مراقد از خالص پر یاه نقر ھ یك جعبیھ خانم، ی، حضرت روحامةالبھاء
 یپ كھ در آورده بودند حضرت بھاءاهللا با خود و یحضرت اعل ه یمطھر

 بوده در كھ قرار نیا از آن جعبھ و ه یانداز ل كھ ازیب. دھند یجا معبد یزیر
 ش نھادیپ  د؛گاه بوآشود،  یجاساز یزیر یبتن پ در ده ویچین پیشمیپارچھ ابر

كرده  آماده كھ خود یمناسب فوالد و تر بزرگ ھ یك جعبی آن جعبھ در كرد
كھ حضرت حرم  نیا از او. گردد مستقر یبتن پ آنگاه در و بود، گذاشتھ شود
 یش برایھدائا ی جعبھد ید یكھ م نیا از زین و ندرفتیرا پذبالفاصلھ نظرش 

اعماق  ماند، از خواھد یژه باقیآن مكان و ات مقدسھ دریآن محتو شھ بایھم
  .نمود یابتھاج م و افتخار احساسقلب 
 پست شھر ی اداره م، دریكرد یم یزندگ یجنوب یقایآفر كھ در یزمان

 بھ شھر ١٩۵٧اكتبر یروزھا از یكی. میصندوقچھ داشت ك یژوھانسبورگ 
 م پریدیم دیكرد آن را باز در یوقت. میخود بزن ی بھ صندوقچھ یم تا سریرفت
م یختین ریرا داخل ماش آن ھا ھ یھم. مختلف یتلگراف ھا و نامھ ھا از است
تلگراف  من خواست چندتا از از و بود یل مشغول رانندگیب. میحركت كرد و
ع یرف و) Mildred( لدردیطرف م ازكھ  ن آن ھایاّول. و بخوانم كنم را باز ھا

بھ  را مانھ خودیكات صمیتبر «: ن عبارت بودیا یده بود، حاویرس متحده
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ن یبھ ھم زـین تلگراف نـیدّوم ».میدار یمم یدـھ تقـام واصلـیاسبت پـمن
  .مضمون بود

  »ھ؟یموضوع چ یكن یفكرم«: دیمن پرس ل ازیب
. مطلب بود ھمانشامل  و یزدی زیجناب عز كردم از كھ باز ین موردیسوم

م كم ـ، ك»!ردمكنن من ُمیرمـنكنھ فك«: گفت یده اـآزارن یل بھ شوخیب
  .شد یختھ میداشت برانگ اـم یدو رـھ یكنجكاو

  
  :روشن شد زین تلگراف ھمھ چیخواندن چھارم با
  
 یممقّررراهللا واصل شده محبوب ام یجانب حضرت ول از نم اكنوكھ ھ یامیپ

بھ  جان روبارتز و رزیام سیلیونگا، یلاوك یجنابان اون«ھ م كیاعالم نما دارد
خدمات  یدات ملكوت ابھییتا مطمئنًا. امراهللا انتخاب شده اند یادیمقام شامخ ا
 یمم یمانھ تقدیكات صمیتبر ».تساخ افزون خواھد زان رایآن عز ی برجستھ

ازدھم ی از كامپاال شما از دارید. دیباش یات الھیعنا مطمئن بھ الطاف و. دارم
اطالع داده  مراتب بھ روبارتز. بود مناسب خواھد ارین ماه بسیتا ھجدھم ھم

توانم  یم یخیچھ تار در دیشان تماس گرفتھ اعالم فرمائیا با لطفًا. شد خواھد
  .میمالقات نما را شما

  یبنان  -مانھیات صمیباتح                                                          
  
ن یماش از و ترمز یرو ناگھان زدل یك شلوغ جنوب شھر، بیان ترافیم رد
: گفت و كرد باز را گر، دریبھ طرف د آمد و زد دور ل رایرون، اتومبیب دیپر
  ».برون تو«

ف نمود؟ بھت، یح توصیصح بھ نحو را توان واكنش او یم یبا چھ كلمات
 اقت ویم لعد احساسمعلوم بود كھ ؟ یردانـا سرگی یاورـناب رت،یح
و  افكار یاریبس ع ویمن ین مقامیچن تحّمل در یناتوان ، ترس ازیستگیشا

 یكھ حت بود یحّدرتش بھ یح بھت و. زد یذھنش موج م در گرید احساسات
م، بھ یبھ سكوت گذراند را ریمس شتریكھ ب یحال در. ف بزندتوانست حر ینم

  .میطرف مزرعھ حركت كرد
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امراهللا  یادیتمام عمر، بھ عنوان ا یبرا دیل بایدم بید یكھ م نیا من از اّما
ھ یاّولام یا ھمان از ادتان باشد،یاگر ( ن متعجب نشدمخدمت كند؛ چندا

ت العدل یت بیبھ عضو یك روزی دیل بایبودم كھ ب ن باوریا مان بریدوست
كھ  بود یامراهللا افتخار یادینتصاب بھ سمت اا .)انتخاب شود یاعظم الھ

 و توان او تمام توجھ و یمقتض بھ دنبال داشت و را یمیعظ یت ھایمسئول
 دو من و ل ویب یعنی، ما؛ اّما. جانب خانواده اش، بود از اریبس یھا یفداكار
بھ  یگران فداكارید یم، چون آنچھ برایخوشبخت بود یلیرھا، خـتا پس
  .آمد یم حسابھ حماسھ ب جان ویھ یما نوع ید، برایرس ینظرم

 ده بودیشن ییجا كھ در آورد ل بھ خاطریب. میدیبھ خانھ رسبھ مزرعھ برگشتھ، 
مخصوص  یپتو ،یدیناام اس ویاوقات  بخصوص در ،یافند یحضرت شوق

 امور ل درّمأبھ ت ده ویكش یم دراز ده ویچیپ یحضرت بھاءاهللا را بھ خود م
 ن مسئلھ درینقش ا یبھ بررس ل ھم بھ رختخواب رفت تایب. پرداختھ است یم

آورم كھ  یم ادیھ ب. آن جا ماند در یدیمدت مد او. خود بپردازد یآت یزندگ
 ھم بھ دعا كنار پسرھا در من و. دادم رختخواب بھ او شامش راھم در یحت
 از چ مقداریھ. میداد یمن عمل ادامھ یبھ ا روز ھر م ویل مشغول شدیب یبرا

آن  رد آنچھ او از ین ادراكیك تریبھ نزد یست حّتین قادر ھرگز ،تصّور
  .كرد، نائل شود یلحظات تجربھ م

 زیم یرو مناجات از ی ك كتابچھیروز  ھمانكھ  ف كردیم تعریبرا ،بعدھا او
ن عبارات پرداختھ یتالوت ابھ  كرده و باز یاتفاق آن را بھ طور برداشتھ و

، كتابچھ نیا بر ن نكرده بود؛ بنایچن البتھ او اّما »...اصبحُت یالھ یالھ«: است
كھ  آن جا از و »...یسأر شعراُت تكلُمی..« :ن مناجات آمدهیا ده وورق ز را

 دیبا ده كھیجھ رسین نتیبود، بھ ا ینیحال عقب نش ش بھ سرعت دریخط موھا
ش یش پیزندگ بود در مقّدركھ  یمھم ھ یھر واقعح با یبرخورد صح یبرا
خ یآن تار از. راھم كرد ن كاریھم. آورد وجودھ رات الزم را بییتغ فورًاد، یایب

ش بھ مقابل وظائف گرفت، در یدست مھ كھ ب را یپروژه ا بھ بعد، ھمواره ھر
  .بود برخوردار دّوم ت درجھیاھم ، ازیادیك ایعنوان 
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 لیب یو خدمات یخصوص یاز زندگ یریتصاو

  
  رزیام سیلیامرااهللا جناب و یادیا



٦٥ 
 

  

ا یالدلفیدر تمام ف ییویگزارشگر رادن یبھتر بیل دیگو یكھ م یھ ایاطالع
 بوده است
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  كند یت مصحب" در پارك" شوی واناتیدارد با ح ،رزیس" پدر بزرگ"
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  "در پارك" یشو یبرا یغاتیر تبلیك تصوی
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 كن سانیآفر. اس. اس یبار یكشت یل كوچك بر عرشھ یل، مارگارت و بیب

)S. S. African Sun( 
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  رز در لسوتویل سیو ب) Bob Quigley( یگلیباب كو
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با دو پسرشان ھمراه با ) Bothaka Pokane(ن و بوتاكا پوكانھ یج

  در لسوتو لیمارگارت و ب

 
  لندیل در سوازیمارگارت و ب
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  رز جوانیل سیب
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  بیل و مارگارت
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اجرت ـل مھـھ، محیوـو، اروگـئدیونت وـدر م ـل پسر،یارت با بـارگـم ل وـیب

  ل كوچكیب
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ن سالگرد یان، در ھشتادمـوچك در توكسـل كـیل و بـیارگارت، بـشل، میم

  لیتولد ب
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 پیسبیل سیرز و دیزی گیل
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رلند، یس جمھور اییر) Eamon de Valera(رز با آمون د والرا یام سیلیو

 در دست او است" خدا خنده را دوست دارد"كھ كتاب  یدر حال
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 شھ در حال نوشتن بودیبا ھمید ھادن، او تقریوید یمایل در ھوا پیب
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 م نمودیترس ١٩۴٠ یرز در دھھ یام سیلیكھ و یرنگ روغن ین نقاشاّولی
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  ده استیمبا و توكولوشھ دراز كشیل چند لحظھ بھ ھمراه سیب

 
، از چپ بھ ١٩٧۴ال س، منعقد در سییلو امراهللا در كنفرانس سن انیادیا

ھ یمة البھاء روح، ایضیرز، ابوالقاسم فیام سیلیس فدرستون، ویكول ،راست
  ادمخهللا خانم، جان روبارتز، و ذكرا
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ھ خانم، و یرز، امة البھاء روحیام سیلیاز چپ بھ راست، و ان امراهللایادیا
رق االذكار ـاح مشـم افتتـ، در مراس١٩٨٦ر ـامبـون، دسـدرستـس فیكول

 نو، ھندوستان  یدھل
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س یی، ردّوم )Malietoa Tanumafili( یلیتوا تانومافیت مالیل در معیب

  یغرب یدولت كشور مستقل ساموا



٨٢ 
 

 
  زونایل در توكسان آریآرامگاه ب
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  "بش رد درد" شراگن زا دعب لیب لیجنا لیامش و لكش 
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  سطح جدیدی از خدمت - تمفصل ھش
  

 یادیانتصابش بھ سمت ا از یل، ناشـیب یذھن ی ھـصدم و یروح فشار
ھ یجانب امة البھاء روح لندن، از از یكھ تلگراف افتھ بودیام نیالت امراهللا، ھنوز

محبوب امراهللا كھ  یحضرت ول یكھ جھت بھبود نیا بر یخانم واصل شد مبن
ن، یھمزمان با ا. میبودند؛ دست بھ دعا بردار مبتال شده ییایآس یبھ آنفوالنزا
من  كرده و كھ مادرم صعود نیا ید، حاویخطاب بھ من رس یگریتلگراف د

 متحدهاالت یبھ سمت ا عًایسر دو، ھر. ن برومیسكونسیبھ و ھرچھ زودتر دیبا
مان یموال یشفا یما برا ی هھ حاّریادع. قا ماندندیآفر پسرھا در. میكرد پرواز

  .بود من، مستمر روح مادر یتقاار زین و
نشاط  خنده و م ویارت آن حضرت نائل شده بودیما بھ ز یدو كھ ھر آن جا از
بوده،  ماریب دًایكھ شد نیا تصّورم؛ یآورد یم بھ خاطر شان رایا یانرژ و

 مان دریتوقف طوالن یط. دردناك بود یلیمان خیتند؛ برامالزم بسترھس
 Borrah( نیلاوزمان جناب بورا كیست عزدو داریورك، بھ دیویفرودگاه ن
Kavelin( ن یدّوم یمحتوا را از ما او. میبود، موفق شد آمدنمان با خبر كھ از

، مطلع نمود؛ یافند یحضرت شوق صعود بر یلندن، مبن تلگراف واصل از
 ما، در. عازم لندن شوند د فورًایان امراهللا بایادیھ ایداشت كھ كل ن اظھاریھمچن
 منتظره و رین غیم كھ چنین ماتم عظیاستماع ا ، ازیاباورن حت وب از یحالت

ب یتخر ف وّستأ فراگرفتھ بود؛ سخت دچار را ییبھاعالم  ی، تمامیناگھان
شركت  یمن برا. میكن یریگیپ مان رایكارھا الزم بود ،حال بھ ھر اّمام؛ یشد
 ھمل یب رفتم و یمن یونسـسكیبھ و ستیبا یمن مادرم ـفم كفن و دـمراس در
آن  م كھ ازیتوانم بگو ین میقیبھ . كرد یم بھ طرف لندن پرواز ستیبا یم

ت العدل اعظم یب زمان انتخاب ورك تایویفرودگاه ن رپروحشت د ی لحظھ
 دورانن ین و مشكل زاتریبت بارتریمص اّمان، ینھ سخت تر رـ، اگیالھ

  .گردد یم وبمحسما،  یزندگ
 را ییمؤمن بھا روح ھر شدت قلب و امراهللا بھ یحضرت ول صعود ی فاجعھ

 طرب ومض را یان امرالھیادیروان ا ، جان وآن ش ازیب اّمامتأثرساخت؛ 
داده  دست از را محبوب خود ّیول و آن ھا گرچھ اكنون قائد. مغموم نمود

ده سالھ بود،  ھ یا نقشھمانآن حضرت كھ  ھ یات محتومیھدا از اّمابودند؛ 
بھ  را اكبر ریكب جھاد تا بستند ت برھّم كمر ،نیا بر محروم نگشتھ بودند؛ بنا
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اتمام  پس از ند؛ تایبود، واصل نما یوان عدل الھید ش كھ استقراریھدف نھائ
اكنون . محروم نگردد یانرّب یطاخ ت مصون ازیھدا از ییبھا یایدن زینقشھ ن
حارسان « را ان امریادیكھ چرا ا شد یم آشكارحنون  یموال سخنن یا سّر
  .ملقب فرموده بودند »حضرت بھاءاهللا ینینظم جن یاصل
ل كھ بھ یب. گشتم باز یجنوب یقایبھ آفرباره  دون مادرم، یمراسم تدف از بعد

بھ ارض  مًایمستق آن جا ان، ازیادیمجمع ا شركت در یبرا   لندن رفتھ بود؛
 یگرفتند برام ی، تصمیامرالھ یان بھ عنوان حارسان اصلیادیا. اقدس رفت

ل ھم جزء آن یكھ ب م شوندیارض اقدس مق ھ نفرشان درامراهللا ُن امور ی اداره
 تلگراف و ی لھیبھ وس اّما  دم؛یند ل رایك سال بیبھ مدت  بًایمن تقر. ھا بود
 در، من دعوت نمودند ان ازیادیا ١٩۵٨زیپائ در. میارتباط داشت گریكدی نامھ با
 یمحفل روحان ی ندهینما وانھ عنب ،یاندونز ین المللیراھم بھ كنفرانس ب سر

  .ارض اقدس بگذرانم در را ، ده روزیغرب و یجنوب یقایآفر یمنطقھ ا
 خود مشغول بود؛ یبرنامھ ھا و ل سخت بھ كارھای، بآن جا مدت اقامتم در در
شوم  كن مقدسھ فائزاامارت اعتاب و یبھ ز داشتم ین جھت من فرصت كافیبد
توقف  ده روز بعد از. مینما دارید دیجدھ خانم تیروح، لبھاءامة ابا  زین و

بھ  آن جا كھ در( ھیق تركیطر نموده، از یحافظ ارض اقدس، خدا در ییایرؤ
 یھندوستان، بھ طرف اندونز و )ادرنھ موفق شدم ھ یمقدس اماكنارت یز

چند ماه  پس از گشتم و باز یجنوب یقایبھ آفر ،كنفرانس از بعد. كردم پرواز
 باز میدااقامت  یبرا من خواستھ شد م ارض اقدس ازیمقان یادیتوقف، توسط ا

وستم، یپ یزم میعز بھ ھمسر كھ مجددًا نیا از .میمحبوب مراجعت نما اریبھ د
  .نشاط بودم و سرور از سرشار
 اریاست بس ینیسرزم آن جا رایدردناك بود، ز یاندك یجنوب یقایترك آفر

انواع . ت استیفارنھا درجھ ۶۵ھوا،  یمتوسط گرما حّد. رنگارنگ و بایز
ل بھ سمت یب اگر. شود یافت می یھا بھ فراوان یسبز و وه ھایم و گل ھا

ارض  ھ درمحّول امور از توانست بعد یو م امراهللا انتخاب نشده بود یادیا
 اریآن د ھمچنان در بود رّسیما م یبازگردد؛ برا قایباره بھ آفر اقدس، دو

قلوب خود، بلكھ  از یقطعھ ا آن جا ا درما نھ تنھ. میكن یزندگ یدوست داشتن
 از یبعض زین ون ینناز كوچك و ی تا نوه دو ك عروس وی و ك پسری

 ن چقدریما مھاجران نخست. میگذاشت یرا، برجا ن دوستان خودیزتریعز
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 و ده شدیبرچ یض نژادیدستگاه تبع انجامم كھ سریدیشن یم وقتیشد مسرور
 دیسف اه وین، سینازن یاحّبا یوآسودگ یاند بوده باشد شادمیبا افزون تر چقدر

  .كنند یم یزندگ آن جا ن، كھ اكنون دریرنگ و
رضوان  تا ١٩۵٧نوامبر ۴ن یب یزمان ی گفتم، فاصلھ كھ قبًال طور ھمان
. ھا بود دلھره و ھا یسخت ، مشحون ازییبھا یایدن یتمام ی، برا١٩۶٣

 در كردند؛ یم حساسا خود دوش بر را یعالم بار ینینگان امراهللا سیادیا
خطا  ماتشان مصون ازیكھ تصم قت بودندین حقیكھ ھمواره ملتفت ا یحال
كنند،  یمده سالھ حركت  ی نقشھ ریمس كھ در یمادام مطمئن بودند اّماست؛ ین

آنان بھ سبب . بود حنون ھمچنان رھنمونشان خواھد یموال ھ یات متتابعیھدا
چ یھ امراهللا داشتند؛ از یكھ نسبت بھ حضرت ول یمیمحبت عظ عشق و
  .غ ننمودندیدر، میعظ درخشان آن جھاد یروزیجھت پ در یكوشش

 مراكز ش تعدادیافزا مجاھده، در ن تالش ویا زیسرورانگ ینشانھ ھا از یكی
قابل  - ساكن است ییبھاد ك فریاقل  حّدآن ھا  كھ در ینقاط -نینش ییبھا

 ده بودندید دیتمھ یھ انقش صعودشان، توانا، قبل از یموال. مشاھده بود
آن  یبود، رو ن مراكزیا از یكیكدام معرف  نقطھ را، كھ ھر ۴٠٠٠و

 ۵٠٠٠ن نقاط بھ یا ،ان نقشھیپا كھ در ن بودیھدف ا. فرموده بودند مشّخص
 زیان عزیادیا ریناپذ یخستگ اقدامات و رینظ یت باامالھ با اّمابالغ شود؛  عدد

  .ندینما آن نقشھ ظاھر یرو بر نقطھ را ١٣٠٠٠عالم توانستند، یاحّباامراهللا، 
م ین واقع در ییجوامع بھا یبعض ل خواست ازیب ان ازیادیت اأیھ ن اوان،یا در
 ،ھین ناحیا در موجود یكل جامعھ ھا ت،یمورأن میا. دیدن نماید یغرب ی هكر
 را او راسفان یا من ھم در. شد ینوب را شامل مقطب ج قطب شمال تا از

 از نفر كی. میداشت یكا توقفیئاامج ما، در١٩۶٠سال در. مكرد یم یھمراھ
بھ . بھ فرودگاه آمد یبردن ما، با تاكس یبرا یمنطقھ ا یمحفل روحان اعضای
 یل گفت كھ محفل روحانیم، او آھستھ بھ بیشد یتاكس كھ وارد نیمحض ا
نقض  یمیسن ریم امراهللا چارلز یادیكھ ا وقت مطلع شده بود ھمان یمنطقھ ا

 او از زیفرانسھ ن یمل ینمحفل روحا اعضای از ھشت نفر كرده و عھد
  .اندنموده  یرویپ
 یالم سؤیتوانست یبود، نم ییبھا ریكھ غ یتاكس ی انندهر حضور در، ما

اطراف  در یكھ گشت داده بود یبیقبل ترت از زیدارمان نھمانم م ویمطرح كن
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 م درینبود قادر م ویتمان نشسیمبھوت سرجا مات و ،نیا بر م؛ بنایره بزنیجز
 مان دریگذشت، بھ آنچھ راھنما ك عمری ی مان بھ اندازهیكھ برا یساعت آن دو
بھ  عًایان سریادیا ریسا ل ویب عتًایطب. میبنمائ یگفت، توجھ یاطراف م ی باره

 بھ مشورت و ریت خطین موقعیا ی باره در تا ارض اقدس فراخوانده شدند
  .بپردازند یزنیرا

بمانم  كایئاامج در قدر كھ من توانستم آن ن بودیھ ایقض ه یكنندوجھ خوشحال 
ك یباغ  در یكوچك ی كلبھ .شومن یسرزمآن  یھا ییبایز مجذوب ھ كامًالك
عادت  .كردم یآن زندگ م درین ك سال ویب یقر لك بزرگ اجاره نمودم وِم

ب ن قطیب یقت و ز من،ی، شوھر عزلیخوب، ب«: میبگو كرده بودم بھ خود
بھ  یھاش ھم كھ شده، سرلباس  یكنھ، برا شتشویم جنوب پرواز ل وشما
  »!زنھ یمنجا یا

 یبرا ل خواستھ شدیب از ١٩۶١سال در حركت، مجددًا و ھا سفر ماه از بعد
 ما از. بودم د؛ من ھم ھمراه اویارض اقدس بھ آن جھت توجھ نما خدمت در
 یداریخر ۴٠۴ یك پژویم یبود آن جا در یوقت م ویس عازم شدیراه پار

ل یب م ویل گرفتیفروشگاه تحو از آن را. بھ آن عالقھ داشتم یلیم كھ من خیكرد
 شھر ابان شلوغ دریخ دو یكیكردن  یط از فقط بعد یپشت فرمان نشست؛ ول

 و زد كنار ن رایكرد؛ ماش ریزه گیابان شانزه لین خیك سنگیس، پشت ترافیپار
  ».برون ھم توجا نی؛ ایكرد یم یكا رانندگیئاامج یتو تو« :گفت
 در م ویشد )م - ایتالیمشھور كشور ا یاز شھرھا یكی( زیس عازم ونیپار از

تالش . میرفت، ماند یمكھ بھ ارض اقدس  یا یكشت منتظر ز، سھ روآن جا
آن ھا بھ ما داده شده  یھا آدرس و یكھ اسام یمھاجر م كھ با شش نفریكرد

ن وقت یھم در. الت رفتھ بودندیتعط آن ھا بھ ی ھمھ اّما م؛یریبود، تماس بگ
م شده، تنھا یقبل تنظ از ِتیمسئول ت ویمورأبدون من بار، یاّول یكھ برا بود
  .میح بپردازیتفر ش وبھ گرد! كامل سھ روز یم برایم گرفتیتصم م ویماند
منظور كانال ( یآب یبان ھاایق مخصوص بھ نام گوندوال، خیك قای بر سوار
ن یگذرند و جزء مفاخر نادر ا یان ساختمان ھا میماست كھ از  یپرآب یھا

مختلف  یساھایكل و بھ موزه ھا م ویكرد یم یط را زیون شھر )م -شھر است
 حّسكھ  تمام نشده بودگشت و گذار  ن روزیدّوم ھنوز. میزد یسرم شھر

او  ی حافظھ در را چ شھریپ چ دریپ یھا نالال تمام كیب ی برجستھ یابیجھت 
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 یق كدام كانال میطر كدام گوندوال ازدانست  یم یبھ خوب او. داده بود یجا
ما بود؛ چون من كھ  یبرا ین كمك بزرگیا و ردُب یبھ كجا م را ما رفت و
 از یكی. دمیفھم ینم یزین چیپائ و باال از ریغ نداشتم و یابیجھت  حّس اصًال
 )Murano( مورانو یشھ سازیش ھ یكارخان از داریمن، د ه یطرات زندخا
 گوناگون و یاندازه ھا اشكال و در مذاب را ھ یشیآن كارگران، ش كھ در بود

ما مجذوب  یدو ھر. آوردند یدرخشان فراوان، در م ینقش ھا و بھ رنگ ھا
 نشاط ، سوار و یشاد از سرشار سھ روز از بعد. میبرجستھ شده بود ن ھنریا
 ه یبار دو یات ھیمسئول گرفتن وظائف و بھ عھده یبرا م تایشد یكشت بر

  .میگرد مقصود بازمحبوب  اریخود، بھ د
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  )كانادا و كالیفرنیا(  برنامھ ھای تبلیغی -  فصل نھم
  
 تا آغاز بلكھ ازكرد،  یم یاحطّرخود  را یغیتبل یاـل نھ تنھا برنامھ ھیب
وقف آن  را خود یانرژ و فكر تمام وقت و گرفت و یمرا  پشت آن ھا ،انیپا

برجستھ  ی نمونھ ك ی ،"ایفرنیانتصاركال" موسوم بھ یغیطرح تبل. مودن یھا م
 از ل، بعدیكھ ب بود یعمده ا اقدامات از یكین برنامھ یا. بود او طرز كار از
ارض  ، ازیغیتبل یت ھایمساعدت بھ فعال یخواستھ شد برا او كھ از نیا

  .رساند ظھور ی بھ منصھ مراجعت كند، متحدهاالت یاقدس بھ ا
الت یكرد آن ا یم احساسانتخاب نمود كھ  ا رایفرنیآن جھت كال ل ازیب
 یمل یمحفل روحان از او. امراهللا داراست یھ توسع یبرا ن استعداد رایشتریب

 ك كشوریكند؛ مثل  یتلق یخارج ینیرا سرزم ایفرنیكال موقتًا تقاضا كرد
 ؛ وسازدخود را در آن جا متوقف  یغیتبل یھ ھامـبرنا ی  ھیكل مستقل، و

  .موافقت نمود زینمحفل 
ك ین كار یا یبرا او. شد ازـآغ »ركتـح«ان ـفرم صدور اح، باـكف ام وـیق

 كھ حائز را یافراد ،آن ت دریوـعض یبرا ل داد وـیمستقل تشك ی لجنھ
ت یقابل و یذھن یت ھایخالق ھ یعرص ژه دریمخصوص، بھ و یھا یوانائت
 از عبارت بودند ھمكاران او اران وی .بودند؛ بھ دقت انتخاب كرد یھنر یھا

 June( ، جون فربر)Fin Hollinger( نگرین ھولی، فیگلیث كویك باب و
Furber(زیل یتون ، جون و )Lease(رن ، )Ron( دریس شنیلوئ و )Lois 

Schneider( نسیھ یبتس و )Betsy Haynes .(مجبور او نا گفتھ نماند كھ 
  .دیست اضافھ نمایھم بھ ل مرا بود
االت یح داد كھ ایل توضیشد؛ ب ك دوشنبھ برگزاریشب  ن جلسھ كھ دریاّول در

آن  از یادیز تعداد داشتھ و ییقھقرا ریس یل محافل روحانیازلحاظ تشك متحده
او،  ھ یبھ گفت. انتخاب شوند دیتجد ھ بودندرضوان آن سال نتوانست ھا در
شرفت یپ ریمس در را امور م ویمعكوس كن ان رایھ ما جرـت داشت كیفور
  .میدھ قرار

. پروژه بود یژه برایو ھ ییك آوانمای جادیمات لجنھ، این تصمیاّول از یكی
. میترك كرد كھ ما محل را شب بود١١ساعت. افتی وقت ادامھ ریجلسھ تا د

بھ خودمشغول كرده  ل رایب ذھن چنان آن ھ ھنوزیآوانما گشت، فكر راه باز در
بھ آھنگ ساز، راسل  و شب، توقف كردوقت  ریرغم ساعت د یكھ عل بود
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، یآھنگ تواند یم اید آیپرس او از و تلفن زد )Russell Garcia( ایگارس
 و راس ھم كھ بھ عنوان آھنگساز. ا نھی ك مارش، بسازدیبھ شكل  حًایترج
 رًایكھ اخ كرد؛ جواب داد یم كار MGM یوھایاستود در اركستر رھبر
 یجملھ شو ، ازیونیزیتلو ی امھبرن لم ویف چند یبرا كار گرفتار

 كھ در كرد خواھد را خود ین، سعیا جود با و شده است؛) Laredo("الردو"
  .دینما آماده اسرع وقت آن را

 یاگریج وگوی ھمكارش جناب دكتر یادیا ل ویب ،ھفتھ ھمان ھ یجمع روز
 یكوھستان ھا ، در)Big Bear( ریگ بیبھ ب ك كنفرانس،ی شركت در یبرا

 یحوال .من ھم ھمراه آن ھا بودم ، رفتند؛)San Bernardino( نویردسن برنا
 م، بایدیرس رمورد نظ ابان را تمام كرده، بھ شھریكھ ب یعصر، درست وقت

دانست علت  ینم او. برود ییخواستھ شد بھ جا وا از و ل تماس گرفتھ شدیب
 من ھم خواھش كند و دكتر كھ از كرد احساس یلیبھ دال ست ویاحضارش چ

  .میبھ محل معھود برو ھمراه او
ك یم كھ راس و یشد؛ مشاھده كرد سالن باز دِر یوقت م ویدیبھ وعده گاه رس
بھ محض . ستاده اندیما ا یجوان، جلو پنج نفر ست ویب حدود گروه متشكل از

مارش  یناگھان صدا برافراشت و د، دستش راافتال یكھ چشم راس بھ ب نیا
  .دیچیسالن پ یفضا ا دریفرنیكال انتصار

افتم اشگ  یحنھ مآن ص ادیبھ  ین ھمھ سال، وقتیاگذشت  از من ھنوز، بعد
 اس وحّس یبرنامھ ھا ھ یبحبوح ا، دریاس گارسر. زند یمچشمانم حلقھ  در

شعر،  و یقیسھ روز، اقدام بھ نوشتن موس از كمتر ش،  درین حرفھ ایسنگ
كرده  یآن ھا ط با را یالنآن نموده، آن راه طو یساز آمادهو  رب گروه ُكیترت
 ن ویچھ تالش شوق آفر. كنند ریل راغافلگیب و بھ محل كنفرانس برسند تا بود

آن  كھ در یكسان ی ھمھ یبرا ل ویب یبرا یجانیھ و چھ شور! یزیشگفت انگ
 یاجرا ھمان از ، بعد!آمده بودندھم  گرد یافتاده كوھستان دور ی كرانھ
 یغیاح تبلـكف یرسم ھ ییاـوان آوانمـبھ عن اـیفرنیكال نتصارمارش ا، یعموم

  .ما انتخاب شد
 یاعضا یرا برا ریز ینامھ طوالن ل نشست ویز، بیدل انگ داریآن د از بعد

  :م نمودیتنظلجنھ  فداكار
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  رزیام سیلیو از
  ١٩٦٥ یجوال٢، "ایفرنیاركالانتص ی لجنھ" زیعز یبھ اعضا
 وارد )Palm Spring( گنیپالم اسپر بھ منزلمان در ،٢:١٥ساعت  ما در
 ی كھ بھ مناسبت جلسھ را یامتنان مراتب محبت و لم كتبًایمن ما م ویشد

آن  زند؛ بھ حضور یروحم موج م اعماق قلب و مشترك شب گذشتھ، در
دند كھ ید یم و ما بودند بر ناظر یاھل مالءاعل نًایقی. دارم زان ابرازیعز

توانند در  یآن ھا م ھ یواسطكھ بھ  دارند اریاخت در را یبھ انفوس منجذ
بھ  را خود ھ یمقدس یایر، نوایت خطیموقع فرصت و نیلحظات شتابان ا

و از خود  یروح فداكار احساس بودن با شما و. برسانند ظھور ھ یمنص
  .است زیانگنشاط  یجان، بسیھپرن یچن یچالش یبرا شما، یگذشتگ

