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قسم به عنایات جمال اقدس ابهى، که جز خلوص محض چيز دیگرى " :اى چنين نوشت دوروتى بيکر در نامه
  .و زندگانى او بر این اصل گواهى داد  ."بخشد اثر نمى

توّجه حضرت  مشهور بود اّما شهرتى را که مورد  ش در تاریخ آمریکااى بدنيا آمد که نام خانواده دوروتى در
تو بامحّبت به عالم انسان و کسب " .بودند عبدالبهاء مثل اعالى امر بود براى خود برگزید که به وى فرموده

  )مضمون."(فضائل باید مشهور شوى

وى یکى از دوازده ایادى . است هاى تاریخ امر یکى از بزرگترین شخصّيت) ١٨٩٨_١٩٥٤(دوروتى بيکر
محفل مّلى  دوروتى سالها عضو. امراهللا آنانرا به این مقام مفتخر فرمودند گروه اّول است که حضرت ولّى

بسيارى او . است آمریکا بود و نخستين و تنها بانوئى بود که تا کنون به ریاست آن محفل انتخاب شده
انا، مبّلغى مبّرز، مدیرى الیق و وجودى روحانى بود اى تو جهت که سخنگوئى فصيح، نویسنده  آن از  را
 مداوم ءبا تالش مجّدانه و مطالعه. اّما او این کماالت را به آسانى بدست نياورد. شناختند و دوست ميداشتند مى

 به حضور حضرت ١٩١٢سال  آن روز را که در اّما هرگز. و تحّمل آالم موّفق به کسب تأیيدات الهى گردید
ترس و وحشتى که سراپاى وجودم : " آن نوشتء مشّرف شده بود فراموش نکرد، و در بارهعبدالبهاء

  ) مضمون."(را به مهر و محّبت به جميع مردم دنيا داد گرفته بود جاى خود فرا را

بهائى، در موطن  در این کتاب نه تنها از نقش بزرگى که در پيشرفت امر. این کتاب، داستان زندگانى اوست
هندوستان و نيز اخالص  افریقا و اروپا و ثمر او به آمریکاى التين و ه سخن ميرود، بلکه از سفرهاى پرخود داشت

هاى تبليغى آن حضرت، یاد  و سرسپردگى او به حضرت وّلى امراهللا و کوشش مداومش براى اجراى نقشه
بين و نزدیکانش برایم ضمنًا داستان زندگى یک مادر است و نيز همسر و دوستى مهربان، که منسو. ميشود
  . اند فرستاده

اوست به منظور شناختن مادربزرگش آغاز  این کتاب را که اّولين اثر اّما دوروتى فریمن، نوه دوروتى بيکر
مادرش به آمریکا رفت پس از  و کودکى با پدر آمد در پرتقال به دنيا_ شهر ليزبن   در١٩٥١وى در سال . کرد

. تلویزیون آغاز به کار نمود و در. الّتحصيل شد  فارغVermont درGoddardتحصيالت مقّدماتى از کالج 
نوشت، تهّيه ميکرد، و اجرا مينمود و مّدتى همزمان براى سه فرستنده  هائى براى تلویزیون مى برنامه

و چون عالقمند به طراحى داخلی منازل بود، . چندى به عنوان مانکن مشغول کار شد. ميکرد تلویزیونى کار
  .هائى از کارهایش در نشریات مختلف انتشار یافته است مونهن
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  شگفتارپي
  

هيچ  و  ها تابى ها و بى مالل ها، در سختى مشکالت و در  احساسات و هيجانها، در   : است  به فرد کس منحصر زندگى هر
  .بازگو کند هاى آن حتى زندگى خود را  زندگى را با تمام واقعيتءتواند تجربه انسانى نمى

ا گریزانند و شاید بتوان گفت کار هنر این است که ه خاطره یا در دل زنده ميماند، اّما لحظه واقعّيت زندگى در
اى ميتواند اصل و ماهّيت مشاهدات، افکار و احساسات را در برابر چشم و گوش و فکرما نوسازى  تا اندازه
بایستى سرشت و ماهّيت آن شخص را آشکار کند، باید همين شيوه را در پيش  نامه اگر مى نوشتن زندگى. نماید
انگيزترین نوع تاریخ ميداند و  نامه نوشتن را مالل  به طعنه زندگىVirginia Wolfولف ویرجينيا . گيرد
ها شویم،   آنکه به چپ و راست بنگریم و فریفته کّل در این راه بى. "نویسد  کار این نویسندگان مىءباره در
گور افتيم و در آن باال برسنگ ها و رنگها، رّد پاى حقيقت را بطور منّظم دنبال ميکنيم تا در  اعتنا به سایه بى

  ١." پایان نوشته شودءمزار ما کلمه

کتابهائى که . است، نيست تعبير و تفسير آمده هاى تاریخى که در آن همه چيز بى منظورم رد کردن شرح حال
  . اند آورى اطالعات مستنّد و مدارک است، بسيار پرارزش محدود به جمع

بندى قریب به دوهزار صفحه مطالب  پس از مرور و طبقه .است  دیگرىاّما هدف من از نوشتن این کتاب چيز
اى و  اى بين دوروتى بيکر افسانه مختلف تحقيقى و گلچين کردن وقایع گفتنى، کوششم برآن بوده که رابطه

منظور نویسنده نه تنها ارائه حوادث تاریخى زندگى دوروتى بيکر   .دوروتى بيکر فرزند مبارز الهى کشف کنم
اش که موجب شد  گيرى هاى تصميم هاى او و اوج لحظه ت، بلکه در نظر داشت مساعى او، آالم او، شادىاس

  .آنچه بود شود، بازگو کند

زیرا دوروتى بسيارى از . است شده هائى از کتاب از دیدگاه خود او نوشته براى حصول به این منظور، بخش
بنابراین دستيابى به . ، به افراد مختلف اظهار کرده بوداش را که موجب تغيير مسير حياتش شد وقایع زندگى

در بيشتر این موارد، رویدادهاى نقل شده بر مبناى . پذیر بود جزئّيات احساسات و روش و رفتارش امکان
تواند عينًا  است در چنين موارد، جزئيات سخنان دوروتى و یا حاالت و محيط نمى بدیهى. حقایق موجود است

  .باشد نقل شده

اند که تنها  برخى براین عقيده. است نویسان قرار گرفته ارزش و اعتبار چنين روش مورد بحث منّقدین و تذکره
آید که مطالب مستندى که در  اّما این پرسش پيش مى. وقایعى را که به نحو قاطع ميتوان ثابت نمود، باید نوشت

 باره آن شخص است و یا آنطور که دکتر ليان دسترس پژوهشگر قرار ميگيرد آیا حاوى مهمترین اّطالعات در
آیا امکان ندارد که مدارک بجامانده و " در کتاب مشهور خود در باره بيوگرافى نوشته Leon Edelادل 

 البته ٢"باشند؛ محفوظ شده حاوى مطالب جزئى و ناچيز باشد و مطالب مهم و ارزشمند از بين رفته و نابود شده
راه افراط را در پيش گرفته و بصيرت و ادراک حّس نویسنده را از طریق تفّکر و بعضى دیگر در این طریقه 

گرچه این دو روش تا حّدى از ارزش و .  مطالعه تصویرى از شخص بر ضوابط تاریخى مقدم ميشمارندحّتى�
است  ه پژوهشگران آیندءبرعهده. اعتبار برخوردارند اّما هيچيک هدف این کتاب را به تنهائى تضمين نميکند

که شرح حال کامًال مستندى از زندگى دوروتى بيکر تدوین کنند و نيز افرادى در سراسر دنيا که او را 
الّذکر در این  کوشش شده است که دو روش فوق. شناختند با بصيرت معنوى خود او را به جهانيان بشناسانند مى

 لوئيس ءگيرد ولی در عين حال عقيده ی قرارمطالبى از منابع اصل و مبناى آن بر کتاب با یکدیگر تلفيق شود
 بيوگرافى مانند یک مجّسمه ساز با اینکه قادر نيست اصل ءگوید نویسنده  که مىLewis Mumford موفورد

البته این بدان معنى نيست  .نيز مراعات شود  ٣ گچ ترميم نمایدءبينى مرمرى را پيدا کند اّما مى تواند آنرا بوسيله
ها،  بنابراین تاریخ  .بلکه آزاد باشد تا قسمتهاى مفقود شده را پيدا کند   این زمينه مبذول ننمایدکه دّقت کافى در

گاه به جاى نام واقعى . ام آورى کرده جمع ها، مطالب تحقيق شده و نقل قولها را مدارک، رونوشت سخنرانى
ام مگر در  چاپ شده را در اینجا آوردهنصوص مقّدسه همانگونه که تا کنون . ام افراد نام مستعار را بکار برده

  . است ها که مضمون آنها نوشته شده و یا سخنرانى ها مواردى چون در نامه

پرسند همانطور که از من مى پرسند از منسوب  گاه مردم از فرزندان و منسوبين افراد سرشناس بهائى مى
تاب به نيمه رسيد دیگر جواب این سئوال که نوشتن این ک هنگامى. بودن با چنين شخصّيتى چه احساسى دارند

  .برایم گنگ و نامفهموم نبود



تالش مداوم او این  .جالب بود، و با تمام قوا ميکوشيد تجّلى صفات رحمانى شود بيکر شخصى جّذاب و دوروتى
از آن اّما سجایایش . جميع نقائص انسانى بزداید خودخواهى و رشک وحسد و که آئينه دل را از غبار نفس و بود

دیگرى   یک از ماست و به  روح در دست هرءزیرا جال بخشيدن آئينه. صفات الهى بود او نبود بلکه بازتابى از
آن  خود مسئول زدودن دوده انباشته ميشویم و و اى غبار یک، از توده زندگى هر راه دشوار در .نميشود واگذار
  .هستيم

که چگونه با پشتکار و استقامت ميتوان حقيقت انسانى که مکمن احّباى ممتاز با مثال زندگى خود بما ميآموزند 
صفات رحمانى است از طبيعت دون انسان رها ساخت و بما نشان ميدهند که فردى ضعيف، دنيوى وگاه غرقه 

اش  هاى خود زندگى در هواى نفس، با آموختن و عمل کردن به این معرفت روحانى، به رغم محدودّیت
  .ب روحانى ميگردددگرگون ميشود و تقلي

اى  پس از توضيح این مطلب، بى معنى است که بگویم از منسوب بودن به چنين شخصّيت ممتاز و درخشنده
او و مارتا . است در طى سالها احساس حضور و حمایتش از من مرهم آالمم بوده. خوشحال و ممنون نيستم

توانيم با آنها ارتباط برقرار  حضور دارند و مىروت و الينگا و حاج ميرزاحيدرعلی و احّباى ممتاز دیگر همه 
براى حصول به آن باید آرزوى ملهم شدن داشت و اعتراف به ناتوانى . این ارتباط وهم و پندار نيست. سازیم

کاوش در تقليب . خود نمود و جذب جمال روحانى مخلوق خدا چه در این عالم و چه در عوالم دیگر شد
درآغاز، هدفم از نگارش این کتاب بازگو . ّتى فراوان نصيبم نمود که به او منسوبم ذهمتا ل روحانى این وجود بى

اّما اگر خوانندگان با مطالعه آن الهام گيرند و چون من براى زندگى خود تصميمى . کردن داستان زندگى او بود
  .است اّتخاذ کنند، باید سپاسگذار دوروتى بود که چنين زندگى کرده

                          West Indies           گرنادا    ١٩٨٣   مارچ دوروتى فریمن   

  



  سپاسگذارى
   

اند صميمانه سپاسگذارم به ویژه از حضرات  آنانکه خاطرات خود را از دوروتى بيکر برایم فرستاده نخست از
  . ن ربارتز و دکتر رحمت اهللا مهاجر، جا جياگرى ، یوگو اکبر فروتن ، علی ، پل هنى روحّيه خانم البهاء ءامه : ایادى

انامرى   ادنا اندروز، ، السى آستين : برم تقدیم مى دارم و نيز تشّکرات قلبى خود را به افرادیکه در اینجا نام مى
، پل و مى براون، گَِرتا بوسى، لوئيزَکسول،  ، یونسى بران بيکر، شيرین بومن  گلندا بيکر، ویليام ک بيکر،

،  ، هيزل مورى  ، دوریس مک کى ، انامارى هونولد ى، مارگارت هيلدرت، ماریون هافمنمارگوریت فيروز
وِِلش، ماریون یزدى، گيل  ، باربارا جين پریتچارد، ایزابل صبرى، روزمرى ساال، منيره سهيلی، ادنا ترو

. ارات روتلو یوینگ و موریل ميسلر و بویژه تشکرات صميمانه و قلبى به مارگ مخصوصًا مرى وولسون، و
اند نگارش این کتاب  بدون یادداشتها و خاطرات افراد نامبرده و منابع مطالعه که آنها و دیگران برایم فرستاده 

  .امکان پذیر نبود

مطالب مهّمى که دائره تحقيقات بيت العدل اعظم و محفل مّلى هندوستان در آرشيو محفل مّلى امریکا که جناب 
  . د موجب کمال تشکر استان  دال برایم فرستاده راجر

شکيبائى متن کتاب را مطالعه کرده و پيشنهادات و  ماشين نویسان و تصحيح کنندگان کتاب که با پشتکار و از
 و  و ِمرى اسميت    و دستياران آنها در داالس، تکزاس   سوزان راجر، مارگارت رید اند،  نظرات خود را ارائه داده
و    همچنين از پيشنهادات مارى لو اوینگ ، ویليام بيکر ، ِشرلی یاربرو  . يدوس، بارب کارمندانش در بریج تان

  .   جيمز بليک صميمانه سپاسگذارم

ام قادر ساخت که با پژوهش دقيق و پشتکار،  آموختهGaddard که از کالج گاددارد  ADP  ساختار برنامه
امه بویژه مایلم از دکتر ریچارد ِهرمن جهت اعتماد از آن برن  .اى نظير این بتواند ریشه گيرد و رشد کند پروژه

کامل او از آغاز این پروژه تشکر کنم و نيز بصيرت بيمانند جان ِترِنر و یارى صميمانه ویليام َالن و ُنرما 
  . بَردى َالن در موقعى حّساس براى پيشبرد این کتاب موجب قدردانى من است

  .شد آنچه هست نمى و بدون آن، کتاب   اند حکمت بوده جرأت و ، م منبع الهامبرای  هافمن باِلریو ماریون هافمن و ِمى
 . نمایم مى تقدیر  نانسى دابينس را  و کيم داِسن  جمله تشویق دوستان از فرزانگى و.  سپاس ميگویم و   تحسين کرده آنها را

 جهات از جمله اینکه اندیشه و ، سپاسگذار از بسيارى  در پایان از پدرم هوبرت متيوس صميمانه سپاسگذارم
تقدیر بى پایانم را به مادرم  .دهند گفتگوهایش نزدیکان را واميدارد که روش زندگى خود را مورد بررسى قرار

لوئيز بيکر متيوس تقدیم مى دارم که با محّبت فراوان و دو سال پژوهش خستگى ناپذیر و ارائه نظریات و 
د و اجازه داد که شرح زندگى مادرش را بنویسم و موجب نگارش این کتاب عقایدش و از اینکه بمن اعتماد نمو

اش و اینکه لّذت  ام در جميع عوالم الهى جهت محبت بى شائبه و باالخره از رابرت فرى َمن شریگ زندگى.  شد
  .  انضباط را به من آموخت پيوسته سپاسگذارم

َ



  سرآغاز 
  

  ١٩١٢پائيز سال 

هاى راحتى   ميوزید صندلیBudd باد ءباد تندى که از دریاچه. بود در ورودى نشستهدر انتهاى ایوان، دور از 
اّما صندلی . اند گوئى کسانيکه روى آن نشسته بودند جاى خود را خالی کرده. را به جلو و عقب تکان ميداد

دهد اّما اکنون ساله، آنقدر بلند قامت بود که خود ميتوانست آنرا تکان  دوروتى سيزده. دوروتى بيحرکت بود
اى که از سه طرف ایوان را   ایوان سرپوشيده کشانيده، آرام نشسته و پاها را به نردهءصندلی را به گوشه

 سایه به روى Beecher بيچرءپرتو آفتاب از زیر لبه بام خانه تابستانى خانواده. بود  احاطه ميکرد تکيه داده
نگ کف ایوان که زیر پاى صندلی دوروتى بود هاى خاکسترى ر هاى چوبى افکنده و بر تخته نرده
آرنجها را بروى دسته صندلی تکيه داده و احساس ميکرد که نور آفتاب . دوروتى چشمها را بسته بود.تابيد مى

  .هاى سفيد، پاهایش را گرم ميکند از البالى جوراب

. خانه به بازى مشغول ميشدپوشيد و پابرهنه در فضاى   در تابستان آن سال اغلب روزها لباس ساده نخى مى
آمدند، در روى  اى به آن خانه یيالقى مى و یا خویشاوندان که در تابستان چند هفتهDavid گاه با برادرش دیوید 

به   آنروز از البالى درختان نگاه خود را. اّما آنروز با روزهاى دیگر تفاوت داشت. دریاچه قایقرانى مينمود
 آن شيارهائى بوجود آورده و پرتو آفتاب آنرا  رنگارنگ جلوه ميداد، دوخته اى که وزش باد به سطح دریاچه

ها تکيه داده بود و احساس ميکرد همان  پيش آورده به نرده  بود و براى آنکه آن منظره را بهتر ببيند صورتش را
مطالعه مينمود از با تکان او کتابى را که . است تابد صورتش را گلگون کرده نور آفتاب که بر سطح دریاچه مى

فکر قهرمان داستان کتاب بود، دستى به  اّما با حرکتى سریع آنرا گرفت و درحاليکه هنوز در. دامنش افتاد
نگاه دوروتى به دریاچه، اّما . هاى آنرا دوباره با دست پيچيد یکى از حلقه  گيسوان پرچين و شکنش کشيد و

عالم  همان قدرتى که در. ميکرد ستان و قدرت اراده او فکر قهرمان داElsieبه السى . فکرش درجاى دیگر بود
بود که یک روز یکشنبه پس از صرف ناهار، پدر السى از او  در داستان خوانده. خيال آنرا از آن خود ميدانست

السى به دستور پدر، روى صندلی مقابل پيانو قرار گرفت اّما چون . خواسته بود که براى ميهمانان پيانو بنوازد
پدر که قدرت خود . نروز یکشنبه بود و السى روز یکشنبه را روز خدا ميدانست، از نواختن پيانو امتناع کردآ

دخترک امر . را متزلزل دید، به السى اخطار کرد که تا پيانو ننوازد، اجازه برخاستن از جاى خود را ندارد
  .   که از حال رفت و به زمين افتادپدر را اطاعت کرد و همانجا نشست اّما پيانو ننواخت تا هنگام شب

 ميدید که در جلو پيانو نشسته و از نواختن پيانو امتناع Elsieدوروتى در عالم خيال، خود را جاى السى 
هاى کفش چوبى، رشته  اّما ناگهان صداى پاشنه. آميزى او را مينگرند ميورزد و بستگانش با نگاه تحسين

 براى Jamieجيمى "خدمتکارشان ميگفت   بزرگش را شنيد که بهافکارش را از هم گسست و صداى مادر
 را بشنوم که بگوید ما Henryحوصله ندارم غرولند ِهنرى . ناهار منتظر ما نباشيد و غذا را شروع کنيد

از داخل خانه صداى خدمتکار بگوش رسيد که با ." بخاطر متدّین بودن زنهاى خانواده باید گرسنگى بکشيم
اّما مادر بزرگ اعتراض او را نشنيد . چرا او باید این موضوع را به اطالع آقاى خانه برسانداعتراض ميگفت 

انگار . اى خيلی در صندلی فرو رفته " زیرا توّجهش به دوروتى معطوف شده بود و به دخترک گفت
  ".  چى بگو االن ميرسيم اوه یادم رفت کاغذها را بياورم برو به درشکه. خواهى با من بيائى نمى

، حرف مادربزرگ را Henryهمه در آن خانه، جز ِهنرى . دوروتى حرف مادر بزرگ را اطاعت کرد
ناميدند و   مىMother Beecher که نزدیکانش او را مادر بيچرEllen Beecher الن بيچر. اطاعت ميکردند
اغلب اوقات . ذیر داردناپ تزلزل شناختند، ميدانستند که در بسيارى از مسائل نظرى قاطع و او را خوب مى

ميآمدند، او به   Budd Lakeاش از شهر پرهياهوى نيوجرسى به ناحيه آرام باد ِليک  هنگاميکه ِهنرى و خانواده
 نيویورک تایمز ميگذراند و شبها سر ميز شام با پسرش ء روزنامهءها را به مطالعه صبح. پيوست آنها مى

هاى مفّصل  ت فرانسه تا بهترین روش تعليم و تربيت، بحث مسائل مختلف، از سياست دولءِهنرى در باره
  .مينمود

از نظر پدرش . هنگاميکه دیانت مورد بحث بود، دوروتى به وضوح تفاوت فکر بين این دو نسل را ميدید
زندگى بر پایه قدرت انسان بود و حال آنکه مادربزرگ با اعتراف به اهمّيت هوش و فهم انسانى، شناختن خدا 

گاه مادر دوروتى نيز در این مباحثات .  او و عمل بر اساس این شناسائى را پایه زندگى ميدانستو اراده
 بحث آندو، دوروتى بود و پس از شنيدن دالئل هر یک از آنها گاه ءشرکت ميکرد اّما اغلب اوقات تنها شنونده

 مانند پدر یقين داشت که یافت که جميع امور در دست خداوندى قادر و مهربان است و زمانى اطمينان مى



اّما هنگاميکه به بستر ميرفت هيچيک از این دو نظر به او آرامش . قدرت همه چيز در دست انسان است
  .بخشيد فکرى نمى

 پنجره ميگذاشت و از البالى درختان بلوط به ماه ء بعضى شبها در اطاق خود دستهایش را به روى لبه
د که در آینده شغل درخشانى نظير پدر خواهد داشت زیرا احساس نگریست و درآن حال برایش روشن بو مى

ميکرد که قدرت مطلق در دست انسانهاست و تقریبًا مانند پدر براین عقيده بود که در دنيا، آنچه را که ماوراى 
ولی آنوقت به یاد .  زندگى قدرت انسان استءو تنها الزمه. ادراک بشر است، نميتوان انکار و یا ثابت کرد

 قدرت خود داشته ءبایستى آینده را در قبضه بنابراین نظریه، پس هر دو آنها مى. افتاد زندگى پدر و مادرش مى
باشند اّما به وضوح ميدید که آن دو سعادتمند نيستند و متحّير از اینکه اگر اختيار زندگى را در دست دارند، 

ه زندگى پدر و مادرش فکر ميکرد و در این شبها گاه در بستر ب. توانند خوشبخت و سعادتمند باشند چرا نمى
نظر داشتند و قادر به  ها و شوهرها با هم اختالف ِهنرى و لوئال نظير بسيارى زن. بود که خواب آنها را ميدید

دو مبادله ميشد، پى برد،    وقتى دوروتى بزرگتر شد و به معناى کلمات تند و نيشدارى که بين آن. حّل آن نبودند
دو راه ميرود و با تمام   خواب ميدید که دست پدر و مادر را گرفته و بين آن. بيشتر خواب آنها را ميدیدآنوقت 

آنوقت در مانده و ناتوان از نگهداشتن دست پدر . قوا ميکوشد آنها را به هم نزدیک کند اّما تالشش بيهوده است
این خواب برایش وحشتناک بود زیرا . يروندیک به سوئى م دو از او جدا ميشوند و هر و مادر، ميدید که آن

ها ناشى از وجود انسان است، از   پدرش، جميع قدرتءاگر بنابر عقيده. قدرت و توانائى خود را محدود ميدید
 این خانواده را که در ءناتوانى خود هراسان ميشد و تصّور ميکرد که نه او و نه پدر و مادرش نميتوانند رشته

  .  پيوند دهندحال گسيختن بود بهم

معموًال شبهائى که فکر ميکرد مادر بزرگش این حقيقت را آه خداوند قدرت مطلق است درک کرده به 
آسودگى به خواب ميرفت و هنگاميکه در زیر شمد سفيد آهار زده ميخوابيد از بصيرت و فهم مادر بزرگ 

ترس . اى بر وجودش مستولی شد نندهسابقه و فلج ک اّما یک شب ناگهان ترس بى. خاطر مينمود احساس رضایت
 عالم و بر وجود او غالب بود و در برابر این ترس عجيب و ءاز نيروئى مجهول و وحشتناک که بر همه

گوئى .  نگرانى از قدرت محدود خود، بنظرش هيچ ميآمداش و حّتى� مهيب، نگرانى از وضع متزلزل خانواه
تا وقتى آه حتي تختخواب کوچک او نيز .  و او را در برميگيردپایان هر لحظه به او نزدیکتر ميشود جهان بى

پایان با سرعتى  احساس کرد که بر لبه زمين آویخته شده و در خالئى بى. جزئى از این دنياى عظيم ميشود
  . قدرت خدائى مقتدر و الیدرک ميچرخدءآور در قبضه سرسام

ربزرگ در درشكه اي آه آن ها  را به طرف چند روز پس از این خواب وحشتناک بود که دوروتى با ماد
ِالن از خدا و پيامبران و نيز از آن شخص نوراني  که به مالقاتش ميرفتند با او . نيویورك مي برد، نشست

سخنان مادر   خدائى را که در خواب دیده بود آنقدر در ذهنش زنده بود که بهءاّما هنوز خاطره. صحبت ميکرد
 وحشتناک آن شب را ءؤّدبانه ساکت نشسته و فکر ميکرد دليلی ندارد که خاطرهفقط م. بزرگ توجهى نداشت

  .در ذهن خود تجدید کند و بهتر آن است که از آن افکار ویرانگر فاصله گيرد

اى که قبًال ندیده بود توقف کرد بار دیگر همان احساس وحشت سراپاى  هنگاميکه درشکه در برابر خانه
و به اميد آنکه درشکه به . ها و گردن احساس رخوت نمود نگينى آن بر روى شانهگرفت و از س وجودش را فرا

. بود و مادر بزرگ پياده شد اّما درشکه ایستاده. راه خود ادامه دهد چشمهایش را به زیر صندلی چرمى دوخت
ت کرده هم دوروتى از جاى خود تکان نخورد و با خود ميگفت، اگر آن شخصى که مادر بزرگ از او صحب باز
  .من حرف بزند و یا مرا نگاه کند من ميميرم با

آميز احّباى  رفتار احترام. متوّجه حضرت عبدالبهاء بود  درون اطاق گروهى مشغول صحبت بودند اّما همه دلها 
 آن ءحاضر در آن جمع نسبت به حضرت عبدالبهاء آنچنان بود که اگر هم ميدانستند در طى سفر چند ماهه

مورگان   پونت بل، پير  الکساندر گراهام ،)١(کا افراد عاليقدرى چون تئودور روزولتحضرت در آمری
Pierpont Morganتوانستند بر ميزان   و امثال آنها چگونه مشتاقانه به دیدار هيکل مبارک ميروند نمى

   ٢.احساس تکریم و احترامشان بيافزاید

تقليب نفوسى که به محضرشان .   به اثبات نداشتتًاثير وجود نورانى و مهرپرور حضرت عبدالبهاء نيازى
یکى از روحانّيون مسيحى که در آمریکا به مالقات آن حضرت رفته . مشّرف ميشدند برهان کافى بود

  :نویسد مى بود



خردمندى،  حرکاتشان مشحون از و  گفتار و  دقيقه در محضرشان، انسان متوّجه ميشود که رفتار چند پس از"
اى منتقل  شنونده نتيجه حقيقت را به هر گيرند و در مى گذشته وضع مخاطب را در نظر از آن. استایقان  شهامت و
    ٢."ميسازند

که از دوماه پيش  به ِالن بيچر. حضرت عبدالبهاء سر را به سوى در ورودى که جمعى داخل ميشدند برگرداندند
ت اشاره به دخترکى که همراهِ الن بود فرمودند که بودند تبّسمى نموده و با دس تسميه فرموده "بيچر مادر" او را

که دور هيکل  آنکه نگاهش را از زمين بردارد، از پشت کسانى در صندلی کنار ایشان بنشينند دوروتى بى
اى کنار  مبارک حلقه زده بودند گذشت و همچنانکه نگاهش را به کفشهاى سياهش دوخته بود، روى چهارپایه

او هم جرًات . عبدالبهاء همچنان به صحبت مشغول بودند و به او توّجهى نداشتندحضرت . ایشان قرار گرفت
مانع  بود به اميد آنکه شاید آنها کرد به آن حضرت بنگرد و توّجهش را به جورابهاى خود متمرکز نموده نمى

 و دنيا را بيشتر شود که اکنون نزدیک به نظر ميآمد و با خيره شدن به آنها خود  اى سقوط او در بعد ناشناخته
اّما بجاى آنکه احساس ترس از آن ُبعد عظيم ناشناخته تبدیل به قبول واقعّيت زندگى در آنجا . احساس مى نمود

. اشتياقى بينهایت اّما آشنا که فقط در خواب آنرا شناخته بود، تبدیل شد و در آن لحظه شود، ترس دوروتى به
. دو بود، آرزوئى که قلب جوانش را فرسوده ميکرد سازش بين آنوقتى خواب پدر و مادرش را ميدید آرزویش 

اّما اکنون این آرزو براى آنها نبود بلکه براى خودش بود که جانش در محضر نورانى هيکل مبارک گداخته 
  .شود

نست آنرا از خود جدا کند در چشمان مهربان  توا و دیگر نمى  ترس و نگرانى جاى خود را به نيروئى عظيم داد
که زمانى قلبش را از وحشت منجمد ساخته بود،  حضرت عبدالبهاء پيوند و ارتباط عوالم نا شناخته الهى را

آنکه متوّجه  دنيائى با حقيقت آنوني زندگي اش  یافت و هنگاميکه سخنان حضرت عبدالبهاء به پایان رسيد، بى
وى زانو گذاشت، زنخدان را در دست ، آرنجها را به ر نشسته شده باشد از جا برخاست، روبروى آن حضرت 

  .گرفت و دیگر قادر نبود نگاه خود را از سيماى حضرت عبدالبهاء بردارد

 دوروتى به یادش نماند که سخنان هيکل مبارک در آنروز چه بود اّما روزهاى متمادى جز به آن سيما و آن 
اى  عریضه ت را به تنهائى تحّمل کند وسرانجام توانست بار این مهر و محّب. کرد صدا به چيز دیگرى فکر نمى

استدعا نمود به او اجازه فرمایند که به آنحضرت و امر پدر  به حضور حضرت عبدالبهاء نوشت و
" مرید کوچک شما دوروتى بيچر"بزرگوارشان حضرت بهاءاهللا خدمت کند و در پائين نامه چنين امضاء کرد 

ترجمه به (بودند چنين خواند مرقوم فرموده بدالبهاء به خط خوداش، جوابى را که حضرت ع ّم نامه صفحه دو در
  ".طفل عزیز مقصدت عظيم و خداوند شفيق و مهربان است، اميدوارم به آرزویت موّفق شوى): "مضمون

عزیمت از نيویورک، حضرت عبدالبهاء پيامى به مادر بيچر فرستادند و او را دعوت فرمودند که به  قبل از
جمعى از احّباء ایستاده و فرمایشاتى  هنگاميکه مادر بيچر وارد اطاق شد، حضرت عبدالبهاء با. مالقاتشان رود

شما را دعوت " :او نمودند و در سکوت مطلقى که در اطاق حکمفرما شد فرموند هيکل مبارک رو به. مينمودند
  "کردم که بگویم نوه شما دختر من است و باید او را براى من تربيت کنيد



  ل فصل اّو
  

  از مالقات با حضرت عبدالبهاء  پانزده سال پيش

   

 با همسرش ِهنرى Luellaآمد لوئال  اطاق پذیرائى که در آن بخارى ميسوخت، بنظر تنگ و کوچک مى
Henryاش  زمانى ميگذرد که مسير زندگى  در این اطاق نشسته بود و بنظرش ميآمد که خيلی بيش از دوسال از

در آنسوى رودخانه مانهاتان . آرک شد خانه هنرى بيچر در نيو ، این خانه ضور او درمنجر به ح تغيير یافت و
Manhattanکارآموزى را در آنجا گذرانده بود اّما اکنون   ء بود که اّیام دانشجوئى در دانشکده پزشکى و دوره

چه شد که با ازدواج فکر ميکرد . آمد هم دوران دانشجوئى و هم دوران اقامت در نيویورک بنظر خيلی دور مى
با این حال خوشحال بود که الاقل . کردن آزادى آن اّیام را از دست داده و اکنون در انتظار فرزندى نيز هست

اى به ازدواج و تشکيل خانواده نشان  یابد زیرا برادرش کوچکترین عالقه از طریق او نسل خانواده ادامه مى
  .نميداد

است  که شغلش را ادامه نداده که احساس ندامت از این هنگامى.  ناپذیر بودتمایالت متضاّد در وجود او انکار
مينمود فکر موّفقّيت همسرش در امور حقوقى موجب تسّالى خاطرش ميشد و به داشتن چنين شوهرى احساس 

سالها بعد براى یگانه دخترش دوروتى این . با این حال آن پشيمانى درونى از بين نميرفت. افتخار مينمود
اجدادم  این ضعف اخالقى یا بهتر بگویم این تلّون مزاج در خون من است و از"گفت  موضوع را توضيح داد و

 نيمى از اجدادم از انگلستان چاى وارد ميکردند و ١Boston ميهمانى چاى در بستنءدر واقعه. ام به ارث برده
ت دوگانه داده است اميدوارم تو آنرا به ارث و این به من شخصّي. افکندند محموالت چاى را به دریا مى نيم دیگر

  .   نبرده باشى

رغم نارضایتى مادر شغل آموزگارى انتخاب کرد و به   بهHunterلوئال پس از پایان تحصيالت در کالج هانتر 
چند سال بعد که دو هزار دالر ارثّيه که در آن زمان مبلغ چشمگيرى بود به او رسيد بجاى . کار مشغول شد

تجربه به او آموخته . انداز نمود وشاک و جواهر یا فراهم کردن جهيزّیه آنرا براى مواقع ضرورى پسخرید پ
  .شناخت تًاثير گذاشته است خودکفا بودن و یا عدم آن در زندگى زنانى که مى بود که  چگونه اّتکاء بنفس و

 در Horn هورن ءر از دماغه پس از نوزده بار عبوGorhamلوئال کاپيتان فردریک گورهام  هنگاميکه پدر
شهر یوکوهاما درگذشت، همسرش سارا، درمانده و پریشان نميدانست چگونه مخارج زندگى سه فرزندش 

اش   این وضع به خالهءلوئال با مشاهده. را تًامين کند Luela, Susan and William لوئال، سوزان و ویليام 
 با اراده و فّعال بود و به تجارت اشتغال داشت ، براى  متوّسل شد، سوزان که زنىSusan Kingکينگ  سوزان

 زندگى مرّفهى Demerestاش خانم دمرست  ُکره سفر ميکرد و با کمک شریک فرانسوى و  خرید چاى به چين
لوئال تصميم گرفت که مانند او . فراهم آورده و چند زن را به سمت نمایندگى شرکتشان استخدام نموده بودند

بنابراین تقاضاى ثبت نام در کالج پزشکى و .  و اتكاء به مرد  زندگى خویش را تًامين نمایدپشتيبانى  بدون
که به او  اى را زنان نمود و چون پذیرش کالج را دریافت کرد ارثّيه  Homeopathicجراحى هميوپاتيک 

ر پائيز سال و پس از اخذ دانشنامه د. اش نمود  کالج و مخارج زندگىءرسيده بود صرف پرداخت شهرّیه
  .   ازدواج کردHenry Beech   با هنرى بيچر ١٨٩٤

فکر . اى که در دامنش بود خيره شده و به فکر فرو رفته بود اکنون لوئال در اطاق گرم پذیرائى به روزنامه
با این حال احساس . اینکه چگونه تقدیر و تصميم او را به این زندگى مرفه در کنار همسرش کشانيده بود

لوئال ناگهان از جا . در آنسوى اطاق همسرش خشنود و راضى به مطالعه مشغول بود. خاطر نميکردرضایت 
کتاب حقوق را که در دست داشت کنارى . صداى برخاستن او رشته افکار ِهنرى را از هم گسست. برخاست

 به همسرش نگاه کند اى را که مطالعه مينمود عالمت گذاشت و پيش از آنکه اش صفحه نهاد و با انگشتان کشيده
براى هواخورى ميخواهم از "آميز او را که در انتظار شنيدن توضيحى بود خواند و گفت  گوئى نگاه استفهام

نميتوانى تا فردا صبر کنى که پستچى آنها  " ِهنرى جواب داد،. ها را هم پست کنم خانه بيرون روم و شاید نامه
عزیزم، البّته که خوب است بچه در شکم من است "لوئال گفت ". تهمه راه رفتن برایت خوب نيس را ببرد؟ این
فقط دلم ميخواهد مواظب . ِهنرى خنده کوتاهى کرد و گفت خودت ميدانى که منظورم چيست ."نه در پاهایم

                                                 
 .این واقعه منجر به قيام آمریکائيان عليه انگلستان و آغاز جنگ استقالل آمریکا شد ١



سر خود بست،  وقتى لوئال در را پشت. مراقب راه رفتنت باش. کم  کم شب ميشود. خودت و پسرمان باشى
هاى  پنداشت به استقبالش آمد، بسوى خيابان به راه افتاد دلش ميخواست ریه ک تر از آنچه مىهواى پائيزى خش
فکر بخارى روشن اطاق و همسرش که جلوى . هاى عميق، از این هواى خنک و پاکيزه پر کند خود را با نفس

  .ر،لذت و افتخار بودغرو که از روى عشق و عالقه نبود ولی آميخته با آن نشسته بود تبّسمى بر لبانش آورد

از هوش و فراست سرشارش احساس اعجاب مينمود و ميکوشيد که . در طول راه هنوز به ِهنرى فکر ميکرد
خود را دلدارى دهد و به خود ميگفت از دانشگاه هاروارد دانشنامه داشتن آنقدرها هم مهّم نيست و اگر در 

اند، در خانواده منهم نظير  يه استقالل آمریکا را امضاء کردهاند که قانون اساسى و اعالم خانواده او افرادى بوده
شاید پس از بدنيا آمدن .  لزومى ندارد که به او مّتکى باشمافتخار من تنها به وجود او نيست حّتى�. اند آنها بوده

  .بچه به کارم ادامه دهم

هاى  ى چراغ به خواندن نشانىها را از جيب کتش بيرون آورد و در روشنائ براى رهائى از این افکار نامه
لوئال نامه ها را درون . روى پاکتها پرداخت و توّجه نکرد که زنى سالخورده به صندوق پست نزدیک ميشود

اى که ميخواست به خانه باز گردد خود را مقابل زنى ناشناس یافت و با جمله  صندوق انداخت و در لحظه
. زن آرام به رویش لبخندى زد. خواست از کنارش بگذرد" اید همعذرت ميخواهم نميدانستم شما اینجا ایستاد"

لوئال که به اینگونه برخوردها عادت . اى در آن تجدید ميشود بنظر ميآمد که نگاهش تغيير یافته گوئى خاطره
نداشت به خونسردى تبّسمى به زن ناشناس نمود و ميخواست از آنجا دور شود که زن بازوى او را گرفت و 

شناسم وانگهى باید به خانه  متأّسفم من شما را نمى"لوئال حيرت زده اظهار داشت ". ر کنيدصب: "گفت
لوئال که نفسش را ناخودآگاه در سينه نگه " حامله هستيد شما: "اعتنا به آشفتگى لوئال ادامه داد زن بى". گردم باز

فقط سه ماه از دوران " يد؟ کى به شما گفته؟شما از کجا ميدان اّما. البته: "داشته بود، بيرون داد و با خنده گفت
با خود فکر کرد شاید این زن یکى از . اندامش چيزى نشان نميداد باردارى او ميگذشت و بنابراین ظاهر

لوئال ". شما صاحب دخترى خواهيد شد: "زن ادامه داد. همسایگان است و این موضوع را از کسى شنيده است
همسرم اميدواریم که اّولين   من و"يشود و کوشيد به آرامى بگوید احساس کرد عضالت شکمش منقبض م

منظورم فرزند . درست است، اّولی پسر خواهد بود اّما برایتان دردسر ایجاد ميکند"... فرزندمان پسر باشد
او . اى دارد و شخص بسيار ممتازى خواهد شد العاده دخترى است که بصيرت و ادراک خارق. دیگر شماست

  ."قت مناسب است که براى آمدنش آماده باشيدمنتظر و

چند لحظه گذشت و . لوئال خواست که از آنجا دور شود اّما نگاه نافذ زن او را در جاى خود ميخکوب کرده بود
از  رنگ زن به چيز دیگرى توّجه نداشت تا آنکه زن ناشناس خود را کنار کشيد و لوئال جز صورت پریده

لوئال مبهوت و آشفته حال او را با نگاه تعقيب کرد تا در تاریکى دیگر نتوانست .  رفترو به آنسوى خيابان پياده
هاى خود احساس کرد و به سوى خانه به  بار دیگر سرما را روى گونه. آنوقت متوّجه اطراف شد. او را ببيند
  .راه افتاد

چنسى گورهام بيچر  رادرشاّما قبل از او ب.  دوروتى چشم بدنيا گشود١٨٩٨ دسامبر ٢١دوسال بعد روز 
Chauncy Gorham Beecherجالب آنکه .   همان پسرى که لوئال و ِهنرى در انتظارش بودند بدنيا آمده بود

نخستين . ما صاحب دو فرزند شدیم" خاطرات خود که در دو صفحه خالصه کرده بود چنين نوشت  لوئال در
فرزند آن خانواده بود اّما شاید در نظر مادر مقام اّول گرچه دوروتى دّومين . فرزندم دوروتى کينگ بيچر بود

  . را داشت زیرا طبق پيشگوئى آن زن در آن شب وجودى استثنائى گردید

ناميدند بيش از همه ي افراد خانواده در  مى" مادربيچر" که احّباى آمریکا او را Ellen  Beecherالن  بيچر
ي را به حضور حضرت عبدالبهاء معرفي آرد، همانطور آه  مادربيچر دروت.زندگى  دوروتى  تًاثير گذاشت

  .ایشان فرمودند به عنوان اولين معلم روحاني به او خدمت نمود

 بدنيا آمد مادرش ژانت انو Tullerاى متدّین به نام تولر  در خانواده١٨٤٠ جوالى سال ٢٦ مادر بيچر الن  در 
اول در منطقه نيوانگلند آن زمان را به فرزندانش جميع آداب و رسوم متد  Jeanette Eno Tuller تولر

در آن دوران آشپزخانه تنها مکانى در خانه بود که زنان ميتوانستند کار مفيدى انجام دهند و نارضایتى . آموخت
یکروز الن پس از . الن از رعایت آداب و رسوم متداوله، محک آزمایش براى سازش بين این مادر و دختر بود

جمعى اعضاء کليسا فراهم سازد و تميز کردن آشپزخانه،  بایست براى گردش دسته غذائى که مىآماده نمودن 
زیر دامنى و دامن و باالتنه  در آن زمان لباس زنان شامل طبقات متعّدد.  باال رفتءبراى تعویض لباس به طبقه

الن وقتى پائين آمد . ودهاى کوچک بود و پوشيدنش آسان نبود و مى بایستى مّدتها وقت صرف آن ش با دکمه
است و نگاه تمسخرآميزش نشان ميداد که مقّررات  مادرش را دید که در آشپزخانه به انتظار او ایستاده



که ظرف شکر  الن در آشپزخانه به اطراف نگریست و متوّجه شد فراموش کرده. است دارى رعایت نشده خانه
ش از اینکه به عّلت شتاب براى بموقع رسيدن به پيک فورًا بسوى آن رفت و ضمن پوز. را در جاى خود بنهد

: اّما مادرش جلوى دست او را گرفت و پرسيد. نيک این کار را انجام نداده دست برد تا ظرف شکر را بردارد
البته نه با این لباس نبودم من لباسم را در باال "الن جواب داد " کنى؟ با این لباس ميخواهى در آشپزخانه کار"

ظرف شکر را در جاى خود گذاشتن هم جزو کارهاى آشپزخانه  "و مادرش با لحنى خشک گفت " معوض کرد
. ات را انجام ميدهى باید آشپزخانه کامًال مرّتب شود براى اینکه یادت بماند که هر وقت در اینجا وظيفه. است

ظرف را در جاى خودش بهتر است بروى باال لباست را عوض کنى و با همان لباس ساده به اینجا بيائى و 
کارى که در آن زمان بين . چون و چرا فرمان مادر را اجرا کرد الن بى. فایده بود بحث با او بى." بگذارى

الن زندگى محدودى داشت و تنها چيزى که ميدانست اطاعت از این مقّررات . اغلب دختران جوان متداول بود
  .  خشک بود و بنابراین آنرا قبول کرده بود

ایالت نيویورک نقل مکان نمودند که   درClifton Springsز چندى خانواده تولر به کليفتن اسپرینگز پس ا
در آنجا بود که استعداد نهانى روحانى الن . برادر کوچک الن در آسایشگاه دکتر فوستر تحت مداوا قرار گيرد

در بزرگش را نقل ميکند در  خاطرات ما١٩٣٠دوروتى بيکر که هشتاد سال بعد در اواسط دهه . شکوفا شد
در آسایشگاه دکتر فوستر نمازخانه بزرگى بود که هر یکشنبه : مينویسدBaha'i Magazine  The  بهائىءمجله

یک روز اعالن شد که . آمد هاى مختلف براى موعظه به آنجا مى به دعوت او یکى از روحانّيون فرقه
 .Thomas  K   تاماس،ك  بيچر  و برادرشHenry Ward Beecher آینده هنرى وارد بيچرءسخنرانان هفته

Beecherهورس بوشنل و دکترHorace Bushnell  باشند خواهند   معروف و واعظى مشهور مىءکه نویسنده
 جایگاه زن در کليسا  و مخالفت ءبود، دکتر بوشنل تأليفات بسيارى داشت از جمله دو کتاب قطور در باره

الن . بدیهى است نظرش را خانواده بيچر تأیيد مينمودند. لسات کليسا نوشتهميشگي اش با  شرکت زنان در ج
بينم و  ل نشستم تا بهتر بتوانم همه چيز را به خوشحال به جلسه رفتم و در ردیف اّو: "در خاطرات خود مينویسد

نوقت کتاب آ. دکتر فوستر جلسه را با سرود روحانى آغاز کرد سپس قطعاتى از کتاب مقّدس را خواند. بشنوم
این جمله ". خوانيم حاال به رهبرى دوشيزه الن تولر دعا مى" :اى گفت را بست و با صداى آرام و شمرده

زمان . اى از آنرا بيان کنم توانم ذّره جاى خود ميخکوب کرد که نمى زده نمود و بر نامترقبه چنان مرا وحشت
با این . ام آن از حرکت باز ایستاده بود آویخته شدهگوئى در خألئى عظيم که همه چيز در . برایم متوّقف ماند

در آن لحظه وحشت از وجودم . ام زانو زدم و دهان باز کردم که دعا بخوانم حال به اطاعت از تمایل قلبى
اى دور به گوشم  اّما مثل این بود که صدا از فاصله. رخت بربست و با صداى رسا به دعا خواندن پرداختم

فقط اشک . شنيدم ز کار گذشته بود از شّدت پشيمانى و شرمندگى نطق ناطقين را نمىدیگر کار ا. ميرسد
به مادر عزیزم، به پدر روحانى و به کليسا فکر . کنند  من چه فکر مىءميریختم و به خود ميگفتم اینها در باره

اشيد که در آن روز جز شاید، اّما ميخواهم به خاطر داشته ب. آیا رفتارم ناشى از ترس بود؟ نميدانم. ميکردم
دکتر فوستر، آن پزشک مهربان، همه را مخالف خود ميدیدم و احساس ميکردم که در ميان آن جمع یکه و تنها 

   ١".هستم

چند روز پس از آنکه الن با صداى بلند دعا خوانده بود رئيس خادمين کليسا به خانه آنها آمد و به الن تذکر داد 
الن که به کليسا اعتقاد داشت و معتقد بود که . امش از ليست کليسا حذف خواهد شدکه اگر این کار تکرار شود ن

قدرت آن ميتواند او را گرفتار لعنت ابدى سازد، دچار جنجال روحى شده بود زیرا از طرفى احساس گناه 
 و .یافت  صحبت کردن در کليسا مى روزافزون به خدمت خدا حّتى�ءميکرد و از طرف دیگر در خود عالقه

که در آنروز کشيش به خانه آنها آمد، هنوز آشفته و پریشان حال بود و گمان ميکرد که نزد همه خوار و  وقتى
صداقت گفتارش که . بنابراین با صراحت هرچه در دل داشت به پدر روحانى اظهار نمود. است  خفيف شده

 او بر ءقضاوت در باره مزبور ازوفادارى او را به اصول اساسى دیانتش نشان ميداد، موجب شد که کشيش 
اگر اسم ترا از : "که سخنان ِالن به پایان رسيد گفت و هنگامى.  بشر خوددارى کندءطبق عقائد خود ساخته

از آن پس الن تا پایان عمر در کليسا و در امور اجتماعى ". ليست کليسا حذف کنند اسم من نيز باید حذف شود
پرسيدند چگونه ميتواند اعتقاد داشته باشد که اقداماتش مورد قبول خدا  مىوقتى از او . به فّعالّيت پرداخت

خواهد شد و حال آنکه پولس حوارى حضرت مسيح صریحا پایگاه زن را در کليسا روشن نموده و او را در 
 از الن جواب ميداد که پولس براى ایجاد وحّدت اجتماعى بين اعضاء کليسا که بسيارى. م، قرار داده درجه دّو

آنان مخالف اظهار نظر و صحبت کردن زنان بودند ناگزیر دستور داد که زنان در کليسا سکوت را رعایت 
 روحانى نداشت بلکه بنا به اقتضاى زمان و پيروى از آداب اجتماعى آن اّیام جهت ءکنند و این دستور جنبه

امروز که مسّلم است زنان از نظر استعداد  مسيحى، چنين حکمى مقّرر شده اّما ءایجاد وحّدت بين مؤمنين اّوليه
بيند که این تفاوت فاحش بين زن و مرد   مردانند دليلی نمىءروحانى و کسب فضائل و هوش و ادراک همپایه

به تدریج دامنه این . بنابراین با فراغ بال به فّعالّيت مذهبى و اجتماعى مشغول بود. در کليسا وجود داشته باشد



عضو .  به امور اجتماعى گسترش یافت و براى اصالح وضع زندانها شروع به اقداماتى نمودفّعالّيت از کليسا
که خانم مارشال  هنگامى.  شدTrenton Reform school ترنتن ریفورمء دخترانهء مدرسهءهيأت عامله

رفت را در نيویورک بنياد نهاد و از عالقه الن به پيش YW CA  سازمان  Marshall O. Robertsرابرتز 
سازمان دیگرى . زنان باخبر شد از او دعوت بعمل آورد که سرپرستى امور روحانى آن سازمان را قبول کند

بود " هاى الکلی اّتحادیه طرفداران منع نوشابه"که عالقه و توّجه الن را جلب نمود و در آن به فّعالّيت پرداخت 
هاى آتشين ایراد  ر تندرستى فرد و جامعه سخنرانىآور الکل د الن در برابر هزاران نفر در باره اثرات زیان

  .  همين مطلب انتشار ميدادء هفتگي  در باره ميکرد و نشرّیه

نشين و کثيف نيویورک به کارهاى خيرّیه مشغول بود با خبرنگار جوانى به   فقيرءهنگاميکه الن در محّله
 Lyman Beecherرزاده ليمان بيچراین شخص پسر براد.  آشنا شدJoseph A. Beecherژوزف بيچر   نام

این .  بودHenry Ward Beecherهنرى وارد بيچر  و Harriet Beecher Stow پدر هانریت بيچراستو
با این ازدواج .  این دو با یکدیگر ازدواج کردند١٨٦٦مسيح در سال  آشنائى به ازدواج انجاميد و روز ميالد

اى پدرشاهى، و  بين خاندان بيچر، خانوادهClifton Springs ز نظرى که در نمازخانه کليفتن اسپرینگ اختالف
اّما ژوزف بر خالف ِهنرى، . الن تولر زنى آزاده و مّتکى به نفس آغاز شده بود به نحو بارزى آشکار گردید

عّلت ناسازگارى آن دو . ستود که مينمود تشویق ميکرد و اقداماتش را مى الن را در فّعالّيت هاى گوناگونى
هائى مانند تّعهد کامل و  نظریه. هاى متغایر نبود بلکه از آنجهت که هر دو شخصّيتى قوى داشتند قاد به فلسفهاعت

حرمان و ناکامى . ستود، پایه استوارى براى زندگى مشترکشان نبود احساسات زیاد که هر یک در دیگرى مى
  .تر ميساخت خيرّیه افروختهدر زندگى زناشوئى، آتش شور و اشتياق الن را براى انجام کارهاى 

ر مينمود اگر جمعى مشکالت دنيا را بشناسند و   بيست سالگى، الن آن ایمانى را که تصّوءسالهاى آخر دهه  در
عالقگى مردم و  تصميم به حّل آن گيرند، آنوقت همه چيز اصالح خواهد شد، از دست داده بود و متوّجه بى

هاى خود ادامه  با اینکه چون گذشته به فّعالّيت. ناپذیر عالم شده بود ى پایانها عدالتى ناتوانى خود براى ترميم بى
 بد بينى ءهاى او تًاثير واقعى بگذارد نداشت و از وراى عينک تيره تالش ميداد اّما دیگر آن اعتقادى را که در

تى را که با بعضى از با این حال اوقا. ميدانست ناپذیر  مشکالت زندگى خود را امکانحّل مسائل بشر و حّتى�
 ميرفت Thompsonالن اغلب شبها به دیدار خانم و آقاى تامپسون . بخشيد دوستانش ميگذراند به او آرامش مى

یکى از شبها که باز افکار گوناگون به . خانه آنها ميگذراند و ساعاتى را با گفتگو و یا شنيدن موسيقى در
روى نيمکت راحتى دراز کشيد و به اميد آنکه ذهنش آرام سراغش آمده بود آنقدر احساس خستگى نمود که 

دلش .  موسيقى که خانم تامپسون در پيانو مينواخت گوش فرا دادءشود چشمها را برهم نهاد و به قطعه
 آرام و مالیم اثرى قوى مثًال از باخ بنوازد تا عفریت شک و تردید را از ءميخواست که ميزبان بجاى آن قطعه

اش را از اعماق دلش بيرون کشد و او را به  اّما این آهنگى نبود که بتواند آشفتگى درونى. ددلش بيرون افکن
  .آرامش و درک حقيقت کشاند، و سرانجام به خواب رفت

به خواب رفتم و : "نویسد خاطرات مادر بزرگش را از زبان او نقل ميکند و مى دیگر دوروتى بيکر در اینجا بار
توانم توصيف  عظمت و ابّهت او را نمى. نى را ملبس به ردا و دستارى سفيد دیدمدرگوشه اطاق وجودى نورا

ميدانم آرزوى "نهایت آرام گفت  اى که چشمانم به او افتاد دستهایش را بسویم دراز کرد و با لحنى بى لحظه. کنم
. است ق نور شدهناگهان احساس کردم که اطاق غر"  من بيائى اکنون ميتوانى با  مرگ دارى اگر بخواهى هم

اختيار با تست با اینحال اگر : " بار دیگر به سخن آمد و گفت. چقدر دلم ميخواست  که برخيزم و همراهش بروم
روحم فریاد ". به ميل خود در اینجا بمانى به موهبتى عظيم خواهى رسيد و همه چيز برایت روشن خواهد شد

نورانى جميع آرزوهایم را نابود کرد و تسليم بياناتش شدم و برو، اّما فورًا شوق اطاعت این وجود  ميکشيد که 
آمدم و دیدم که خانم و آقاى تامپسون  ناگهان بيدار شدم و به خود. گرفت شادى و نشاط سراپاى وجودم را فرا

 پس از باز کردن چشمانم براى یک لحظه شبح تار آن حّتى�. هاى مرا تکان ميدهند نگران از وضع من شانه
احساس شادى عجيبى بمن دست داده بود و در عين حال از . رانى را دیدم و بالفاصله از نظر محو شدوجود نو

آنقدر پریشان حال بودم که نتوانستم غم آن جدائى را تحّمل . ناپدید شدن آن وجود نورانى افسرده و دلتنگ بودم
   ٢.نياورم کنم و فریاد بر

او کامًال بيدار شده بود . مپسون ميکوشيدند ضربان نبض الن را بيابندناپذیر خانم و آقاى تا در این لحظات پایان
توانست آنچه بر او گذشته بيان کند و ساکت روى نيمکت راحتى دراز  اّما آنچنان احساس ضعف مينمود که نمى

ن الن نميدانست آن شخص سفيد پوش کيست اّما او به الن وعده داده بود که همه چيز برایش روش. کشيده بود
  . خواهد شد و به او اطمينان بخشيد که به زندگى ادامه دهد



را پيمود در هر  هر راهى که ممکن بود او را به سوى حقيقت رهنمون شود. ماهها و سالها از این واقعه گذشت
 Christianدانش مسيحى  ءهاى افکار نوین، تئوسوفى، فرقه نهضت. جا به جستجو و تحقيق پرداخت

Science  یافت اّما هنگاميکه  در هر یک از آنها بصيرت جدیدى مى. د به عالم ارواح را مطالعه کردو اعتقا
  .است ميشد اعتراف ميکرد که همه چيز برایش روشن نشده کامًال به عقاید آنها آشنا

کم به این فکر افتاد که آیا خواب  الن کم. نزدیک به چهل سال از آن شب و از آن خوابى که دیده بود گذشت
در اثر . است ارزشى زندگى بوده حقيقتًا معنائى دارد یا آنکه حاصل آرزوهاى ناخودآگاهش و نظرش به بى وا

صميمّيت را از ریاکارى و  جوامع گوناگون به دست آورده بود ميتوانست صداقت و هائى که در تجربه
تفاوت  دى پوچ بکار ميرود، بىمتمایز سازد و نسبت به سخنان دلنشينى که اغلب براى پنهان ساختن عقای تظاهر
  .شده بود

آن شخص الن را به . اى از زندگى حضرت بهاءاهللا را از یک بازرگان فرش شنيد در آغاز این قرن الن شمه
خانمى آمریکائى که در نيویورک زندگى ميکرد معرفى نمود و خانم مزبور کتاب مناجاتى از حضرت بهاءاهللا 

اى  ا در کيفش گذاشت و مّدتى گذشت و یک بار به عّلت تصادف با درشکهرا به او هدیه کرد، الن  کتاب ر
الن که قادر به حرکت نبود و . پایش به سختى مجروح شد و ناچار چند هفته در بيمارستان بسترى گردید

بيمارستان اميدوار بود  نميتوانست کارى انجام دهد، بارها آن کتاب مناجات را مطالعه نمود و هنگام خروج از
  .است  چهل سال قبل حقيقت داشتهءافزود که آن وعده است، و هر روز بر اطمينانش مى که محبوب خود را یافته

اطاعت از فرمان آن وجود نورانى در آن شب، سرانجام او را به درک حقيقتى که به او وعده داده شده بود نائل 
 آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء ءه ترجمءابتدا با شرکت در جلسات امرى و سپس با مطالعه. گردانيد

 از ١٨٩٧الن بيچر اَولين لوح را در سال .  است یقين نمود حقيقتى که سالها در جستجویش بود اینک یافته
در یکى از الواح . حضرت عبدالبهاء دریافت نمود در طى سالهاى بعد ده لوح دیگر نيز به افتخار او نازل شد

از سرزنش و عيبجوئى عوام و از « :  حضرت عبدالبهاء به الن بيچر فرمودند که نازل شده١٩٠٣که در سال 
بدکارى نادانان محزون نشود و از بى اعتنائى غافلين به ظهور ملکوت الهى بر روى زمين آزرده خاطر 

 در طى عمر طوالنى خود الن بيچر با استقامت و اطمينان کامل به قدرت دیانت بهائى در استقرار. »نگردد
ملکوت الهى بروى زمين به خدمات خود ادامه داد و این همان هدفى است که الن تمام عمرش آگاهانه یا 

 قبل از آنکه شمایل حضرت عبدالبهاء را زیارت کند و در حّتى�. ناخودآگاه براى آن کوشيده و زحمت کشيده بود
آن شب هيکل . است ت عبدالبهاء بودهنهایت حيرت متوّجه شود آن وجود نورانى را که در رؤیا دیده بود حضر

پس از . مبارک به او وعده فرموده بودند که اگر بخواهد زنده بماند از موهبت بزرگى برخوردار خواهد شد
تشکيالت جوامع امرى محّلى . اقبال به امر، الن در سى سال آخر حيات خویش سفرهاى تبليغى بسيارى نمود

 کثيرى پيام اتحاد جهاني و تجدید حيات روحاني حضرت بهاءاهللا را بسيارى نقاط را سامان داد و به نفوس
بودند یکى از خدمات مشّخص او و یا شاید  شاید موهبتى که حضرت عبدالبهاء به آن اشاره فرموده.ابالغ نمود

  . او بودءخدمات گسترده

 آنکه او مثال زندگى  دیگر.  آنچه مسّلم است اینکه او قيام به خدمت کرد و خدماتش نتایجى مستقيم داشت
اش  عالوه برآن نوه. در این دو جنبه از خدمات تأیيدات عظيم او را مي توان یافت.بخش نفوس دیگر شد الهام

 چنان تربيت نمود که فردى مؤمن و بهائى ١٩١٢دوروتى بيکر را طبق دستور حضرت عبدالبهاء در سال 
ي که به ریاست محفل مّلى آمریکا انتخاب گردید خدمت دوروتى به عنوان اولين خانم. ثابت قدم و ممتازى شد

افتخار و . امراهللا او را به این مقام مفتخر فرمودند دوروتى یکى از ایادیان امر است که حضرت ولّى.  نمود 
است و ميتوان گفت که الن با تربيت روحانى دوروتى  مسئوليتى که در تاریخ امر فقط نصيب هشت زن شده

 حضرت ولّى ءکه به فرموده" خدماتى درخشان و طوالنى. "خدمت را در او بوجود آوردنخستين انگيزه 
  ٣."موجب توسعه و اشاعه امر در واپسين سالهاى عصر رسولی و آغاز عصر تکوین شد"امراهللا 

                      



  فصل دّوم 
  

دوروتى در آنجا به دبستان و  در نيوجرزى زندگى ميکردند و Mapelwoodِپل وود  ِمى خانواده بيچر در
 ءدبيرستان رفت ولی هنگاميکه شانزده ساله شد پدرش را قانع نمود که سال آخر دبيرستان را در مدرسه

در این   .بگذراند  ،  که مخصوص خانمهاى جوان بودNorthfield Seminaryسمينرى  نورت فيلد مشهور
آموختند  آموزان مى دارى را نيز به دانش ائى و فن خانهدبيرستان عالوه بر دروس متداول آن زمان، آداب پذیر

و ِهنرى مایل بود که دخترش عالوه بر تحصيل علم با این فنون نيز آشنا شود زیرا از همانوقت احساس کرده 
اش قرار دهد ندارد و این احساس سالها بعد از  دارى را محور زندگى اى به اینکه خانه بود که دوروتى عالقه

غذا  آموز بایستى به نوبت سرميز  از همان زمان که در آن مدرسه، دختران دانشحّتى�. وروتى تأیيد شدازدواج د
.  پذیرائى را بياموزند، دوروتى به آموختن دروس علمى عالقه نشان ميدادءخدمت کنند تا رموز آداب پيچيده

ار ميکرد تا آنوقت به هيچ سختگير بود که افتخ  خانمى عبوس و Lady macدبير انگليسى آنها خانم مك
طبق . اى ترتيب داد آموزان مسابقه در اواسط سال، یکروز براى دانش. آموزى نمره عالی نداده است دانش

ّرات مسابقه را  حاليکه قدم ميزد مقر دستور او، دختران به ترتيب جلوى دیوار اطاق کالس ایستادند و در
مهّم نيست که . درپى و بدون غلط بخواند هشت مصرع شعر را پىآموزى باید  دانش  هر« .برایشان توضيح  داد

آموز دیگر  نشيند و نوبت به دانش دخترى نتوانست مى هر. مایه باشد وزین یا بى. شعر با قافيه و یا بى قافيه باشد
". حاال شروع کنيد: "پس از این توضيح، روبروى دختران در ردیف اّول کالس نشست و گفت» .ميرسد

که نزدیک اّول خط ایستاده بود خوشحال بود از اینکه ميتواند اشعارى که تا آنوقت خوانده نشده بود دوروتى 
آموزان به عّلت اشتباهى که کرده و یا نتوانسته بودند  بخواند وقتى براى بار دّوم نوبت او رسيد نيمى از دانش

خود  ل از آنکه نوبت او رسد در مغزقب. هشت مصرع را بدون غلط بخوانند از صف خارج شده و نشسته بودند
در دور . آمد مرور مينمود و در ذهنش بر روى آنچه خوانده شده بود قلم ميکشيد اشعارى را که به یادش مى

در دور پنجم فقط دو .  قوى و حضور ذهن الزم بودءحاال دیگر حافظه. آموز مانده بودند چهارم فقط چهار دانش
نوبت به دختر که رسيد کار خود را به خوبى انجام داد و . دوروتى و دخترى دیگر. آموز باقى مانده بودند دانش

باز نوبت دختر بود . اعتماد به نفس او خللی در تصميم دوروتى وارد نساخت و نوبت او هم به خوبى گذشت
بت حاال نو. همه دختران ساکت در انتظار شنيدن یک اشتباه کوچک بودند اّما آنهم به خوبى برگزار شد

دختر . دوروتى بود چيزى نمانده بود که زبانش به لکنت افتد اّما توانست بموقع بر تزلزل خود مسّلط شود
زده از اینکه اشتباه دوروتى اميد او را به برنده شدن زیادتر نموده بود شروع به خواندن قطعه شعرى  هيجان

زده از  دختر وحشت» . خوانده شده استاین شعر قبًال«نمود اّما بالفاصله دبير او را متوقف کرد و گفت 
خانم دبير با سر اشاره کوتاهى به . اش یارى نکرد اشتباهش کوشيد شعر دیگرى بخواند اّما دیگر حافظه

آموزان  همه دانش. توانست شعر دیگرى بخواند دو حریف با هم برابر ميشدند اگر او هم نمى. دوروتى نمود
دوروتى شروع به خواندن . در سکوت کاملی که حکمفرما شده بود. ودند آن دختر به او چشم دوخته بحّتى�

خانم دبير که هميشه صاف و .  بود نمودCanterbury Tales داستانهاى کانتربرىءقطعه شعرى که مقدمه
 پنجره تکيه کرد و از پشت عينکى که با روبان ءراست راه ميرفت گوئى اکنون دچار رخوت شده به آستانه

ن آویخته بود به تماشاى بيرون پرداخت و با دّقت کلمات شعر زیبائى را که دوروتى با زیر و بم سياه به گرد
قدرت بيان دوروتى که سالها بعد بسيارى از نفوس را تحت تًاثير قرار . دادن به صدایش ميخواند گوش ميکرد

 خود را ٢٠ ءر آن سال اّولين نمرهداد در آنروز الاقل در وجود یکنفر تًاثير نمود و آن دبير انگليسى بود که د
 مسير جدیدى را  Northfieldنورت فيلد  ءهنرى اميدوار بود که دخترش پس از پایان تحصيل در مدرسه. داد

  .در زندگى انتخاب کند اّما مسير جدید دوروتى طبق انتظار پدرش نبود

مراقب   مادرش کمک ميکرد اّما ِهنرى کهپرداخت و به پيش به کارهاى خانه مى آغاز تابستان با آنکه بيش از در 
و با آنکه پس از صرف غذا در . راند اى بر زبان نمى رفتار او بود ميدید که در سر ميز شام ساکت است و کلمه

یک بار ِهنرى از همسرش عّلت آنرا . حواسش جاى دیگر است آورى ظروف به خدمتکار کمک ميکند اّما جمع
هائى که به پدر و  اّما دوروتى در نامه. بسته باشد ت دوروتى به جوانى دلجویا شد و پرسيد آیا ممکن اس

الجرم ِهنرى خود را قانع ساخت . اى به داشتن روابط عاشقانه با پسرى را ننموده بود مادرش ميفرستاد اشاره
به که این تغيير حالت دخترش منوط به سن و سال اوست که اکنون دوران نوجوانى را پشت سر گذاشته و 

  . است  بلوغ وارد شدهءمرحله

چند روز بعد هنگام پائين آمدن از پلکان نگاهش به دوروتى افتاد که کنار در ورودى ایستاه و کاله او را در 
 نورت فيلد کارى را که ما ءبينم مدرسه خوشحالم که مى: "از دیدن دخترش لبخندى زد و گفت. دست دارد

دوروتى خوشحال از خشنودى پدر تبّسمى کرد و ." است م دادهنتوانستيم انجام دهيم، براى تو انجا



به دفتر  ميخواستم اجازه دهيد یک روز همراه شما". "البته دخترم" "ميتوانم از شما تقاضائى کنم؟" :پرسيد
 به ِهنرى". ام بينم آنجا چه خبر است من فقط یکى دو بار آنهم چند دقيقه با مادر به آنجا آمده وکالت شما بيایم به
عقب برده  به این دختر جوان با پوششى به رنگ مرمر سفيد و گيسوان پرشکن که آنرا به. دخترش نگاه کرد

، نگاه پر تمّناى زمان کودکى او را به یاد ميآورد که براى همه  اش کودکانه نبود اّما نگاهش دیگر چهره. بود
ِهنرى از شنيدن تقاضاى دخترش که . يدانستساز جميع نيازهاى خود م چيز به وى روى ميآورد و او را چاره

آیا واقعًا دلت ميخواهد به آنجا بيائى؟ آخر  " : کودکى او را در ذهنش تجدید کرده بود متًاثر شد و پرسيدءخاطره
پدر ". "نميدانم در تمام روز در آنجا چه خواهى کرد. دفتر وکالت جائى نيست که دختر جوان را سرگرم کند

آمد که کسى کار  هاى شما بدش نمى ميتوانم خود را سرگرم کنم قبًال یکى از منشى. باشيدنگران این موضع ن
گذشته از اینها ميخواهم به . یا شاید خود شما هم مرا براى کارى الزم داشته باشيد. کوچکى برایش انجام دهد

روزى  وقتى که دوروتى از شبانهدر سال اخير پدر و دختر به ندرت با هم بودند ." چه کار ميکنيد بينم واقعًا شما
آمد تقریبًا تمام وقتش صرف آماده کردن کارها براى بازگشت به دبيرستان بود و مادرش بهتر  به خانه مى

اکنون که دوروتى در . در آن سال ها واقعًا براى ِهنرى جاى دوروتى خالی بود. ميتوانست به او کمک کند
 ميدید اّما در فکرش به همان کودکى که همه چيز را از او برابرش ایستاده بود چشمانش زن جوانى را

چطور است . دوروتى کارها را طورى ترتيب ميدهيم که بعد از این بيشتر با هم باشيم. "ميخواست نگاه ميکرد
مادرت آنجا را دوست دارد و منهم چند روز .  برویم Budd Lake باد ءهفته طوالنى به کنار دریاچه یک آخر

عالی است با این حال اجازه دهيد یک روز را در دفتر شما ." "اى نخواهم داشت يکنم و مشغلهاستراحت م
اّما در کنار دریاچه نه یک روز بلکه سه روز با هم خواهيم  " .ِهنرى از پافشارى دختر به خنده افتاد." بگذرانم

گویم،  ى نباشد آنرا برایتان نمىميدانيد تا موضوع مهّم. این را ميدانم اّما موضوع دیگرى نيز هست". "بود
 نورت فيلد نمرات ءميدانيد در مدرسه: "و دوروتى ادامه داد. پدر با تکان سر تصدیق کرد" قبول دارید؟

اى باهوشم اّما ميدانيد  وقتى در دبيرستان اینجا نمره خوب ميگرفتم فکر ميکردم تا اندازه. دروسم خوب بود
التحصيلی تو به وجودت افتخار  يدانم ، من و مادرت در جشن فارغم". "دروس نورت فيلد خيلی سخت بود

الّتحصيل شوم بيشتر بوجودم   حقوق فارغءدانشکده  اّما من دلم ميخواهد وقتى از " : دوروتى گفت ."ميکردیم
او آرزو داشت که پسرش رشته . از شنيدن این جمله ِهنرى جا خورد و روى تاب ایوان نشست". افتخار کنيد

دخترم البّته تو خيلی با . "اّما تحصيل این رشته براى دوروتى موضوع دیگرى بود.  را انتخاب کندحقوق
دوروتى کنار پدر نشست و بازوى او را گرفت و ميخواست از موافقت "  ...هوشى و ميتوانى وکيل خوبى شوى

انتخاب این رشته آیا تو همان پرسم با  اّما از خودم مى. " ِهنرى او را متوّقف ساختءپدر تشکر کند که جمله
  ."زن ظریف و لطيف و زیبا باقى خواهى ماند

ام هم  اید که از وقتى از نورت فيلد آمده البّته البد متوّجه شده: "دوروتى که ارتباطى بين این دو نميدید گفت
  ."این هر دو با همند. درس ميخوانم و هم در خانه بهتر کار ميکنم

." روزى بودن کامًال متفاوت است اّما وکيل بودن با شاگرد ممتاز در مدرسه شبانه. ممکن است اینطور باشد"
 حقوق به خاطرش ميآورد و سخنانش را با ءبنظر ميرسيد که سخنان ِهنرى دوران کارآموزى او را در رشته

راد همان فصاحت و بالغتى که در دوره کارآموزى، آموخته و در دادگاه براى احقاق حق بکار ميبرد، ای
بود و از شنيدن سخنان خود  ميکرد و در این ميان موضوع هوش و استعداد و تحصيل دخترش را از یاد برده

تو نسبت  به درد و رنج دیگران بسيار حّساسى، . دخترم، از آنچه برایت روى خواهد داد نگرانم. "لّذت ميبرد
عاطفه  بود و یا موجودى سنگدل و بىبا انتخاب این رشته تو یا هميشه شریک درد و رنج دیگران خواهى 

  ." مالحت و فریبندگى تو از بين خواهد رفت. توانم تحّمل کنم که تو یا این و یا آن شوى خواهى شد و من نمى

دوروتى کوشيد به چشمان  پدر . ِهنرى از جا برخاست و به دخترش که هنوز روى تاب نشسته بود نگریست
نچه ميگوید اعتقاد دارد اّما ِهنرى طورى ایستاده بود که روشنى بامدادى از نگاه کند و بپرسد آیا واقعًا به آ

 سقف ایوان مانع تابش ءسرش را باال کرد که سایه. تابيد و صورت و چشمانش در تاریکى بود سرش مى پشت
هاى صاف  حاليکه متوّجه خطوط زیر صورت پدرش نزدیک به شقيقه  صبحگاهى شود و درءنور خيره کننده

اگر اآلن متوّجه . کن ام خوب فکر  آنچه گفتهءدر باره: "بود ِهنرى خم شد و پيشانى او را بوسيد و گفت شدهاو 
  ." اى که حّق بامن است، شاید تجربّيات آینده در زندگى ترا متوّجه خواهد کرد نشده

کنار دیوار آجرى به سوى از پلکان ایوان پائين رفت و با گامهاى بلند از . دوروتى با نگاه پدرش را دنبال کرد
آن شب . چشمانش را بر هم گذاشت و به فکر فرو رفت. دوروتى همانجا روى تاب نشست. خيابان به راه افتاد

اش تحقق نيابد  است و با خود گفت تا هدف اّول زندگى دوروتى به پدرش اظهار داشت که نظر او را پذیرفته
  .   را دوست داشته باشد به فکر آرزوى دیگر نخواهد افتادیعنى زنى نشود که مردى مانند پدرش بتواند او



  فصل سّوم 
  

   در هاميلتون، کاناداRoyal Connaught هتل رویال کنات ١٩١٧ دسامبر ٩

  اى از مادر بيچر به دوروتى  نامه

 به فکر اى؟ یا آنقدر مشغولی که  قلبت جائى برایم گذاشتهء عزیز و نازنينم،  آیا در این روزها در گوشهءنوه
اّما در این مّدت منهم خيلی گرفتار .  رفتى، دو نامه برایت نوشتمMontclairمونت ِکِلر   از وقتى به. من نيستى

بودم و چون فکر ميکردم از طریق مادرت از حالم باخبرى، دیگر ارزشى نداشت جداگانه برایت نامه بنویسم 
 Carreاى از خانم کاره  شاید هم وصول نامه. افتادم شماها خيلی دور هستم به این فکر ءو امشب که از همه

به . ام انداخت و همانطور که خودت ميدانى تو برایم جزء مهّمى از این خانواده هستى عزیز، مرا به یاد خانواده
  .این جهت است که برایت نامه مينویسم و این پيام قلبى کسى است که عميقانه ترا دوست دارد

. است اى بسيار عالی بوده  مالقات افراد مختلف از قشرهاى متفاوت اجتماع برایم تجربهاین سرزمين بيگانه، در
چينى  ام که از خرمن دانش آنها خوشه بعضى از روشنفکران را مالقات کرده. خوشحالم از کارم راضى و

 جمع آثيري را جلب ام البّته نميتوانم جزئّيات را در این نامه بنویسم اّما خوشحالم که صحبت هایم توجه نموده
ام که به آنها بفهمانم  خود را بشناسند و بدانند که وجودشان نيازمند بصيرت روحانى  آرده  واین قدرت را یافته

ام هميشه آرزویم این بود که کتاب مقّدس را براى مسيحيان  از وقتيکه شروع به تبليغ کرده. عميقي مي باشد
موّفقّيت عجيبى داشتم و تقریبًا هر شب در سالنهاى مختلف شهر صحبت دو هفته در لندن اونتاریو . توضيح دهم

گمان ميکنم که قبًال . گفتم  حاضرین عضو کليساها بودند و براى آنها از انجيل مىءجالب آنکه تقریبًا همه. کردم
  .آماده این کار نبودم

اگر . ى و غذاى عالی بودصفائى اقامت کردم که جایش راحت، اطاقش گرم، داراى حّمام خصوص در هتل با
براى تشکيل جلسات چند جاى دیگر . بيشتر در آنجا ميماندم) روزانه چهار دالرونيم.(قيمتش انقدر گران نبود

نيست که بيش از  پردازد روا  مى ٢ May Maxwellماکسول  اّما چون مخارج مرا خانم مى. اند را پيشنهاد کرده
. شهر در هتل نبودم اّما در این دو. به شيکاگو و دیترویت هم فرستاداین در یک شهر بمانم خانم ماکسول مرا 

این دختر درسش را .  ثروتمندى اقامت کردم که دخترى به سن و سال تو دارندء خانوادهءدر شيکاگو در خانه
تر در این سفر چند دخ. تمام کرده اّما تصميم گرفته به کالج باز گردد و رشته خدمات اجتماعى را تحصيل کند

اند اینها از تفریح و  اکنون مشغول خدمت  خدمت به دیگرانند یا اینکه همءام که آماده را شناخته  روشنفکر دیگر
شناسم که   مرّفه را مىءیک خانواده. اند پوشيده و به کارهاى مثبت و خيرّیه روى آورده  خوشگذرانى چشم

  .اند المنفعه پرداخته شيده و به کارهاى عامسه دختران این خانواده از ثروت و لّذات زندگى چشم پو هر

دوروتى، چه موهبتى براى انسان که متوّجه حضور خدا باشد و بتواند نابينایان را به سوى روشنائى راهنمائى 
سازد بلکه بر  این حقائق هرگز انسان را نوميد و دلسرد نمى. بازد همه چيز در برابر حقائق ابدى رنگ مى. کند

ميدانم که . امور دنيا در مقابل چشمانم چه پوچ و توخالی و زودگذر بنظر ميرسند. افزاید  مىشکوه و جالل او
عزیزم، حّق با . ، حاال که مادر بزرگ پير شده و آماده رفتن به عالم دیگر است اینطور ميگوید تو خواهى گفت

ولی تو زندگى را در پيش . بينم بهتوانم  موقعّيتى هستم که همه چيز را آنگونه که هست مى اّما من در. تو است
با مردم دنيا بياميز و شریک غم و شادى و عالقه و کار آنها شو . روى دارى و نباید آنرا بيهوده از دست دهى

بهتر Old world " کهنه رباط"اّما عزیز دلم، هميشه از درون وجودت تابناک باش و بکوش تا این دنياى 
.  روح را به سوى خدا متوّجه سازءنت ميتابد بهتر بشناسى و هميشه دیدهو مشتاق باش نورى که از درو. شود

. فقط اوست که ميتواند ترا در همه چيز بصيرت بخشد و هنگام ناکامى ترا آرامش دهد. او تنها منجى عالم است
ر د. ات زندگى قدم ميگذارى آن قدم را براى نزدیک شدن بيشتر به مردم دنيا بردار وقتى در قلمرو لّذ

فراموش مکن که خداوند مرکز ميثاق خود را که . هميشه خوشحال باش. نابود نميشوى و صورت در آن محو این
اي واالتر از آن است آه . است  حضرت عبدالبهاء است تعيين فرموده و او ترا دختر عزیز خود خوانده

                                                 
گرامى حضرت امة البهاء روحيه خانم مبّلغ ممتاز امراهللا، از اّولين زائرین آمریکائى  مادر ماکسول، مى خانم ٢

او . اروپا تشکيل داد  امر را در�نخستين جامعه عّکا مشّرف شده و در البهاءاست که به زیارت حضرت عبد
روى  ) آرژانتين(آیرس  صعودشان در شهر بوئنوس . شدMontrealاّولين بهائى است که ساکن شهر مونترال 

  .امراهللا لقب شهيد به او عنایت فرمودند داد و حضرت وّلى



پيوندد و حال آنکه این هيچ  خدا مىآن ابدى است و ترا به . بزرگترین تاجدار این عالم ترا دختر خود بخواند 
  ".قدرتى ندارد که ترا همراهى کند، روح ترا دوست داشته باشد و یا موجب رضایت خاطرت شود

 شبانه روزى چنان غرق خواندن نامه بود که متوّجه باز شدن در و ورود ءدوروتى در اطاق مدرسه
کارول تو مرا " "دوروتى نامه از کيست؟". اطاق خود نشد و از شنيدن صداى ریز او یکه خورد  دخترهم
کارول کتابهائى را که در دست داشت روى ." متأّسفم معلوم ميشود خيلی حواست به نامه بوده." "ترساندى

وقتى اینطور . "حاليکه سنجاق از گيسوانش برميداشت، روبروى دوروتى ایستاد تخت خوابش انداخت و در
دوروتى احساس کرد که خون به ."  که مردم را هيپنوتيزم ميکنىحواست را جمع ميکنى یاد وقتى ميافتم

 او  Montclair Normal School مونت کِلرءمدرسه  تحصيلی درءاز آغاز دوره. است  صورتش دویده
لوحى و  گروهى از دوستانش براى سرگرمى و تفریح، دختران شبانه روزى را هيپنوتيزم ميکردند و ساده و

  . بود  بيشترى به این کار دادهء جاذبهاش اطاقى زودباورى هم

" هيپنوتيزم"هاى تفریحى نبود، دوروتى و دوستانش با این بازى  از آنجا که در این کالج تربيت معّلم برنامه
ها پس از پایان برنامه رقص یا تفریح دیگرى که  معموًال شنبه شب. دختران سال اّول کالج را سرگرم ميکردند

آن سال، پس از پایان امتحانات فصل . ختران در اطاق دوروتى و کارول جمع ميشدندمدرسه ترتيب ميداد، د
بينى و   کفءدختران روى زمين حلقه ميزدند و آنچه در باره. پائيز تعداد جمعّيت بيش از معمول بود

حر و  ِسءو هر چه بيشتر از شب ميگذشت بيشتر در باره. شناسى ميدانستند، براى یکدیگر شرح ميدادند طالع
سازى کنند  جادو و علوم ماوراء طبيعى و احضار ارواح صحبت ميکردند دخترانى که بهتر ميتوانستند صحنه

از شنيدن داستانهاى عجيب و وحشتناک جيغ ميکشيدند و صورتهاى خود را در بالشهائى که همراه آورده بودند 
 شّدت وحشت َنَفس َنَفس ميزدند و از شنيدن  در فاصله نقل دو داستان، بعضى از آنها ازحّتى�. پنهان ميکردند

خبر از  خش و خش یک شاخه خشک، و یا دیدن سایه آن به روى دیوار و یا شنيدن صداى کفش دخترى که بى
  .  آنچه در این اطاق ميگذشت و به حّمام ميرفت ، جيغ آنها بيشتر ميشد

ه سکوت کرد و با صداى آهسته گفت یک شب وقتى وحشت دختران به اوج رسيد، دوروتى آنها را وادار ب
حکایت آن شب هم . ميخواهد حکایتى را که تا آنوقت هيچکس نشنيده و فقط او شنيده بود براى دیگران بگوید

ستان دختران از شدت ترس مانند بچه ميمونى که  پس از پایان دا.  هيپنوتيزم بودءمانند سایر شبها در باره
اّما آنها که شهامت بيشترى داشتند و در برابر ترس . غل هم فرو رفتندچسباند در ب خودش را به مادرش مى

مقاومت کرده بودند، از دوروتى به جاى حرف، دليل و مدرک خواستند که عمًال این قدرت را به آنها نشان 
 چه باید ها البته اغلب دختران دوستان او بودند که قبًال با یکدیگر تبانى کرده و ميدانستند که طبق اشاره. دهد
نه، از . دوروتى با لحنى آرام و قاطع توضيح داد که صالح نميداند هيپنوتيزم را در اینجا اجرا کند. کرد
جهت که قادر به آن نبود بلکه به این دليل که موقعّيت مناسب براى این کار نبود و افزود که هيپنوتيزم مانند  این

و این .  گيرد تا انرژى الزم براى این کار بتواند توليد شوددیگر باید در محيطى مشّخص و آرام انجام هر هنر
دخترانى که با نظر او . هاى طبيعى مناسب اجراى این کار نيست هيجان دختران براى دانستن پدیده شور و

چه اندازه گفتار او حقيقت دارد، موافقت کردند که حالت عادى را  موافق بودند و یا آنها که اطمينان نداشتند تا
بخش که سخنانش را قابل قبول و  دوروتى با لحنى آرام و اطمينان. راعات کنند و آماده براى اجراى آن باشندم

ها را گوشزد  این روش یک از هاى گوناگون هيپنوتيزم را شرح داد و خطرات هر باورکردنى جلوه ميداد، روش
بينند به کسى ابراز نکنند  شود و هر چه مىاى از آنچه در آن شب گفته مي نمود و از دختران قول گرفت که کلمه

براى حفظ افراد : " ها خطابه ایراد مينمود و او ناخودآگاه آموخته بود گفت  پدرش که در دادگاهءسپس به شيوه
آیا داوطلبى براى این کار "پس از سلب مسؤولّيت از خود پرسيد، ." بيگناه خطرات این کار تذکر داده شد

آمد سایرین دست باال برد و چون با نگاه خيره دوروتى  وارد کالج براى خوش تازهیکى از دختران " هست؟
دوروتى با دّقت به . شده بود برد و خواست دستش را پائين آورد ولی دیگر دیر مواجه شد به حماقت خود پى

 پدر ء بارهاى از او خواست که به چند سؤال عادى مثًال در صورت او نگاه کرد و پس از سکوت ناراحت کننده
 ءباره و مادرش و شهرى که در آن زندگى کرده است جواب دهد و در ميان پرسشها چنان ماهرانه سؤاالتى در

  . ثبات عاطفى او گنجاند که تا وقتى خواست جواب دهد متوّجه آنها نشد

ست و یا اگر مسائل اجتماعى در ميان است که گفتنش در بين جمع ناراحت کننده ا: "دوروتى به دختر گفت
اعتماد به نفس نداشتن به اینگونه مسائل در وقت هيپنوتيزم خصوصًا وقتى در بين دوستان انجام گيرد حائز 

اى در دام افتاده با حرکات تند  این تذّکرات داوطلب جوان را مضطرب نمود و چون پرنده". اهمّيت است
تردیدى که دوروتى با سخنانش در شک و . انداخت نگاهش را از صورت دخترى به صورت دختر دیگرى مى

  .  بود بوجود آورده بود او را سخت ناراحت کرده او



این نيست که   افشاء مطالب شخصى و محرمانه باید بگویم منظورءاّما در باره. دوروتى به گفتار خود ادامه داد
ه مایل به افشاء آن نيستند اّما اند ک بگویم همه فطرتًا آدمهاى خوبى نيستند و یا اینکه در زندگى تجربّياتى داشته

  .وقتى شخصى هيپنوتيزم شد هيچ راهى نيست که بتواند اسرار خود را بروز ندهد

اش چشمان او را پوشانيده بود دوروتى دلش به  ّت ناراحتى منقبض شده و ابروان پائين افتاده لبان دختر از شد
 آنها را از کنار مادرشان که  Buddباد زدیک دریاچهاى ن خرگوشهایى افتاد که گربه  به یاد بچه. حال او سوخت

چکان آنها را  دوروتى پس از یافتن آنها کوشيده بود که با قطره. اى پنهان شده بودند بيرون کشيده بود درون النه
 تغذیه کند اّما همه، جز یکى با لبانى بهم فشرده مانند این دختر داوطلب حاضر به تغذیه نبودند و فقط همان یکى

  . زنده ماند

دوروتى ميخواست به این بازى خاتمه دهد و آنرا به شب دیگرى موکول کند و بيش از این دختر جوان را رنج 
بهتر است صبر کنم "ندهد که از تصميمش منصرف شود و دخترک که شور و هيجانش فرو نشسته بود گفت، 

  ." را قبول کنمشاید دفعه دیگر این کار. تا الاقل یک نفر دیگر هيپنوتيزم شود

اراده جلوه دهد و ضمنًا مایل نبود کسى  نظر نداشت که او را در برابر دیگران دخترى ترسو و بى دوروتى در
لوح  ساده همه خوشحال بودند که آن دختر. توانست وانمود کند که هيپنوتيزم شده تفریحشان را برهم زند که نمى

ه رفتارش با آن دختر منصفانه نبود احساس ناراحتى ميکرد از تصميم خود منصرف شده اّما دوروتى از اینک
مطمئن بود  حاال .کند و داوطلب واجد شرائطى براى تفریح آن شب بيابد ميکوشيد این احساس را از خود دور و

ناراحت بنظر  حال و  دختران آشفته. گذشت اى چند دقيقه. وارد کسى داوطلب نخواهد شد  که از دختران تازه
  .  شد تا آنکه یکى از دوستان صميمى دوروتى داوطلب این کارميآمدند 

و در سکوت محض حاضران،  . دوروتى چشمانش را بست و بنظر ميرسيد که افکارش را متمرکز ميسازد
و در همانحال که دختران نميدانستند چه خواهد شد دوروتى چشمانش را باز کرد و به شمعى که . آرام نشست

دختر داوطلب به . کارول از دیدن نگاه دوروتى نفسش در سينه حبس شد. بود خيره شددر وسط حلقه دختران 
شده  "هيپنوتيزم"دوروتى سؤال مينمود و دختر . طبق قرار قبلی کلمات یک نواخت دورتى را تکرار کرد

رول جوابهائى که ارتباطى با مسائل عادى شبانه روزى نداشت ميداد و حيرت دختران بویژه افرادى چون کا
جریان  انگيخت و آن گروه دخترانى که از نمایش است برمى حقيقت ساختگى و را که نميدانستند همه اینها در

  .بردند  دیگران لّذت مىءزده  ساده و هيجانء قيافهءمشاهده خبر بودند از اوضاع با

بيرون آمده است را آن " هيپنوتيزم" آن بود که دوستش از ءاى که معموًال دوروتى به کار ميبرد که نشانه نقشه
تو هنوز خوابى اّما وقتى بگویم بيدار شو چشمانت را باز ميکنى احساس مينمائى : "شب نيز به کار برد و گفت

حرکت نشسته  اّما دختر بى." حاال بيدار شو. ماند هيچ چيز از آنچه گذشت به یادت نمى اى و اى یافته نيروى تازه
اى ندید، با ناراحتى ظاهرى به قدم  از جمله را تکرار کرد و چون نتيجهو چشمانش را بسته بود، دوروتى ب

بودند به دوروتى التماس کردند کارى کند که دختر   کارول و دیگران که به هيجان آمده. زدن در اطاق پرداخت
ه کنند ّت اضطراب ميخواستند به مدیره شبانه روزى مراجع سرانجام هنگاميکه از شد. از هيپنوتيز بيرون آید
  . هيپنوتيزم رها نمودء جادوئى را بکار برد و دختر بيچاره را غلبهءناگهان دوروتى جمله

العاده خسته نموده و خود را به روى تخت  که به کاربردن انرژى زیاد او را فوق دوروتى چنين وانمود کرد
صدا از اطاق  بى  رفته است وشناختند گمان کردند به خواب عميقى فرو انداخت و دخترانى که زیاد او را نمى

.  خوابيدن نمودءاطاقى خود را از خواب بيدار نکند خود را آماده خارج شدند و کارول آهسته بطوریکه هم
  .دوروتى خشنود از موفّقّيت آن شب به خواب رفت

 دیگر اّما اکنون که صفحات نامه مادربزرگش را که هنوز نخوانده بود در دست داشت به فکر آن شب و شبهاى
یا فرصتى براى نمایاندن استعدادها  و ضرر هاى بى ها و سرگرمى دیگر آن شبها در نظرش شبهاى شيطنت. افتاد

ت وحشت کارول را  حاال هر تصویرى که از ذهنش ميگذشت شّد. مونت کِلر نبود  ءمدرسه ها در و ذوق و قریحه
تى طوالنى از ابراز حقيقت  چه بيرحمانه مّددر چشمان سياهش چه اضطرابى ميدید و او . بيشتر نشان ميداد
دوروتى به آنچه در آن شبهاى پرجنجال توّجه نکرده بود اکنون به وضوح ميدید و .  بود خوددارى کرده

دستهاى کوتاه کارول و کف دست گرد و صورتى رنگش را ميدید که از شّدت ترس محکم روتختى را گرفته و 
زده  شده بروى علفهاى پرچين پرپر که مست از توتهاى تخمير" ه سرخسين" شبيه دو. قادر به حرکت نبود
  .  بگریزند کمين آنها بود اى که در نميتوانستند از گربه



 گيسوانش ءدوروتى به کارول که پشتش به او بود با حالتى پشيمان خيره شده بود و کارول همچنان در باره
به باالى " سينه سرخ"ا با همان دستهاى شبيه اى روشن خود ر صحبت ميکرد و ضمن صحبت موهاى قهوه

آنوقت دستى به دامنش کشيد و مجددًا . سر ميبرد و با آنکه چند بار کوشيد نتوانست آنرا به دلخواه خود بياراید
نوع دیگرى را آزمایش کرد و به دوروتى گفت چطور است اگر اینطور موهایم را درست کنم؟ و باز گيسوان 

. توّجه به سکوت دوروتى همچنان به حرف زدن ادامه داد اق سر به پشت گردن برد و بىرا تاب داده با سنج
معموًال دوروتى به ندرت ساکت ميماند و به همه چيز . سپس از آئينه رو برگردانيد و منتظر نظر دوروتى شد

. خوب. " بودرنگ و آرایش گيسوانش شبيه دختر شيرفروش شده اى صورتى کارول با گونه. عالقه نشان ميداد
دوروتى نگاه خود را از کارول به صفحات نامه مادربزرگش که روى تخت پراکنده شده " بگو به بينم چطورم؟

فکر دوروتى متوّجه آن نامه . مادربزرگ پشت و روى شش صفحه کاغذ براى او نامه نوشته بود. بود افکند
لحن بى تفاوت و آرام دوروتى کارول را به حيرت ". چيز اشتباه ميکنم  همهءبنظرم در باره: "بود و آهسته گفت

چه گفتى؟ "مند بيند و پرسيد   چيز عالقه او عادت داشت که دوروتى را به همه. انداخت و کمى هراسان شد
در هرحال تو که احتياج ندارى آرایش موهایت را تغيير دهى چون الاقل . منظور من آرایش موهایم بود
  ".ل هستى؟محبوب بيشتر شاگردان سال اّو

در حقيقت آنرا شنيده بود اّما در حالتى که داشت متوّجه .  آخر کارول را نشنيدءمثل این بود که دوروتى جمله
 مادر بزرگ را از روى تخت جمع کرد ءصفحات پراکنده شده نامه. نبود که مخاطب این جمله آئينه نبوده است

پالتویى از پشم شتر که به ".  و قبل از شام برميگردمکارول من به کتابخانه ميروم: "و مرتب نمود سپس گفت
ناگهان بنظرش احمقانه . نظر مادرش شيک و با دوام بود و با سليقه خودش آنرا گشادتر کرده بود به تن کرد

آمد که چقدر وقت صرف کرده و گشته بود تا این پالتو را پيدا کند در صورتيکه اّولين پالتوئى که دیده بود نيز 
پولی که بيهوده خرج کرده و هرکار سبک  بنظرش ميرسيد که اکنون هر. کرد ن اندازه او را گرم مىبه همي
در . آزرد حال تشخيص دقيق بين مناسب و نامناسب او را مى. اند خيره شده اى که انجام داده به او سرانه

و یا    فکرءان ندارد که در بارهصورتيکه این موضوع قبًال برایش کامًال روشن بود اّما اکنون بنظر ميرسيد امک
این انصاف  آیا. و یا احساس رضایت خاطر است بتواند قضاوت کند  آن که کيفرءعملی قبل از حصول نتيجه

احساس گناه کند از اینکه چند شب خوشى را با دختران دیگر گذرانيده و کوشيده بود که  است که او اینطور
  مشرب باشد؟  جمع خوش در

 خوابگاه، دوروتى به صفحات تا شده نامه که در جيب پالتو گذاشته بود دست  طبقه اختمان دودر بيرون از س
حالت دخترى را داشت که براى بررسى مدرسه آمده . جلو در ورودى ایستاده و به چپ و راست نگریست. زد

س که آن مدرسه جاى  تحصيلی به دنبال یافتن نشانى نامحسوءماهه  ششءدوره که در پایان هر از جمله دخترانى
اّما معموًال به اّتفاق .  نوینى در زندگى آنهاست، به آنجا ميآیندءمناسبى براى تحّقق یک هدف و آغاز مرحله

. اى از دفتر مدرسه ميآمدند اّما اکنون جز او شخص دیگرى آنجا نبود و نماینده مادر و یا یکى از آنها و پدر
است به سوى کتابخانه به راه افتاد در   هواى سرد کسى همراهش نيامدهخوشحال از اینکه در دوروتى تنها بود و

نگاهش بر روى . بين راه نامه را از جيب بيرون آورد و بار دیگر نظرى به صفحاتى که خوانده بود انداخت
رنجشى که چند لحظه . متوّقف ماند" از اعماق وجودت بدرخش "ءکلماتى که زیر آن خط کشيده بود به جمله

شناسد فکر  آخر چرا مادر بزرگ که او را خوب مى. احساس ميکرد با خواندن این جمله افزایش یافتپيش 
. در مدرسه همه او را دوست داشتند و در هر فّعالّيتى شرکت ميکرد. ميکند به او بياموزد که از درون بدرخشد

ه به سرعت از مقابل چشمانم چيز دنيا ک وقتى به همه"همچنانکه راه ميرفت دوباره این عبارت را خواند 
تو زندگى خود را هنوز در پيش دارى واقعًا ... ميگذرند نگاه ميکنم، ميبينم همه پوچ، توخالی و زود گذرند

  "زندگى کن و بيهوده آنرا از دست مده

سائيد اّما اعتنائى به سرما نداشت و چشمانش از احساس مالمت نارواى  باد سرد دستها و صورتش را مى
آنکه دوباره آنرا بخواند نظر  نامه را در جيب گذاشت و به راه رفتن ادامه داد و بى. زرگ ميسوختمادرب

یقينًا او موجب .  دخترانى که در نامه به آنها اشاره کرده بود به خاطر آوردءمادربزرگش را در باره
ر پيشرفته همسال او که  آن دختران روشنفکءاش در باره دلشکستگى مادربزرگ شده بود و گرنه چرا در نامه

نقش او در زندگى چه بود؟ با این حال اگر چيزى به نام . نوشت صرف خدمت دیگران مينمودند مى عمرشان را
  . مند بود ميراث روحانى وجود داشت، او از آن بهره

ت توانس که در آن لحظه کسى نمى خدا را شکر کرد. از افکار تلخى که به مغزش هجوم ميآورد، دلتنگ بود
چه بود؟ اطمينان داشت که مربوط به دختران دیگر نيست که در قلب  اشکال واقعى در. افکارش را بخواند

خواست اذعان به غبطه نسبت به آن دختران  حسادت نبود و با آنکه نمى  بنابراین مسئله. مادربزرگش جاى دارند
ربزرگش دریافته بود که او دخترى عادى اّما چرا؟ آیا براى اینکه ماد. هم ناراحت و خشمگين بود کند هنوز



. گذراندن با آنان است؟ اّما ميدانست مسئله به این سادگيها نيست است که فقط در فکر یافتن دوستان و خوش
که مادربزرگ در نامه به آنها اشاره کرده بود بلکه  مسئله نه مربوط به جلسات هيپنوتيزم بود و نه دخترانى

شاید چندى پيش تعّهداتش نه از نظر نوع بلکه از . اصل مسئله این بود. ر کرده بودهدف و حالتى در دلش تغيي
فراموش نميکرد که به پاى حضرت . و این احساس ناراحتى ناشى از آن بود. جهت اهمّيت تغيير یافته بود

دمت به دیگران آورد که آگاهانه نخواسته بود از تصميمى که براى خ عبدالبهاء افتاده بود و همچنين به یاد مى
اّما تصميم آنروز هم اکنون و در حال حاضر چقدر در زندگى روزانه  اثر مى . گرفته بود غفلت ورزد

  .جواب این سئوال بوضوح برایش روشن نبود گذارد؟

مادر بزرگش " الن بيچر"توانست با  در آنوقت مى. مسيح آغاز ميشد در کمتر از یک هفته تعطيالت عيد ميالد
 مادر روحانى او بود صحبت کند و براى شک و تردید در احساساتى که تا بعد از ظهر آنروز که درحقيقت

و با کمک مادر بزرگ که در کشف عالم روحانى او را یارى . بنظرش طبيعى و عادى ميآمد جوابى یابد
  . بود، طرحى نو براى پيمودن آن بریزد نموده

تى به مدرسه بازگشت در نظر سایر دختران او همان دختر پس از تعطيالت، هنگاميکه در ماه ژانویه، دورو
بالدوین   فرد تفاوتش با گذشته این بود که هم اطاق وینى. شاداب گذشته بود ولي  با انرژى بيشتر و هوشيار

Winifred Baldwinشبها با هم تکاليف . اند  شد و بزودى هر دو نشان دادند که بهترین شاگردان کالس
بينى و هيپنوتيزم، در اطاقشان  ميدادند و بجاى رفتن به طبقه دّوم و شرکت در جلسات کفمدرسه را انجام 

سالها بعد دوروتى به یاد .  زندگى و اهداف ماّدى و معنوى خود با هم گفتگو ميکردندءنشسته و ساعتها در باره
 Winifred فرد لوئيزوینى اش  را با او گذرانده بود نام دخترش را که بخشى از دوران جوانى این دختر
Louiseگذاشت   .  