 ه یبار در یزیعجاب انگچھ فقرات ا یلھا آثار اغلب شما گفتھ ام كھ در یبرا
چنان اخذم  یشب گذشتھ روح شادمان. دارد حضرت بھاءاهللا وجود" جنود"

دم یبرگز را ن فقراتآ فقره از دو وم رجوع كردم یادداشت ھایكھ بھ  كرده بود
است  یرانیا ین مورد، خطاب بھ مبلغیاّول. م دارمیتقد زیبھ شما ن خواھم یم و

دان یبھ م ورود یحضرت عبدالبھاء، برا مركھ بھ ا اكبر یرزاعلیبھ نام م
 ن الواح مباركھ دریا. كرده است یترك م را غ امراهللا، ارض موعودیتبل

  در. مندرج است١٩١٦سپتامبر ٨خ نجم باختر، موّر ی مجلھ٩٥ -٩٦ صفحات
  :شود یم گونھ آغاز نیمطلب ا آن جا
غ یتبل جندھدا جھت اشتغال فعال بھ امر ساالر حضور از اكبر یرزاعلیم«

 یالور یات حضرت مولیھدا از یھ اـن است شمـیا و ».شد یمرخص م
  :شانیا یبرا
 با تواند یملكوت ابھ جنود. یستیتنھا ن تو اّما؛ مینما یمرخص م اكنون ترا«
 یگذار یم كجا قدم بھ ھر...دنینما یت میتقو و دییأط تیع شرایجم در ترا و
 :بگوان جانب من بھ آن از ن امراهللا برسان ویبھ مبلغ مرا ھ ییات قلبیتح
كل یھ یاطبا شما. است شما ه یبھ عھد یشرفت مداوم امرالھیت پیلمسئو"
 اریبھ د اریك دی از. دیك مكان توقف كنی در یدیمدت مد دینبا ؛دیتیبشر ماریب
 چرا. دیزن ادید؟ فریساكت چرا. دیبزن نقاط عالم سر یبھ اقص...دیكن سفر گرید

 روز امروز. دییخروش آ د؟ بھ جوش ویآرام چرا. دید؟ حركت كنیساكن
ع جھات یدر جم را یام الھیپ و دیكن سفر مداومًا. ستیآرامش ن ش ویآسا
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ھمچون . دید طلوع كنیك افق جدی از روز ھر ،ھمچون ستارگان. دیدھ انتشار
  )ترجمھ( ». "دیسردھ و ترانھ تازه نغمھ ی ك شاخھی وم ازی ھر ،بانیعندل
 ی صفحھ(١٩١٦ سامبرد ٣١ نجم باختر، مورخ یاز مجلھ  چھارم جلد در

 جنود یبھ معن(» خط مقدم جبھھ سربازان از یاخبار« :، تحت عنوان )١٥٧
دارد بھ  وجود ی، پاراگراف مخصوص)م -غین تبلیادیم حضرت بھاءاهللا در

 ».من زیزسربازان ع یش، ایش، بھ پیبھ پ«-یغیتبل كفاح: ن عنوانیا
 ی پنجره آلمان، از یھرھاش اشتوتگارت از كھ در یحضرت عبدالبھاء ھنگام

  :كردند؛ فرمودند یسربازان را تماشا م از یمنظم ھ یدست ه یرژاطاق، 
سنان  ف ویس. یمالء اعل ھ ی ناییدمالئك م امراهللا متشكل است ازیعظ سپاه«

. رب الكائنات استدات ییتأ جوشن ما زره و. ات استیح ت محبت وما كلما
ش، بھ یش، بھ پیسربازان من بھ پ یا. میكن یم ظلمت نبرد یھ قوایما عل

اعظم ما جمال اقدس  قائد. د؛ قلوبتان سست نشودیشكست نھراس از. شیپ
اوست كھ . دیفرما یت میم را ھداین كفاح عظیش ایافق ابھا است؛ از یابھ

شما . دیبنمائ را خود یوباز یروید؛ نید، بتازیدھد بتاز یان مـبھ ما فرم
آن  نبرد و بخشد یم اتیشما ح جھاد. شكست دیاھدرھم خو جھالت را یقوا

آن ھا  نبرد و ،است یھست یروشن و فاح شما سبب عمارك. دیزا یم ھا ممات
 و ،تاس یروزیپ یپ از یروزیپ را شما جھاد. یتیگ یرگیت و منشاء دمار

بھ . ستیمقابل شما ن در یچ خطریھ. شكست یپ شكست از را آن ھا نبرد
 تان منتج بھ تاج صلح ویتالشھا. نـدشم بر دیازـش، آتش، آتش؛ بتیپ

  )ترجمھ( ٣».شد خواھد یابد یبرادر
د یائیب. دشمن صف آراستھ است شده است و ز، كفاح آغازیدوستان عز ،یرآ

را  د خودیائیب ».ش، آتش، آتشیبھ پ«: م كھ فرمودیمان باشیرمان موالع فیمط
  .میدھ محبوب امراهللا قرار یدمت حضرت ولخ در

  لیب -ناتیحسن تیخالصانھ تر ات وین تحیمانھ تریصم اب                        
  

 ریسا و سرود یحاوالھام بخش،  ك نواریماه  ھر م گرفت دریلجنھ تصم
  .دیا ارسال نمایفرنیكال ییجوامع بھا ك ازی ، بھ ھرید امریمطالب مف

                                                
 ١۵٧، ص )انگلیسی(ر، جلدچھارم مجلھ نجم باخت - ٣
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بھ  رسانھ ھا در وارش كھ معموًال یقیموس ع ویوس یاآن صد با زیل یتون
ات یصرف ح را ن اوقات خودیشد؛ بھتر یف میتوص یوئیراد یعنوان صدا

 یضبط نوارھا یبرا او. كرد یم یوئیراد یكارھا ی نھیزم ش دریحرفھ ا
 ینھ تنھا كلمھ بھ كلمھ، متن ھا ،لیب. ساخت ایزات الزم را مھیتجھ و حلما، م

بھ . داد یم انجامرا ھم  پ آن ھایتا ق وینوشت، بلكھ تحق یم خودش الزم را
، یجملھ تون كردند، از یم تآترھا كار رسانھ ھا و كھ در یدوستان ،بین ترتیا

ن یق ایطر كھ از یو انجذابات الھامات. د نوارھا مشاركت نمودندیتول در
  .آورد بھ بار یج مھمیشد، نتا یمحاصل  احّبا یا برانوارھ
كھ شغلش  )John Leonard( دوستان بھ نام جان لئونارد از یكیل، مثا یبرا
 ریرا تكث داد نوارھا ش نھادیبود، پ یكیالكترون و یصوت لیوسا ھ ینیزم در
ك شب كھ ی. رشان كندیعادت داشت بدون گوش دادن بھ نوارھا، تكث او. كند
بھ  تا كند یاد میز را طضب یر، صداین تكثیماند، ح یفروشگاه تنھا م در

 یوقت. بوده  مخصوص، مھاجرت موضوع آن نوار. مطالب آن گوش ھم بدھد
ال ؤس و دـزن ین مـتلف یرمحفل ملـد بالفاصلھ بھ دفتـرس یم انـیابھ پ نوار
بعد  .»پاراگوئھ« شنود یم جواب و دارند بھ او را ازین نیشتریكجا ب كند یم

 رود؛ در یم بھ پاراگوئھ و فروشد یابزارش را م و كارمحل  بھ سرعت
فاركلندھجرت  ریبھ جزا كھ بعدًا یباالخره ھنگام و كند یجا ازدواج م ھمان

 قلمداد )Knights of Bahaullah( اءـادران بھـبھ ی رهـزم د، درینما یم
  .برد یم سرھ ب ارید ھمان ھم در ھنوز او. شود یم

 بوراكروونا . دگرگون كرد زین را گرید ك نفری یزندگ ،اقل حّدنوار،  ھمان
)Rowena Burack(  ف ویظر ییرقصنده، با صدا شھ ویپ ك ھنریكھ 

 یدعوت م او ل ازیافت كھ بی یم راه ن بود، تازه داشت بھ عالم تآتریدلنش
و  ردیپذ ینم ابتدا وا. مربوط بھ مھاجرت شركت كند یضبط نوارھا در دینما
م موفق كار یتازه دارم تو ؛تونم بھ مھاجرت برم ینم كھ من«: دیگو یم
برود، فقط او بھ  ییست جایدھد كھ الزم ن ینان میاطم ل بھ اویب ».شمیم

 در. دینما یكھ ھمكار كند یموافقت م ،بین ترتیبھ ا. دارد ازیخوبش ن یصدا
 در ام عمرش رایھ ایبق و »دارن؟ ازیكجا بھ من ن« :پرسد یروونا م ان كاریپا

 - ودیھال از دور اریبس ینیزم سر - )Aleutian( آلوشن آالسكا و رـیجزا
  .كند یم یسپر
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. بود "یمحل یجالل محفل روحان جمال و" ، راجع بھیسر نیا از ن نواریاّول
در . گفت یسخن م" بخشش بذل و ینسرشت روحا"ی  باره در  یگرید
 یغیاح تبلـت كفیموفق رفت وـشیبھ پ ا كًالـوارھـن نیا ھ یـمجموع، تیاـنھ

  .كرد یانیكمك شا
تمام  باز ك بندی ندھمانل یب  ،یغیتبل یپروژه ھا ریسا رنامھ ون بیا طول در
 یدو ھر و كرد یعمل م یامرالھ نسبت بھ خانواده و ن تعھدات خودیار، بیع

كھ  آموختھ بود او. ختیآم یبا، درھم میز منقش و یرا، ھمچون پرده ا آن ھا
 با دریركھ تق ریز ی ھنام. داشتھ باشد منتظره را ریغ امور ھمواره انتظار

آن زمان را  یا نگاشتھ شده، اوضاع  كلیفرنیكال انتصار ه یراه پروژ ی انھیم
  :دھد ینشان م یخوبھ ب
  

  عیبد١٢٢شھرالمسائل١٠ -١٩٦٥دسامبر٢١
  :زیعز )Furber( جون فربر

الس  در ش دكتریدونم برم پ ینم«گفت،  بار كی یگلیباب كوكھ  طور ھمان
 وضع نید ایگو یم كھ مارگارت» .مروع كنش ك سال تربصم رویا یوگاس، 

ھم ٤امیام صی، بھ امان نكندیاریشانس  اگر سال تربص است و ھمانواقع  در
 خود ین موضوع بھ كنار، نگرانیا .٥ام رضوانیچھ رسد بھ ا م؛ تایرس ینم

ن یك دارالمجانیداخل  از را یمطالب نیچنشوم  كھ مجبور ن بودیمن ھم ا
 ، نھرفقا ، چوناّول یآن روزھا بھ خوشا( دشو یباورت نم.  ت بفرستمیبرا

 ید جلو جلو ھم بھت خبر میشا؛ بلكھ كردند یم را باور یزین چیچنتنھا 
 یرو یقیبا موس را یغیت تبلیم كھ موضوع بیش راس رفتیپ یوقت ی، ول)دادند
ك صحبت ی(سرم خراب شود  یروسقف  نمانده بود یزی، چمیببر نوار
زات خود، یو تجھ بود با بلند گوھا كھ قرار ینیمتخصص بھ نظرم ).نینماد

                                                
ایام صیام كھ نوزده روز بھ طول می انجامد و قاعدتا از دّوم مارس ھر سال آغاز شده، در بیستم ھمین "  - ٤

ای ن ای ام اساس ا    . ماه بھ پایان می رسد؛ مستلزم اجتناب از خوردن و آشامیدن است از طل وع ت اغروب آفت اب   
د حیات روحانی كھ در خالل آن، شخص مؤمن باید جھد نماید اصالحات دوره ایست برای دعا و تفكر و تجّدی

بنا بر این، . الزم را در حیات درونیش ایجاد كند و قوای روحانی مندمج در روحش را ترمیم و تقویت نماید
صیام جنبھ ی نمادین دارد ویادآورنده ی خودداری . اھمیت و مقصد این فریضھ ی الھیھ، اساسا روحانی است

نق ل از توقی ع منی ع ص ادره از جان ب حض رت ول ی ام  راهللا،        ." (تمنی ات جس مانی و ش ھوات نفس انی اس ت     از 
  ) ١٩٣۶ژانویھ  ١٠خطاب بھ محفل روحانی ملی ایاالت متحده آمریكا، مورخ 

ایام ورود حضرت بھاءاهللا بھ باغ نجیبیھ در بغداد كھ بع دھا توس ط پی روان آن حض رت ب ھ ب اغ رض وان         - ٥
ك ھ مص ادف اس ت ب ا اظھ ار ام ر علن ی آن حض رت ب ھ مالزم ین           ) م ی  ٢آپری ل ت ا    ٢٠( این ایام . تسمیھ شد

 ]١۵١، ص )انگلیسی( قرن بدیع .[ ركابشان، مھم ترین و مقدس ترین اعیاد دنیای بھایی محسوب است
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 یدرست وقت قول و قرار خود را فراموش كردند و ند؛یایب ضبط نوارھا یبرا
ن كا را یانند اتو ینم گفتند و ا جمع شدند، تلفن زدندیمنزل گارس در رگروه ُك
 برد منع كار ی باره در یزیكتاب اقدس چ تو. گریك شكست دین ھم یا. بكنند
 انجامن است كھ از یبا لحن طنز، منظور ا( !شده؟ن ذكر یكیالكترون زاتیتجھ

  )م -دادن آن خالص شوند
سھ  و اوردید برود منزل ضبطش را بیم آلن گفت بایكھ ج بود ٨:٣٥ساعت 
 ما و كرد را ن كاریاو ھم. دوستانش قرض كند از یكی ھم از گو تا بلند چھار

 در ،ما درست است كھ نوار. میمشغول ضبط كردن بود ،شب ھنصف از بعد تا
 ای )Fred Waring( نگیفرد وار ای )Ray Coniff( فیكون یر یكارھا حّد
بوده  ینیمتخصص ھمانن افراد یاحماال ا( ،)Mitch Miller( لریچ میم یحت

ست؛ ی، ن)Vienna( نایپسران و را گروه ُكی )م -ر قولشان زده بودندیاند كھ ز
 استفاده در یخوب باشد؛ برا یلیخ یغیت تبلیك بی یكنم برا یم من فكر یول
گروه . است خوبمنزل  یتو یمن برا بھ نظر اّماست؛ ین مناسب و چندانیراد

 بھتر ،ھم رفتھ یرو یافتاد، ول ریخأبھ ت یلیكار خ ، ووقت تلف كرد یلیُكر خ
 ت ازیمل و یشھروطن لھ ویقب راجع بھ خانواده و یخال ك صحبت خشك وی از

 تا. میكن یم رین ھفتھ تكثیآخرھم آن را تا ل احتماًالین دلیھ ھمآمد؛ ب آب در
 یاعل معھد. دهیرس احّباطرف  آن از یبرا یدایز ین حاال سفارش ھایھم

 از نفر ٩٠ن، یام مھاجریق از زیجان انگیك موج ھی یكھ تا حاال، ط نوشتھ اند
 نفر ٢٨٨رضوان بھ  تا ھنوز اّماشده اند؛  مستقر خود یپست ھا آن ھا در

است  ینقاط زین و نقاط بكر ت بایواّول ،ن راستا البتھیا م؛ كھ دریدار ازین گرید
تا  ، دویتیكالورس لوس انجلس و گذشتھ، در ی شنبھ روز. كھ ترك شده اند

د، یجد یتماس ھا یبرقرار یغ، بلكھ برایتبل كار ی، نھ برایعموم یھمانم
 ١٠٠كھ دا كرده بودندیپ حضور نفر ٢٠٠بیكھ قر شود یگفتھ م. شد برگزار

  .كھ قابل ذكر است یجسارت ؛بوده اند دیجد افراد آن ھا نفر
 یم خوشحال بھ نظر یلیخاه كردم؛ ماگارت نگ ه ین حاال بھ چھریمن ھم

آن ھا  ھشت نفر. ندیایجا ب نیا بھ نفر ٢٢ حدوداست  امشب قرار. دیرس
ل سازمان یطشرف تع كمك بھ محافل در یكھ برا ھستند ییھا" میت" عضو

ل یكھ امسال تشك یھفت محفل ك ازی ھر یبرا رحال حاض در. شده اند یدھ
نده، یتا رضوان آ حاال از فندموظ ھا" میت"ن یا. میدار اریاخت در نفر نشدند، دو
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ھم مصداق آن جوك  ما كار. دست نرود ك محفل ھم ازی یتالش كنند كھ حت
 بخواب و ریتخت بگ بعد بروپول ندارم،  بھش بگو«: دیگو یماست كھ  یمیقد

 حفظ و یان ببرم و براید نامھ را بھ پایبا  ».الش آشفتھ باشھیخ یھ مدتی بذار
 ش نوشتھیرو  كھ را راھنیبعد، آن پ دست بھ دعا بردارم و، انت ھمھیص
مشغول  یبھ نقاش یسھ انگشت ، برم كنم و"؟یبھ من بد یھ بستنیشھ یق، میرف"

شھ بھ فكرت یھم. كنم یت دعا میبرا. وستت دارمد. ت تنگ شدهیدلم برا. شوم
ان شاءاهللا بھ  -یردـا برگـش میھ پـم كـھست یروز رـمنتظ یانـبا شادم ھستم و

  .زود یزود
  بیل - با گرم ترین محبت ھا                                                        

  
بھ  را تا آن ھا ا كردندیرنفیكال ییبھا یاقدام بھ مالقات جامعھ ھا ،لجنھ یاعضا
 كھ مستعد را ییبھا ٦تین جمعیك تریم نزدیت ھر. ندیق نمایتشو یمیغ تیتبل كار
 یت ھایفعال ی ھیم ھا كلیت یاعضا. گرفت نظر بود، در یل محفل روحانیتشك
تحقق اھداف صرف  را خود غّم و ھّم ی ھمھ و گذاشتند كنار را خود گرید
 یحّد ده درین جدیبھ اقبال مؤمن منجر یغیتبل ی، تا مساعنمودند ن شدهییتع

نده یگروه تا رضوان آ تعھد ھر. شود رّسیم یكھ انتخاب محفل روحان گردد
گروه  ٦٥یت شناسیلحاظ جمع كھ از) Frenso( ام شھرك فرنسویآن ا. بود
بھ . مردم بود آمد رفت و و ستد و داد شد؛ مركز یشامل م گوناگون را ینژاد

بتونھ  یاگھ كس«: داشت یوئیستگاه رادیك ای آن جا كھ در نگرین ھولیقول ف
گھ ید یجا ھر نو در ھ اوـتون یم ًاـھ، حتمـآب بكن ن شھرـیا یوـت رو یزیچ

  ».ھم بفروشھ
ن یف. دیآ در بھ اجرا ن شھركیا ھ روزه درُن یغیك برنامھ تبلی م گرفتھ شدیتصم
 ا جا رزرویفرنیلھتل كا ان درھماناستراحت م زین جلسات مالقات و یبرا
. مان بھ راه انداختیبرا یوبـخات ـغیم تبلـھ او یوـیستگاه رادیرد؛ اـك

 جلب توجھ مردم جھت شركت در یرا برا آن ھا او كھ خود ،ما یھا ھیاطالع
 ،ل شودیپروژه تشكشروع  ن روزیدرنخست بود مقّرركھ  یومـعم یجلسھ ا

. شد یخش مساعت پ رأس ھر در ،یعموم ارـاخب راه باـھم ؛وشتـن یم

                                                
حانی ، نفر، یعنی حّد اقل نفوسی كھ برای تشكیل محفل رو ٩جامعھ ھای با تعداد افراد ذی رای كمتراز - ٦

 . مؤسسھ ی اداره كننده ی امورجامعھ ی محلی، الزم است
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 ن پانصد نفره پرـآن شب، آن سال در دـاعث شـب ھـود كـا بـھ ھـیاطالع نیھم
  .ت شودیجمع از

 یاجرا در و اشتندد جلسھ حضور در یمل یمحفل روحان یاغلب اعضا
. بود متحدهلدرد یخانم م یسخن ران اصل اّما كردند؛ یبرنامھ ھا شركت م

 ،ییبھا ین المللیب یت شورایكھ عضو بودند خالق و توانا  با،یز ییشان بانویا
را  حّدسازمان ملل مت در ییجامعھ بھا یندگی، نمایمتماد یھا سال یبرا زین و

اش،  ھیاراسبك  یسادگ زین م مبارك ویتعال از او یعمق آگاھ .بھ عھده داشتند
 از یادیز ، تعدادیسخن ران از بعد كھ سبب شد چنانآن بود؛  مؤثر اریبس

  .جواب بپردازند سؤال و و بھ گفتگو با او و سالن بمانند در ارحّض
 در یاطاق از داریدادند، بھ د یخاص نشان م یكھ عالقمند یآن، كسان از بعد
آن  در. شدند یموسوم بود؛ دعوت م" ییاطاق انتھا"  كھ بھ یفوقان ی طبقھ
 یبھ صورت صحبت ھا و ا بودیمھ یمجالت امر كتب و و یدنیانواع نوش جا
كھ  رفت ید میما. شد یان جواب داده میتحربھ سؤاالت م  نفره، دو ستھ وآھ
 ق ویآنان را بھ تحق و زدیمخاطبان را برانگ ھ یعالق توجھ و ،ن گفتگوھایا

 حكمت. گردد یل آن ھا منتھیعاقبت بھ تسج و ق سازدیمبارك شا امر درتتبع 
  .بود ھیقض نیھم ھم "ییاطاق انتھا"نام  نشیگز

اغلب  زین و اّولجلسھ  فرنسو، در یمحل ی روزنامھ ان ازیش ادبخ گزارشگر
شش  پس از یو. شركت كرد  ،ھبرنام یادامھ  ھ روزُن طول در یجلسات بعد
  .ن مھاجرت شدیادیعازم م و مبارك اقبال نمود ماه بھ امر

د؛ یان رسیما بھ پا یغی، كھ طرح تبل)یالدیم١٩٦٦( عیبد١٢٢رضوان  در
االت یا گرینقاط د ھ ییكل ا ازیفرنیكال در یمحل یروحان لمحاف ش تعدادیافزا

  .گرفت یشیپ ،كایآمر ی متحده
اعتالء  و اعتبار احّبا اقدامات، بھ كرد یتالش م یزمان مقتض ھر ل دریب

 از كھ بعد ریز ھ یمیرق. دیاآنان نم نثار را د خودیتمج ن ویحسو ت بخشد
بھ  ت راین واقعیشده، ا اشتھنگ ، خطاب بھ جون فربریغیتبل ی اختتام پروژه

  :دھد ینشان م یخوب
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  یالدیم١٩٦٦ لیآپر ٢٤ - عیبد١٢٣ شھرالجالل١٦
  جان، از زتریجون عز

 ون خدمات مستمرت، دریمد حّدبھ توگفتھ ام كھ تا چھ  دانم كھ شفاھًا یم
ما  ھ یحاال كھ ھم اّماھستم؛  ، بوده وایفرنیكال انتصار ه یطول پروژ یمتما

برسانم كھ چھ سھم  بھ اطالعت ل دارم كتبًایم؛ میھست یروزیپ پرتو مسحور
ن حرف ھا یبھ ا یازین آگاھم كھ تو. است متعلق بھ تو ن انتصاریا از یمیعظ
  محبتت بھ حضرت بھاءاهللا بوده است؛ ت بھ صرف عشق واقدامات و یندار
 بخصوص -تو ھ یفداكاران م كھ خدمات خالصانھ ویمان الزم است ابراز اّما
عامل  -نداشت ت وجودیبھ موفق یچندان دید، كھ امیترد آن ساعات بحران و در
  .بود یمحل یمحفل روحان١٩ل یتشك و »یروزیحصول خرمن پ« در یاصل

 تحت ھر ساعت و ھر در یشود كھ بتوان یافت می یامروزه بھ ندرت كس
ند ك یاستقبال م كار مصممانھ و مستعدانھ از یبدان و یش بخوانیفرا ط،یشرا
  .رساند یم انجامآن را بھ عاشقانھ  ومحبانھ  و

خالل آن  كھ در دتقال را خواھم خور تالش و ین ماه ھایا حسرتمدت ھا 
ش را یشكاف ھا و م، درزھایا افكنیرا بھ در انتصار ه یپروژ یم كشتیدیكوش

م، یعبورش دھ صخره ھا موانع و از  م،یدورش ساز یسواحل شن از  م،یبپوشان
م و بھ سالمت بھ یبتابان تیموفقش را بھ ساحل یچراغ ھا پرتو ،انجامسر و

تلقن  ،لیكم آپری ست ویوم بیز ین ستم ویشب ب در یوقت. میبندرگاھش برسان
م بھ یكرد احساسواصل شد؛  نتصارا یلگراف ھات و زد زنگ یروزیپ یھا
م كھ یدان یما م ھ یھم .ارزد یمم؛  یكرد تحّملراه تحققش  ھ ی آنچھ درھم
داده  انجامم قرن گذشتھ ین در یكائیآمر یاحّبااس با آنچھ یق در یروزین پیا

نظاره شود كھ  ن مسئلھ بھ آنیا پرتو در یوقت اّمارسد؛  یم اند، كوچك بھ نظر
 ، ازخواھند شدل یكشور تشك سراسر كھ در یغیتبل ھ یلجن ٥٤ ای ٥٠امسال 

 ن انتصارین ایوه زرـرد؛ شكـك دـواھنـخ یردارـوبــما الگ ارـك ه یوـنح
  .گردد یم آشكار

 یتالش ھا م متشكرم ازیبگو ن است كھ بھ تویا یمھ براین رقیاكنون ا و
 ظھور ھ یق بھ منصیطر یط مرحلھ از ھر كھ در یریناپذ یخستگ
 خواھد یكائیآمر یاحّباب ینص یآت یھا سال كھ در یتمام انتصارات. یدیرسان
ون یمد یبھ نوع - میت كنیت ھدایھ سمت موفقب را م آن ھایبتوان البتھ اگر -شد
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 یبرگزار ی، براھفتھ یپ  است كھ ھفتھ از یزانیگرعزید ھ یھم زین و تو
كھ  ی؛ افتخاردیدان عمل شدیم وارد  و دیت بربستیھدا ت وھّم جلسھ، كمر ٣٨

  .خواھد ماند و برقرار ھمواره پایدار
لت ایشامل حال ا، ء، حضرت عبدالبھامھربان یالطاف موال ات ویعنا قطعًا

را كھ  یز، انتصاریعز یاحّبا ھ ییومی ه یحاّر ھ ییادع نیما شد؛ ھمچن
  .بمان نمودیم؛ نصیانتظارش بود ھمھ، چنان مشتاقانھ در
  ن سپاس ھایخالصانھ تر ن محبت ھا ویمانھ تریصم با                           

  رزیام سیلیو  -امراهللا یدایا                                             
  

 British( ایش كلمبیتیبر یاحّباا، یفرنیكال انتصار ی ت پروژهیموفق
Columbia( ل دعوت یب ام آن، ازـاختت از آن داشت كھ بالفاصلھ بعد را بر
را بھ  یپروژه ا و دینما كانادا سفر ه یافتاد دور ھ یرانـك آنبھ  بھ عمل آورند

كھ  ح دادیل توضیب. كند یراه انداز و یطراح زیآن ھا ن یشكل، برا  ھمان
قابل  گرید آن او از بعد و آن ھا بگذارد اریاخت در ماه وقت چند تواند یمتنھا 

 ».میالزم دار ن وقت رویباشھ ما ا« آن ھا پاسخ دادند،. بود نخواھد یدسترس
  ».ایب ھرچھ زودتر« كھ غام فرستادندیپ بھ او و
گروه  عدد از د چندیآن ھا پرس ل ازیب  منطقھ، آن ی لجنھ ی ن جلسھیاّول در
آن . دھندل یتشك یك محفل روحانیاقل  حّدنده یتوانند تا رضوان آ یشان میھا
  .نمودند محّولبھ آن ھا پروژه را  یاجرا و انتخاب كردند راژه یوگروه  دو ھا

مثل . بود ارّیس یگروه ھا و یغیانتخاب شده، جلسات تبل یاصل ابزار
 از و حركت كرد نظر بھ اطراف استان مورد ،لجنھ عضو ا، ھریفرنیكال

 یكھ برا یمكان زمان و ھر روز، در شب و و نمود دارید یمحل یجامعھ ھا
  .مشاركت جست آنان یغیوت تبلیب بود، در سریمانشان یو مبتد احّبا
اختتام  در زمان شند ویندیب» عیبد بزرگ و« داد شنھادیمسئول پ ی ل بھ لجنھیب

كھ چطور  ند؛ بعد شگفت زده شدینما برگزار یعموم ی ك جلسھیه، پروژ
 فكر واقعًا دیمقنع بوده است؛ چون د ج ویمھ آن ھا یبرا آن ھمھ حرف او

پرنس  ه ینفر ٢٥٠٠سالن تآتر و رون رفتندیھ ببالفاصل یعنیكردند؛  یبزرگ
دنبال  غ رایتبل ، كارآن جا در كھ ما، یتمام اوقات در. اجاره نمودند زابت رایال
  .داشتان یروحمان غل ذھن و متھورانھ، در ھ یشیاند نیم، ایكرد یم
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 از یعتریوس یدر بخش ھا ن شنونده رایشتریكھ ب یوئیراد یشوھا از یكی در
 یطور. شد ب دادهیك مصاحبھ ترتی بود دارا) vancouver( ونكوور التیا

بزرگ  ھ یلسج قبل از روز دو یكین مصاحبھ یھ اك شده بود یزیبرنامھ ر
 شود و یم ویراد یویدواست ل واردیب ،ن منظوریبھ ھم. پخش گردد یعموم

 شما«: كند یاعالم م یكالم چ سالم ویبدون ھند، یب یرام او مصاحبھ گرھم تا
  ».ندارم یعالقھ ا اصًال یمن بھ مسائل مذھب. دیقھ وقت داریپنج دق اكثر حّد
كھ  یمذھب ن ویم بھ آن نوع دمن ھ«: دھد یمؤدبانھ پاسخ م ح ویل ھم صریب

كند  ین جواب طرف مقابل را ساكت میا ».ندارم یعالقھ ا د،یشما عالقھ ندار
 یول«: دیگو یم دیتعجب و ترد با  ،دیگشا یلب بھ سخن م كھ مجددًا یھنگام و

  »...دین مصاحبھ كنید ی باره در تا دیآمده اجا  نیبھ اشما 
شروع  با. نتواند جواب بدھد لیب شود یشاره بھ شروع پخش برنامھ، باعث ما

 گرصاحبھ ، مدھد ین سؤال را پاسخ میاّولل یكھ ب نیابھ محض  ،مصاحبھ
بھ  یتوجھ و. را یبعدآن ھم سؤال  از عدب وكند  یرا مطرح م دّومسؤال 

؛ گردد یكامل مجذوب آن م طورھ كم كم ب و شود یجلب م مطالب گفتھ شده
 یھ آگھـقیدق چند امھ اش را، البتھ بھ جزم ساعت وقت برنیكھ تمام ن یطور
بھ . دـدھ یاص مـاختص دیجد نیدی  باره ھ درـبھ مصاحب  ،یتجارت یاـھ
 بار كیقھ یدق چند كھ ھر جان آمده بودیھ چنان بھ اوآورم كھ  یم اطرـخ
 :گفت یمخطاب بھ شنوندگان  و كرد یمقطع  را اش ان مصاحبھیجر
شنبھ ساعت  رسونم كھ روز یبھ اطالعتون م حالھ؛ با یلین آقا خیا دوستان،«

 كنم یھ میصداره؛ تو یزابت سخن رانیپرنسس ال تآتر در، ظھر از ھشت بعد
  ».دیھاش گوش بد بھ حرف و دیجا برنبھ او حتمًا
دلھره نسبت بھ  و انتظار از یزه ایما با آم و دیشنبھ شب فرارس ،حال بھ ھر

چون  اّمام؛ یشد تآتر شده، وارد اشغال یصندل ٢٥٠٠آن  از عدد كھ چند نیا
م یضخپرده . مینیم داخل سالن را ببیتوانست یم، نمیآمده بود یپشت یورود از

 یكنجكاو. میبشنو درست راداخل سالن  افراد یداكھ ص ن بودیا سن مانع از
. ندازمیآن طرف ب بھ یسوراخ داخل پرده نگاھ من برآنم داشت كھ از یذات