اطاق بود و آنچه را که از او  خاطرات خود را از زمانى که با دوروتى هم" فرد بالدوین وینى" پنجاه سال بعد
هاى  آموخته بود بروى کاغذ آورد و نوشت که چگونه در مرگ نابهنگام مادرش مصاحبت دوروتى و دلدارى

 را با رضایت قبول کند و رنج و غمى که در آن روزهاى آرام نميدانست او موجب شد که بتواند این سانحه
  .بزودى به سراغش خواهد آمد، تحّمل نماید

ماه .  ساله بود و همه چيز در نظرش اهمّيت داشت اّما راهى براى نشان دادن احساساتش نداشت١٩دوروتى  
 مانند هزاران دختر همسال خود در شرق دوروتى. پایان بنظر ميآمد جون آغاز شده بود و فصل تابستان بى

 تربيت معّلمى کمکى به او نميکرد زیرا ءگذراندن یکسال دوره. شد اّما کارى یافت نمى. آمریکا آماده کار بود
در اروپا . و بس آنچه برایش مهّم بود خدمت بود. مونت کِلر و سایر مدارس در تابستان تعطيل بودند مدرسه

اغلب .  برادر دوروتى به خدمت نظام فراخوانده شد اّما او را به اروپا اعزام نداشتند.جنگ همچنان ادامه داشت
همکالسان دوروتى، برادر، پدر، نامزد، یا دوستى داشتند که به جنگ رفته بودند و نگران از اینکه در فهرست 

شتند با نگرانى صفحات آنرا اى دریافت ميدا اى از خانواده هر وقت نامه. شدگان جنگ نام آنها را به بينند کشته
گان   مجروحان و یا کشته شدهءنشان را در زمره افکندند که مبادا نام عزیزا ورق زده و نگاهى اجمالی بر آن مى

شدن نامزدش را شنيد،   خبر کشتهEleanor Browningهنگاميکه دوست دوروتى، ِاِلنور براونينگ . بيابند
  . وقت نوبت آنها خواهد رسيدمنتظر بودند که چه دختران دیگر مضطرب

بود اّما اکنون او دختر بالغى  از وقتى دوروتى پانزده ساله شده بود، موضوع جنگ فکر همه را مشغول کرده
مسلمًا خدمت به امر مورد نظرش بود اّما تشخيص اینکه چگونه و . بود و گرایشى نو براى خدمت داشت شده

وار بود و به فکر افتاد که ميتواند این آرزو را در سطحى در کجا این خدمت را انجام دهد، برایش دش
. اى که اینک اوضاع بيشتر نقاط دنيا را مشوش ساخته بود تحقق دهد تر و با شرکت کردن در منازعه گسترده

 اسلحه و مهّمات ءو این کار را در کارخانه. الاقل از این راه کارى در تعطيالت تابستان به دست ميآورد
در آنجا به عنوان بازرس بمب مشغول به کار شد و کوشيد در .  در نيوجرزى پيدا نمودDoverر ُدِو  سازى

  . اى را که به او واگذار شده بود ایفا نماید نهایت دّقت وظيفه

پذیر نيست در آن  کارى که انجام ميداد یکنواخت و خسته کننده بود و بنظرش ميرسيد که فصل تابستان پایان
اغلب اوقات در حين کار به . که دستهایش به کار مشغول بود فکرش در جاى دیگر بودکارخانه در حالي

  .زنان دیگر را ميدید که مانند او به کار مشغولند اطراف خود نگاه ميکرد و

 سالن زنى مانند او نيز در حين کار به اطراف نگاه ميکند، خوشحال ءروزى دوروتى متوّجه شد که در گوشه
اّما زن جوان اعتنائى . تواند این کار یکنواخت را تحّمل کند، لبخندى به او زد رى نيز نمىاز اینکه شخص دیگ



دوروتى با خود اندیشيد که مسلمًا زن جوان به لبخند او توّجهى ننموده و حال . نکرد و به کار خود ادامه داد
. است زار ميز جلوى او درهم ریختهدوباره به زن نگاه کرد و دید که اب. دو فاصله بود آنکه فقط دو ميز بين آن

  .ریخته نبود  روى ميزهاى دیگر هم انباشته از ابزارهاى مختلف بود اّما هيچکدام این چنين درهم

پس از چند دقيقه استراحت، هنگاميکه کارگران دوباره مشغول . ساعت به پایان کار روزانه مانده بود هنوز دو
اّما قبل از رسيدن به آنجا از فکرش گذشت که به سراغ همکار کار شدند، دوروتى به سوى ميز خود رفت 

گوشه  وقتى به. بنابراین از پشت تيغه کوتاهى که بازرسان را از کارگران جدا ميکرد گذشت. خجالتى خود رود
دوروتى . اش پيدا نبود آن رسيد پشت زن را دید اّما وقتى به روى نيمکتى که کار ميکرد خم شد، دیگر باالتنه

دقيقه گذشت و زن همچنان روى نيمکت خم شده  یکى دو. ر کرد این زن با چه دّقتى کارش را انجام ميدهدفک
دوروتى به تصّور آنکه شاید اشکالی درکار او پيش آمده خوب به دّقت نگاه کرد و دید یک دست زن . بود

ار را با چنان سرعتى برد و چيزى بيرون ميآورد و این ک درون بمب است و دست دیگرش را زیر ميز مى
انجام ميداد که دوروتى نتوانست تشخيص دهد چيست که بيرون ميآورد ولی از انعکاس برق آن بنظر ميآمد که 

هاى دیگر که بازرسى شده  شد و در کنار بمب چه بود درون بمب گذاشته  حال هر در هر. سوزن بافندگى است
و در پایان روز براى راحتى . است مطمئن نبود چه دیدهدر بازگشت به ميز خود دوروتى . بودند قرار گرفت

است، به سرپرست کارخانه گزارش داد اّما  اميد آنکه چيز مهّمى نبوده خيال، آنچه را که گمان ميکرد دیده، به
. اگر در بمبها سوزن بافندگى ميگذاشتند بمب از کار ميافتاد. توّجه عموم را نمود  کشف دوروتى مهّم بود و جلب

اى به دوروتى نوشت و از اینکه یکى   شخصًا نامهWoodrow Wilsonجمهور آمریکا وودرو ویلسن  يسرئ
  . است، وى را تقدیر نمود از عوامل دشمن را یافته

بعدها تقریبًا هيچوقت در این باره با کسى صحبت . دوروتى براى کارى که انجام داده بود، ارزشى قائل نبود اّما
ميدانست که بسيارى از هموطنانش کار او را که مانع خرابکارى . آنرا بازگو مينمودنکرد و یا با تردید 

از بين بردن انسانهاست  پرسيد بمب که وسيله کشتن و و از خود مى. اند ساختن بمب شده بود ستوده در
 بجاى آنکه با این حال. رنج ميداد کارى و فساد دنياى متمّدن او را ساختنش مورد ستایش مردم است؟ تبه چرا

  . گسترش داد هاى خود را عالقه زندانى آرمانهاى واالى خود کند فّعالّيت ها و خود را

شاگردان او را .  شدThe Palatine  مدرسه به نام پلتاینءدبير کتاب ساالنه سر مونت کِلر  ءمدرسه سال بعد در
او محبوب ترین، . همکالسانش شدسرپرست کالس انتخاب نمودند و موّفق به کسب افتخارات زیادى با سایر 

برادر . ميکرد ترین و بهترین رهبر و سخنران کالسش بود و بيش از سایرین براى بهبود مدرسه فّعالّيت باهوش
جلسات تفریحى مدرسه  در: " مينویسدDr. Robert E. Fullerیکى از همکالسانش به نام دکتر رابرت فوِلر 

در برخورد با دیگران و احوالپرسى با این و آن . را بخاطر ميآوردمکه گاه در آن شرکت ميکردم، دوروتى 
 زندگى صحبت ءوقتى در باره. وقار بود متين و با. صميمانه انجام ميدهد معلوم بود که این کار را با عالقه و

و ميکرد با فصاحت سخن ميگفت و هنگام گفتگو بجاى مشاجره مرا تشویق مينمود که فکرم را به کار اندازم 
  . مانند او به تفّکر پردازم

اش با هدفى معّين و  سجایاى دوروتى که موجب شيفتگى دوستانش شده بود ناشى از درک انتخاب مسير زندگى
تابيدند  هاى عقاید گوناگون و آرمانهایش بهم بيشتر مى سنين عمرش افزوده ميشد رشته هرچه بر. مشخص بود

در نظر یکى از دوستانش موسوم . اش شود زندگىتا ریسمان محکمى درست کنند که راهنماى 
دوروتى اّتکاء بنفس داشت و « Bernice Nickerson Vanderbiltَوندربيلت   نيکرسون  ِبرنيس  به

 که  Hammie  Tonerهامى تونر  یکى از دوستان نزدیک او به نام. »افزود اش مى نشاطش بر جاذبه و شور
گوئى و ارزشهاى معنوى  در وجود دوروتى هوش و فراست و بذله: "د نسوان بود مينویسءعضو انجمن خيرّیه

در حضور او انسان نميتوانست فکر بد . درهم آميخته بود که مجموع آنرا به ندرت در وجود کسى ميتوان یافت
  ".ناپذیر بود  این کار امکان. اى گوید به خاطرش راه دهد و یا سخن ناشایسته

و در زندگى اطرافيانش تًاثير  اش شود بایستى رهنماى زندگى به معتقداتى که مىحاليکه دوروتى بيش از پيش  در
سالها پيش، نخستين روزى که از . جستجوى یافتن راه زندگى خود بود یافت، برادرش در گذارد اطمينان مى

اید از این  نيست و بChaunceyچانسى  دبستان به خانه بازگشته بود به مادرش اعالم نمود که دیگر اسم من  او
اش  اش تصميم گرفت زندگى اعتنا به نظر و تمایالت خانواده و سالها بعد بى.  صدا آنيد Davidدیوید پس مرا 

کِلر به تحصيل مشغول بود دیوید به  در دورانى که دوروتى در مدرسه مونت. را طبق دلخواه خود بسازد
ر جذب قلوب دختران جوان بيش از رشته اّما د. دانشگاه ميامى رفت و در رشته مهندسى  تحصيل  کرد

اش ميآمد و یا براى دیدار دوروتى به کالج او  بار که از دانشگاه به دیدن خانواده هر. مهندسى تخّصص یافت
همساالن دوروتى در وراى رفتار محترمانه و مؤّدبانه . ميرفت دوستان خواهرش مفتون و مجذوب او ميشدند



هاى زودگذر برادرش و  سالها دوروتى از عشق. شناختند باز او را نمىقيافه طبيعت هوس این جوان خوش
. برد هاى زندگى زناشوئى او و همچنين از غم و اندوه دوستانش که دیوید موجب آن بود رنج مى ناکامى

. د این دلدادگى چه خواهد بوءبينى کند که دلدار آینده برادرش کيست و نتيجه نتيجه با تيزبينى ميتوانست پيش در
گاه او را با مالیمت سرزنش ميکرد و زمانى که اوضاع را وخيم ميدید مسئولّيتهاى اخالقى را به او تذّکر ميداد 

آنکه دیوید رفتار دوروتى را جز احتياط و دوراندیشى چيز دیگرى نميدانست، با  با. و ویرا نصيحت مينمود
 اغلب پرهيزکارى و تقواى خواهرش را .پذیرفت اینحال با وانمود کردن به خوش خلقى نصایحش را مى

مسخره ميکرد و ميکوشيد به احساسات واقعى او که بگمانش کامًال مانند احساسات خودش بود، پى برد و 
معتقدات . جهت آن احساسات را براى همرنگ بودن با دیگران پنهان مينماید تصّور مينمود که دوروتى بى

این دو باهم، . ساخت عقاید دیوید دوروتى را آشفته مى و ونه که افکارهمانگ. ، دیوید را ناراحت ميکرد دوروتى
اى در فکر یا گفتگو،  گاه انگيزه. پذیر نبود چنان موازنه کاملی تشکيل داده بودند که تغيير آن به آسانى امکان

ن دیوید همچنان مفتو. زندگى هدف هرکدام مخالف هدف دیگرى بود در آنها را بهم نزدیک ميکرد اّما
  .                           هاى خویش بود و تنها ارتباطش  با عالم وجدان و باطن، خواهرش ، دوروتى بود دنياى خواسته و  خود وجود



  فصل چهارم
  

در آنجا . با آنکه دیوید با شّدت دِر تورى را پشت خود بست، کسى صداى آنرا در سالن بزرگ غذاخورى نشنيد
برند در همهمه آن گفتگوها  که مردم هنگام صرف غذا از صحبت با یکدیگر لّذت مىهم مانند رستورانهائى 
در حال تمرکز افکارش احساس نمود که . دیوید همانجا ایستاد و به جمعّيت نگاه کرد. صداى در شنيده نشد

و آنوقت صدائى را شنيد که   صداهاى درهم به گوشش ميرسد سالن غذاخورى در مقابلش محو ميشود و
  .ميدانست از انسان است یا از دسته گنجشگانى که در بيرون پرواز ميکردندن

 بلندى که مشرف به چمن ءجست و او را نزدیک پنجره  هاى آشنا خواهرش را ميان چهره آمد و در دیوید بخود
شنيد  و دیگر صداى همهمه را نمى رنگش را به دوروتى دوخته بود هنوز چشمان آبى پر. بود سرگرم گفتگو دید

را بلند کرد و از انتهاى آن سالن بزرگ نگاهش با  و دوروتى که شاید متوّجه تغيير چيزى در هوا شده بود سر
دستش را به سوى او تکان داد و دیوید که به واقعّيت باز گشته بود متوّجه شد که در . نگاه دیوید گره خورد

قتى از کنار پنجره گذشت که به سوى و.  استGreen Acre Bahai School  بهائى گرین ایکرءمدرسه
 Maineآفتاب تابستان ایالت ِمين. گون نشان داد اى رنگش را گندم دوروتى آید، نور خورشيد موهاى قهوه

بنظر ميرسيد از هوش و . اى رنگ نموده و به آن شادابى و طراوت بخشيده بود پوست صورتش را قهوه
به ميز دوروتى نزدیک شد و پيش . مند است انتظار داشت بهرهفطانتى که مادرش در او ميدید و پدرش از او 

 دارم به Dottieدوتى : "از آنکه منظور خود را از آمدن به آنجا اظهار دارد، لبخند کوتاهى زد و گفت
Canaanمگر قرار نيست که بعد از اتمام جلسه با هم برویم؟ خاله سوزى " :دوروتى جواب داد".  ميروم

Aunt Susie که  اى را دوروتى که حرف ميزد دیوید سر به پائين انداخته و سنگریزه". هر دوى ماست منتظر
در این حالت که سر به پائين افکنده و به زمين . روى کف چوبى سالن غذاخورى افتاده بود با کفش ُخرد ميکرد

  . خيره شده بود شباهتى به تصویرى که از خود مجّسم مينمود، نداشت

سپس با ". فقط ميخواستم تو بدانى.  ازدواج کنم براى همين است که حاال دارم ميرومLilaميخواهم با ليال "
بيند و او را دید که با چشمانى که رنگى  هایش را در دوروتى به اى مصّمم سربلند کرد که تًاثير گفته قيافه

حال ميخواست در  هر  درولی. ترحم نيز بود، نميدانست. تر از او داشت با مهربانى او را نگاه ميکند روشن
دیوید خم شد " اى؟ پس تو از ليال تقاضاى ازدواج کرده. خوشحالم دیوید. "برابر احساس ترحم خود را حفظ کند

دوروتى با مالطفت دست خود را روى دست . اش را روى روميزى سفيد گذاشت خورده و دستهاى آفتاب
احساس کرد دستش را بيرون کشيد و دست دوروتى  ترّحم خواهرش ءبرادرش گذاشت و دیوید که آنرا نشانه

نه باز هم "دوروتى لبخندى زد و جواب داد، ". از دورى برادر بزرگت دلتنگ مشو« :و گفت. را فشار داد
انگيزى داشت که آن کلمات را براى برادرش ميگوید نه براى  و احساس غم» .یکدیگر را زیاد خواهيم دید

  .خودش

او نگران دیوید . رادرش بود از اینکه دست خود را روى لبانش گذاشته تعّجب نموددوروتى که فقط متوّجه ب
اّما دیر شده بود دیوید که متوّجه حال دوروتى شد، قد راست کرد و . بود و ميکوشيد احساس دیگرى داشته باشد

ید وجود دوروتى تالش نمود آن ارتباطى که در سکوت بين او و دیو. کوشيد آن احساس را منعکس نسازد
داشت و آنها را قادر ميساخت که افکار یکدیگر را بخوانند، با گفتن کلماتى درهم شکند کلماتى که اطمينان 

  .داشت برادرش ميداند و پاسخ دیوید نيز براى او کامًال روشن بود

اى بر  خاطر ساخت و چند کلمه لحن آرام دوروتى او را آسوده". اميدوارم تو و ليال هر دو خوشبخت شوید"
کسى غرولند . در نرسيده بود که صدائى به او گفت که باز گردد هنوز به. زبان راند و به سوى در به راه افتاد

  "حاال دیگر چه ميخواهد؟: دیوید را نشنيد که ميگوید

دیوید . دوروتى نگاه خود را از ظرف چينى روى ميز برداشت و با حيرت دید که برادرش به سوى او ميآید
و آنوقت . ز دوروتى سرش را کج کرد و به انتظار توضيح ایستاده یک لحظه همدیگر را نگریستندکنار مي

. اى از دهانش بيرون نيامد دوروتى زبان باز کرد که چيزى بگوید امّّا کلمه. سکوت، ناراحت کننده شده بود
چرا؟ براى اینکه ". "گشتىام که چرا باز فقط تعّجب کرده!! من ؟ هيچ " "دوروتى، بگو چه ميخواهى بگوئى؟"

چه ... خوب بگو: "دیوید از شيطنت خواهرش لبخند زد". من ترا صدا نکردم. نه". "تو مرا صدا کردى
اگر شوخى در کار بود دیگر تمام شده . دوروتى با دستپاچگى همان جوابش را تکرار کرد" ميخواهى بگوئى؟

دوروتى او را با نگاه دنبال کرد تا . ه به راه افتادخواهرش را نوازش کرد و چشمکى به او زد و دوبار. بود
اّما یک دقيقه بعد مجددًا . دیوید در را بست و صداى بسته شدن در را در سالون که اکنون خلوت شده بود شنيد



دوروتى متوّجه عضالت منقبض شده " دوروتى ؛ بگو چه ميخواهى؟. "دیوید را باالى سر خود ایستاده دید
دیده دیوید سرش  براى احتراز از نگاه رنج. است و دید که دستهایش محکم گوشه ميز را گرفتهگردن دیوید شد 
،  البّته این کار را کردى." "نه قسم ميخورم ترا صدا نکردم" "چرا مرا دوباره صدا کردى؟. "را پائين انداخت

.  و نه این بار ترا صدا نکردمنه دفعه اّول. نه دیوید " من از بيرون ساختمان صدایت را شنيدم که صدا کردى
اقل حاال با او  ميگفت صالح نيست که با ليال ازدواج کنى یا ال. شاید فکر خودت بود که به تو ميگفت صبر کن

دوروتى که دستهاى برادرش را در دست گرفته بود احساس کرد که مانند پوست باالى لب او ". ازدواج نکنى
حکم دستهایش را از چنگ دوروتى بيرون کشيد قدمى به عقب برداشت دیوید با یک حرکت م. اند مرطوب شده

  ." ليال منتظرم است. باید بروم: "لبخندى زد و گفت

 دیوید با ليال ازدواج کرد و صاحب دخترى به نام سوزان شدند و چندى بعد ازدواجشان ١٩٢٠تابستان سال 
ه که باعث شد زندگى خود را با دّقت بيشترى نشدنى بود چ براى دوروتى نيز تابستانى فراموش. پایان یافت

  . بسنجد

 تابستانه گرین ایکر، دوروتى در اثر تماس نزدیک و آشنائى با افراد ممتاز بهائى که در ءهنگام ترک مدرسه
اش احساس نارضایتى مينمود و آرزومند بود که آنرا  کودکى آنها را دیده ولی به درستى نشناخته بود، از زندگى

  . دتغيير ده

اى به حضور حضرت عبدالبهاء   براى دّومين بار، دوروتى بيست و یکساله عریضه١٩٢٠ اگوست ١٨ در 
هشت سال از نخستين مالقات او با حضرت عبدالبهاء گذشته بود و اکنون آرزو داشت که آن حضرت . نوشت

قدس زیارت آند و در  موفق نشد حضرت عبدالبهاء را در ارض ا١٩٢٠اما در سال . را در حيفا زیارت کند
از آن پس . اى که براى دوروتى و دنيا، روى داد صعود حضرت عبدالبهاء بود  فاجعه١٩٢١اواخر سال 

  . زائرین، مقام آن حضرت را در دامنه کوه کرمل زیارت ميکنند

 و بار  تربيت معّلم را آغاز کردءو سال دّوم دوره.  باز گشتMontclairمونت کِلر پائيز آن سال دوروتى به
اى که در  در نامه.  که قبًال هم در آنجا سکونت کرده بود رفتRalphدیگر به پانسيون خانم و آقاى رالف 

هاى فرستاده و وصول شده به موضوع مهم و اساسى  سپتامبر آن سال به مادرش نوشت، پس از اشاره به چک
  :اش پرداخت و نوشت اش یعنى روابط عاشقانه زندگى

خانم و آقاى رالف آدمهاى . رفتار مردم چه دوستانه است. نجا وارد شدم چه خوش گذشتامروز که به ای"
اند و دیگران  حاال یک ایوان سرپوشيده جلو ساختمان درست کرده. همينطور بقيه افراد در خانه. نازنينى هستند

کند ناچار روى آید که مرا دعوت  اند چون هر وقت کسى مى بمن ميگویند که این کار را بخاطر تو کرده
داک  .وقتى ميگویم یک خانم معّلم سنگين و متين خواهم شد همه به قهقهه ميخندند. نشيند صندلی جلو پيانو مى

عجب دنيائى .  ميگوید الّبته نزدیک نصفه شب خوب ميتوانى نقش خانم معّلم را تقليد کنىDoc Youngیانگ 
ها   خوبى است و بعد ميگویند راستى، تصادفًا بعضىبنظرشان کنایه  همه از ایوان حرف ميزنند و... است

کالج شهر پيتسبورک   بهcliffکليف . ميگویند و باز به قهقهه ميافتند  این را. اند چه وقت برميگردم پرسيده
Pittsburg رفته  در اینجا ميگویند خانم و آقاى رالف ابراز مي دارند آه تا قبل از آمدن من خيلي احساس 

  . دندتنهایي مي آر

 رفته بودم و از آنجا به هتل باکوود Winnie وینى ءبه خانهEast Orange   ایست ُارنج ءدیشب در ناحيه
Buchwoodبه همه خيلی خوش گذشت و در مراجعت راه را گم کردیم.  براى رقصيدن رفتيم.  

درسهایم خيلی زیاد . ماز این به بعد ميخواهم دختر خوبى باشم و شبها زود بخوابم و با هيچ پسرى بيرون نرو
  . باور کنيد اینکه ميگویم حقيقت دارد. این موضوع را به خاله سوزى بگوئيد. است

به او گفتم اعتماد ندارم که با او .  خوشم ميآمد؟ بنظرم آدم چاپلوسى استB.Xراستى نميدانم چطور من از 
ى مينویسد اّما کمى از خود راضى هاى قشنگ  نامه Biffبيف. هم دعوا کردیم و با. حتى در یک سلول باشم

 مثل Eliottشاید هنوز نميداند که من اینجا هستم اليوت.  خبرى ندارمChetِچت  ام از از وقتيکه اینجا آمده. است
آخر دختر خوبى . ام دوست نشده ِکلر  بيشتر معاشرت ميکنم اّما هنوز با جوانان مونتKenبا ِکن . هميشه است

راستى دلتان ميخواهد این خبرها را برایتان بنویسم یا از خواندنش . ار را برایتان نوشتمخوب، همه اخب... ام شده
 این چيزها حرف بزنم، کارى که سال ءتان سرميرود؟ بمن بگوئيد چون اصوًال دوست ندارم در باره حوصله

  ."گذشته کرده بودم



و ضمنًا نوشت که چند بار ". است شدهتر  آب زیر پوستش آمده و کمى چاق"اش مژده داد که  دوروتى در نامه
" رنگ نيست و کوشيده بود که با دفتر پدرش تماس بگيرد که به آنجا رود و به پدرش نشان دهد که دیگر پریده

مادرش هنوز  و اش اشاره به معتقدات خود نمود شاید به این عّلت که پدر و در پایان نامه" رنگى پيدا کرده آب و
: نوشت در نامه اینطور.  این قسمت را براى آخر نامه گذاشت که آنها ناراحت نشوندبودند و ایمان نياورده

ام که بهائى هستم و هميشه بهائى خواهم بود و فکر ميکنم به همين جهت احساس  فراموش نکرده"
ام و نسبتأ مشتاق است و   امر صحبت کردهء در بارهWinifredوینيفرد  با. انگيزى در وجودم دارم شگفت

  ".گمان ميکنيم به آن نياز دارد. خواهد به من کمک کند که این موضوع را با ایزابل در ميان گذاریممي

اّما تصميمش دائر بر اینکه فقط . اش نوشت عالقه او به امر همچنان نمایان بود اى که ماه بعد به خانواده در نامه
  : نامه نوشتدر این. کار کند و مانند رهبانان زندگى نماید متزلزل شده بود

را به زبان آوردم و " ابهى اهللا" آنوقت کلمه.  موضوعى دلتنگ بودم اّما شاید فقط براى یکدقيقهءدیشب در باره"
قلبم مملو از شادى شد امروز هم این کلمه را در اطاقم . نميدانيد از گفتن آن چه خوشحالی به من دست داد

شما تسبيح دارید به مادرم بدهيد که موجب آسایش فکر او راستى مادر بزرگ، . کردم و غرق شادى شدم تکرار
شود و یکى هم به پدر عزیزم؟ ميدانم که با تکّبر سرشان را باال ميگيرند و ميگویند، نه آنرا ميخواهم و نه الزم 

 درد فهمند به چه گذرد که مى اّما مهّم نيست اگر دارید به آنها بدهيد همانطور که بمن دادید و چندى نمى. دارم
  . ميخورد

با اینحال کمى دلتان بحالم بسوزد چون هميشه مشتاق . ام که براى تفریح بيرون بروم براى آخر هفته دعوت شده
  ".ام که کمتر دورى شماها را احساس کنم  فاميل هستم و این دعوت را به این عّلت پذیرفتهءدیدار همه

بود دلبستگى عميقى را که نسبت به یکى از  ق شدهنوشت، موف اش مى هائى که به خانواده دوروتى در نامه
 Boston وکيل جوان هوشمندى بود که اغلب از شهر بستن Elliottاليوت . جوانان احساس مينمود، نشان ندهد

او باهوش، .به دیدار او ميآمد و جميع صفاتى را که دوروتى در همسر خود آرزو ميکرد، در او وجود داشت
 وقتى اليوت از او تقاضاى ازدواج نمود، دوروتى آنرا با شادى پذیرفت و مطمئن بود .طبع بود شوخ مهربان، و

اّما دلش ميخواست قبل از آنکه رسمًا نامزد شوند، کمى به خود . که تابستان سال دیگر با او ازدواج خواهد کرد
.  تاریخ را انتخاب کندترین و بهترین فقط ميخواست مناسب. البّته موضوع ازدواج کامًال قطعى بود. وقت دهد

هوا خنک بود و گرماى تابستان شروع نشده بود براى   شناخت معموًال ماه جون را که هنوز دخترانى را که مى
اليوت به دوروتى اظهار داشته بود عّلت آنکه برخالف ميل خود زودتر تاریخ . گرفتند ازدواج در نظر مى

ى پس از یکسال تدریس در تابستان آزاد باشد و به او فرصتى است که دوروت ازدواج را تعيين نکرده آن بوده
دهد که بتواند بخود ثابت کند که ميتواند در زندگى، به خود مّتکى باشد و اکنون در اواخر ماه آگوست و پایان 

  . زندگى خود را طرح نمایدءتابستان اليوت مشتاق بود هرچه زودتر تاریخ ازدواجشان را تعيين کنند تا نقشه

گشتند و هر دو همانطور که  اليوت و دوروتى از گردش باز مى. خر هفته یکى از روزهاى روشن پائيزى بودآ
اکنون نيز  بودند که جالبترین و بهترین جشنها خواهد بود،  جشن ازدواجشان فکر کردهءدر بهار گذشته در باره
يآمدند، اليوت که از پاسخهاى دوروتى قدم زنان که به سوى ساختمان شبانه روزى م. همانگونه فکر مينمودند

 احساساتش نسبت به خود بر سر شوق آمده بود وقتى جلوى ایوان سرپوشيده ساختمان خانواده رالف ءدر باره
رسيدند، بار دیگر تقاضاى ازدواجشان را تکرار کرد و وعده داد که شب براى تعيين جزئيات جشن عروسى 

روتى این کار را به تعویق انداخته بود، آنروز موافقت کرد که در این باره با اینکه چند بار دو. خواهد گشت باز
  .هم تصميم قطعى بگيرند با

ها را کنار کشيد  وقتى به اطاق خود رسيد، کيفش را روى صندلی راحتى که نزدیک تخت بود انداخت و پرده
. ن اليوت را دید که دور ميشداز آنجا ماشي. تا احساس سربلندى و اطمينان خاطرش در همه جا گسترده شود

و طولی نکشيد که باز همان اعتماد و اطمينانى . با خود فکر کرد عّلتش رفتن اليوت است. اى دلش گرفت لحظه
پس از رفتن .  کوتاه چيزى از بين رفته بودءاّما در همان لحظه. که به شخصّيت اليوت داشت دوباره باز گشت

بداند چرا از حضورش آنقدر لّذت ميبرد و دلش  ا نسبت به اليوت بفهمد، واش ر او، دوروتى کوشيد عّلت عالقه
پریشان حال لبه تخت نشست و کوشيد به افکار مختلفى که به مغزش هجوم . ميخواهد که اليوت در کنارش باشد

به دعا و مناجات روى آورد و احساس کرد که از فشار انتظارات اليوت و . آورده بود نظم و ترتيبى دهد
اش با اليوت   رابطهءاى خيره شد و به خود فرصت داد که در باره به نقطه. آرزوهاى خود فاصله گرفته است

به فکرش آمد که اليوت عامل همه . متوّجه شد که در این رابطه عاشقانه عيب و نقصى وجود دارد. فکر کند
پذیرد و وجودش دلبستگى و  ا را مىهاست  و او در این ميان سهمى ندارد فقط مغرورانه آنه ت شادیها و لّذ



رسيد اّما با مرور زمان تار و  اکنون این موضوع چندان مهّم بنظر نمى.  شدید اليوت را منعکس ميسازدءعالقه
  .گسست پود زندگى زناشوئى آنها را از هم مى

. ز ظهر بودشش بعد ا. از صداى سوتى که از خيابان شنيده شد، دوروتى به خود آمد و به ساعتش نگاه کرد
دوان دو پله یکى   هایش ميدوید و دوان شنيد خون به گونه بارها وقتى آن صدا را مى. مسلمًا اليوت بازگشته بود

از احساساتى که گرفتارش شده  اّما حاال بيحرکت نشسته بود کوشيد خود را. ميکرد تا خود را به اليوت رساند
حرکت  دل مقاومت کند؟ با اینحال قادر به ند باهوش و زندهچرا ميخواست در برابر جوان بروم. بود، برهاند

  .خود را به دیوار رساند و از پشت پرده به بيرون نظر افکند. م صداى سوت را شنيد بار دّو. نبود

 اليوت هميشه حتى در حال حاضر ءچهره .اليوت مانند هميشه در انتظار او رو به روى در ورودى ایستاده بود
ميخواست قدم . دوروتى توان خود را از دست ميداد و دیگر قادر به مقاومت نبود. آورد مىلبخند به لبانش 
سر را به دیوار . دستها را به سينه گذاشت. اّما از پنجره فاصله گرفت. هاى پنجره را کنار کشد بردارد و پرده

از دست رفته نبود این اشکها سرشک عشق سوزان . تکيه داد و آنوقت قطرات اشک از چشمانش سرازیر شد
و آنوقت که دیگر تاب تحّمل رنج اليوت و . چند لحظه گذشت.  است  بلکه یادآور این بود که دیگر تنها شده

  .                                اّما اليوت دیگر در آنجا نبود. مّحنت خود را نداشت به سوى پنجره رفت 



  فصل پنجم 
  

ائى از او، دوروتى نگران آشنا شدن با جوانان شایسته دیگر نبود اگر عشق پس از آشنائى با اليوت و سپس جد
ترین و مهربانترین مردان بود، دوروتى دليلی نميدید که در جستجوى چنين  اب و ازدواج منوط به دلبستن به جّذ

 هنوز هم عاشق بودند و شاید آنها به هم عشق ورزیده. مند بود کسى باشد، زیرا اليوت از جميع این سجایا بهره
را از    اش، وى ها ميگذشت و دوروتى نميتوانست اليوت را فراموش کند فقدان او در زندگى هفته. یکدیگر بودند

افکند هنوز اميدوار بود که چون روزهاى اّول آشنائى، با سرعت به سوى پنجره رود به اّميد آنکه او را  پاى مى
 این فکر نيز در مغزش رسوخ یافته بود که این ازدواج اشتباه بود و با اّما. ایستاده در بيرون در انتظارش ببيند

یافت و قبول واقعّيت زندگى بدون اليوت برایش دشوار  اینکه یقين داشت تصميمى بجا گرفته بود، باز تسلّى نمى
 قيافه آن احساس خوشحالی را که سابقًا هنگاميکه اليوت دست او را در دست ميگرفت و با اميد دیدار. بود
  . نگریست، از دست داده بود ابش که با چنان دلدادگى به او مى جّذ

گذراندن  فکر. رسيد هيچ چيز بتواند آنرا بيرون کشد پنجه شاهين عشق به شّدت در قلبش فرو رفته و بنظر نمى
. بودوجودش از بين برده  ساعات و روزهاى عمرش را بدون وجود اليوت، اّميد یافتن هرگونه شادى را در

دوروتى با خود فکر کرد که اگر بخواهد افکارش را به خود متمرکز کند، حاصلش جز رنج و مّحنت چيز 
بود  تنها چاره را در آن ميدید که روح ملتهب خود را درآتش هرگونه خدمتى که برایش ميّسر. دیگرى نيست

  . افکند و دعا کند که با خدمت به دیگران رنج و اندوهش را پایان دهد

ز این پس دوروتى توّجه خود را به شاگردانش که از نژادهاى مختلف بودند و مّدتى از آنها غافل شده بود ا
را مورد New Ark  متمرکز ساخت و بيش از همه زندگى کودکان سيه چشم مهاجرین ایتاليائى شهر نيوآرک 

ودکان را که در آن زمان محبوبّيت هاى ک توّجه قرار داده عالوه بر تدریس کتابهاى متداول، براى آنها ترانه
دانش آموزان در سکوت دلپذیرى آميخته به ستایش گوش ميدادند تا به تدریج کلمات آن . بسيار داشت ميخواند

  . آوا ميشدند آموختند و با دوروتى هم ها را مى ترانه

اى رنگارنگ بسيارى از کودکان در سراسر زمستان فقط یک نوع لباس به تن ميکردند و مجذوب لباسه
هائى که در کالس بود خواست رنگهاى مختلف را به آنان  هنگاميکه دوروتى از روى نقشه. دوروتى بودند

. هميشه نظرشان به رنگ لباسى که او ميپوشيد ميشد  اّما. بياموزد متوّجه شد که چندان توّجهى به آن نميکنند
در بين آنها دامن صورتى رنگ و . آموخت ودکان مىپوشيد رنگها را به ک بنابراین با لباسهاى مختلفى که مى

 فقير و ءو این رنگهائى بود که معموًال در محله. بلوز نارنجى او بيش از همه جلب توّجه آنها را نموده بود
اى  دبستانى که دوروتى در آن تدریس ميکرد برنامه. آمد کمتر به چشم مىNew Ark  جمعّيت نيوآرک  پر

بایستى لباس  اى یک بار مى آموزان الاقّل هفته به این معنى که دانش" حمام هفتگى"نام ابتکار کرده بود به 
آموزان راغب این کار بودند شاید به این  شاگردان دوروتى بيش از سایر دانش. زمستانى خود را عوض کنند

گرفت ولی در  البّته این کار صورت نمى. اّميد که لباس ایشان با لباسهاى خوشرنگ دوروتى تعویض شود
  . تر و سالمتر بودند ها پاکيزه ماههاى سرد زمستان بچه

روش تربيتى دوروتى در نظر اولياى مدرسه که روش متين و تغييرناپذیر آموزشى را اجرا ميکردند حائز 
 Ethica  culture در نيویورك   فرهنگ اخالقىءاهمّيت نبود ولی موجب شد که در بهار آن سال مدرسه

Schoolاّما دوروتى نتوانست آن را بپذیرد .  خود پيشنهاد کار به او دهدءکند و در مؤّسسه ام او را تقدیر اقد
  .بود اى را برایش مقّدر کرده زیرا تقدیر، سرنوشت غيرمنتظره

احساساتى که زمانى او را تهدید به نابودى ميکرد . دوروتى کم و بيش مشّخص و روشن شده بود اکنون افکار
فکر ميکرد ازدواج با اليوت به این معنى . ّت خود را از دست داده بود  آوردن بصيرتى جدید قوحال با بدست

ظاهرًا براى بسيارى از دختران . بود که او هم مانند ِاليوت شود و خود را کامًال به روش زندگى او تطبيق دهد
. ، ازدواج با او و شریک او شدنانتخاب کردن مردى داراى جاه و مقام اجتماعى. ازدواج به همين سادگى بود

آن نوع زندگى  ِاليوت موقعّيت اجتماعى خوبى داشت و دوروتى ميدانست شایستگى آنرا دارد که خود را با
چون و چراى اهداف تعيين شده براى کسب جاه و ثروت بيش از حّد  اّما به عقيده او پذیرفتن بى. کامًال وفق دهد
یافت که بداند بدون وجود اليوت و نفوذش در زندگى چه  ز فرصتى نمىدر این صورت هرگ. لزوم آسان بود
ازدواج با مردى مانند اليوت که مسير مشخصى را در زندگى دنبال ميکرد، از او حق انتخاب . کسى خواهد شد

وقتى افکارش به این نتيجه رسيد، از احساس آرامشى که از کشف این حقيقت به . راه دیگرى را سلب مينمود
  . دست داد به هيجان آمد و باز زندگى برایش لّذت بخش و شادى آفرین شداو 



پانسيون خانم و آقاى رالف که سابقًا خانه آنها بود، هنوز همان حالت خانوادگى خود را نگه داشته بود و 
ام شبها خانم و آقاى رالف با سایر ميهمانان ساکن پانسيون ش. دوروتى از زندگى در این خانه لّذت ميبرد

در سپتامبر آن سال خانمى که در پانسيون اقامت نداشت . ميخوردند و خدمتکارى سر ميز غذا خدمت ميکرد
خود دختر خردسال و پسرى که کمى از او بزرگتر بود  براى صرف شام به این گروه کوچک پيوست و با

اّطالع یافت که آن خانم مادر پس از چندى دوروتى .  بودConradنام دختر سارا و نام پسر ُکنراد. همراه آورد
. ت در سفر بود از آنها مراقبت مينماید بچه ها نيست بلکه پرستار آنهاست و در غياب پدرشان که اغلب اوقا

دوروتى که در دوستى با . آورد ها را براى شام به پانسيون مى حّتى وقتى پدر از سفر باز ميگشت، اغلب بچه
بعد از صرف شام معموًال در . هر دوى آنها طرح آشنائى و دوستى ریختکودکان مهارت یافته بود بزودى با 

شب سارا به حاضرین اعالم نمود که  همان سالن پائين ميماند و با آنها و بيشتر با دخترک صحبت ميکرد یک
ميس بيچر، خوشحاليد که پدرم را : "شب بعد پدرشان هم خواهد آمد آنوقت رو به دوروتى کرد و از او پرسيد

بعد صورت دخترک را بوسيد و ." بينم البّته و خصوصًا از اینکه دوباره ترا مى: "دوروتى جواب داد" بينيد؟ ىم
هنگاميکه دوروتى از پلکان باال ميرفت، روى برگردانيد و به . برویش لبخندى زد سارا. بخير گفت  به او شب

ا محو شده بود و فقط او را نگاه ميکرد دوروتى اّما لبخند سار. سارا که در راهرو ایستاده بود، دست تکان داد
مادرش را که از دست داده بود و دوروتى . مند شدن به او ناراحت شده باشد با خود اندیشيد نکند سارا از عالقه

  .نميتوانست جایگزین او شود

. رفتندبروى دوروتى نشست و پدر و برادرش در سمت راست او قرار گ شب بعد، هنگام صرف شام، سارا رو
 شاگردانش ءآنچه را که درآن روز در مدرسه روى داده بود نقل کرد و آنوقت از دوروتى تقاضا نمود درباره

بيشتر ". "تقریبًا هفت" "تو چند سال دارى؟ شش یا هفت سال؟. آنها کمى از تو بزرگترند. "صحبت کند
الاقل اینطور وانمود . خيلی بزرگترنداّما بعضى از آنها خيال ميکنند . اند شاگردان من هفت یا هشت ساله

امروز یکى از پسرها در زمين بازى . نه براى این. نه" "چطور؟ چون کتابهاى سخت ميخوانند؟." "ميکنند
به جاى تکرار آن . "همه منجمله پدر سارا منتظر جواب دوروتى شدند"چه گفت؟!! اوه ". "حرف بدى زد

وقتي با او صحبت مي آردم آنار .  به داخل کالس خواندم چه گفتحرف اجازه بده به تو بگویم وقتيکه او را
. ميزم ایستاد  به او گفتم تو دهان قشنگى دارى، حيف نيست که از دهان به این قشنگى حرف زشت بيرون آید

اش این کمانها باالتر  روى پيشانى. هر چه بيشتر با او حرف ميزدم. ابروان این پسربچه به شکل کمان است
سارا خندید بعد دوباره . دوروتى ابروان خودش را باال برد". و با تعّجب به صورت من نگاه ميکردميرفت 
نه، اّما وقتى حرفم تمام شد، نزدیک صندلی من آمد " "گریه هم کرد؟! خوب"اش جّدى شد و پرسيد  قيافه

اگهان بازوانش را هنوز هالل ابروانش باال بود ن. درست روبروى صورت من قرار گرفت  بطوریکه صورتش
وقتى بزرگ شدم یک  قصر بزرگ براى شما !! دور گردنم انداخت و مرا در بغل گرفت و گفت ميس بيچر

بيائيد خانه ما و . خواهش ميکنم به قصر آن پسر نروید! ميس بيچر: "همه جز سارا لبخند زدند گفت." ميسازم
پدر سارا و ُکنراد به ." تخت خواب پاپا به شما ميدهمبا ما زندگى کنيد اگر هم دلتان خواست، نوبت خودم را در 

وقت به خانه باز ميگردد به نوبت یکى  عّلت سفرهاى بسيار، و دور بودن از فرزندانش، اجازه داده بود که هر
اّما از .  خود را تقدیم دوروتى مينمودءاز بّچه ها در تخت بزرگ کنار او بخوابند و حاال سارا عزیزترین هدیه

 او شوخى جالبى بودکه آنرا تکرار کردند و خندیدند دوروتى نگاهى دزدیده به مردى که ءیگران جملهنظر د
اش را گلگون کرده بود و ميکوشيد با شرکت در خنده دیگران  پيشنهاد سارا چهره. روبرویش نشسته بود افکند

 دوروتى بار دیگر به آن مرد با این حال هنگاميکه همه سرگرم گفتگوهاى گوناگون شدند. آن را پنهان دارد
او مشغول توضيح دادن شوخى دیگران به ُکنراد بود و ميخواست رو به سارا کند که نگاهش . ساکت نگاه افکند

توانست در   سارا نبود و نمىءاین بار دیگر عّلت گلگون شدن چهره دوروتى جمله. با نگاه دوروتى گره خورد
حاليکه با چنگال   نگاهش را به پائين انداخت و در. ش را پنهان سازدزیر پوشش خنده با دیگران آشفتگى خاطر

  . او چه فکر ميکندء در بارهFrank Bakerدر بشقاب بازى ميکرد از خود ميپرسيد فرانک بيکر

گير و عبوس جلوه  گرایش او را مردى سخت جّثه بزرگ و طبيعت درون. فرانک مردى بود بلند قامت و تنومند
 متوّسط ءو از طبقه ویکساله  نکه چنين نبود هنگام آشنائى فرانک و دوروتى، فرانک تقریبًا سىحال آ و ميداد

زندگى . ها رسانيده بودند و پدر بزرگ آلماني اش با پشتکارى و کوشش فراوان خود را به آن اجتماع بود که پدر
کى به نفس بار آورده بود و براین هاى کوچک و بزرگ روبرو شده و آنها را افرادى مّت پرتالش آنها با موفقّيت

بازرگانى الیق بود و . روال بنظر ميرسيد که فرانک از زندگى و نقشى که در آن دارد کامًال راضى است
او نيز مانند نياکانش . مدیرّیت شرکت ملّى بيسکویت سازى و نانوائى هاى شمال شرق آمریکا را بعهده داشت

با این حال در وجودش نوعى وارستگى دیده ميشد که او . کار خود لّذت ميبردکامًال به این حرفه آشنا بود و از 
اش به سهولت  عزم و اراده. را از مدیرجوان موّفقى که اراده انسان را تنها قدرت مطلق ميداند، متمایز ميساخت

  . یافت تزلزل نمى



 آلمان را ترک Bismarck در زمان صدارت بيسمارک ١٨٤٨سال  پدر بزرگ فرانک مانند پنج برادرش در
 ازدواج Stolzenbachباک خانمى به نام استولزن با دوشيزه. پدر فرانک_  پسرش. کرده و به آمریکا آمده بود

  این خانواده در ناحيه. مادربزرگ آلمانى تبار بود بزرگ و بنابراین فرانک از جانب پدر. نمود
برغم موّفقّيتى که پدربزرگ و پدر .  بود مستقر شدند در استان اوهایو که مسکن آلمانها Zanesvilleزینسویل

فرانک در آمریکا کسب کرده بودند، هنگام کودکى و نوجوانى فرانک، همه افراد خانواده به زبان آلمانى در 
مثًال فرانک  .سنن و خصوصّيات اخالق آلمانى را حفظ نموده بودند بسيارى از آداب و  خانه صحبت ميکردند و

معتمد باشد، افکارش را با دیگران در  که چگونه خود را مسئول بداند، فردى جامع و ش آموخته بودا خانواده از
  . ميان گذارد اّما احساساتش را براى خود نگه دارد

چندین روز هذیان . در هفده سالگى فرانک مبتال به حصبه شد که چيزى نمانده بود به قيمت جانش تمام شود
پزشک معالج براى مراعات حال او به . د از نبودن مادر در بالينش تعّجب کردميگفت هنگاميکه به هوش آم

چند روز بعد که . دروغ گفت که مادرش نيز بيمار و در اطاق دیگر بسترى است، اّما حالش رو به بهبود است
 فرانک توانست از اطاق خارج شود به حقيقت پى برد و دانست که مادرش در اثر ابتال به همان بيمارى

  .  وحشت از دست دادن ناگهانى مادر هر گز او را ترک نکرد. درگذشته است

 رفت و Yaleفرانک پس از پایان دبيرستان و گذراندن تابستان در نانوائى پدرش براى تحصيل به دانشگاه یل 
س از   که پRobert که قبل از او به آن دانشگاه رفته بود و برادر دیگرش رابرت Carlمانند برادرش کارل 

 به نام مرى کونتين New Havenدر سال دّوم با دخترى از اهالی نيوِهيِون . او به آنجا آمد به تحصيل پرداخت
Mary Quentinآشنا شد و با او ازدواج آرد .  

تابستان سال بعد که پدر فرانک از ازدواج پسرش باخبر شد، پس از تبریک گفتن به او تذّکر داد که بایستى 
فرانک در نانوائى پدرش در شهر به کار مشغول . اش را تأمين نماید  تا بتواند مخارج خانوادهترک تحصيل کند

ِمرى زنى مهربان و کدبانو . در نظر فرانک زندگى کردن با ِمرى ارزش فداکارى ترک تحصيل را داشت. شد
ى که به دنيا آورده بود ها را گلدوزى مينمود و غذاى لذیذ براى فرانک و دو کودک بافندگى ميکرد مالفه. بود

. یافت گاه و پشتيبانى را که با مرگ مادرش از دست داده بود باز فرانک در وجود ِمرى تکيه. فراهم ميساخت
  .الّریه شد و از این بيمارى جان بدر نبرد مرى مبتال به ذات. اّما این روزگار خوش دیرى نپائيد

اّما با فقدان . نقل مکان کرد و زندگى جدیدى را آغاز کرد  Montclairکِلر  مونت  پس از مرگ مرى، فرانک به
حرف بود شاید هيچکس  کم انضباط و  گرا و با مرى در هيچ جا برایش شادى وجود نداشت و چون مردى درون

  . اش، مادر و سپس همسرش پى نميبرد به عمق رنج از دست دادن عزیزترین زنان زندگى

اش او را  خصوصّيات اخالقى و رنج درونى. ا دوروتى آشنا شددو سال پس از درگذشت مرى، فرانک ب
  .محّبت بود و  مردى سختگير، قوى، و ترشرو نشان ميداد اّما قلبش بيش از هميشه آماده پذیرش مهر  ظاهرًا

را نپذیرفته بود اّما چند هفته پس از آشنائى،   ى بزرگتر از خود  دوروتى هرگز دعوت مردى سنناًً تا حّد
البّته تفاوت سن . يکه فرانک از او تقاضا نمود که با هم به تآتر روند، دوروتى این دعوت را قبول کردهنگام

 به دنيا آمده بود در ١٨٨٩فرانک که در سال . آن دو چندان زیاد نبود ُنه سال، اّما سالهائى حساس و قاطع بود
هم با گذشت زمان و در قرن جدید   زکودکى ناگزیر از اطاعت از مقّررات سختى بود و این مقّررات هنو

هنگاميکه فرانک ازدواج کرده و .  آلمانيها که خانواده بيکر سه نسل ساکن آن بودند اجرا ميگردیدءناحيه در
با آنکه . روز یک نسل با هم اختالف داشتند به معيار آن . صاحب دو بچه بود دوروتى هنوز دختر مدرسه بود

 دوروتى و فرانک هر یک به ١٩٢٠شترکى داشته باشند ولی در زمستان سال  مءآید این دو نقطه بنظر نمى
دوروتى اطمينان . خوشبختى ناپایدارى که الگویش را معيارهاى تربيت خانوادگى آنها تعيين کرده بود پى بردند

قين داشت با این حال ی. اش فراهم سازد هاى او را طبق انتظار خانواده یافت که اليوت ميتوانست جميع خواسته
اش روى داده بود، به این  هائى که در زندگى که این ازدواج اشتباه محض بوده و فرانک نيز در اثر مصيبت

. نتيجه رسيد که نميتوان اطمينان داشت که زندگى عادى و سّنتى ميتواند امن ترین زندگى را فراهم سازد
اى پندارد نبود و فرانک نيز انتظار نداشت که این   دوروتى به فرانک براین پایه که او را قهرمان افسانهءعالقه

دارى بتواند زنى کدبانو و جایگزین مرى شود و در قلب سارا و  خبر از فنون خانه العاده برازنده و بى دختر فوق
  .       اى یافته بودند فرانک و دوروتى در وجود یکدیگر احساس تازه. کنراد جاى مادرشان را بگيرد



هيچيک از آن دو در .  آشنائى، به تدریج دوروتى و فرانک به کيفّيت عشقشان پى بردنددر طى هفت ماه
دیگرى همسر آرمانى خود را نميدید، اّما عشق آنها فراتر از این بود زیرا دلبستگى آنها به ظاهر یکدیگر نبود 

  .به آن دلبسته بودندبلکه نفس حقيقى و روح یکدیگر را که فقط قلب پاک ميتواند به آن پى برد شناخته و 

 و صرف غذا در یک رستوران ایتاليائى فرانک از Broadwayبرادِوى  یک شب هنگام بازگشت از تآتر
  . دوروتى تقاضاى ازدواج نمود

 صندلی براى پذیرائى صد Budd  ءهاى سبز خانه خانواده بيکر در کنار دریاچه  بر روى چمن١٩٢١ جون ١٨
 سال پيش دوروتى در ایوان جلوى آن منتظر ١٩ان خانه اى بود که ميهمان گذاشته شده بود این هم

دوروتى تعاليم روحانى و اجتماعى دیانت بهائى  . مادربزرگش نشسته بود تا به مالقات حضرت عبدالبهاء بروند
را براى فرانک توضيح داده بود و او نيز صَحت و درستى این احکام را قبول داشت  قرار بود  مراسم عقد در 

در ماه جون آن سال کمى باران باریده بود و دوروتى نگران . سالن بزرگ خانه و پذیرائى در باغ انجام گيرد
  .آن بود که باران جشن  آنها را در باغ مختل کند و مجبور شوند ميهمانان را در ایوان سرپوشيده پذیرائى نمایند

هوا صاف بود و مدعّوین به تدریج . نگاه ميکرد باال دوروتى در اطاق خوابش ایستاده و به بيرون ءدر طبقه
ساعت یک وچهل و پنج دقيقه بود و هنوز براى رفتن نزد . وارد ميشدند و روى صندليها قرار ميگرفتند

اى رنگش را از دوطرف  گيسوان قهوه. لباس عروسى را به تن کرده و آماده بود. ميهمانان فرصت داشت
مّدتى از لباس .  از زیر آن تور بلندى که تا ساق پایش ميرسيد جمع کرده بودباالى سر برده و با دو حلقه گل که

ّد ورود پدر و مادرش به اطاق چنين وانمود آرد که هنوز به مرتب کردن لباسش  پوشيدنش ميگذشت اّما بمجر
  . مشغول است و کوشيد نگاهش با نگاه آنها تالقى نکند

وجود گرما، پنجره اطاق را که مشرف به قسمتى از باغ بود بسته با . پس از رفتن آنها باز به خارج نگریست
دوروتى دختر فرانک را دید که . در آنجا چند تن از ميهمانان ایستاده و با یکدیگر سرگرم گفتگو بودند. بود

 چه بود از آنجا نميتوانست به بيند سارا به چه کار مشغول است اّما هر. ميدود و برادرش او را دنبال ميکند
دوروتى با دست کمر لباسش را صاف . اّما کنراد خشمگين بنظر ميرسيد. ميهمانان را به خنده وا داشته بود

به یاد شوخى فرانک افتاد که گفته . اش قرار داشت در کنار آن چمدانهاى بسته شده. نمود و به آینه نگاه کرد
و از . ه روى چمدانهایت است عوض کنىبود، با ازدواج با من لزومى ندارد حرف اّول نام خانوادگى را ک

اش همه چيز عوض ميشود  یادآوردن آن به خنده افتاد البّته آن یک حرف تغيير نميکرد اّما ميدانست در زندگى
از عشقش به فرانک اطمينان داشت اّما چرا ميخواست با . و به فکر افتاد چرا این تغيير را خواسته بود

ت بيشتر از سارا و کنراد بود؟ در اینصورت مسلمًا پرستارشان این کار را بهتر ازدواج کند؟ آیا براى مراقب او
 تسّلى خاطر ءبه خاطر آورد که چگونه او و فرانک احساس کرد بودند که وجودشان مایه. از او انجام ميداد

  . نداردبه آن نيازى همدیگر است و حامى و پشتيبان یکدیگر خواهند بود اّما ناگهان احساس کرد که دیگر

دوروتي  بنظرت نميرسد که هواى اینجا کمى "اندام وارد اطاق شد و گفت در اینوقت پدرش، بلند قامت و الغر
آنکه منتظر جواب شود به طرف پنجره رفت و آنرا گشود در حالي آه رو به پنجره ایستاده  و بى" گرم است؟

 پائين همه چيز طبق نقشه ءدر طبقه"ه داد که بود  هواى مرطوبى را که از دریاچه ميوزید تنفس نمود ، ادام
ترین نوشيدني در  ترین کيک و قوى  وعده داده که زیباترین عروس و خوشمزهLuellaمادرت آماده است لوئال

  ."این جشن عروسى خواهد بود

درش که پ ، حقيقت در آن به ِهنرى جلوى آئينه آستين لباسش را مرتب ميکند ولی در دوروتى چنين وانمود که در
دوروتى ميدانست که پدرش ميکوشد به .  ميهمانان صحبت مينمود نگاه ميکردءباره پشت سرش ایستاده و در

. احساس خستگى شدید مينمود. احساس آرامش دهد اّما دليلی نميدید که این تظاهر ادامه یابد این طریق به او
  .نبال او بود خود را به روى تخت انداختسوى تخت خوابش رفت و بى اعتنا به چند متر تور لباسش که به د

؟  عزیزم چه شده: "ِهنرى دستهاى خود را به پشت سر دوروتى رساند و گيسوانش را نوازش داد و پرسيد
نميخواهم، اشتباه کردم که . "دوروتى نشست و خود را در آغوش پدر افکند"؟ حالت خوب نيست؟ بگو چه شده
نميخواهم هرگز با او . نه." "حالت بهتر خواهد شد... و االن فقط ميترسى ت." "گفتم ميخواهم با او عروسى کنم

پس در اینصورت بهتر است : "همچنان که دخترش را در آغوش داشت گفت. ِهنرى ساکت ماند ."عروسى کنم
حتى دیگر نميدانم . آخر چطور ممکن است ؟ اشتباه کردم که گفتم ميخواهم با او ازدواج کنم." "ازدواج نکنى

احساس همدردى پدرش به او اعتمادى بخشيد که ." شاید هم او را دوست ندارم. فرانک را دوست دارم یا نه
" و گریه کنان گفت. صورت اشک از چشمانش بيرون ریزد موجب شد ترسى که در او به وجود آمده بود به



ى بيشتر شد و محکمتر پدرش هق دوروت هق." خواهى مجبور نيستى نه اگر نمى." "اّما باید با او عروسى کنم"
هاى پدر باز کند و آرام گيرد، ِهنرى در کنارش  قبل از آنکه بازوانش را از دور شانه. را در آغوش گرفت

مطمئن نيستى که این : "لبانش منقبض بود اّما با انگشتان بلندش یکایک موارد را حساب ميکرد و گفت. نشست
و به دوروتى که اشکهایش "  او ازدواج نمائى اینطور نيست؟مرد را دوست دارى و فکر ميکنى ناچارى با

  . ميکرد  اکنون فروکش ميکردند نگاه نمود که گفته هاى او را با تکان سر تأیيد

اى نيست که با او  خوب، پس لزومى ندارد که خود را تحت فشار قرار دهى و با این احساس که دارى عجله"
دلشکستن . اساس تصميمت را این چيزها قرار نده ." ِفرانک منتظر من است.اّما همه اینجا هستند. "ازدواج کنى

به آنها ميگویم مریض هستى . و ناراحت کردن چند ميهمان را نميتوان با سالها پشيمانى و افسوس مقایسه کرد
 جا سپس از." بعد من و ِفرانک خصوصى با هم حرف ميزنيم. هایشان ميروند آنها به خانه. و جشن بهم خورده