 یما، بھ سبب صحبت ھا شتر، بھ نظریھم ب بود؛ آنت یجمع از تمام سالن پر
مناجات شروع  از بعد. نداشت »یعالقھ ا اصًال یبھ مسائل مذھب«كھ  یمرد
 یاصول اساس از یقھ ایدق ٤٥ یك معرفیل یز، بیدل انگ یقیك قطعھ موسی و
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 و با شور  بودند، ییبھا ریسوم آن غ ت كھ دویجمع. مبارك بھ عمل آورد امر
عت سا ، تایاتمام سخن ران از بعد و ل استقبال كردندیب یحبت ھاص جان ازیھ

  .ل را احاطھ كردیب ،اتینظر سؤاالت و از یلیشب، س ١١
 ما. آورد بھ بار یمیق عظیزابت، توفیسس الپرن تآتر در منعقد یجلسھ عموم
سرگرم  یغیتبل یت ھایفعال بھ یتا مدت احّباآن،  ھ یجینت م كھ دریمطمئن بود

ش یتیبر ما در قامتن شب ایآخر با آن كنفرانس مصادف بود. دش خواھند
را كھ  یآن دوستان ھ یھم میداشت كھ اجبار نیا م ازیمتاسف بود اریو بس ایكلمب
ن بھ یبنا بر ا .میترك كن  م،یبود دا كردهیپ آن جا در ھمانكوتا توقف آن یط

  .م بودیخواھارتباط  م كھ با آن ھا دریقول داد دوستانمان
 از م دوتایكرده بود ا تقاضایش كلمبیتیغ بریتبل ی لجنھ از كار، آغاز در
ت ھا ین جمعیان، ھمیپا در اّمارا بھ ما بسپارند؛  ت ھاین جمعیف تریضع
ك محفل یل یكھ تشك بھ ھدف خود، آن منطقھ یاحّباقبل از تمام  كھ  بودند
ل یب یگروھغ یتبل معنا و روش بر یدییتا ھرچھ ُم. بود، نائل شدند یروحان
ن طرح یكھ ا یمنطقھ ا یعنی، یشمال یكایتمام آمر كھ در نیب ایعج! خورد

 .افتیك ادامھ نیستماتیمنظم وس ھ یبھ گون ت اجرا شد؛ كاریموفق آن با رد
 رایامتحان شود؛ ز آن روش باره كھ دو باشدده ید اكنون زمان آن فرارسیشا

 و بھ رشدھمچنان بھ بعد، آن زمان  ا ازیش كلمبیتیبر ی ھیناح امراهللا در
  .ادامھ داده است شرفت خودیپ
 Bill van( ل ون زوئستیب ینواز ھمانم ازونكوور،  اقامتمان در یط

Zoest (تیروجر وا و )Roger White(،  یبخش غرب در ییكھ آپارتمان ھا 
م؛ یبرد یل بھ سرمیآپارتمان ب در ن اواخریا در. میداشتند؛ بھره مند شد شھر

زمان  ان داشت كھ درھمانم یھم برا یتیبود؛ بلكھ سو تر ھا بزرگچون نھ تن
آن  كھ در یشغل و یدوست  روابط .كرد یآن استفاده م ما خودش از حضور

  .افتیادامھ  یمتماد یسال ھا شد؛ تا برقرار با روجر جا
 كھ از ل اعظم واصل شدت العدیب از یمھ ایرق یاوائل پروژه، وقت ھمان در
ا، رحل اقامت یكن كشور در ن باریا اّماقا، یآفر باره در خواست دو یمما 
بعد، آن ھا  روز عصر. بودند ناظر و حاضر روجر ل ون زوئست ویم؛ بیافكن
اع ـمن امتن. ن برومیطبقھ پائ قھ بھ آپارتمان روجر، دریدق چند من خواستند از

مھم « :كھ كردند ا اصرارـآن ھ ».تونمیاس شب تنمھ، نمـلب«: گفتم  كردم و



١٠٢ 
 

ن رفتم یپائ ،نیا بر بنا. مھم است یلیموضوع خ گفتند و» .نیا پائیست؛ بین
كھ  یزین چیمھم تر«: دندیمن پرس ھا از آن. ھمھ مھم بود آن یزینم چھ چیبب
نگ بدون در »ھ؟یاج داره، چیدش احتیت جدیمسئول ت دریموفق یل برایب

 كھ او یزیآن چن بود یھم قتًایحق و »یكمك یك منشیالبتھ « :جواب دادم
  .داشت ازیھمواره بھ آن ن

من  و ادیشما م با كنھ و یرھا م كارش رو پس روجر«: فتگل ون زوئست یب
و خالصانھ  آن ھا صادقانھ یدو ھرسخن  ».رمیگ یبھ عھده مسفرشو مخارج 

، یاعل ، بھ درخواست معھدایش كلمبیتیبر ی پروژه از بعد ،بھ ھر حال. بود
  .این كنیبھ سرزم نباریا اّما؛ میقا شدیآفر یراھباره  ما دو
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  كنیا - فصل دھم
  
قا یآفر اقامت در ی ن دورهیا. میا وارد شدیبھ كن ١٩٦٨سال  یحوال در، ما
 بودز یسرورانگ یخاطره ا ،ما یبرا اّماد؛ یطول نكش شتریبا ھشت ماه بیتقر

ل عشق یقا، بھ دلیفرآ بودن در. میدید یا میتخت كنی، پایروبینا در را كھ خود
ل یب اّما بود؛ زیاط انگـم نشیداشتم، ھمواره برا ھا یقائیكھ من بھ آفر یمحبت و
. بود شد، مسرور یرك ممبا بھ خدمت امر موفق كھ ییجا رـھ در ،ھـشیھم
اطراف  در ییبھا یجامعھ ھا از یادیز م، تعدادیشد وارد جا بھ آن یوقت
 از ،جشن ھا جلسات و شركت در یااغلب بر احّبا داشت و وجود یروبینا
 این امبویما، كاتر زیدوست عز. آمدند یم القدس ةظیرحدور بھ  یاصلھ ھاف
)Catherine mboya(آن  در كھ خود شھربھ ك ینزد یمحلھ ھا از یكی ، در

 یكیاطاق داشت كھ  خانھ، دوآن . كرد دایپ نمایك منزل برایكرد،  یم یزندگ
 یمطلوب بھ نحو زیھا ن اطاق ریسا. افتیاص اختص بھ ما یگرید و بھ روجر

 ،نیم بود؛ ایخواھ جا آن در یم چھ مدتیدانست ینم چون. ده شدندیچ ده ویپوش
  .دیرس یب امور بھ نظرمین ترتیبھتر

 ن بودیا ،یربینا ن حضور دریما، ح یواقع بزرگ و یھا یخوشبخت از یكی
ا ـم یراـب و ردـك یم یا زندگـج آن در )Elsie Austin(ن یآست یكھ الس

متعجب  یحّد تا او. مینیرا بب او م مرتبًایتوانست یمكھ  ودـب زـیسرورانگ ارـیبس
 یمنزل مجلل م؛ چون خودش دریكرد یم یزندگ یچنان خانھ ا ما دركھ  بود

. شده بود ھیتھش ی، براكایدولت آمر یعنیش، مدوكھ توسط مخ برد یم بھ سر
 یائیكن ، متشكل ازیبزرگ یھا یھمانم ست ازیبا یم ، اویتیچنان وضع در
ھم  ما. كرد یم ییرایكا، پذیآمر ی متحدهاالت یمأموران دولت ا زین و ھا

 یموران عالأم ام بیتوانست یم م ویكرد یھا شركت م یھمانن میا اغلب در
 یگذشت زمان، بعض با. میمبارك صحبت كن امر ه یبار ، دریدولت ھ یرتب
ل یبھ دل یالس. اقبال نمودند یلكت، بھ امرالھمم دو ھر موران، ازأن میا از

 یھا مشروبات الكل یھمانن میا در بود عھده داشت، مجبور كھ بر یفیوظا
اغلب . كرد یسبك تعارف م یھا یدنیھمواره نوش احّبابھ  اّماد؛ ینما ییرایپذ
ن یھم م ویكن یمصرف نم یالكل یھا یدنینوش شد چرا یما سؤال م از

  .كرد یفراھم م یلھامرا غیتبل یبراب را مناس فرصت ،موضوع
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 روستاھا و را در یدیمدت مد رفت و یكارش بھ مسافرت م یبرا یالس یوقت
 یمما دعوت  رد؛ ازك یم یبھ زنان، سپر یعمل یم مھارت ھایتعل مراكز در

ن یا در .بود ریدلپذ اریبس نمایكھ برا یتیموقع م؛یزلش اقامت كنمن در نمود
و  شیمراقب آسا سخت  نام داشت؛) Kiboye( ھیبویكھ ك او اوقات، خدمتكار

ن یدر ا را كوششو  یت سعیخودش، نھا یق رسمیبھ طر و ما بود یراحت
  .داشت یراستا مبذول م

دو محل  از داری، دیروبینا من در یزندگ یھا ین شادمانیبزرگتر از یكی
ل یماست یب ل طول وینھ كھ با چھل ماین مدیا یپارك مل یكیمخصوص بود؛ 

وانات، یح ی م خانھیتی یگرید است؛ و برخوردار یشھرت جھان عرض، از
 یم سر ن مكان ھایمن مرتب بھ ا. شھر از یقھ رانندگیپانزده دق ی بھ فاصلھ

 من در. كردند یم یشتر، بامن ھمراھیب روجر اّمااوقات،  یل ھم بعضیب. زدم
ات وحش كھ یحمتنوع  یرده ھا یتماشا اطراف پارك، از در ین رانندگیح

  .شدم یم مسرور اریحركت بودند؛ بس در ییسو آزادانھ بھ ھر
بھ ، یغیتبل كامل، بھ قصد سفر ك روزیطول  در من، معموًال و ل، روجریب

شھ با ما یز ھمیجامعھ ن یاعضا ریسا ن ویكاتر .میكرد یمداخل جنگل نفوذ 
م یتعال زا و خوش قلب بودند اریبس ییقایان آفریروستائ. شدند یھمراه م
امراهللا كھ  یدگاه حضرت ولیصحت د. كردند یاستقبال م یھ بھ گرمـمبارك

 رفتار صحت طھارت قلب و  ،یرش روحانیپذ زھا حائ ییقایآفر فرمودند یم
ان ینما ھستند؛ كامًال ]٣٦٥ص   ،)یسیانگل( بھ ظھور ت روسرنوشكتاب [

 ی نھیزم در داشتند زایگر، نید ییجا ھر در احّبا ریسا ز، مانندین آن ھا. بود
 گوشزد ب آن رال مرّتیكھ ب بود ین موضوعیا و نندیآموزش بب یم ادارـنظ
  .كرد یم
 یسندگینو ت، بھ كارـافی یراغت مف ودـات خـاز خدم یاندك تـوق ھر ،لیب
 كھ در( "قیدق یھا ییشگویپ"چون  ییاب ھاتجھ اش كیپرداخت كھ نت یم

 یآثار و) دیبھ چاپ رس یبجنو یقایآفر یمل یتوسط محفل روحان ٢٠٠٠سال 
مرد شب كاره  روجر اّما  داد؛ یادامھ م را بھ كار ل تمام روزیب .بود گرید

 زیم یرو آن را ،بامداد و برد یان میقبل را بھ پا روز ب كارش ھر او. بود
كھ ن یبر ا یمبن دیرس یامیت العدل اعطم پیب از ك روزی. گذاشت یصبحانھ م

 ل ازیب ھرچند. درنیما، قرض بگ از شش ماه یرا برا روجر دنتوان یا میآ
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كھ  یھنگام. ل ھم بودیل بیم یاعل ل معھدیم اّما؛ سف بودرفتن روجر متأ
 ».یگرد ینم گھ برید تو« :گفت ل بھ اویكرد، ب یم ترك را جا روجر آن

 كھ از موفق گردید یمھم اریفا بھ خدمات بسیح در او .ھم شد ورـن طیھم
 دیخدمات جد ی زماھنامھین و ییش مجلدات عالم بھایرایو ھ ویآن، تھ ھ یجمل
 در ییبھا یجامعھ ھا یت ھایفعال كھ اخبار بود) BINS( ییبھا ین المللیب

  فا،یح سال ھا خدمات فداكارانھ در از او بعد. داد یجھان را پوشش م سراسر
  .گشت بھ كانادا باز و شد ماریسخت ب

 كھ نسبتًا بود ییفرصت ھا ی معدود زمره در  ا،یكن دوران اقامت كوتاه ما در
 یطوالن ل نھ بھ اسفارین مدت، بیا در. میداشت یآرام یخانوادگ یزندگ

 یاعضا نھ امور و نمود یم تیرا ھدا یغیتبل یكرد، نھ پروژه ا یمبادرت م
 یسال ھا مسافرت ھا از بعد. داد ین ماامسسر و  معاونت را یت ھاأیھ

ك استراحت یواقع،  در  ،جا آن ام اقامت ما درید، ایشد یت ھایفعال و مكرر
 معاشرت با از و یزندگ م ازیداشت یفرصت كاف ،آن یط كھ بود یاجبار

  .میدوستانمان لذت ببر
بھ افت ی یفرصت م یچون بھ رقص عالقھ داشت، گاھ مثال، روجر یبرا

ك ی او از ،بعدھا. بپردازد یسرگرم ح وین تفریبھ ا این امبویھمراه كاتر
 بھ نام یش محلیك نمای در یباز یبرا و بھ عمل آمدھم  یشگیپ ھنرامتحان 

فراوان آن لذت  یاجرا ما از ی كھ ھمھ انتخاب شد" عروسك ھا و پسرھا"
صحنھ  یم كردن بھ رویتعظ یشھ ھا برایھنرپ یم؛ و بخصوص وقتیبرد

  .میت كرداحساس ابراز یحسابآن ھا  یآمدند، برا
 در یبھ صورت ھفتگكھ  یبزرگ یغیوت تبلیدر ب ،ن دورانیا در
م جامعھ یدید یكھ م نیا از م ویكرد یشد؛ شركت م یل می، تشكالقدسةظیرح
 یم یسركش اطراف مرتبًا یكھ بھ روستاھا شده برخوردار یچنان رشد از

 .میبود شاكر آورند، شادمان و یمبر سر دیجد یجامعھ ھا ،مھ جاھ در و شود
مان یبرا یلیخ  م؛یبھ ارض اقدس مراجعت كن ددًامج ما خواستھ شد از یوقت

 زیعز یلیمان خیم برایكرده بود دایكھ پ یسخت بود؛ چون دوستان تازه ا
  .میرفت یو م میكرد یترك م را ست آن ھایبا یمما  و بودند
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  سفر بھ ایران -  ازدھمیفصل 
  
 در او. كند ران سفریبھ ا ل خواستندیب ت العدل اعظم ازیب ١٩٧٠سال  در

 بھ مراكز ن ماه كھ بھ سفریچند از بعد و شد جا وارد فصل زمستان بھ آن
 طھران در در و شد ت مبتالیھپات یماریگذشت، بھ ب احّباارت یز مختلف و

م، یحك ، جناب پرفسورییدرمان پزشك بھا ھ، تحت نظارت ویثاقیمارستان میب
 یایبال مصائب و ھ یبحبوح ھ سال بعد، درُن حدودكھ  یكسگرفت؛  قرار
  .شد ران، تروریا یاحّبا
 نگزیپالم اسپر بھ منزلش در را شد، او حركت مساعد یل برایحال ب یوقت

)Palm Springs(  كھ پزشكان  یھنگام. ابدیبھبود  كامًال تافرستادند
ع اجاره یساحت رف از  دند؛ن نمویاو، سالمت كاملش را تضم ییكایآمر

ران یھ عھده اش گذاشتھ بودند، بھ اب كھ قبًال یفھ ایل وظیتكم یخواست برا
 یفقط بھ شرط اّما  خوب، اریبس«: جواب فرمودند یاعل معھد. مراجعت كند
  ».یببرت را ھم با خودكھ مارگارت 

  امراهللا، مھد ماه اقامتمان در مدت چھار در آوردم و در پر یخوشحال من از
قات آن بھ مال كھ موفق نیا از ما یدو ھر. میدن كردیروستا د و چھل شھر از

 با یحت یمن گاھ .میبود مسرور شادمان و اریبس  ،میشد یم دیھمھ دوستان جد
  .ده بودمیدھم ا یدن گرینقاط د در را آن ھا شدم كھ قبًال یمواجھ م یافراد
 طھران بود؛ مکانی کھ  ی نھیدم در یما، ھتلن سفر، محل اقامت یطول ا در

ران، یمختلف ا یمان بھ نواحاسفار طول در .ھم معقول و ھم راحت بود
 و كردند یم ینگھدار را ما یاضاف ی ھـیلطف فراوان، اثاث بامسئوالن ھتل 

 یبایاطاق ز ھمان م ازیتوان یم یبازگشت ھر كھ در دادند یمنان یبھ ما اطم
  صرف غذا، یمناسب برا یھا یصندل و زیم بزرگ و ی ك پنجرهی با، یقبل

 از م بعدیداشت چون قصد  بود، ادیز یلیما خ ی ھیاثاث اسباب و. میاستفاده كن
  .میس برویران بھ موریا
آمدن دوستان  ھتل منتظر سالن انتظار ك جلسھ دریرفتن بھ  یكھ برا ك روزی

 صفحھ یرو را" Bonanza" تعجب بونانزا با و ون روشن بودیزیم، تلویبود
 و) Hoss( م ھوسیدید یم  كھ بود زیسرورانگ یلیخ. میآن مشاھده كرد ی
 ی، بھ زبان فارس)Cartwright( تیكارت را ی خانواده یاعضا ریسا

  .كنند یصحبت م
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 خود یدندان پزشك كار ان ازیجناب دكترعباس  ران،یا ما در مدت حضور در
نام  كھ اكنون با[ زاد یوان بھیبھ ھمراه جناب ك متناوبًا تا دیدست كش
بھ عنوان مترجم ما  ]كند یم یزندگ ایفرنیكال ، در)Geula( گئوال یخانوادگ

وسف ی جناب دكتر  دسترس نبودند؛ آن ھا در چكدام ازیكھ ھ یگاھ. كنندعمل 
ت یمقبول لطافت و ان كھ ازیباسع دكتر. داد یم انجام ت راین مسئولیان ایریقد

 یوقت. ز بھ عھده داشتیت معاونت را نأیت ھیعضوبود؛  برخوردارفراوان 
 ین سال ھایاّول كھ در بودند یاریان بسیبھائ ی زمره در زیشان نیم كھ ایدیشن
  .اندوه شد غم و از قلوبمان مملّو  اعدام شدند؛ ١٩٧٩ انقالب از بعد
 یمحل مالقات عموم در   جداگانھ، بھ طور ل،یھم ب ھم من و  مواقع متعدد، در
بھ   آن ھا، از رایپذ مشتاق و ییگروه ھا با  روف بود؛ـكھ بھ باغ تژه مع احّبا
را بھ  ما روز ن، ھریا عالوه بر .میپرداخت یمانھ میصم اریبس ییتگوھاگف

 یتماع صحبت ھااس ی، برا احّبا آن ھا در كھ بردند یم یمختلف یمكان ھا
  .٧شدند یمل، جمع یب
قھ رفتھ یحدمحل  تابستانھ در ی ك مدرسھیبھ  یسخنران یكھ برا ك روزی

كھ  ییك خانم بھایكا، با یآمر در من  بعد، یچند. وستیوان ھم بھ ما پیم؛ كیبود
 كھ او ن بودیاعجاب آور ا. دمجا آمده بود، ھم صحبت ش طھران بھ آن تازه از

 ییامكانات جامعھ بھا از یكیآن مدرسھ كھ ھمواره  ه یبار در ،آن وقت تا
ن یا یا، ساختمان محل برگزاربعدھ. ده بودینشن یزیچ  شده؛ یم محسوب
 یبایز یدامنھ ھا ع اطراف آن كھ دریمالك وسا زین تابستانھ و ھ یمدرس

 موقوفات و از گرید یاریارتفاعات شمال طھران واقع شده است؛ ھمچون بس
  .مصادره شدقھرًا  یاسالم دیتوسط دولت جد ،ییامالك متعلق بھ جامعھ بھا

                                                
مترجم خوب بھ یاد دارد كھ یك روز جناب ویلیام سیرز بھ حظیرةالقدس نارمك در طھران وارد شد و برای  ٧

بخشي از صحبت ھاي او، در باره ی . جمعیتی كھ ھمھ ی زوایای آن محل را پر كرده بود، سخن رانی نمود
ولتي را كھ با یك ترانس  ١٢بھ وضوح بھ خاطر دارم كھ ُنھ عدد المپ . و وظایف آن بود محفل روحانی

كوچك تغذیھ می شدند، بھ طور سری با سیم روی یك پایھ ی دایره گون بھ ھم وصل كرده بود تا بھ كمك آن 
دھد، در  برای این كھ نقش حضور ھر عضو را در محفل روحانی نشان. منظور خود را بھ خوبی تفھیم كند

حیني كھ بھ زبان انگلیسي توضیح مي داد و البتھ بھ فارسي ھم ترجمھ مي شد، اول با زدن یك كلید كوچك 
ھستھ چرخاند تا از  و بعد یكی از آن ھا را آ) نماد حضور ھمھ ي اعضاء(المپ ھای مدار را روشن كرد 

سري بستھ شده اصطالحًا بھ طور كھ بھ این ترتیب، چون المپ ھا  )نماد عیبت یك عضو( مدار خارج شد
و بعد تأكید كرد كھ نقش حضور ) ماد حالتي از محفل كھ یك عضو غایب مي شودن(شدند خاموش  بودند، ھمھ

 ،ھست كھ پس از اختتام جلسھخوب یادم . بھ ھمین صورت است ھر عضو در نفس محفل روحانی نیز
، اعم از كودك و یستاد و با ھر كسیا دم درب خروجیحضرت ایادی، با محبت و نشاط و فروتنی، 

 .ھنوز در خاطر است و چشمان درخشانش یجبین نوران. دست دادخارج می شد  از سالن كھ بزرگسال،
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ان ییكھ بھا یرران؛ افتخایا كھ درمتبّر اماكنارت یز بود یمیعظ ازیچھ امت
آن  جوار در افروز دل اریآن د ست درا كھ سال ھا ینانماًال آاحت ی، حتیاندك
من  وان ویھم اكنون ك. ب ببرندیآن نص از  توانند یكنند؛ م یم یزندگ ھا

را آن  ه یم تا خاطریھست یدئوئیلم ویھ فب آن سفر ید ھایل اسالیمشغول تبد
  .میجاودان ساز

 بعد  ھ اش،یاّول یزول كھ آریب یبخصوص برا  راز،یمبارك ش تیبھ ب ما ورود
 زیجان انگیالعاده ھ شود؛ فوق "یباب"كھ  ن بودیل ایخ نبیخواندن كتاب تار از
 و ،آن اّول ی طبقھ حضرت باب در كھ مادر بود یجا منزل بزرگ آن. بود
  .نده اكرد یم یآن،  زندگ یاالب ی طبقھ آن حضرت باھمسرشان در خود
 نیا اّما  بود؛ روح افزا ام بخش وت الھیكفا حّدبھ منزل حضرت باب بھ  ورود

م كھ یباال رو ییپلھ ھا از و داخل گردیم یدرب كنار از شد رّسیما م یھ براك
وارد شد كھ حضرت باب در آن،  یاطاق ق آن ھا بھیطر از ٨نیحسجناب مال
. نمود یم ینكردن مان باوریبرا ،ندابالغ فرموده بود او خود را بھ یمقام الھ

 و یضان ربانیف مبھوت سرگردان از او را تًایكھ بدا بودم یعظ ابالغن یھم
نقش  با بایك چراغ زی. نمود یروحان ه یباد غزل خوان از مست و تًاینھا
 ،آن یرو لوسترگونھ بر و وقار با یشھ ایو ش ،اطراف آن دست ساز در ییھا
جا  نآ در یخیآن شب تار در یكھ حضرت اعل نھاده شده بود یمكان در قًایدق

مال  با  بود، یالھ دیجد دور ع كھ سرآغازیبد ییسحرگاه فردا س فرموده، تاجلو
روح  از سرشار اطاق ھنوز یفضا. ن بھ گفتگو مشغول گشتھ بودندیحس
  .است محسوبربانی  ن یوم بدیعیكھ سرمنشاء ا بود یضنبا
قلم  ات نازل ازیكلمات دّر. میمناجات مشغول شد و بھ دعا زانوزده، دو ھر ما

  :شد یاذھانمان جار آن حضرت در مبارك
  
د، تغییری در َرترا در نار َب ،نی کھ اگر جزای عبادتأعبادت کن خدا را بھ ش«

ا کھ این است زیر.  د ھمچنینَرھم نرسد و اگر در جنت َبھ را ب پرستش تو او
ادت کنی الیق ـعب ،وفـر از خـو اگ. هحدرا و مر خدان استحقاق عبادت أش
و  ،د نمی شود در حق توـم توحیـوده و نیست و حکـبدس الھی نـاط قـبس

                                                
ھیجده نفر از اصحاب حضرت باب كھ قبل از اظھار امر علنی، موفق بھ (اّولین نفر از حروف حی  - ٨

  .)شناخت مقام آن حضرت شدند
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ھمچنین اگر نظر در جنت کنی و بھ رجاء آن عبادت کنی شریک گردانیده ای 
  ».، اگر چھ خلق محبوب اوست کھ جنت باشداو را با خلق خدا

  )٥٢، ص یلاوحضرت نقطھ ی  منتخبات آیات از آثار(                        
  

رچھ ــمان ھیھااـدس دعـان مقـآن مك كھ در ودـن بـیا اـم یـقلب یآرزو
  .باشد خالصانھ تر
 یایو زوا تمام بخش ھا از  امراهللا، یات حضرت ولیتحت ھدا  خوشبختانھ،

عان تاب ان ویمال رغم تنفر یعل شده است و یت مبارك عكس برداریب
ھ یاّولبھ شكل  كامًال یروز  گشت؛ تیب املب کیبھ تخر متعصب آنان كھ منجر

  .شد خواھد یبازساز
ن مایكھ برا بود زیشوق انگ و زینان سحرآمچ آن ،مقدسھ ھ یكنآن ام بودن در

 تاكور  درت مبارك حضرت بھاءاهللایب در م حضوریكن تصّورمشكل می نمود 
ت جنابان ّیمع در شد رّسیما م یخوشبختانھ برا .داشت خواھد یحال و چھ شور
ت أیھ یاعضا ، از)bowman( و بوومن) Vasudevan( واسودوان

ن یاقدام بھ ا  ه بودند؛ران آمدیل جلسھ بھ ایتشك یكھ برا این غرب آسیمشاور
 فرصتن یا  دند،ید یم ران رایبود ا ن باریاّولكھ آن ھا  جا آن از .میكن سفر
  .میشوخجستھ  ن سفریا یھم راھ با ا شد تایشان مھیبرا

 -یالدیخ میبھ تار یلشھادت حضرت اع روز سال( ١٩٧٠ یجوال ٩ ما، در
خوب  چقدر« ھ یجمل ، بایمحل یاحّبام كھ یدیشن یقتو م ویشد تاكور وارد) م
 ما از ».نیارت اومدیبھ ز و سرور یشاد مبارك ن روزیا بھ كھ دریعج و

شھادت حضرت باب  روز م سالیكرد فكر. میجاخورد یكم  استقبال كردند؛
معلوم  زود یلیخ اّما. باشد یشاد جشن و یبرا یمناسب زمان تواند یم چطور

 امر اظھار روز سال با مصادف بود ، آن روزیم قمریكھ مطابق تقو شد
راز، تجربھ یش دارمان ازید در  ش،یپ یچند آن را ه یركھ خاط یحضرت اعل
گر بھ ندرت ید دیشا( .آن بود بھ خاطر سرور و یشادآن  م ویكرده بود

روز اظھار امر آن با سال یالدیخ میبھ تار یروز شھادت حضرت اعلسال
  )م -ابدیانطباق  با ھم یخ قمریحضرت بھ تار

 یم ھاین تقویشان تفاوت بیبرا. شدند حیرت و تعجبمان زبانان ما متوجھیم
مان یبرا مجزا یاقـاط انھـانـوقت مھرب م؛ آنیح دادیتوض را اـآن ھ ود وـخ
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ھ ب را یرت اعلآسوده، مراسم شھادت حض یاطرـخ با آن ھ درـك ردندـا كـیمھ
 زیآن حضرت ن امر مراسم اظھار در ،ادمانھـش ،آن از بعد م ویآورد اـج

  !میشركت كرد
جوانان متعصب بھ نام اخوان  از یسازمان) زیاكنون ن دیشا و( آن زمان در

غات یبھ تبل احّباان یھ است كھ در میتمنظور عوامل انجمن حّج( نیالمسلم
محل  از  ،یقیواره بھ طرـداشت كھ ھم وجود )م -ھا مشھور بودند یاسالم

كھ  بود موجـودان ـگم ظن ون یاانھ ـسفأمت. دـافتنی یل اطالع میات بـق جلسیدق
. اندـرس یمبھ آن ھا  ات راـن اطالعیكھ ا ھست یناباب ، فرداحّبا ن خودیب در
 و كردند یمحاصره م لسھ را، ساختمان محل جرعتـبھ ساغلب  ن افرادیا

  .كنند یریجلوگ افراد ورود از نمودند یم یسع
م بھ منزل یكھ داشت یحال ك جلسھ، دریاختتام  از رشت، بعد شھر در ك روزی
پ، یك جی بر ادب، سوار یب از جوانان نسبتًا یم، گروھیرفت یم احّبا از یكی
كھ  خواستند یل میب از و زدند یم ادیفر آن ھا مكررًا. كردند یب میتعق را ما

 ورود یبرا م ویدیرس نظر مابھ منزل مورد. ن پاسخ بدھدبھ سؤاالتشا و برود
درب بالفاصلھ  م ویشد؛ داخل شد ك خانھ بازیدرب اتومات. میزد بھ آن، دور
 پشت درب، با در عبا تجّم و اده شدندینشان پیماش جوان ھا ھم از. بستھ شد

بھ  رون ویا بیم؛ بین ھستیراست یحیجوانان مس از یما گروھ«: گفتند یم ادیفر
 وجھ چیبھ ھ كھ آن ھا معلوم بود از قرائن اّما؛ »ما جواب بده یھا سؤال
ن یت اخوان المسلمیافراد مزاحم وابستھ بھ جمع ھماننبودند؛ بلكھ  یحیمس

مباحثھ  آن ھا بھ مقابلھ و با و رون برودیل بیاجازه ندادند ب احّبا. بودند
 حركات و حاالت . ترك كردند محل را و خستھ شدند یمدت بپردازد؛ پس از

 اخوان یبھ جا لیكھ ب بود زننده زشت و چنان آن از جوانان ن گروهیا
  .دینام یم" نیاشرارالمسلم"را  ن، آن ھایالمسلم

م یمتوجھ شد  م؛یباغ بدشت رفت یكینزد كوچك در یك روستایدن یبھ د یتوق
 یمحل مآن  یاحّبام كھ بھ مالقات یبود ین كسانیاّول سال، ما  پانزده از بعد
 نینخست نیا افتندیدر یوقت ،شد افزون تر یحت جان آن ھایھ و یشادم و یرفت
مالقات  از زین ما. كرد یدن میآن ھا د یروستا امراهللا از یادیك ایكھ  بود بار
م یارت باغ بدشت رفتیشان بھ زیكھ بھ ھمراھ نیا بخصوص از آن ھا و با
 یخیكنفرانس تار یبرگزارمحل  ھمانآن باغ . میشد مبتھج و مسرور اریبس
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 كھ از نیا از بعد  ھ بود؛ البتھّیزك ه یمكان كشف حجاب طاھر و  ھیاّولان یابب
بدشت  گفتند یآن دوستان م. افتی یآگاھ نساء ن رجال ویبحقوق  یاصل تساو

 در موجود یكھ كاروانسرا ده شده بودیمحل كنفرانس برگز ین لحاظ برایا از
 محل در ھرفت یم كھ انتظار یش نفوسیگنجا یبرا را یكاف یجا فضا آن

  .ه استبود ابند؛ دارای حضور
موسوم بھ  خود اثر ، دریوزیبال مؤقر حسنامراهللا جناب  زیعز یادیا
آن اجتماع تشکیل  از ی ھیاّول كھ مقصد دھد یم ، شرح"ھاءاهللا سلطان جاللب"
گذشتھ،  اك ازدردنن حال یدر ع كامل و و یك انفصال ناگھانیبا «  ن بوده كھیا