  ."پدر یکدقيقه صبر کنيد. نه . "دوروتى او را صدا کرد. برخاست که بطرف در اطاق  برود

کوشيد آنچه . و به خدا توّجه نمود هاى آن لحظه زدود ها و نگرانى قلبش را از اندیشه. دوروتى چشمانش را بست
باز کرد و دید که  ورد چشمها رااّما از وزش نسيمى که به صورتش خ .را واقعًا خواهانش بود در ذهنش جدا کند

وزش آن نسيم که در اتخاذ تصميم هاى بزرگ زندگى . آن نسيم قطعه کاغذى را که روى ميز بود تکان ميدهد
خود اندیشيد که ترس حقيقى او  با. است در این لحظه موجب شد که دوروتى از تصميم خود فاصله گيرد بى اثر

محدودّیتها و . که از آن ميترسد که با ازدواج چيزى را از دست دهداین نيست که ِفرانک را دوست ندارد بل
 افکارش را ءدوروتى در سکوت رشته.  او شده بودء هر ازدواج است باعث واهمهءمسؤوليتهائى که الزمه

 ازدواج با ِفرانک به این معنى نبود که به سازمانى با مقرراتى مشّخص بپيوندد بلکه به آن معنى بود. دنبال کرد
اش را   نه تصویر ظاهرى مردى که وجود حقيقى او را دوست ميداشت با مردى که به او دلبسته بود زندگى کند،

. به معناى دخترى زیبا یا همسرى کامل و آنوقت دریافت که عشق او به ِفرانک نيز بدینسان عميق بود
بود نگاه ميکرد این افکار از همچنانکه دستش را به ستون تخت تکيه داده و به قطعه کاغذى که روى ميز 

. برابرش آشکار ميشدند این افکار توجيهى براى ازدواجش نبود بلکه حقایقى بود که یکایک در. ذهنش ميگذشت
ترسى که چون قطعه سنگى بزرگ به رویش سنگينى ميکرد اکنون بدون تالش واژگون شد و از زیر آن 

. همه چيز به خوبى خواهد گذشت. ا ِفرانک به صالح اوستکه زندگى کردن ب یقين کرد و. حقيقت آشکار گردید
سخنى از یک   در حالي آه آرام شده بود آنوقت از جا برخاست و در آنار پدر با هم از پلکان پائين آمدند و دیگر

  .                          لحظه تردید او به ميان نيامد



  فصل ششم 
  

 رنگ ِفرانک گذاشته شده بود دوروتى در صندلی جلو اى چمدانها در صندوق عقب  ماشين سورمه
و حال آنکه چند ساعت پيش حاضر بود  شگفت بود مندى خود در شوهرش  نشسته و از احساس رضایت کنار

   هر چه ِفرانک از َکمپ . ها در رضایت خاطر او سهيم نبودند اّما بچه. زندگى را بدون ِفرانک ادامه دهد
Campمپشایر ه نيو ر تابستانى دHampshire   Newماه  تمجيد کرده بود موّفق نشد خشم آنها را از اینکه در

  ٠عسل شرکت نميکنند فرو نشاند

بيش مانند دیگران دست  ُکنراد کم و. ُکنراد و سارا جلوى اتومبيل بين جمع خانمهاى سالخورده ایستاده بودند
مادر دوروتى از . حرکت آویزان بود ر دوطرف بىسارا ترشرو در آن ميان ایستاده و دستهایش د. تکان ميداد

پشت سارا کوشيد که دستش را بگيرد و تکان دهد اّما دستهایش همچنان بيحرکت آویخته بود با لبان منقبض و 
یک لحظه دهان باز کرد اّما از آن صدائى بيرون نيامد شاید، خميازه . ابروان گره خورده به آنها نگاه ميکرد

 عروس و داماد اظهار نظر ميکردند و خوشبختى آنها را ءین که در باره عّو  مدء ميان همهمهآنوقت در. ميکشيد
ميهمانان به او نزدیک شده و با دستمالهاى سفيد ابتدا دور . آرزو مينمودند، ناگهان صداى گریه سارا بلند شد

ادن سارا مانند وز وز زمزمه آنها براى دلدارى د. چشمان او و سپس چشمان خود را به نرمى پاک کردند
دوروتى به ُکنراد نگاه کرد و به درستى نفهميد که ُکنراد لرزید یا فقط نسيم دریاچه بود . زنبورها در کندو بود

اى بعد دامن سارا باال  شاید نسيم دریاچه بود چون لحظه. که یک لحظه چشمانش را بست و سرش را برگردانيد
  .مایان شدرفت تا آنجا که شلوار همرنگ لباسش ن

در صندلی جلو، دوروتى و فرانک نگاهى با هم مبادله کردند که در آن از هم پرسيدند آیا باید بروند یا بمانند و 
از صداى آن ميهمانانى که نزدیک ایستاده بودند  .فرانک موتور ماشين را روشن کرد سارا را دلدارى دهند؟

 ميان جمعّيت خودش را به ماشين به طرفى که پدرش ُکنراد از. دستهاى دستکش پوشيده را به گوش بردند
اکنون وداع آنها به مراتب . نشسته بود رساند و به دنبال او سارا که کسى نتوانست مانع رفتن او شود پيش آمد

آنهم با . بود ميرفت این بار پدرشان خود خواستار این سفر تر از زمانى بود که ِفرانک ناگزیر به سفر سخت
  .   اد و سارا به او اعتماد کرده و او را دوست خود محسوب ميداشتندکسى که ُکنر

اى از کنراد و  ها و اشکها منتظر اشاره در ميان بوسه. دوروتى به آنها نگاه ميکرد و نميدانست تکليف او چيست
 هنگاميکه این بار سارا بود که بداند جز پدرشان به دلدارى شخص دیگرى نيازمندند ولی انتظارى بيهوده بود و

ماشين به راه افتاد و . از شيشه اتومبيل با دوستانى که نزدیک شده بودند وداع ميکرد، احساس لرزش نمود
ها بایستى ساکت شده باشند اّما آسایش خاطرش با  دوروتى نفسى به راحت کشيده فکر کرد الاقل اکنون بّچه

او براى نخستين بار با همسرش تنها . فى واداشتو به پرحر جدیدى آميخته شد که او را کمى گيج نمود نگرانى
اّما نه در نظر . چرا" "مضحک نبود که ميخواست آنرا به ميهمانان نشان دهد؟. سارا با آن شلوارش. "بود

Connieچه کار ميکرد؟ مگر". "خيلی سعى ميکرد که سارا وضع آبرومندى داشته باشد) کنراد. ( کانى "
اوه، حال " "ید و هر وقت که سارا دامنش را باال ميزد او آنرا پائين ميکشيد؟ندیدى که دنبال خواهرش ميدو"

از اطاقم آنها را ميدیدم اّما نميدانستم چرا کنراد سارا را دنبال . از باال. فهميدم چرا دنبال سارا ميدوید
خانه دور شد و ماشين از . هنوز ذهنأ خود را در آنار پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش مي دید."ميکند

تمام حواس دروتي در گروه آوچكي آه با آن ها به طرف دریاچه در حرآت بودند متمرآز شده .به جاده پيچيد
بود اما ماشيد در حرآت بود و او اکنون با فرانک تنها بود و ماه عسل که هم مشتاق و هم نگران آن بود در 

  : اش نامه نوشت آن شب دوروتى به خانواده. انتظارش

   ،١٩٢١ جون ١٨

ایم و مانند حلزون که در مّد  به اینجا آمده. مادر و پدر و مادربزرگ عزیز، برایتان مرتبًا نامه خواهم نوشت
دریاست خوشحاليم آیا همه چيز عالی نبود؟ به وجود همه، خصوصًا به پدر که آنقدر قشنگ راه ميرفت افتخار 

چه خانواده عالی و کاملی . را ميپرستم   شماءهمه. قعًا عالی بودایم که همه چيز وا من و فرانک هم عقيده. ميکنم
  دوروتى   .  هستيد

  . و چند روز بعد این نامه را فرستاد

   Ritz Carltonکارلتون _   مونترال ، هتل  ریتز



ان روزها ابرهاى سفيد و آسم. هتلهاى زیبا با اطاقهاى وسيع  با حّمام!! چه زندگى عالی داریم . عزیزم مادر
جوجه و ژامبون و سيب زمينى و  و شبها کباب گوشت و. آبى، درختان سرسبز، کوه، چمن، دره و هواى دلپذیر

روز  یکى دو.  هفده قورباغه گرفتيمVermontیک شب در یکى از جویبارهاى ِورمانت . حتِى پاى قورباغه
اى بيرون  هنوز از دهانم کلمه. ته استِفرانک واقعًا فرش. فردا به هزار جزائر ميرویم. است در مونترال هستيم

ام و این یکى از  هنوز آن جعبه کوچک را برنداشته. نيامده که چيزى بخواهم ِفرانک فورًا برایم حاضر ميکند
  .مثل هميشه دوستتان دارم و همينطور مادر بزرگ و پدرم را... آرزوهایم است 

 Martini و دوگيالس مارتينى Burgundyدىهمان شب بعد از شام فرانک یک بطرى یک ليترى بورگان و
  . ٣نوشيد و من فقط یک مارتينى و یک گيالس بورگاندى و مثل ِفرانک مست نشدم

دیشب فرانک یک سّکه  را از پنجره بيرون انداخت و ظرف آب یخ را ریخت و من از : صبح روز بعد نوشت
دوروتى پس از بازگشت از ماه عسل .  استبودم اّما همه چيز درست شد و حالمان خوب  ُبر شده خنده روده

در آن سال دختر دانشجوئى به نام ادریس . آغاز نمودند کِلر مونت عروس و داماد زندگى عادى و راحتى را در
 که  دانشجوى دانشگاه Mabel Rice Wray Iresرایس رى اریس ِميبل  دخترEdris Rice Wrayرایس رى

به   پزشکى را به پایان رسانيد وءاین دختر جوان بعدها رشته. دوروتى آمد   بود به دیدن فرانک وVassar واسار
دوروتى با مردى که  : " دوروتى بيکر نوشتءسالها بعد در باره  .نمود مکزیک و پورتوریکو مهاجرت 

ازدواج را بزرگتر و داراى دو فرزند بود ازدواج کرده بود در آنوقت نتوانستم بفهمم به چه عّلت این   او  از  سالها
  ." اش راضى ميباشد قبول نموده ولی بنظر ميرسيد که زن کدبانو و مادر خوبى است و از زندگى

اگر ازدواج آنها در نظر دوستانشان آرام و راحت بود به عّلت آن بود که تصميم گرفته بودند مسائل زندگى را 
 در زندگى زناشوئى با آنها مواجه ميشوند قبول یک جداگانه بياموزند مسائلی را که هم حّل کنند و یا اینكه هر با

 پول ابا داشت با آنکه ءدر طى نخستين سال ازدواجشان در مونت کِلر دوروتى از صحبت کردن در باره. کنند
ها چهل دالر منظور شده   خانواده براى پوشاک هر یک از بّچهء ماهيانهءدرآمد فرانک خوب بود در بودجه

که عالوه براین نباید پولی براى مصرف شخص خودش بخواهد شاید تربيت سخت بود، دوروتى فکر ميکرد 
ها در نظر  اى که ابتدا براى مخارج خانه و بّچه اش نميگذاشت به فرانک تذّکر دهد که بودجه خانوادگى

 که قبل از ازدواج که آموزگار بود دوروتى مى توانست هر وقت. شده بود اکنون کفاف مخارج را نميدهد  گرفته
.  قادر به خرید یک دستمال گردن نبودمى خواست لباسى نو براى خود بخرد اّما اکنون با این بودجه حّتى�

اسباب و اثاثيه خانه .  زندگى روزانه نبودندءاستفاده هدایاى عروسى همه عالی و زیبا بودند اّما هيچکدام مورد
اّما . و همه چيز ميبایستى از نو خریدارى شودها همه از ازدواج نخستين فرانک باقى مانده بود  و مالفه

شاید . تر کرده بود  وضع را وخيم١٩٢٠دوروتى نميتوانست از همسرش تقاضاى پول کند و توّرم دهه سال 
  ميشد  موارد دیگر مانع سخاوت فرانک در

که ماشين براى فرانک به خود ميباليد .  زندگى نمایدءکه دوروتى از او تقاضاى پول براى خرید حوائج الزمه
آورد فرانک به گمان خود   احتياجات زندگى بر زبان نمىءاست و چون دوروتى سخنى در باره  دوروتى خریده

مثًال چوگان تازه براى بازى گلف برایش ميخرید . آنچه را مورد احتياج دوروتى ميدانست برایش فراهم ميکرد
جيبى خود  با پول تو" سارا"ف شام ميبرد یک روز و یا او را به رستورانهاى معروف و گرانقيمت براى صر

دوروتى از دیدن آن به گریه . خرید و به خانه آورد  دالر٢٥انداز نموده بود دسته گل زیبائى به مبلغ  که پس
سارا به تصّور آنکه اشکهاى دوروتى از خوشحالی است به هيجان آمده بود ولی نميدانست که در حقيقت . افتاد
  .ميتوانست صرف خرید لوازم ضرورى کند براى این بود که فکر ميکرد بيست و پنج دالر را دوروتى ءگریه

در سال اّول ازدواج گاه رفتار سارا و کنراد با دوروتى چنان بود . ها بود مسئله دیگر موضوع تربيت بّچه
. اند از آنها برباید گوئى او جاى مادرشان را غصب کرده و ميکوشد محّبتى را که براى مادرشان نگه داشته که

تطبيق با وضع جدید خصوصًا براى سارا دشوار بود زیرا عادت داشت که در خانواده فقط او مورد توّجه پدر 
گيرد و از اینکه دوروتى و فرانک او را با خود به ماه عسل نبرده بودند ترشروئى ميکرد و  و برادرش قرار

وتى موّفق شد که مشکل بودجه و مسئله نامادري  بودن را حل با اینحال به تدریج دور. خلقى نشان ميداد کج
در طى ماهها هنگاميکه صبح از . آورد اى بر اعصابش وارد مى العاده گو اینکه این ناراحتيها فشار فوق. کند

  .خواب برميخاست بالش او از اشکهائى که در خواب ریخته بود خيس بود

                                                 
 منع �ى غرب مرقوم داشتند که حکم حضرت بهاءاهللا را در باره حضرت ولّى امراهللا به احّبا١٩٣٨در سال 

.مسکرات مراعات نمایند ٣  



چه بيشتر بکوشد تا  آن ميداشت که هر ئى بستگانش ميدید او را برشکستى که دوروتى در روابط زناشو ناکامى و
بزرگ عزیزش الن بيچر و همسرش ژوزف بيست سال از هم جدا  مادر. ازدواج خودش با موّفقّيت قرین گردد

بين پدر و مادرش اختالف و تنش موجود بود و رشته زناشوئى .  درگذشت١٩١٧بودند تا آنکه ژوزف در سال 
. ليال مثل سایر موارد زندگي تجاري و شخصي اش در اثر فشار و سوء از هم گسسته بود د وبرادرش دیوی

براى . امان نگه دارد دوروتى ميکوشيد در ميان این شکستها و ناکاميها زندگى زناشوئى خود را محفوظ و در
  لوئيز  دخترش وینفِردو همچنين  سارا  و ّل مراقبت از کنراد   اوءاش و در درجه همه خانواده مهمتر از او

Winifred Louisدوروتى در هفتم نوامبر .  نيز ميناميدند او را باِبت .بدنيا آمد ١٩٢٢مي ٢٤که در سال بود
  :اى از شهر بوفالو در ایالت نيویورک به مادرش چنين نوشت  در نامه١٩٢٢سال 

آنرا .  بخرم Sedatolه داروى مسکن پيشنهاد کرده بودید ک.  شما را خواندمءمادر عزیزم، در داروخانه نامه
    . خيلی متشکرم. با مصرف آن سارا دیگر سرفه نميکند. خریدم و به خانه بردم

 دوستش یکى به او هدیه کرد چقدر Curlie Doksامسال فرانکى نتوانست آهو شکار کند اّما آرلي دوآس 
بينم  را مى  ر يد از فکر اینکه بزودى شما و پدنميدان.  شما اینجا بودید و از آن ميخوردیدءکاش همه. خوشمزه بود

پس از دیدن دیوید حتمًا باید نزد ما بيائيد آخر . مواظب باشيد پدر مشغول کار دیگرى نباشد. چقدر خوشحالم
راستى چه خبرى از او دارید؟ فکر ميکنيد با داشتن شریک یا . نميشود که در همه چيز دیوید مقّدم بر ما باشد

 خواهد شد؟ شریکش چه عقيده دارد؟ طفلک دیوید وقتى خوب کار ميکند حّق دارد  عش روبراهبدون آن اوضا
بنابراین بيفایده است از . آیا ميتوانم به او کمکى کنم؟ او که هيچوقت جواب نامه هایم را نميدهد. موّفق شود

  .خودش بپرسم

با .  با دستها به چشم و گوشش ور ميرود االن باِبت روى بالش روى زمين خوابيده و پاهایش را باال برده و
راستى اسم توپ را . دستش بالش را زیر سرش فرو ميبرد و خودش را مثل یک حلقه و یا توپ گرد ميکند

 خواست این بازى را بمن یاد Korsher    Larryنميدانم چرا وقتى الرى آورشر. بردم یاد بازى گلف افتادم
باید حتمًا . م ميکنم که پدر چوگان به دست گرفته و مشغول این بازى استاّما در نظرم مجّس. دهد قبول نکردم
ضمنًا . بگوئيد فقط سه جلسه معّلم بگيرد بعد خودش راه خواهد افتاد.  اوستءاین بازى برازنده. آنرا یاد بگيرد

ًا خوشحال  مختصرى به او بنویسيد مسلمءاگر وقت دارد نامه. به او بگوئيد کانى قهرمان تنيس دبستان شده
  . ميشود که بداند عمو ِهنرى از این موضوع باخبر است

مکد بنابراین  خوشبختانه چون انگشت شصت را نمى. برنده است" بابت" انگشت جویدن ءاّما در مسابقه
  قربانتان  دوروتى.       دندانهایش جلوآمده نخواهد داشت

ول کار یا در سفر بود، دوروتى و لوئيز در خانه روزها که کانى و سالی به مدرسه ميرفتند و فرانک هم مشغ
ّل که از نيوجرزى به بوفالو نقل مکان کردند، دوروتى به ندرت از خانه خارج ميشد و  زمستان سال او. بودند
یک روز یکى از دوستانش از او . ها را نزد خدمتکار نميگذاشت مگر وقتى که کارى ضرورى پيش ميآمد بّچه

اّما چون اغلب روزها به بازکردن . دوروتى این تقاضا را نپذیرفت.  فالگيرى روندخواست که باهم نزد 
ميل نبود که یکروز از خانه بيرون رود و  ها و صندوقها و مرّتب نمودن آپارتمان جدیدشان ميگذشت، بى بسته

کرد و گفت بنابراین چندى بعد وقتى دوستش ِربکا تقاضاى خود را تکرار . به اصطالح مرخصى داشته باشد
مى  نميخواهد تنها نزد فالگير رود، دوروتى موافقت کرد اّما خاطرنشان ساخت که بخاطر او این تقاضا را

  . پذیرد و نه از آن جهت که به سحر و جادو و فالگيرى اعتقاد داشته باشد

جز به آنچه در اى را برداشت و با ورق زدن صفحات آن کوشيد   فالگير، دوروتى مجّلهءدر اطاق انتظار خانه
. در اینوقت از در راهرو زنى وارد شد و ِربکا به او سالم کرد. اطرافش ميگذرد، به چيز دیگرى فکر کند

بلوزش که از . اى به تن داشت زن لباس ساده. دوروتى نگاهش را از روى مجله برداشت و آن زن را نگریست
دوروتى متوّجه شد که زن . تر جلوه ميداد گرن پارچه لطيفى به رنگ بژ بود، دامن ضخيم پشمى او را پر

ميکوشد حلقه انگشترى را که در انگشت دارد بيرون آورد ولی مثل این بود که دست راستش همکارى نميکند 
سر انجام هردو دستش را جلوى دامن آورد و به آن دست کشيد گوئى ميخواهد با . و نميگذارد حلقه بيرون آید

". بينم خانم بيکر اول شما را مى: "وقتى نزدیک دوروتى رسيد گفت.  کندکف دست تار و پود آنرا لمس
" بيند نه من اّما ِربکا آمده شما را به " .دوروتى از شنيدن نامش یّکه خورد و کوشيد صدایش را آرام نگه دارد

من صبر . روتو اّول ب. دوروتى: گفت و در این ميان ربکا" بينم با اینحال من ميخواهم شما را به. ميدانم"
  ".ميکنم



گوئى  .او که قبل از آمدن به اینجا آنقدر وحشت داشت اکنون با آرامش سخن ميگفت. آور بود رفتار ربکا تعّجب
دوروتى با خود اندیشيد احمقانه است که تردید کند با . ترس و وحشت خود را به دوروتى منتقل نموده بود

بعد به خود قّوت قلب داد . و را ميدانست به اطاق دیگر رودخواست دنبال زنى ناشناس که اسم ا اینحال نمى
اّما باز موجى از نيروى مقاومت وجودش . آن زن ميخواهد فقط با او صحبت کند. عّلتى ندارد که از او بترسد

س مّدتى بيش نبود که در زندگى احسا. اش را بداند نه مایل بود این زن را بشناسد و نه اینکه آینده. را فرا گرفت
شاید . ام باخودم پول نياورده" :به زن گفت. خواست این احساس را از دست دهد آرامش و آسایش ميکرد و نمى

اى نداشت  چاره. دوروتى مجله را روى ميز گذاشت". من از شما پول مطالبه نميکنم. نه". " دیگر بيایمءدفعه
  .جز اینکه به دنبال زن به اطاق دیگر رود

کلماتى که در ابتدا بين آندو مبادله شد، مانند جمالت دو دوستى . ر ميز کوچکى نشستنددر آنجا روبروى هم، س
خيلی ممنونم حالش خوب " "فرانک حالش چطور است؟:" زن پرسيد. بود که تصادفًا همدیگر را دیده باشند

اس کرده بود، آرامش گفتار زن، بر ناراحتى دوروتى افزود همان ناراحتى را که در اطاق انتظار احس".  است
فرانک همسر . "بایست به آنجا رفته باشد اکنون به انزجار تبدیل شد و باز از فکرش گذشت که نمى

!! پسر شما نيست !! و کنراد هم پسر شماست؟ اّما نه "دوروتى با تکان سر سؤال او را تأیيد کرد  "شماست؟
اش   خانوادهءعات این زن را در بارهدوروتى تصميم گرفت اّطال" چطور چنين چيزى ممکن است؟. ولی هست

کامل کند و از اینرو سالی و لوئيز را نام برد و توضيح داد که دو بچه بزرگتر از ازدواج پيشين همسرش 
 خانواده او داشت و دوروتى ميخواست با ذکر نام همه آنها، به ءمسلمًا این زن فالگير اّطالعاتى در باره. هستند

ها به  اّما زن که از شنيدن نام بچه. ه داشتن قواى ماوراء طبيعى مينمود پایان دهدسخنان این زن که تظاهر ب
او در ."  آنها به صحبت پرداخت و ابتدا از کنراد که بزرگتر از همه بود آغاز کردءهيجان آمده بود در باره

روتى را تغيير داد وحشت آسيب دیدن کنراد تصميم پيشين دو." تمام عمر سروکارش با بيمارستانها خواهد بود
اّما هميشه در آنجا . منظورم این نيست. نه" "منظورتان این است که مّدت طوالنى بيمار خواهد شد؟: و پرسيد

زن ساکت شد و دوروتى که ." بله ممکن است کارش ایجاب کند که در آنجا باشد. شاید براى شغلش. خواهد بود
در باره : "اى، سکوت را شکست و گفت زن پس از لحظه. دید افکارش را متمرکز ميکند او نيز ساکت ماند

. لوئيز باید به او یاد دهيد چگونه با مردم و فرهنگهاى مختلف بياميزد و کارى کند که احساس راحتى کنند
همه نوع مردمى محشور خواهد   هاى مختلف زندگى خواهد کرد و با او در قاره. بگذارید موسيقى هم یاد بگيرد

اعتنا به  زن بى". اّما من که حامله نيستم." "باره طفلی که آبستن هستيد از تربيت او هم غافل مشویداّما در . شد
او ميتواند در امور ماّدى یا روحانى موّفق . باید مراقب او باشيد. چرا حامله هستيد. سخن دوروتى ادامه داد

صحيح نشود، ممکن است تمام قوایش اگر تربيت . شود و آن مربوط به چگونگى تربيت او و وجود خود اوست
  ".صرف امور دنيوى و کسب ثروت مادى گردد

 سرنوشت کودکى که به ءاّما سخن گفتن در باره.  کانى و لوئيز براى دوروتى جالب بودءباره اظهارات زن در
 او را دنيا نيامده بود، یعنى در حقيقت وجود نداشت، او را قانع ساخت که با شّيادى روبروست که ميخواهد

با اینحال نتوانست از تذّکر این نکته خوددارى کند که در . اغفال کند اّما دليلی نميدید که نظر خود را بگوید
سرنوشت " " سالی چه ميگوئيد؟ءدر باره: "از اینرو پرسيد. ضمن پيشگوئيها، زن از سالی صحبتى نکرده بود

شک دوروتى ." بخاطر او باید خوشحال باشيد. رداو سرنوشت خاّصى دا. او متفاوت است اّما بسيار زیباست
زن به پائين نگاه ميکرد و هنگام سخن گفتن . اى غير منطقى رسيد  استعداد و نّيت این زن به نتيجهءدر باره

ها  دست چپش گاه با یکدسته از گيسوانش بازى ميگرد و بعد به سوى گونه. نگاهش به این سو و آن سو ميرفت
دوروتى در سيماى کشيده او نگاه شخصى را ميدید که در نهایت . ّت تکان ميخورد ه شدميآمد و انگشتانش ب

اى بود که شخص برخوردار از موهبت  نگاهش فاقد هيمنه. فروتنى با نيروى دورونى خود مبارزه ميکند
به جز هاى نامنظم او  در هرحال دوروتى در اعماق پيشگوئى. العاده و شگرف، به آن افتخار مينماید خارق

سالم مرا به فرانک : "وقتى از جا برخاست زن به او گفت.  حامله بودنش صداقتى ميدیدءاظهار نظر در باره
ِام به   بينم که خانم مى. فرانک این خانم را بایستى بشناسد.  پيامى براى او دارمMبرسانيد و بگوئيد از خانم ام 

آن شب، پس از آنکه ." دیگر ميتوانم راه بروم. وب استلبخند زنان ميگوید من حالم خ پاهایش نگاه ميکند و
خوابش خوابانيد ماجراى آنروز را  ها براى درس خواندن به اطاقهایشان رفتند و دوروتى لوئيز را در تخت بچه

 پسر ءبراى فرانک نقل کرد و با تعّجب دید که فرانک با عالقه داستان را خصوصًا آنچه را که در باره
به فکر . ها به فکر فرو رفتند  امکانات و آینده بچهءباره سپس هر دو در. ان گفته بود گوش ميکندش نيامده بدنيا

 سخنان آن زن را باور نداشتند الاقل به فکر آینده زندگى ء لوئيز اگر همهءسرنوشت استثنائى سالی و آینده
انک، آنطور که آن زن ميگفت شخصى راستى فر. "دوروتى به یاد آخرین جمله آن زن افتاد. بودند ها افتاده بچه

بيند  ميگفت او را مى. ِام شروع ميشود ميخواهد تو بدانى که حالش خوب است و ميتواند راه برود  که اسمش با
فرانک " منظورش چه کسى است؟ تو چنين شخصى را ميشناسى؟. که خندان ایستاده و به پاهایش نگاه ميکند



بود، نگاهى به دوروتى و سپس به بشقاب دسر که هنوز روى ميز دست که دستهاى خود را زیر چانه گذاشته 
یادآوردن ." غير از دختر عمویم مارى که مرده نميدانم چه کسى ممکن است باشد.  "نخورده مانده بود افکند

اى قبل فکر ميکرد شاید در این پيام  دوروتى را آسوده خاطر نمود چون لحظه. نامى که با ام شروع ميشد
خود من چند نفر را ." "ل نامشان ِام است اّما فرانک تو چند نفر را ميشناسى که اّو.... "وجود دارد رمزى 

دوروتى از شنيدن ." چون او پاهایش چوبى بود. ميتوانم اسم ببرم اّما هيچکدام مثل دختر عمویم مارى نيستند
 بينى باریک و لبان گشادش که .این جمله لرزشى در خود احساس کرد و صورت فالگير در نظرش مجّسم شد

دوروتى کوشيد . چشمانش که نه بطور خاّصى نافذ بود و نه جّدى. برجسته نبود و نوعى درخشندگى تيره داشت
هاى سفيد و خاکسترى دید که به  بيند اّما بجایش گيسوان نرم زن را با رگه ذهن خود آن نگاه را به دوباره در

اى بر آنها بود، شاید از درازى  ن را پوشانيده بود که اگر گوشوارهعقب برده شده و نيمى از گوشهاى ز
اى که به مغز زن  در طى مالقات با او، دوروتى متوّجه شده بود که با هر فکر تازه. صورت کشيده او ميکاست

 ميآمد، حالت صورت او تغيير ميکرد اّما  چشمانش هميشه یکسان بود نه نگاهى افسرده بلکه آرام، قوى، با
  .حالتى از تسليم و رضا، نه نگاه شخصى پر مّدعا که انتظارش را داشت

چند هفته بعد که به پزشک مراجعه کرد اطالع . براى نخستين بار دوروتى وقایع آنروز را با حقيقت ارتباط داد
  .یافت که دّومين فرزندش هفت ماه دیگر به دنيا خواهد آمد



  فصل هفتم
   

   ٣٢٨ از بوفالو نيویورک خيابان  شماره ١٩٢٣ سپتامبر ١١خ اى از دوروتى به تاری نامه

کدام را در جاى  امروز صبح اسباب و اثاثيه را باز کردم و هر. مادر عزیزم،  اینجا همه چيز بخوبى ميگذرد
 دادم و ١٠اند و به آنها نمره  ها و ميزهایشان را مرتب کرده قفسه کانى و سالی کشوها و. خود گذاشتم
زده به اطاقتان بيایم و  گذاشتم و گفتم مواظب باشيد غافلگيرتان نکنم چون ممکن است یک روز سرسربسرشان 

ایم که  در حياط جاى کوچکى براى لوئيز درست کرده. بينم کفشتان روى ميز و جورابتان پشت صندلی است به
وقتى براى کارى . يگذراندساعت را در آنجا م ها و بعد از ظهرها یکى دو ایم و صبح دور آنرا نرده گذاشته

کانى ميگوید اگر . نشانم و نميدانيد چه خوب آرام و قرار ميگيرد بيرون ميروم، او را کنار خود در ماشين مى
پسر دوروتى و فرانک، ویليام کينگ (داداش کوچولو هم به خوبى لوئيز باشد، چقدر همه خوشحال ميشویم 

  ).بدنيا آمد دوماه و نيم بعد William King Bakerبيکر 

امروز بسته لباسها رسيد خيلی . لوئيز از حرکات سارا ميخندد. دوستش مشغول بازى با لوئيز هستند و االن سارا
پرسم مامان  وقتى از او مى. کوچولو خيلی شاد و سرحال است. ممنون و منتظر وصول بسته دیگر هستم

و بعد )  مامان بزرگ (Gammyد و صدا ميزندو برخود را نگاه ميکند و دنبال او ميگرد بزرگ کجاست؟ دور
ام که روزى نيمساعت  بگوئيد فراموش نکرده )مادربيچر( به مادربزرگ. با نگاه غمگين از ما جواب ميخواهد

  . مطالعه کنم

 تلفن کنم که بياید و در یک جاى خانه یک تيغه بکشد اّما هنوز هم خودم  Heinrickاست به هين ریک  قرار
فرانکى ميگوید بخارى گاز را هر جا که دلم بخواهد، بگذارم اّما . بهتر است از خودش بپرسم. جاک نميدانم در

بينم چقدر پول نقد  گذشته باید تا اّول اکتبر صبر کنيم به از آن. کجا باید گذاشت هوا سرد نشده نميدانم در تا
آنها را در . ام، رسيد ى که تا بحال دیدههائ دیروز قشنگترین پرده. خيلی دلم ميخواهد یک تختخواب بخرم .داریم

روز یکشنبه جوجه کباب درست کردم مثل . هاى پائين را به اطاق باال ميبرم طبقه پائين آویزان ميکنم و پرده
طفلک سارا حالش خيلی خوب نبود و غذا نخورد اّما . کانى کيف کردند و جوجه کبابهاى مادربزرگ، فرانکى

. نامه را تمام ميکنم .  امروز سس مایونزى که شما درست ميکنيد، درست کنمخيال دارم .حاال بهتر است
  دوروتى 

   .Syracuse N.Y سراکيوز نيویورک Onondoga هتل اونان دگا ١٩٢٤بهار سال 

امشب من و فرانک اینجا هستيم  و فردا به خانه مراجعت ميکنيم شما را به خدا اگر یک هفته . مادر عزیزم
چون ممکن است اینقدر مشغول کار باشم که فرصت نکنم، روزها به . وشتم نگران نشویدبرایتان نامه نن

در نتيجه دیر شدن نامه دليل بر این نيست که ما دچار حمله و غش . سرعت برق ميگذرد و خيلی گرفتاریم
 ءگذشته خانه يستيم و از آناّوًال هيچکدام مبتال به صرع ن. اند  سّوم خانه پائين افتادهءها از طبقه ایم و یا بّچه شده

.  تابستان ما از این قرار استءنقشه.  ما خوب استءحال همه. بنابراین خيالتان راحت باشد. ما طبقه سّوم ندارد
 Zanesvilleبعد از اینکه پدر فرانک به دیدن ما آمد کانى و سارا همراه او در اواخر جون به زئنس ویل 

من چند روز   ميروند وBudd Lakeبعد اواسط ماه جوالى به باد ِليک . ودميروند و دوسه هفته آنجا خواهند ب
در آنجا فرانکى به ما ملحق ميشود و چند سفر کوتاه به شهرهاى اطراف . قبل از ورود آنها به آنجا ميروم

. ا بياوریمها را نزد شم  اسب دوانى به بوفالو برویم و بّچهءایم براى مسابقه ميکنيم در ماه آگوست تصميم گرفته
مثل . که مطمئن باشيد برایتان زحمتى نيست و ميتوانيم دختر جوانى را براى کمک به شما پيدا کنيم بشرطى

اید شاید یکى دو هفته در بوفالو بمانم چون ميخواهم کاغذ دیوارى   که پارسال آنجا بود پسندیدهMaryاینکه ِمرى
ها  یک هفته ميمانم و آنوقت با بّچه. بعد نزد شما ميآیم. بدوزمها را عوض کنم و براى طبقه باال پرده  اطاق بّچه

  .به بوفالو مراجعت ميکنيم

. سرگرم ميشود و  لوئيز حاال بيشتر با خودش بازى ميکند. ها بدون من سه هفته نزد شما خواهند بود بنابراین بّچه
ت  و از تماشاى کتابهاى مصّور لّذالبّته اگر گاهى با او بازى کنند خصوصًا توپ بازى خيلی خوشحال ميشود 

اّما شاید تا تابستان عوض شود، معموًال در این سن . است و هيچ زحمتى برایم ندارد بيلی بچه نازنينى. ميبرد
نميدانيد چقدر خوشحالم . ها خيلی پرجنب و جوشند، چهاردست و پا راه ميروند و باید مواظبشان بود سال بچّه و
بّچه خوب و شيرینى . مطمئنم مادر بزرگ از بيلی خيلی خوشش خواهد آمد. بينم مىاینکه بزودى شما را  از

اخالق و سرشت و روح و این چيزها برایش مهّم . است براى مادر بزرگ اهمّيتى ندارد که آدم زشت باشد



گر سرگرم ا. اى است بّچه شاداب و سرزنده. اّما مطمئنم پدر از لوئيز خوشش خواهد آمد. خودتان ميدانيد. است
عکسش را . نميدانيد چقدر ناز شده. اش ميدیدى کاش او را در لباسهاى بهاره. باشد، دختر خيلی خوبى است

یک دوجين عکسهاى کوچک در چهار حالت  یک تابلوى نقاشى رنگ و روغن هدیه سالگرد توّلد و. ام گرفته
  . به همه سالم برسانيد.  کنيدهرکدام را که خواستيد انتخاب. با خودم ميآورم ام که مختلف گرفته

. ام از اخبار اینجا چيزى ننوشته. هاى تابستان بود ام همه نقشه چه نوشته راستى هر  :پائين نامه اضافه کرد در
انجمن خّياطى هنوز برقرار .  کلوپ حوادث عادى را گرفته و از این بابت خوشحالمءکلوپ ادبى ما بيشتر جنبه
اّما چون .  کانونشن اتحادیه زنان رأى دهنده این هفته در بوفالو برگذار مى شودکنيم است و گاهى خّياطى مى

  .فرصت نفس کشيدن ندارم و مرتبًا الغرتر ميشوم. کارم زیاد است و گرفتارم نميتوانم در آن شرکت کنم

  سگ کنراد نزدیک بودBuddyبادى  .عيد پاک براى سالی و کنراد خرگوش خریدم که خيلی دوستش دارند
اّما بجاى آن روز بعد یکى از . خرگوش بيچاره چيزى نمانده بود که از ترس بميرد .یکى از آنها را بکشد

مثل اینکه این یکى به زندگى محکم چسبيده و . هاى قرمز که داشتيم ُمرد و آن دیگرى را تنها گذاشت ماهى
این روزها همه . کسى چه ميداند .ردشاید ماهى بيچاره در اثر ترس خرگوش از سگ کانى ُم .خيال مردن ندارد

نویسم  راستى اشعار دیوید بنظرتان مزخرف نيامد؟ من که برایش نامه نمى. جا صحبت از ارتعاشات روح است
یک . نویسم با این حال به زودى قلم به دست ميگيرم و برایش نامه مى. ام را به او بگویم ترسم عقيده چون مى

مادر بزرگ را از طرفم  و  پاپا .جالبى پيدا کنم ميخرم اینجا چيز اگر در .ام ادهبينى برایش فرست کتاب کوچک کف
  دوروتى. ببوسيد

    

  نيویورک _  بوفالوWoodbridge  خيابان وود بيریج١٩٢٥ ژانویه ٢٣

از این جهت مشغول نوشتن . بينم یادم ميافتد که برایتان بيشتر نامه بنویسم را که مى عزیزم، عکس شما مادر
باالخره قفسه لباس . ميترسم اگر بيشتر وظيفه شناس نباشم لبخندى که در عکس دارید تبدیل به اخم شود. شدم

ام و با  آن گرفته ام و پارچه آبى رنگى که براى زیر با روتختى که تازگى خریده. رسيد و خيلی قشنگ است
ام همه چيز عالی  گرفته ریررنگ قالی جور است و پوشش کتان ایتاليائى که براى روى صندوق و ميز تح

آنوقت که به شما قول  .گران شده العاده فقط صورتحساب قفسه را برایتان نميفرستم چون قيمتش فوق. است شده
. گران باشد بنابراین موضوع تمام است بودم صورتحساب آنرا برایتان ميفرستم هيچ فکر نميکردم آنقدر  داده

هرگز عکس هيچکس را . را دوست دارند و بيش از همه خود منهمه آن. عکس شما مایه دلخوشى من است
توى قاب کوچک ساده، نه قاب بزرگى که جاى سفيد دورادور عکس را . ام مثل این عکس دوست نداشته

  .ام گذاشته) مادرفرانک عکس( مثل بگيرد

ش است آنها را اینطرف و آنطرف ميرود یا در تخت خواب خانه  وقتى در شعرهاى کوچک یاد گرفته و لوئيز
رو بوسيد و گفت  بيلی پرى کوچولو اومد، رقصيد و:"  قصه ميگوید" بيلی"صبح هاى زود هم براى . ميخواند
و این قصه را بریده بریده " اونوقت از پنجره پرید و رفت. خيلی دوست دارم، بيلی رو دوست دارم و ر من لوئيز

اّما  ."گمشو برو" :انگار ميگوید. و، از خودش سروصدا در ميآورداعتنا به ا و با هيجان تعریف ميکند اّما بيلی بى
آنوقت با . فهمم چه ميگوئى اّما خوشم ميآید با اینکه نمى. صدایت در گوشم مثل موسيقى است" :در واقع ميگوید

انهایش  دندءطفلک مثل اینکه همه. خنده سر ميدهد  جرًات ميکند جيغ ميکشد وحّتى� .مهربانى به او لبخند ميزند
ميخواهد بيشتر به او توّجه  و. به این عّلت گاهى بهانه ميگيرد و بد اخالق ميشود. یک جا ميخواهد بيرون آید

فقط گاه سرماخوردگى پيدا ميکند که نميشود . اشتهایش را از دست نداده و رویهم رفته حالش خوب است. کنيم
ام برایتان  ام گرفته  به زودى عکسى که با لباس تازه.خوشبخانه لوئيز زود سرما نميخورد .از آن جلوگيرى کرد

این عکس   خندانى دارد اّما در عکسى که شما از او دارید قيافه شاد و در. بيلی هم در این عکس هست. ميفرستم
ميفرستم و چون عکسها بزرگ نيستند اینطرف آنطرف   براى دیوید هم یکى از این عکسها را. بيشتر ناز کرده
آینده   که در بهار سالم فراوان مرا برسانيد و به یادش بياورید به پدر. حافظ خدا  فعًال. ل نخواهد بودبردنش مشک

  دوروتى  _ قربانتان  .فرانکى به هر دو شما سالم ميرساند. منتظرم چند جلسه درس بمن بدهند

دوروتى مادرى . يگذشتاش نوشته بود زندگى آنها در شهر بوفالو به خوشى م همانطور که دوروتى در نامه
کانى و سالی به زندگى جدید مأنوس . بود الیق و کدبانوئى کاردان که امور خانواده را به خوبى اداره ميکرد

  .اى بيش نبود اکنون برایشان خاطره  مونت کِلر انگيز زندگى در شده بودند و دوران غم



 سال بيست ترّقى ءر شرکتها که در دههفرانک از شغلش در شرکت ملّى بيسکویت رضایت داشت و مانند سای
هاى این شرکت نيز افزایش یافته و در نتيجه مدیران آن مانند فرانک از سود  سریع نموده بودند، فرآورده

  .مند شده بودند شرکت بهره

سالی دانش .  یازده ساله شده بود به دبستان پارک١٩٢٥ ميرفت و سالی که در بهار Nicholکانى به آکادمى 
هر بامداد اتوبوس مدرسه در برابر خانه آنها .  هاى عالی ميگرفت ى درخشان بود که در درسهایش نمرهآموز

توقف ميکرد و لوئيز از پشت پنجره خواهرش را ميدید که سوار اتوبوس ميشود و تا اتوبوس به خيابان 
Woodbridgeميخواهد او هم به مدرسه پيچيد او همچنان پشت پنجره ایستاده و آنقدر غرولند ميکرد که   نمى

رود تا آنکه دوروتى دست از کارى که به آن مشغول بود، بر ميداشت، نزد او ميآمد نوازشش ميکرد و او را 
سال بعد که لوئيز سه ساله شد، در اثر خواهش و اصرار فراوانش، دوروتى نام او را نيز در . آرام مينمود

لوئيز مشغول بازى کردن یا بيسکویت و شيرینى خوردن بود  که  در مدرسه هنگامى. دبستان پارک ثبت نمود
در آن دبستان بطور منّظم از دانش آموزان آزمایش هوش مينمودند و پس . ّیت درس ميخواند سالی در نهایت جد

 آن، مدیر مدرسه دوروتى و فرانک را فراخواند ءد از سالی و بدست آوردن نتيجه از دوسال آزمایش هاى متعّد
بنابراین . ها اّطالع داد که استعداد و هوش سالی آنقدر زیاد است که نميتواند ميزان هوش او را تعيين کندو به آن

. مند بود فرانک و دوروتى تصميم گرفتند که در درس خواندن او فشار نياورند زیرا از هوش فراوانى بهره
اش  کمک کند تا استعدادهاى نهفتههاى مختلف او  بجاى آن دوروتى به فکر افتاد به پرورش ذوق و عالقه

خّياطى آموخت و لباس . آهنگ ثبت کرد و عضو فعاّلى شد نام سالی را در گروه دختران پيش. شکوفا شود
هاى چرمى و مهره  اى رنگى که به آن ریشه ميدوخت و از لباسهائى که دوخته بود بيش از همه لباس قهوه

ضمنًا مانند کودکانى که . شى کرده بود، دوست ميداشتپوستان را نقا هاى سرخ دوخته و روى آن طرح
خانواده خواهر و برادر کوچکتر دارند از کمک به دوروتى براى مراقبت خواهر و برادر کوچکش غفلت  در

  .این کار لّذت ميبرد نميکرد و از

اى  مت جداگانهاى بود که پنج اطاق خواب و دو حمام و قس  خانواده بيکر ساختمان محکم آجرى دو طبقهءخانه
در . دوروتى و فرانک و فرزندانشان در نهایت خوشبختى در این خانه زندگى ميکردند. براى خدمتکار داشت

. هنوز به نقاط مختلف کانادا و آمریکا سفر تبليغى مينمود" مادربيچر"خالل این احوال، مادربزرگ دوروتى 
. شد  برگزارMaine در ایالت Green Acre در هفتمين کانونشن مّلى که در گرین ایکر ١٩٢٥در سال 

الدوله، هيپوليت دریفوس، آلفرد النت و  خان نبيل در این کانونشن سخنرانان نامدارى چون عليقلی. شرکت نمود
 نوبت به Jessie Revllپس از تالوت مناجات بوسيله خانم جسى رول . وودکاب  برنامه داشتند استان
   ١.ایراد کرد" تأثير عشق الهى در تحّول روحانى "ءایت فصاحت در بارهبيچر رسيد و او نطقى در نه مادر

پس از کانونشن آن سال دوسال زمستان . در ماههاى سرد زمستان معموًال مادر بيچر کمتر به مسافرت ميرفت
هيست   و دکترRex and Mary Gallison دوستان بهائى خود رکس و مارى کاليسون ءرا اغلب در خانه

Heistمادر : " هيست چندى بعد نوشت اليزابت دختر دکتر. انمش در شهر ژنو در ایالت نيویورک گذراند و خ
لحن  آنها با یکى از  در ایستگاه راه آهن با چند خانم سالخورده برخورد نمود که. بيچر تنها با ترن به شهر ما آمد

و خانم بيچر شاداب و سرزنده " يگذردپنجسال از عمرم م و فکرش را بکنيد هفتاد: "انگيزى گفت خسته و مالل
براى احّباء . مادر بيچر در تشکيالت امرى بسيار فّعالّيت ميکرد". ام پنج ساله و خوب، منهم هشتاد: "جواب داد
آموخت که چگونه  به جوانان مى.  امر و سفر حضرت عبدالبهاء به آمریکا سخن ميگفتء وقایع اّولّيهءدر باره

اش را کمى از دست داده بود و نميخواست از شنيدن  نند و چون قوه شنوائىدر مجامع عمومى صحبت ک
هاى او و توّجه و  و آنها از راهنمائى. اى محروم ماند، به جوانان تًاکيد ميکرد که با صداى رسا سخن گویند کلمه
. پذیرفتند راحتى مىنصایحش را به  اى که به پيشرفت و ترّقى آنها نشان ميداد خوشحال بودند و تذّکرات و عالقه
  .دّقت به سخنانش توّجه مينمودند را جّدى تلقى کرده و در نهایت احترام و" مادربيچر"لقب 

اى از مادرش  در نامه. در نظر دوروتى مادر بزرگش زنى سالخورده، ظریف و حّساس و ثابت قدم در امر بود
خاطرنشان ساخت که او   حالش را نماید وتقاضا کرد که زیاد با او در نيفتد و حتى اگر خشمگين شد رعایت

از مادرش . سالخورده و نزدیک به پایان عمر است و این مسئله خواه ناخواه در وجودش واکنشى ایجاد ميکند
ميدانست که بين مادر و مادربزرگ . خواست که با او مهربانتر باشد با او مدارا کند و از او دلجوئى نماید

  .سرسختش کدورتى وجود دارد

بيچر دشوار بود بتواند توازنى بين زندگى خصوصى خود و شخصيتى که در مجامع عمومى داشت  براى مادر
 خودش بسر ميبرد شاید فکر ميکرد که باید پيوسته به دیگران خدمت ءو چون به ندرت در خانه. ایجاد نماید



یگران بسر ميبرد این کار را هنگاميکه نزد د. کند و همه خصوصاًً بستگانش را در ترّقى روحانى یارى دهد
  .بود   خود ميدانست انجام ميداد و به رغم واکنش شدید بستگانش، به انجام آن عالقمندءکه وظيفه

 مادر بيچر به دیدن خانواده دوروتى به بوفالو آمد، دوروتى کوشيد ضمن آنکه در خانه، همه ١٩٢٥درسال 
نهایت احترام با او رفتار  ال مادربزرگ را بنمایند و درچيز بر روال عادى بگذرد، افراد خانواده مراعات ح

در خانه نيست یا مشغول شستن ) خدمتکارشان (Hattie وقتى هاتى: "اى به مادرش چنين نوشت در نامه. کنند
از آمدنش . ظروف و قابلمه سائيدن است، من و کانى به نوبت مادر بزرگ را به اطاق نشيمن راهنمائى ميکنيم

این روزها فرانک اغلب به مسافرت ميرود . تر و مهربانتر است از هميشه دوست داشتنى. ت ميبریم به اینجا لّذ
  ".و الزم بود کسى در اینجا باشد که مرا خوشحال کند

به موازات افزایش مسئولّيتهاى فرانک در شرکت، تعداد مسافرتهاى او بيشتر ميشد و همه چيز بخوبى و 
با آنکه در خارج از خانه . ه دوروتى کمبودى در زندگى احساس ميکردراحتى ميگذشت با این حال گا

 آثار ءحيات بهائى او منحصر به مطالعه. اش او را ارضاء نمينمود فّعالّيتهاى مختلفى داشت، روال زندگى
 به اى که به آنها داشت، وقت او را گرفته و ها و عشق و عالقه مسئولّيت خانوادگى، مراقبت از بّچه. امرى بود

دوروتى خود را بهائى ميدانست گرچه از .  کوچک امرى شهر بوفالو چندان فّعال نبودءاین جهت در جامعه
مثًال در بوفالو بر اساس . زمانيکه به کالج رفته بود، بعضى از عقاید دیگران را با عقاید بهائى بهم آميخته بود

دیدار مادر بيچر موجب شد که دوروتى .  دیده بودرا) بيلی و بابت(علم اعداد و ستاره شناسى طالع فرزندانش 
ضيافتى که در خانه یکى از دوستان  شبى به تشویق مادر بزرگ در. بيشتر در فّعاليتهاى امرى شرکت کند
 بودند که Harlan and  Grace Oberميزبانان هارلن و گریس اوبر . مادربيچر برگزار ميشد، حضور یافت

 هنگام سفر حضرت عبدالبهاء به آمریکا در حضور مبارک انجام گرفته ١٩١٢مراسم ازدواجشان در سال 
 که به تازگى ایمان آورده بود و بعدها به پرینس ادوارد Doris Mckayدر آن ضيافت دوریس مک کى . بود

 نخستين مالقاتش با دوروتى در آن ءدر باره. حضور داشت مهاجرت کرد،Prince Edward Island ایلند 
زن جوان بلند . اّما فقط یکى از آنها را به یاد دارم. در آن ضيافت افراد مختلفى صحبت کردند:" شب مينویسد

لباس مخمل شرابى رنگى که به تن داشت، . پریده رنگ و با چشمان خاکسترى .قامت و الغر اندامى بود
تانى به این نتيجه از جا برخاست و با نقل داس. پریدگى رنگ صورت بسيار ظریفش را بيشتر نمایان ميکرد

جاى شگفتى نيست که ". انگيز بود تأثير شخصّيت او برایم حيرت. رسيد که ما همگى فرزندان یک خالقيم
ت ميبرند، ابتدا  ها که معموًال از شنيدن قّصه لّذ چون براى بّچه. دوروتى در آن ضيافت داستانى نقل کرده باشد

ترى آنرا برایشان بيان  را خودش ميخواند بعد به زبان ساده" بينوایان"فصلی از داستانهاى کالسيک مانند 
 سفر حضرت عبدالبهاء در آمریکا شنيده بود نيز نقل ءدر ضمن حکایاتى را که از مادربيچر در باره .ميکرد
  .مينمود

رگتر  کنراد پانزده ساله شده بود و سارا تقریبًا یازده ساله و هر دو ده سال از لوئيز و بيلی بز١٩٢٦سال  در
 امر ميگفت با دّقت گوش ميدادند و بهتر درک مينمودند اّما هيچيک ءداستانهائى را که دوروتى در باره. بودند

خان سياستمدار و دانشمند مشهور ایرانى به بوفالو آمد، دوروتى تصميم  وقتى عليقلی. شناختند از احّباء را نمى
 ء کتاب هفت وادى، کتابى عرفانى در بارهءخان در باره قلیآن شب علي. ها را به مالقات ایشان ببرد گرفت بّچه

کنراد آرنجها را روى دسته .  بزرگساالن را به اندیشه و تفّکر وا ميدارد سخن ميگفتاعتالء روحانى که حّتى�
آنکه از جا برخيزد  صندلی گذاشت دستهایش را در جلو بهم گرفته بود و سرش را اندکى کج نموده بود تا بى

. سالی قبل از معرفى ناطق در جاى خود مى لوليد اّما بعد ساکت و آرام شد. تواند سخنران را به بيندبهتر ب
ناطق مراحل سير عرفانى را براى اعتالء روحانى طبق نوشته کتاب براى . دوروتى نفس راحتى کشيد

بود و به ناطق نگاه دوروتى متوّجه شد سارا که تا آنوقت در جاى خود راست نشسته . حاضرین توضيح ميداد
ميکرد اکنون سر بزیر افکنده و یکدسته موى بلند تيره رنگش که تا دامن آویخته شده بود صورتش را پوشانده 

. سالی سرش را بلند کرد. اش را به بيند خم شد تا چهره. دوروتى اندیشيد که شاید دخترک به خواب رفته. است
تش افتاده بود عقب رفت دوروتى دید که از ميان مژگانش اى تاریک بر صور گيسوان سياهش که چون پرده

اش  هاى برجسته هاى بلند، فرو ميریزد و از گونه آسا، همچون رگبار تند سرزمين گرمسير بر سبزه اشک سيل
. که دوروتى او را در تخت خوابش خوابانيد و ميخواست از اطاق بيرون رود آن شب هنگامى. سرازیر ميشود

  ." مامان فقط ميخواستم بدانيد که مّهم نيست چه پيش آید بهرحال من بهائى هستم: "گفت کرد وسالی او را صدا 

معموًال وقتى به خرید مى رفتند سالی آنقدر . چند هفته بعد یک روز دوروتى و سالی براى خرید به شهر رفتند
ها را تند کند تا به او  ر بود قدماز این مغازه به آن مغازه ميرفت، و دوروتى ناچا  زده و خوشحال بود و هيجان
دوروتى به این . اّما این بار شاید براى هواى مطبوع و گرم بهارى بود که سالی آهسته تر راه ميرفت. برسد



موضوع اهمّيتى نداد اّما وقتى سالی اظهار خستگى نمود، نگران حالش شد بهتر آن دید حال که به شهر آمده او 
  .ر را به روز دیگر موکول نکندرا نزد پزشک ببرد و این کا

. وقتى پرستار او را صدا کرد، از جا تکان نخورد. سالی چشمهایش را برهم گذاشته بود در اطاق انتظار
او و دوروتى   از پزشک پس از معاینات الزم از سالی،. دوروتى او را بيدار نمود و با هم به اطاق دیگر رفتند

خانم " : چند دقيقه بعد وقتى نزد آنها آمد با خوشروئى به سالی گفت. ردندکرد که به اطاق انتظار باز گ تقاضا
در داخل اطاق قيافه باز پزشک درهم  ."کوچولو، تو در اینجا با پرستار بمان من باید مادرت را هم معاینه کنم

آن با   دراش که دوروتى خانه حاليکه در نظر در. رفت و به آهستگى بيمارى سالی را به دوروتى توضيح داد
پزشک توضيح ميداد که  .ایمن از هر خطرى زندگى ميکردند مجّسم بود فرزندانش بى دغدغه خيال و همسر و

که این  تذّکر ميداد عالئم بيمارى سرطان خون را نشان ميدهد و گلبولهاى سفيد خون سالی خيلی زیاد شده و
  .حاّد است مورد سالی بسيار بيمارى خطرناک، در

از خيابان صداهاى  .ميریخت او را متوّجه اطاقى که در آن نشسته بود نمود  ز چشمان دوروتى فروکه ا اشکهائى
پزشک به سخنان خود ادامه داد و . صداى بيمارانى که به انتظار نشسته بودند بگوش ميرسيد راهرو از مختلف و

پيشروى این بيمارى خيلی سریع " :به صراحت گفت پایان از واقعّيتى که علم قادر به مبارزه با آن نبوده، در
متأسفانه دیگر چيزى ندارم که  .همين  شاید یک هفته یا کمى بيشتر،. ندارد  باید بگویم سالی وقت زیادى .است
  ."بگویم

وقتى به خانه بازگشتند، دوروتى به فرانک تلفن کرد و هنگاميکه او به خانه رسيد، سالی در اطاقش استراحت 
فرانک که جسمًا و روحًا مردى قوى بود، از . هاى پزشک را براى فرانک بازگو نمود دوروتى گفته. ميکرد

خبر اینکه به زودى سالی تنها دخترى را که از مرى داشت، از دست ميداد، به غمى جانگداز دچار شد و ميدید 
اندیشيد  یافته و مىر مينمود از دسترس آن در امان است نيز راه  اى که تصّو که هيوالى بيمارى و مرگ به خانه

دور نه  نه راه. ميدید که عفریت مرگ همه جا او را دنبال ميکند. ها چه ناپایدار و زودگذرند که این ایمنى
  . زندگى جدید نه خانه محکم و نه خوشبختى خانوادگى هيچيک نميتواند سّد راه او شود

اقعى آنرا به سالی بگویند فقط اظهار داشتند و بدون آنکه عّلت و. آنروز براى سالی پرستارى استخدام کردند از
  ٠اند که براى مراقبت از او این پرستار را به خانه آورده

اى در دامن طبيعت  بستان او را به مزرعه آن سال، سالی از پدر و مادر تقاضا کرده بود که در تا در بهار
هاى مصّور از  جزوه ر نقشه ميکشيد و این سفءنشست و ساعتها در باره بفرستند اکنون دوروتى بر بالينش مى

اّما پس از روز چهارم سالی دیگر . دریاچه ها و کوهها و کسانيکه به اسب سوارى رفته بودند به او نشان ميداد
خودش ميدانست که دارد ميميرد و . ها را نداشت و ميدانست که به این سفر نخواهد رفت حوصله تماشاى عکس

روز آخر به پرستارش گفت که ميخواهد پدر و مادرش را ببيند . ت را به او بگویدنيازى نبود که کسى این حقيق
 پائين مشغول صرف صبحانه هستند صبر کرد تا طبق معمول خود آنها پس ءپرستار که ميدانست آنها در طبقه
ست صحبت  باال آمدند دخترک به سختى ميتوانءبيست دقيقه بعد که به طبقه. از صرف صبحانه نزد سالی بيایند

فقط توانست بگوید که چقدر آنها را دوست دارد و با اسباب بازیهایش چه کنند و خانه عروسکش را به . کند
 تيره خود را به آن خانواده ءبا درگذشت او، غم و ماتم سایه. آنروز سالی چشم از جهان فرو بست. لوئيز بخشيد

ه بين کنراد فرزند مرى، و دو فرزند دوروتى ایجاد اى که در سابق وجود نداشت در رابط ناگهان رخنه. گسترد
حزن و اندوه  رنج و غم همسر و فرزندانش قلب دوروتى را از. فرانک هر شب هنگام خواب ميگریست. شد

  .گذشته در زندگى احساس کرده بود، نابود ميکرد ميفشرد و خوشحالی و سعادتى را که در

ک و دوروتى که از هنگام بيمارى سالی استراحتى نکرده آن شب فران. چند شب از مرگ سالی گذشته بود
نور . هاى شب، دوروتى ناگهان تکانى خورد و چشمانش را باز نمود نيمه. بودند، زودتر به خواب رفتند

دوروتى به آرنجش تکيه داد که به بيند منبع این نور کجاست و دید . اى تختخواب را روشن کرده بود کننده خيره
ها  برخيزد و پرده خواست از جا. ى از پنجره به درون اطاق ميتابد و حال آنکه آسمان تاریک بودکه این روشنائ

اى از گلهاى وحشى و عشقه و پيچک بر  حلقه. در مسير روشنائى سالی ایستاده بود. اّما همانجا ایستاد. را ببندد
سالی رقص کنان و لبخند . یخته بودسبد پر از گل بنفشه و ميخک آو هاى دو گيسوانش بود و به بازوانش دسته
نگاه کنيد همه گلهاى وحشى را که دلم . اوه مامان نميدانيد چقدر خوشحالم: زنان به سوى او ميآمد و ميگفت

آنگاه به پدرش که روى تخت خوابيده بود نگاهى کرد و با صدائى پر از عشق و مهربانى ." "ميخواست، دارم
کنان دور  مسير آن راه نورانى رقص آنوقت برگشت و در". خيلی. خوشحالممامان به پدر بگوئيد خيلی : "گفت
آن نور به تدریج محو ميشد تا کم رنگ تر شده و تاریکى اطاق را فرا . دوروتى فرانک را بيدار کرد. شد



در این واقعه موجب تسّالى خاطر آنها شد زیرا دانستند سالی . دوروتى آنچه را دیده بود به فرانک گفت. گرفت
  .آنجائى که هست، راضى و خوشحال است

 ءپس از مطالعه.  کتاب ایقان بودءروزى دوروتى در اطاق نشيمن مشغول مطالعه. یک ماه از آن شب گذشت
قسمتى از کتاب، هنگاميکه ميخواست آنرا کنار گذارد احساسى او را وادار نمود که مجددًا کتاب را باز نماید و 

و وقتى کتاب را .  بار دیگر با دّقت مطالعه کند و به معناى کلمات توّجه نمایدآن قسمتى را که خوانده بود
  .بست صداى سالی را با وضوح و روشنى شنيد که ميگوید مامان متشکرم، این دفعه خوب فهميدم مى

نک با آنکه زندگى در بوفالو با آسایش و خوشى آغاز شده بود اّما این رویداد تلخ مرگ سالی موجب شد که فرا
اى که تؤام با عمل باشد به چيزى ماوراى امنّيت  و دوروتى معتقد شوند که آنها در زندگى به ایمان و عقيده

 آنها بيت تبليغى برگزار ء که هر هفته در خانه Obersاوبر  از آن پس اوقاتيکه خانواده. ، احتياج دارند مادى
براى نخستين بار نام .  خانه خود تشکيل ميدادند بيکر این جلسات را درءخانواده. ميشد، در مسافرت بودند

فرانک بيکر در فهرست احّباى آن شهر دیده شد و در پائيز آن سال هنگام انتخابات فرعى محفل روحانى، 
دوروتى به عضویت محفل روحانى بوفالو انتخاب گردید و پس از چهارده سال که خود را بهائى ميدانست 

  .امرى شرکت نمودبراى اّولين بار در تشکيالت 

  فصل هشتم

درباره فرانك باید اینگونه به نظر آید آه او تنها اندآي مي توانست الگوي مرگي را آه در اطرافش شكل گرفته                     
ود         . ابتدا مادر سپس همسر و اینک دخترش         . بود ، تغيير دهد    رین کسانش را از دست داده ب ن از عزیزت . سه ت

ه فکر چاره             پس از مرگ سالی و نااميد از یافتن عال         وقتى، ب راى آرامش م ل از سنگينى       جى ب ه الاق اد ک اى افت
ذارد         بار ارش پشت سر گ غم و اندوهش بکاهد بنابراین تصميم گرفت بوفالو را با همه خاطرات تلخ و مرارت ب

ِکلر او را از وحشت و غم ناشى از  مونت از ازدواج با دوروتى و سپس عزیمت      . و در شهر دیگرى سکونت کند     
ر ود    م اخته ب ا س رى، ره سرش م ال   و  گ هم ون در س رک      ١٩٢٦اکن الو را ت ت بوف ت ميخواس ان عّل ه هم  ب
د  ه       در .کن ود و هفت ا مينم اط مختلف شرق آمریک ه نق ه ب سيارى ک انواده  خالل سفرهاى ب ا از خ ه   ه ود ب اش دور ب

  . .جستجوى شهرى مناسب براى کار و سکونت پرداخت

ب    سرانجام با شریک خود      ورک یافت     ایالت    در Rochesterى در شهر راچستر     محّل مناس ل از    .  نيوی ا قب د    اّم خری
  :اى به مادرش چنين نوشت دوروتى در نامه. ماند  آن، شریکش از تصميم خود منصرف شد و فرانک تنها

دان          ضربه اى رسيده که حّتى�     اّما حاال به مرحله   . مّدتها فرانک ناراحت و عصبانى بود     " م چن هاى محکم پتک ه
دارد     ثرى در او  ا ه                   .ن م ب الي، آن ه ه یك ساختمان خ دارد مگر رسيدگي ب اري را ن ام دادن هيچ آ ادگي انج او آم

ُنه ماه از مرگ سالی     ... خانه منتظر تصميم او بود      فرانک بار دیگر به جستجو پرداخت و دوروتى در        . " تنهایي
ه       يح، بىدر تعطيالت ميالد مس. ميگذشت و جستجوى فرانک همچنان ادامه داشت     ودن ب ا ب ابى دوروتى از تنه ت

  .یابد خشم تبدیل شده بود و ميگفت فرانک در جستجوى گنج پنهانى است که آنرا نمى

ه         . الیما در ایالت اوهایو را براى کار و سکونت در نظر گرفت             سرانجام فرانک شهر   ذّکر داد ک ه او ت دوروتى ب
ا        . خوب در این باره فکر کند      ه بوف ه ب ل ک سيار         چهارسال قب ود ب ا شهرى ب د، در نظر دوروتى آنج ه بودن لو رفت

ا و فاصله            افتاده اّما اکنون با در      دور رفتن موقعّيت الیم ود و          نظر گ اورکردنى نب رایش ب ا شهرهاى دیگر ب اش ب
د               د کن اده خری نایانش      . متحّير از اینکه چگونه ميتواند در این شهر دورافت ا دوستان و آش سافت دور ب ن م و از ای

  .ت داشته باشدمعاشر

سندیده                       د پ ا مرغدارى کن دوروتى فکر فرانک را که در نظر داشت مزرعه بزرگى در کاليفرنيا بخرد و در آنج
ورک و              ل نيوی ط مقاب ه فق بود زیرا الاقل ميدانست کاليفرنيا در کدام قسمت آمریکاست و با آنکه اّطالع داشت ک

ه ستن و در کران ا ءُب ه وضع آنج اخترى آمریکاست، ب نائى داشت ب تهاى . آش ه، دش ن دو کران ين ای در فاصله ب
ى در       هائى که مى ها و کارخانه    پهناور، رودخانه  ود و از نظر دوروت د، ب ا را بچرخان بایست چرخ زندگى آمریک

ستن                  ورک و ُب ر از نيوی ر دودت ه           . این پهنه دشت فراخ، اوهایو نقطه کوچکى بود پ ن احوال، در ژانوی ام ای ا تم ب
  .یقين کرد که مسکن آینده آنها اوهایو خواهد بود دوروتى ١٩٢٧

ود و            اّما در نامه   اى به مادرش اطمينان داد که باالخره روزى به کاليفرنيا خواهند رفت ولی نه تاریخ آن معلوم ب
ل سکونت باشد،               . نه ميدانست در کجا و به چه کار مشغول خواهند شد           شتر قاب ه بي البته رفتن به مکان بهترى ک



رد               . لخوش مينمود او را د   ه گ دیل ب دگى را تب ز دیگرى         و  در اوهایو جز گندم آسياب کردن و زن ودن، چي ار نم غب
ان           افتاده، در ميان آن دشت بى        دور ءدوروتى در آن نقطه   . نبود ا پای انتها خود را در تنگنا ميدید و اگر ميدانست ت

  .افکند از پاى مىعمر در شهر الیما اقامت خواهد کرد،  شاید یًاس و نوميدى او را 

انواده        خانه راى سکونت خ ت، ساختمان وسيع و بزرگى در غرب شهر و در         اى که فرانک ب اش در نظر گرف
دوروتى از اینکه این خانه کنار زمين گلف بود خوشحال شد اّما از مدرسه              . مجاورت کلوپ ورزشى منطقه بود    

اى شدند که به مرکز شهر نزدیکتر باشد           یافتن خانه  بنابراین در صدد  . ها و محل کار فرانک بسيار دور بود         بّچه
ارد    و اى بارن انم و آق ه خ ه بزرگى ک رار گرفت Barnardخان سندشان ق ورد پ د م اخته بودن راًً س در وسط .  اخي

شه       ود، َدِر شي وى ساختمان ب ه روى آن حرف       ایوان وسيعى که در سراسر جل د ک رده بودن ه  " ب"اى نصب ک ب
  .و سانتيمتر حّک شده بودبزرگى قریب به بيست و د

اطى ذکرى از       Amesburyِبرى  اِمز  پنجاه سال بعد روزى در شهر      م یک کالس خي  در ایالت ماساچوست، معّل
ا را                   . امر بهائى نمود   ه م اى بيکر خان انم و آق ه خ خانم بارنارد که در آنجا حضور داشت، گفت پنجاه سال قبل ک

انوادگى  " ب"بارى حرف . موده بودخریدند، دوروتى با او صحبت از امر بهائى ن        که بمناسبت حرف اّول نام خ
ا را                    انوادگى آنه ام خ ه جاى حرف اّول ن انواده بيکر در آن خان ا سکونت خ ود، ب بارنارد بر شيشه نصب شده ب

ه       وقتى که دوروتى و خانواده    . گرفت ه        ءاش ساکن الیما شدند، جامع ازى ب ائى در آن شهر وجود نداشت و ني  به
ان   ولی سالها بعد با ازدیاد تعداد احّباء این خانه رسماًً حظيرة      . قدس نبود ال  حظيرة القدس الیما شد و نشانى آن خياب

 W. Elm بود٦١٥شماره .  

د   از نمودن ى را آغ دگى مرّفه ى و فرانک زن ا دوروت ق  . در الیم ين از طری الب  و همچن انترى ک گاه ک در باش
 لوترى آلمانى بزرگ شده بود توانستند دوستان زیادى پيدا ءدر فرقه لوترى به عّلت اینکه فرانک      ءکليساى فرقه 

  .کنند

ه و مدرسه      نخستين سالی که لوئيز به دبستان رفت، دوروتى به انجمن خا           ا پيوست      ءن ه نظرش      .  شهر الیم ا ب اّم
ن  عضو این انجمن شدن فقط اتالف وقت بود و کوشيد اصالحاتى در آن بوجود آورد و چند سال بعد، ریاست          ای

اعضاء انجمن موافقت کردند   . انجمن را به شرطى پذیرفت که اختيار کامل براى بهبود و اصالح آن داشته باشد              
شنهادات                    ا پي ه و مدرسه شهر الیم اى خان ایر انجمنه ه س ه آن انجمن بلکه ب ا ب ه تنه و در طّى دوسال دوروتى ن

ادران دانش        جالبى براى اصالح وضع دبستانها ارائه داد و براى اجراى آن آ            دران و م وزان را     موزگاران و پ آم
ت ار گرف ه ک ا ١٩٢٩در سال . ب ا ب ن انجمنه ا، ای صادى آمریک ود اقت الهاى رک ى آن س ورس و در پ ا سقوط ب  ب

ان        ءه کاردانى  و لياقت خود موّفق شدند عدّ   ر بحران اقتصادى دچار زی ه در اث ا را ک  کثيرى از مردم شهر الیم
  .ت کنندفراوان شده بودند، مساعد

انواده ال اّول اقامت خ ا  بيکر درءدر س ادر ، الیم ر، م اليانه  بيچ ول س ق معم دن طب ه دی ا  ، ب د آنه ى . آم ون زن او اکن
دوروتى پس از مشورت با فرانک . ميکرد و قوایش تحليل رفته بود هشت ساله شده بود و به زحمت سفر     و  هشتاد

ه ا      ود ک ادربزرگ تقاضا نم د    و کسب موافقت او، از م دگى کن ا زن ا آنه ا   . ز آن پس ب ن تقاضا را ب ادربيچر ای م
ه                           ه آنچه آ ا ب ام مي داد ت ه تالشي انج ود و هرگون رده ب ائي سفر مي آ غ امر به خوشحالی پذیرفت اوبراي تبلي

اء                         ه او ودیگر احب د آ ا نمای د وف وده بودن د و     " حضرت عبدالبهاء در نامه اي خطاب به او فرم غ نماین ان تبلي چن
د                  سخن گوین  ا گردن ع اقطار امریك بش در جمي ارك     " (د آه سبب ظهور حرآت و جن ان مب ا حاال    ) مضمون بي ام

ه            اى  دیگر زماني بود آه مي بایست درمكاني سكونت گزیند زیرا نه تنها از آن جهت که به معناى واقعى در خان
ى  زندگى خواهد کرد، بلکه از آنرو که ميخواست مشّوق دوروتى در ادامه فعالّيتهاى               امرى باشد و او را در ترّق

ار               . روحانى کمک کند   ن ک ه ای ه    او آغاز فّعالّيت امرى دوروتى را در شهر بوفالو دیده بود و عالقه داشت ک ادام
ه امر در   ء به دیدار خانوادهDoris Mckayهنگاميکه دوریس مک کى .یابد   بيکر به الیما آمد، مالحظه کرد ک

ه فرعى دارد و   ى جنب دگى دوروت د زن الّيتى نميکن دان فّع انى او  . چن ه اعتالء روح ود ب ادر بيچر مصّمم ب ا م اّم
ت  ا روت ماف د و ب ه   Ruth Muffetکمک نمای رد ک ا ميک د، دع ا ميآی دار آنه ه دی ب ب ه اغل شهور، ک ه م  مبّلغ

  .چه بيشتر در خدمات امرى شرکت نماید دوروتى هر

دگى   ى را از زن م دوروت نش و فه ته بي دریج آالم گذش ه ت دادب ر مي دگي همچون نقش .تغيي اي زن مصائب و بالی
ر ميکرد                " عسس" ان دورت ن جه ّذات ای ى و ل ه ایمن اد ب اءاهللا او را از اعتم غم  . در لوح هفت وادي حضرت به

رو شود    دوروتى از مرگ سالی تحت   ر آن روب . الّشعاع وحشتى بود که احتماًال فرانک بار دیگر با مصيبتى نظي
.  



ا گاه روت ود فرانک در باش ه ب دى یافت تان جدی ر دوس گاههاى دیگ انواده. رى و باش ز خ ا بج ه  اّم ه او ب اش عالق
ان            "شغلش بود که نامش را       انوائى فرانک بيکر سازنده ن ود   " Plezolشرکت ن از آغاز تأسيس آن،      . گذاشته ب

ه       اغلب اوقات ناگزیر ا   . فرانک روزانه پانزده تا هفده ساعت کار ميکرد        ا دو    ز سفر بود و هفت انواده   ه اش   ر از خ
وز از      آنکه در الیما کنار دوروتى و بّچه ها بودن به او آرامش مى                با. بسر ميبرد  ی هن ج     بخشيد ول دان سالی رن فق

ه                   مرگ سالی نه تنها برایش ضایعه     . ميبرد رد بلك ج مى ب دان او رن ود و از فق ا مرگ              اى ب دا ب ه ابت آتش غمى ک
  .ورتر شده بود بيشتر زبانه کشيد علهمادر افروخته شده و سپس با درگذشت مرى ش

ود،               گرچه دوروتى مانند همسرش از دو مورد اّول آنقدر رنج نمى           اه ب ا از عمق غم و وحشت فرانک آگ برد اّم
ام خواب صداى سرفه         ا هنگ فرانك، اگر سر ميز غذا یکى از بّچه ها ناراحتى مينمود مثًال دلش درد ميگرفت ی

شد  اى از بيمارى نزد آنان مى  بتّصور خود نشانه  شنيد و یا      مى  یکى از آنها را    ان   . یافت، هراسان مي راى اطمين و ب
 دوروتى که فشارهاى روحى سالهاى اخير     ١٩٢٩در اوائل سال    . ها را بطور منّظم نزد پزشک ميبرد        خاطربّچه

ه   او را فرسوده نموده بود طبق معمول براى معاینه پزشکى به پزشک خانوادگى رجوع کرد و انتظار           داشت ک
ه      اّما در یکى از ریه    . جهت سالم است    که از هر    پس از معاینه پزشک اعالم دارد      ده شد ک ياهى دی هاى او نقطه س

شخيص داد         ارى سل ت را بيم ورًا آن ر یکه خورد و مبهوت شد        . پزشک ف ن خب نيدن ای ى از ش ه    . دوروت ه ب ا ن اّم
ينه فرانک و نه به شخص دیگرى این موضوع را ابراز نکرد و چند             ه    روز بعد وقتى در یکى از س ایش متوّج ه

  . به پزشک هم آنرا اّطالع نداداى شد، حتىّ� غّده

او اطمينان داشت که بهار آینده آخرین بهار عمرش خواهد بود و به همسرش گفت ميخواهد در کانونشن ساليانه                   
ابراین سفر         و چنين توجيه نمود که فاصله الیما تا         . بهائيان شرکت کند و به شيکاگو برود       اد نيست بن شيکاگو زی

د          . راحت و کوتاهى خواهد داشت  ده نخواه دى زن ّدت مدی ود و م د ب ن آخرین سفرش خواه اّما به خود ميگفت ای
  .ماند

ود       در سه روز کانونشن دوروتى با سایر احّباء در سالن زیرین، تنها قسمتى از مشرق   ه ساخته شده ب ار ک االذک
سال بعد ساختمان      ر و صاف بود که بعدها کف زمين تاالر کنفرانس شد و دو            باالى سر سطحى هموا   . نشست  مى
  . فوقانى آن پایان یافتءطبقه

ه             ا قياف دوهى در دل دارد              هيچکس در آنجا از بيمارى دوروتى اّطالعى نداشت اّم داد غم و ان شان مي روز . اش ن
ى    ک ک س م ّوم او و دوری اتورن Doric Mckay س ا   کRuth Hawthorneو روت ه ه افریق دها ب ه بع

د           مهاجرت کرد، در صف اوّ     ن              . ل نشسته و به سخنان ناطق گوش ميدادن ود و در ای ان ب ه پای شن نزدیک ب کانون
ود         سه روز  نایان خود و                   . هيچ چيز برایش تغيير نکرده ب ود، دوستان و آش وده ب شن شرکت نم سات کانون در جل

ا کردن ام       ام دع ود و هنگ شانه       مادر بزرگش را مالقات کرده ب ه عالمت و ن ود و انتظار داشت ک دوار ب اى از  ي
د                   آسایش خاطر، از اینکه زندگى     د، بياب د مان ده خواه ا آنکه زن شد     . اش مورد قبول خداوند است و ی رى ن ا خب . اّم

انواده زد خ ه ن د ب ه نومي از فکر ميکرد ک انواده اش ب د گشت، خ د خواه د مان دون او خواه دى دیگر ب ه چن . اى ک
ان اشک، سيل                مستغرق در این   ود ناگه ا از چشمانش سرازیر          افکار، در حاليکه در برابر سخنران نشسته ب آس

  .شد و پس از آنکه توانست برخود مسلط شود آهسته از جا برخاست و جلسه را ترک گفت

ان عمرش نزدیک است         ه پای ا خود فکر ميکرد ک دم زدن پرداخت و ب ه ق ا ب ار دریاچه رفت و در آنج ه کن . ب
ادر بيچر        Albert Vail که راه ميرفت آلبرت ویل همانطور  ق م ه از طری ان ک ان مشهور آن زم  یکى از مبّلغ

  . .شناخت به او پيوست دوروتى را از کودکى مى

اید                       شاید بنا بر اظهارات مادر     ود و ش ده ب رون آم بيچر که گفته بود اخيرًا دوروتى ضعيف شده براى کمک او بي
ود      در هر. هم ظاهرًا دليلی وجود نداشت    ا فکر دوروتى آرام نب ه  . حال آرام در کنار او به قدم زدن پرداخت اّم ب

ار دیگر چه      . براى او دیگر معنى و مفهومى نداشت  اى که کوتاه بود و    آینده. اندیشيد  آینده مى  و اینکه مردن او ب
ا      يد هراندیش با خود مى. ذهنش را مشغول نموده بود     ها ميآورد   غم و دردى براى فرانک و بّچه       ه ی ن هفت چه در ای

ه گذشته  . این ماه بکوشد که آنها را راضى و خوشحال سازد این سعادت پایدار نخواهد بود          ا فکر ميکرد    ب ه  . ه ب
وده    اى که هنگام شب از گونه بّچه      کارهائى که انجام داده بود به هر غذائى که آماده نموده بود به هر بوسه               ا رب ه

ه       ءبود، همه  انواده             تصّور او معجونى معجزه        این کارهاى کوچک ب دارى خ ظ و نگه راى حف ا ب ا      آس ود اّم اش ب
  .تفاوت مرگ در هوا پراکنده و نابود ميشوند اکنون ميدید که جميع آنها همچون کاه و پوشالی در نسيم بى

شه       ى غرق در اندی داد       آلبرت سخن ميگفت و دوروت ط سر را تکان مي وچ و    . هاى خود فق کلمات او بنظرش پ
اى  آلبرت لحظه  . توانست به خلوتگاه افکارش راه یابد  عنى بود با آنکه صداى او به گوشش ميرسيد ولی نمى        م  بى



ه از          . ساکت شد و درکنار دوروتى به راه رفتن ادامه داد          آنوقت بار دیگر به سخن آمد و این بار دوروتى شنيد ک
د سرش را تکان    آنکه به    پرسد سال دیگر هم به اینجا ميآئيد؟ دوروتى بى          او مى  اه کن ده دل    او نگ ان عق داد و ناگه

  .باز کرد و رازى را که در دل نگه داشته بود با او در ميان نهاد

ا                            و از غم اّم رد چشمانى ممل اه ک ه او نگ ود ب ا چشمان اشک آل د و ب آلبرت ایستاد و دوروتى نيز بى حرکت مان
د          خوشحال از اینکه سرانجام شخص دیگرى نيز از درد و رنج او            آلبرت  .  با خبر است و ميتواند او را تسّلى ده

رود و                يش مي واج آب پ ه ام ه چگون د ک از      به دریاچه نگاه کرد و دوروتى نيز متوّجه آن شد و دی ه عقب ب سپس ب
ددًا خود را عقب مى              د و مج ه ميکن ه دریاچه حمل ه     ميگردد و بار دیگر به کران ر از کران د فرات  ءکشد و نميتوان

  .دریاچه پيش رود

آنکه خدمت بزرگى براى امر  صداى آلبرت دوروتى را به خود آورد دوروتى آیا ميخواهى از این دنيا بروى بى      
ر  ته و غي ست، ضربه سنگين ادراک ناخواس واج دریاچه را مينگری ان ام ه همچن ى ک ام داده باشى؟ دوروت انج

ّد     . اشت تعّهد او در قبال خداوند به حرکت آب شباهت د . اى را احساس نمود  منتظره ر از ح ز او را فرات هيچ چي
ق                       .الگوى شناخته شده نبرده بود     راى خود خل ه ب ائى ک عشق به خدا در قلبش موج ميزد اّما با اّتکاء به امنّيت دني

انى خود را   . کرده بود،  این موج عشق به عقب رانده شده بود   گاه مانند آب دریاچه به کرانه نزدیک ميشد و زم
اقى                        اکنون آ . کشيد  عقب مى  رایش ب د هيچکس ب نچه بر آن مّتکى بود نميتوانست او را نجات بخشد و جز خداون

  .بایستى با خالق خود روبرو شود نمانده بود و اینک با دست خالی مى

شخيص                      اب نتوانست ت ور آفت ود و در ن ه ب ار او رفت هنگاميکه دوروتى از دریاچه روى برگرداند، آلبرت از کن
دم زدن پرداخت         تنها در کنار امواج کوتاه کف     . ميآید یا دور ميشود   دهد که آلبرت به سوى او        ه ق ود دریاچه ب . آل

ه جوهر              ميدانست که تکانهاي دیوانه    وار آب آنرا به هيچ مقصدى نزدیکتر نميکند فقط حرارت آفتاب قادر بود ک
ه صورت     آب را از دریاچه بيرون کشد و پرتو سوزانش آنرا در آسمان باال برد و باد آنرا با خ            د و ب ود حمل کن

  .ریزاند ابر در آورد و سرانجام تبدیل به باران کرده در آنسوى آبهاى تيره دریاچه بر زمين فرو

دم زدن پرداخت                           ه ق ا او ب ار دریاچه یافت و ب ى را در کن ود، دوروت دوریس مک کى که جلسه را ترک کرده ب
ّصر است     دوریس رو : " غفلت معّذب بود و گفت      و  قلب دوروتى از قصور    ى . ح من مق دگى       ب دى زن ه تعّه هيچگون

ار    ءکه در مدرسهLorna Tusker  اى به لورنا تاسکر نامه چندى بعد دوریس در."  ام کرده رین ایکر ک  بهائى گ
ين نوشت زدیم" : ميکرد، چن دم مي شيگان ق ه مي ار دریاچ ى کن صور . من و دوروت ردم فکر ق ه او التماس ميک ب

ه        . گاه تبّسمى ميکرد   . ن کند و خود را به خدا نزدیکتر سازد        غفلت را از مغز خود بيرو       و ود ک همچون غریقى ب
  ."براى بازگشتن به زندگى دست و پا ميزند

ود، وجود داشت       بيایان    پناهگاهى در   مکان مقّدس کوچکى که چون          سالن کانونشن،     بيرون از  ز     ب ود      ، مي کوچکى ب
انيد     ساَتِن سياه وءکه پارچه  را پوش ى آن دانى از گل      ه وطالئ ود و در       رویش گل رز صورتى رنگ گذاشته شده ب

رار داشت             مجاورت آن سنگ زاویه مشرق     د ق ز    . االذکار که حضرت عبدالبهاء نصب فرموده بودن وى مي در جل
اى ساکت وخاموش،      او چون مجّسمه    . من و دوروتى روى نيمکت نشستيم       . نيمکتى مفروش با قالی ایرانى بود     

را                نياز   غرق راز و   د گوش ف د تالوت ميکردن ا صداى بلن ياهپوت ب ه زوج جوان س ه مناجاتى ک ود و ب دا ب ا خ ب
  .دادیم

ودم هرگز فراموش نخواهم          : "چند روز پس از کانونشن، دوروتى بمن نوشت     ّدس ب ه در آن مکان مق ایقى ک دق
ان  .  قالب کلمات آورم    آنچه در آن دقایق آموختم هرگز نميتوانم در       . کرد که چگونه بغض گلویم را گرفته بود        گم

  ." ميکنم در آنجا بود که قلبم را نثار قدوم حضرت عبدالبهاء نمودم

د                            خاطره ده رنگ بلن ه دوروتى زن جوان پری ود ک ن ب ى داشت ای ان از دوروت اى که دوریس مک کى از آنزم
و     آدمى گوشه   . نشست   قامت الغر اندامى بود که سالهاى اّولّيه در کانوشن خاموش مى              ر ب ردم    . دگي ائى م راهنم

ه   برایش دشوار بود و با آنکه در شهر خود خدمات مختلف امرى انجام ميداد، این خدمات بيشتر                 شکيالتى   ءجنب  ت
اع برگشت و                  . در مقابل مردم نمودار شدن و خدمت کردن           داشت تا  ه سالن اجتم ى ب ا و مناجات دروت بعد از دع

  . آن لحظه را چنين به خاطر داردRosemary Salaروز مرى ساال . در قسمت عقب جلسه نشست

ه    : " به حَضار گفت George Latimoreجورج التيمور" د ب نم بای شخصى ميان ما حاضر است که فکر مى ک
ادر بيچر است                 وه م يم و آن شخص ن ه و               "  صحبتش گوش فرا ده وى سالن رفت سمت جل ه ق ى برخاسته ب دروت

ود      د        . شروع به صحبت نم ود مانن ه ادا مينم اظى ک ودم او هر            الف ه روح او ب ا من متوَج ود اَم  آب روان جارى ب



د  :  قسمتى از صحبت خود را با این جمله  Blessed be مبارآند آنهایي آه هدایت و راهنمایي را دنبال مي آنن
those who follow guidance          ا د ب ستاد و بع د یک پرنسس ای ام صحبت مانن به پایان ميرساند و بعد از اتم

  . در این دنيا نبود خرامان به طرف صندلی خود رفتحالتى که گوئى

ود روال عادى نداشت      . این اَولين نطق دروتى بود  رده ب اده ک ج و محنت و   . آنچه که او را براى این نطق آم رن
االخره                        وب و ب همچنين عذاب بزرگترى که در آینده نزدیک او پيش بينى شده بود، آرزوى فدا شدن در راه محب

  .این دنيا ریشه هائى بودند که فصاحت بيان اولَيه دروتى از آن بارور شده بودانقطاع کامل از 

ی   ى عل ا           رغم محدودّیت   دروت از دارد، دلش ميخواست بن د سازد و از حرکت ب ود او را نومي ه ممکن ب ائى ک ه
د   ام ده زرگ انج دمتى ب اقى است خ ت ب ا وق رت ت ه آلب ان آن. برگفت شن و دو روز پس از پای ، روز آخر کانون

ه  هاى خود را در   دوروتى استعدادها، امکانات و محدودّیت  ه از       ءکف صميم گرفت  آنچه را ک رازو گذاشت و ت  ت
د           تفاده نمای راى خدمت امر اس ّد امکان ب ا ح رو و استعداد خود ت ده، از ني اقى مان ار   . عمرش ب راى نخستين ب ب

ىّ          عریضه ه حضور حضرت ول ا          اى ب ود امراهللا معروض داشت و تقاضاى راهنم راى     .ئى نم ه ب آرزو داشت ک
اره  تانهائى در ب ان داس سد ءکودک ر بنوی اریخ ام رد  .  ت ه ميک را مالحظ ود آن ون کمب ر. چ ه    گ ود ک ران ب ه نگ چ

ه                     د ک رایش ارسال دارن رد مطالب الزم را ب اطالعات کافى در باره جزئّيات تاریخ امر را ندارد معهذا تقاضا ک
  .بر منبع اّطالعاتش افزوده شود

واب ضهدر ج ه  عری شم جون  اش مرقوم اریخ آن ش ه ت ود١٩٢٩اى ک ت نم دس دریاف ود، از ارض اق شى .  ب من
ود       حضرت ولىّ  ىّ           . "امراهللا چنين نوشته ب ه دستور حضرت ول ز، ب ى بيکر، دوست عزی انم دوروت امراهللا از   خ

ضه اریخ اّو عری ه ت ه ب ه  اى ک نم نام شّکر ميک د، ت تاده بودی ى فرس اه م هءل م ما و عالق مء ش ر  ش دمت ام ه خ ا ب
ده    خصوصاًً در رابطه، با اطفال بهائى که در آینده مسئولّيت  ه عه هاى عظيم تر از آنکه حال بتوان مجّسم نمود ب
د           ارک گردی اره  . خواهند داشت، موجب سرور خاطر هيکل مب شه  ءدر ب ه هيکل       ء نق ان دارم ک  شما چون اطمين
ائى     . نویسم چيزى نمىمبارک نظر خود را در چند کلمه ضميمه خواهند فرمود،        ات به ت و تحّي ه محّب جميع عائل

  خدمت آستانش     سهيل افنان با تحّيات مشفقانه    در."  را به شما و مادر بيچر تقدیم ميدارند

  :امراهللا چنين مرقوم داشته بودند و حضرت ولّى

ام رسد   ءآیندهاميدارم در   . موّثق امر در دست تأليف است       همکار عزیز، در ایران تاریخ جامع و      "  نزدیک به اتم
اب مقّدسه   . دارم که این کتاب تا حّد زیادى منظور شما را برآورده خواهد ساخت   اطمينان. و ترجمه شود  در اعت

  برادر حقيقى شما   شوقى." دعا ميکنم که موّفق به خدمات شایان در امر شوید

ّو مناسبى       یکى پيشنهاد ارسال : اش چند تقاضا نموده بود  دوروتى در عریضه   ت، ج ان حقيق ه ضمن بي مطالبى ک
ه       . براى داستان کودکان فراهم سازد     ام    ءاین تقاضا را هيکل مبارک با مرقوم داشتن اینکه ترجم اریخ امر انج  ت

 اقدامى که ءامراهللا را در باره دیگر آنکه دوروتى غير مستقيم نظر حضرت ولىّ  . خواهد شد، قبول فرموده بودند    
ه                 در نظر داشت انجام د     ارک از عالق  ءهد، خواسته بود و منشى آن حضرت به صراحت نوشته بود که هيکل مب

  .او به خدمت امر خصوصًا در رابطه با اطفال بهائى بسيار مسرورند

را انتظار     در پایان عریضه دوروتى رجاى دعا کرده بود و جواب حضرت ولىّ         امراهللا بيش از انتظارش بود زی
ا                       داشت که هيکل مبارک در صور       د اّم ا نماین ار کوچک و دشوار دع ن ک ت ای راى موفقّي دام او ب ت تصویب اق

ی      . دعاى آنحضرت براى موّفقّيت او در خدمات شایان در امر بود           ت را بدست آورد ول ن موّفقّي البّته دوروتى ای
  .نه زود و نه آسان

را مى ود زی ان طوالنى ب تانهاى کودک ه نگارش داس د ب ه امّي ستى منتظر ترجم د مطالب دلخواهش  ءبای از . باش
سه . رو تصميم گرفت راههاى دیگرى را براى خدمت جوید   این ا ترتيب     ءدر نتيجه دو جل  عمومى در شهر الیم

رد                           سات دعوت ک ن جل ه ای ردم ب ه م اءاهللا ب ام حضرت به الغ پي راى اب داد شرکت    . داد و سخنرانانى را ب ا تع اّم
اره    کنندگان زیاد نبود و هيچيک از آنها نه سؤالی           شترى در ب  امر  ءاز ناطق مينمودند و نه خواهان اّطالعات بي

  .شدند مى

ه دوروتى مى       . در نظر دوروتى زندگى بطور عادى ميگذشت       ود ک اب ب ان نای ستگى و    فرصتها چن شيد شای اندی
ا     ى�حتّ�. لياقت خدمت مفيدى را ندارد و این فکر او را رنج ميداد    د اّم غ کن ر را تبلي ه   موفق نشده بود یک نف  متوّج

ود                  م خودش ب ه و آنه ق یافت سيار توفي شن سال    . نبود که الاقل در تبليغ یک فرد ب د از کانون ادر  ١٩٢٩بع  او و م



ه  ود را صرف مطالع ت خ ساعت وق ه یک د ءبيچر روزان دالبهاء مينمودن اءاهللا و حضرت عب ار حضرت به .  آث
ظ     اغلب نوزده روز متوالی همه روزه لوح احمد را تالوت ميکردند و          و ان عمر حف ا پای این عادت را دوروتى ت

ه     مادر  ١٩٣٠ژانویه    در.  مادر بيچر متوَجه خطر از دست دادن دروتى شده بود           .نمود ه دوستش       بيچر در نام اى ب
  :   چنين نوشت٤Rex Collisonرکس کاليسون

راى خودش      بيش از   . سرزندگى معمولی او را از بين برده        که شادى و    دوروتى دوران سختى را ميگذراند    " ّد ب ح
د        کار درست کرده و    ام ده ه انج ده گرفت ه بعه ارف امرى    . حال مطمئن نيستم بتواند نيمى از کارهائى را ک ه مع ب

ه  ی عالق د خيل د   من ه ده را ادام ا آخر آن ه ت ق شود  .است و اصرار دارد ک ه موّف نم ک ا ميک ه . دع دانى ک خودت مي
رد  ت ميگي در وق ه چق ر آن .مطالع الوه ب اى م ع دگى دارد ، کاره رى در زن ف دیگ ردم   .ختل وش ک تى فرام  راس

ه کارش     . بنویسم این هفته فرانک دوروتى را همراه خود به کلمبوس برد     وط ب سات مرب قرار بود فرانک در جل
مند به  اى آشنا شد که بعضى عالقه ه  رفت و در آنجا با عّدCorridiشرکت کند و دوروتى به دیدن خانم کوریدى        

وده است               .  کسى تصدیق نکرده است      Cنم  خا  امرند ولی جز   ت نم ی فّعالّي ا خيل ق گزارشها، دوروتى در آنج . طب
اتوان است     زرگ و      . روحش مشتعل اّما جسمش ن غ ب د مبّل ده بمان د شد     اگر سالمت و زن ّرزى خواه سنده مب . نوی

عزیزت حالش    راستى پدر . ات برسان   محّبت صميمانه مرا به خانواده    . اى است   چون بدون تردید شخص برگزیده    
  چطور است؟

  مادر بيچر."  به او بگو اغلب اوقات به فکرش هستم

ه                   د و ب اى نيفکن ارى سل او را از پ رخالف انتظار خود و پزشکش بيم ا ب ود اّم گرچه دوروتى هنوز ضعيف ب
 در یکى .اش را تهدید نمود  اى زندگى   اّما پيش از بهبودى کامل بار دیگر حادثه       . تدریج سالمتى خود را باز یافت     

د و                  از شبهاى ماه سپتامبر، قوطى کنسرو ماهى قزل آال را باز کرده ماهى کنسرو شده بنظرش کمى عجيب آم
د                         ه دور افکن سرو را ب آن . عّلتش را نفهميد با نوک زبان کمى آنرا مزه کرد و فورًا دهانش را شست و قوطى کن

  .ّت مسموم نمود شب ماهى فاسد شده او را به شد

ه در طول شب تب او شدیدتر                 وقتى پزشک خ     ار داشت ک دن وضع او اظه د پس از دی الين او آم ه ب انوادگى ب
ه              : " ميشود و متًاسفانه کارى از دست او ساخته نيست و به فرانک گفت              ستم ک دوار ني ه شما بگویم امي ناچارم ب

  ."بتواند جان سالم بدر برد

ه   با آنکه. دار دوروتى را پوشانيده بود    مالفه خنک بدن تب     چشمانش بسته بود اّما نيارميده بود و تالش ميکرد ک
اره ه پ ه تخت ناور روى آب نگ ا او را ش د ت ت را بجوی شتى شکسته حقيق سترده . دارد  اى از ک اریکى گ ان ت در مي

ه مرگ او را                         بهم و صدائى ک ا صداهاى م ه ب ایش آميخت ضمير ناخودآگاهش تصویرهائى از هراسها و رؤیاه
ر        ." این مسخره است    "  :اندیشيد  دوروتى با خود مى   . آميخته بود احضار ميکرد، درهم     االى سرش پرپ اّما مرگ ب

ود       رعت خ ه س ت و ب را ميگرف ان او را ف ًا ج شد و تقریب ر مي ه او نزدیکت زد و ب افزود و مي درت، اراده   مي ا ق ب
د و    ميخ .اّما دوروتى مقاومت ميکرد   . دوروتى را که ميخواست زنده بماند، بسوى خود ميکشيد   ده بمان واست زن

ى                      ميخواست صداى زندگى را، حّتى�     ق ب الی در سکوت مطل ه خي ه دیگر صدائى جز همهم رى     در آنوقت ک خب
  .نبود، بشنود

ود            روى خود دیگرى را          . فرانک در کنار تخت او روى صندلی نشسته ب از نميتوانست از ني د ب رد تنومن ن م ای
ذیر           ساعات شب ميگذشت و   . قّوت بخشد و او را کمک کند        بنظر ميرسيد که دوروتى بر لبه تاریک شبى نفوذناپ

ه است رار گرفت ينه. ق اه از س ه تکان خورد و صدائى چون آه کوت ر مالف دنش در زی د ب رون آم فرانک . اش بي
دست خود را به سوى چهره پریده       . ترسيد اگر دستهاى نحيف دوروتى را در دست گيرد به آنها آسيب رساند              مى

و      . ّما در نيمه راه متوّقف ماند     رنگ دوروتى برد ا    انى            خودش را در روى صندلی جل اید حرکت و تک ا ش شيد ت ک
ى            . در دوروتى بيند   د ب رهم زد و بع ایش را ب ى پلکه د     دوروت ه      در آن لحظه هيچکس نمى       . حرکت مان توانست ب

ود آنه                  . عمق غم و اندوه فرانک پى برد       ادر نب ا ق دگى ميکرد اّم زان خود زن ده نگه    مردى که براى عزی ا را زن
ه           . اى چند گذشت    لحظه.  دارد ى دان االى لب دوروت ر ب اه ب ودار شد         آنگ رد       . هاى عرق نم از ک . و چشمانش را ب

  .فرانک دیگر تنها نمانده بود

                                                 
اى که قبًال هيچ بهائى به آنجا نرفته بود  رکس و مرى کاليسون بعدها به افریقا مهاجرت کردند و در ناحيه  ٤

ه هنوز در شهر ژنو در هنگام نوشتن این نام. مفتخر شدند" فارسان حضرت بهاءاهللا"مسکن گزیدند و به لقب 
  .ایالت نيویورک زندگى ميکردند



  



  فصل نهم
  

خطرى که زندگى دوروتى را تهدید نموده بود و در پى آن وحشتى که در اثر سّم مهلک او را مشرف به مرگ                         
الهاى                   کرده بود موجب     د س شد که دوروتى بيش از پيش تصميم به انجام خدمات بزرگ امرى گيرد اّما چندى بع

راد دیگر شد                       ال او و اف ق آم ا و تحّق شه ه انع اجراى نق ى را تاریک          . رکود اقتصادى م ده دروت ه آین ائى ک ابره
شد            ر طرف مي م ب م ک ه د         . نموده بود ک َده اى ک ين غ ود و همچن ى ب ن دروت ه روى ت ه اى ک ينه اش وجود   لَک ر س
ود و       . داشت محو شده و از بين رفته بود        ده ب ود اقَلٱ او زن وده ب با تمام مشکالتى که در زندگى او را احاطه نم

  .ميتوانست با آنها مبارزه کند

ا                   بر نوميدى کشاورزان تهى    ١٩٣١گرماى شدید تابستان سال      ه بانکه اى خود ب ه پرداخت وامه ادر ب دست که ق
ر شد    ا. نبودند، افزود  اى یک بوشل    . وضاع اقتصادى در اثر گرماى خشک و سوزان آن سال وخيمت ه  (به پيمان
  .اى تنّزل کرد به نحو بيسابقه)  ليتر٣٦غّله در حدود 

يش  ١٩٣٠ در ده ماه اّول سال ١.بانکها یکى پس از دیگرى بسته ميشد       شصت یا هشتاد بانک و در ماه نوامبر ب
سته شد             از دویست بانک و در آخرین ماه آن        ا ب بانکدارانى  .  سال سيصدوبيست وهشت بانک در سراسر آمریک

ود                               ا ب درت اقتصادى آمریک ه موجب تثبيت ق ه پرداخت آن ک ادر ب ون ق د، اکن که سابقًا به کشاورزان وام ميدادن
دان رونقى              حّتى� ١٩٢٩کار کشاورزان جزء، قبل از سال       . شدند  نمى ا چن  در سالهاى شکوفائى اقتصادى آمریک
ال   ندا ی در س د ول ان کمک ميکردن ه آن سالی و سرماى زودرس ب ام خشک ا پرداخت وام هنگ ا ب ا بانکه شت اّم

ود               ١٩٣١ ّم نب وگيرى از ورشکستگى دیگران مه ا جل افتن از             . براى بانکه ت داشت نجات ی شان اهمّي آنچه برای
  .وضع کساد خودشان بود

د ب           هنوز اقتصاد  ار بودن ا و تَج ه مصرف دولت و تحت نظارت        آمریکا که پشتيبانش بانکه سته ب ه اقتصادى واب
سه  . قوانين دولتى تحّول نيافته بود د       ءهيچ مؤّس د مانن ه بتوان ود ک ا عمومى نب ى مورگن     خصوصى ی  .J.P جى پ

Morganه صاد ء در دو ده ل، اقت د    قب ات ده ا را نج زل آمریک ِور    .متزل دنت ه ّرر پرزی ساعى مک  Hooverم
ود وضع اقتصادى ن         صاد            تأثيرى در بهب سيارى از اقت د ب م مانن ود و او ه ر        نم ان ب ان آن زم ه          دان ده شد ک ن عقي ای

رد    اد ک ه    هر .ميتوان با توليد و مصرف، توازن اقتصادى را ایج ه گفت د ب ارد ءچن ز    مين  Maynard Keynesکين
ا                توازن در     اصوًال صاد پوی ه در سطح اقت وازنى است ک ان ت ال وجود دارد   و اساس و بنياد هم ردم   حال در .فّع يکه م
  .کارها داشتند اوضاع وخيمتر ميشد فرجى در انتظار

الينتو  ه         Malintoدر م ود را نپرداخت انکى خ ه وام ب شاورزى ک راغ ک ه س ه ب دارى ک ایو بانک ت اوه  در ایال
ود ت ب د      ميرف ه دی اب آویخت ه طن ه او را ب ار آن مزرع ه و وام     . ، در انب ود وام مزرع سته ب خص نتوان ن ش ای

زارع در شصت    .  پولی براى خرید مایحتاج زندگى نداشت    ک بپردازد و حتىّ�   خصوصى را به بان    در یکى از م
ى   ا گروه هر الیم ومترى ش ا        کيل د دالرى ب ک وام چهارص ه ی د ک اظر آن بودن ده و ن ع ش شاورزان مجتم از ک

  )٢.( سنت تصفيه شد١٥پرداخت دو دالر و 

ه        رکود اوضاع   . سال بعد قيمت محصوالت کشاورزى ترّقى نکرد       اقتصادى، دستمزد کلّيه کارگران امریکا را ب
ود       ١٩٢٩شصت در صد از آنچه در سال         ّزل داده ب ه               .  دریافت ميداشتند تن دم ب ا آنکه قيمت یک بوشل گن  ٥٠ب

تند    .ل کرده بود    یک سنت تنزّ    و    ذّرت به سى    سنت و  د نداش زارع قيمت از    )٣.(معهذا مردم قدرت خری در بعضى م
ود      اینهم اى . کمتر ب روش آن نميتوانست مخارج کاشت و          ذّربه ه ف ود ک اچيز ب در ن ران     حمل و  ت آنق را جب ل آن نق
  )٤.(کند

ستقيمًا از        ه م اد ک ر افت ه فک رد، ب دگى ميک ایو زن رب اوه مال غ شاورزى ش ط اراضى ک ه در وس ى ک دوروت
رد   ار بخ اور خوارب شاورزان مج د م      . ک ا خری ت و از آنه راف ميرف تاهاى اط ه روس ود ب ين خ ا ماش ردب . يک

د    ه بودن د     . کشاورزان یکى از مزارع براى تأمين مخارج زندگى وسيله جدیدى یافت ام ميدادن روزهاى یکشنبه ش
راى بزرگساالن          نج سنت             ٥٠که قيمت آن ب ان بيست و پ راى کودک ود   ٢٥ سنت و ب ين شده ب انواده بيکر   .  تع خ

د  اغلب به آنجا ميرفتند و با این مبلغ ناچيز غذاى تازه و خوشمزه که         محصول همان مزرعه بود صرف ميکردن
  .و ضمنًا با این کار کمکى به کشاورزان مزبور مينمودند

وئى را       .  افراد خوشبختى بودند که پول نقد داشتند       ءخانواده بيکر در زمره    يم کيل نانوائى فرانک یک قرص نان ن
ه سنت ميفروخت                 ه ُن وئى را ب ان غذاى اصلی           . به پنج سنت و یک کيل ه ن ا ک ود در     از آنج ه ب از هم ورد ني و م



ود فرانک             ترین دوران رکود اقتصادى، نانوائى فرانک کار ميکرد و در           بحرانى آن زمان که یافتن کار دشوار ب
د           راهم کن ار ف د ک ود و در         اگر هّمت و      .توانست براى افرادى چن ت فرانک نب الو          فّعالّي ى در بوف الهاى بحران آن س