ام آن، احك ینیرسوم د آداب و و یسلسلھ مراتب روحان و ینظام ادار اعم از
بدون كھ حضرت طاھره  هجا بودن یھم در ٩».دیآ اجراء در بھ انیب كتاب

 یاعالم م رسا یصدا با و ؛هستادیا ،رجال ونیع مقابل در ،حجاب و نقاب
 یاست؛ روز یومنشاط عم و سرور و یشادمان جشن و روز امروز« :كند

  ١٠».گسستھ شد ،بگذشتھاسارت  یآن بندھا كھ در
بوده،  ماجرا دل كھ خود، شاھینب. نائل شد خود یواال نس بدشت بھ ھدفاكنفر
  :سدینو یمخش یتار در
  
مردمان عمل كرده  یبرابر آگاھ در ستبر یكھ چون سّد یكھن یاـباورھ«

 یر، برایمس و نھاده شد باكانھ كنار یب ده ویشجاعانھ بھ مبارزه طلب بود؛
 زه ویع باشند؛ پاكیبد طلوع دور رمبّش بود مقّرركھ  ینیقوان اعالن اصول و

  ١١».گشت آماده
  

 چنان وسعت و با یحادثھ ا ،آن م كھ دریستاده ایا ینقطھ ا م دریدید یم مجددًا
ت یادراك كامل اھم و یابیبھ ارز نده قادریآ یرخ داده كھ تنھا نسل ھا یعظمت
مان گرفت؛ چون یاندوه فرا اس وی از یقیعم احساسابتدا  در. بود ھندآن خوا

 از یقسمت بزرگ  داشت؛ قرار یناامت نابسیوضع دشت درب میمشاھده كرد
انواع  با یمیصحن باغ قدھ بود؛ ـم گشتـیدوباره ترم راب شده وـخ وارید

 شوك م آثاریدیكوش. ده شده بودیھرز، پوش یعلف ھا و ھا ین آشغال ھا و
                                                

 .۴٣، ص )انگلیسی" (  سلطان جاللبھاءاهللا"بالیوزی،  - ٩
  .٤٥ھمان، ص  - ١٠
 .٢٩٨، ص )انگلیسی" ( مطالع االنوار"نبیل،  - ١١
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ك نفرمان كھ ی م ویاوردینباالخره طاقت  اّمام؛ ییمان بزدایچھره ھا از وارده را
 ت ازیبھ فور، حاضر یاحّبا. علل آن اوضاع سؤال كرد از ا خودم بودم، یگو
 بھ آن یكاف یدگیرس كھ عدم توجھ و ح دادندیتوض و كردند یرفع نگران ما

ھرگاه كھ اطراف  رایانت آن بوده است؛ زیص قت بھ قصد حفظ ویحق جا، در
 یخنث دشمنان امراهللا آن را   ده اند؛یبخش یم یبھبود اوضاع را  زكرده،یتم را
ب یتخر از یریبھ جھت جلوگ ،یعمد یتوجھ یآن ب ،نیا بر بنا  كرده اند؛ یم
  .، بوده استباغ یایبقا شتریب بیآس و
 یبرا یكیحضرت بھاءاهللا سھ باغ مجزا اجاره فرمودند؛   كنفرانس بدشت، در

 جوار در. ١٢جناب طاھره یبرا ھم یكی جناب قدوس و یبرا یكی  خودشان،
 بلند وبا یز یما بس ه یدیداشت كھ بھ د ك درخت كھن قراری ااز باغ ھ یكی

كھ  بود یم آن جا محلیكرد یم تصّورن جھت كھ یبھ ا دید؛ شانمو یم باال
چشم دل  وش جان وگ ما با. برافراشتھ بودند را خود ی مھیحضرت بھاءاهللا خ

 ھ یمانیحك یگریانجیم و ك سو،ی ه را ازطاھر ان قدوس ویم تند ی مباحثھ
تكان  و زـیورانگـش ھ یـآن لحظ زین و ،گرید ییسـو از را یجمال اقدس ابھ

برافكند، می شنیدیم و مھپاره  رخسار ب ازھ حجاّیزك ه یكھ طاھر دھنده را
  .بود شامل حالمان شده یمیچھ فضل عظ. می دیدیم
 ی بھ عرصھ یآن پا ت بھاءاهللا دركھ حضر یتیارت بیطھران، بھ ز ما، در
شعف  و زیمحبت آم یت مبارك روحیآن ب از. میشد فائز زین نھاده بودندجھان 

ن یت، بھ ھمیب یات بازسازیعمل با ما ھمزمان بود دارید. دیتراو یز میانگ
  با شكوه بود؛ مجلل وخانھ، . ت بودندیمشغول فعالاطراف  ل كارگران دریدل
ثروت  واال و یاھ قیبا سل یتیشخص  دیرس یبھ نظرم اراچنان كھ آشك آن

 جمال وروح  از یقو یشناخت و احساس با ،خصوصب و اریبس نفوذ فراوان و
  .ت گماشتھ بودپرداخت آن ھّم ، بھ ساخت وییبایز
ساختھ  ،یكیھ الكتریتھو یدستگاه ھا ظھور دیدوران جد ش ازین منزل كھ پیا

 یچھ ھایق دریطر مربع شكل داشت كھ از یبام، بخش یرو شده بود؛ بر
 ، آن رایعمود یتونل ی بھ واسطھ انداختھ و یبھ دام م را اطرافش، ھوا

 یبب خنكمؤثر، س فرستاده كھ بھ نحو یساختمان م ینیبھ قسمت پائ مًایمستق
                                                

او یك شاعره ی شیدایی و یك محقق در مسائل دینی بود كھ . یگانھ شخص از نساء در میان حروف حی - ١٢
شرایطی كھ قیام بھ چنین  آن ھم در زمان و(در ترفیع  مقام و معرفت زنان نقطھ ی عطفی را بھ وجود آورد 

 .)اقدامی بسی خطیر و عجیب می نمود
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كھ  "ریبادگ"است بھ نام  یمنظور ساختار( شده است یآن قسمت م یھوا
 ماه در ).م - زد قابل مشاھده استیشھر  یمیقد یساختمان ھا یھنوز در بعض

بھ انواع  ن خانھ كھ مجھزیریز ی خانواده بھ طبقھ اعضای  گرم تابستان، یھا
خنك آن استفاده  یواـھ از ده ورـك یل مكان مـبوده، نق زـین یاھـرف لیاـوس
  .نموده اند یم
 یحت ایدن یب دیآس ل واھمھ ازیم بھ دلیدیشن یم وقتیسف شدمتأ اریبس ما
ارت آن یبھ ز مجاز یمحل یاحّبا از یمعدودفقط ت مبارك، یران شدن بیو

نائل  یارت مكان مقدسیبھ ز تا شده بود ب مایكھ نص یمیموھبت عظ. بودند
ان یت بھائیموقع آن بودند؛ محروم از یمؤمنان محل گرید از یاریم كھ بسیشو
قبل خوانده  كھ از یداستان واره ا یھوا حال و از ،نماذھن در ران رایا

چندان . كھ سخت دل آزار بود متوجھ نمود یاتیھ واقعب وآورد رون یب، میبود
 بود؛ طوفان طوفان قبل از شآرام واقع در ،وضاعاآن د كھ یسبھ فكرمان نر

آن  را در ن مایاران نازنی، یآت یھا سال معدودظرف  بود مقّدركھ  ییایبال
  .چدیپن مقدس درھم یسرزم
قلب  در یشادمان و یشگفت از یاحساساست كھ  یتجارب انسان از یبعض

ت العدل اعظم یب. گدازد یھست كھ جان را م گرید یبعض و دینما یمجاد یا
 یكجا بھ ھر ل رایب ھ فرموده بودندیران توصیان ایبھائ یمل یبھ محفل روحان

دن ید ھمھ جا خواست از یھم مل یب  خوب،. ل است ببرندیران كھ مایا كشور
ده، یند ینور پرتو كھ ھرگز یداالن مخوف ھمان: اه چالیجملھ س كند، از

اه یسنموده كھ  یترسناك م ك ویان تارو چن ،بوده آب انبار شھر یزگاررو
گاه ین جایچن در را حضرت رب الجنود ، عوانانیآر. ندبود ش خواندهچال

  .درافكندند یھولناك
م ین رفتیھ پلھ بھ پائـس م ویدـك شیتار یروـك راھی وارد یكدرگاه كوچ از ما
آن مسجون  در ماه را چھار یم كھ جمال اقدس ابھیادـدم نھـق یبھ مكان و

اقالم از وصفش « ف نفس مقدس حضرتشیكھ بھ توص یانبودند؛ مك
  .بوده و ھست١٣»عاجز

                                                
  ١۶، ص "لوح مبارك شیخ نجفی" - ١٣
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ب یمعاشر قر« نفس مباركشانح ی، بھ تصریمسجونان باب ریسا آن حضرت و
  .بودند ١٤»ن طرقیقاطع ن نفوس ویقاتل ن اموال ویسارق و پنجاه نفس از صد

 :ندیفرما یم ف مختصرًاوـآن مكان مخ باره ی در ن،یھمچن حضرت بھاءاهللا
لباس  یب یآن جمع اكثر و ،نایب خارج از )بدش یاـبوھ( اش نھنِتروائح ُم« 
  ١٥".فراش و

جمال  یسخت سجن و نیا از زمان سردمداران یست كھ آرزوین یدیترد
 مؤثر یعنوان عضواعتبارشان، بھ  و زوال نفوذ آن حضرت و یرحمان، فنا

 تنگ و ی درون آن دخمھ آن، از یجاھ ب اّما. بود، یباب یھ یاّول جامعھ از
  :گزارش نفس مقدس آن حضرت است كھ. شد متولد ییع بھایبد امر ،كیتار
  

 چھ نوم از ، اگر)م -انمخّفف نام طھر( ام توقف درسجن ارض طایا در« 
 یاوقات كھ دست م از یولكن بعض   ل بود؛یروائح منتنھ قل زحمت سالسل و

خت؛ بھ یر یم صدر بر یزیچ  رأس، یجھت اعال از شد یم احساس  داد،
 -یار بلندیكوه بس( یعیجبل باذخ رف ی قلھ كھ از یمیعظ ی رودخانھ ی مثابھ

آن  در و ظاھر نار آثار ءاعضاع یجم از ،بھ آن جھت و؛ زدیارض بر بر )م
  ١٦».نھ قادر یحداصغاء آن ا كھ بر آنچھ را نمود یم ن لسان قرائتیح
 ایعل ی ن كلمھیا ،ع جھاتیجم از  ا،یعالم رؤ در ،شب ھا از یشب در..«

انك   ؛ْفالتَخ ك ویعل ورد ان عّمالتحُز. بقلمك ك بك وننصُرا اّن« :اصغاء شد
مك باْس بك ونصرونك ی ھم رجاٌل االرض و كنوَز اُهللا ُثبَعیسوف . نیمن اآلمن

  ١٧» .نیالعارفافئدَة اُهللای یْحبھ َا یالذ
 ن فوَقِم یاالحل االبدَع صوَت عُتسِم ،قطب البالء یعل ینفس ُتیا رأفلّم«

 یمحاذ ،الھواء یف ، معلقًةیاسم رب ذكر َةیحور شاھدُت ،ھُتتوجَّ افلّم  ؛یرأس
من  ُنالرضوان تعَل راَزِط ّنَاَك  نفسھا؛ یف مستبشرٌة ھاآن ُتیرأ الرأس، و

 العقوُل و منھ افئدُة تنجذُب االرض بنداٍء ن السموات ویب َقكانت تنِط و، ھاخدِّ
 و ینفس ھاِب استبشرْت ببشارٍة یباطن و یالجوارح من ظاھر كُل ُرتبُش و

 یمن ف خاطبْت و یرأس یال ھاباصبِع اشارْت مكرمون و عباٌد منھا استفرحْت

                                                
  ھمان - ١٤
 ھمان - ١٥

 ١٧ھمان، ص ١٦ - 
 ١۶ - ١٧ھمان، ص - ١٧
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 ھذا. كن انتم التفقھونین ولیالعالم لمحبوُب تاهللا ھذا" :االرض السموات و
اهللا امُر ه وكنُز اهللا وسُرَل ھذا. كم ان انتم تعرفونیھ فسلطاُن نكم ویاهللا ب لجماُل

  ١٨»".الخلق ان انتم تعقلون و ملكوت االمر یه لمن فعزُّ و
قلمت و  یلھ یبھ وسما ترا : ن استیچن یبھ فارس ١٥ یشماره  انیب یمضمو(

ھراس بھ مباش و  محزوننچھ بر تو وارد شد  از آ. م كردیخواھ یاری ،خودت
ن را یزم یخداوند گنج ھا یبھ زود. یھست من شدگانیاا تو از ھمان؛ ریدل مگ

خودت و بھ  یلھ یھستند كھ تو را بھ وس یخت و آنان مردانیبرخواھد انگ
  )م -خواھند نمود یاریزنده كرد، كھ خداوند بھ آن قلوب عارفان را  ،اسمت

ھنگامی کھ خود را در «: ن استیچن ١٦ان شماره یب یمضمون بخش عرب(
وقتی توّجھ . بحبوحھ ی بالیا دیدم، از باالی سرم صدای بدیع و ملیحی شنیدم

کردم حورّیھ ای را مشاھده نمودم کھ در مقابل سرم و معّلق در ھوا ایستاده 
او، از اعماق روحش شادمان . می کرد مجّسمم را بود و یاد و نام پروردگار

بود آن چنان کھ سیمایش، بھ زینت رضای خداوند سبحان می درخشید و از 
گونھ ھایش، نور فروزان پروردگار رحمان می تابید؛ و در این حالت سخن 
می گفت؛ آن سان کھ صدایش در میان زمین و آسمان می پیچید و عقول و 

و ابعاد وجودم  اعضایھ ھمھ ی یحور .می ساخت قلوب مردمان را مجذوب
کھ روحم از آن شادمانی گرفت   بشارت داد یرا، از ظاھر و باطن، بھ گونھ ا

سپس در حالی کھ با انگشتش بھ . و بندگان مکّرم خدا نیز از آن آسودگی یافتند
بھ ,, : سرم اشاره می کرد، اھل آسمان و زمین را مخاَطب ساخت و گفت

این، جمال . شما نمی فھمید اّماند، این، محبوب عالمیان است، خداوند سوگ
ن شما، اگر درک خداوند است در میان شما و قدرت و سلطنت اوست در بی

الھی و کنز او، و امر الھی و عّز او است برای ھمھ ی  این، سّر. نمایید
ن یا: حیتوض(» ،،.کسانی کھ در ملکوت امر و خلق ھستند، اگر دریابید

 یط حضرت ولان مبارك كھ توّسیب یشده  یسیبا توجھ بھ متن انگل ،مضمون
  .)، نوشتھ شده استگرفتھ انجامامراهللا  محبوب

  

                                                
، یمن گاد پسز بایاز كتاب مھ بدیعی یترجمھ این نام جدیدی برای : توضیح. ٩۴، ص "مرور معبود" - ١٨

ن مترجم صورت گرفتھ و یكھ توسط ھم است محبوب امراهللا یحضرت ولقلم قدرتمند  یاثر جاودانھ 
ھ یب آن مراجع امریز مستقر گردد، اگر بھ تصویران عزیمجددا در ا ییالت بھایتشك ینده، وقتیانشاءاهللا در آ

   .برسد، چاپ خواھد شد
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 با باشد و مشابھ توانست مماثل یم یمقدس، بھ نحو ین مكانیچن در حضور
 را او و آمد فرود یسیحضرت ع بر یوح كھ كبوتر ییجا  اردن، رفتن بھ رود

 در كھ حضرت بودا یه اشجر ی ھیسا نشستن دربا  ای و؛ نمود ح موعودیمس
آن  در یكھ حضرت موس یمحل در شدن وارد ای  افت،ی یرت الھیظل آن بص

 كًال افت نمود؛ ویدر را خود یت ربانیمأمور و مشتعلھ مواجھ شد ه یشجر با
لحظات  ھ، دریكھ مظاھر الھ یمقدسھ ا ھ یامكن افتن دریاه ر شد بابامعادل 

 كھ با یروح ھمانممزوج گشتند؛  مواجھ و یضانات روح قدسیف ھ، بایاّول
 فرو یغرقاب ماده پرست ت دریزمان كھ بشر ھر ًا،ی، متوالیجھان یتیاھم

 ییابھااعظم  ظھور است كھ یحال ن دریا و. ساختھ است ظاھر را رفتھ، خود
ن بھ یك تریكھ نزد یاست؛ ظھور خیتاركل ظھورات  از فراتر برتر و یبس
  .افتھ استی یتولد و تعال ی رعب آورطین شرایده، تحت چنبو ما

 از یقیتلف با. بود یمستول روحمان قلب و بر یات متنوعاحساس جانات ویچھ ھ
 نمود یدش مشكل میشد ریتاث تحّملم كھ یقدم نھاد ییفضا ھراس، در رت ویح
زه گشتھ، یپاك و زیاكنون تم داالن مخوف كھ آن بود یحال ن دریتازه ا و
 یچالھ مانند ده بود؛ مگرشستھ ش ، كامًالاطرافش یاوارھید كف و یرھاآج

اوضاع آن  از یادمانیھ بھ عنوان فوت مكعب، ك چھار بییه ی تقربھ انداز
  .شده بود ھ، نگاه داشتھیاّول، بشكل ایام
تازه بھ  نسبتًا یھوا ھ نصب شده بود، لھذایدستگاه تھو، وارید یبخش فوقان در

دردناك اوضاع پرتعفن آن  ریتأث تواند ینم انسان اّما؛ دش یده میدرون دم
 یستم زا ن ویسنگ یرھایزنج از ینج ناشز درد و رین و نمناك ك ویتونل تار
 حضرت بھاءاهللا ی پاھا نھ ویس بر را ١٩سالسل و )Qara-Guhar( قره گوھر

؛ دیبزدا خاطر از شانیا گردن بر را یندوپ ست و پنجاهیدو ندُكفشار  زین و
 یو حلقھ ھا فرمودند تحّمل پردرد و الم امیدر تمام آن اكھ  یر اسارتینجز

تا آثارش ؛ رفتھ فرو حضرتشكل یھو پوست بھ درون گوشت  سرد و خشنش
  .و برجستھ بوده است یباق نشیت نازنایام حیان ایپا
بھ كل سفرم  واقعھ ین یزترین غم انگیشد، ا یبھ من مربوط م جا كھ آن تا
 یمكان در را م بود؛ چون خودیزندگ تمام ھ ین تجربیاقع تلخ ترو ران و دریا
 نھ ویس و معاندان، پاھا تاّمااتھ از امبّر  جمال رحمان، ،آن دم كھ درید یم

                                                
ضرت بھاء اهللا میالدی، ح ١٨۵٢كھ در سال ) زنجیر دیكر قره گوھر بوده است(یكی از دو زنجیری   - ١٩

  .را با آن در سیاه چال طھران، بستھ بودند
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شرمانھ واقع گشتھ  یده شده؛ معرض مظالم بیكش ریگردن مباركشان بھ زنج
 ھمان در درست ھم یكھ روح اعظم الھ نیا تصّور حاصل از یشگفت. بود

 یناش اندوه ینموده بود، اندكنزول  حضرتآن  دمّرقلب ُم ھولناك بر یحفره 
 و ین، سختیرغم ا یعل اّماداد؛  یف میتخف شان رایا یایبال در تفكر از

  .انداخت یم و وجدان انسان چنگ جانبر ھمچنان  صعوبت آن روزگاران
 اشد؛ درب یم" ستین ماه معلوم" یبوده، بھ معن كھ مخفف ماه كوز ین ماكو

در نظر گرفتھ  ما برای زیارت كھداشت  قراری اھ مقدس ھ یفھرست امكن
 یمیھمچون صدف عظ، آن كوه بلند جا آنك شدنمان بھ یھنگام نزد. شده بود

كھ  زین یغرفھ ا و افتھ باشدیانعطاف  انحناء و یكھ بھ خوب دیبھ نظرم رس
كھ  نمود جلوه یدیھ مرواریبودند، شب ورمھج آن مسجون و در یحضرت اعل

  .گرفتھ باشد ن صدف قراریا مركز در
: ادمان آمدیت آن حضرت بھ یمسجونصادر در جھت ن یت فرامحّد ت وشّد
 او با و ك شودینزد بھ او چ كس حق نداردید؛ ھیایچ كس بھ مالقات او نیھ

 ،كھ محافظ قلعھ یروز تا شد یظالمانھ بھ دقت اجرا م ن اوامریا. صحبت كند
 یمشاھده م كل مبارك رایارس، ھ رودساحل  امتداد در یارھنگام اسب سو

 قًایعم)م - رون از قلعھیدر ب(، یروحان خلسھ ی وجذبھ  از یحالت كھ در دینما
 ی منظرهآن  ریثاو چنان خاضعانھ تحت تأ. استول مناجات مشغ و بھ دعا
آن حضرت، بھ جانب  یبرامزاحمت جاد یا یجاھ كھ ب ردیگ یم قرار بھیعج

ھ ینبت ،شانیخروج بھ ا ی اجازهدادن  یبرا تا محافظان را شتابد یمقلعھ 
ند یب یم قفل شده بستھ و قلعھ را یرسد درب ھا یجا م بھ آن یوقت اّما. دینما
 وارد خود و دنیبگشا تا درب را فرابخواند را انشود نگھبان یم مجبور و

شاھده م سلول خود جالس در باب راحضرت  یبا شگفت، ورود پس از. شود
 جا آن ؛ تاسازد یخاشع م خاضع و را او یكلھ ب شھود شف ون كیا. دینما یم

 یحاجاعظم،  ، بلكھ دستورات صدرطلبد یآن حضرت بخشش م از كھ نھ تنھا
 یتمام یبھ رو قلعھ را یدرب ھا و ردیگ یمده یز نادیرا ن عنود یآغاس رزایم

م یتوانست یم بًایما تقر. دیگشا یم شدند؛ باز یم آن پس وارد كھ از یزائران
 تا آمدند یم یآن بلند ی روزه بھ دامنھ كھ ھر را یانیباب زین و ماه كو یاھال
  .میم نمائافاضات آن حضرت بھره برند؛ تجّس بركات و از
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كھ جمع  یاسالم یارتگاھیز  م؛یرفت یخ طبرسیارت قلعھ شیبھ ز گرید یروز
دفاع  خود قھرمانانھ از و ندآن پناه گرفتھ، محاصره شد در انیباب از یریكث

 ی كھ بھ نشانھ یدشمنان گشتند؛ كسان ی ھلیح گرفتار ھم عاقبت و كردند
ھ ـآزادان توانند یم محصورانكھ  قسم خوردند و كردند ھرُم صلح، قرآن را

  .بر آنان تاختند انھیوحش كردند، نیچن یوقت اّماند؛ یایرون بیب
جمع  آن جا در یعراق یروحان كیمراسم چھلم  یجوانان كھ برا از یگروھ

 انزجار رازـحضورمان اب از و شناختند ییبھ عنوان بھا را ما  شده بودند؛
 وچك دهـروه كـگ و دـبرداشتن دـآم یان مـچھ كھ بھ دستش آن ھا ھر. نمودند
بارفروش  شھر ھ یواقع ادیبھ  را ھ ماـین قضیا. محاصره كردند را ما ه ینفر

چھ بھ دستشان  ھر ك نمودیتحر و جییتھ ال، مردم راك ُمی كھ یھنگامانداخت؛ 
 -گذارد یجا بر یكار یكھ بتواند اثر یزیچ ھر چوب و مثل سنگ و -دمآ یم

ارتگاه یمحافظ آن ز ما با یخوشبختانھ راھنما. ان حملھ كنندیبھ باب و بردارند
آن  و دیایرون بیصحنھ بود، ب كھ ناظر او شد سبب ن امریدوست بود وھم

 دم كھ بعینمود تصّور ن رایحسمال ،الیعالم خ در، ما. پراكنده كند ن راجوانا
 شھامت و با برگرفت و ری، شمشاصحابش از یكیكشتھ شدن  ی مشاھده از

كھ پشت  یدرخت بھ ھمراه تفنگ و را آن معاند و عقب راند دشمنان را ،قدرت
  .مھ نمودین دون كرده بود؛ یآن كم
تعصب  آن ترس و كھ در یافت؛ شھریادامھ  زیتا تبر ما یجان ساحلیپرھ سفر
بھ مرگ  را ٢٠یدّیس و راھم نقض كنند قانون خود تا ان برآنشان داشتیمال

تعلق آن  وادت یس ھ یكھ نشان بزسھ ی امعّم باب باشكوه از. ندیمحكوم نما
ك یتوسط ، شھر یدان عمومیم در و شدندخلع  بود تّوبُِحضرت بھ خاندان ُن

  .ندرباران گشتیسرباز، ت ٧٥٠كل ازآتش، متش ھ یجوخ
 جا آن كھ ما در ی شوم و ھنگامی آن حادثھن یب یفاصلھ زمان در كھ یراتییتغ
آن  در ق حضوریعم ریتاث  رخ داده است؛شھر  ساختار درم، یستاده بودیا

 كنار ستاده دریاا ر ل دارم كھ اویب از یمن عكس. داد یل میتقل را مكان رسوا
 یمحل ستون در درست شود یمكھ گفتھ   ییجا  دھد؛ ین مفن نشاوسك تلیك كی

 ،جوانش ّیحوار حضرت باب و ،معاندان ومم مشؤویآن  كھ در دارد قرار
بش یسرنوشت آن حضرت نص اشتراك در افتخار كھ تمنا كرده بود س رایان

                                                
فردی كھ از طریق حضرت فاطمھ، دخت گرامی حضرت محمد، از ساللھ ی آن حضرت باشد و حائز   -٢٠ 

  . حضرت باب نیز یك سید بودند. این حق كھ برای تشخص، عمامھ ی سبز رنگ بر سربگذارد



١١٩ 
 

 سال ینھم جوال روز در و نـدختیخكوب شده بھ آن، آویان مـسمیر شود؛ از
نھ یك یب ینھ یرگبار گلولھ بر س یسربازان دولت از یستھ اد ،یالدیم ١٨٥٠
 یمعجزه ا مورد دو تنھا از یكی ی كھ شكل دھنده ی؛ حادثھ ادندیباراشان 

  ٢١.اندرفتھ شده یپذ ییبھا امر است كھ در
 اّماشما نقل كنم؛  یداشتم برا یھست كھ دوست م یمطالب فراوان ھنوز
 ،رانیا اسفار طول در. نداطرم رفتھ اخ گذشت زمان از آن ھا، با از یاریبس

 اّما ن ھم كردم؛یچن ادداشت كنم؛ی را خاطرات خود دیبا آن بودم كھ ھمتوج
 آن قرار ما در ھ ییاثاث كھ اسباب و یانبار یآتش سوز در سفانھ آن ھامتأ

، تمام یآن آتش سوز ك ھفتھ قبل ازیل یخوشبختانھ ب. ان رفتندیم داشت، از
  .خارج كرده بود جا آن از راش خود یط ھادستخ و ادداشت ھای
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

                                                
" بھاءاهللا سلطان جالل"و نیز بالیوزی، ١۵٧، ص )سیانگلی" (باب"رجوع كنید بھ بالیوزی،   - ٢١
  .١۴۴، ص)انگلیسی(
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  كانادا زندگی در - فصل دوازدھم
  
 یت ھایق فعالیتشو یكھ برا ل خواستندیب ت العدل اعظم ازی، ب١٩٧٤ سال در
 از جنوب و شمال تا از بعد، ما ساِل دو طول در. گردد بھ غرب باز یغیتبل

ان ھفتھ یپا یروزھا. میدینورد در را كانادا و متحدهاالت یغرب ا شرق تا
 یمكھ اغلب ن جا آن از اّماافت؛ ی یھمواره بھ كنفرانس ھا اختصاص م

ام ی؛ امیشد یچقدر از خانھ و كاشانھ دور م روزمّره یآن سفرھا م دریدانست
معموال ساده بود و  برنامھ ھا. بود برخوردار یشتریانعطاف ب ان ھفتھ ازیم

  .شد یم یاقو اتف یعاد یغیوت تبلیشامل ب
 یمناسب، اطاق مِتیقك متل ارزان ی در م ویشد یم وارد شھر كیبھ معموًال ما
تلفن  ھ یدفترچ در موجود یق فھرست اسامیطر ازبالفاصلھ  م ویگرفت یم
 یم زدم و یمن زنگ م .میآمد یبرم ییبھا ك فردیافتن ی صدد محل، در یھا

نھ؛  ایھست  برقرار یغیلت تبیك بی یبرا یبرنامھ ا آن عصر ا دریدم آیپرس
  »!میدھ یملش یتشك اآلنن یھم« كھ ن بودیھم، ھمواره اپاسخ 
 و ینانس جا آن در. میرفت) Ontario( ویاونتار اسفارمان بھ شھر از یكی در
 ١٢٥ یبایك ملك زیبودند كھ  م كھ تازه مشغول مذاكرهیدید ھادن را دیوید
پورت  یكینزد را در )Batterwood( ، موسوم بھ باتروود)Acre( یكریا

تعلق  ن حاكم كل كانادایاّول  ن ملك بھیا. ندینما یداریخر) port Hope( ھوپ
بھ  ییرایجا پذ آن مرتبھ در وقت انگلستان، دو ھ یملك ،زابتیاز ال. داشت

اطراف آن  در و جلل بودكاخ م كیھ یدرست شب ،یمنزل اصل .عمل آمده بود
 ینبارھاا ن ویریسا راننده و باغبان وسكونت  یبرا گریپنج ساختمان د زین

  .بود موجود محصوالت، مصالح و
 ھیارا مورد در ییم نھایتصم اتخاذ دعوت كردند، قبل از ما از ینانس و دیوید
 اطراف آن، با در گذار ن گشت ویآخر یملك مزبور، برا دیجھت خر شنھادیپ

طبقھ  منزل دوك یواقع  كھ در "باغبان ی كلبھ"بھ  یوقت. میآن ھاھمراه شو
ل یب من و ن برایا«: زدم ادیمزاح فر یرو از ناخودآگاه و م؛ منیشد بود، وارد
 دو ن ویپائ ی طبقھ اطاق بزرگ در دو یدارا مزبور ی كلبھ ».دهیجون م

دوست  بزرگ و ی آشپزخانھ. بود یفوقان ی طبقھ در حّمامك ی اطاق خواب و
 )Ganaraska( گاناراسكا ی شرف بھ رودخانھآن كھ ُم یات پشتیح و یداشتن
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اث شده حدا ین رودخانھ پلیا یرو بر، ن منزلیپائ در. بودند؛ حرف نداشتند
  .شد یآن استفاده م ملك از گریرفتن بھ قسمت د یكھ برا بود
 یگرین منزل، صحبت دیتوجھ من بھ ا ی باره كدام در چیھ ،نھ من ل وینھ ب
 د بھ دست مایوید از یا، نامھ ایرنفیكال در ك سال بعدی از كم تر اّمام؛ ینكرد
م بھ یم گرفتیتصم ».است آماده شما ی خانھ« شده بود،آن ذكر كھ در دیرس

 در ییراه، قرارھا امتداد ل كھ دریب. مینیبب خانھ راو دوباره م یبرو ویاونتار
بھ طرف  ییداد؛ بھ تنھا یم انجامست یبا یم وداشت  )Illinois( ینو یلیا

 آن ھم كھ درما، مارگارت  ی نوه. حركت كرد )Batterwood( باتروود
بھ  رـگید یرـیمس ازباھم  زـیما ن وست وـیبھ من پالش بود، ـزده سیوقت س
 پس از و میكن مالقات ل رایب باتروود كھ در ن بودیقرارمان ا .میراه افتاد

م ـیونـت یا نمـم اـاّمون، ـممن یلیخ« ھـك مـیالع بدھـد اطـیویبھ دورت، ـمش
  ».میبول كنق
نگذشت كھ  یزیچ و »دیتون یالبتھ كھ م« كھ ش ما آمدیپ ن نظریا ھم باد یوید
، انـعمرم یانـیاـپ یاـال ھـس یب، برایترتن یھ اـب. ردـاعد كـمتق كامًال را ما
محل  RR1, port Hope, Ontario Canada بھ آدرس، زلـن منیھم

كرده بود؛ بھ  ینوساز راخانھ  یداخل یقسمت ھا ید تمامیوید. ما شد یزندگ
آن  ن باریاّول ید كھ برایرس یبھ نظر م یزمان از قشنگ تر یلیكھ خ یطور
 اسب ھا زار مرغ گذشت و یآن م كنار از یكمربند ی ك جادهی. میه بوددید را
م زدن قد تفرج و یرفت كھ برا یم یبھ طرف ساختمان اصل و زد یم دور را
 و افكند بھ ما گذرا ینگاھ. میدیپرس اجاره بھا ه یبار در دیوید از. ده آل بودیا

ماھھ بھ نام  ھر دیممكن است كھ بااقل  حّدزان اجاره یم گفت یقیبعد از دقا
نشان از  یكھ بھ راست یقرارت العدل اعظم فرستاده شود؛ یبھ ب خودش،

  !داشت او یخالصانھ  محبت سخاوت و
ن یبود؛ بد ضرم اریل بسیب یسالمت یبرا كانادا یسخت زمستان ھا یسرما
. میكرد یم سفر یجنوب و یغرب یبھ نواح سرما مرتبًا و فصل برف در ،لحاظ
ك یمنزل،  اّول ی طبقھ د دریویم، دیترك كرد را جا كھ آن ین زمستانیاّول در

، لیب وشتنن كار یبراكھ  ، اضافھ كردحّمامك یبا  مانند ویاطاق خواب استود
سقف  یرومتوجھ شدم كھ او  یوقت. دآور یمرا بھ وجود  یده آلیا یفضا
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 فراھم کرده یصندل چند با چتردار زیبھ م مجھز وانیك ای، ھم دیاطاق جد
  .خوشحال شدم یلیاست؛ خ

 از ،نیا بر ؛ بناآمد یخوشش نم باز یفضا خوردن در اغذ چ وقت ازیل ھیب
ھركس  من و یبرا اّما؛ نكرد یسقف خانھ استقبال یرو شده بات دادهیترت
. دیرس یبھ نظرمند یخوش آ وجالب  یلیخد، ید یم راصحنھ كھ آن  یگرید
ان یجر یصدا منظره و و گاناراسكا بود ی رودخانھ شرف برُم وان مذكوریا

بھ  یگذشت؛ آرامش خاص یم ،یكیآن نزد شده در بنا سّد یرو آب كھ از
 زینشاط انگافتخار آمیز و بس  فرصِتن یاز یك بار نی. دیبخش یمانسان 

ت یبمحترم  عضو ،ینخجوان یجناب علمثل  یتیشخص از كھ شد ما بینص
  .میكن ییرایپذ یبا چا جا آن ، دریالھ العدل اعظم

-Crispin Pemberton( گوتین پمبرتون پیسپیبھ نام كر احّبا از ك نفری
Piggot(رودخانھ  گریطرف د در اّما ،نیزم ھمان كھ در را ی، كارگاه مناسب

 آن تا زل ماـون منـچ بود و امـحّمد ـآن محل فاق. دكر یدارـیقرارداشت، خر
ما استفاده  ھ یـات خانـامكان ن ازیسپیكر  داشت؛ را لھـن فاصیك تریزدـن جا
 یاـان چـك فنجیوان یآن ا م درـد، باھـآم یم ش مایپ ھ اوـھرگاه ك. كرد یم
 ماآن اطراف بھ  حضورش در و بود شاد و پرنشاطشھ یھم او. میدینوش یم
 اشتغال داشت و ن كارگاه بھ ساختن تابوتیا در او. دیبخش یمآرامش  و دیام
 اكھ آن ھ كرد یاستفاده م یمواد تابوت ھا از ییرنگ كردن نھا یبرا
  .ساخت یبا میز اقوت درخشنده وی ندھمانرا
 از یبعض در. دك عالقھ داشتنیكالس یقیبھ موس دو، ھادن ھر دیوید ل ویب
 یمنزل ما، بھ كنسرت ھا در باھم یساعت دو یكی، شد یم رّسیكشنبھ ھا كھ می

 یاوقات صدا یبعض. دادند یخود، گوش م ھ یعالق مورد ه یضبط شد
 یم برایشد یمجبور م ینانس كھ من و كردند یم ادیز قدر آن ضبط را
  .میرون بزنیخانھ ب مان، ازیصماخ گوش ھا ی پرده از حفاظت
 ینبود؛ بلكھ برا زیاعجاب انگ وآرامش بخش  انسان ھا یفقط برا باتروود

 در. دیرس یده آل بھ نظرمیا یطی، محیچھ اھل و یوانات ھم، چھ وحشیح
ان بھ ـمھاجرتش رـیمس ، دریوحش یكھ غازھا یھنگام فصل زمستان،

 آن ھاازـغ. داد یم ذاـغ اـبھ آن ھ ید؛ نانسـنكرد یتوقف م جا آن وب، درـجن
ك ینزد بھ او كامًال گرفتن غذا یبرا ادت كرده بودند كھـعوضع ن یبھ ا قدر
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 آن در كھ ما یمدت در ھم داشت و ییطال ی ك جفت گربھی ینانس. شدند یم
. ا آوردندیبھ دن ییطال یاچشم ھ و موھا خوشگل با ی ك بچھیم یبود جا

 و كرد یآن طواف ، دورمھربانمان و سگ موقر، )Tokoloche( ھشتوكولو
است،  ریش یھ معنب یلیكھ بھ زبان سواھ را )Simba( مباینام س ل ھم فورًایب

ھم  نوار تا دو یماده، حت ریك شیھ یناز، شب ی ن بچھ گربھیا. آن گذاشت یرو
 او ی نھیس یداشت رو یم دوست و ل بودیمبا عاشق بیس. گردنش داشت دور

ناراحت شود،  كھ مبادا نیترس ا ل ازید، بیآرم یم جا آن در یوقت و بخوابد
  .دن نداشتتكان خور جرئت

ل یب. داشتند رارمقابل ھم ق كھ در تختخواب بود عدد ، دومنزل سالن در
ساخت  یم كوچك یگلولھ ھاجا بود،  آن كھ در یسولوفون ه یماّد شادمانھ از

، بودسالن  یانتھا كھ در یك اطاق خالیتخت بھ داخل  یرو از را آن ھا و
؛ آورد یم لیب یبرا و دكر یم دایپ را آن ھا دیود یمباھم میكرد؛ س یپرت م
  .نمود یم تكرار را ن كاریاباره، دو دوباره و و او

كھ قبال  ییجا ، در)Merle Cates( تزیدوستان بھ نام مرلھ ك از گرید یكی
كھ  ھم با مسئول اسب ھا ین نانسیوالد. دیاقامت گز متعلق بھ راننده بود،

. كردند یم یدگ، زنیمنزل آجر آمد، در آب در ن دوست توكولوشھ ازیبھتر
سكونت بھ منزل داخل مزرعھ  یدن ھا ھم برااھ گریدوستان د از یبعض
اسب ھا  پرورش ت ویترب در یادیدقت ز ا عالقھ ودن ھاھ پسر. دندـآم

 ھ یزمستان ین ھایتمر یده برایسرپوش رك تاالی دیوین لحاظ دیداشت؛ بھ ھم
 گریداق مخصوص اسب ھا، سھ اط ھ یمحوط كھ عالوه بر او درست كرد

  .داشت زین
 در یك كالس امریل یتشك یبودند، برا یكھ خال را بالفاصلھ آن اطاق ھا ما

 از یباتروود، بھ ھمراه تعداد در احّبا یبچھ ھا نفر چند از م ویگرفت نظر
مردم  م بھیعادت كرده بود. آن شركت كنند م دریكرد دوستانشان، تقاضا

  ».هبل متولد شداسط ین كالس تویا« :م یبگوئ
داستان ف یتعر با او. بچھ ھا صحبت كند یبرا تا ل بھ كالس آمدیب ك روزی
 آن ھا و چشمان آن ھا درخشاند در را یقا برق شادیآفر امیا از ینیریش یھا
ھم . باشند ییكامل كلمھ بھاو  یقیحق ید بھ معنایالھام بخش و ق نمودیتشو را
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ارض اقدس  ھم در یعضب و مھاجرند گریممالك د آن ھا در از یاكنون بعض
  .بھ خدمات داوطلبانھ مشغولند

ھم كوچك  ترآك تیملكھ،  یسرگرم یآن ملك، برا جادیا ھ ییاّولام یا ھمان در
 ودمخصوص وج یشھ ایك اطاق شی ،آن دّوم ھ یطبق ھ درـك ساختھ شده بود

  .گذاشتھ بودم" فشار  ھ یكوپ" ن اطاق رایمن اسم ا. داشت
ن خانھ یا م؛ اویكرد ین گردش میاطراف زم م دریتداش دیوید كھ با ك روزی
م بدون درنگ من ھ» م؟ یكن د چكارین بایبا ا« :گفت و بھ من نشان داد را

ھم  ن طوری، ھم»مید یم لیتابستانھ تشك ی ك مدرسھی جا نیا در« :پاسخ دادم
 شد یمل یتشك آن جا در ،كھ از آن پس ییھا ییھ گردھم آب ینانس و شد
ل ھفت مورد از این یبھ تشك؛ میجا بود آن كھ یزمان تا فت وگ یم" جلسات"

  .میموفق گشت جلسات
 آن در ك مورد؛ وی یاستثناھ ن جلسات بود، بیا ھ یدرخشان ھم ی ل ستارهیب

 یبیآن سال، ترت در. میداشتھ باش ام راین ایم بھتریكرد یسع كھ ما بود یسال
 ی، عل)John Robarts( تزجنابان جان ربار ،ان امراهللایادیا م كھ ازیداد

دعوت بھ حضور در آن محل،  یبراھ خانم، یامة البھاء روح و محمد ورقا
 زان را، دریآن عز ھ یكھ ھم بود یبزرگ ازیامت و چھ افتخار .میعمل آور

ن یا م ویدید یگرمیكدی كنار ؛ درآمده بودند ایدن كنار گوشھ و كھ از یحال
  .بود ماجلسات  یسر ازن جلسھ یرزتیجان انگیھ

گرفت،  ینم یآن جا در نفر ١٢٠ش ازیكھ ب سالن ودمحد یبھ سبب فضا
 كی. میكرد یعمل م ینشیبھ صورت گز جلسات، اجبارًا شركت در یبرا

لجنات  یھمراه اعضا بھ كانادا یمل یمحفل روحان ین، اعضایسال، مدعو
 را ن آن ھایمساعد معاونت و یت ھاأیھ یگر، اعضایسال د در. بودند ھیمل

 یمل القدس ةظیرح كاركنان ان، تمامھمانگر، مید یزمان در. میرددعوت ك
ده یناد اّما. داشتند حضور زین نیتمام موارد، ھمسران مدعو در. بودند كانادا

ل متوّس یبھانھ ا آن ھا، بھ ھر از یبعض. بود یدشوار كار احّبا ریگرفتن سا
 بھكھ بھ این منظور  ییت ھایخالق و ن جلسات شركت كنندیا در تا شدند یم

معلمش  یگم كرده، برا فش رایكھ تكل یدانش آموزكار  دادند، از یخرج م
 از ل بعدیكھ ب یزیآم مزاح یقطعھ . بود ھم جالب تر آورد یبھانھ م و رعذ

  :كند یم انیب بھتر ت راین وضعی، ان جلسھ سرودیششم
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  زنم، یربط م یحرف ب دیكن فكر مبادا

  .زده بھ سرم یگرم، كم ین ھوایا اتوی
  را؛ ما داستان جلسات دیپس بشنو

  .را ما نشاط پر ب وین قصھ عجیا
  ،براقغ سرحال و ، سرخوش وینانس

  چراغ؛ زد یواشكیبھ مارگارت 
  م؛یدعوت كرد ست نفریفقط ب اّولكھ 

  .میت كردھّم م ویزد كھ شاھكار انگار
  ؛"میمتشكر"لفظ  دیرس دو و یبھ س یوقت
  .میبرد ھ دعاكمك دست ب ت ویھدا برا
  م؛یزد باال سر ی بھ طبقھ یواشكی یوقت اّما

  .دیدیم چھل نفر رو افراد تعداد
  م،یفراموش كن رو روزید یخطاھا بھتره حاال
  .میگوش كن فردا و بھ داستان امروز و

  دوست داره؛ یلیخ داداشش رو یكس حاال ھر
  .ارهیھمراش ن روھ گید یكی او یوقت تا یول
  اد؛یم بھ نظر" زدهشگفت " ھم دیوید یحت
  .ادیم شنوه كھ داره پنجاه نفریم یوقت

  زنھ یم میس یگوت بین پیپسیبھ كر
  .سامون بده و ع سریسر كھ سالن رو

  .شده خونھ ھم مملو آشپز ن ویپائ و باال
  .شده دو ت پنجاه ویا جمعیخدا یوا یا

  ؛)١٩٧٨( ھشت و ھفتاد در شدند اریب بساباح
  .ھشت ست ویب و كصدی یعنیار، یگم بسیم
  ز؛یدھمھ چیرس یخوب م بھ نظر) ١٩٧٩( نھ و ھفتاد در

  !زیم سر یبشمار رو كھ افراد نیمگھ ا
  غذا؛ خوراك و خنده و و یشاد ھمھ جا

  .سھ تا سھ تادادن  یبشقاب م یمام و ینانس
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  یبردار رو یگوش یبدو دیھو بای
  ؛یشناسینم كھ اصًال یشنویم ییصدا و
  »!كردم روزرش جا یمن شش ماه پ« :گھیم

  .گھ بدمیھ جواب دی دینذاشتھ با رو یگوش
  غرائب دوران، و عجائب روزگار از
  .انیشروع جلسھ ھم دارن م از م بعدینیب یم

  ،كنن یم یفقط سالم رفقا بھ من و
  .رن تو، كھ وقت ندارن یعجلھ م با و

  اد؛ی یش نمیپ یمشكل اصًال یاگھ مانع نش
  .خواد یمپارك  یراننده اتوبوس ھم ازت جا یحت
  شون جواب بده؛ بھ ھمھ سؤال ھا دیبا دیوید

  .رجھ برهیگاناراسكا ش س توین دیكھ بع اونقدر
  د،یبھ اوج خودش رس ما جلسات یطور نیا
  .دیترق ترق سقف بھ گوش رس كھ صدا ییجا تا
  نموند، یھم باق ك نفری ابر ك وجب جای
  .گشود یك دریكھ حق بھ مرحمتش  آن تا

  كرد؛ ھم باز رو چھ ھایدر و او، پنجره ھا
  .كرد ھم آغاز" رو ھا بارون زده" راه دادن

  ھ؛یھمسا دوست و و ییدا و عمو شدند وارد
  .ادامھ داره یك ن وضع تایدونھ اینم یكس
  ھشتاد و نھصد و ھزار ی جلسھ برا دیكش ھورا دیبا

  .فرانسھ، گذارشون بھ اون افتاد فارس و و یتیھائ كھ از
  باست؛یز خوب و درد، چقیداخل شو دیائیب
  برپاست ك نفری پنجاه و برا ن پلھ ھایا یلو
  )سھ نفر پنجاه و گھ نھ، برایمی یصدا (

  ندارن؛ ھم جا ك نفری گھ پنجاه ویم پلھ
  خودم بذارن، اریاخت ل ویاگھ بھ م اّما

  ؛دعوت كنم عالم رو ھ یھم خواد یدلم م
  .استعانت كنم خدا ھم فقط از جا یكم برا و
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پورت  در. آورد بارھ ب یج خوبیكھ نتا واقع شد گرید امر ادا، دونام كایا در

 احّبا از یقط تعداد معدوداطراف آن ھا، ف و باتروود و )Port Hope( ھوپ
  .میداشت سر در یبزرگ یما، آرزوھا اّما  ؛كردند یم یزندگ
 یبرا را ییك جایكوچك پورت ھوپ،  شھر یكینزد م دریم گرفتیتصم

ك یشھر،  مركز یھا یكینزد در. میفراھم كن یومجلسات عم یبرگزار
 آن یگرید كس. مناسب بود یلیخ ن منظوریا یم كھ برایكرد دایپ یخال یانبار
ھم  ما. ردیلش بگیتحو بعد ھ یسھ شنب بود قرار اجاره كرده بود و را محل

. میكشنبھ اجاره كنی شنبھ و جمعھ و یروزھا یبرا را جا م آنیكرد ش نھادیپ
كھ فقط معادل  ییداد؛ آن ھم با اجاره بھا بھ ما را یانبارب ملك صاحآخرش 

  .دالر ٣٥انھ یماھ حدود در یزیچ یعنیبود؛  محل یبرق مصرف
ھ شگاه كوچك كتاب، بیك نمای م ویئن كردیتز یامر یپوسترھا با را جا آن

درب  یھم باال ییتابلو م وینمود برپا یغیتبل یجزوات مجان یھمراه بعض
 دوستانھ ھمراه با یگفتگو« :آن نوشتھ شده بود یم كھ رویكردب نص یورود

  ».دیخوش آمد: یمجان ی صرف قھوه
  مھاجرت؛ یبرا خانواده بود ام دویجملھ ق كوشش، از ن تالش ویج اینتا

 یقای، بھ آفر)Gates( تزھایگ و رفتند یتیبھ ھائ) Correllys( ھا یكورل
  .شد یتیئھم عازم ھا گرید ی مؤمنھ یك بانوی. یجنوب

 را "دایش" موسوم بھ، ییبھا ی كھ گروه بالھ ن بودیل ایناب ب یفكرھا از یكی
 یكھ م میكرد یم احساس. میبرنامھ بھ پورت ھوپ، دعوت كن یاجرا یبرا

 یخوشحال گروه با. میراجذب نمائ دیجد افراد یدادلھ، تعین وسیم بھ ایتوانست
ھ توانند ب ینم كھ احتماًال دادندح یتوض اّمااستقبال كردند؛  ش نھادین پیا از

چون   ند؛ش بپردازینما م، بھ رقص وین ك ساعت ویبھ مدت ، مستمر طور
 یشركت م اجرا ھر ست دریبا یم آن ھا ھ یھم لھذا و تعدادشان كم بود

ھم  ییبھاه ی خوانند ایك نوازنده ی كردند از ادش نھین، پیا بر بنا. كردند
  .كند را، پر اجرا ن دویزمان ب از یم تا بخشیدعوت كن
پورت  كھ در دین جدیمؤمن از نفر ، دو)Rubby Booth(بوث  یروب جان و

ك ی یكھ بھ جا مطرح كردند عاقالنھ را شنھادین پیا كردند، یم یھوپ زندگ
 م كھ دریبچھ ھا دعوت كن یكالس رقص محل یمرب گر، ازید ییبھا یجرُم
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ن یا یخوشحال با ھم یم مربخان. كنند ، برنامھ اجرایزمان ی فاصلھ ھمان
  .رفتیپذ را شنھادیپ

ش یگنجا نفر ٥٠٠ حدود رستان محل كھیسالن دب در م كھ برنامھ رایداد یبیترت
 تمام آن منطقھ وجود در احّبا از نفر ٧كھ فقط  جا آن از. میكن داشت؛ اجرا
، یرقص محل ی ھـبھ بركت برنام اّمام؛ یت بودیجمع قّلتنگران  یلیداشت، خ

افراد  ری، بھ ھمراه سان بچھ ھایشدند؛ چون والد اضرـح یتوجھابل ـق اددـتع
 سالن كھ با. آمده بودند ھا رقص آن یتماشا ی، براخود كیجھ ل دریفام

نت یشگاه كوچك كتاب زیك نمای و یالھ آثار از یفقرات زین و یامر یپوسترھا
 یھمانك مین، داھ ین برنامھ، نانسیا از بعد. ت شدیجمع از افتھ بود؛ مملوی

كھ بھ  را یكسان از یكیما،  كدام از ھر گذاشت قرار و ب دادیشام مفصل ترت
 یھمانآن م در ینفر ٣٥با یتقر. میاوریب شده بود؛ ھمراه خود عالقھ مندامراهللا 

پورت ھوپ،  یمحل یكھ محفل روحان نیا یینھا ی جھینت و شركت كردند
  .ل شدیك سال تشكیظرف 

-Cessna( یكوچك سسنا یمایدن، باھواپاھ دیوی، دن سال ھایخالل ا در
 نقاط مختلف قلمروھا ز، دریشورانگ یغیتبل ن سفریبھ چند ل رایخود، ب )411

ملك  ھمان كھ در یتپھ ا یبخش مسطح باال در. برد كانادا كشور یاستان ھا و
 یھم سالن ما ویبرخاست ھواپ نشست و یمناسب برا یداشت، ھم فضا قرار

ك ی با بود آمادهھمواره  دیوید. داشت آن وجود کردن پارك یمناسب برا
  .آورد در پروازبھ  را ماین ھواپیا اشاره،

حضرت  دارید ن سالگردیپنجم و ھفتاد ل متوجھ شدیب یمثال، وقت یبرا
 ك برنامھیھم  با و مشورت كرد دیوید شود؛ با یك مینزد كانادا عبدالبھاء از

بھ ده  ل راید، بیویام خجستھ، دیآن ا ادی بھ. نمودند یطراح زیجان انگیھ ی
ام یا ذكر و ادی ل، بایآن ھا، ب یتمام در و آورد در بھ پرواز قلمرو دو استان و

 یفداكار بھ خدمت و و دیبخش یمالھام  را احّباكانادا،  آن حضرت از دارید
 ن اسفار، حوادث ناھنجاریا از یبعض طول در. نمود یمص یتحر ق ویتشو
 ت ویمبرھن ساخت آن دو، ھمواره، تحت حما كھ ثابت و رخ داد ھم یمتعدد

  .بوده اند یحفاظت جمال اقدس ابھ
 دـیوـید. دـكن یآالسكا، سخن ران در یرانسـكنف ل دریب بود قرار ك باری
سخت  و كند یل تب میطول راه، ب در اّما  ببرد؛ جا بھ آن را او كرد شنھادیپ



١٢٩ 
 

 كھ تازه حاضر ینیمدعو د ازیویصد، ددن بھ مقیرس پس از. شود یم ماریب
 یبھ نام رند یجوان دكتر. ھست یپزشك یآن حوال در ایآ پرسد یم شده بودند

 یبرا و كند یمنھ یمعا ل رایب و گذارد یم شیپ پا) Randy Taylor( لوریت
. رختخواب استراحت كند در روز چند دھد یم دستور و سدینو ینسخھ م او
تونم  ینم كھ چكار ینخواستم بگ تو من از« :كھ دیاگش یت میل زبان بھ شكایب

 ،ا زهیجا مورد ن نیا كھ در رو ینم كارتو یم چطور یبكنم؛ بلكھ خواستم بگ
 یازین ،نیا بر بنا. بھ راه نبود سر ع ویمط ماریك بیوقت  چیل ھیب ».بدم انجام

 ازینكھ  یدادن كار انجامبھ  و ردیگ یده میناد استراحت را ست كھیبھ گفتن ن
 فش رایوظا یوقت و یشگیت ھمیموفق و متد ھمانپردازد؛ آن ھم با یم بوده،
  .رود یاستراحت بھ رختخواب م ید، برارساَن یان میبھ پا
 یریفرود، جھت سوخت گ ین محل برایآن كنفرانس، آخر راه بازگشت از در
پركردن  از بعد). St. Johns( بوده بھ نام جان مقدس یكوچك ما، بندریھواپ

سمت راست  بیند موتور روشن كند و می كھ موتورھا را رود یم دیویباك، د
 ھم در یكیمكان كشنبھ بوده وی، آن روز. ریسمت چپ خ موتور اّما؛ روشن شد

 یكیآن نزد در یمعروف غرب یگاوچران ھا از یتعداد. دسترس نبوده
 آن ھا از یكیمشكل شده،  گرفتار دیوید نندیب یم یوقت. بوده اند مشغول گفتگو

 ید میوید ».كنمروشن  تونم موتورت رو یمن م«: دیگو یم و دیآ یم جلو
  ».باچرخوندن پروانھ« :دیگو یم ریپ یآن كاوبو و »؟یطورچ«:پرسد

ن یبخصوص ا و ماین مدل ھواپیا ی باره در دیویكھ د یاطالعات یمطابق تمام
پروانھ،  یتچرخاندن دس شده با ینم را نوع موتورھا كسب كرده بود؛ آن ھا

 یم دیوید نبوده، بھ نظر موجود یگریكھ راه حل د جا آن از اّماروشن كرد؛ 
متوجھ  دیویجھ، دینت یتالش ب بار چند از بعد .ندارد یكھ امتحانش ضرر رسد
خواھش  او از. چرخاند یجھت اشتباه م در كھ گاوچران پروانھ را شود یم
بالفاصلھ  و آورد دش درجھت درست بھ گر در آن را گرید ك باری كند یم

 ، مشكلیكھ عمل چرخاندن اشتباھ شود یمعلوم م بعد. شود یروشن م موتور
 زا را خود پرواز  باره آن ھا دو ،بین ترتیبھ ا و رفع كرده است را موتور

  .سر می گیرند
 از گرید ییجا ل دریب پرواز یاثنا كھ در را یگرید ی است حادثھ بھتر
  :د ید بشنویویزبان د داده؛ ازكانادا، رخ  پھناور كشور
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ام یلیجناب وھ ھمراه در كانادا ب یسراسر ی ازده روزهی ك سفری یط در
 از ل رایب یم، صدایكرد یحركت م پرواز صبح كھ بھ قصد روز ھررز، یس

  :كرد یم تكرار را یشگین كلمات ھمیدم كھ ایشن یم مایقسمت عقب ھواپ
 یامر مفوضًا ك ویعل ت متوكًالیلبمن ا ُجبفضلك و اخُر یالھ ای اصبحُت" 
ت یالب یال ینْعِجاْر ثمَّ. من عندك من سماء رحمتك بركًة یعَل نزْلفَا .كیال

 ُمیالعل واحُدال انت الفرُد الھ اال ال. مًایمستق منھ سالمًا یخرجتنَا كما، سالمًا
دار یبھ فضلت ب ،من یخدا یا: یبھ فارس مبارك یمضمون دعا( ٢٢."میالحك

از . شوم یكارم بھ تو، از خانھ خارج م یا توكل بر تو و واگذارشدم و ب
گونھ كھ  ھمانفرست؛ سپس ب یمن بركت یآسمان رحمتت و از نزد خودت برا

 ییست خداین. ، سالم بھ منزل بازم گردانیرونم بردیم از خانھ بیسالم و مستق
  )م -یم ھستیم و حكیو عل واحدمگر تو، كھ فرد و 

كھ فقط  شد یتالوت م یمحبت نان ویاطم تواضع و لوص وچنان خ با ن دعایا
  .آمد یم بر رزیس  جناب از
 یك ھاشھر از یكی ، دریریسوخت گ یان سفرمان، برایپا یھا یكینزد

 ینم نم باران و ت بودخلو ك ویتار یكم آن روز. میآمد ، فرودیمناطق شمال
 م ویحركت كرد ما. بود یخال مایھواپ از بًایصحن فرودگاه تقر .دیبار یھم م
  .می، توقف نمودپارك كرده بود پمپ گاز جوار رن كھ دیبنز تانكرك ی از بعد

ن یب زدن بنزیترت م تایبود رفت آن جا كھ در یمن بھ داخل اطاق و رزیجناب س
 یخانم جوان یمن برا. میكن یبررس را سفر یمرحلھ بعد ی نقشھ م ویبدھ را

 پدر یجاھ ب او. ح دادمیتوض ان راازمین مورد سوخت بود ھیاراكھ مسئول 
  .كرد یم رفتھ بود، كار یبزرگش كھ آن روز بھ مرخص

 من ھم داخل ماندم تا و دكن پر را مایھواپ یھا باك رون رفت تایاطاق ب از او
بعد،  یمدت. مینما مشّخص را یبعد پرواز ریمس كنم و یبررس را وضع ھوا

چك  را یرین گیبنز كار ما، تایپ ك ھواینزدرون یرفتم ب قھ،یدق ١٥ حدود دیشا
 مایپ ھوا یاصل باك جوار در وداده  عبور ینردبان یباال از تانكلنگ یش. كنم
مسئول پمپ ھم  از و ختھ بود یر یادین زین بنزیزم یرو. داده شده بود قرار
افتاده، آن خانم جوان  ینم چھ اتفاقیبب كردم یم یسعكھ  یحال در. نبود یخبر

                                                
  .٢۶۶مجموعھ مناجات ھای حضرت بھاءاهللا، ص  - ٢٢
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 رـصب دیبا و اضافھ نمودافتاده  كار از ركناتپمپ داخل  تو گف ھم بازگشت
 بھ كار آن را و دیایب، زنگ زده بود وقت بھ او ھمانكھ  یكیمكان م تایـكن
  .ندازدیب
 كھ سر ح دادیتوض ختھ؟ین ریزم ین روین ھمھ بنزیرا ادم چیپرس او از
 یزیچ یول ،كرده باز شھ والف آن رایمثل ھم گذاشتھ و باكداخل  لنگ رایش
كھ بھ آن نگاه  یحال در رون آورده ویب لنگ رایش سر بعد. امدهیرون نیآن ب از
باره  دو. دهین پاشیزم یرو فشار ن بایبنز داده و فشار كرده، دگمھ را یم

ن یا تكرار بار چند از بعد. قطع شدهان یجر باز اّما ،كند پر را باككرده  یسع
  .جھ گرفتھ كھ پمپ خراب شده استی، نتكار
آتش  از یریجلوگ یو برا شد ھم وارد ین آتش نشانیماش ءن اثنایھم رد

. محوطھ كرد ی شده ینیبنز یقسمت ھا یدن فوم رویشروع بھ پاش ،یسوز
 شنھادیپ  ؛تمام كنندا كارشان ر یآتش نشان افراد بودم تا كھ منتظر یحال در

 پر داخل محوطھ نزخم از را امیپاوھ باك، ركنات یم بھ جایبتوان دیدادم شا
  ».بنزینھنھ نھ، اون «:زد ادیآن خانم فر نا گھان، .میكن
 ھك جت ن مخصوص موتوریبنز با را ما یمایھواپ باك كرده بود یسع ، اویبل
بھ بار ما فاجعھ  ی ھمھ یبرا  كرده بود،ن یچن كھ اگر! كند پر دوب ركنات لخاد
، پانزده یریسوخت گ در ین اشتباھیبھ علت چن  سال گذشتھ، چند در. آمد یم

  .ن منطقھ رخ داده استیا در مایپ ھوا سقوط مورد
ك ینمانده، مكان یباق ینیبنز باك در كردم مطمئن شوم یم یكھ سع یحال در

پمپ افت؛ یآن ن در یبیع اّما  كرد؛ یبررس پمپ داخل مخزن را و ھم آمد
   !كرد یم درست كار كامًال
 ادی بھ ساده، مرا یلیخ  ف كردم؛یتعر رزیجناب س یبرا ان راین جریا یوقت

ن سفر، ھنگام برخاستن یح در ،انتیص حفظ و یانداخت كھ برا ییكلمات دعا
  .ن خوانده بودیزم از
  
. زد یل حلقھ میبكھ ھمواره حول  بود یانت مخصوصیآن ص از ین نمونھ ایا

 ثمر پر ، فعال ویطوالن یك زندگی از او  ،یشگیھم ھ ییرغم ضعف بن یعل
شد؛ مثل  یمشامل حالش  ین فضلیچن زین گرید موارد در و بود برخوردار

آن  یچرخ ھا از یكیرانده كھ ناگھان  یون میك كامی پشت سر كھ از یزمان
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بوده  یحال ن دریا و دیآ یم ل اویبھ طرف اتومب مًایمستق رود و یم جا در از
ل یبرخورد، اتومب اجتناب از ینداشتھ تا برا یكاف ی طرف فاصلھ دو از كھ او
 بھ ھوا و كند یمبرخورد  او یجلو ردان، بھ سپرك سرگیالست. منحرف كند را

ن یسقف ماش یرو بر و كند یم عبور شھ جلویش یرو شود، از یم پرتاب
 او. دیلرز یف كند بدنش میتعر ثھ ران حادیخواست ا یم یوقت. دیآ یم فرود
اعتقاد و كرد،  یانت تالوت میص حفظ و یكھ برا یھ اـیواره بھ ادعـھم