اید  . پرداخت   مردم ميبایستى اکنون در جستجوى کار که نایاب شده بود مىمانده بودند او نيز مانند بسيارى از       ش
  )٥.(شدند  موّفق به یافتن کار نيمه وقت نيز نمىبيش از ثلث جویندگان کار حّتى�

ود               . فرانک از کار خود راضى بود      . همه عمر کار کرده و کار به او اعتماد به نفس و رضایت خاطر بخشيده ب
ه         در دشوارترین اّیام   داد و تکي ه او دلخوشى مي ه ب زى ک ا چي اهش    زندگى یعنى پس از مرگ مرى و سالی تنه گ

ز از او      براین مبنا حّتى�  . بخشيد اشتغال به کار بود      اش معنا مى    بود و به زندگى     هنگاميکه احساس ميکرد همه چي
ود         ه      . گرفته شده، آماده کمک به دیگران ب ل ده ره دوستان و   ١٩٣٠در اوائ رات    فرانک در چه سایگانش اث  هم

ت              اثر شنيدن اخبار مربوط به تعطيل کارخانه        هائى که در    ضربه ه عّل ها و اخراج کارمندان و تصاحب اراضى ب
  :لوئيز بيکر اینظور به خاطر مى آورد. قادر نبودن به پرداخت وام به وجود آمده بود ميدید

وپ           دان      هر سال یکى دو روز قبل از شب کریسمس یک مهمانى در اطاق کل ام کارمن شد تم زار مي انوائى برگ ن
نَقالت مختلف باضافه                . نانوائى با خانواده هایشان در این مهمانى شرکت مى کردند          سه از ت ه اى یک کي هر بَچ

عروسک براى دخترها و هدیه اى براى پسرها و یک نوع بازى براى بَچه هاى بزرگتر                " یک هدیه که معموال   
ه  . مثل هم بود" اى سنهاى متفاوت کامالتمام هدایا بر. بود دریافت ميکرد   کارمندان و همسرانشان نيز هدایائى ک

سالی  . یک سال خانم ها همه کترى سوتى و آقایان سيگار هاوانا هدیه گرفتند          . همه یکجور بود دریافت ميکردند    
ن اس        ا ای ار خانمه ه ک ود ک در   دیگر همه خانمها ظروف کيک پزى دریافت کردند البَته به خاطر این نب ت بلکه پ

ار آشپزخانه بخورد          ه درد ک ه ب ه  . خودش در خانه زیاد کيک پزى ميکرد و دوست داشت هدایائى بدهد ک او هم
ساله در لباس بابانوئل حاضر ميشد و هدایا را تقسيم ميکرد و همچنان که هرکارمند هدیه اى ميگرفت پاکتى که              

ه ميگرفت                    حاوى انعام ساالنه بود نيز دریافت ميداشت و این انعام          وقى ک د و حق ه سال خدمت کارمن ه ب ا توَج  ب
  .حساب شده بود

الهاى انحطاط               د او گفت در س روزى من از پدر پرسيدم که چرا درصدى از سود نانوائى را به کارمندان نميده
ه ب                  " بازرگانى معموال  داد ک ام مي ه صورت انع ه نانوائى یا ضرر نشان ميداد یا سود بسيار کم بود در نتيجه او ب

ا       دان مطمئَن من کارمن شد و در ض ته مي رکت نوش رج ش وان خ ت     " عن سمس دریاف ام کری افى در اَی ولی اض پ
  .ميکردند

ه فرانک کسى است      . فرانك تصميم گرفت تا آنجا که ميّسر است به یارى مردم شتابد    در اوهایو شهرت یافت ک
  .فاق و صدقه داشتکه ميتوان به او اعتماد کرد و از او انتظار کمک اّما، نه بصورت ار

ور        . روزى یکى از کشاورزان به محل کار فرانک رفت و تقاضاى مالقات با او را نمود                ه شخص مزب ى ک وقت
ا او دست داد                    ز ب يد   . وارد اطاق دفتر فرانک شد وى از جا برخاست و از پشت مي خوب، وضع    : "فرانک پرس

دهيم       اما م . چندان خوب است و نه خيلی بد        نه" مزرعه شما چطور است؟    رورش مي پس  . خوب ." رغ و جوجه پ
دهيم و الغر شده    . بله تخم مرغ هم داریم ." "باید درآمدى داشته باشيد  م مي ا تخم      به خروسها دانه ک ا مرغه د اّم ان

ا از صبح   . شما اینطور فکر ميکنيد ." تخم مرغها چيزى گيرتان ميآید      بنابراین از فروش    . چه خوب   " ."ميکنند اّم
نج             حّتى�. ام و هيچکس نميخرد     ام گذاشته   خم مرغ توى ارابه   تا حاال دو سبد ت      قيمت یک دوجين را از ده سنت و پ
  ."همه دارند جنس ميفروشند و کسى چيزى نميخرد. ام باز هم خریدارى ندارد سنت پائين آورده

ود ک          . در قيافه فرانک تغيير دیده نشد      ه   او با این مسائل آشنا بود و این شخص اّولين کشاورزى نب ه او مراجع ه ب
ه دارم           " "آیا ميخواهى همه تخم مرغها را هر دوجين به پنج سنت بفروشى؟           . "ميکرد بله این تنها چيزى است ک

ه روم      . زنم احتياج به پول دارد که چيزهاى دیگر بخرد       .  ه بخان روش نرفت اى ف ا تخم مرغه رد سر   " ...  اگر ب م
انش نقش بست         موده لبخند بى  تکان داد و به پائين نگاه کرد بعد سر را بلند ن            اال       . رنگى بر لب در ب روانش را آنق اب

ه از شوخى و ترس گفت                   برد که پوست خشن و زمخت پيشانى       ى آميخت دانم در   : "اش پر چروک شد و با لحن مي
  "خودتان ميدانيد که وقتى زنها غضب ميکنند. خانه چه در انتظارم است

ه ام گذاشت جمل ى . اش را ناتم اوتش نم لحن ب ازدتف ان س انى او را پنه رس نه ست ت ه دیگر . يتوان رس از اینک ت
ا       البد ميدانيد بعضى  ... "رسيده است   " آخر خط "اى برایشان نمانده و به        چاره ها جنس خود را به اميد آنکه قيمته

ى  اال رود االن نم ند ب نگ ذّرت را         . فروش ال س اى ذغ ا بج ضى جاه ه در بع رده ک ّزل ک در تن ت ذّرت آنق قيم
ّده   ... " گفت و به سخنان او گوش ميداد        فرانک این قضایا را ميدانست اّما چيزى نمى           ."ندميسوزان د     ع اى نميگذارن

ده   . اندازند  زارعين به بازار روند و جنسشان را بفروشند و آنها را در زباله مى              ودال         البد خودتان دی ه در گ د ک ای



ا را      . ه قيمتها را باال ببرند   ها چقدر تخم مرغ و خامه ریخته شده براى اینک           کنار جاده  ن تخم مرغه د ای اّما من بای
ه                 ." هيچ چيز دیگرى برایم باقى نمانده     . بفروشم ه جمل نه او و نه فرانک فکرى را که به مغزشان راه یافته بود ب

وانى تخم مرغهایت را بفروشى     ." هيچ چيز جز مزرعه او      " ...او اضافه   نکردند     نم ميت . فرانک گفت خيال ميک
ه                      ا را در  آنه شوند، ب ارگران خارج مي ى ک ه وقت د و روى تکه کاغذى     آخر راهرو نزدیک در عقب بگذار ک بينن

بد                    . بنویس یک دوجين پنج سنت     ا در داخل س ه خالی تخم مرغه ار جعب غروب که کشاورز به آنجا بازگشت کن
ا  این سّکه را فرانک برا. هاى پنج سنتى و ده سنتى و یک سّکه ربع دالرى دید           سّکه ى آخرین دوجين تخم مرغه

  .گذاشته بود

م                    هر روز عّده   ان ِال ه فرانک در خياب ه خان ا هر دو ب ذا و ی ا بدست آوردن غ ار ی  شماره  Elmاى براى یافتن ک
د٦١٥ ه مينمودن ه .  مراجع د و ب ه ميکردن وپ تهي اندویچ و س دارى س ه مق زرگش روزان ادر ب ى و م دوروت

ل و               مراجعينى که بيرون ساختمان منتظر بود      ى بي ق دستور دوروت ا طب اب آنه ى در غي د و حت ند توزیع مينمودن
ه       لوئيز غذا به بينوایان ميدادند که هرگز کسى گرسنه از در خانه آنها باز نگردد و                 ه درون خان ضمنًا کسى را ب

  .راه ندهند

ه     الن از انتهاى ر. یک روز که مادر بيچر در خانه تنها بود مرد الغراندامى به در خانه آمد    رد ب ه م د ک اهرو دی
ه             ود کالهش را ب رده شده ب در تکيه داده چشمانش کمى بى حالت و موهاى سياهش از صورت نحيفش عقب ب

  .دست داشت دستهاى بزرگ و زمختى داشت که گوئى بر بازوان الغرش سنگينى ميکرد

د      ه کن د     وقتى مادر بيچر در خانه را باز نمود مرد خود را کنار کشيد که به دیوار تکي و خورد بع  لحظه اى تلوتل
ه           . حرف زدنش نامفهوم بود چون دندان در دهان نداشت         . تعادل خود را به دست آورد      ه او گفت ک ادر بيچر ب م

سکى             . روى تاب بنشيند و خود به داخل خانه رفت         م زد وی سه تخم مرغ را با کمى شير مخلوط نمود و خوب به
فکر ميکنم  "  :به مرد گفت    در سينى گذاشت و به ایوان بازگشت و       . به آن اضافه نمود آنرا در ليوان بزرگ ریخت        

اورد  ا بي ان را ج ن حالت ه ." ای ه صداىَ در و ن اهرًا ن ان    ظ ود و همچن يده ب وش او نرس ه گ ر ب ادر بيچ صداى م
ود سته ب ت . چشمانش ب دترى گف ا صداى بلن د و ب ر ش ه او نزدیکت ادر بيچر ب ر  : "م ان بهت د حالت ن را بخوری ای

وان را برداشت و جرعه                ." ميشود رد لي رد           . اى نوشيد    مرد به خود آمد چشمانش را باز ک ه عقب ب د سر را ب بع
ر رفت                    ود فروت ه نشسته ب اب ک اب             . ليوان را روى زانوى خود گذاشت و در ت ه چوب باریک پشت ت سر را ب

ه دست گرفت و آ    . سرکشيد تکيه داد و بقيه ليوان را    را روى دامن خود    مادر بيچر دسته هاى چوبى سينى را ب ن
وان   اّما او حضور مادر بيچر را فراموش کرده بود و به باال نگاه ميکرد شاید به عشقه             . گذاشت هائى که سقف ای

ذا          شاید دو . بله خانم عالی بود   " "چطور بود؟ خوشتان آمد   " :را پوشانيده بود مادر بيچر پرسيد      ه غ ود ک سه روز ب
ى بمن      . نخورده بودم این اّولين غذاى من است       مردم متوّجه نيستند که دندان ندارم و نميتوانم غذا را بجوم و وقت

  ."ساندویج ميدهند نميتوانم بخورم

د و گفت                                از کن ه روى او ب ه در را ب ا برخاست ک رد از ج انم  : "مادر بيچر ليوان خالی را در سينى گذاشت م خ
شکرم ما مت ی از ش نم؟. خيل ان جارو ک وان را برایت ن ای د ای ادر بيچر جواب داد" ميخواهي د  " :م اگر فکر ميکني

  ."قدرت آنرا دارید بسيار خوب صبر کنيد االن ميروم و برایتان جارو ميآورم

ایوان کامًال تميز شده و پيرمردى جارو بدست در       رو باغچه و  آنروز وقتى فرانک به خانه آمد دید که تمام پياده         
شان دست او را       و فرانک تصميم گرفت در باغچه خانه        ل کرد داستان آنروز را مادر بيچر نق     . ایوان نشسته است  

ر      . به کارى بند کند    رد      البته بيکاران دیگرى بودند که بهت ن م ا فرانک          از ای د اّم ام دهن ار را انج ن ک ستند ای ميتوان
ن شرائط دشوارتر               ا ای د . از دیگران است      فکر کرد یافتن کار براى مردى ب ه           م رد در آن خان ه پيرم د هفت ّت چن

ار       وقتى کارش تمام ميشد مى   .مختلفى انجام ميداد    کارهاى کوچک و   ه ک نشست و کمى استراحت ميکرد آنوقت ب
شد شغول مي سایه  فرانک از. دیگرى م راى   هم دان مصنوعى ب رد یکدست دن ود تقاضا ک ه دندانپزشک ب اش ک

م . حاال ميتوانست غذا را بجود و بخورد        . پيرمرد بسازد  ه د          ک ه ب ى ک ا نيروئ م ب ه     ک اچيزى ک ول ن ست آورد، و پ
اره     دانى شهر با قراضه در کنار زباله. ذخيره کرد به فکر افتاد مستقًال کار کند  زات دیگر و پ هاى   هاى آهن و فل
د، سروصورتى    کم قيمت را جمع  اش این بود که اجناس کهنه و مقوا براى خود آلونکى ساخت و کاسبى   آورى کن

  .به آنها بدهد و بعد بفروشد

ود              . اش به خانه بيکر آمد      ز پائيزى پيرمرد با چرخ دستى     یک رو  رده ب زان ک ا آوی ه پ در گوشه چرخ مرغى را ب
سته            .  بيکر براى دیدن او بيرون از ساختمان آمدند        ء افراد خانواده  ءوقتى همه  اى مرغ ب ه پ ه ب پير مرد گرهى ک

بست گفت    ور قطعه چوب کوچکى مى حاليکه ریسمان را به د    حيوان را روى زمين گذاشت و در        و    بود، باز کرد  
ا             . این هدیه من به خانواده شماست      داخت و از آنج ه راه ان ه نفس و سربلندى چرخ دستى را ب آنوقت با اعتماد ب



اّما زندگى این شخص مانند زندگى افراد بسيارى در اثر کمک و سخاوت           . از آن پس دیگر او را ندیدند        دور شد 
  .ير یافته بودعارى از تظاهر خانواده بيکر تغي

ان    Joseph Stahlآقاى جوزف استال  ا ایم  یکى از احَبائى که در روزهاى اولَيه سكونت خانواده بيکر در الیم
  :آورده بود، آن روزها را اینگونه بازگو ميکند

ادى از آن                   " َده زی نم ع یکى از وقایعى که من هرگز درباره آن به طور عمومى صحبت نکرده ام و فکر نمى ک
الج  . باشند درباره آقاى بيکر است    باخبر   به خاطر مى آورم در حدود پنجاه سال قبل با اینکه کار ميکردم و در ک

ول              . به تحصيل ادامه ميدادم به پول بيشترى احتياج داشتم         ه پ ود ک ن ب تم ای تنها راهى که براى ادامه تحصيل داش
ود             قرض کنم اَما نميدانستم از چه کسى ؟ تنها کسى را که ميشناختم               الهاى آخر رک د در آن س که ممکن بود بتوان

فرانک  . این بود  که به دفتر فرانک رفتم و موضوع را شرح دادم . اقتصادى پولی داشته باشد فرانک بيکر بود    
ز دارم            : "گفت اج           . البَته ميدانى که من مسئولَيت تحصيل لوئيز و بيل را ني ول احتي در پ ه چق يد ک د از من پرس بع

نم    : "او گفتم ميدانم که او فکر ميکرد خيلی بيشتر از اینها ميخواهم فرانک جواب داد               دارم وقتى که به      فکر ميک
ه او دادم       " ميتوانم این مبلغ را به تو بدهم       اى بيکر اصال   . تنها چيزى که من امضاء کردم یک چک بود که ب " آق

غ کمى از قرض      بعد از توَلد اَولين پسرم ی    . تقاضاى بهره یا برنامه بازپرداخت از من نکرد        ک چک حاوى مبل
تاد و    . تحصيلی خود را به عنوان اَولين بازپرداخت براى فرانک بيکر فرستادم    آقاى بيکر چک من را پس فرس

  .بقَيه طلب خودش را بخشيد

وگيرى از برداشت سپرده        ١٩٣٣م مارچ     روز جمعه سوّ   راى جل ا ب اى آمریک ام بانکه ره    تم ا و ذخي ردم    ه هاى م
ار روزه  ل چه د تعطي الم کردن ود     .  اع ه ب را گرفت ا را ف ر آمریک صادى سراس ران اقت رانکلين  . بح د ف روز بع

ن    ت م ا گف ت امریک ه مّل و خطاب ب ورى از رادی ام ریاست جمه راز مق راى اح وگند ب ام اداى س ت هنگ روزول
منطق که    مورد و بى    ترس بى . اطمينان واثق دارم که از تنها چيزى که باید واهمه داشته باشيم، همان ترس است              

  )٦.(مساعى الزم براى ترّقى و پيشرفت را فلج ميکند

اد و خوش ر اوضاع نداشت اعتم ورى در تغيي ر ف ی اث ر گذاشت ول ردم اث ور گرچه در م يس جمه ى رئ ا . بين ب
واد غذائى                              د م ه خری ادر ب ردم ق ود و در نتيجه م ّسر نب دان مي وق کارمن تعطيل بودن بانکها، امکان پرداخت حق

ه شاغل           ها دورانى نبود که بيشتر خانواده  نبودند آنوقت  ا ک ند و آنه ره داشته باش واد غذائى ذخي ه م ها در انباِر خان
  .شان را ميداد بودند حقوقشان فقط کفاف خرید مایحتاج زندگى روزانه

ل                    شگاه یِي دیره          Yaleدر این احوال یکى از همکالسان سابق فرانک در دان أت م ه ریاست هي ه ب ه   ء ک  کارخان
سهMinnesotaآرد ود در جل ده ب اره  انتخاب ش ایر اعضاء در ب ا س دان ءاى ب وق کارمن  چگونگى پرداخت حق

ود     گفتگو ميگرد زیرا با تعطيل بودن بانکها در آن چند روز فراهم نمودن پول برایشان امکان                 ذیر نب پاسى از   . پ
د       ءشب گذشته و تمام آنروز را به بحث در باره          ده بودن م   آ.  یافتن راه حلی گذران شد و شب      سمان ک م تاریک مي ک

ره              .فرا ميرسيد و یا بعّلت طوفان بهارى هوا تاریک بنظر ميرسيد           د آسمان تي آنها که نزدیک پنجره نشسته بودن
ه او را مقصر                   . خاکسترى رنگ را نگاه ميکردند     د ک يدند دشمنى مشترک بيابن ه ميکوش بحث داغ آنروز که هم

ام ریاست       . ه سکوتى اندیشناک داده بود    این اوضاع بدانند، اکنون جاى خود را ب        دوست فرانک روى صندلی مق
  .در پشت ميز نشسته و متفّکر با نوک تيز کاغذ بازکن با انگشتان خود بازى ميکرد

ه او داد                    سته کوچکى را ب از     . در اینوقت یکى از کارمندان آهسته وارد اطاق شد، و ب سته را ب دوست فرانک ب
ود      درون آن یک قوطى سيگار    . کرد ود     .  برگ و یادداشت کوچکى ب را        : "فرانک نوشته ب د ت ن بتوان دوارم ای امي

ده . اش گرفت   آن شخص با صداى بلند یادداشت را براى دیگران خواند و خنده           . امضاء فرانک     ."کمک کند  اى   خن
ده . اش برآید که تصّور نميکرد در آن شرائط از عهده  د لحظ      ءخن راى چن ر داد و ب ّو اطاق را تغيي أس و   او ج ه ی

دام سيگارى    چطور است هر  : "دوست فرانک گفت  . افسردگى که گریبانگير آن جمع شده بود آنها را رها کرد           ک
ا                    . برداریم و دود کنيم    ل کمى م م الاق از ه ا ب رد اّم ه نميگي ال منصرف           البّته جاى مشروب را ک را از فکر و خي

سازد وا" مي دن محت رد و از دی از ک وطى را ب ت و در ق ن را گف دای وت مان يگار . ى آن مبه وطى س درون ق
دم             . پنجاه دالر اسکناسهاى کوچک گذاشته شده بود        دویست و   و  هزار راى آرد کردن گن این پولی بود که فرانک ب

  .پرداخت در آسياب او مى

شان    فروشى اطراف شهر الیما   هاى خواربار   مغازه   ا برای ل بانکه  که نانوائى فرانک به آنها نان تحویل ميداد تعطي
ه اّول هر           . مطرح نبود  تند و روز جمع زد خود نگه ميداش د را ن ول نق دان    زیرا بجاى بانک معموًال پ اه، کارمن م

جمع    از آنها و به این جهت با آنکه بانکها تعطيل بود         .فروشيها وصول مينمودند    خواربار  فرانک پول ماه قبل را از     



ه      فرانک پس ا  حساب ماه فوریه را دریافت نموده بودند و        ا را در جعب ه پوله دان خود بقي ز پرداخت حقوق کارمن
وده باشد                          سيگار سویه نم ه حساب خود را ت تاد ک ه دوستش فرس ا پست سفارشى ب فرانک از  . برگ گذاشت و ب

ود و                اه ب شتریانش خوش حساب              خطر احتمالی این کار که تمام پول نقد خود را ميفرستاد آگ ه م ه هم ميدانست ک
اب نميکنند اّما از آنجا که مردى شریف و مسئول و قابل اعتماد بود مبادرت به این کار            نيستند و زود تسویه حس    

  .نمود

او شخصى بود امين، بى ریا و با سخاوت ولی هميشه جنبه :  نوشته استMary Lou Ewingمرى لو اوینگ 
زى را در نظر داشت      ودن هر چي اروث     . عملی ب ى مارت ه خاطر دارم وقت ا ب  Martha Ruthب ود فرانک   آنج

داد         . ميخواست هدیه اى به او بدهد      ه مي ه             . البَته ميدانم پول را مرَتب به هم اروث هر چه هدی ه مارت از آنجائى ک
د ببخشد             ه نتوان ا    . ميگرفت به دیگران ميبخشيد فرانک فکر این بود که چيزى به او بدهد ک ه مارت او ميدانست ک

ه جاى                به چيزهائى احتياج دارد در نتيجه براى او         " شخصا ا ب اید مارت ه ش د ک ه خری ادى جوراب زنان مقدار زی
  .استفاده کند" اینکه ببخشد از آنها واقعا

با مادر بزرگش روزانه . الیما فّعالّيت بسيار داشت    در نخستين سالهاى رکود اقتصادى آمریکا، دوروتى در شهر        
ق ن           مقّدسه را مطالعه مينمود و گر       آثار غ موّف سائل         چه مستقيمًا در امر تبلي ه م ود شخصّيت جّذاب و احاطه او ب ب

  .روحانى موجب جلب افراد ميشد

ه و مدرسه سخنان دوروتى بيکر را در         Elma Miesslerخانم ِالما ميسلر  سات انجمن خان  که در یکى از جل
تًان ءمسيح جاده" کتابى به نام ءباره تنلی جونز  ءنوشته "   هندوس د امّ    Stanley Jones    اس اب را نخری نيد کت ا ش

رد    ءاش بازگشت، همسرش را از خواب بيدار نمود و در باره          هنگاميکه به خانه   ا او صحبت ک .  نطق دوروتى ب
ل ِاد    د روز قب صادفًا چن سلر  ت ق           Ed Miesslerمي أثير خل ود و تحت ت نا شده ب ا فرانک آش رى ب  در باشگاه روت

ود     خوش و شخصّيت فرانک قرار     ه ب د فرانک           . گرفت صميم گرفتن ن رو ت ن از دوستان           از ای د ت و دوروتى و چن
ارودز         اى ه انم و آق د خ ریج دعوت کنن ازى ب ام و ب ستيان   خود را به ش ز  Harrods and Bernsteins  و ِبرن   ني

  .جزو مدعّوین بودند

م جور                     : " آنشب چنين نوشته است    ءادوارد در باره   ا ه ه ب ه هم دو ميز براى بازى بریج گذاشتيم و بنظر ميآمد ک
ه       قرار ب . هستيم ریج را در خان ازى ب ه گردش و           ر این شد که ب اهى دسته جمعى ب يم و گ ه ده دیگر ادام هاى هم

اهر، در                            ریج و گلف م ازى ب ان، در ب انى مهرب يح، ميزب ا و مل پيک نيک برویم در نظرم دوروتى زنى بود زیب
وق     رقص عالی، خالصه از هر     املتر از دیگران                 جهت ف االتر و ک اده و از هر نظر ب ا . الع ه        اّم ا ب  هيچيک از م

  .عمق وجودش نهان بود، پى نبرده بودیم قدرت عظيم روحانى او که در

ود ءدوروتى به دوستان جدیدش سخنى در باره دران ِاد  .  دیانت بهائى نگفته ب ا   Ed پ هر دو کشيش   Elma و ِالم
ى و   واءدو تنها اّطالعى که در باره  آن.  لوتر بودند و خود آنها عضو کليساى لوترى  ءفرقه بستگى مذهبى دوروت

چون دیانت بهائى معتقد به الهى بودن تمام ادیان بزرگ          .فرانک داشتند این بود که عضو کليساى لوترى ميباشند        
دنيا است و در آن زمان در الیما جامعه بهائى وجود نداشت شرکت بهائى ها در کليساهاى مسيحى امرى عادى                   

  .بود

ژه در خارج از شهر             مقّدسه به      آثار ءدوروتى بجز مطالعه   ه وی ا اليزابت          فعالّيت هاى امرى ب ا پرداخت و ب الیم
رل استربروک   Albert Vail و آلبرت ویل Elizabeth Greenleaf گرین ليف  در Pearl Esterbrook و ِپ
ه ال  ءمدرس ستانه س ود ١٩٣١ تاب دریس نم ن   .  ت ام هل ه ن انمى ب و Helen  خ سرش ل ستون  و هم  Lu اگل

Eggleston   ّدت ه م ود، مزرعه        ک ه امر نگذشته ب ا ب ال آنه انى از اقب سن   زم در ایالت  Davison  اى در دیوی
د و        دیم نمودن ه امر تق ه ب تند ک شيگان داش ام آن دو        مي ه ن ه ب انواده بيکر در نخستين مدرسه ک وهلن   خ -Lu     ل

Helen  تسميه شده بود شرکت کردند.  

ا         .  مي تواند انجام دهد    دوروتي سرانجام فهميد آه براي خدمت به امر چه آاري          ود ام آرزوي حقيقي او نوشتن ب
ود                            اري نب ه صحبت آردن ونطق نمودن آن آ او مسير خدمتي را آه به روي او باز شده بود پذیرفت باوجودیك

  .آه در نظرش بتواند آنرا انجام دهد

اعى و مطا . زمستان سال بعد دوروتى اوقات خود را بين خانواده، خدمات امرى    ه زندگى اجتم اریخ امر و   ءلع  ت
ابقًا            . آثار مقّدسه تقسيم کرد    ه س ود ک وان، اطاق کوچکى ب در انتهاى راهرو طبقه دّوم خانه بزرگ آنها، باالى ای



ود        . براى خدمتکار خانه در نظر گرفته شده بود        ه نم رده ضخيم        . دوروتى آنرا تبدیل به اطاق مطالع ا آویختن پ ب
  .در دو طرفش چهار اطاق خواب قرار داشت، مجزا ساخترنگى، آنرا از قسمت دیگر راهرو که  سبز

انواده باشد              معموًال هنگام مطالعه پرده را کنار مى       راد خ ه ضمنًا مراقب اف وئيز و         صبح . کشيد ک ا هنگاميکه ل ه
بيلی از اطاقهاى خود بيرون ميآمدند که به حّمام روند و بعد لباس به تن کرده براى رفتن به مدرسه آماده شوند،                 

ه در                   ماد اى مختلف ک ين کتابه ين نشسته و ب ه روى زم ا تکه کاغذى             رشان را ميدیدند ک صفحات بعضى از آنه
د و                      براى یافتن مجّدد مطلبى گذاشته شده مشغول تنظيم کتابها و فهرست آنها است و وقتى از حمام بيرون ميآمدن

ه                    اده کردن صبحانه بّچ راى آم ى برخاسته ب د دوروت ا     به اطاق خود ميرفتن ه   ه ه طبق ائين ميرفت    ءب عصرها  .  پ
ه       ه                    هنگام بازگشت از مدرسه بّچ اى راهروى طبق ان اطاق انته ه مادرشان در هم ستند ک ا ميدان اال مشغول    ءه  ب

  .مطالعه است

ه         تابستانه لوهلن شرکت کرده    ء خانواده بيکر که در مدرسه     ١٩٣٢در تابستان سال     د در کلب ار     ءبودن  کوچکى کن
. در مدرسه لوهلن به همه ما خيلی خوش گذشت         : " آن تابستان گفت   ءلی بعدها در باره   جویبارى اقامت نمودند بي   

مامان کالس درس امرى داشت من و پاپا هم در آن نهر کوچک، و یا دریاچه ماهى ميگرفتيم و سرخ ميکردیم                        
  ."و همه با لّذت ميخوردیم

 Annamarie مارى و مارگارت کونز در جلسات او آنا. کالس دوروتى براى جوانان طبق برنامه معينى نبود
and Margaret Kunzدختران آناکونز Anna Kunzامرى شهر ِاربانا ء که از بانيان جامعه   Erbana  ایالت

ا   با آنکه در جامعه  . ایلنوى بود، شرکت مينمودند    اى فّعال زندگى کرده و نطق سخنرانان بهائى را شنيده بودند اّم
  .تر مينمود آنها گذاشت و آنها را مشتعلدر  کالم دوروتى تأثيرى دیگر

ال  ه در س اکونز ک راى دو  ١٩٢١آن دالبهاء ب اتى از حضرت عب ت مناج ه دریاف ت مفتخر ب دس رف ه ارض اق  ب
هونولد نویسنده شد و عالوه بر          مرى کونز   آنا. هر دو دختر به خدمات شایانى در امر موفق شدند         . دخترش گردید 

ه    ءمعهفّعالّيت در جوامع محّلى و جا  ده جامع ه سمت نماین ل خدمت      ء مّلى آمریکا ب ائى در سازمان مل انى به  جه
ود ونز روح. نم ارت ک واهرش مارگ م است   ، خ دل اعظ ت الع د روح عضو بي ر دیوی سر دکت ال .هم شان از س ای
سندگى       ١٩٩٣ تا بازنشستگى خود در سال       ١٩٦٨ ه نوی ا ب ارت در آنج د مارگ  عضو بيت العدل اعظم الهى بودن
  .ل داشت و زائرین را به اعتاب مقّدسه و دارآالثار راهنمائى ميکرد اشتغا

ادرش مى                   در نوجوانى مارگارت نمى    ود و از م شناخته ب يد  توانست بفهمد که چرا تا آن زمان دوروتى را ن : پرس
ه دوروتى سهم بزر           "  دوروتى بيکر نشنيده بودیم    ءآخر چرا تا کنون خبرى در باره        " ده داشت ک اکونز عقي گى  آن

ادر   . است  در ایمان دو دخترش به امر داشته       آیا در وجود این زن دختر ِهنرى و لوئال و همسر فرانک بيکر و م
  لوئيز و بيلی چه بود که او را وجودى استثنائى نموده بود؟

ه از ساعت           ١٩٣٣ تابستانه در سال     ءدر مدرسه  ه روزان ود ک ان ب  دوروتى مشاور گروه بحث و مشورت جوان
ه در                .  ظهر جلسه داشتند   یازده تا  ان سبک صریح و مهّيجى ک ا هم دریس ميکرد و ب ل ت اریخ نبي ر آن ت عالوه ب

نظر داشت در نوشتن کتاب کودکان به کار برد زندگانى قهرمانان اّولّيه امر را براى جوانان و بزرگساالن بيان                  
انى کالس درسش       وار گرداگردش حلقه    نشست و شاگردان جوان پروانه      گاه روى چمن مى   . مينمود  ميزدند و زم

شد    زار مي زرگ برگ ه ب اى آن مزرع ى از انباره ردن    . در یک شتعل ک صدش م ور و مق ال منظ ه ح ا در هم اّم
ود نوندگان ب يله . ش ه وس د ب ش را بای وًال آت ى   معم ر برافروخت و دوروت ش دیگ ا آت ا ب ذوب   اى و ی ود مج ه خ ک

او . لّيه مينمود، این اشتعال را به دیگران منتقل ميکرد      موضوع درسش بود و احساس وابستگى شدید با بابيان اوّ         
ه در آن دوران                 االنوار را روایت نمى     فقط زندگانى قهرمانان مطالع    نمود بلکه با تمام وجودش احساس ميکرد ک

  .زندگى ميکند و این احساس را عرضه ميداشت

ی در جواب پر              ه حضرت اعل ل ک اریخ نبي د   : "سش اینکه  مثًال هنگام خواندن آن قسمت از ت ؟ "چه اّدعائى داری
ام او را مي شنوید از                        " ميفرمایند من همان موعودي هستم آه هزار سال است منتظر ظهور او هستيد و چون ن

د                    ان مي راني ر زب ط   ) ٧..."(جاي خود قيام مي آنيد و مشتاق لقاي او هستيد وعجل اهللا تعالي فرجه ب ى فق دوروت
ى جالل          تاریخ را نقل نميکرد بلکه شاگردا      روان حقيق ا پي ه چون او و آنه سانى ک ن جوانش را با خود به دیدار ک

  .برد الهى شده بودند مى

ان ميکرد      . گفت   معناى ظاهرى مطالب سخنى نمى     ءدوروتى در باره   ه  . او عشق سوزان به محبوبش را بي چگون
ى   ءامکان داشت که شنوندگان این سخنان را بشنوند و چون او دلباخته    وب حقيق د  محب ان    . نگردن ه جوان امش ب پي



ان                    داکارى، هم این بود که اگر ميخواهيد پيروزمندانه زندگى کنيد بایستى خویشتن را به دریاى تابان حقيقت و ف
  .دریائى که شهداى اّوليه را فراخوانده بود، بيافکنيد

ود              شيده ب الهاى سرانجام آال . بيست سالی دوروتى به آن دریاى عظيم نزدیک شده سپس خود را عقب ک ر    م س اخي
م شکست و                 ود دره ا ب ه دری انع نزدیک شدن او ب ه م ّذت و سرور    و اشتياق نوميدانه به خدمت امر سّدى را ک ل

انتها دور از آالم و شادیهاى گذران دنياى ماّدى را دریافت و با اعتماد کامل این              ور شدن در این عوالم بى       غوطه
د توانست          در آبهاى جان    ور  ن او غوطه  که تا چو    بصيرت را به شاگردانش تفهيم نمود      بخش آن دریا نشوند نخواهن

  .هاى بحر حقيقت رسانند خود را به کرانه



  فصل دهم
  

ه   ه مطالع زرگش ب ادر ب ا م يش ب يش از پ ى ب ه، دوروت ه خان رى پرداختءپس از بازگشت ب ار ام ه .  آث ا آنک ب
ه   وده و در مدرس سب نم يعى ک رى وس ات ام اتى ب ءمعلوم وهلن تجربّي ذا   ل ود معه دریس بدست آورده ب راى ت
اره        د هرگز در ب ا ميآمدن ا بحث نمى     ءهنگاميکه احّباء به خانه آنه ا آنه ادر بيچر         امر ب ه م ار را ب ن ک ود و ای نم

راز نظرى نمى      ساکت در جلسه مى . واميگذاشت داد و اب ود  نشست و به سخنان مادر بزرگ گوش مي ا در  . نم اّم
لوئيز هشت ساله و بيل شش ساله . آزادانه با آنها صحبت ميکرد به راحتى و. دمورد فرزندانش مسئله متفاوت بو    

  :نویسد آورد و مى لوئيز آن اّیام را کامًال به یاد مى. شده بودند و دوروتى کالس درس اخالق برایشان ترتيب داد

تانهائى   . بعد از ظهر یکروز زمستان من و بيلی و مامان روى زمين در اطاق موسيقى نشسته بودیم " ان داس مام
ا               ه م دن را ب ا و مناجات خوان دالبهاء دع از حضرت عبدالبهاء برایمان نقل ميکرد و ميگفت چطور حضرت عب

ا و مناجات صحبت شد         ءچند دقيقه در باره   . یاد دادند  د اسفنج هر         .  دع روز من مانن ان ميگفت           آن ه مام چه را ک
اره شد و             کيسه مهره . بودجذب ميکردم اّما بيل که کوچکتر بود حواسش جاى دیگر            اى که با آن بازى ميکرد، پ

د  رو کن ش ف ت در گوش ت و خواس ا را برداش ى از آنه ل یک ذّکر داد. بي ه او ت ان ب ار را : "مام ن ک ی ای بيل
رون آورد و پس از                      ."نکن ن     ممکن است مهره همانجا گير کند و مجبور شویم نزد دکتر برویم که آنرا بي ذّکر ای ت

ه آن دست ميریخت          بيلی همچنان با مهره   . انش ادامه داد  نکته به نقل داست    ن دست ب د  . ها بازى ميکرد و از ای بع
انش           را   یکى از آنها را در دهان گذاشت و با زب اال    آن دانهاى ب رون دن ه  و در بي شار   لث ایش ف اره  .داد ه ان   دوب : گفت   مام

ی آسان از       گذاشته  بيلی جان وقتى با این چيزها بازى ميکنى مثل این مهره که در دهانت              " اى، ممکن است خيل
د ه کن را خف ه شود و ت سه ری ائين رود، داخل قف ا را در . گلویت پ ار یکى از آنه ن ب ره را درآورد و ای ی مه بيل

د گفت                      ." اش فرو کرد    سوراخ بينى  ذّکر ده ه او ت ًا ب ار را واقع ن ک صميم گرفت خطر ای ن        : مامان ت ی اگر ای بيل
بيلی با عجله مهره را بيرون آورد و به آن ." ن رود و به ریه برسد ميميرى بس کنات پائي مهره از سوراخ بينى 

  .که نميدانست چنين خطرناک است خيره شد

امًال             من هنوز مجذوب داستانى بودم که مامان نقل کرده بود و           وقتى از ما پرسيد مایليم مناجات تالوت کنيم من ک
رد گو اینکه د            . آماده بودم  م موافقت ک ی ه ى       یگر حوصله   بيل ود       اش سررفته و ب اب شده ب و        هر . ت ار زان سه چه

مامان تذّکر داد که در وقت مناجات باید حواسمان را متمرکز           . روبروى هم مثل سه زاویه مثلث کوچک نشستيم       
ستيم                          را در حضور او هستيم همگى چشمهایمان را ب يم زی دا کن ه خ ان را متوّج ان در نهایت     . سازیم و قلبم مام

از خالل مناجات چشمانم را باز کردم که او را نگاه کنم چون از دیدن         . ات کوچکى را تالوت نمود    خلوص مناج 
ردم         ّذت ميب دن ل رام او در وقت مناجات خوان ره       . حالت سرور و احت از مه دم ب اد دی ی افت ه بيل اهم ب اى را در  نگ

از وحشت رنگ   . تر ميرود ره عقب اش فرو کرده و حاال ميخواهد آنرا بيرون آورد اّما هر دفعه مه              سوراخ بينى 
ه             ره داخل ری ه هر لحظه ممکن است مه ه     صورتش تغيير کرده بود و اطمينان داشت ک انطور ک اش شده و هم

ود او را بکشد          ذّکر داده ب ستم                      . مامان ت رد و دیگر نميتوان ی بمي ه هر آن ممکن است بيل ودم ک ئن ب م مطم من ه
ی در شرف مرگ است     به دّقت به او نگاه م     . بندم  چشمانم را به   دم بيل . يکردم و منتظر عالمتى بودم که اگر ميدی

ود      . مناجات مادرم را قطع کنم    ی ساکت ب نم چون بيل ارى ک ان   . اّما ضمنأ تردید داشتم که با عجله ک مناجات مام
دارى وقتيکه چشمانش را باز نمود دیگر بيلی نتوانست خود   . اى چشمانش بسته بود     هم چند لحظه    تمام شد اّما باز   

  "ميرم مامان دارم مى: " کنان گفت وحشت زده گریه کند و

رد                . از این حرف مامان یّکه خورد      وازش ک ی را در آغوش گرفت و ن ی چه شده؟ چه        . "با زانو جلو آمد بيل بيل
ردم و اآلن                     : "و بيلی هق هق کنان گفت     " اى؟  کار کرده  رو ک اغم ف وى دم ره ت دادم یک مه به حرف شما گوش ن

شصت دستت را روى    " :و بيلی نشان داد، دوروتى گفت    "؟  کدام طرف : مامان پرسيد ."  هم ميميرم  چسبيده و من  
ين کن       ات بگذار و با شّدت هر       سوراخ دیگر بينى   شتر ف د      "  چه بي رون آم ره بي رد و مه ی اطاعت ک ى  . بيل دوروت

دارى داد و گفت                  رد و او را دل ه ک سر         : " بازوانش را دور گردن بيلی حلق ی چه پ و فکر    !! شجاعى هستى     بيل ت
شان داده         کردى دارى مى   د  ميرى اّما نخواستى مناجات مرا قطع کنى این همان شجاعتى است که شهداء ن من  . ان

ى                 واقعًا به  رار گرفت ين وضعى ق از      ... وجودت افتخار ميکنم اّما اگر دفعه دیگر در چن ه ب ن نيست ک منظورم ای
ورًا بمن بگو و         اگر ا... ات فرو کنى    مهره در سوراخ بينى    ارى هستم ف ّتفاق دیگرى روى داد اگر مشغول هرک

ازى                    " ...منتظر تمام شدن آن کار مباش        ا مشغول ب رد و آنوقت م ی صحبت ک بعد مّدتى در این باره با من و بيل
  .شدیم

ل آن سال ود١٩٣٠از اوائ تخدام نم ه وقت اس شى نيم ادربزرگش من راى م ى ب ت .  دوروت ه عّل ه ب ادر بيچر ک م
ود                     ضع ه مينم ا مکاتب مطالب  . ف و کهولت دیگر قادر به سفر نبود، با فرزندان روحانى خود در سراسر آمریک



ها از آثار مقّدسه نقل قول ميکرد و آنچه را که از آنها  در این نامه. زیاد دیکته ميکرد و منشى آنها را مى نوشت        
د و        فرزندان روحانى خود را تشویق مينمو درک کرده بود شرح ميداد و   ه کنن ار مقّدسه را مطالع ا دّقت آث ه ب د ک

  .مهمتر آنکه افراد فّعال و خدمتگذار باشند

ن رو از   وى هر شب اخبار را از رادیو مى  شنيد و هر بامداد روزنامه نيویورک تایمز را مطالعه ميکرد و از ای
ه روحانى در     نهایش جوانان را تشویق مينمود که اوضاع مهّم بي         در نامه . اخبار جهان آگاه بود    ه جنب المللی را ک

د    رار دهن ه ق ده  . بر دارد مورد مطالع ه عقي رى   ءب Harry Emerson F  امرسن فاسِدک    او هيچکس موعظه َه
osdick           شد نمى د         را که روزهاى یکشنبه از رادیو پخش مي ستى از دست ده ه         . بای ودن ب راى واقف ب کوشش ب

  .هم به این کار ادامه ميداد و یکسالگى باز این حال در نوداوضاع جارى دنيا از او انرژى زیادى ميگرفت با 

 تابستانه لوهلن بازگشته بود یکروز صبح از اطاق خود صداى تکان                 ءاگوست که دوروتى از مدرسه      اوائل ماه 
ود         ه ب ه روزنام شغول مطالع اور م اق مج ه در اط ادربزرگش را ک ى م ندلی راحت ت ص وردن یکنواخ خ

نيد  ن صدا   .ش ه ای ى ب رد دوروت ّذت ميب نيدنش ل ود و از ش رده ب ه گوش  آنوقت صداى غژ . عادت ک غژ چوب ب
دن خود را     دوروتى رسيد که نشان ميداد مادر  ام وزن ب واره    بيچر از جا برخاسته و تم اى  روى دسته صندلی گه

د         ناگهان صداى شکستن چيزى و در پى آن ارتعاش صداى ضربه               .گذاشته است  . اى صندلی دوروتى را لرزاني
انيد   ها و اوراق را به سوئى افکند و دوان دوان از راهرو گذشته خود را به اطاق مادر              روتى نامه دو زرگ رس . ب

  .اش شکسته بود بيچر بين ميز تحریر و صندلی روى زمين افتاده و لگن خاصره مادر

ودى او      ه بهب دى ب پس از  .  نيست پزشکى که به بالين او آمد، به دوروتى اظهار داشت که در این سن و سال امي
ا            رود ی رفتن او دوروتى از مادر بزرگ پرسيد آیا مایل است به بيمارستان که مجّهز به همه گونه وسائل است ب

د    ترجيح ميدهد در خانه و بين خانواده    رایش استخدام کنن ادر بيچر    . اش بماند و یک پرستار تمام وقت ب جواب م
ق                 ه او تزری ه ب ود ک ورفينى ب أثير م ود     با آنکه تحت ت ود، قطعى و صریح ب زد    . شده ب ه ن او ميخواست در خان

  اش بماند خانواده

دگان   دوروتى بيشتر عيادت. آمدند بيچر مى در آن هفته دوستان و آشنایان و بستگان از هر سو به عيادت مادر     کنن
ه در     جا ميداد و هنگاميکه تعدادشان بيشتر ميشد، آنها را به مهمانخانه               خود ءرا در خانه   ه    اى ک شان    مجاورت خان
ه     . در این مّدت مادر بيچر هشيار بود و با عيادت کنندگان گفتگو ميکرد    . بود ميبرد  ا روزى ک ن هشيارى را ت ای

داد يد، از دست ن وجرزى رس رى از ني سرش ِهن ين  . پ ا ده روز پس از زم ال اغم ت و در ح ا رف ه اغم سپس ب
ر     اگوست زیر نظر د٢٢مراسم خاکسپارى روز . خوردن درگذشت انم گریس اوب  وست دیرین و عزیز آنها خ

Grace Oberکه از بوفالو آمده بود، انجام گرفت.  

ى عریضه     دى دوروت ىّ    پس از چن ه حضور حضرت ول ابى       اى ب راى نوشتن کت امراهللا نوشت و کسب اجازه ب
  .جواب از ارض اقدس نسبتًا زود رسيد. کتابى که به موضوع آن کامًال آشنائى داشت. نمود

  .١٨_١٠_٣٢فلسطين تاریخ حيفا 

ز  ر عزی انم بيک ه     از  .خ ه مورخ دى وصول نام وقى افن ضرت ش ب ح ت ٣٠جان ان  ١٩٣٢ اگوس ه اّطالعت  را ب
  .ميرسانم

دامى را  ءامراهللا با نوشتن کتابى در باره  مسلمًا حضرت ولىّ    زندگى مادر بيچر مخالف نيستند و در واقع چنين اق
سلهاى آی        راى ن ستن تاریخچه     استقبال ميکنند زیرا ب ده دان وار                ءن ه مطالع ان ّدمين امر ک اى متق دامات و فّعاليته  اق

ام                 . اند بسيار جالب و نافع است       عصر جدید در غرب بوده     ا انج ى آمریک ل مّل اّما این کار بایستى تحت نظر محف
دو               ابراین امي د بن ده گيرن ن   پذیرد و هيکل مبارک مایل نيستند وظائفى که  مربوط به آنها است برعه راى ای ارم ب

د                     ول نمائي ل را قب صميم آن محف د و ت ه کني ى مراجع ل مّل ه محف ه      . موضوع ب دى مسرورند ک حضرت شوقى افن
ن                          ارکش در ای ام مب ی و پي ى حضرت اعل ت حقيق ه ارزش اهمّي د و ب ه ميکنن ا دّقت مطالع ل را ب احّباء تاریخ نبي

  .ظهور جليل پى ميبرند

  روحى افنان_ با بهترین تحّيات ارادتمند .  شما دعا ميکنندمطمئن باشيد که حضرت شوقى افندى براى

  :امرهللا چنين مرقوم داشته بودند و در ذیل نامه حضرت ولّى



د         رجا دارم که حضرت محبوب، شما را حفظ و مؤید فرماید تا بر مثال پر              " ان تأسى کني . افتخار خواهر عزیزم
شان موجب تأسف است  ته م . صعود ای شان پيوس دمات شایان تخ دیر اس ا  . ورد تق شان دع اء روح راى ارتق ب

  شوقى."  ميکنم

ه ءنامه مادربزرگش را نوشت که در پنج شماره         دوروتى زندگى  ائى  ء مجل ر  " به ارچ   ١٩٣٣از اکتب ا م  ١٩٣٤ ت
شار یافت   " رویدادهائى از زندگى مادر بيچر    _ تحّول یک بهائى    "با عنوان    ر       . انت تار مرورى ب ن نوش دگى    ای زن
افتن حقيقت        بود، از زمان جوانىEllen Tuller Beecherبيچر  الن تولر راى ی اپویش ب د و تک اش در نيوانگلن
واى                      . روحانى ه موجب آشکار شدن ق ادر بيچر ک دگى م ّم زن این نوشتار، بيشتر مرورى بود بر رویدادهاى مه

ه او را در جهت شناخت حضرت             نهفته روحانى  ل   اش شده بود و یا درباره لحظات درک حقيقت  آ اءاهللا، قب به
  .از دیدار پسرش، حضرت عبدالبهاء از آمریكا، داللت نموده بود

ود             " مادربيچر"بنظر ميرسيد که درگذشت      رده ب ر ک . شوق روحانى و شاید استعدادهاى نهانى دوروتى را فزونت
ود،            Ed Misslerاد ميسلر  ال نم ه امر اقب دها ب ه بع ا ک انواده بيکر در الیم رین خ اره  یکى ازدوستان دی  ءدر ب

ين نوشت                   ود چن انى پس از       : "درگذشت مادر بيچر و تأثيرى که به نظر او در زندگى دوروتى کرده ب دک زم ان
ه        .  بود ١٩٣٢سال  . این وجود نازنين آشنا شدیم    " مادر بيچر "آشنائى با خانواده بيکر، با       ود ک وهبتى ب ان م برایم

ّدت دو        پس از صرف شام، من و همسرم ر        . او را به خانه دعوت کنيم      شاند و م ل ن ا در دو طرف خود روى مب
اوتش را تحسين ميکردیم        . ساعت با ما صحبت کرد وجود دوست داشتنى بود         و افسوس ميخوردیم    . هوش و ذک

ين مراسم      چند روز بعد زمين خورد و لگن خاصره       . که هم مذهب ما نيست     د از آن در اّول اش شکست و هفته بع
ردیم  رکت ک ائى ش دفين به ه مراس. ت ائىچ انى و زیب ه روى   !! م روح دى را ب دگى جدی ه زن ود ک ًا درى ب واقع

  .گشود ما

ی             . هاى دوروتى افتاده است     بيچر بر شانه    حاال گویا که رداى مادر     ار حضرت اعل ات آث ميخواهم یکى از منتخب
  .را در اینجا بياورم

ته " اى گذش دان فعالّيته ؤمن را از مي رگ، روح م ى م دا نم درت  اش ج ه ق ازد بلک دس زایش ميده را اف ع . آن جمي
د                          ه ميدهن ه خدمات خود ادام رون از آن ب ه         . خادمان این امر عظيم چه در کالبد خود، و چه ب اگر شهيد شدند ب

اند قدرت    پيوندند  و با کمک کسانى که این عالم را ترک کرده             آساني که بهتر بتوانند تأثير آنها را تأمين کنند مى         
ا                      ." اهد شد آنها مضاعف یا چهار برابر خو      انم اميلي اب مناجات خ ادر دوروتى از کت وئال بيچر م ه را ل ن جمل ای

  ٥.کالينز استنساخ کرده است

روى دوروتى جهت خدمت امر                          بر استنباط اد    بنا درت و ني ر ق ميسلر از جمالت باال، شاید درگذشت الن بيچر ب
ن         انگيز بود  به هرحال تحّول روحانى دوروتى مسلمًا شگفت   . افزوده بود  ت ای ا عّل ا تنه ه آی د ک دا ميدان ط خ اّما فق

ایقى       ١٩٢٩مسلمًا در سال . تحّول درگذشت مادر بيچر بوده است یا خير       ود، و دق ه مرگ ب شِرف ب  هنگاميکه ُم
ه ل ک رت وی ه  Albert Vailالب وار سنگ زاوی ه در ج ائى ک ود، و مناجاته وده ب ه خدمت نم شویق ب  ء او را ت

اتش  االذکار تالوت کرده بود،    مشرق  و همچنين آن زمان که براى دّومين بار با مرگ مواجه شده بود ونيزمطالع
ر                       ق ب ذاري عمي اثير گ راي ت ادربزرگش ب در آثار امري ، تالشهایش براي تدریس وهمچنين تاثيرات روحاني م

د             زندگاني او، همه با    شتر        . هم او را برانگيختند که زندگى خود را وقف امر نمای ر    مطالعات امرى را بي د و ب کن
د    مساعى تبليغى   سيار شدید            . اش بيافزای ر، ب ال ام دات او در قب ادربزرگش، در تعه وذ روحانى م د نف دون تردی ب

دار و هشيار و                        . است  بوده ود بلکه بي ده ب ستر راحت نيارمي هنگاميکه سپيده خدمات عظيم دوروتى دميد او در ب
  .مشتاق، آماده خدمت بود

                                                 
  .با آنکه این نّص انتشار یافته، اّما رسمّيت و اعتبار ندارد ٥



  فصل يازدهم
  

د         ب  با درگذشت مادر   اقي مان دى ب أس و نومي انواده                . يچر ی ين خ دش، خود را ب ه عقای ا توجه ب ي ب اش و در     دوروت
و اکنون که الن درگذشته بود دوروتى کسى را نداشت          . اما نه آامًال، زیرا فرانك بهائي بود      .شهر الیما تنها ميدید   

  .فزایدکه با او در اعماق آثار مقّدسه کاوش کند و بر رشد و ترّقى روحانى خود بيا

ود   شغول ب ار م ه ک ک ب دگى  . فران ریف، زن دفى ش ور و ه ه منظ وده  ب ار نم ف ک ود  اش را وق دگى  . ب أمين زن ت
دگى           رائط زن ودى ش ين بهب صيلی و همچن ارج تح ت مخ راى پرداخ ل ب شجویان مح ه دان ک ب انوادگى، کم خ

ود        . کارمندانش ه از م        . و در این ميان دوروتى احساس تنهائى مينم سئولّيت بزرگى ک رده      م ه ارث ب ادربزرگ ب
  .بود توأم با مسئولّيتى که براى خدمت به امر به خود تحميل کرده بود بر او فشار ميآورد

ود                      بّچه. یک ماه پس از فوت الن، مدارس باز شدند         ار مشغول ب ه ک م پيوسته ب د و فرانک ه ه مدرسه رفتن . ها ب
ارخور     دوروتى تنها در اطاق کوچکى که بين آشپزخانه و          وه            اطاق نه ا یک فنجان قه ود، ب ود     ى ب سه  . نشسته ب

ود         . طرف این اطاق نيمکت گذاشته شده بود       ارم       . و پنجره باالى ميز ُمشِرف به حياط پشت ب وار چه در وسط دی
زرگ                            بد ب ا س ه در آنج ين ميرفت و دوروتى ميدانست ک ر زم ه زی ه ب نزدیک، قفسه ظروف چينى، درى بود ک

ا مونس و             . شدن در انتظار اوست   انباشته از رخت و لباس براى شسته         وارى آشپزخانه تنه تيک تاک ساعت دی
آنروز، دوروتى دفتر یادداشتش را باز کرد      . حرکت در جاى خود نشسته بود       همدم دوروتى بود و او همچنان بى      

اد            ود، افت ادربزرگش نوشته ب ا م ل ب ا قب ه ه در آن صفحه،  . نگاهش به یکى از آخرین صفحات یادداشتى که هفت
ره      . هاى کوچکترى   اى کشيده بود و دور آن دائره        ربيچر دائره ماد رین دائ ه     در وسط بزرگت ا کلم دا "ه جوهر  _ خ

هاى کوچک کلمات     را نوشته بود و در طرف چپ آن دائره رو به پائين روى دائره    " الیتناهى، غيرقابل ادراک  
ه            دا نوشته شده ب      ءمعدن، نبات، و حيوان و در پائين مقابل آنجا که کلم سان،       خ ام ان ره کوچک ن ر روى دائ ود ب

شد ده مي ان      . دی د، کم ن، مانن ر روش يم دیگ سان و ن سانى ان ال نف شانگر امي ود و ن ره تاریک ب ن دائ ى از ای نيم
ام           . یافت   پيچاپيچى بود که به سمت باال تا آنجا که نام خدا دیده ميشد امتداد مى                در یکى از آن روزهاى خوش اّی

ود      گذشته، هنگام مطالعه دوروت    دگى حرکت است       : "ى باالى آن تصویر نوشته ب انون زن او        . ق آئيم و ب دا مي از خ
اکنون بنظر ميرسيد که زندگى از حرکت باز ایستاده است دوروتى احساس عصبانيت ميکرد که          ". باز ميگردیم 

ام خدمتى را د     در این خانه و    د    راین شهر گرفتار شده و اوقاتش به کارهاى بيهوده ميگذرد و امکان انج ا بعي اینج
  .ميدید

د          با این حال فکر احمقانه     ام ده د و        .اى بود که نمى تواند کارى انج ام ده ل از یک راه ميتوانست خدمتى انج الاق
راى     خواربار تهيه کند و غذاى خوب و خوشمزه       . تصميم گرفت از خانه خارج شود     . اش بود   آنهم به خانواده   اى ب
د       ها  فرانک و بّچه   اده نمای ود نوشيد             آخرین   . آم ه دیگر سرد شده ب وه را ک ا برخاست  . جرعه قه يفش را  . از ج ک

اد ه راه افت سوى ماشينش ب ل . برداشت و ب انى از ِیي ه ک دن دوچرخه زرد رنگى ک يد از دی اراژ رس ه گ ى ب وقت
  .برایش آورده و بخاطر او آنرا خاکسترى رنگ کرده بود لبخندى به لب آورد

ى          د دوروت ه آم ر             آنشب که فرانک به خان ه حالش بهت ود احساس ميکرد ک ذا ب ه غ ه در آشپزخانه مشغول تهي  ک
رد          . است ل ک راى دوروتى نق روز را ب اجراى آن شد م د   " فرانک ضمن بو کشيدن غذائى که آماده مي امروز فلوی
دانم  . خوب، حالش چطور است؟ اميدوارم از کارش راضى باشد" " : به دفترم آمده بودFloyd Spahrاسپار نمي

ود     . حالش خوب است    ." " چه ميکردى  بدون او  ان نب ار در مي ا موضوع ک اره     . اّم ر دیگر در ب د نف د و چن  ءفلوی
سه                    " وحدت"موضوع   وانيم جل يم و بت ن موضوع وارد باش ا در ای اید م شان     مطالعه ميکنند فکر کردند ش اى برای

اره  به فلوید گفتم تو خوب م ".  "ام منهم در این باره چيزهائى شنيده ". "ترتيب دهيم  وانى در ب  دیانت صحبت   ءيت
د             اد دارن ه وحّدت اعتق م ب ا ه ى چون آنه ه   ." کنى و شاید بتوانى در باره دیانت بهائى با او حرف بزن ى ک دوروت

اد        ستاد، و قاشق درون ظرف سس افت از ای خوب، او  " .مشغول درست کردن سس غذا بود از شنيدن این جمله ب
  "جمعى به اینجا بيایند  شد یکشنبه شب دستهخوبى است و قرار گفت بنظرش فکر "چه گفت؟

روز وقت داشت و شاید هم کمى در آخر هفته که خود را براى آن جلسه آماده              دوروتى چهار . آنروز دوشنبه بود  
اده کردن نطق خود مى      ءیافت به مطالعه  طى آن هفته هر وقت که از کار فراغت مى         . کند ار و آم پرداخت و    آث

ميدانست  . توانست در مجموع، سخنرانى جالبى به وجود آورد، صرفنظر ميکرد             نمىاز مطالبى که در نظرش      
تر از  و گسترده تر زیرا مطلب عظيم. که نميتواند در یک جلسه، امر بهائى را آنطور که باید و شاید معرفى نماید    

ود             ان نم سه بي د و پاس                 . آن بود که بتوان در یک جل ر، نظم جدی ادى ام ر، اصول و مب اریخ ام ه پرسشهاى    ت خ ب
سه امکان          ذیر نمى دانست    افراد، که چرا و چگونه باید زندگى نمود، مجموعه بيان این مطالب را در یک جل . پ



اهى تصّور ميکرد    . بنابراین به جستجو در آثار امرى ادامه داد و قطعاتى که مناسب بنظر ميآمد انتخاب نمود         گ
م        است و زمانى فکر ا      متن سخنرانى جالبى ترتيب داده     اگون دره ینکه شاید معلومات امرى او فقط اّطالعات گون
  .ریخته است، او را نگران مينمود

ود، جمع   سرانجام توانست نکات عمده مطالبى را که طى سى     د و   و چند ساعت مطالعه به دست آورده ب آورى کن
د                        اط ده ه مطلب دیگر ارتب اده     . در مغز خود آنها را منظم و مرّتب سازد که چگونه مطلبى را ب ه آم ى ک در متن

وان                   ه واقعّيت ميت کرده بود، داستانهائى از مادر بزرگش و بصيرتى که از او کسب کرده که چگونه نظریه را ب
اده        . پيوند داد، گنجانيد   ا آم ود    ءیکشنبه شب دوروتى نگران، اّم د و            .  صحبت ب ان فلوی روه آن شب بجز ميزبان گ

پار    رود اس ر      Floyed and Gertrude Spharگرت  Frank and  Charleneو فرانک و شارلين وارن
Warner  کریم  مرى   Mary Krame نفر دیگر بودند و چند .  

ال  ه س ضه١٩٣٣دّوم فوری ى در عری ه  دوروت ين جامع شکيل اّول الع حضرت  ءاى ت ه اّط ا را ب رى در الیم  ام
ود            هيجده نفر اعضاء آن بودند و دومين گروه مطالعاتي        . امراهللا رسانيد   ولّى شکيل شده ب دان ت راى عالقمن ز ب .  ني

  .پاسخى که دریافت نمود به تاریخ هفدهم همان ماه است

ه         " ه وصول نام د ک ه  ءخانم بيکر عزیز، حضرت شوقى افندى مایلن ان   ١٩٣٣ ء مورخه دّوم فوری ه اّطالعت  را ب
د     افزایش سریع تعداد احّباى الیما موجب سرور       خبر. برسانم ارک گردی شرفت    ام. خاطر هيکل مب ن پي د ای يدوارن

اءاهللا مجتمع شوند                           واى حضرت به ر ل ردم زی روه م روه گ ه زودى گ ردد و ب ن          . تسریع گ ه ای ّم است ک حال مه
ا همچون                         ان آنه ه ممکن است ایم د وگرن مقبلين جدید به تزیيد معلومات امرى بپردازند و کامًال آنرا مطالعه کنن

ه ه س ده ب اخته ش نهاى متحّرک س ر روى ش ه ب ائى ک زدبن رو ری اءاهللا و حضرت  در. ولت ف ات حضرت به کلم
ّوه دالبهاء ق هءعب ود  خّالق ه  اى موج ا مطالع سلمًا ب ه م ه  ءاست ک ى برافروخت ّب اله دنى ح اموش ناش عله خ  آن ش

ىّ               . ميگردد شفقانه حضرت ول ات م ا تحّي اى آنج ع احب ه جمي ه                ب ه ادعي ا را ب د و آنه الغ داری  هيکل   ءامراهللا را اب
  با بهترین تحّيات   روحى افنان. دمبارک مطمن سازی

  :امراهللا این چند خط را ضميمه فرموده بودند و حضرت ولّى

ه               . همکار عزیز " شرفت جامع راى پي ا       ءنامه شما قلبم را مسرور نمود در اعتاب مقّدسه ب  جدیدالتأسيس شما دع
ز،         استحکام یابد و حضرت محبوب شما را هدا         ميکنم و اميدوارم که آن جامعه توسعه و        ا از آن مرک د ت یت فرمای

  برادر حقيقى شما  شوقى."  انوار ظهور ابهي در نهایت قدرت ساطع شود

ه    ى هفت ت و دوروت ه یاف ات ادام د معلوم هاى تزیي ال کالس ار آن س ود    در به ت خ اعت وق ل س ا چه ست ت اى بي
  . امر براى این کالسها مينمودءصرف مطالعه را

دوستان   روزى هنگاميکه دوروتى چند تن از       .مند شدند    بيکر عالقه  ءجدید خانواده الما ميسلر به فعالّيتهاى       و  ادوارد
آیا " :اى دعوت مينمود که ناطق آن البرت ویل بود، ادوارد آنرا شنيد و از دوروتى پرسيد         مشترکشان را به جلسه   

ائيم؟      ما ى جواب داد  " هم ميتوانيم به این جلسه بي سا    : "و دوروت ا شما از کلي ه، اّم ى خود راضى و خوشحال    البّت
البّته جز دیانت مسيح، دیانت دیگرى   . اى به شرکت در این جلسات داشته باشيد    هستيد و فکر نميکردم که عالقه     

ادوارد را تحت تأثير قرار نميداد اّما آنروز پس از شنيدن بيانات آلبرت ویل و بدنبال آن بحث با او، عالقمند شد                      
ه رغم خوف و وحشت                        ام ءکه اّطالعات بيشترى در باره     ا و ب ر بهائى بدست آورد و از آن پس با همسرش الم

وت               ًا در بي د و مرتب ه تحرى حقيقت پرداختن ا جدّیت هر دو ب د، ب از والدینشان که از روحانّيون فرقه لوتر بودن
د   تبليغى حضور مى     ه از آن زن             . یافتن د ک دان خود اخطار کردن ه فرزن ا هر دو ب در الم در ادوارد و پ نظور  م( پ

د   . احتراز جویند ) دوروتى ائى را دور افکنن ادوارد و . مرتبًا به کليسا روند و انجيل را مطالعه کنند و کتابهاى به
  .الما بمنظور حفظ آرامش خانوادگى، همه آن شرائط جز شرط آخر را پذیرفتند

ه کت      ود ک ا دوروتى مراقب ب د اّم ائى خود قطع رابطه نمودن ا دوستان به اگزیر ب ا ن شریهآنه هاى امرى  ب و ن
ود تاده ش شان فرس ماره. برای ار در یکى از ش اى اخب ته ه ا، نوش رى، ادوارد و الم ّى ام راهللا  اى از حضرت ول ام

ارى           مطالعه نمودند که حضور در ضيافت نوزده روزه بر هریک از احّباء فرض است و عذر دیگرى جز بيم
 بهائى کنار کشيده بودند با قرائت آن    ءخود را از جامعه   آنها که ناگزیر نزدیک به یک سال        . و سفر موّجه نيست   

اه شد   .  ضيافت نوزده روزه شرکت نمودندءجلسه دیگر نتوانستند تحّمل کنند و در      وقتى کليسا از این موضوع آگ
  .بالفاصله آنها را طرد نمود



ستين    ور برن نيد سرا      lenore Bernstein  لن سا ش ا را از کلي ر طرد ادوارد و الم ى خب ا     وقت ه سراغ آنه سيمه ب
يدم   وقتى الما گفت که از کليسا اخراج شده    : " این موضوع نوشت   ءرفت و سالها بعد در باره      د از او پرس ن  :"ان ای

وده؟                 مذهب وحشتناکى که قبول کرده     در روحانى شما را طرد نم ه پ ائى را         " اند چيست ک ا اصول دیانت به الم
الما   و  "مسلمًا منهم ميتوانم این اصول را قبول کنم       . بينم  ینها نمى خوب من که چيز بدى در ا      " :برایم شرح داد، گفتم   

ائى                در." جواب داد پس تو هم بهائى هستى        ه به ه جامع ن سادگى و سهولت شخص ميتوانست ب ه ای آن دوران ب
  ."پيوندند به

ه ایم                        راف ب ی در اعت ه امر نزدیک شده ول ه ظاهرًا ب ى ک ار زن ا، رفت شرفت امر در الیم د  در اوائل پي ان تردی
ه در خواب      . داشت، دوروتى را آزرده خاطر ساخته بود      د ک ا کن اءاهللا رج سرانجام تصميم گرفت از حضرت به

ردد                    ت امر معترف گ ه حّقانّي ا ب ن زن ظاهر شوند ت د و                 . به ای ى آم ه دوروت ه خان ور ب د زن مزب داد روز بع بام
ه ا          اظهار داشت که شب قبل حضرت بهاءاهللا را در         ه ب ده ک د    خواب دی وده بودن ع        : "و فرم ان موعود جمي من هم

ه       ." ادیانم که انتظار ظهورش را دارند     ود و ب ا آن زن خوشحال نب د اّم دوروتى از شنيدن این جمالت به وجد آم
ت ه داد و گف ود ادام ست  : "حرف خ صاف ني م ان ن راه و رس رده ای ارى ک ين ک اءاهللا چن را حضرت به ر . چ اگ

دارم   . ا اینطور تحت تأثير قرار دهد     حضرت مسيح بود هرگز سعى نميکرد مر       ول ن اءاهللا را قب ." من حضرت به
ا جز          ام دع ن پس هنگ ه از ای دوروتى رنجدیده و دلشکسته به نادانى و حماقت آن زن پى برد و تصميم گرفت ک

  .آنچه خداوند مصلحت ميداند از او چيزى نخواهد

اره    الیما در جلسه ساليانه        احّباى شهر  ١٩٣٣ آپریل سال    ٢١روز   ل روحانى    ءگرد هم آمدند و در ب  انتخاب محف
ر است آن            نتيجه شور آن شد که چون تا آن زمان بيشتر تعاليم روحانى امر را               .مشورت نمودند  د بهت آموخته بودن

ند و        ءسال را صرف مطالعه    اده باش ز و آم امًال مجّه  نظم ادارى کنند تا سال آینده جهت انتخاب محفل روحانى ک
ه ) طبق خاطرات دوروتى    (بالفاصله  . اى به اّطالع محفل مّلى رسانيدند       در نامه تصميم خود را      مختصر و    ءنام

داده                   آميزى از   عتاب شکيل ن ل روحانى را ت ت محف د   محفل مّلى وصول نمودند که به چه عّل ذّکر      . ان ه مت در آن نام
ل روحانى د             جا  شده بودند هر   ستى محف ر برسد بای ه نف شکيل     و ر روز بيست که تعداد احّباى بالغ به ن ل ت یکم اپری

  .شود

ه                  ر را ب ه نف د ن وزده روز بع ى روحانى    "احّباى شهر الیما ناگزیر در ضيافت ن ه مّل ام لجن د  " ن ه   انتخاب کردن ک
رد                   ام گي ل      . مانند محفل روحانى انجام وظيفه مينمود تا سال بعد انتخابات محفل به طریق صحيح انج اه قب یک م

ا در عریضه      دوروتى از ١٩٣٤مارچ   ٢٦از انتخابات به تاریخ      ان الیم ه بهائي اى حضور حضرت    طرف جامع
ا مخالفت         ءّامراهللا رجاى دعا و تأیيد نمود و نوشت که جامعه           ولی ال دارد اّم ه عضو فّع ا بيست و ن  امر در الیم

  .روحانّيون شهر مانع از الحاق تعداد بيشترى به امر شده است

ود  ١٥ از طرف هيکل مبارک به تاریخ امراهللا که منشى حضرت ولّى  پاسخى ه   : "اپریل فرستاد چنين ب الفتى ک مخ
د رفت          ءروحانّيون الیما براى ممانعت از پيشرفت و توسعه        عداوت  .  مستمر امراهللا مينمایند مسلمًا از بين خواه

شتعل            را م اى آن سامان آن وب احّب ان در قل شاندن شعله ایم ود    آنها بجاى فرون د نم ر خواه ابراین . ت د   بن اء بای  احّب
  :و حضرت ولّى امراهللا اضافه نموده بودند."  امر مضاعف نمایندءمطمئن باشند و مساعى خود را براى توسعه

د          مّتعال مساعى شما را     رجا دارم که قادر   " ادر   و شما    براى صيانت امر عزیز، مؤّید فرمای درت      را ق ا ق ه ب سازد ک
  حقيقى شما  شوقى     برادر ".دروزافزون در توسعه و ترویج امراهللا موّفق شوی

ه            .جمالت لفظى مخالفان   ود         ء، گاه مانع پيشرفت امر در الیما ميشد ولی اصوًال جامع ال ب ا و فّع ا پوی .  امرى آنج
تاهاى مجاور              در ز از روس رادى ني د، اف کالسهاى تزئيد معلومات یکشنبه شب نه تنها مردم الیما شرکت ميکردن

ه علّ       در آن حضور مى    د و ب انواده    یافتن دگان، خ رت شرکت کنن ار    ءت کث د    ١٩٣٥سال   بيکر در به صميم گرفتن  ت
ذیرا               سات پ ن جل شتر را در ای ا بي ر وی دیوار بين اطاق نشيمن و نهارخورى را بردارند که  بتوانند تعداد پنجاه نف

  .شوند

د                     د مشکالت نوجوانى مى مان ي، همانن ه خود را از   بسيارى از مشکالت خانواده بهائي در حال رشد دوروت  ک
دا مى      ان آور کوچک ج وانين خفق سى آستين       ق ه ِال ه گفت د ب ى       Elsie Austin کن ل مّل د عضو محف دى بع ه چن ک

ه     آمریکا و سپس فارس امر حضرت بهاءاهللا شد، این مشکالت عکس العمل مردمانى مرتجع و کوته            ود ک نظر ب
ستي در      . اینگونه فکر ميکردند   ه آن خو مي         امر بهائي جدید بود،آن را ميبای ه ب د و در عمل وتجرب ر مي آردن ب

  .گرفتند بعضى از مقبلين پرشور و اشتياق تصّور ميکردند که آن  را، با زوائدى آراستن، زیباتر ميکنند



اتى سال                   ارزات انتخاب ثًال در مب ه         ١٩٣٦با وجود ممنوعيت دخالت بهائيان در احزاب سياسي م اء ب یکى از احّب
اء گفت               پس از د   Gorrellنام گورل  ه احّب ود، ب ستى در     گر  " :فاع مهيجى که از پرزیدنت روزولت نم ا نبای چه م

  ."احزاب سياسى شرکت کنيم اّما هيچ بهائى واقعى جز به دموکراتها به کس دیگرى رًاى نخواهد داد

ود، یک                سات یکشنبه شرکت مينم ات در جل شتر اوق ود و بي یکى از احّباء که ساکن یکى از شهرهاى اطراف ب
د  ءدوستانش را همراه آورد که در باره      ار یکى از  ب اره    .  دیانت بهائى اّطالعاتى کسب کن ى درب هنگاميکه دوروت

رد و گفت                            رد، آن شخص حرف او را قطع ک ل صحبت مي آ ان الهي قب ود شما در       : "اصول اوليه ادی رار ب ق
زى نمى  .  دیانت بهائى صحبت کنيد نه سایر ادیان    ءباره د؟ گو چرا در این باره چي ان     " ئي ه ادی ه مطالع او هرگز ب

دریجي ظهورات الهي                 . دیگر فكر نكرده بود    شرفت ت اره پي ي درب ي خيل باوجودیكه خود را بهائي مي دانست ول
د مي                                 د، دیانت را تجدی تادگان خداون ه فرس ائي است آ ادات به رین اعتق ه از اصلي ت ود؛ مطلبي آ فكر نكرده ب

  .ریت ميگردندنمایند وسبب پيشرفت روحاني واجتماعي بش

د                   ا بودن شترى داشت در الیم وئال در سال      . اّما احّباى دیگرى  مانند لوئال مادر دوروتى که معلومات بي  ١٩٣٣ل
رد          دگى ک ا زن ا آنه ده ب ز در سال      . بعد از جدا شدن از همسرش هنرى به الیما آم ى ني در دروت ه پ  در ١٩٤٧البَت

ان آورد  ائى ایم ر به ه ام دا ب ل فلوری ورت الدر دی انواده .ف امل خ ا ش اي الیم ایر احب ستين س اى برن    ه
Bernsteinوارنر Warnerاسپار ،  Spharميسلر ، Miessler        ا د وی رتبط بودن ه  م ز آ اد دیگري ني  و تعداد زی

 Mary ایوینگ بر این فهرست نام یكي از نورهاي درخشان قلب دوروتي، مرى لو. قابليت آن را داشتند مي بود
lou Ewingهمزمان با تصدیق مرى لو، مادر و همسرش نيز به امر مبارک اقبال . اضافه شد١٣٣٥ ، در سال

  .نمودند

وده       سالها بعد یک روز که در طوفان برف دوروتى و مرى لو         ه دوستش نم د، دوروتى رو ب کنار هم راه ميرفتن
تم؟                        مرى" :گفت ه خود روا داش ه ب ود ک ی ب و آخرین تجّمل ا ت ن جم  " لو تو ميدانى دوستى ب اید چون سخن     ای ه ش ل

ى در               عارفانه ه دوروت ى ک ه   اى بنظر آید اّما با توجه به نيروئ ين         ءجامع ى و ب ى و سپس در جوامع مّل ی   محّل    الملل
راى                            بهائي مصرف مينمود،   رار گرفت و دیگر جائى ب تفاده ق ورد اس ه طور آامل م  منابع وقت ومحبت او ، ب

ال و ه امي ىّ� هيچگون ه پخواهشهاى شخصي او حت اقى نگذاشت سندیده ب وع ب دترین ن رین و مفي عوض، او  در. ت
يد        محّبتى را برگزید که آنرا محّبت عمومى و        و پرس د و از مرى ل ا درك      "  :مطلق نامي اي الیم ه نظر او احب ا ب آی

ه، درجهت احساس محبت   سترش یافت اني گ راز محبت جه ائي او در اب ه توان دار آ ان مق ه هم ه ب د آ مي آردن
ود    ميخواست احّباى الیما بدانند که بعدها هنگاميکه به ندرت در           ." افته است شخصي نيز رشد ی    ه      الیما ب تش ب محب

  .آنها، با این احساس عشق گسترده براى عموم افراد، نه تنها کاهش نيافته بلکه بيشتر نيز شده بود

ود  ها و آرزوهاى قلبى دوروتى  تنشي بين وقت و مسئولّيت    در آن سالهاى نخستين که هنوز      ده ب او .  به وجود نيام
راى                       براى همه  سات و تنظيم اطاق ب راى آن جل کار انرژى داشت، جلسات یکشنبه شب و آماده نمودن مطالب ب

ار  .  تشکيل ميشدHarry Jayجى  که جمعه شبها با نظامت َهرى" مردان بهائى"جلسات باشگاه  فراهم نمودن نه
ص شان، و مخ ائى و دوستان اى به راى خانمه ى ب الس هفتگ دریس در آ ز ت ه و ني راي مطالع اتي ب وصًا اوق

  .]، آالس هاي اطفال در الیما برگزار مي شد٣٠بيل بيكر ده ساله بود هنگامي آه در اواسط دهه .اطفال

ر      "- انواده ميزل زل خ ه روزهاى یکشنبه در من انم و  Miesslersکالسهاى درس اخالق ک زل خ اهى در من  و گ
ر  . ى وقتها در منزل ما تشکيل ميشد را به خوبى به خاطر دارم   و بعض  Bernsteinsآقاى برنستين    با آنکه من ب

ادر                      ى م ا وقت ه ميکردم اَم ى (حسب وظيفه تمام آوازها را یاد ميگرفتم و به خوبى به درسها توَج ا    ) دروت راى م ب
تم        ه تبلي        . قَصه مى گفتند آنرا بيشتر از هر چيز دیگرى دوست داش ام کوشش ب ا تم ادر ب ه م غ امر در  هنگامى آ

راى کالسهاى سه                              تها و صحبت خود را ب ه او روى کاغذهاى زرد یادداش اد مى آورم ک ه ی الیما مشغول شد ب
ه              . شنبه شب مى نوشت    ه کارهاى خان دم در حاليکه ب دم او را ميدی بعداز ظهرها وقتى از مدرسه به خانه مى آم

ى کنم براى کتابهاى بهائى خود فهرست         فکر م . ميرسيد صحبت هاى خود را نيز براى جلسه تبليغى مى نوشت          
ود                      . مى نوشت  رده ب ه ک ه تهَي در آن زمان کتابهاى بهائى فهرست نداشت اَما مادر صفحه هاى زیادى فهرست ک

ه اي                               . البالى کتابهایش گذاشته بود    ادر هدی ه م د آ ردم مي گفتن ه م ان ، هر وقت آ ه در آ نزم ه خاطر دارم آ ب
ه ماخذ هر                       دارد، به نظرمي رسيد آه او خيل       رد ومي دانست آ شان صحبت مي آ ه برای ي راحت از آثارمبارآ

  .مطلب در آجا قرار دارد

تند               ي و خدماتش داش دگي دوروت ه      ١٩٣٦در سال    . اطفال سهم مهمي در زن اره عالق ه اي درب ه روزنام در مقال
در شهر  .  زیاد دارند خانم بيکر بخصوص به مسائل مربوط به بَچه ها و جوانان توَجه           : "دوروتي چنين آمده بود   

ه            يم و تربيت و انجمن خان الیما که محَل اقامت ایشان است خانم بيکر سالها است که فَعاالنه در برنامه هاى تعل



د رکت دارن ه ش سون   . و مدرس ائى در داوی ان به ستانى جوان سهاى تاب ده کنفران شان اداره کنن والی ای الهاى مت س
  " بوده اندDavison Michiganميشيگان 

سيالنتى                 سا زرگ شدند، در شهر یپ ى ب انم    Ypsilantiلها بعد وقتى که فرزندان دروت ى و خ شيگان دروت  در مي
اروت     ی پ اترین فيل د           Cathrine Faily Parrotجونى ک ادر بای در و م ا و اینکه پ ه ه اره تربيت بَچ م درب ا ه  ب

تند              د صحبت مى داش ه کنن ال توَج ه خاطر داش        Juniجونى   . بيشتر به اطف د            خوب ب ود بای ه ب ى گفت ه دروت ت ک
نم      ت ک وبى مواظب ه خ ا ب ستند از آنه ك ه ه  آوج اال ک شده    . بخصوص ح زرگ ن اى او ب ه ه ا بَچ ت ت او ميگف

  .بودندبراى تبليغ به این طرف و آن طرف نميرفت

دالبهاء   . عالقه شدید دروتى به بَچه ها و جوانان دليل دیگرى بوذ که او امر را بسيار جَدى ميگرفت         حضرت عب
ه                    : "فرموده اند  اى مادران مهربان این را بدانيد که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربيت کودکان است ب

ود        وان نم ن تصَور نت وابى اعظم از ای سانَيت و ث ال ان د اَول صفحه    " آداب و کم دالبهاء جل مکاتيب حضرت عب
  ١١٤ شماره ١٣٥

دگى               ذ زن ه محروم از لذائ انواده              دوروتى دیگر احساس نميکرد ک ا خ ودن، ب اش در     است و در جوار دوستان ب
ود              ّذت بخش ب رایش ل ه              ١٩٣٥در سال    .  محيطى آرام و راحت بسر بردن، ب ام ب ا شادى تم ى ب  فرانک و دروت

راد  Connecticut در کنکتيکات Bridgeportبریجپورت   سر فرانک از   Conrad رفتند که در ازدواج کن  پ
ر   کنراد هم . همسر اَولش شرکت کنند ارجورى ویل  را توَسظ یکى از ذوستانش    Marjorie Wheelerسرش م

ل در  Yaleدر دانشگاه یل      ٢٣ مالقات نمود و یک سال بعد از فارغ التحصيل شدن در رشته پزشکى دانشگاه ی
د        .  با او ازدواج نمود١٩٣٥جوالى   دار خواه يد ضعيف و ناپای ه نظر ميرس انى ب در نتيجه خانواده بيکر که زم
  .شد نموده و بزرگتر ميشدبود، ر

ه     . حال، دوروتي داراي یك زندگي هدفمند بود       ود      حّتى کارهاى یکنواخت خان ل شده ب ل تحّم راى او قاب ى  .  ب وقت
مرى   "یک روز مرى لو به خانه دوروتى دویده که اطوئى از او قرض کند دوروتى رو به دوستش نموده گفت               

ه  ، چقدر خوب است که یکى از لوازم خانه من       لو ا عالق شتر    به منزل تو برده ميشود و در آینده من از آن ب اى بي
ه در خود       ". استفاده خواهم کرد زیرا ميدانم که روزى این اطو به دوستم خدمت کرده است         دى ک رژى جدی ا ان ب

  .چيز در نظرش مطلوب و جالب بود  ميدید، همه

شيمن داشت و روزه              از ميکرد        دوروتي شمایل حضرت عبدالبهاء را در اطاق ن ا آن راز و ني ه   . ا ب یک روز ک
ى آن شمایل را مى                     ه دوروت ه چگون د ک ود، دی ده ب ه او آم ه خان وئى  . نگرد و محو تماشاى آن است     مرى لو ب گ

ه ده    لحظ مایل ش ت آن ش و حقيق رده و مح رک ک الم را ت ن ع مایل حضرت   . است اى ای ه ش ى ب ار دوروت یک ب
ا    دارم ميتوانم به هر  محبوبم را تا"قاب عکس گذاشت و گفت  اش را به شيشه       گونه. عبدالبهاء نزدیک شد   جاى دني

شانه                 " روم و همه چيز را تحّمل کنم       ه ساختگى، بلکه ن ود و ن ه تظاهر ب اى از  بنظر مرى لو این کار دوروتى ن
  .عشق واقعى او به حضرت عبدالبهاء بود

ه               پس از چندى دوروتى به عّلت ناراحتى که از زمان توّلد پسرش شروع             راى عمل جراحى ب ود ناچار ب  شده ب
داد         . بيمارستان کاتوليکها که نزدیک شهر الیما بود، رفت و بسترى شد           ه مي غ ادام خواهران  . در آنجا نيز به تبلي

د        )ها  راهبه( روحانى د دیانت                    . مجذوب روحانّيت او شده بودن ا ميتوان ه آی يد ک ا از دوروتى پرس ى یکى از آنه حّت
ار      . دوروتى با او مناجاتى تالوت نمود     . ئى شود خود را ترک کند و بها      رفتن موقعّيت او اظه سپس با در نظر گ

دون شّک                              ول است و ب ورد قب د م اه خداون سلمًا در درگ اران است م داشت خدماتش که مراقبت و پرستارى بيم
  .ود باقى بمانداعتقاد او را نسبت به حضرت بهاءاهللا نيز قبول ميکند حتى اگر در همان مقام و شغل پرستارى خ

ه داد       زایش مي      . پس از خروج از بيمارستان، دوروتى برنامه سنگين خود را ادام ا اف در حقيقت سنگيني آاره
ت وانى را           .یاف الهاى نوج ون س ه اکن دانش ک ت فرزن سئولّيت مراقب ا، م ائى الیم ه به يانت جامع شارهاى ص ف

ت کسادى کارش و           ه عّل ه فرانک ب ه ب ى  ميگذراندند و آغاز فشارى ک د، ب ت    ارد ميآم ا فعالّي اط ب هاى امرى    ارتب
راى کالسهاى                      . دوروتى نبود  اده نمودن خود ب ا و آم اى مرکزى آمریک ستانه ایالته دارس تاب بعالوه عضوّیت م

ا               ا را ب ن کاره ام ای ود تم تابستانه، دست به دست هم داده و اعتماد به نفس دوروتى را در اینکه آیا قادر خواهد ب
  .، متزلزل ساخته بود جام دهدموفقّيتى نسبى ان

ا                      در زمانى که فعالّيتهاى امرى او سنگين       ود شّدت یافت و ت ارش ب الها گرفت ه س تر ميشد ناراحتى دندانهاى او ک
د در             مى. آنوقت نميدانست که چه وضع وخيمى دارند       ریج بگذارن د و بجایش ب اال را بردارن دان ب د دن ستى چن بای



وار            پزشک، در حاليکه روى     مطب دندان  ه دی ود نگاهش ب ق شده ب ه او تزری  صندلی نشسته و داروى بيحّسى ب
چرخيد و پيرامون آن فضاهاى رنگارنگى پر         مقابل افتاد و روى آن نقشه مدّورى بنظرش آمد که مانند چرخ مى            

ه   . هاى ساعت حرکت ميکردند     از حروف و لغات بود که چون عقربه        هاى ساعت روى دوازده      هنگاميکه  عقرب
ه ميگفت             گرفتندقرار   ن   " :حروف و لغات از نظر محو شدند سپس دوروتى صدائى به گوشش رسيد ک یکى از ای

ود  . فضاها را انتخاب نموده و توّجه کن   ود نم . دوروتى نگاه خود را متوّجه فضاى سفيد که نزدیک پائين دائره ب
انم                  دائره به حرکت افتاد    ن کلمات ظاهر شد خ فيد ای ستين   و در آن فضاى س ه       Bernstein برن د ب  امروز نميتوان

اند از نظر محو  کن پاک کرده   وقتيکه آن فضا به باالى دائره رسيد گوئى که آن کلمات را با مداد پاک              . اینجا بياید 
  .شد

وار                         شه روى دی ه نق رد ک وقتيکه دوروتى از زیر تأثير داروى بيهوشى بخود آمد و به زحمت چشمانش را باز ک
ه دندانپزشک گفت    . ا ندیدرا به بيند چيزى در آنج تار ب انم  : "اّما همان لحظه در باز شد و پرس ستين   االن خ    برن

Bernstein      ا        ." تلفن کرد که نميتواند امروز اینجا بياید وده ی ال ب م و خي دوروتى نميدانست آنچه دیده و شنيده وه
راى     : "ميگفتحقيقت داشته و در این حال صدائى که مسلمًا از داخل آن اطاق نبود شنيد که                  بخاطر داشته باش ب

  ."چيز فرصت هست  همه

ان هر                 دوروتى در نخستين سخنرانى کوتاهى که در مشرق        ق در پای ا احساسى عمي االذکار ویلمت ایراد نمود، ب
د                  سعادتمند" :مطلبى ميگفت  ّق مى کنن ائى ح ه متابعت از راهنم ائى هستند ک ه او آن          ." آنه ى را ک ائق عجيب آن دق
ر                  دائره چرخان    را حمل ب را دید به آسانى از فکرش دور نکرد وآنرا راهنمائي حق مي دانست و بجاى آنکه آن

را                 تأثير داروى بيهوشى و یا در اثر خستگى و وهم و           ات آن خيال داند آنرا اشاره به پيامى دانست که با عزم و ثب
  .براى همه چيز وقت خواهد بود_ متابعت نمود

ى         از آن پس یقين داشت که هر مان        د ب رد، ميتوان رار گي ه       عى را که در سر راهش ق اهى ب ا آگ ه و ب ترس و واهم
محدوّیتها . آنکه نگرانيهاى گذشته را با خود همراه داشته باشد، از بين بردارد و موّفق شود   مسئوليتهاى خود، بى  

ر                    ام هر     زائل شده بود و ميدانست تا زمانى که وجود خودش در سر راه اقداماتش قرار نگيرد، فرصت ب اى انج
ى،     ه خود را در دام نگران ا     کارى در زندگى خواهد داشت و دیگر لزومى ندارد ک يم      وقت داشتن ی ا ب نداشتن و ی

  .شکست و ناکامى گرفتار سازد

دى و          ه نومي ارزه علي ه         او بجاى آنکه قواى خود را صرف مب االتى ک د کوشيد افکار خود را از احتم ى کن نگران
ه    . نافرجامى نماید منصرف سازد     ا منجر به  امکان داشت اقداماتش ر    ه ساخت و      آئينه دل را ب د متوّج سوى خداون

افکارى   اش خودبينى است گردانيد و نيز از پشت کدر و تاریک آنرا به عالم تصّورات واهى که ميدانست شالوده      
  .وده خواندآنها را افکار بيه  .که فاقد اساس حقيقى و یا اميدى به تحقق آنها نبود، احتراز نمود

د                ه سراغش ميآمدن دى ب سردگى و نومي اه اف شد                 . با اینحال گ ا آشکار مي ایج مساعى او در الیم دریج نت ه ت ا ب . اّم
د     هنگام فرسودگى از شّدت کار، فرانک از او تقاضا مينمود فهرستى از جمع  لجنه   ام ميده ه انج ها و اقداماتى ک

ه خوب             ود ک ا حضور او              تهّيه کند و آنوقت به او پيشنهاد مينم ت ه ن فّعالّي داميک از ای د در ک ه بين د و ب  فکر کن
هاى خود حذف نماید و معموًال دوروتى با توصيه فرانک به این  واقعًا ضرورى نيست و آنرا از فهرست فّعالّيت       

د چشم پوشد          ا ميتوان ل از یکى از آنه شتيبانى و مساعدت فرانک، دوروتى توانست       . نتيجه ميرسيد که الاق ا پ ب
ه             الّيتهاى امرى را بعنوان مهمترین عالقه و دلبستگى زندگى        فّع ز منجمل ه چي ه هم ان ک ه آنچن ا ن اش نگاه دارد اّم

  .سعادت فرزندان و خوشبختى همسرش را فداى آن سازد

د   ي ش ه م اي او در خان امل آاره ي ش تياق دوروت سمتي از اش ت ق شت از  . در حقيق ام بازگ ار هنگ صل به در ف
ى   ى دوروت شن مّل اده کانون ار  در ج ه  ، کن د     دّک وه ميخری بزیجات و مي ا س شاورزان توّقف ميکرد و از آنه . هاى ک

ود                     ده ب ازار شهر نيام ه ب وز ب وت فرنگى هن وه        . معموًال در وقت کانونشن که ت و از مي هاى    دوروتى سبدى ممل
 این کار را مانند سایر وى.  مرّبا به او کمک کنند     ء افراد خانواده را واميداشت که در تهّيه       ءدیگر ميخرید و همه   

شکر  . ابتدا از ریواس که در باغچه خانه ميروئيد شروع ميکرد           . هاى خود با جّدّیت و عالقه انجام ميداد         فّعالّيت
وان                 اس را بعن وطى آنان د ق واس چن اّده  زیاد روى آن ميریخت و یا بجاى ری وت       ءم رد سپس ت ار ميب ه ک ه ب  اولّي

ود  هاى ف فرنگى و به تدریج سایر ميوه   . صل را در خمره بزرگى که در زیر زمين گذاشته بود به آن اضافه مينم
د فرانک یکى دو         .  بيکر این مرّبا را معجون بهشتى نام گذاشته بودند         ءخانواده ازار ميآم ه ب و ب ه هل چندى بعد ک

سرو ميکرد                ا را کن انواده آنه تند دو            . سطل ميخرید و دوروتى با کمک افراد خ ه دوست داش ه هم ه  دسرى ک نيم
. به باال در بشقاب ميگذاشت و اطرافش را با خامه تازه تزیين ميکرد      هلو بود که دوروتى قسمت منحنى آنرا رو       



دگى                الزم است این فّعالّيت     : "یکبار دوروتى به دوستى گفت     ا در زن د ت دگى خود بگنجان ا را در زن وازنى   ه اش ت
  ."وجود داشته باشد

رح  يط ف ى   فرانک از مح ه دوروت شى ک رد    بخ شویق ميک ا او را ت رد اّم ّذت ميب ود ل ود آورده ب ه وج ه ب در خان
د     کارهاى مورد عالقه   ات         . اش را انجام ده ود و اغلب اوق دیر مينم اد و تق ار همسرش را ارج مينه ى رفت دوروت

ا              . نتایج نصيحت فرانک را به مردم بازگو ميکرد        م اّم فرانک به او گفته بود من و تو هر دو امر را دوست داری
  .ات را وقف آن کنى هيچکدام از ما نميخواهيم که تو فقط وقتى که موهایت خاکسترى شد زندگى

داد                     شان مي ه همسرش ن انى و محبت را ب ه اطاق          یکشنبه . او مشّوق دوروتى بود و دوروتى نهایت مهرب بها ک ش
که در انتهاى اطاق     بزرگ نشيمن و راهروى ورودى مملو از جمعّيت ميشد معموًال فرانک روى کاناپه راحتى               

رد                بود مى  ى خوابش ميب تن دوروت ام سخن گف ّسم مالطفت     . نشست و گاه هنگ ا تب ع هر     اّم ز دوروتى رف ه   آمي گون
ود      س خجلت و    ناراحتى، شرمسارى، احسا   ه               و اگر  . شرمندگى را مينم اه از صداى خروپف فرانک دیگران ب گ

ت  د و ميگف ى ميخندی د دوروت اه ميکردن ود نگ شت سر خ د واگ " :پ دار کنن زاحم آنهاست او را بي ه  ر صدا م گرن
  ."بگذارند بخوابد

فرانک و لوئيز گرگورى دوستى بسيار نزدیکى با یکدیگر داشتند و . فرانک نيز به طریقه خود خدمت مى نمود       
رد                 وئى گرگورى یک      . فرانک از اینکه شخصى است که لوئيز گرگورى ميتواند به او تکيه کند مباهات مى ک ل

دالبهاء                           وکيل ام  وذ حضرت عب دي از نف اثيري اب ه شخصيت اصيل ونجيب او ت ود آ ائى االصل ب ریکائى افریق
ه طرف دیگر                    . پذیرفته بود  ل از یکطرف ب ا اتومبي ا قطار ی ع سفر ب ه موق لوئى مانند بسيارى دیگر از احَباء ک

ن   شبى که قرار بود لوئى گرگورى در الی. کشور سفر مينمود در الیما توَقف مى نمود        ما نطق کند به فرانک تلف
ات           : "فرانک خوشحال شده گفت    . کرد که او زودتر از ساعت مقَرر خواهد رسيد         ه مالق ستگاه قطار ب من در ای

ود  .  خواهيم رفتArgonne Hotelخواهم آمد و براى ناهار به هتل آرگون  بهترین رستوران در آرگون هتل ب
  .که بهترین هتل شهر الیما بود

 شهر الیما افرادى محافظه کار بودند و این شهر نقطه مرکزى جوامع گسترده کشاورزى بود که                 با آنکه ساکنين  
ًا                                 ه تقریب ود ک ائي ب شَکل جن اع اعضاى سازمان مت َل اجتم ه مح آنرا احاطه نموده بود ولی عجب در آن است ک

ت            . مواقع رکود کار در آنجا جمع ميشدند       ا فَعالَي انى در الیم ا بعضى از رؤساى         البَته این سازمان جن نداشت اَم
د   ى آمدن ا م ه الیم اه ب اه گ ود گ ده ب اک ش ا خطرن راى آنه يکاگو ب ه ش ازمان هنگاميک ن س ت یکى از .ای در حقيق

نده، صاحب اَول آن ال                        ه فروش ق گفت ه طب ود ک ادیالکى ب ود ک ده ب ه فرانک خری اتومبيلهاى بزرگ و سنگينى ک
انى    Al Caponeکاپون  ن سازمان جن ود  رئيس مشهور ای ن         .  ب ی ای سمت داخل ه ق ه خاطر دارد ک وئيز بيكر ب ل

ود   ده ب ائى ساخته ش سيار زیب ام از چرم ب ل تم ود . اتومبي وزین ب ه شوخى . در حقيقت یک ليم شه ب فرانک همي
  .ميگفت که این اتومبيل را خریده که بتواند تمام اعضاى محفل روحانى را در یک زمان با هم سوار کند

ن                            رفت و آمد اعضاى این سا      ا شکوهى در ای ا و ب سيار زیب ل هاى ب ه هت ود ک زمان جنانى به الیما باعث شده ب
  .متأَسفانه این هتل افراد سياه پوست را نمى پذیرفت. شهر ساخته شود مانند هتل آرگون

ه ممکن است باعث خجالت                    د داد ک رار خواه وقعَيتى ق وئى گرگورى را در م ه او ل وقتى فرانک متوَجه شد ک
ن         . رًا تصميم گرفت که او را براى ناهار بجاى دیگرى ببرد          لوئى شود فو   البَته او ميدانست که لوئى گرگورى ای

د                . موضوع را درک خواهد کرد ولی او را آزرده خاطر نيز خواهد ساخت و فرانک نميتوانست این را تحَمل کن
ام در    فرانک احساس ميکرد چقدر مسخره است که به فردى مانند لوئى گرگورى که شخصَيت            ره ف اى او نق زیب

: لوئيز بيکر دختر دروتى و فرانک اینطور به خاطر مى آورد         . همه جا ميدرخشد اجازه ورود به جائى را ندهند        
رد برجسته اى                     " ا م ه چطور ب شد ک ه مي هر چه بيشتر پدر به این موضوع فکر ميکرد بيشتر آشفته و برافروخت

ه یک سر و گردن           مانند لوئى گرگورى باید به عنوان شخصى پائين          تر از دیگران رفتار شود مخصوصًا او ک
شد و                     ." از بقَيه بلندتر بود    زوده مي وئى اف هر چه بيشتر  فرانك به لوئي فکر ميکرد به ميزان تحسينش نسبت به ل

ه او دست                         اتى ب از اینکه او، فرانک بيکر افتخار دارد که لوئى گرگورى را به ناهار دعوت نماید احساس مباه
ود        .ميداد ه ب صميم خود را گرفت يد ت انى خود      .  هنگامى که فرانک به ایستگاه قطار رس ا و اعي ل زیب ا اتومبي او ب

ه سالن                          وئى را ب لوئى گرگورى را از ایستگاه قطار برداشت و او را به هتل آرگون برد بعد با احترامى شایان ل
ار پنجره رزرو             هتل و بعد به رستوران هتل راهنمائى نمود و مسئول رستوران را مَطل              زى کن ه او مي ود ک ع نم

ود در حاليکه فرانک پشت        . نموده است  شخص مسئول اطاعت نموده و آنها را به جاى مورد نظر راهنمائى نم
وئى گرگورى       شيد و ل سر لوئى گرگورى حرکت ميکرد و سر ميز فرانک با احترامى شایان صندلی را عقب ک

  .نشسترا دعوت به نشستن نمود و بعد خود سر ميز 



دروتى هنوز نميدانست که لوئى گرگورى در       . در آن موقع دروتى داشت از خانه خارج ميشد که تلفن زنگ زد            
يد               ه از او پرس ائى                "شهر الیما است و وقتى که مخبر روزنام ن شاهزاده افریق د ای ه من بگوئي د ب انم بيکر بای خ

ه       "کيست که شوهرتان در رستوران هتل آرگون از او پذیرائى ميکند            دروتى نميدانست که این خبرنگار راجع ب
  .چه حرف ميزند

ود   شهور ب وب و م سيار محب ي ب ار هفتگي دوروت سه ناه ه، جل و . در خان ري ل راي Mary louم الش ب  در ت
ا    . به خاطر تعامل ورفتار سطح باالیش، دوروتي محبوب همگان بود         : توصيف جذابيت دوروتي مي گفت       من ت

ه اي            به حال زني را همچون او ن     ه گون اگون راحت باشد، ب ه هاي گون يش زمين ا پ رادي ب ا اف دیده ام آه بتواند ب
  .او هيچ آجا تنها نبود. مردم مي گفتند آه انگار در ورقي ارغواني متولد شده است... بسيار دوستانه و صادقانه

ت در           ال راح ا خي ستند ب د ميتوان رکت ميکردن ا در آن ش ط خانمه ه فق ى ک ار هفتگ ع نه ارهدر جم سائل ءب  م
دک                       . خصوصى خود گفتگو کنند    انمى پس از ان د و خ ان آم ه مي ردان ب ا صحبت از م روزى مانند بيشتر روزه

ن موضوع     . سّرى دارد و تردید و تأمل اظهار داشت که همسرش با زن دیگرى سر   نيدن ای بيشتر حاضرین از ش
ا آن زن احساس هم                  رد گشودند و ب ذّمت آن م د ناراحت شدند و زبان به م زى ميگفت و     هر   دردى نمودن کس چي

تند                          راز ميداش د خشم خود را اب رار گيرن ين موقعّيت ق . شاید به تصّور اینکه ممکن است روزى خودشان در چن
د                و و دیگران گردی ه             او گفت اگر    . آنوقت دوروتى سخنى گفت که موجب حيرت مرى ل اب من ب فرانک در غي

ى     عّلت احساس تنهائى تصميم گيرد مونسى براى       ار و حّت ه از رفت  خود انتخاب کند من اّولين کسى خواهم بود ک
ينه حبس شد            از این بى  . بيوفائى او دفاع خواهم کرد     سها در س ى در   . پروائى و گفتار غير منتظره، نف ا دوروت اّم

را گفت                              رت دیگران شد، زی شتر موجب حي ه داد و بي ه سخنان خود ادام : سکوت کامل که حکمفرما شده بود ب
دارى نميکرد          " باید هميشه به نيازهاى شوهرش توّجه داشته باشد       زن    " مطمئَنًا او از شکستن پيمان ازدواج طرف

انى دارد                      دردى و مهرب ه هم ر ب اج واف رین شرایط احتي ن   .بلکه تأکيد بر این داشت که حَتى در سخت ت يكن ای  ول
زندگي مشترآشان داشتند آه دوروتي    حقيقت نيز وجود داشت آه دوروتي و فرانك رابطه اي سالم و متعادل در               

اه خود را   . هرگز از آن غافل نمي شد و در نظرش بي اهميت نبود      او هرگز فرانك را فراموش نكرد ونيز جایگ
  .باالتر از او ندانست

دون               . اما در عوالم روحانى بود که  دوروتي واقعًا مى درخشيد           ود و ميدانست ب ى ب راى او حقيق این عالم ابدى ب
ل ب د داشتتوّس ائى نخواه رویش نقطه اّتک درت و ني ه. ه آن، ق وائج جامع رآوردن ح درت و ءب يش از ق ا ب  الیم

ائى بخشد                . توانائى او بود   ه او توان د ب ه خداون ا ميکرد ک ه    . از این رو اغلب اوقات از صميم قلب دع ار ک یک ب
رى را  دوستش م ام سحر ب وزده روز هنگ ّدت ن ى م د، دوروت رى ش شکالت خطي ار م و دچ رد و از ل ا ک یش دع

رى ود   م شکر نم ود ت ه او داده ب ن فرصت را ب ه ای و ک واب   . ل ه از خ ود ک ت نب ن عّل راى ای گذارى ب ن سپاس ای
راى دیگران از صميم قلب                سحرگاهى چشم پوشيده و به دعا پرداخته، بلکه از این          رو که معتقد بود هنگاميکه ب

ى ا م ى م  دع ا نيروئ اط ب زایش ارتب ا موجب اف ن دع د، ای ان اوستکن افظ و نگهب ه ح شود ک ام . ي ا تم ى ب دوروت
  .وجودش معتقد به دعا بود و اثرات آنرا به نحو بارزى در پيرامون خود مشاهده ميکرد

ه ضعف اعصاب شد و او را در بيمارستان           پسر یکى از خانواده١٩٣٠در دهه سال      تال ب ا مب ائى الیم هاى به
د   و ثيرى در بهبود حال او ننمود پزشکان به پدر       پس از چند هفته مداوا که تاً      . بسترى نمودند  مادرش توصيه کردن

د    Toledoکه ویرا در بيمارستان بيماران روانى در شهر توليدو         سترى کنن دو          .  ب ازم تولي ا ع راه آنه دوروتى هم
ه    . شد و در صندلی پشت ماشين کنار بيمار نشست   فته ب مرد جوان که قادر به جلوگيرى از هجوم سيل افکار آش

آورد                م ان مي ر زب يد ب ه فکرش ميرس شان ميکرد           هر . غزش نبود آنچه را که ب د او را پری چراغ قرمز    . چه ميدی
د و             وحشت در وجودش برمى     خيابانها ى          انگيخت و ميترسيد که پدرش آنرا نبيند و تصادف کن ه وقت ود ک ئن ب مطم

ا را در       از ریل راه   م مى  آهن عبور کنند همانوقت قطار بارى ميرسد و ماشين آنه ات عصبى    . شکند  ه ن هيجان ای
ميبرد تا بتواند در برابر فشار تحّمل ناپذیر سفر صدوبيست کيلومترى  فروکش نميشد و تمام نيروى خود را بکار

زى      وقتيکه از شهر الیما خارج شدند و دیگر از پشت پنجره        . تا شهر توليدو مقاومت نماید     سته ماشين چي هاى ب
ه موجب تحریک اعصاب او شود د ىک ده نم د و  ی ود، ش ارش نشسته ب ه در کن ى ک ه دوروت ان متوّج د، ناگه ش

د در یک               .  حضور او را تهدیدى براى آرامش فکر خود پنداشت            ه صدا درآم ورًا زنگ خطر در وجودش ب ف
ه گوشه       ا                 ءلحظه خود را ب رد اّم ره شد دوروتى کوشيد دست او را بگي ه دشمن خي ا ب شانيد و از آنج  صندلی ک