  .اشتكامل د اعتماد
بود،  ز خواھدیخودمان اعجاب انگ یبرا زین زمان ویانت عزید یبرا چقدر
 انین بیا رسد كھ قادرمان سازدب یحّداعتمادمان بھ  مان ویا ی درجھ یوقت
 وردـم م ویدرك كن یبھ خوب راهللا راـوب امـمحب یرت ولـارك حضـكل مبیھ
  :م یدھ وجھ قرارـت
  
 آنچھ در از را وستھ خودیپ طورھ كھ بم یچشمھ ساران باش ندھمان دیبا ما«

 سرشار یبیغ یمنبع از ،نقطعیال ھمواره و زین و كنند یم ھیتخل دندرون دار
 و فقر ھمنوعان، بدون واھمھ از ریخ یبرا ابذال مستمر افاضھ و. گردند یم
ك ی ن است رمزیا -غنا و ریمنبع كل خ وقفھ از یوضات بیبھ ف اعتماد با

  ٢٣ )مھترج(» .نیراست یزندگ
  
  
  

  

  
  
  

                                                
 .٣٢، ص )انگلیسی(مجموعھ ی ھدایات حضرت ولی امراهللا   - ٢٣
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  ھای پایانی زندگی بیل سال -  زدھمیفصل س
  

 از یوستھ كھ ناشیبرگشت پ رفت و اّمانمود،  یم دشوار گرچھ ترك باتروود
 ما، توكسان. آن نمود دادن انجامملزم بھ  را ما  بود؛ ھوا آب دیشد رییتغ
)Tucsun (ل مناسب تریب یسالمت یبرا ش معتدل ویم، چون ھوایدیبرگز را 

 ط آشنایآن مح ، باداشت جا آن در یم خانھ ایقد مادرم ازچون  ،عالوهھ ؛ ببود
ھفتھ جستجو، متوجھ  چند س ازپ اّمام؛ یاع كنیابت یمنزل میكرد فكر ابتدا. میبود
  .است ما یفوق توان مال موجود یمت ھایق میشد

مشورت م تایرفت) م -رزیام سیلیجناب و پسر( ل كوچكیش بیا، پیفرنیبھ كال
 از ھم بالفاصلھ بعد ینانس و دیوید. میم بكنیتوانست یم م چھ كارینیببو  میینما

كھ صاحب آژانس ) Jeanette( نتیج جا با آن در وآمدند ما، بھ توكسان 
 صحبت كرد او با دیوید. آمدند در كار از بود، آشنا ما ی مراجعھ امالك مورد

 از )مارگارت یعنی( گفتھ كھ من نت بھ اویگفت ج و بھ من تلفن زد بعد و
خوشم آمده، من ھم فقط جواب دادم ) Pine( نـیان پاـابیخ در ودـزل موجـمن

  .مكالمھ تمام شد بلھ و
وقت دلتون  د ھریتون یم شما« :گفت  و باره زنگ زد دو دیویبعد، د روز دو
دست  ».دمیخر نو من او. دیكن ین اسباب كشیابون پایخ ی بھ خونھ خواد یم

بھ  ١٩٨٥آگوست  ٢٤ ما، در. بود ینكردن خواه، باور ریخ ردن میا یو دلباز
. میھ سر بردب جا آن در را یسال دوست داشتن چند م ویآن منزل نقل مكان كرد

شان، یا برادر ن بایھمچن و یروحان دیناھ ت ویعنا باخالل آن سال ھا،  در
 فرِد. میكرد برقرار آن ھا با یمانھ ایم و روابط صمیشد ، آشنایكامران روحان

 ، منزل رااحّبابا  دارید و متحدهاالت یا بھ سراسر سفر یبراھ ك یر، زمانیاخ
. كرد یوان دست آموزمان، مواظبت میح چند خانھ و از ؛میكرد یترك م

شركت  یكھ برا یزمان و داشتند یبزرگ ی خانھ، ما یكینزد ھم در دن ھااھ
  .كردم یم یگھدارآن ن من از كردند؛ یم  ترك آن را ،یغیجلسات تبل در

 یدیجد یخانھ ھا اطالع داد دیوینت بھ دیكھ ج یوقت م تایآن منزل بود ما، در
بھ . كند یداریخر را آن ھا از یكی مت مناسبیق با تواند یم كھ او سراغ دارد

بھ نام مكان  ییجا در یخانھ ا و شد ن فروختھیابان پایمنزل خ ،بین ترتیا
ما  یزندگ دی، محل جد)West Eagle Landing Place( یعقاب غرب فرود

  .بود یدوست داشتن و بایھم ز یلیشد؛ كھ خ
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ك طرف ی در یداشت، ول ك بن بست قراری گر، درید ی پنج خانھ با منزل ما
كھ  نیا یبرا یكاف یكھ فضا بود یقشنگ بزرگ و ییخشك شو یمغازه آن، 

  .گذاشت یمارم یاخت ببرم، در ییمایبھ راھپ را سگ ھا
كھ ( طونیش و )Blitz( تزیما، بل یسگ ھا با زود یلیھ ھا، خیھمسا یبچھ ھا

آن  با یباز یبرا و دندـدوست ش )است كوچولو وید یبھ معن یارسـزبان ف در
گوش، یدن آن كودكان بازید ماھم ھمواره از. شد یان مـشیدایپ روز رـھ اـھ

 از ندكرد یم یسع یبودند، حت كھ كوچك تر آن ھا از یبعض. میبرد یلذت م
شان تنگ یبرا یقدركھ البتھ  ،دكنن عبور مخصوص سگ ھا محل درب كوچك

 یكوچكش كھ گاھ خواھر و) Brett Adler( دن برت آدلریبخصوص، د. بود
 یشاد اریمان بسیبرد؛ برا یبھ گردش م را سگ ھا یحت و آمد یم ھمراه او
  .بخش بود
 بود و مصمم لیتاقانھ ماگشتھ بود، مش باز متحدهاالت یباره بھ ا ل دویحال كھ ب
ن فرموده ییقبل تع كھ حضرت عبدالبھاء از یھدف بھ تا دیزاـفیب احّبا بھ تعداد

  .بودند؛ نائل شود
 زین م مباركھ ویاصول تعال و دیابیب یوده كھ دوستـن بیت آن حضرت چنیھدا
 ،ك سالی امتداد در ود یان بگذاریا او در مب را یامرالھ ی ھیق روحانیحقا
 برابر سال دو ھر در احباب تعداد ،بین ترتیبھ ا تا دیمستحكم ساز را اومان یا

ك یت یك نفر، ھدای ھر" آن پس، عبارت مشھور كھ از ل بودیب ،نیا. گردد
ل كلمھ یب یشگیھم یشعارھا از یكین، یا عالوه بر. ابداع كرد را" نفر

"Arise"، كلمھ : حیتوض.[بود" دیزیخ پاھ ب"  یبھ معنArise كل است ، متش
واژگان  زین و ،ن واژهیا خود اّول حرِف از عبارتند بیپنج حرف كھ بھ ترت از

Reach ) ،مرتبط شدنمتاثرساختن یبھ معناز جملھ ، ( وIndividuals ) بھ
 ھر یبھ معن(  Everywhereو) ارواح یبھ معن( Souls و) نفوس یمعن
 یكھ معادل فارس دسازن یم را یرند؛ جملھ ایگ قرار  ھم كنار یكھ وقت )ییجا

  ])م - ارتباط یابید ،ییجا ھر دررواح نفوس ابا  و دیزیخ پاھ ب( ن استیآن چن
ارتباط  شھ دری، ھمھم دوست بودند با ایفرنیزمان كال كھ از زیل یتون ل ویب

 یمنتھ دین جدیش مصدقیكھ بھ افزا طرح كنند یینقشھ ھا دندیكوش یم و بودند
بھ  یانیك ماه بیطول  كھ در ن بودیا آن ھا یھ ن نقشیاّولكنم  یم فكر. گردد
ن تعداد یشتریب كھ یمركز ھر ،آن ر طولد و اقدام كنند یغیوت تبلیل بیتشك
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 نسونیبخش ھوچ. آن ھا شود ھمانك ھفتھ میل یل دھد، بیتشك وت رایب
)Hutchinson( م ویرفت جا بھ آن ما ،نیا بر بنا و شدالت كانزاس برنده یا از 

 ج كارینتا. میپرداختت یفعال و بھ كارچھار ساعتھ  ، بیست وروزبھ مدت ده 
  .بود زیاعجاب انگ

 قبل از یكھ حت آورد بھ ارمغان ما یبرا دیدوستان جد یتعداد ،تین فعالیا
محترم  و زیعز اریبس ما یبرا م ویشد یمیصم اریھم بس اختتام برنامھ، با

 رش وـدخت و )Shirly Gitchell Johnson( شل جانسونیگ یشرل. بودند
 بودند ن افرادیا ی زمره ش، دریدوست داشتن ھمسر یبرادرش بھ ھمراھ زـین

  .بوده اند زیعز ما یبرا ك وینزد ھمواره بھ ما ،از آن پسكھ 
ك یافتتاح  س ویتاس مشّوق و محّركش، یزندگ ریاخ یخالل سال ھا ل دریب

  :ن استین اقدام چنیشرح ا. زونا بودیآر در ییبھا ی مدرسھ
. میكرد یھا شام صرف م یروحان م اغلب اوقات بایتوكسان بود كھ در یزمان

م یتوان یم كھ چگونھ میكرد ین صحبت میشام، راجع بھ ا از ك شب بعدی
جلسات  ید تعدادیبھ نظرمان رس .میش دھیھ افزایآن ناح در ن رایمؤمن تعداد
كداممان  ھر و دیفراھم نما یشام داد شنھادیت پیعنا م ویكن برگزار یعموم
 یك سالن عمومیپول حاصل  با م ویآن پرداخت كن بابت استفاده از یوجھ
 و آورد ھ بارب یمیت عظیموفق ،شام یھمانم. میل جلسات اجاره نمائیتشك یبرا

ھفت جلسھ اجاره  یبرا توكسان را ت دریسو ھ یخانھمانسالن م كمك كرد
ناظم  زین سخن رانان وبود، چون تمام  ھمھ موفق تر ن جلسھ ازیآخر. مینمائ

. سالھ بودند١٤ تا ١٠بود، كودكان  دیناھ ت ویعنا دختر یآن، كھ صھبا روحان
 یپاسادنا واقع در، رزیام سیلیموسوم بھ و ی مدرسھ اتوبوس از با ن بچھ ھایا

 از یكی. رخ داد زین ك اتفاق خنده آورین جلسھ یا در. ا، آمده بودندیفرنیكال
كھ خطابھ اش  نیا از بود، بعد یجیف ریجزا از یابچھ  سخن رانان كھ دختر

 صف جلو ل كھ دریمقابل ب از یوقت و ن آمدیمخصوص پائ یسكو تمام شد، از
بھ  بعد و »؟بود چطور«: گفت و ل زدیب یزانو یگذشت؛ رو یبود، م  نشستھ

م یشد ن حركت مسروریا ل، ازیما، بخصوص ب ھ یھم. ادامھ داد حركت خود
  .میدیتھ دل خند از و

 John( نینام جان بركن باھ توكسان، ب مان دریدوستان محل از یكی پسر
Birkenbine(توكسان  یخصوص یرستان ھایدب از یكی در بود ، قرار
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ل یب من و یوقت. بود بایز اریبس، ن مدرسھیسالن ا یمعمار. بدھد انویكنسرت پ
 ما سرھم پشت  دیناھ ت ویعنا میم، متوجھ شدینشست خود یھا یدلصن یرو

ه ھرچ بانگاه در ت برگشتم ویاواسط كنسرت من بھ طرف عنا در. نشستھ اند
من  سر كھ در ان داردیغل یزیچ ھمانلھ اش یمخ دركردم  احساس او ی

ھ ك مدرسیكردن  برپا ه یبار در م ویدورھم جمع شد، كنسرت از بعد. داشت
 ن وبعد، م روز. میكرد ، گفتگویگزار شكر ھ یھفت در ییبھافصلی  ی
 شكر ھ یھفت گفت در او. میفتمدرسھ ر ریبھ مالقات مد ن منظوریت بھ ھمیعنا

اجاره  را جا م آنیتوان یم ما شود و یل نمیتشك یمدرسھ كالس در ،یگزار
 از پر بشن، صحرا شتریب احّبا زونایآر تو یوقت«: گفت یشھ میل ھمیب. میكن

انتخاب  جا آن ییھ بھامدرس یرا برا "رزگل "ن نام یا بر بنا ».شھیم گل رز
 سال از بھ مدت دو ما. و سر برآورد دیروئ محل آن در كھ واقعا یم؛ گلیكرد

، ١٩٩١سال  تا آن، از بعد یم ولیكرد یرستان استفاده میامكانات آن دب
 ختلف شھرم یھتل ھا ، دریگزار شكر ھ یطول ھفت ھمان مدرسھ، در

برنامھ  قبل از، ھمواره مدرسھ مسئول امور ھ یلجن. شد یل میكشان تكستو
ت العدل اعظم یب رضوان امیصول پ و منتظر، خود ھ یساالن كار یبرا یزیر
  .بود نفر ٤٠٠حدود مدرسھ معموًال تعداد حاضران در .ماند یم

 یادیك سال ھم ای. توجھ ھمگان بود ل مركزیب زیجا ن نیا است كھ در واضح
كھ روح  جا آن از. دندمدرسھ شركت كر در ورقا امراهللا جناب دكتر زیعز

 یراه ھا از یالھ یاحّبا یمدرسھ حاكم بود، گاھ یفضا بر یفداكار محبت و
  .آمدند یآن م شركت در یبرا زین دور اریبس

ھ یتالوت ادع یل برایشد، ب یل میتشك منزل ما مدرسھ در ی كھ لجنھ یزمان
شھ یھمل یب. كرد یآن شركت م شنھاد، دریپ ی ھیارا یاوقات ھم برا یگاھ و

 نظر در ل مدرسھ رایتشك ییربناینمود اصول ز یق میتشو را اعضای لجنھ
 دیبا زیھدف ن ت است ویكم از ت مھم تریفیك ،كھ نیا یعنیداشتھ باشند؛ 

كھ بدون  ی؛ بھ نحوباشدق نمودن یتشو ق كردن ویدن، تعمیھمواره الھام بخش
  .آورد بارھ ب مؤثرتر و شتر، خالصانھ تریب یغیتبل یت ھایفعال ،وقفھ
ؤال ـمن س از یمكاتبھ ا در یاعل ، معھدیل بھ ملكوت ابھـیب ودـصع از بعد

 نظر مّد آن اوقات من پنج مسئلھ را در. دارم خود یبرا ییبرنامھ ھاچھ  كردند
ن یدّوم و بود قایمراجعت بھ آفر، ن آنیاّولح دادم كھ یپاسخ، توض در. داشتم
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گرھم ید یسھ تا و ك مدرسھ بودیل یتشك یدن برااھ دیویبا د یھمكار ،آن
كھ  ن بودیم آمد ایع برایساحت رف كھ از یجواب. نبودند یت چندانیاھم حائز
ن یل ایدل. میكن پا ك مدرسھ بریدن اد ھیوین است كھ بھ كمك دین كارم ایبھتر
ك یم یستم، توانیكرد یم یزندگ كانادا در ملك او در یكھ وقت ن بودیا كار

ك محل مناسب یافتن ی یبالفاصلھ، برا. میس كنیفق تاسمو اریبس ھ یمدرس
 دایزونا پیاطراف آر در را یخوب یعاقبت، جا م ویشروع بھ جستجو كرد

ن آرامگاه یب ییجا م، چون دریخوشحال شد یلین محل خیافتن ای از. مینمود
 قرار رزیام سیلیو و ییز امراهللا، جنابان شعاع اهللا عالیعز یادیا دو یھا

 ھمجوار زیعز یادیا بھ دو و ل شدیتشك "صحرا رز" ییبھا ی سسھمؤ. داشت
 یادامھ م شرفت خودی، بھ پییاصول بھا ھمان كاربرد ھمچنان با م گشت ویتقد
كھ بھ دانشگاه خواھد نھاد  سر بر را ن تاج افتخاریا نده،یانشاءاهللا در آ و دھد
  .ل شودیبا، تبدیز یھنرھا ییبھا
 را یكس كھولت سن ھر. پندارند یك مشكل می اشدن ر ریپ ،نفوس از یاریبس

، یینایب، نایعوارض ناخوش از یكی اقل، حّد و سازد یم ثرأمت یبھ نحو
بتوان  دیشا. دیآ یبھ سراغش م یذھن كند یحت ای ی، كم حافظگیاغتشاش ذھن

ن ی، ایبھ احتمال قو اّمااضافھ نمود؛  ھم را یروحان یمارین فھرست، بیبھ ا
ن یبھ ھم. برد یان میم از را ھا یناخوش ریكھ سا مساعدت روح است

 یتیاست، خصوص مؤثر اریبس زین یشوخ مزاح و ی ھیداشتن روح ،صورت
  .بود راابرجستھ د ل بھ نحویكھ ب
 ضعف مزاج و وجود با و حركت بود نجاه سال درل بدون وقفھ، بھ مدت پیب
ر، نھ تنھا بھ گید یھا یناخوش سرطان پروستات و ابت ویمثل د ییھا یماریب

ن یروزمندانھ بھ ایپ آن، دالورانھ و از د؛ بلكھ مھم تریرس یكمال سالمند
قلب  یسبب شادمان یشھ ایكرد اند یم احساس اگر. شد وارد یزندگ زمرحلھ ا

 سن و و یھ بھ سالمتبدون توج شود؛ بالفاصلھ و یامراهللا م یحضرت ول
  .شد یعمل م اردجھت تحقق آن و ، دریگرید ھ یمالحظ ھر ای سال و

 یغیتبل یت ھایفعال طول در و عمر یانیپا یسال ھا ن است كھ او دریقت ایحق
دانستم كھ  یمن م. گذراند یرختخواب م در اوقاتش را خود، اكثر یقیتعم و
 و حال دعا در وستھیپآرام وارد اطاقش شوم؛ چون  آھستھ و یلیخ دیبا

 حالت تضرع و ھم كھ از یھنگام معموًال و برد یم ق بھ سریمناجات عم
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 ھیارا یغیتبل دیت جدیك فعالی یدرخشان برا ی دهیك ایآمد،  یرون میابتھال ب
ك ی كھ در بود" بھ دنبال عبدالبھاء" یغیطرح تبل، ده ھایا نیا از یكی. كرد یم
 را یگزارش تون ریز در. آورد در بھ اجرا زیل یبھ كمك تون ان ھفتھ، آن رایپا
  :دیخوان یان ھفتھ میآن پا از
  
 م بھ پنج تایبر یك سفریا یب«:گفت و ن كردل تلفیب ظھر از بعد ك روزی

 ك آخری یتو. كردند داریاونا د از ١٩١٢سال كھ حضرت عبدالبھاء در یشھر
بھ اون ھم  از بعد بھ طرف شرق و م ویریگ یجت م یمایك ھواپی  ھفتھ،

 در و ».شھیمالبتھ كھ « :جواب دادم » شھ؟ینم. میكن یطرف غرب حركت م
لوس انجلس بھ طرف  از ،جت یمایل با ھواپیب ك سھ شنبھ، من وی بامداد

 یسو بھ مًایمستق م ویگرفت یفرودگاه ھم تاكس از م ویكرد پرواز كاگویش
 یمل یمحفل روحان روز ھمان در اتفاقًا. میدلمت حركت كریو مشرق االذكار

مكان  آن ھم در ھ باھم لھذا و ل جلسھ داده بودندیمشرق االذكار تشك در
 كھ با را یدوازده شاخھ گل رز ما. میمشغول شد دعا ، بھ مناجات ومتبارك
با بھ ما یك دستھ گل زی زیآن ھا ن م ویم كردیتقد یم بھ محفل ملیآورده بود خود
ھتل  در احّبا از یكھ تعداد ییجا  م؛یكرد نگتن پروازیبعد بھ طرف واش و دادند

ھم بھ  را یھ گلدست و ندل جمع شدیب یصحبت ھا دنیشنمحل اقامت ما، جھت 
  .میھتل گذراند آن در شب را. م كردندیما تقد

 آن در م ویكرد ورك پروازیوینھ نیمد یسوھ كھ جمعھ بود، ب بعد صبح روز
 یرز یھم گل ھا باز م ویمالقات نمود احّبا و یمحفل روحان یاعضا با، جا
 ی نھیمد در. میھ كردیھد ھ آن ھام، بیواشنگتن آورده بود از خود كھ با را
 یاحّباكھ  ییرزھا با روز ھمان ظھر از بعد در. شد برپا یا جلسھز ینثاق یم
 القدس، ةحظیر در. میدشوبال گ كاگویم كرده بودند، بھ طرف شیورك تقدیوین

سپس  .میم داشتیمحبت بود، بھ دوستان تقد عشق و كھ نشانھ ی را رز یگل ھا
ع بھ یسر یازپرو حركت كرده، با )O`Haare( رهبھ سمت فرودگاه اوھا

تمام طول آن  در. میكرد یسپر جا آن در شب را و میدیرس سكویسان فرانس
كشنبھ بھ ی صبح روز در. میدید جا آن در را احّبات ین جمعیشتریان ھفتھ، بیپا

فرشتگان  بھ شھر محبت را یرزھا م وینمود طرف لوس انجلس پرواز
 نفر ك ھزاریب بھ یقر یتیجمع ن شھر، بایا یفرانس ھاكن مركز در م ویآورد
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سفر، بھ جھت تالوت  ی ن مرحلھیآخر یاجرا یبعد برا  م؛یمواجھ شد احّبا از
 در یرالھـن مؤمن بھ امـیاّولس یون چـتورنت زارـم سر مناجات بر ھ ویادع
  .میشد رھسپار وودـنگلیان اـقبرست یوـبھ س كا،یرـآم
 بالعكس، كھ در غرب بھ شرق و از ما یلیما ش ھزارش داریدب، ین ترتیبد و

 یادیا الھامات ات ویكھ ھدا ید؛ سفریان رسیادامھ داشت، بھ پا روز شب و
م یتقد یابر را یشمار یقلوب ب مطمئنًا و نمود احّباب ینص امراهللا را زیعز

 شش ھزار یآر. دیم بخشیتحك ت وی، تقویالھآستان  ارزنده تر بھ یخدمات
  .بایز ھمراه شش دستھ گل رزل بھ یما
  

مارس  ٢٦ ر، مورخیز یام تلگرافی، پیل بھ ملكوت ابھیب بھ مناسبت صعود
 در ،١٩٩٢لیآپر ٢٨ در و ادرـص یت العدل اعظم الھیاحت بـس ، از١٩٩٢

  :دیبھ چاپ رس كیان آمریمجلھ ی بھائ
  

  ١٩١١ - ١٩٩٢ :رزیام سیلیامراهللا جناب و زیعز یادیا بھ مناسبت صعود
خالق،  خادم امراهللا و زیعز یادیرز، ایام سیلیجناب و صعود دن خبریشن از

اندوه  غم و از حضرت بھاءاهللا، قلوبمان مملو امر ی توانا و منضبط، مخلص
فھ، م قرن، بدون وقین ش ازیس كھ بین نفس نفیا ی خدمات برجستھ. شد

 چون یاطاعت ب مان ویچون ا یص برجستھ ایبھ خصا ادامھ داشت؛ سراسر
عالقھ  محبوب امراهللا، عشق و یھمتا، حضرت ول یب یموال اوامر از چرا و
، یھنر امور یبرا یمتعال یحّسنفحات اهللا،  نشر یبرا ریناپذ یكاست یا

مخصوص نسبت بھ كودكان و  ی، محبتیشوخ مزاح و یخاص برا ینبوغ
شان ھمواره، بھ یا. بود ممتاز ن وی، مزمقابل مشكالت ن دریآھن یاده اار

 و یوئیراد یراستار، سخن ران و كارگردان برنامھ ھایسنده، ویعنوان نو
خود،  ی فعالھ یقوا استعدادت خالقھ و ی، بھ سبب اختصاص تمامیونیتلوز

كھ  یماند؛ خدمات خواھند یباق خاطره ھا ھ، دریامر ی بھ خدمات متنوعھ
كا؛ یمرآ ممالك متعدده، بخصوص در بودن در اریغ سبّلُم رده، ازـگست یفیط
محفل  زین ت معاونت وأیھ كھ بھ عنوان عضو ییقا، جایمھاجرت بھ آفر و

باالخره انتصاب بھ  كردند، و یت میقا فعالیغرب آفر جنوب و یمل یروحان
ھم، با   تینھا در و ردیگ یم بر در ، را١٩٥٧سال  در امراهللا  یادیسمت ا
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شان یفقدان ا. دریپذ یم انیارض اقدس، پا میان مقیادیت اأیت ھیسمت عضو
 كھ در ین است؛ خطھ ایسنگ یبس یشمال یكایآمر اران دری یبخصوص برا

 یغیتبل یت ھایفعال یصرف اعتال را بھ افول خود رو ین قوایآن، آخر
 ف كتب متعدده ویلق تأیطر شان ازیا اقداماتلھام بخش رات ایتاث. نمودند

 نده ازیآ یسل ھان. ماند خواھد برقرار و یمتنوعھ، باق یحفظ مجموعھ ھا
 مفتخر شان، مشعوف ویا مانده از یجاھ ب یخیت تارقایتوف راث سرشاریم

ه حاّر ی ھی، ادعیملكوت ابھ ن درروح پرفتوحشا یجھت ارتقا. شد خواھند
  .م داشتیم خواھیاعتاب مقدسھ تقد در
قدس  ع حظائریجم از زین ود یھ فرمائیجھان توص سراسر در یالھ یاحّبابھ 

  )ترجمھ( .ندینمامنعقد ستھ، یشا رشان جلسات تذكیا ادیبھ  دیكن تقاضا
  ت العدل اعظمیب                                                                 
  ١٩٩٢مارس  ٢٦                                                                
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  توفیقات بیل -  اردھمھفصل چ
  
  .رسد یم بھ نظر ك عمریحوادث  ازش یب یزیل، چیب یت ھایرست موفقفھ
 Edward( موروو.ون، ادوارد ریزیتلو و ویراد راخبا ی برجستھ ل گریتحل

R. Morrow (شمیاند یگونھ م نیمن ا" كرده تحت عنوان منتشر یكتاب :
 یعرصھ ھا یتمام زنان موفق در مردان و از كصد نفری یزندگ ی فلسفھ

 :دھد یح میگونھ توض نیا را ین كتابین چنیل تدویدلخود،  او." اتیح
آنان  خود از ن رازین است كھ اینفوس ا یھاباور كشف راه باالخره، تنھا«

كھ امواج بھ  یزمان در« :سدینو یكتابش م ی مقدمھ در و ».ده شودیپرس
 یبرانداز ده بایرود؛ كھ اغلب، اختالف عق یش میپ یكسانیسمت ساحل 

د؛ بھ یآ س در، ممكن است تحت تجّساعمال انسان و دیعقا و شود یم اشتباه
 ده اندیكوش كھ خود ینفوس از مختصرانات ین بیا ی عرضھ دیرس نظرما
  ».بود ده نخواھدیفا لطف و از ی؛ خالان كنندیب دشان رایعقا و افكار
 ی، آقایونیزیتلو و یوئیراد یت ھایفعال ی عرصھ در یافتن شخصی یبرا

 از و كرد یبررس ا رایفالدلف ورك ویوین یستگاه ھایا ینرمندان تماممورو، ھ
 خودگونھ كھ  ھمانانتخاب نمود؛ چون  ل رایط، بیشرا واجد نامزد ان صدھایم

 ی كل عرصھ كھ من در یان تمام كسانیم در« :ازھمكارانش گفتھ بود یكیبھ 
ن یشتریب حائز لیمواجھ شده ام، ب آن ھا با یونیزیتلو و یوئیراد یت ھایفعال

  ».استت یجذاب ت وین خالقیبرتر صداقت و صحت و
 Lionel( موریونل باریچون ل یافراد ی رده ل درین كتاب، بیدرا

Barrymore(پرل باك ، )Pearl Buck(ونسیس ایم ادی، د )Dame Edith 
Evans(آندره كاستھ النتز ، )Andre Kostelanetz(دی، مارگارت م 

)Margaret Mead(وریتز ملكی، الر )Lauritz Melchior(ی، جك 
 Eleanor( نور روزولتی، ال)Jackie Robinson( نسونیروب

Roosevelt( در. شده است ، قلمدادین نفوسیچن از گرید پنج نفر و نود و 
ز درج شده یسنده نینو از یكوتاھ یوگرافیآن ھا، ب كدام از ھر ھ یان مقالیپا

  :میخوان ین میل چنیب مورد است كھ در
  
بھ عھده  كھ یدر نقش البتھ ( الھـسپنج  و ادـوف ھفتـلسیك فیرز، یس. یام بـیلیو

ون یزیتلو ، كھ از"پارك در" ی برنامھ كشنبھ دری است كھ ھر )م -داشتھ
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CBS ك ی وخ طبع چھل وـش ردـك می زـین گردد؛ و یم شود، ظاھر یپخش م
 در WCAU یوئیدرا ی فرستنده ھفتھ، از شش روز ی ھیبق الھ است كھ درـس
نام  با را او نفر ون ھایكھ مل( رزیس یآقا. كند یم مردم صجت ا، بایفرنیكال
شدن  دیناپد با م داردیش نسبت مستقیشرفت شغلید پیگو یم ،)شناسند یل میب

 ، خبرنگاریورزش بھ عنوان گزارشگر است او سال ھا. سرش یموھا
 یغاتیتبل ی ك مؤسسھی یا، بریوئیكارگردان راد تدپرس ویونای ی روزنامھ

 یفراغت م  یونیزیتلو و یوئیراد یرنامھ ھانوشتن ب از یوقت. كند یمت یفعال
وقت  از یقسمت. پردازد یم یرنگ روغن، بھ نقاش زین آبرنگ و ابد، بای

، بھ منزل یست سال متمادیكھ گذشت دو یخسارات ریاضافھ اش راھم بھ تعم
ا، یلوانیسیپ واقع در )Chester County( یچستركانت ش، دریمیقد یمزروع
 یبرا یمل یویراد ی س لجنھیبھ عنوان رئ. شود یكرده است، مشغول م وارد

سخن  صرف نوشتن و را یادیرز، اوقات زی، جناب سییبھا یانت جھانید
ھ ھم یبھ زندگ "یروحان یارزش ھا" گشتمبرم بھ باز ازین ی باره گفتن در

  .دینما ی، میانسان یگروه ھا ی
  

  :ن استیچن "شمیاند یگونھ م نیمن ا"كتاب  ل دریب ی مقالھ
  

  خانھ ام ات خلوتیح از ك ترینزد
ا گزارش یالدلفیف یتان ھامارسیب از یكی م ازیك روز داشتیدارم كھ  بھ خاطر

شده  متولد ین بچھ ھایكھ ب بود یاموضوع گزارش، مسابقھ . میكرد یمھ یتھ
ك یمسابقھ  ی برنده. شد یم اربرگز، ھفت سال گذشتھ در، مارستانیبآن  در

 بود ن بھ اویك جام زریم یكھ تقد ن صحنھ رایآخر. كودك ھفت سالھ بود
 تا ك كردیبھ دھانش نزد گرفت و شدست دو محكم در او، جام را. میپوشش داد

 نیا« :زد ادیزان فریاشگ ر و ن آوردیپائ شگفت زده آن را اّماآن بنوشد؛  از
 ما از نفر كھ چند ختیذھن من برانگ در سؤال را نیا، ن حادثھیا »!ھیكھ خال
برافرشتھ  را ھستند، آن ھا مان سرشارآمال ھای كھ جام نینان بھ ایاطم ھم با

  ھستند؟ یخال م كھیمشاھده كرده ا اّما ،میا
شوم كھ  یمتوجھ م شتریكنم ب یم ھمنوعانم گفتگو با شتریمن ھرچھ ب

 كھ من دارم؛ در یاقیاشت ھمان اھم ب آن ھا. است گریكدی ھیمان شبیآرزوھا
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 اھل عالم را ھ یھم ش بتواندیھستند كھ محتوا" مقدسجام "ینوع یجستجو
  .دیراب نمایس

 ایم دنیخواھ یم اگر« كھ نیا بر یمبن حكمت سخن بزرگان را یمن بھ تازگ
ن، یا ھمزمان با. ده امیفھم »میروع كنـشان ـخودم از داـابت دـیم؛ بایدھ رییتغ را

نك، یمترل رنگ مشھور یافتن مرغ آبی یبرا ند جستجوھمانده ام كھ درك كر
 در یخوشبخت ،من بھ نظر. ا نداردیبھ جغراف یربط یخوشبخت یجستجو

 درون خودم، قرار در یعنی؛ ات خلوت خانھ امیح از ك ترینزد ی، حتییجا
دم نھ پدرم، نھ یفھم كھ من عمًال بود یطوالن ییكشمكش ھا ھ یجینت در. دارد

بھ . دوست ندارد كس، مرا چیواقع ھ در ادرم، نھ ھمسرم، نھ فرزندانم، وم
 ن است كھ مردم فضائل ویورم امنظ. دوست ندارد یھم كس را من شما نظر

نھ و عدالت،  ، تفاھم ویمثل مھربان ییزھایدوست دارند، چ را شما كماالت
  .را شما خود
ھم  د، محبت آن ھاییافزیب ات خودیبھ ح ات راین خصوصیا قدر كھ شما ھمان

د، ییبزدا خود یزندگ از را چقدر آن ھا ھر و ابدی یش میافزا نسبت بھ شما
 ه یبار رچھ د كنم ھر یم من فكر. ردیپذ یكاھش م زین محبت آن ھا عشق و
، احترام گذاشتن. ز مصداق داردین مورد ملت ھا در   صادق است، افراد

ن یچن است و ما یاخالق تیشخص ه یعبادت نمودن ثمر اطاعت كردن، و
 نافذ یرویق بھ نیعم یمانیق ایطر ازمردمان، فقط  ملل و یبرا یتیشخص
. دـیآ یل مـمقصد ببخشد، حاص و معنا ات آن ھایبھ ح كھ بتواند یمیعظ
  .ستین یعلم ریغ و یعاد ریغ یداوند، امرـان بھ خـمیا گریون دـاكن
ك ی جود و یاتیزوم حكند، ل یم ریورزش س یایدن كس در مثال، ھر یبرا

 -م استیمثل سرپرست ت یمنظور شخص( ت برتریك ھدای و اریصاحب اخت
 م،یب كنیمبدئش تعق تا را اقتدار ن قانون نظم ویا یوقت. ردیپذ یم را )م

. شود یم یمنتھ گانھی داوندـبھ خ ادـر، بھ اعتقیناپذ زیگر ورـطھ ب و ،انجامسر
 را یشادمان آرامش و از سرشار یك زندگیاساس  تنھا ن مطلب است كھیھم
  .دھد یشكل ممن  یبرا

ف یتوص ایف یتعر یورا ، ممكن است دریمتعال ن موجودیدرست است كھ ا
 یتمام ی ھ بھ واسطھك یمیعظ یرویم نـكن یم رـفك اّمارد، ـیگ رارـمن ق
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فاء یا ی، نقش مھمیزندگ یبقاا و جادیا نموده است، دران بزرگ افاضھ یاد
  .است كرده
 تفكر و بھ دعا یفرتن تواضع و با دیبزرگ با یروین نیا برابر معتقدم در من

 من باور. دنبال كرد زین پرتالش را فعال و یك زندگیھمزمان،  اّماپرداخت؛ 
ن ھمھ ینستھ ام اابھ وجودم بوده است كھ تو روین نیدارم كھ بھ سبب تعلق ا

 علم و و یقیموس و كار از - یبطن زندگ از را زیجان انگیھ یشگفت و یشاد
 یم احساسن یچن. كشمرون بیب - رامونمیاء پیاش یتمام از ،یكل طورھ ب و ھنر

كھ  یثاقیتحقق م ی، برایدرون و زیاعجاب انگ یقی، بھ طریكنم كھ بھ راست
ك یھمواره است فقط  یكاف .بھ من تعلق دارد ایدن یاست، تمامدرونم نھفتھ  در
م نسبت بھ یت ھایمسئول ان من ویم دینبا زیچ چیھ: داشتھ باشم ادیبھ  را زیچ

  .كند جادیا یخلقش، مانع خالقم و
دوست  خودش را واده اش وـخان ورش وـھ كشـست كین یكس آِن از ارـافتخ
  احساس. دارد یدوست م است كھ نوع انسان را یكس آِن دارد؛ بلكھ از یم
 یماجرا شروع را یطلوع ھر نموده یاری قت است كھ مراین حقیكنم ھم یم
 یآن تھ لم درامآبپندارم كھ جام  یروز سرآغاز آن را رم ویگ نظر در یدیجد
  ٢٤.دیاین در كار از
  
ل چاپ شده یب از ی، عكسیونیزیتلو یبرنامھ ھا ین راھنمایاّول جلد یرو

 كھ در او یمل و یمحل یشوھا ی باره در یداخل آن اشارات مثبت است و
ھ ـك را یراتیتقد از یی، نمونھ ھاقسمت نیا در. است گشتھان بودند، درج یجر
  :مینما یم ھیارابھ عمل آمده،  او كار ل، ازیب یت ھایفعال طـول در
  
 ات وینظر ی برنامھ - »ن حرفھیا در یدوست داشتن اقعًا و افراد از یكی« -١

  ھا یبررس
برنامھ  یراھنما - »بخش روزانھ یشاد ھ ایقیدق ٩٠ك ی -  رزیل سیب« -٢

  نویزیتلو یھا
 مدّوروراخ ـك سیھ در ـشیاست كھ ھم یوشـگ خ چاریم تنھا رزـیل سیب« -٣

  ش، راهیشوخ طبع استعداد  و بھ آدم ھا او یعیطب ی عالقھ. ردیگ یم جا
                                                

، انتشارات سیمون و ١۶٨ -١۶٧، صص )انگلیسی" ( من این گونھ می اندیشم"موروو، . ادوارد ر - ٢٤
  .١٩۵٢، نیویورك، )Simon and Schuster(شاستر 
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 یبرنامھ ھا یش آگھیپ ی مجلھ - ».كرده است تش بازیموفق یبرا را
  یونیزیتلو

 یقلب ھا دركھ  یشرط ببند یتوان یشود، م یم ل ظاھریوقت كھ ب ھر« -٤
  VCAUون یزیتلو - ».گرفت خواھد ینندگانش جایب

 یشو ن برنامھ،یبھتر یریگ یأر ون، دریزیز، تماشا كنندگان تلویل عزیب« -٥
  یونیزیتلو یبرنامھ ھا یابیمجلھ ارز - ».انتخاب كرده اند را شما

 از سال بعد دو یكھ حت شود یان مینما جا نیا از ت اویمحبوب شھرت و« -٦
 یراھنما - ».ان استیجر طرفدارانش، ھمچنان در ی، نامھ ھابتشیغ
  ونیزیتلو

  
ن آن یكھ مشھورتر شتھ اندل مطلب نویب ه یبار در زین یگرید ات متعددینشر

. اچ یگر یون صبح شنبھ است، بھ قلم آقایزیتلو ھ یروزنام ھ یھا، مقال
آن  یتماشا ھفتھ منتظر كھ ھر یسالھ ا یش سینما": گروسمن، تحت عنوان

 ،آن است، كھ در "پارك در"ش یگروسمن بھ نما یآقا ه یاشار". یھست
ش یبھ نما زین كردند و یم یھمراھ را ھم او تزیر یمر پل و یعروسك ھا

 )م -یسراسر یعنی( یساحل بھ ساحل یشو است؛ دو "بوكس یدستكش ھا"
  .كرد یم ینیآن ھا نقش آفر ل دریكھ ب
ل، یب یزندگ از) م -ن كتاب استیھم منظور( ن گزارش مختصریا یفحوا در
گرفتند، صحبت  قرار اوراه  سر كھ بر یراتیتقد قات ویتوف حوادث و از

فھرست كردن  یاوست، كھ حت یقلم قات، آثارین توفیا ھ یجمل از. میكرد
شامل  كامل را ی ك صفحھید؛ یبھ چاپ رس اتشین حزما كھ در ین آثاریعناو
  :از ن عبارتندین عناویا. شود یم
  
  ، جرج رونالد، لندن١٩٦٠ ،"دارد دوست خنده را خدا" -١
ھندوستان،  یمطبوعات امر ی ، مؤسسھ١٩٥٧ ،"ساز رھا را دیخورش" -٢

  لمتیو ی، مؤسسھ مطبوعات امر١٩٦١شده،  نظر دیچاپ تجد
  ، جرج رونالد، آكسفورد١٩٦١، "شب در دزد" -٣
  ، جرج رونالد، آكسفورد١٩٦٣، "شراب اعجاب" -٤
  وی، اونتاری، شركت انتشارات عموم١٩٧١، "نیسالط جون ومس" -٥
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  ، جرج رونالد، آكسفورد١٩٧٢، ")یگلیباب كو یباھمكار( شعلھ " -٦
  ، جرج رونالد، آكسفورد١٩٨٢، "نھاد از یادیفر" -٧
 ان غرب ویبھائ یمل ی، محفل روحان١٩٨٥، "اھتزازند علم ھا ھمھ در" -٨

  قا، ژوھانسبورگیجنوب آفر
د ینو، تجد ی، دھلی، مؤسسھ مطبوعات امر١٩٨٦، "صلح ی دهشاھزا" -٩

  .دست اقدام است چاپ آن ھم اكنون در
  ایفرنیكمپ، كال یچرگراف، ھپی، ن١٩٨٩، "بشتاب بھ سمت شكوه" - ١٠
 یـلـم یـانـل روحــفـ، مح١٩٩٠،")(Tokoloche ھـوشــولـوكـت" - ١١

  ییان ھاواییبھا
 از یمراحل متفاوت مانده كھ در یبھ جا س ھمیدستنو آثار یادیز تعداد، او از

ده است؛ یآن ھا، بھ چاپ رس از مورد چھار رًایو اخ ھستند یدگامآ اكمال و
  :از كھ عبارتند

  
  لمتی، وی، مؤسسھ مطبوعات امر١٩٩٧، "بزرگ پدر انبار در" -١
  زونای، آر)Eloy( یصحرا، الو رز یی، مؤسسھ بھا١٩٩٩، "١خاطرات " -٢
  زونای، آریصحرا، الو رز یی، مؤسسھ بھا٢٠٠١ ،"٢خاطرات " -٣
  ، ژوھانسبورگی، مؤسسھ مطبوعات امر٢٠٠٠، "ینچیم اینبوت ن" -٤
  

، "دارد وجود ییك خدای"است بھ نام  موجود زین یگرید ه یكتاب چاپ نشد
  .شد خواھد چاپ و منتشر متحدهاالت یا در یكھ مطمئن ھستم بھ زود

، یرلندیاجملھ  بان ترجمھ شده اند؛ ازز ١٢از شتریل بھ بیب آثار از یبعض
 یوانیچاپ تا. ییایرومان و ی، فارسییای، اسپانیالند، فنی، دانماركییایاستون

. عرضھ شده است بایز اریبس ی، بھ صورت"رھا ساز را دیخورش"كتاب 
ن ین زمان كھ من مشغول نوشتن ایھم ل دریب آثار از زین یگرید یترجمھ ھا

  .گریل است دیب باالخره آثار. ھ استیدست تھ كتاب ھستم، در
  
  
  
  



١٤٧ 
 

  :از عبارتند نوشتھ شده توسط او یشنامھ ھاینما اّما
  
 سال یش ھاین نمایكھ جزء بھتر یدیتول متن و(  ،"دَرَب یم سود بابا" -١

  .)زه شدیجا ی ، برنده١٩٣٦
  "ژاكت پوش یكوچولو" -٢
  "اهین سرَمِخ" -٣
  "س مرده استیلیگ" -٤
  "دونل. كردن آلبرت او آبرو یب: ساعت" -٥
  "دهیتخم مرغ جوش" -٦
  "یرستگار یگفتگوھا" -٧
  ")یا قرص آرامش بخش فوری(  یخوب بھ خاطر" -٨
  "سانانخداحافظ گربھ " -٩
  "آتش بر ،مانیا با" - ١٠
 ینگارش آن ھمكار در یگلیكھ باب كو(  صحنھ فراز انسان بر" - ١١

  ".)داشت
  ")نامھشیك نمای یویسنار(  ونسیداستان " - ١٢
  ".)داشت ینگارش آن ھمكار در یگلیكھ باب كو(  دونگال بحران در" - ١٣

  
ست یل در را "دبر یم سود بابا" ھ یشنامیك، نمایتاامدر آثار نشر ادیبن یوقت
 از یكیل نوشتند یسال درج كرد، مسئوالن آن مؤسسھ بھ ب ین ھایبھتر
  ».اندیگر یم انسان را شھ سھ باریھم« ن است كھیا او اثر یت ھایذابج
ھ داشت كھ یدست تھ در را یسھ بخش ی ش نامھیك نمایصعودش،  ل قبل ازیب
ن یآخر. امراهللا است ی باره آن در اّولجا كھ من متوجھ شده ام، بخش  آن تا

ن او یاجرا. ھیطوالن یكم« :ن بودیشنامھ، چنین نمایا راجع بھ او نظر اظھار
  ».كشھ یك بھ ھفت ساعت طول مینزد
 ی، علیطوالن یشین نمایچن یبھ تماشا باشد حاضر یكس كرد ینم فكر او

 غ، الھام وی، تبلیمانند شوخ ،تیموفق یعوامل الزم برا یكھ تمام نیرغم ا
دارم كھ  را دین امیمن ا. ندیبرداشت؛ بنش در را سرور و یشاد یادیز مقدار
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 اورد،یصحنھ ب یرو ش راین نمایا خودمان، یمیھنرمندان صم ك گروه ازی
  .است مؤثر و دیدوستان مف یبرا كھ چقدر شد ثابت خواھد یبھ خوب گاه آن
ھرگاه  اّماد؛ یھ نمایھد احّبابھ  و امضاء كند ش رایل عالقھ داشت كتاب ھایب

ش یبرا كرد یتقاضا م و داد یم بھ او را ھا تمناجا مجموعھ از یكی یكس
 یكین یا یفم؛ روسأمت«: گفت یم یلبخند با و دیورز یتناع  مامضاء كند؛ ام

  ».سمینو ینم یزیچ
ك ی روزانھ اش در كھ كار نیبھ محض ا. كرد یت میفعال و كار یبھ سخت او
مثال، من  یبرا. كرد یشروع م را یگریت دید؛ فعالیرس یان مینھ بھ پایزم

برچسب  "Z"تا " A" دارم كھ از اریاخت در یشش جلد ست ویب یمجموعھ ا
 زمان اقامتمان در ھستند كھ او در یمآخذ ابع ومن ن ھایا یتمام. خورده است

  .روزانھ اش، فراھم كرده است اتمام كار از ض اقدس، بعدار
ھم  یلیاز آن ھا خ یبعضكھ  یسرود؛ اشعار یھم م ل بھ موازات نثر، شعریب

كرد؛  یش استفاده میھا یان نگرانیب یبرا ن ھنریا از او یگاھ .بودند یجّد
  :بھ پدرش است ك سربازینگ كھ مضمونش، نامھ ج ضد ی ن چكامھیا مانند

  
  .سمینامھ بنو یمن خواست از، جان پدر

  شم؛یاند یبھ چھ م ھا شب متیگو یاكنون م
  خزد؛ یافق م در دیخورش یتنام وقتیو در
  .رود یخانھ م یما بھ سو ادین یتربر

  دم؛ید ، دوش خواب خانھ راپدرم
  .دمییسبز، پو یبرتپھ ھا تو با
  برفش، ھماره تابنده است؛ یك ھاكھ پول جا آن
  .شھ پوشنده استیلگون آسمانش، ھمیكھ ن جا آن

  .ستاره روزن داشت ھزار آسمانشاه یغربال س
  .جنگ، بھ تن، جوشن داشت یكتاخدایخ، یمر

  )م -سرباز نام برادر( .میبھ ت و بھ مادر شم ویاند یم بھ تومن 
  )م - سرباز نام خود( » .میسالم پدر، سالم ج« دیگو یدخترم كھ م یبھ صدا و

  باد؛ بر شم كھ رفتھ اندیاند یمن بھ دوستانم م
  داد؟ ست كھ تاوانشان پس تواندیك و
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  م؛یریم یخلق م ی، برادیبا اگر
  .میریگ یم قرم، خاك در بطن حفره ی و

  نبار،یا اّمام، یكن یم نثار یما جوان
  آشكار؛ قت خوب گرددیحق بگذار

  وزگار،رھبران ر یم، ایگذار ینم گرید
  .ارید م آسان بھ ھریشو یكھ قربان

  تان،م نردبان حمل نعش پسرھاینھ یوام
  توان، ھمت و عزم و یتمام با نباریا و

  تان؛یسرھا م بریگذار یتاج صلح م
  .، مباركتانافتخار ن تاجیمباركتان باد ا

  د؛ییسخره سخن نسرا آن شعار از گرید
  .دیبسازبمب اتم  و »برای خلق مردند« دینگوئ
  زند؛یربرون را  یتھ ن شعاریا دیبا

  .زندیخ بھ پا خلق خودكھ  آن قبل از
  دیبھ دل بسپارقت یحقن ی، ا»عالمی خوشتر«
  .دییبنما زیصلح سازان جھان ن بھ و
  اه،یام سین ایروشن، ا یفرداھا در
  .ن نسل، تباهیا و گرددفراموش  زود

  ن،یكمتر یارزش قولشان حائز
  .نیزم آز حرص و ه یجانشان برد
  ھ نامگان،یس ینھ اقوال، ا دییاعمال بنما

  .مردم نادان شھیب ھاتان، ھمیفر یپ كز
  گام زند؛ پدر یپا یجا پسر یوقت تا
  صلح دم زند؛ زا، ییایر قانونگزار یقتو تا
  زوال گناه، ن ویصلح زم از

  راه، نمودن برد ادی لكن از
  باد؛ بر عشق ھا و تباه شود جان ھا
  شاد؛ نا ھاجان  و ناتمام ماَند كارھا
  ده،ییتازه رو یچمن زار ینھ بو
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  .دهیسپ ، نھ نوریینھ آب گوارا
  گر،ید زیچ چی، نھ ھی، نھ معشوقینھ عاشق

  .، جلوه گرمانیھا دل نھ بھاران در
  دوارانھ،یام جوان اند، اگرم ن نخواھدیچن اّما

  .كھ بھ غفلت افتاده را یجھان دنجات دھ
  قلم،ابدانمان  است و جوھر ما یخون ھا

  امم، یارواح تمام بر سندیبنو تا
  ،یماندن است و دارین است آنچھ پایكھ ا

  .یاست ساختن ما مزار فراز نھ آنچھ بر
  شرق، غرب و وشمال  جنوب و از ،نھ گر و

  .؛ ھمچون برقرود باد بر ھمھ آرزوھا
  ،انسان از گرید ینژاد دیایب تا
  .ھم، بتوان حال آنچھ را بنماید و
  ن فرصت،یواپس نیا ریبگدستت  دو با ای
  .َشھرت ن شعلھ بریچشمت بب دو با ای

  درخت، فراز شوم است بر جغد
  .تخت سر مرگ بر و یخواب تو و
  ؛یرو یم و بھ گور یخور ین میزم بر

  .یدو یبمب اتم م چتر ریآنگاه كھ ز
  شرر، و شور زخنده و یخال ھمھ جا
  .خاكستر ریھمھ ساكن بھ ز قلب ھا

  اوقات بگذارند، گرمن ا ن است افكاریا
  .ندیآ یكھ دوستان م ن دفتریبندم ا یحال م و

  م،یسپر یدل بھ ظلمت شب م و رود یم زرفام دیخورش
  .میج  بدرود؛ پدر. ھ دھدیھد بھ شما را كھ روز

  
ره یچ ی سندهیك نویل ید، بیكنون متوجھ شده باش گونھ كھ ممكن است تا ھمان

 داشت كھ بعدًا یم ادداشت بری ای و دمشغول نوشتن بو ایھمواره  او. دست بود
 در تازه را یده ھایا بھ ھمراه داشت تا یادداشتی ی شھ دفترچھیھم و سدیبنو
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 یم نوشتن بھ شد، فورا یم پرواز منتظر یگاھ فرود در اگر. آن ثبت كند
 در اگر و بود ایسائل نگارش مھ تخت خوابش و كنار ھمواره در. پرداخت

 آن را است وخ یم بر جا از د، فورًایرس یرش مبھ نظ یفكر شب یمھ ھاین
اش  خالقھ ه یقو. نوشت یم كردم او یم ین رانندگم یوقت. كرد یادداشت می
 كھ یھنگام اّماده بود؛ ـننیآفر یھ اـنابغ راستیھ ب او. نمود یم رـیان ناپذیپا
 یشد، چون چشمھ سار ین میروح القدس عج ه یقو خالقھ اش با ه یقو
  .كرد یم فوران یقیحق
 آزار گران رایداشت كھ ھم خودش وھم د یتاعاد و ك انسان بودیل ھم یب اّما
، داشت ازیآثارمباركھ ن از یاصالح نوشتھ اش بھ فقره ا یبرا یوقت. داد یم
ا آن ر كند؛ بعد دایپ نظرش را ان موردیب قًایدق تا كرد یم قدرجستجو آن
 یم وارد مورد نظرش یرانسخن  ایمقالھ  ایكتاب  در و نمود یادداشت می

 ،ھجینت درادداشت كند؛ كھ ی آن را مأخذ ردك یم شھ فراموشیھماّما؛ كرد
 یھم براچاپ اثرش،  ادداشت ھا، قبل ازیافتن مآخذ ی یفرسازحمت طاقت 

ن یا از و -اشتبھ عھده د ش آثارش رایرایكھ و یكس یھم برا خودش و
 دانست مطلب در یم معموًال .باقی می ماند - افرادھم چندان در دسترس نبود

مربوطھ  ھ یتوانست صفح ینم یده است؛ ولید ار آن كجا كدام كتاب است و
 مجدد یجستجو یوقت برا مستلزم صرف ساعت ھا ،نیا و آورد بھ خاطر را
كھ  بود ییت ھایموقع نیچن در اغلب البتھ و ؛بود صفحات كتاب ھا یالبال در

  !شدم یواقع م دیمن مف
 یپوشھ ھا و گرچھ پرونده ھا. بود زاریھم ب اسناد اوراق و یندل بیفا از او

 اغلب اوقات آن ھا اّماداشت؛  رش وجودیتحر زیم كنار یقفسھ ھا در یفراوان
 ش رایاوراق و نوشتھ ھا یبعض كمك كنم و دم بھ اویكوش یمن م. بودند یخال

 یرو یذھاغانبوه كا از كی ھر نداشت؛ چون یده ایفا اّمام، ینما منظم مرتب و
محل آن ھا،  در یرییتغ ھر داشت و قرار جا آن در ینیمع زش بھ قصدیم

  .نبود ن كاریبھ ا یل راضین دلیبھ ھم و زد یم مھھ ب كارش را
 Merle( تسیمرلھ ك م؛ من ویمرتب كن اطاقش را اجازه داد یوقت بار كی

Cates (اپ بھ چ رًایكھ اخ یكتاب -"شعلھ" كتاب س متفاوت ازیپنج دستنو
 یكھ وقت نیا یبرا! پنج نسخھ؟ چرا دیپرس یم. میافتی جا آن در را - ده بودیرس
 داد یم انجام قاتش رایست تحقیبا یم اّولسد؛ یبنو یگرفت كتاب یم میتصم او
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 یم كنار س رایدستنو، انیپا در پرداخت و یبھ نگارش كامل آن م بعد و
 را ن كاریابھ  قدر آن و كرد یمشروع  اّول از ره نوشتن رابا دو گذاشت و
  .دیبھ دست آنظرش  متن مورد تا داد یادامھ م
شد  یا میش مھیبرا كھ را یفرصت شده بود، ھر ییل تازه بھایكھ ب یزمان

 را) Horace Holley( یجناب ھوراس ھول آثار و كرد یھ معصرف مطال
ن یحسدوست می داشت و ت اری انتخاب شد، بسامراهللا یادیبھ عنوان ا كھ بعدھا
محفل  یسمتش بھ عنوان منش ، دریجناب ھوراس ھول بار كی. می نمود
تحت عنوان  یل خواست جزوه ایب كا، ازیآمر ی متحدهاالت یا یمل یروحان

كھ ھم خوشحال شده  یحال ل دریب. سدیبنو  "یمذھب یسال ستمگر صد كی"
د یسینو یم بایز قدر نیكھ ا شما خود چرا من؟ چرا« دیھم متعجب، پرس و بود
نگرفتھ  قرار یمحفل مل دیتائ مورد اّماك نسخھ نوشتھ ی ل گفتیشان بھ بیا »نھ؟
 دیشھ امبریپ"كارش كتاب  ھ یجینت رفت ویتواضع پذ تعجب و ل بایب .است

 وعود" ه یھم جزو بعدًا. موافقت ھم واقع گشت كھ مورد شد "یجھان یانتید
 یت ھایبھ فعال كرد یم صیو تحر قیتشو را احّبانوشت كھ  را "انتصار

  .مشغول شوند یغیتبل
كھ  بھ ھم مرتبط سازد یورـط را یانـانس یاـگروه ھ دـیكوش یھمواره م او

 ی باره در را "شب در دزد"مثال  یبرا. گردد یمنتھ یبھ اقبالشان بھ امرالھ
 یبرا را "ابـشراب اعج" ان نگاشت وـیحیكتب مس در ودـموج ودـوع

 ی ، بھ رشتھییاـبھ منظر ، ازیحیت مساـیروا یبعض رـیتفس ح ویتوض
  .آورد در ریتحر
رابطھ با امرمبارك،  در ینگارش آثار یتش برایفعال ھ ییاّول یھا سال در
نوشتن  یبرا یالت كافیتحص از كھ او اعتراض كرده بود یم كھ كسیدیشن

چھ  تا ،سانس ھم نداردیك لی یحت او« :گفتھ بود بھره است و یب یكتب امر
 را ین كسیچن یكتاب ھا امری مطبوعات ی مؤسسھ دیبا چرا. ترابھ دك رسد

  »چاپ كند؟
زمان پنج  ھمان در رایبھ دل نگرفت؛ ز یرنجش چندان نظر ن اظھاریا ل ازیب

افت ی انتشار گرید جلدآن ھم شش  از بعد. شده بود ش منتشریاز كتاب ھا مجلد
 یب تعداد زبھ امرو تا و روان نگاشتھ شده اند ساده و یآن ھا بھ زبان یكھ تمام
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 ت ویھدا ،زدانی حضرت مان بھ امریا ھ یعیبھ شر نفوس را از یشمار
  .مساعدت نموده اند

 در دزد"كھ كتاب  نیا بر یم مبنیافت كردیانگلستان در از یك روز، نامھ ای
سطل آشغال  در آن را بھ دلش نزده و یكھ چنگ داده اند یبھ كس را "شب

 زبالھ ھا یجمع آور یبرا وقت نھار ران كھ قبل ازـرفتگ بعد. انداختھ است
 با و ، بھ نوبتانـھارشان زیم سر و دارند یم بر و ابندی یم ند، آن رایآ یم

 ریتحت تاث قًایعم ھاآن  از یكی کھ در نتیجھ، خوانند یم ھم یبرا بلند یصدا
 ییبھا ھ یك جلسیراجع بھ  یمحل ی روزنامھ ، درن فردیا بعد .ردیگ یم قرار
 گوش سپردن، بلند یقیدقا از بعد. ابدی یم آن حضور در و خواند یم یمطلب
 یم رهـیخ ارـھ حضـھ بـك یالـح در و رود یسالن م یوـبھ جل و شود یم
 دیبر دیش ینم ھمتون پا چرا« :دیگو یم و ردـیگ یم باال اب راـود، كتـش
  »غ؟یتبل
بھ  را یكتب امر یضزونا، بعیالت آریا از كاتن وود یاحّبا ش،یوقت پ چند

و  اندازد یم ن آن ھایبھ عناو یكتابدارنگاھ. كنند یھ میھد یمحل ی كتابخانھ
 را آن ھابعد ، "گم شده ه یھزار ی شب، مسئلھ در دزد": خواند یماز جملھ 

قرص  پا و پر یكھ مشتر یخانم. دھد یجا م زیآم اسرار یف كتاب ھایرد در
 زیآمسحر یی داستان ھا زمره كتب در نیكھ ا نیا حسابكتابخانھ بوده، بھ 

ان ییبھا  یجستجو سپس در. كند یم مطالعھ و دارد یم را بر ، آن ھااست
  .ونددیپ یم جرگھ ی مومنانبھ  ماه بعد چند و دیآ یم بر یمحل
جورج رونالد،  یاراتـانتش ی ھـمؤسس از )Wendy Momen(ن ـموم یوند
بھ من  خوشحال كننده را ن خبریا خودش، ، بھ نظرینامھ ا ھ یلیًا بھ وسریاخ

 ، ھنوز"شب در دزد" و "دوست دارد خنده را خدا" یداده كھ بدانم كتاب ھا
  .آن ھاھستند یھا نیفروش تر پر از مورد دو
 ،رو در با او رو كھ انگار یورنوشت؛ ط یم فرد یبرا ل آثارش رایب

  :خودش ی بھ گفتھ. كند یصحبت م
  
آن  شده و ین طراحّیمع یمقصود یشتھ ام براكھ من نو ییكتاب ھا ك ازی ھر
ن یا ك ازی چیھ. ك كندینزد ییبھا بھ امر شتریچھ ب ھر را ن است كھ شمایا

بھ  بازار اھل كوچھ و ی؛ بلكھ برااند نشده ن نوشتھیمتفكر ن ویمحقق یبرا آثار
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 یانسان عالم ی كھ توده یجوانان زنان و مردان و ؛آمده اند رشتھ ی تحریر در
و  مطالعھ از مأخوذ ب،ن كتیا ك ازی ھره ی قلب تپند. دھند یمكل ش را

 ھ یعرص كھ در یمن است؛ كسان از تر توانابس  ینفوس ھ ییاّولممارست 
. آمده اند یم حسابمتخصص بھ  یمحقق و متبحر یدانشمندك، ی ھر ،كارشان

ھ گرفت" یل زرندیخ نبیمطالع االنوار، تار" از "ساز رھا را دیخورش" مثًال
و  ییبھا و یان بابیخ ادیتار ھ ییاّولع یوقا ست ازیداستان واره ا و شده است
 ن ازكھ م یتیحیبھ مس را آن حوادث ھولناك یاست كھ تمام یمھ ایشامل ضم
نسخھ  شود یم من خواستھ ھرگاه كھ از. سازد یمستھ ام، مربوط  آن برخا

 ل بایدل نب ، دركنم یسینو ریز یكس یبرارا  "ساز رھا را دیخورش" از یا
 درای نبیل جلیل، « :پرسم یم سازم و یمخاطب م گریعالم د در شكوه را

 »كنم؟ یسینو ریان زمدوطرف ھر از ن كتاب رایا یدھ یابت اجازه میغ
بھ  ی، پلیساده نگار آن با در ان نگاشتھ شده وییقاین كتاب مخصوص آفریا(

  .)زده شده است مطالع االنوار یسو
آن  ظھور كھ با یوعود حضرت بھاءاهللا وات یدث حمجذوب حوا یوقت

ز، موسوم یو اعجاب انگ یروحان یعالم محقق گشتھ، شدم؛ داستان حضرت در
. آوردم ، بھ نگارش در"گم شده ه یب ھزاریعج ھ یا مسئلیشب  در دزد"بھ 
 بخش سوم نامھ دھم از ی ھیآ پترس كھ در ییشگویپ است بر ین كتاب مبتنیا
» ...شب در كھ دزد آمد، ھمچنان ب خواھدالّر وُمی...« :دیگو یم خود دّوم ی
 یم مشّخص قًایدق ح رایمس یء ثانیمج ه ینحون ترتیب، یو بد) ترجمھ(

 ظھور كھ با را یاصل وعود از یمعدود یحت ندارم كھ اگر یدیترد. دینما
مجذوب  متعجب و زین آوردم؛ شما یم جا نیا افتھ، دریحضرت بھاءاهللا تحقق 

دالئل  یتمام و شدند ن ظاھریمكان مع زمان و در قایآن حضرت دق. دیشتگ یم
عالم  یمنج امم و بھ عنوان موعود خود، تیاثبات حقان ین الزم برایبراھ و

است كھ  ین موضوعیالبتھ ا. فرمودند ھیارا را آدم ین بنیب ح دریء مسیومج
 كھ از دیشیندیب یجانیھ و یشاد بھ اّماپراند؛  یم جا از را ًشما اصطالحا

  .دیآ یمد یروحتان پد قلب و ن مسئلھ دریت ایحقان تیتثب
 ھماند شدند، یاست اشاره كنم كھ حضرت بھاءاهللا تبع یفقط كاف جا نیا در

 یرودخانھ ھا جلگھ ی ، ازیك زندانیم شد؛ بھ عنوان یگونھ كھ حضرت ابراھ
م، بھ یابراھھمچون  گشتند؛ و یم، سرگونیابراھ یمأوا فرات، مسكن و دجلھ و
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 از یكی و خود یبرا ، خداونداو ی كھ بھ گفتھ یاریواسع، د ین ھایسرزم
  .زندیرت انگیح یدو، بس كھ ھر یھجرت دو شدند؛ ده، واردیخود برگز دالاو

حضرت  ندھمانسنگ باران شدند؛  یحضرت بھاءاهللا ھمچون حضرت موس
 یھربھ ش یشھر از« حیمس ینیش بیطبق پ گشتند؛ و یح چوب كاریمس
 بار شدند؛ دو یچوبكار بار كیآن حضرت . شدند مبتال و) ترجمھ(» دیتبع

كھ  نیا تا گشتند یسرگون بار چھار مسموم شدند و سنگ باران گشتند؛ سھ بار
 یاراض شده بود؛ بھ مقّدر یكتب آسمان آغاز، در كھ از گونھ ھمانعاقبت، 

 نابودیشان یبرا كھ ییھا یتبان و وطئھ ھات یتمام از و شدند مقدسھ وارد
  .رون آمدندیسالم و تندرست ب بود،داده شده  بیترت

 مدومع عظمشان راا امر آن حضرت و دندیكوش ن مكرریسالط امراء و
 ان شدهیق بیعتعھد كتب  گونھ كھ در ھمان یعنیشدند؛  مدومع خود اّماسازند؛ 

ن بارگاھشا تخت و فراز از ؛صراحتأ اعالن فرمودند ،خودنیز آن حضرت  و
 صعود یبزرگوار بھاءاهللا بھ اوج عظمت و حضرت. سرنگون گشتند

 تاج و و سقوط نمودند یخوار ت ومذّل كھ آنان بھ قعر یحال ودند؛ درـفرم
 و محو روزگار ی صفحھ از رفت و باد ان برـخانمانش ان وـدودم تخت و

  .ل گشتیزا
 یمشما . است "شب در دزد" كتاب یزا یشگفت یداستان ھا از یكین فقط یا

 مسرور ییبھا فرد ھر. دیرجوع كن زین آن ھا یبھ باق ل خودیم بھ دیتوان
مطلب  شتریبھ بسط ب یازین. ھ كندیھد آن را بھ شما از یكھ نسخھ ا شد خواھد

  .ستیجا ن نیا در
ك ی شد، در یم لندن برگزار در ییبھا یجھان ی كھ كنگره١٩٦٣ سال در
آن كنگره  كھ مقر ییآلبرت ھال، جا الید پارك بھ طرف رویھا داشتم در یشب
نس یپ ھیلیف جناب بھ ھمراه بود آن شب قرار در. زدم یمم بود، قدم یعظ

 یمل یمحفل روحان آن زمان عضو ، كھ در)Philip Hainsworth( ورث
 زیجان انگیحوادث ھ ھ یھم. كنم یسخن ران یعموم ی جلسھ ، دربود ایتانیبر

 ییكنگره بھا روزنامھ ھا. بود ینم جارذھ در یجھان ی مربوط بھ آن كنگره
آمده  گرد یسقف ریوقت ز آن كھ تا یب انسانین تركیم تریبھ عنوان عظ را

ع ممالك عالم، یجم از ییبھا نفر بًا ھفت ھزاریتقر. ف كرده بودندیبود، توص
 یاجتماع مقامات متفاوت و یمذھب ینھ ھایش زمیپ گوناگون، با ینژادھا از
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ن ھا، ینش صحرا. جھان، بھ لندن آمده بودند ی شھگو چھار مختلف، از
 و ھا، سرخپوست ھا، كارگرھا، حفارھا یقا، مائوریموھا، اھل قبائل آفریاسك

 یپروفسورھا ج ویكمبر و روان درمانگران ھاروارد، دانشمندان آكسفورد
ن بھ یھمچن. بانوان خانھ دار، شانھ بھ شانھ نشستھ بودند كنار در دانشگاه ھا
جرج  ی شدم كھ تازه توسط چاپخانھیاند یم "شراب اعجاب" دم،یدكتاب ج

 یكھ م یانیحیمس یپاسخ بھ پرسش ھا ن كتاب دریا. بودشده  لد منتشررونا
آن  یاساس یآموزه ھا و ییھاانت بید ی باره در یشتریمطالب ب خواستند
 بدالبھاء، مفاوضات، نوشتھ شدهحضرت ع شاھكار اتكاء فراوان بر با و بدانند
راه  را یھم فاصلھ ا با و دیبھ من رس یزدم، جوان یكھ قدم م یحال در. است

مطمئن شدم . شد یم رهیمرتب بھ من خ  و زد یمن قدم م یھمپا او. میمودیپ
 یحال ناگھان، در. شناختھ است م مرایكتاب ھا جلد یق عكس رویطر كھ از

 ببخشید« :دیسبلند پر  یصدا كنترل كند، با خودش را توانست ینم گرید كھ
 با پاسخ مثبت دادم و تكان دادن سر با »د؟یستیشب ن در دزد ھمان شما، آقا
 ینیِد و "شراب اعجاب" دمیكتاب جد و" ساز رھا را دیخورش"دن بھ یشیاند
 در زدد آره، من نھ تنھا« :پرده پاسخ دادم ی، بداشت بھ حضرت عبدالبھاء كھ
  ».ھستم ھم روز در ، بلكھ دزدشب
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  :ضمائم
  

  :ل شدشدن متحّو ییبھا از ل بعدیب یھ زندگچگون .١
  
 رییش تغیشدن، چگونھ زندگ ییبھا من و قاتش باالم از كھ بعد نیباره ا ل دریب

 یپنگوئن ھا قطب شمال تا یشفق ھا از"تحت عنوان  یشنامھ اینما كرد؛ در
 نھ وایعام یبھ زبان(و  ، مختصرًا"ییبھا ك روزیاب یآسچرخ : قطب جنوب
  :سدینو یمن یچن )م - مزاح گونھ

  
 با مویزندگ یروزھا بشم، تمام ییبھا نم ویبب مارگارت رو كھ نیا قبل از

  .ھیلواكیگذرونده بودم كھ اسمش م یك شھری آرامش كامل در
مھ شب ھا یسمس، نیام كریا نشم، در طرد سایكل كھ از نیا شدنم، برا ییبھا با

نرفتم؛ بھ  كاگویوقت بھ ش چیھ اّما؛ كردم یت پنھان میتو جمع خودم رو
  .نھ كاگویبھ ش یچرا، ول )sheboygan( گانیشبو و )Racine( نیراس
 سر رسوندم؛ از ینم یضرر ھم اصًال بھ آدم ھا وانات مھربون بودم ویح با

  .كردن یصدام م" پسرم" اغلبزن ھا  ریپ گذشتم و یمگران ید ریتقص
مھ یآدم ن ًالُك. گفتم یك میغ كوچك دروی یل ھم گاھین دلیبھ ھم آره، و
 از شتریب یلیخ یلواكیم ی باره در. بود شھرم، ھم یلواكیم بودم و یمحجوب

 )Shirley( یشرل و )Laverne( الورن ای )Fonz( چھ بھ خاطر فونز آن
 باتلر ،كردم یم یزندگ جا اون یوقت ادیادم می. بودم بلد زیكرد، چ یم خطور

)Butler( سونیمد رفت و یمملكت م ی گھید یبھ جاھاكھ  بود یجاده ا 
)Madison (ھ ینقط ش، تنھایدون اسب دوانیم با یابون شنیاون خ كنار در 

 سمت گربر از رفتم؛ یح میكھ آخر ھفتھ ھا برا گردش و تفر بود یدست دور
)Gerber(تمام اون سال ھا،  بگم كھ در خواد یدلم م یول. ٣٠ ی ، شماره

  .نذاشتم اگوكیوقت قدم بھ ش چیمن ھ
 یآب ییھا كھ چشم رو یكھ اون خانم نیا گذشت تا ین منوال میبھ ھم روزگار
 یھ تودم كید ھوی، ییمراسم بھا ازدواجمون با از بعد دم ویداشت د یو بادام

 جا اون مشرق االذكار داریبھ د .كاگویش ھ یحوم یھستم؛ البتھ تو كاگویش
 ستم كھ باید تشویقت کنمیمطمئن ن یباش نرفتھ جا بھ حال بھ اون اگھ تا. رفتم
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 ك حادثھیمد؛ ش اویجا پ من در اون برااز اون اتفاقی کھ  ؛ بخصوص بعدیبر
اون  از دونم كھ بعد یفقط م. ك گرفتمیبھ فال ن ب كھ اونویغر ب ویعج ی

 كاگویبھ طرف ششھ یاون ھم یبرنگشتم؛ بھ جا یلواكیگھ بھ میروز، د
س، رم، آتن، استانبول، یلندن، پار یم بھ سوھ بعد حركت بودم و در )لمتیو(

 ھ یھمبھ ساموا،  و یدنی، سنگاپور، پرث، سیو، دھلیروت، تل آویقاھره، ب
 ا، مثل ازیدن دور یمسافرت ھا  باالخره،. نھ یلواكیمطرف بھ  یول، جاھا نیا

 یزندگ یاب عادی، چرخ آس)م - در اروپا( بھ آمستردام) م - ایدر استرال( دیآدال
  .من شد یمتوسط ارتباطات اجتماع حّد و
 یك یك یوا در )Shell( مثل شل ییجاھا دربھ طور مرتب، اون بھ بعد،  از
)Waikiki(، ورك؛ یوین در حّد؛ ساختمان سازمان ملل متییھاوا در ھونولولو
 یبھ چشم م یاریكوچك بس یكھ ستاره ھا ییجا -وودیھال در یرستانیدب

ال آلبرت ھال یفرانكفورت؛ رو ی دراغ وحشمن؛ ب خود یالبتھ منھا - خوردند
 از لستو و لندیا، سوازیا، زامبیقلب اوگاندا، كن در یكلبھ ا یلندن؛ روستاھادر 
زھم  با ژاپن؛ واز کشور  وتویكشھر  در ییبودا یرون معبدیقا؛ بیآفر ی قاره
 امر ی باره در یران سخن كره؛ بھ ورـکش ازول ـسئر ـشھ در یباغ وحشدر 
  .رداختھ امپ ییبھا
 جا اون درمون یكیا مارگات ین احتمال ھست كھ من یا و ببر رو یاسم محل تو
  .نھ یلواكیم یتو یم؛ ولیبا ش زده حرف  ھم

، یشمال رلندیا ل، لبنان، قبرس، قاھره، بلفاست دریاسرئ در ینآره، سرگردو
 و سر درد رپ ین ھایسرزم و در -یجنوب غرب یقایآفر ندھوك دریو
. ارهیبھ ارمغان م ییكھ ازدواج بھا یزینھ اون چیا، سوزان اغ ود یارھاید
 یآره؛ ول جاھا نیا ی ھمھ ،بلھ دادم؛ ندادم؟ اخطار شروع صحبت بھ شما در
  .نھ یلواكیم
مثل سمرقند، پاگوپاگو، مراكش، دمشق،  یزیعرفان آم جذاب و یجاھا یحت

بھ  اّمادم؛ ید شدند؛ چون ھمشون رو یمن عاد برا ایو كازار كازابالنكا
. نداره یدشمن یلواكیبام ییانت بھاید( .نرفتمكھ زادگاھم بوده،  یلواكیم

مثل  یكسان .جا برخاستن اون از ما یت ھایشخص نیمھم تر از یبعض
 )Fran( فرن و )Art( آرت ھ ھاشبچ و )Frances( سیخواھرمن فرانس

ساكن  دار،ھمانم و بھ عنوان مھاجر ن حاالیكھ ھم )Del Moro( دلمورو
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 ین ترانسكیسرزم از )Urantata( اورانتاتا در یالقدس مل ةریحظ
)Transkei( ، انوس ھند، ھستنیك اقی، نزدیوبجن یقایجنوب آفر درواقع .

 ی بھ قاره، دیلمت، ببخشیھ وب یلواكیم از  ھم نا نھ كھ اویداده ا  رخ آنچھ
  .)یباش تقدم ھا دم مواظب یم اخطار نھ كھ بھ تویا. حركت كردنقا یآفر

  :بگم رو ریز یجاھا دارید حاصل از یخوشحال و یتازه من نخواستم شاد
 ییل، جایاسرائ در فا، جافاینھ؛ عكا، حردز؛ استانبول؛ ایراز؛ طھران؛ تبریش

 اوگادوگو ایبانھنگ گذاشت؛  رو زیغم انگ اون قرار یونس نبیكھ 
)Ougadougou( ن شن كورك طوفای شدم در كھ مجبور ییخارطوم، جا ای؛ 

؛ یوپیات در س آبابایل بخوابم؛ آدین ی رودخانھ یرو یك كرجی یكننده تو
 ونكور؛ ؛یشمال غرب ین ھایوكان؛ سرزمی در دیآالسكا؛ اسب سف ج دریآنكور

ن، ن؛ بوستویباف ه یریشر؛ جزیج فروبیفاكس؛ خلیل؛ ھالتورنتو؛ مونت رئا
سكو، یرانسفن، لوس انجلس، سن ، داالس، توكسایامینگتون، میواش
ما؛ یاگو؛ لیرس؛ سانتیدئو؛ بوئنوس آی؛ مونت ویكرو؛ ناكازایودوژانیر

پورت ھوپ  و یول یمیگالپا؛ سن سالوادور؛ سی؛ تگوچیتیساامل؛ پانیاكویگوا
  .ویاونتار در

 یمن عاد سال ھا، برا از قشنگ بعد ین جاھایا ھ ید؛ ھمیبكن ش روتصّور
 ھ یچب ك پسریرز، یشل ترنس سیك میپاتر برنارد امیلیمن، و ؛ براشدن یعاد

 از ، پاشویچشم آب زرنِگ ییاون بھا زمان ازدواجش با كھ تا خانھ زاد
 كاگویش یحت و رون نگذاشتھ بودیا كنوشا بین یرس و یلواكیم شھر ی ودهمحد
  .ده بودیھم ند رو
 ییایدر یرویبھ ن« :گھیھست كھ م یك شعاری كایآمر ییایدر یروین یتو
امروزه  یول. شو پال مثل تخم ارزن پخش و یعنی؛ ».ركنیس رو ایدن و وندیبپ

قطب شمال  یشفق ھا از رو ایدن و وندیبھ بھاءاهللا بپ« :نھیمعادل اون ا شعار
ھ یسن د از ».احت كنیھست، س ن اونایب چی ھر قطب جنوب و یتاپنگوئن ھا

 درب سرنوشت یبانكوك، س كاستناگو تا یچ یچ سوئد، از تا استكھلم در گو
 رو خوشمزه ن گازیاّول و یپوست بكن اونو تا ؛توست توست؛ منتظر اریاخت
  .یبزن ش بھ
 یادیز اریدالئل بس. راھت بشھ سر یمانع ییایجغراف اجازه نده امور یول

است؛  ایدن ھ یگوش چھار بھ سفر از بھتر یلیشدن خ ییداره كھ بھا وجود
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باالخره  و .كرده ایات مھبر ھم اونو از یلیخ ریددست تق ینیب یم ھویگرچھ 
بودم مثل  یك رومیك كاتولیمن : نیتاد دو ھ یسیمقا معترضھ در ھ یك جملی
  .انغّر یمایك ھواپیشدم مثل  ییبھا  كی ك شمع فروزان، بعدی

  
  :لیب یحرفھ ا ین كارھایحست .٢

  
كردند؛  یم را فقدان او احساس وایآ در و رفتھ بود یتیك سیبھ سالت ل او یوقت

  :ش فرستادندیبرا را رینامھ ز
 ٢١وا، یآ )Dubuque( دوبوك -)Martin unmacht( ن اونماچیمارت از
  ١٩٣٩ لیآپر

  وتای، یتیك سیسالت ل درKUTA  یویستگاه رادیا در - رزیل سیبھ جناب ب
  لیز، بیدوست عز

تماس بوده ام  در یگزارشگران ورزش از یادیز تعداد كھ من با دیدان یشمام
 را نگ كارھایاست كھ زبان بول یتك خال رزیل سیب میگو یم كھ یھنگام و

گزارش  یطور را آن ھا یپرتاب ھا و كند یآن صحبت م با و فھمد یمخوب 
نگ، یبولورزش  در نھ تنھا را یین توانایا و برد یلذت م یكس كھ ھر كند یم

. بھ گزاف نگفتھ ام یسخن دھد، یعالم ھم نشان م یورزش ھا ریسا بلكھ در
 تنگ شده است؛ نھ تنھا تو یسھ شنبھ ھا یرانت دلشان براطرفدا ھ یھم

 كارش را .."....".یآقا. ھم خانم ھا ی ھیورزشكاران، بلكھ اتحاد ی ھیاتحاد
 رزیل سیك بیده است كھ فقط یمن ھم عق ھم با او اّمادھد؛  یم انجامخوب 
 یددن پچ، مشتاق است بازگر ین تو، اقایشیدانم كھ اسپانسر پ یم. دارد وجود

  .یبپرداز یورزش یبھ گزارش ھا و
، مین نمایحست ت رایكارھا باشم و خدمت تو در چقدر م كھ ھریبگو دیل، بایب

مان، جبران خود یوئیستگاه رادیا بھ دوبوك و را خدمات تو از یفقط بخش
  .ده امكر

  ن اونماچیمارت  - بااحترام
  

ھم  یتیك سیل درسالت او د، كاریآ یم بر ریز ی متن نامھ كھ از طور ھمان
  :بوده استفراوان  ریتقد ن ویحسمورد ت
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  ١٩٤٠دسامبر ١٨، مورخ )McCrea( ھیمك كر. ام افیول از
  KUTA در ارشد رز، گزارشگریس. ام بیلیبھ جناب و

  وتای، یتیك سیسالت ل
  ز،یل عزیب

 ی نھیزم ، در١٩٤٠سال در كار ی نھیبھدادن  انجام در را ت تویموفق
ورزش دانشگاه  یشورا. میگو یك می، تبریورزش یھا تیفعال یگزارشگر

 یبرا و كند یم نیحست قًایخالل سال گذشتھ، عم در را تو یوتا مساعدت ھای
  .دینما یم KUTAم یتقد را خود درخشانی سپاس قلبی ین ھمكاریچن

 ھ یمسابق و سكویسانفرانس در سانتاكالرا ھ یمسابق از م شمایش مستقگزار
نشاط حاصل  و یادگونھ كھ ش ھمانبود؛  یلدر، عالبو در دانشگاه كولورادو

  ....نگ بودیومیوا ھ یمسابق گزارشت از از
  یم محبت قلبیتقد با
  یروابط عموم ریھ، مدیمك كر. ام افیلیو
  

  :شد یواصل م زین یتیك سیسالت ل یجامعھ ورزش از زین آمیحست ینامھ ھا
  ١٩٤٦ دسامبر ١٧مسابقات، مورخ  یون ورزشیكمس از

  پ آلف ،٢ایالدلفیف ، درWPEN یویستگاه رادیا رز، دریل سیب یابھ آق
  ز،یل عزیب
 ھ یمسابق زیت آمیموفق یبرگزار كھ در ینقش شما بھ خاطر خواستم از یم

  ...كنم یمانھ سپاسگزارید، صمیگذشتھ بھ عھده داشت ی شنبھ
ق یتشو ن ویحسن تیبھتر ت حاضر، خودیكنم عكس العمل جمع یم من فكر

 ھ یجانب پوشش ھمھ یروزنامھ ھا، برا و ایالدلفیف ویكھ راد یتالش یبرا بود
  .دادند انجاممسابقھ 
  .مینما یرز، میل سیم شما، جناب بیتقد را رات خودین تقدیق تریعم مجددًا

  ت فائقھااماحتر با
  ین، منشیژوزف كل -مسابقات بر ناظر یون ورزشیطرف كمس از
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 كھ ما یواقع زمان ترك كرده بود، در را ایلوانیل پنسیكھ ب نیا از بعد سال ھا
 از یكی بعد. شد ظاھر WCAU یویراد در یبار م، او چندیبازگشت قایآفر از

  :ن نوشتیش چنیبرا او یمیطرفداران قد
  ١٩٦٢ جون٢٠
  ایلوانیسیپ ، درWCAU یویستگاه رادیا
  محترم، یآقا
دم یشن شما یویراد از را رزیل سیب یگذشتھ صدا ی خالل ھفتھ كھ در نیا از
ترك  را شما یویسال قبل راد چند در كھ او آن ش ازیپ. خوشحال شدم اریبس

ن یباھوش تر ن ویسرگرم كننده تر از یكی اوكھ  ن بودیا من بر كند، باور
 امروز از تر یرسم و مطرح تر ویموقع راد آن در. است م شمایكاركنان ت
ن یا. كرد یركت مزمان ح از جلوتر یكم رزیس یمن آقا بھ نظر بود؛ و
 تا. آن زمان بھ من گفت در ییویستگاه رادین اااحبص از یكیكھ  بود یمطلب
 یروزھا در رزیس ید، آقایدان یم شماھم قطعًا آورم و یم ادیكھ بھ  جا آن
دوارم یام .سرگرم كننده بود یلیھم داشت كھ خ یونیزیتلو ی ك برنامھیكشنبھ ی
ك ین باشد، یچن اگر. كند رتب برنامھ اجرام طورھ ن بھ بعد، بیا از رزیس یآقا

  .خواھم زد بھ او یزنگ
  م احترامیباتقد

  ید. ، امیلزبریپ. دونالد ام
  

  لیب یصوت ینوارھا یسر .٣
  

 و استفاده مورد ضبط كرد، ھنوز ل نوشت ویكھ ب یصوت ینوارھا یسھ سر
 ینوارھا یسر دیب تولیترت ین بنانیدوست ما، جناب ام رًایاخ. ن استیحست
 یزندگ ه یبار ھ كھ درشتوكولو. داده است را از مطالع االنوار ییاستان ھاد

ضبط  ییھاوا است، دراز نژاد آلمانی  ما یدوست داشتن و سگ دست آموز
. كرده است بھ صورت كتاب ھم منتشر را، آن ییھاوا یمل یمحفل روحان. شد
 كتاب یبرا زیكاست ن ھ نوارُن WLGI ییویستگاه رادیا استفاده در یل، برایب
مزبور، بھ درخواست  یویكھ راد كرد پر "دوست دارد خنده را خدا"

كاست، بھ  نوارعدد ن نھ یا رًایاخ. پخش كرد آن را ن باریشنوندگانش، چند
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تگاه سیا ، از٢٠٠٢سال  در ھم ضبط شده و CD یرو یتالیجیصورت د
ن یا بر عالوه. است، پخش شد ییبھا ینترنتیا یویك رادینور، كھ  ییویراد

 یت ھاأیھ ت العدل اعظم ویب ی باره ، دریمعارف ن نواریچند CDھا، 
  .است ده شدنامآحال  ز، درین گریع دیمواض و ین قاره ایمشاور

  
  لیب از زیل یتون ریتقد .٤
  
كھ  یحال مداد، در ك بای ٤ساعت  ز، دریل یما، تون یگرام و زیدوست عز

 ٦٠٠سرعت  ، باییپا ٣٦٠٠٠ارتفاع  م و درینگ بودیك جت بوئی بر سوار
 و ل بھ تپش آمدیب ادیحركت، قلبش بھ  س دریساعت، بھ طرف پار ل دریما
ل یش بیستا در را ریقطعھ ز دست گرفت و در دار، كاغذیب مھ خواب وین

مش كند، بھ یتقد را ن نوشتاریا بتواند كھ او نیا قبل از، لیب اّما. نگاشت
 اّماام نگاشتھ شده، یان حال آن ازب بھمھ یرق گرچھ. ملکوت ابھی صعود نمود

  :است زیدل انگ ینیسحت ی ترانھ ھنوز
  
  رزیام سیلیو ، یامرالھ یادیا
كھ بھ  بود قایآفر در اّماآورد؛  شھود ی كا بھ عرصھیآمر در را او" ید اهللا"

ط غبرا، یبس ت اهللا بریفا، توسط آیح در و ده شدیبرگز" امراهللا یادیا" سمت 
ات یح دیتجد ارض اقدس، در وا آمد یبھ دن كایآمر در یآر .ت تازه گرفتایح
 از یفرزند و شد ین المللیك ملت كھ بی از یشخص. شد باره متولد دو افت وی

 یكھ گل ھا یرضوان الھحجره نشین . ھا كھ سلطان واژه ھا گشت رسانھ
 دو ی مانده كھ باز یب سلحشوریاد. خ عبوس نمودیتار را نثار سرخ لبخند

 یم در ارض را ی ارهیس ی پھنھ بوده، ھنوز كایآمر ی قاره امراهللا در یادیا
 و انھدارـیپا ورانھ وـھ صبـاست ك كایرـآم ی ھـخط از یادیا تنھا او. نوردد

 را یآت ھ یـفرزندان ازمن یحت و دـكن یم احل سفرـساحل بھ ـس ، ازیپاـیپ
بھ  ادـاعتم رد را) و اقدام امیق( یاـل ھـطب یداـص ازد وـس یاطب مـمخ
  بھ گوش آنان ،یوتـع ملكیرح بدـبھ ط یوفادار و ییاـات اسم اعظم ابھیاـعن
  .رساند یم
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 او زار كار كشش و اّماب سرخ است؛ یس ھات داگ و س بال ویعاشق ب او
دل مردمان  در اء راآرمان حضرت عبدلبھ و زدین است كھ برخیھ زمان، ایعل

ش، یخو مقّدربھ سمت سرنوشت  ن راآنا و كند داریب) كایآمر( ارـیآن د
  .رھنمون گردد

 ظرافت و با و درخشد یم دیصحنھ، چون خورش یرو ای "پارك در" او
د؛ ینما ینان بدل میاطم و بھ اعتماد یبھ امرالھ را ، عشق خجوالنھ ماییبایز
 او. گردد یان مینمان نمایپرطن یخنده ھا و نیپرحن یاشگ ھا سان كھ در آن

ن یب یبزرگ پدر او. دمد یبھ قلوب، قدرت م و بخشد ینان میبھ ارواح، اطم
 یھمتا برا یب ییالگو و ،نیخنده آفر ن ویجب كوین یاست؛ شوخ طبع یالملل

ھ یكھ عط رایگردد؛ ز یھمگان م نثارش یجادوئ یروین. نیزم یمبلغان فردا
 اك وـپ یتیشخص او از ھ وـن گشتیعج ودشـوج ودـپ و ارـت مانش بایا ی
  .آورده است ودـبھ وج زـیاسرارآم و ھـگانی

 دور یكلبھ ھا كھ در یان، زماندرم رنج آور یكند حرمان، در و ییاـتنھ در
 اطراف و در ھتل ھا یاطاق ھا د؛ دریكش یعذاب م و قا دردیآفر ه یافتاد

 زد، در یكرش لطمھ ھا میپ كھ بر یطوالن یصعوبت راه ھا ا، دریاكناف دن
 ساده و یپشت ژاكت ھا ن كھ دریآتش یشوق را با ھا یسخت  ھمھ جا، تمام

  .كرد یم تحّملگشاده اش پنھان بود،  یسبلت ھا
كرانھ،  یب یت ھایمسئول ینیم كھ تحوالت زمانھ و سنگینیب یام میگذشت ا با
 تا راند یش میبھ پ و كند یب میدارد، ترغ یرا وام یالھ امر ن علمداریا

رغم  یعل تا خواند یم فرا را او رد وبرافراشتھ دا را یروزیھمچنان پرچم پ
رز یجناب س یادیاشاره بھ سمت ا( ش رایتوانا "دست" ،ندرما وو دار و درد
جھت وصول بھ اھداف  در و مباركھ برافرازد ی بھ سمت روضھ )م -است

  ».دیشو زوریپ و دیش تازیپ بھ د،یزیبرخ«: برآورد ادینقشھ ھا، فر
ھمھ كاره  مرد ن رادیتند، بھ ھمت اداش خنده توجھ و یبھ شوخ آنان كھ تنھا

 درك و یحّد ، تا"سندهیسنده، نوینو" زدند یم ادیشدند؛ آنان كھ فقط فر داربی
 و خرسند ،تیانبوه جمع. اره اندـست وقـف یادین ایون اـیمد را فھم خود

 یساعات كوفتھ از ما، خستھ و زیعز یادیا و كنند یشادمان، سالن را ترك م
 را دعا، خود استراحت و خواب و با تا گردد یم ، بھ خانھ بازطاقت فرسا كار
  .ده سازدامآتالش فردا،  یبرا
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 مزاح ھا. فروتنانھ است ساده و یجامھ اش بسشكوھش،  شھرت و ھ یھم با
 بھبود را خودات یح و میرو فرو بھ فكر ما تا سازد یمتوجھ خودش م را

 نندیبب گران آن راید تا ودر ینشانھ م را است كھ مقصد ی" دست" او .میبخش
  .ندیبپودر مسیرش  و
راه خدماتش صرف  در ملكش رایما یندارد؛ چون تمام یكاشانھ ا خانھ و، او

؛ لذت یك بستنی ك پاكت شكالت ویھم  یگھگاھ و یكرده است؛ فقط چمدان
م كھ یدوستش دار م ویشنو یم م وینیب یم اّمااست؛  ینسب فقر ش دریویدن

د؛ یگو یش بھ ندرت سخن میھا یدردمند و ھا یسخت از .است توانگر یمرد
  .بخشش ت است ویرنجش، بلكھ رضا ت است ویآن ھم نھ شكا

 ش رایستا و دیتمج رایآزرد؛ ز دخواھ ش نامھ، خاطرش راین ستایا یحت
، یخوشحالش كن یخواھ یم اگر. باشد یالھ امر یبرا نھد؛ مگر ینم یوقع
 او. چھ وقت محققش می سازی یسیبنو شیبرا و ینیبرگز یشخص یھدف دیبا

 یحت. ابدیق ین است كھ نقشھ توفیا یپ ست؛ فقط دریشھرت ن بھ دنبال ثروت و
 باره و دو ایغ است، یمشغول تبل ایكند؛ چون  یل میم سرد یھمواره غذا

 را یالھ قت امریآن حق این ی، ا)مقدس یون ضبط صوتـھمچ(دوباره، دوباره و
  .دھد یح میتوض
 و بخوانند ش راینده، آنان كھ كتاب ھایآ یھزاره ھا و صده ھا و ھادھھ  در

 تماشا ش رایلم ھایبھ عمل پردازند؛ ف و رند؛ بھ سخنانش گوش دھندیالھام گ
. آورد خواھند بھ خاطر ش رایمحبت ھا و را زنند؛ او ادیفر یشاد از و كنند

 م بایتوان یم د، مایبركش بھ عالم باال خدماتش را ی كھ عرصھ آن پس از
 و یشگاه جمال اقدس ابھیكھ بھ پ او از تمنا و محقق كردن اھداف نقشھ ھا

 و ادیمشان دارد؛ یمحبوب امراهللا، تقد یحضرت ول و یالور یحضرت مول
  .میبدار یگرام و زیعز خاطره اش را

  .میزیبھ پاخ دییایب. مین كنید چنییایب
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  :زریام سیلیش ویستا ت دریوا روجر از یچكامھ ا .٥
  

  :یكھ نگارنده ات بودم آموخت ح، مرایمل یباخنده ا
  .م را نھیجوك ھا اّما؛ یدھ رییتغ سخنم را ساختار یتوان یم

  قدر از یت، نمادین ژست ھایتر كھ كوچك نیا زدم، آگاه از یآنگاه لبخند
  زمان مبدل كرد ریبھ تسخ را صعب ما یھا كھ تالش یاست؛ موھبت

  -اج استقلبش نشاط مّو كھ در -گرداند باز بھ ما تازه را یایدن و
  ٢٥.از پی دارد را خداوند دییتا ی ، خندهكھ خدمت را ن باوریا و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
انتشارات ریچموند، نیویورك، ( ،او زبان و سخن، بخش )انگلیسی" (بھ یاد ویلیام سیرز" روجـر وایت،  - ٢٥
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  انیپا
  

  