  . را خطر بزرگى تلقى کرد و با شّدت خود را به در قفل شده ماشين کوبيدجوان این تماس

ين                    ءدر باز نميشد و او با وضع رّقت بارى دسته          د و در هم از کن را ب ه آن  در را تکان ميداد و بيهوده ميکوشيد ک
ال  حال سر را به عقب برگردانيده و با چنان وحشتى به دوروتى نگاه ميکرد که گوئى شيطان است که او               را دنب

در صندلی جلو، مادرش نشسته و از خالل اشگهائى که نميتوانست از ریزش آن خوددارى کند ميکوشيد           . ميکند



ود، از   ين نشسته ب ه در صندلی او آنطرف ماش ى را ک ز جز دوروت ه چي ه کس و هم ا او هم د اّم را آرام کن وی
  .خاطر برده بود

رد،      وا         از وقتيکه جوان بيمار به در ماشين حمله ک ع ق ا جمي روى خود را مينگریست و ب ى ساکت، رو ب دوروت
دى زد و اشاره             . قلب خود را متوّجه خدا نموده بود و دعا ميکرد          ه جوان لبخن د و ب پس از چندى روى برگرداني

جوان آهسته با حرکاتى ناموزون جاى خود را ترک کرد و آرام خود              . نمود که خود را از نزدیک در کنار کشد        
یا الهى  "بار دیگر دوروتى چشمانش را بست و با خود لوح شفاى حضرت بهاءاهللا    . وروتى کشانيد را به سوى د   

اسمک شفائى و ذکرک دوائى و قربک رجائى و حَبک مونسى و رحمتک طبيبى و معينى فى الَدنيا و اآلخرة و           
اد        هل من مفّرج غيراهللا قل سبح      "و مناجات حضرت اعلی     " اَنک انت المعطى العليم الحکيم     ان اهللا هواهللا آل عب

را تالوت نمود جوان روى صندلی دراز کشيد و سرش را روى دامن دوروتى گذاشت        " له و آل بامره قائمون    
ود و دوروتى صامت،                              ان روى دامن دوروتى ب ه مقصد سر او همچن و درطى دوساعت و نيم راه تا رسيدن ب

  .دعا ميکرد

رد و خارج شد        وقتى به بيمارستان رسيدند، جوان در ماشين ر        در . ا باز ک ه              و  پ ال او ب ه دنب ادرش و دوروتى ب م
د ت    . راه افتادن وده و گف ى نم ه دوروت ستاد و رو ب فيد ای ان س وان روى پلک تان، ج ک در ورودى بيمارس : نزدی

رده           " رایم ک ه ب ارى ک وانم از ک نم       هرگز نميت شکر ک د ت را               ." ای اه از بيمارستان مرخص شد زی او پس از یک م
  .نشانه بيمارى روانى در او نيافته بودندپزشکان هيچ 

رادرزاده   ءبه دعوت خانواده  . نظير داشت   دوروتى در تشویق مردم استعدادى بى      ه ب ى و  ء بيکر سوزان ک  دوروت
سوزان سالها قبل از  مادر و پدر.  آنها زندگى کردء نخستين ازدواج دیوید بود به الیما آمد و یکسال در خانه           ءثمره

ود        ش دو هم جدا شده و پدر     رده ب دگى ميکرد             . بار دیگر ازدواج ک شایر زن ادرش در ایالت نيوهام ا م در آن  . او ب
ه    . زمان که سنين نوجوانى را ميگذراند احساس ميکرد که در دنيا تنهاست و کسى او را قبول ندارد                 اد ب ه اعتم ن

دگى        ه ک                . نفس داشت و نه اميدى به زن ستند ب ود و نميدان ه ب ه گریخت ار از خان د ب ه   چن ا رفت ّدت       . ج ن م در طى ای
شاهده                   ى م ا وقت د اّم سردى خود را از دست نده ار ناهنجار او آرامش و خون ر رفت ه در براب دوروتى کوشيد ک

ه             نمود که زندگى کردن با آنها اثر مثبتى در         ه طبق ه         ءسوزان نگذاشته، یکروز او را با خود ب رد ک ه ب االى خان  ب
  .ددور از دیگران با او بطور جّدى صحبت کن

راى او برشمرد                          ان ميباشد، ب سل آن دان خودش از ن د فرزن : دوروتى نام یکایک افراد ممتازى که سوزان همانن
ه   دگان اعالمي ی        ءپنج تن از امضاء کنن انون اساسى کشور، جان تيل ا و ق  و جان  John Tilley استقالل آمریک

 Ralph رالف گورهام آمدند، ریکابه امMayflower  که با کشتى معروف مى فالورJohn Howland    هاولند
 Gorhamپيوریتان ء که همراه اعضاى دیگر از فرقه   Puritans با کشتى فيليپ  Philip  د ا آم و در  به امریک

ه خاطر                 ١٦٣٣سال   ه ب ام ک ان جان گوره شان کاپيت سر ای خدماتش در جنگ فيليپ      در نيوانگلند اقامت گزید، پ
ه عالوه             نيهمچن.   به او اعطا شد    Main وسيع شهر گورهام در      ء، منطقه   شاه ه سوزى توضيح داد ک دوروتى ب

سل اشخاصى چون روفوس کينگ          امبرده او از ن راد ن ر اف ناتور  Rufos King  ب فير      س ز س ائى و ني آمریک
تاره   John King آمریکا در بریتانياى کبير و جان کينگ   ورک و س انرواى نيوی ات هریت    ءفرم  درخشان ادبي

ز          وقتى  . بيچر است  و دوست عزی ه مرى ل رت و       سوزان نام این اشخاص را ب رد او دچار حي ازگو ک دوروتى ب
ا افتخار                            . شگفتى شد  ه وجود آنه ه و ب انش نگفت ا سخنى از نياک ه دوستانش در شهر الیم زیرا دوروتى هرگز ب
ود   را او را مت                     . نکرده ب ود زی ا ب سيار بج ه داشت ب راى منظورى ک ه سوزان ب ا ب ردن آنه ام ب ا ن راث   اّم ه مي وّج

  .اش ميکرد درخشان و استعداد بالقّوه

سترده،                           ي گ ه ميزان ناخته شدن او ب شد معروفيت و ش ان مي دریج نمای ه ت در این ميان استعدادهاى دوروتى نيز ب
ود اطره ب ر مخ ز پ وع و ني ه. قریب الوق ا واقع ال آن موقعيت ه ه دنب ا ب دان خوش اّم ه چن ه ناشى از  اى ن د ک آین

ه                      .  آمد  ات امرى او بود پيش    موفّقّيتهاى خدم  ساخت ک د مي در نيرومن ا او را آنق ه سى، ی الهاى اواسط ده ایع س وق
  .براى مواجه شدن با آنچه در پيش است آماده باشد و یا عمق ضعف و ناتوانى او را نشان ميداد

  فصل دوازدهم
ود              ١٩٣٥ و   ١٩٣٤دوروتى در سالهاى     دد نم شهر دترويت     در   . به شهرهاى مختلف رفت و سخنرانيهاى متع

Detroit                  د ا َادلي ه شغل عکاسى اشتغال داشت و ب ا ب رادرش در آنج ود     Adelaide  که ب ى ب ه دوست دوروت  ک
د   . ازدواج کرده بود، دوروتى هفت سخنرانى ایراد نمود ، Clevland  همچنين در شهرهاى دیگرى چون کليولن

واکى  ا   ،Milwaukeeميل رگ Daytonaدى تون الغ    Pittsburg و پيتزب ومى اب سات عم ود و در جل فر نم س
  .کلمه کرد



تن صدایش             عالقه ام سخن گف وز هنگ را هن ود زی اش به سفر و تبليغ بر پایه اعتماد به شایستگى و لياقت خود نب
ن              . هایش استفاده ميکرد    ضعيف بود و اغلب از یادداشت      يد ف رده و ميکوش با آنکه آثار مقّدسه را بسيار مطالعه ک

ان نداشت            . هایش خشک و رسمى بود      برد، باز کم و بيش نطق     سخنورى را بکار     و با آنکه به لياقت خود اطمين
ائى دارد              از کار باز نمى    رو دو   . ایستاد زیرا معتقد بود که تبليغ امر نياز به نيرو و انرژى هر فرد به دوروتى پي

  .کوشش کردن و اطاعت نمودن جهد و: دستور بود

سنده و ويراستار و         سآه   BuseyGarretaگارتا بيوزى ز نوي وي  وني ا در ايلن ائي اربان ه به الها عضو جامع
ونز    پروفسور زبان انگليسي در دانشگاه ايلنوي بود ا ک ه آن ى  ١٩٣٥ در سال  Anna Kunz وقتى ک  از دروت

وزى      Jrbana به اربانا  نطقدعوت نمود که براى  ا بي ار گرت ين ب راى اَول  را Garreta Busey برود دروتى ب
رد  مالقا ز دوروتي       .ت ک شويق آمي ه هاي ت ذير         نام شاني از تالش خستگي ناپ ان سال، ن ا در هم ه گارت   خود ب

  :دوروتى چنين نوشته بود .دوروتي مي باشد

ى  . گارتاى عزیز، احّبا اغلب احساس فرسودگى ميکنند      " به گمانم اگر این احساس را نميکردیم به ناتوانى خود پ
ى ابراین از آرزوى ع  نم ردیم و بن ّوه  ب تفاده از ق ان و اس ذهءرف ى  ء متنف روم م ى مح دیم  اله ساس  . مان ّدتى اح م

ادمان،           ز مي                     فرسودگى ميکنيم و سپس مسرور و ش م متمرآ ه در پيش داري ر مسيري آ واي خود را ب يم آق  .ن
  .یابيم وانگهى برمبناى این احساس ناتوانى است که تقدیر و نصيب خود را مى

هاى زندان نفس را تکان دهى و          ز خسته شو، آنقدر خسته شو که از خشم ميله         بکوش و از همه چي        عزیز،  گارتاى
را اعتال بخشد                 ه ت ول و خسته                . خود را به پاى محبوب بياندازى و رجا نمائى ک ا را پيوسته مل ار کردن م م ک ک

م     هما همگى ب  .  تابستانه بيا  ءگارتا، اگر ميتوانى به مدرسه    . ميسازد اج داری دارت   گذشته از آن     . تو احتي شتاق دی م
  "دوروتى_  تو دوستدار. هستم و اميدوارم با آمدنت مرا خشنود سازى

ال     . نامه ام را خواندم و بنظرم نادرست آمد       : "و بعد اضافه ميکند    ار ع ام داده   یتو هزار ک ن جهت       انج اى و از ای
منظورم این نبود که    .  ماست ءآنچه نوشتم نقل بيان روانشناسى است که شامل همه        . بگذار توضيح دهم  . اى  خسته

خوبى تو درون تست و شاید عالقه و اشتياق روحانى  . از تو عيب و ایراد بگيرم بلکه بنظرم بطور عمومى بود         
   ."اميدوارم با عنایات حضرت بهاءاهللا لّذت فراوان از آن برى. است

ل                 " اطاعت" رین دلي وى ت ان،  که پيوسته نتيجه خلوص نَيت و عارى بودن از خودپرستى است و ق موضوع   ایم
  :متن بعدى نامه دروتى را تشکيل ميدهد

وجود  . است  چه خوب که خانم ميم به تو مراجعه کرده. اى متشکرم  اى که برایم فرستاده     گارتاى عزیز، از نامه     "
ازنينى است از دارد  . ن ه آن ني ه او ب زى است ک ان چي و هم تقامت ت ات و اس روه  . ثب ن گ ر در ای نم اگ ر ميک فک

از دارد         کوچک سعى مس   ه نحوى او را ب د     (تمر کند و نگذارد که دنيا ب ار را ميکن ن ک وًال ای آنوقت  ) چنانکه معم
د           دا کن ز پي د      . ميتواند جواب مسائل خصوصى خود را ني ده فرمودن ى رنجدی ه زن دالبهاء ب بکوش  : "حضرت عب

ه یک ب     . این حقيقت دارد   ." اش حيران خواهى شد     اوامر مرا اطاعت کنى آنوقت از نتيجه       اظر      ن ا ن ار بلکه باره
 آثار مقّدسه به آن درجه از خلوص و صفا ميرسيدند که آنچه را که در               ءاحّبائى در شهر الیما بودم که با مطالعه       

  ."مسرورند " یّنهم سبلنا لنهد " ببشارت " فينا  "ءمجاهدین کعبه . "زدودند مى  خود زندگى آنها جائى نداشت از

 افکار  ءاى، اگر بجاى تو بودم، تا آخرین قطره   گرفته٦صميم به نوشتن آن کتاب، حال که ت  مشکلت ءاّما در باره  
و               .  و الهامات خود را صرف نوشتن آن مى نمودم         روى ت د درهاى خدمت را ب ه خداون يد ک د رس ان آن خواه زم

وار       .آوردبار خواهد     و مطمئن هستم خدماتت نتائج زیبائى به          باز خواهد کرد    فيوضات   پرتو برکات روحانى و ان
ًا وجود           .  ظهور خواهد آورد   ءرحمانى تمام استعدادهاى ذاتى تو را منّور نموده و به منصه           و واقع در نظر من ت

ا          . اى براى پرواز در حال پرورش بالهاى خویش است          شریفى هستى که همچون پرنده     ا شادى و سرور از آنه ب
ل               ميخواهد تو در همه چيز کامياب       . تخدا بخيل نيس  . استفاده کن  باشى و تو با قریحه و استعداد خود او را تجلي
  دوروتى_ با تحّيات بهائى .  خداوند پيوسته نگهدارت باشد. خواهى کرد

ادربيچر در سال       ه     ١٩٣٢از زمان درگذشت م ه حضرت ورق ستانى ک ان تاب ه  هم ا  مبارآ وب     علي  خواهر محب
داد        صعود نموده بودند دوروتى همچنان     ، بهائيه خانم  حضرت عبدالبهاء  ه مي صميم او   .  به فّعالّيتهاى امرى ادام ت

ا  وز پ دمت هن ه خ ر ب شغله و   ب الهاى پرم ودگى آن س ا فرس ود اّم ا ب ه و حضرت   ج اب مقّدس ارت اعت آرزوى زی

                                                 
   . منتشر شد١٩٣٨در  "شکن باد "کتاب داستان او بنام  ٦



د       عریضه   در ١٩٣٥امراهللا او را بر آن داشت که در نوامبر سال             ولّى ارت کن ه    . اى تقاضاى زی ه محدودى ب ارثي
ول    او رسيده بود و فکر کرد م       ا پ ن سفر                یيتواند ب ه ای ه خود اوست ب ق ب ه متعل ر خرج   ک د   پ ادرت کن ا از  . مب اّم

ود                  احتياجاتطرف دیگر    وده ب ا ذهن او را بخود مشغول نم ى آمریک ه از      .  صندوق محفل مّل حضرت  جوابى ک
  .دریافت کرد، سریع و مستقيم بود ولي امراهللا

   خانم بيکر عزیز،١٩٣٥ دسامبر ٦"

شرفت امر     وصول نامه محّبت آم  شارات پي د و ب يز شما موجب کمال رضایت خاطر حضرت شوقى افندى گردی
زحمات شما مورد تقدیر بينهایت هيکل مبارک است زیرا در این موّفقّيت            . در شهر الیما ایشان را مسرور نمود      

ست   . اید  عظيم تاریخى سهمى زیاد و قابل توّجه داشته        داکار چون   احّباى الیما بایستى از داشتن همکارى شای ه و ف
ه          . شما شاکر باشند   ع شما جامع روز   ءحضرت ولّى امراهللا اميدوارند که در اثر مساعى مستمر جمي ا روز ب  الیم

ه پيوسته                       د ک ا دارن اءاهللا رج زوده شود و از حضرت به ترّقى کرده و بر تعداد احّباء و خلوص و فداکاریشان اف
  .ددر خدمات امر قائم و ثابت و مؤّید و موّفق باشي

ه شما               ءدر باره  د ک ارک مایلن انم بيچر   و  تقاضاى زیارت اعتاب مقّدسه با آنکه هيکل مب ا صميمانه      را٧خ در اینج
ه                             خوش ا ب ى آمریک ل مّل ود صندوق محف ا زمانيکه کمب د ت آمد گویند، با اینحال وظيفه دارند به شما توصيه نماین

ق              نحو رضایت  ه تعوی د انبخشى تأمين نشده است، سفر خود را ب ن         صالح   و    دازی سمتى از مخارج ای ه ق د ک  ميدانن
ول آستان الهى است                  ه مقب د ک ال         .سفر را به صندوق محفل تبّرع کني دام شما مث سلمًا اق اء در        یم ایر احّب راى س  ب

  .جمعى خواهد بود فداکاریهاى فردى و

ت و دعا ميکنند که روز جميع احّباى عزیز را بخاطر خواهند داش        مقّدسه، شما و    حضرت شوقى افندى در اعتاب    
ه در                  از شود ک د راهى ب ا مينماین ردد و خصوصًا دع زوده گ بروز بر مدارج خلوص و ترقّيات روحانى شما اف

د           ء نزدیک بتوانيد به آرزوى دیرینه     ءآینده ل آئي اب مقّدسه نائ ارت اعت ه      .  خود به زی ائى ب ات صميمانه به ا تحّي ب
  ربانى.    ح .شما و خانم بيچر و سایر احّباى آن جامعه

  :و حضرت ولّى امراهللا اضافه فرموده بودند

ار" ز و همک ر  عزی ساعى واف د، م ا ارجمن دمات ش نم    و خ دیر ميک ميمانه تق ما را ص ر ش الهاى اخي ان س ًا . ی واقع
سمتى      . استحقاق دارید که به زیارت حيفا آئيد و به شکرانه سر برآستان مقّدس گذارید  ين دارم اگر ق ا اینحال یق ب

ول    گرفته  وهى را که براى مخارج زیارت در نظر       از وج  اه ا اید، به محفل مّلى تبّرع کنيد، عمل شما مقب لهى  درگ
ل مى         . خواهد بود  ى تقلي شرفت و             زیرا کمبود صندوق محفل مّل يله موجب پي دان وس د و ب رویج امر     یاب . ميگردد   ت

  ىشوق." مطمئن باشيد .اعتاب مقّدسه خصوصًا براى شما دعا خواهم کرد در

ار شود     با آنکه دوروتى خود پيشنهاد کرده بود که مخارج زیارت اعتاب مقّدسه صرف بناى مشرق               ن     االذک ا ای ب
ود  اک ب رایش دردن ارت ب ت از زی ال فکر محرومّي ضه. ح ا عری اریخ  اّم ه در ت دس ٦اى ک ه ارض اق ه ب  ژانوی

ود رده ب ول ک امًال قب ان را ک ن فرم ه ای د ک شان ميده تاده است ن ا. فرس فشاحتم رع  او  از ًال تأّس ه تب ود ک ن ب  ای
ه آن وجه                       صرف داخل بناى مشرق    ود دلش ميخواست ک ه شخصى احساساتى ب االذکار ميشد و حال آنکه او ک

  .بيند بداند در ساختن آن زیبائى سهمى داشته است صرف تزئينات بدیع خارجى بنا شود که هر وقت آنرا مى

  : از ارض اقدس وصول نمود این توقيع را١٩٣٦ ژانویه ٢٥دوروتى در 

اه جارى       ء مورخه ءامراهللا با تشّکرات فراوان وصول نامه       روحانى، مایلم از قبل حضرت ولىّ       یار عزیز   ششم م
شان در   شنهاد ای ول پي ت قب شانرا جه دیر ای انم و تق ان برس ه اّطالعت اره را ب ان دارم ءب دس بي ارت ارض اق .  زی

ا گذاشتيد      .کامًال واقفند و اطمينان واثق دارند      این مورد     مبارک به فداکارى شما در      هيکل ر ج ه شما ب  الگويي آ
د  ر مي باش ه ام شان ب اء در خدمات ام بخش احب ّدس .مشّوق و اله تان مق شتاقانه در آس راهللا م ّى ام حضرت ول

ردد و         ر گ دمت ام ما در خ ساعى ش ت م دایت و تقوی ستمرًا موجب ه ى م دات اله ه تأیي د ک ا ميکنن ان دع برایت
از                  بهاءاهللاز حضرت   خصوصًا   ان ممت ه قهرم  رجا دارند شما را در مساعى تبليغى مؤّید فرماید و قادر سازد ک

  رّبانى.  ح .  با تجدید تحّيات مشفقانه هيکل مبارک به شما و جميع احّباى الیما. امرش در آمریکا شوید

                                                 
  .لوئال بيچر بهائى شده بود ، مادر دوروتى  ٧



  :و حضرت ولّى امراهللا اضافه فرموده بودند

ه" ه ادعي شفقانهءب راى ت  م دهم  ام ب ان مي ان، اطمين ر عزیزم دمت ام ما در خ اى واالى ش ال و آرزوه ق آم ."   حّق
  برادر حقيقى شما  شوقى

ه نفس و                  با اطمينانى که حضرت ولّى امراهللا در ذیل این دو توقيع به دوروتى اعطا فرموده بودند، عدم اعتماد ب
ا اطاعت از        دوروتى در ازاى محرومّيت از    . لياقتى از وجودش رخت بربست      بيم از بى   اب مقّدسه ب  زیارت اعت
  . الهى قرار خواهد گرفتدایت هيکل مبارک، اطمينان یافت که بيشتر در ظّل عنایت و هءخواسته

ه  د، در مدرس ال بع ستان س اره ءتاب ى در ب وهلن، دوروت ان و   ء ل ت و جوان خن گف دا س ه خ ل ب دت و توّک  مجاه
سيح       ضرت م ون ح ون حواری ه چ ود ک شویق نم ساالن را ت د بزرگ دت کنن ام   .  مجاه ر ن س از ذک پ

اض الهى           Tennyson تنيسون و   Emersonِامرسون د روح فّي ه اجازه داده بودن ان ک م آن زم راد مه  و دیگر اف
ّور                             الهام وار الهى وجودشان را من و ان ه پرت د ک رد بگذارن ى از حاضرین درخواست ک بخش آنان گردد، دوروت
د و   اشت و خاطرنشان ميساخت آنانکه امروز بيدار و هشيارند نابغهدوروتى به آنچه ميگفت ایمان کامل د      . کند ان

ه خود را در مسير          عقيده داشت که در این عصر رجعت و توّلد روحانى قواى ملکوتى در سيالن است و هر                   ک
  .آن قرار دهد، یارى خواهد یافت

ود          اد مينم ه  یک روز  . دوروتى به موضوع هدایت الهى تأکيد زی ا گروهى از جو   آ ان مدرسه   ب ستانه  در  ءان  تاب
ا گفت               ه آنه ود، ب ه کوچکى نشسته ب ائيم و از                    : "کنار کلب اچيز خود را فراموش نم ال و آرزوهاى ن ا امي اگر م

ر      . خداوند طلب هدایت کنيم، همه چيز بر وفق مراد خواهد بود           را او ب اه است و اگر راهى           نوشت   سر زی ا آگ  م
ار و دچار                 برخالف آنچه برایمان مقّدر شده راهى که ش        ریم گرفت اید در نظر ما بهترین راه جلوه کند در پيش گي

قانه            یآنوقت مثال . غم و اندوه خواهيم شد     رین عاش وت سخن گفت       از زندگى خود آورد و از رابطه دی ا الي . اش ب
ل جوان برازن         ان وکي ا او را داشت و            اى  دهاليوت هم ه قصد ازدواج ب ارش               ک ام عمر در کن ه تم ود ک د ب آرزومن

د شد                 . شدبا ى در آن حال در ذهن     . اّما هنگاميکه دعا کرد و از خدا طلب راهنمائى نمود، دچار شک و تردی حّت
ا هرگز       . آنکه عّلتش را بداند، نام فرانک را شنيد         خود، بى  ود اّم البّته قبًال در پانسيون، فرانک را مالقات کرده ب

د           در فکرش خطور نميکرد که ممکن است روزى با او که کامالً            ود، ازدواج کن .  نقطه مقابل همسر دلخواهش ب
اى بود که از آن برخوردار        اش زندگى زناشوئى بسيار سعادتمندانه      آنرا پذیرفت و نتيجه   . اّما این مشّيت الهى بود    

ه داد. شد  ه سخنان خود ادام د و گر چه آنچه روى داد خالف  نم" .آنوقت ب ائى کن را راهنم دا م ه خ تم ک  گذاش
  ." خوبى از آن بدستم آمدءمن بود، اّما نتيجهآرزوهاى پيشين 

ا صرفنظر                        در ه ب داد ک ذّکر مي ًا ت ى در طى سخنانش غالب ت هاى امرى، دوروت ه فعالّي کردن از   آن سالهاى اّولي
از رفتن به راهى که تنها به زندگى اجتماعى منجر ميشد             ازدواج با اليوت، عنایات الهى شامل حالش شد و او را          

  .است آن راه صرف ننموده گذار بود که گرفتار آن نوع زندگى نشده و نيروى خود را دربازداشت و سپاس

ه در  کسى به ارزش واقعى فرانک پى نبرده بود و نميدانست چه موجود بى   آن اّیام هنوز    در نهایت   نظيرى است ک
ر نيازهاى شخصى خود               ّدم ب اید اغلب مر        . ميگذارد   فداکارى خدمت به امر را مق ورى ش اور     در تئ راین ب دان ب

ر   .  همسرشان در خارج از محيط خانوادگى هستند       ءهاى مورد عالقه    باشند که موافق فعالّيت    خصوصًا    اّما چند نف
ه                عمًال حاضر به این     در دوران قبل از جنگ دّوم،      کار بودند؟ و در حقيقت این نشان دهنده درجه عشق فرانک ب

  .دروتى بود

ه  در الس مدرس وهلن، و ءک ستانه ل ى   تاب ى دوروت صوصياتيقت ان      خ ت بي رورى اس دمت ض راى خ ه ب  را ک
ل و بي ثمر باشيم              : ميگفت  ميکرد، اني منفع وانيم بهائي ا نميت را از        ى�حتّ�  .م د آن م است، نبای ا ک  اگر معلومات م

داً . ميمانددر واقع آنچه به دیگران ميدهيم همان چيزى است که براى ما باقى   . دیگران دریغ داریم    اگر احّباء عم
شرفت                         آنچه را ميدانند با دیگران در ميان نمى        انع پي ا م ى نابج ن فروتن اذب است و ای ت تواضع ک ه عّل د ب گذارن

 الهى هستيم و حّق نداریم استفاده از ءاى براى اجراى اراده     در این عالم ما وسيله    .  ما در راه خدا ميشود     ءفاتحانه
ند      احّباء باید فّعال بوده     . این وسيله را محدود کنيم     اد داشته باش د  شک و  .و به امر اعتم ى�   تردی اه  و بطالت حّت  گهگ

وقتى . مشکوک بودن ما را دچار محنت ميکند       .نظر ما را تيره ميسازد و پيشرفت روحانى را به تعویق مياندازد           
ّذت و سعادت               . تردید داریم دنيوى هستيم    تم ل ودن داش دگى اگر من تردیدى در بهائى ب ودم    زن .  را از دست داده ب

يم و        هيجان مى   و  متًاسفانه به شور    .افتد  باید فّعال بود و گرنه وجودمان زنگ ميزند و از کار مى            ت ميکن آئيم، فّعالّي
  ."تالش باز ميمانيم دوباره از



 مساعى وافرى که خدمت امر ایجاب مينمود، بينش و بصيرت خود را از  ءهنگام سخن گفتن به جوانان در باره      
ا آنوقت   امراهللا که حضرت ولىّ  شان را   ت داد و ميگفت      اي شان مي ود، ن ارت نکرده ب دى    : "زی حضرت شوقى افن

ه          رنج و غم انبياء را آموخته      ا قياف شان است اّم ادابى در سرشت شاپ     قراى مو  اند با آنکه ش ن بي د هل  و جّدى دارن
Helen Bishop      ه اده ب ا را پي ود سراسر دني د    پي  یک بار موجب تبّسم هيکل مبارک شد و حاضر ب ا بتوان د ت مای

هاى جوان آن حضرت   شانه شناسند و بر   هيکل مبارک غم و غصه را خوب مى       . بيند  تبّسم دیگرى از ایشان را به     
  .است سنگين این امر قرار گرفته بار

تفاده                د معلومات و مجامع دیگر اس دروتى از فرصتهاى زیادى براى صحبت در مدارس بهائى، کالسهاى تزئي
ن باعث   ود و ای ه  مينم اده او در نطق و خطاب وق الع ر ف اطق فصيحى شد . شد تبَح ى ن دریج دوروت ه . بت ه گفت ب

د              ان ناميدن ا شنوندگان را         . بسيارى، حضرت شوقى افندى او را بزرگترین ناطق بهائى آن زم او در سراسر دني
. انگيخت  را برمى فهميدند عشق به امر        آنها که زبان او را نمى      مسحور سخنان خود مينمود و در وجودشان حّتى�       

وز در آن       .  دروتى را تهدید ميکرد    قَيت یک مانع نادیده موف    یول وهلن       Halyconمانعى که هن رم ل ستانهاى گ  تاب
  .شناخته نشده بود

اتى گفت            ء لوهلن یک بار دوروتى در باره      ءدر مدرسه  رى شد، بيان ارى  .  اینکه چگونه ميتوان سخنران بهت آنام
د   ونز هانول سه حضور داشت، سخنان دوروتى را یادداشت        Annamarie Kunz Honnoldک ه در آن جل  ک

  .نمود، که در اینجا نقل ميشود

نج شش      . قبل از نطق باید منبعى از اّطالعات زیاد ذخيره کرد تا براى سخنرانى بتوان از آن استفاده نمود                  د پ بای
سيم شود     یب اصل  صحبت باید به مطال    . آورى کرد   برابر آنچه واقعًا مورد لزوم است ، مطلب جمع         .  و فرعى تق

براى توضيح نظر خود ميتوان داستانهائى      . نطق خوب باید یک موضوع مشّخص و معينى را تا پایان دنبال کند            
د            . تر سازد    را مشخص  یرا نقل کرد که موضوع اصل      د آن تکرار نکني راى تأکي در وقت   . هيچ مطلبى را مگر ب

يد      ل   . صحبت نگران فصاحت کالم نباش دا توّک ه خ د     ب ه شما را مساعدت نمای د ک ّم است   .  کني . اوج سخنرانى مه
ورد نظر را ثابت کر           د وقتى مطلب م شينيد         دی د و بن ان دهي را پای ه .  آن سانى نطق را فراموش           ءجنب  عاطفى و ان

  ."آنرا با روح و سرزنده عرضه دهيد. نگذارید صحبت شما ارائه مطالبى سرد و بيروح باشد. نکنيد

ام ک  ى در ضمن انج اره دوروت ه، در ب اى خان ود و    ءاره خنرانى از او ش س از س ود پ ن ب ه ممک شهائى ک  پرس
شيد    به آنها دهد، مى    بایست  مىجوابهائى که    ده                . اندی ا حال پرسش کنن ه متناسب ب د پاسخ ک راى هر پرسش چن ب

د سؤال               ه کن ه ميخواست جلب توّج ه     یباشد پيدا ميکرد زیرا گاه شخصى ک اًً عالق ا کسى واقع ود و ی ه   م  مينم د ب ن
ه سؤال ميکر                  او، ک ًا کنجک ا اگر شخص پرخاشجو و احيان ود و ی  دوروتى ميخواست   ددانستن جواب سؤالش ب

راض                    . براى هر مورد جواب مناسبى داشته باشد           ورد اعت ه جوابش م ود ميکرد ک ين وانم زد خود چن آنوقت ن
  .اى دیگرى قانع کننده باشدپرسش کننده قرار گرفته و آنقدر جوابها را اصالح ميکرد تا در حّد امکان بر

ورد نظر   ءدر اوائل که دوروتى در مجامع عمومى به سخنرانى پرداخته بود، پس از تحقيق در باره               موضوع م
 ء همهءو پس از مطالعه. نوشت آنوقت رئوس مطالب را بيرون ميکشيد و یادداشت ميکرد        تمام نطق خود را مى    

ان         ءدهآنها رئوس مطالب را خالصه مينمود و نکات عم       ه جری ه دوروتى ب ن مرحل را استخراج ميکرد در ای  آن
ه یادداشت               ه ب ّداقل مراجع ا ح رد و ميتوانست ب ى ميب د      فکرى خود در طى نطق پ راد نمای ا، نطق خود را ای . ه

رایش     .  زیاد به یادداشت اثر نطق از بين ميرود      ءدوروتى عقيده داشت که با مراجعه      هنگاميکه رئوس مطالب ب
رین ميکرد      آنها را دنبال کند، آنوقت در برابرلته بود که ميتوانست به سهوآنقدر آشنا شد  آئينه، نطق خود را تم

   .که بياموزد در وقت سخن گفتن قيافه و حالت نامناسب به خود نگيرد

ر     Doris Mckayدوریس مک کى د ب ام نطق ميتوان  دوست صميمى دوروتى یک بار از او پرسيد چگونه هنگ
د              " :داد   باشد و دوروتى جواب    اعصاب خود مسّلط   نم بع ه ميک ابتدا به شخصى که در صورتش واکنش ميبينم توّج

ر طرف صحبت است عصبى          . افراد را تک تک و نه بصورت یک گروه نگاه ميکنم          ا یک نف سان ب وقتيکه ان
ن  . يکرد موقعّيتى دوروتى نطق خود را با تالوت مناجات با صداى بلند آغاز م  جا و در هر   در هر  ".نميشود و ای

ان نطق لحظه         . حفظ نمود   روش را تا پایان عمر     اه در مي د      اى طوالنى چشمانش را مى         حّتى گ ا کن ه دع . بست ک
ن مناجات را                     ه ای ز خطاب ه سوى مي تن ب ل از رف ات قب ازل شده       اغلب اوق اءاهللا ن م حضرت به ه از قل  تالوت   آ

  :مينمود

را از              پاك و مقدسي اي پروردگار من، تويي آه هدايت نمودي            اه فرمودي م مرا به سوي مشرق ظهورت و آگ
ار           . طريق اسمت  را از آث ان م ه بي از تو مي طلبم به حق اشراقات انوار فضل وبخششت و امواج  بحرَآَرمت آ



دري برآنچه  اراده    .قلم اعاليت ُملَهم فرمايي آه شايد جذب نمايد حقايق جميع موجودات را        و مقت به درستيكه ت
  )مضمون مناجات مبارك.(  وتوانا زفرمايي وتويي عزي

بازگشت آامل سالمتي   . گسترش مي يافت بين قریب دوهزار نفر از بهائيان آمریکا         ١٩٣٦شهرت دوروتى در    
ود    اد نم س را در او ايج ه نف اد ب ساس اعتم دمت، اح بيل خ اموريتش در س ه و م ام وظيف ز انج  .اش و ني

يش            اى است و ر      فرد برگزیده   او گفته بود که    بيچر  مادر ن پ ون ای ه نظر       وزى مبّلغ بزرگى خواهد شد و اکن ى ب بين
  .پذیر ميآمد امکان

ود،                           در   ده ب ائق آم د ف يم و تردی ر ب ه ب دى    خطر   این مبارزه روحانى او به سهولت پيروز نشده بود اّما اکنون ک جدی
  .او را تهدید ميکرد صدا، و سر بى

ه ميفرما ن مضمون است ک ه ای انى ب دالبهاء بي داز حضرت عب ر " :ین ا شخصى را ه ام  ج ه تم د ک مالحظه ميکني
ه عون و     تنها مقصود و توّجهش معطوف به امراهللا است و      د ک ين بداني عنایت الهى    منظورش تنفيذ کلمة اهللا، به یق

ان باشد        صبحگاهى در او را مؤّید ميفرماید تا همچون ستاره   د درخشان و تاب ا اب ا اگر    .آسمان فيوضات الهى ت اّم
ع مساعى او باطل،              اى ح   ذّره د جمي شان ده أس و                ّب نفس و انانّيت ن ه ی ا آخر عمر ب دوم و ت ان   وجودش مع حرم

  ٢."مبتال خواهد شد

الهاى  ين س وهلن ب ا ١٩٣١در ل رد  ١٩٣٦ ت ر رسمى شرکت ميک اى غي ا بحثه دریس و ی راى ت ه او ب ش تهم ک
دگ    .  اهللا بودءصرف تنفيذ کلمه   زایش شرکت کنن ّل و اف ًا   اناکنون با تغيير مح ه    ، تقریب ود آ ان آن ب ع  "  امك جمي
  .شود" مساعي او باطل 

ان کالسهاى مدرسه         ١٩٣٦در تابستان سال      ه              ء پس از پای دریس ب ار جهت ت راى نخستين ب وهلن، دوروتى ب   ل
ائي    رین ایکر  مدرسه به ه        Green Acreگ شدند ک رد او مجتمع مي سه حاضرین گ ام هر جل  رفت پس از اتم

ره            سؤاالتى مطرح کنند و      ه از چه ه ک ين و فرزان ان     یا آنکه فقط به این خانم خوش پوش و مت ت تاب ور محّب اش ن
ر حاضرین مى              . بود، نزدیک شوند   تش را ب ا ستایش         براستى هنگام سخن گفتن، دوروتى پرتو محّب شاند و آنه اف

نست که کالسهایش ميدا .ها را در وجودش جذب ميکرد    را نثار او ميکردند و دوروتى ناخودآگاه، این ستایش          خود
زار شده     ام داده           به خوبى برگ ود انج دیر و تحسين ب سته تق ه شای ار ارزشمندى ک ى  . است  است و سرانجام ک وقت

ال تعارات ع ارات و اس نوندگان از اش رد و از ق یش ار ميب ه ک ود ب ه در نطق خ د، درت ک د ميکردن انش تمجي  بي
ه                   شى ک رام و ستای ود و از احت شّکر مينم ا ت ود          دوروتى از آنه ند ب د خرس شان ميدادن ه او ن خوشحال از اینکه     . ب

  .لياقت و ارزشى دارد

د و             سه و تمجي رانس را ترک               در آخرین روز، حاضرین پس از پایان جل دریج سالن کنف ه ت تعریف از نطق او ب
ائى در آمریک       یکى از برجسته   ٨گفتند در آن هفته دوروتى متوّجه شده بود که لوئى گرگورى           ا ترین سخنرانان به

ود، در وقت سخنرانى او در عقب اطاق مى                   ار سالن                  که شغلش وکالت ب سه از در کن ان جل ستد و پس از پای ای
دوروتى چنين وانمود که مشغول تنظيم      . اّما آنروز لوئى گرگورى در سالن ماند و به سوى او آمد           . خارج ميشود 

ا       ه ن ود ک شغول نم ود را م ود خ ز ب ه روى مي ذهائى ک ا کاغ ت و ب ازد  راحتىاوراق اس ان س وئى . اش را پنه ل
ت د و گف يش آم ورى پ ى، دوره: گرگ ودءدوروت وبى ب سيار خ د و .  ب ه خوشحال ش ن جمل نيدن ای ى از ش دوروت

ود ر ب رایش جالب ت سمت از آن دوره ب دام ق د ک ابراین . خواست بدان د بن سندى باش اید خودپ رد ش ا احساس ک اّم
ه داد    . کوشيد افکارش را براى جواب مناسبى متمرکز کند       وئى ادام تن کالمى، ل م     و"_ اّما قبل از گف خود شما ه

نيده    اشتباه شنيده یا الاقل اميدوار بود     دوروتى یقين کرد  " همين فکر را کردید اینطور نيست؟      تباه ش ه اش است و    ک
اد   : "شنيد و جواب " ببخشيد؟ منظورتان چيست؟    "پرسيد ه ی يد لحظه       ب ن دوروت            داشته باش د ای ه فکر ميکني ى اى ک

  ".بيکر است این که کارها را انجام ميدهد، همان لحظه پایان خدمت شما به حضرت بهاءاهللا است

ه       دوروتى یکه خورد و وحشت     ن کلمات      زده، متحّير بود چگونه ممکن است این شخص آنجا بایستد و ب آرامى ای
د را ار . ادا نمای ت انک ه     خواس رده و ب تباه ک ه اش د ک ه او بگوی د و ب ود بق   کن ه   خ ن جمل ه وى در اداى ای د ک بوالن

سابق محفل  نگاهش اقتدارى که از عضو در :نگریست اى پنهانى داشته اّما گرگورى همچنان آرام او را مى  انگيزه
ود  ار داشت نب ا انتظ ى آمریک ى مّل ه حّت يهءدر آن چهره  و ن ات و دانش    س ه معلوم اهر ب رى از تظ رده آرام، اث چ

ل دوروتى احساس رضایت     .  اّما گفته او حقيقت داشت افاتمام پاراگر  .بيشترى ميدید  وده    یک لحظه قب دى نم من

                                                 
 ِگيل �رفت وحدت نژادى در آمریکا نوشته او تحت عنوان ، لوئيس گریگورى و پيش�به زندگينامه  ٨

  . مطبوعات آمریکا چاپ شد مراجعه فرمائيد� توسط موّسسه١٩٨٢موریسون که در 



ام د                         . بود ًا خدمتى انج ه واقع ا از اینجهت ک ود ی وئى . است  ادهآیا این احساس ناشى از ارضاء نفس ب گرگورى   ل
ارز و آ                      ان ب ود   تبّسمى نمود و دوروتى شرمسار از آنکه نه تنها ارضاء نفس در او وجود داشت بلکه چن شکار ب

ود                   _ که دیگران    يش در برابرشان احساس افتخار و سربلندى مينم ه آن شده     _همانها که فقط چند لحظه پ متوّج
  .بودند

دترى داد        آنگاه شرمندگى جاى خود را به      ا                    . احساس ب ن موضوع شده ی ه ای ه دیگران متوّج اوت داشت ک چه تف
  .این موضوع حقيقت داشت وحشتش این بود که. نشده باشند

سموت           ه پورت رین ایکر ب وئى گرگورى و سخنان او       Portsmouthدر حين رانندگى از گ ه ل وز ب  دوروتى هن
ابود                          نيروئى که از  . فکر ميکرد  ر گرگورى ن ود در یک آن در براب رده ب سه احساس ک تحسين حاضرین در جل

ه   . بود    شده ه گفت ه ضعف و ن             ءب اهى ب د و آگ ه خداون ل ب درت، در توّک ى ق ع حقيق ه     او منب اچيزى شخص است ک
دوروتى کوشيده بود که آئينه دل را پاک و مطّهر         .  بر قدرتش ميافزاید   بارغرور آدمى را خنثى ميسازد و هزار        
دک شبهه      Maineسازد و اکنون در اتومبيلش در ایالت          دون ان ه                   ب ود ک ه درخشش وجود او نب ه شد ک اى متوّج

رده      . نعکاس پرتو تعاليم الهى بودبودند بلکه ا      احّباء در گرین ایکر مشاهده نموده      ور روى ک ع ن ه آن منب ط ب او فق
د مگر               . بود نه آنکه خود آنرا بوجود آورده باشد        راد نکن ن پس دیگر نطقى ای ه از ای در همانجا تصميم گرفت ک

از دارد                 تن ب انش را از گف د و زب د او را گنگ کن د خداون ه اگر از خود کالمى گوی د ک دا بخواه  .آنکه قبًال از خ
ال       بينى که بر انسان هجوم ميآورند تا لحظه         تواضع و افتادگى برخالف افکار پوچ خود بزرگ        وده و خ  یهاى بيه

د   کنند خود بخود بوجود نمى       پر یهاى پوشال   را با وسوسه   وئى . آی راى بدست آوردن آن      .  گرگورى حق داشت      ل ب
  .باید کوشيد بر غرور و خودبينى غلبه کرد

ده                         اّما تنها کالم لوئى گرگ     را نادی ود آن را ممکن ب ذیب نفس را برانگيخت زی ى شوق ته ورى نبود که در دوروت
ى   ى ب رد و مالمت ورد محسوب دارد   گي سلمًا از    . م ه م انى او ک ار و مالیمت و مهرب ا طرز رفت ات خود   اّم تجربّي

ه      . آموخته بود در دوروتى اثر گذاشت      ن احساس خودبينى را           طرز گفتار لوئى نشان ميداد ک وده و    او ای درک نم
دیون اراده    : "گریگورى یکبار به یکى از دوستانش نوشت       .هر روز با آن مبارزه ميکند      ت من م ميدانم که موّفقّي

ت درت حضرت عبدالبهاس ه ذّره  . و ق نم ک وش ک ذارد فرام واهم مگ ر روز از آن حضرت ميخ اچيز در  ه اى ن
  ٣".ميسازد پذیر دگانى را امکانتنها مغناطيس محّبت به حضرت عبدالبهاست که زن. آستانش هستم

حدود  . در اواخر آن تابستان مارثاروت مبَلغ بزرگ بهائى براى سه روز به گرین ایکر آمد اَما دروتى رفته بود            
ورک          وا نيوی ار یکدیگر را در جن ين و آخرین ب راى اَول اروت ب ى و مارث  Geneva Newچند ماهى بعد دروت

Yorkدوریس مک کى . مالقات کردندDoris Mckayهر : " بعدًا براى یکى از دوستانش اینطور تعریف کرد
وى و      . دوى آنها سر ميز صبحانه نشسته بودند  ان ق ا آن ایم اروت ب دروتى با درخشش و نورانَيت خاص و مارث

شدنى    فوق العادهتالقى این دو کوکب رخشان تجربه اى      مشاهدهمتين یکدیگر را مالقات کردند و        و فراموش ن
  ."بود

َداکثر                          دروت د ح ى بتوان ه دروت ود ک ن تواضع الزم ب ود و ای ار مينم ى در مقابل مارثاروت بسيار متواضعانه رفت
ه از      . استفاده را از حضور مارثاروت فناناپذیر ببرد       دروتى هميشه ميگفت لوئى گرى گورى به او کمک کرد ک

ه ا                ه ب ود ک ين کسى ب ادر بيچر اَول اره را     هدف خود منحرف نشود اَما مادربزرگش م ه نفس اَم و آموخت چگون
شعاع چون به آفتاب رسد : "... در لوحى که به افتخار مادر بيچر نازل شد حضرت عبدالبهاء ميفرمایند    . بشناسد

ا                          سان ت محو و فنا گردد و قطره چون به دریا رسد ناپدید شود عاشق صادق چون به معشوق رسد معدوم شود ان
د    به مقام فدا قدم ننهد از هر موهبتى   وه نمای ..."  محروم گردد و مقام فدا مقام فنا و نيستى است تا هستى الهى جل

  ٣٢ شماره ٧٤منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء ص 

اعى چه        در طي آن هفته در گرين ايكر، دوروتي با      ام اجتم ه صرفنظر از مق ود ک نفوس عاليقدرى همکارى نم
  .چيز آرزومند خدمت به عالم بشریت بودند ز هرنامدار و چه گمنام، فارغ از خودخواهى، بيش ا



  فصل سيزدهم
  

راى               اگر دوروتى گرین ایکر را ترک کرده بود بى         ه شود راهى طوالنى ب اي آنکه متوّج يش دارد     فن نفس در پ
وع و           . قدمى در راه این وظيفه مهّم و ضرورى برداشته نميشد          دى مطب آبهاى گرم و راحت خودپسندى مّدت مدی

زه      توانست حرارت هر عشقى را که         امتحاناتى در پيش راه دوروتى بود که مى       . ماند دلپذیر نمى  ر انگي ه ب اي   آ
  .سرد نماید،پاك وخالص  بنا نشده بود

ى       عالوه بر وظائف خدمت در لجنه      ه (هاى مّل ه         ءمدرسه  ءلجن اى مرکزى و لجن ستانه ایالته ژادى    ء تاب )  وحدت ن
ىّ      . ر الیما بود امر دء جامعهیگاه اصل دوروتى هنوز تکيه  سوبين حضرت ول ان از من امراهللا   آن سال روحى افن

یک روز ضمن صحبت، روحى گفت       .  بيکر شد  ءچند روز در آن شهر ميهمان خانواده        سفرى به آمریکا کرد و    
ه   هر   " :هاى امرى دوروتى بسيار سنگين است و دوروتى جواب داد            که در نظر او فّعاليت     ه یک اسب     جامع اى ب

امّّا خانم بيکرحضرت بهاءاهللا اسب نزار و نحيف          " .:و بيدرنگ روحى افنان اظهار داشت     ." اج دارد بارکش احتي 
  ."خواهند نمى

آميزش ميتوانست در دوروتى این احساس را بوجود آورد           روحى با تظاهر به مهربانى و ارائه پيشنهادات خدعه        
نهند و اگر رخصت      ر که باید زحماتش را ارج نمى       و مّلى امر آنطو    یکه بيش از اندازه کار ميکند و جوامع مّحل        

 او را مغرور سازد شاید اظهارات روحى عمومىهاى حاصله از مدارس تابستانه و جلسات    داده بود که موّفقّيت   
ساخت  شتعل مي ودبينى را در او م ده خ اموش ش ان آتش خ ستگى  . افن ت و شای شاء لياق ود را من ود خ ر وج و اگ

تياق از خودگذشتگى در وجودش         . هاى اطرافيان قرار گيرد     ر معرض دسيسه  ميدانست امکان داشت که د     اّما اش
  . آنرا تغيير دهدتوانست مىبرانگيخته شده بود و هيچ چيز ن

ى                 در راد ب اید اف اره      شهر الیما طى سال گذشته مغرضين و ش الع، در ب اروائى          ءاّط ارات ن  امر و دوروتى اظه
ت ن          ن موضوع عمومّي ود             کرده بودند اّما ای شده ب شر ن ا منت ه ج ان در سال          .داشت و در هم ا ناگه  سيل   ١٩٣٧اّم

ه  تهمت و افترا که عامل آن چند تن از روحانّيون شهر الیما بودند از باشگاه      سایگان جارى شد     ها، خان ا و هم . ه
ذّکر داده                       سا ت  در یک روز یکشنبه از سه کليساى آن شهر کوچک امر مورد حمله قرار گرفت و به اعضاى کلي

ار       ستى از ک ائى بای دان به ه کارمن د ک د نمودن ى تهدی د حّت راز کنن ان احت د و از آن ان دورى جوین ه از بهائي شد ک
  .اخراج شوند

 که به امر مبارک اقبال Charlene Warner شهر الیما به نام شارلين وارنر ءرووزى یکى از بانوان برجسته
ا  ." فقط مسيحيان نادان ممکن است بهائى شوند : "فته بود با کشيشى مواجه شد که بر باالى منبر گ  .نموده بود  اّم

سا مى       : "آنروز کشيش مزبور محرمانه به او گفت  ا را از کلي راد م رین اف انم بيکر بهت د  خ اه   " ربای و شارلين نگ
ه معصومانه ار داشت ک رده و اظه ه او ک اب: "اى ب ان  ! عاليجن ما هم راد ش رین اف ه بهت ن است ک ان ای منظورت
  ؟"ادان هستندمسيحيان ن

الخورده ار س ه آموزگ ه ب د ک ذّکر داده ش رد ت رکت ميک رى ش سات ام ه در جل وق  اى ک ود حق ائى ش ر به اگ
ا در                     به. اش را قطع خواهند کرد      بازنشستگى د ت ا آم ه الیم اطقى از شيکاگو ب سا ن اره   دعوت کلي ه  موضوعى   ءب  ک

ستانها د  نظر   "موضوع صحبت    . آن شهر جنجال به پا کرده بود صحبت کند          در ائى         رپروت اليم دیانت به ال تع  قب
د نکرد و از        ناطق مزبور در نطق خود نه تنها اشاره       ." بود اى به روحانّيون ممتاز پروتستان که بهائى شده بودن

د و از       راز کنن ان احت ه از بهائي تعاليم امر سخنى نگفت و حقيقتى را بيان ننمود، بلکه به شنوندگان اخطار کرد ک
ده او  حتمال که به ایولاین دیانت مجه    قوى قسمت اعظم آن بر مبناى تصّوف بنا شده دورى جویند، چون به عقي

  .شناخت مسلمًا بد بود و اّال از آن با خبر بود دیانتى را که نمى

کشيش دیگرى از باالى منبر با سماجت ميگفت که عّلت بهائى شدن مردم افسون هيپنوتيزم دوروتى است و او                     
و  ّتهم مينم ه از زیرا م ائىد ک ردن    ب راه ک راى گم ود ب ت خ وش و فراس ام" و ه د " اغن تفاده ميکن ى . او اس وقت

ن اّتهامات      تصّور ميکردم که به وارستگى رسيده : "لو گفت دوروتى این اظهارات را شنيد، به مرى     ر ای ا اث ام اّم
ج و      و واکنشى که در من ایجاد ميکند نشان ميدهد که هنوز منقطع نشده             ه ا ان  ام و رن واه   حساس دوهى ک ایم گ  مينم

اثير او              ." این است که هنوز از قيد نفس آزاد نيستم         رو و ت راد، ني ه اف ناراحتي عميق دوروتي به اين دليل بود آ
ه                 راي تهمت زدن ب ام او ب بهم ، از ن ه اي م ه گون ذا ب اءاهللا ول را از خودش بدانند ونه نيرو وتاثير حضرت به

  . استفاده آنندامر مبارك و خدشه دار نمودن آن



د  ر بودن شنج ضّد ام يط مت ن مح ى دور از ای دان دوروت ات فرزن شتر اوق ال . بي وئيز در س ه مدرسه١٩٣٧ل  ء ب
ورد ه ردف ل پس از طى .  در ایالت تگزاس رفتEl pasoپاسو   ِال شهر  درRadford دختران ستان سال قب زم

ا                 ى ب ود، دوروت رده ب وئال     دورانى سخت که لوئيز را فرسوده و عصبى ک ه ل دا ک ه فلوری  Luella ماشين او را ب
ادر ( ى م ا اقامت  )دوروت ود    در آنج ده ب ا او گذران ستان را ب ام زم وئيز ای رده و ل ه  . داشت ب سر فرانک ک راد پ کن

رم و خشک                 ءرشته ه آب و هواى گ ه تگزاس ک وئيز ب ه ل ود ک رده ب شنهاد ک ود پي  پزشکى را به پایان رسانيده ب
ل      .  سل مبتال شودرىالّریه یا بيما داشت که در آینده به ذاتداشت برود و گرنه امکان   ى بي سر دوروت د پ سال بع

سل    Bill Bakerبيکر   ادمى نظامى َک ه آک سى     درCastle Heightهایت    ب ت   Tennesseایالت تن  رفت و عّل
ل ود  یاص اء ب ضييقات احّب ه ت وط ب ا مرب رک الیم شارها بودن  .  ت ن ف ل ای ه تحّم ادر ب ى و فرانک ق ا دوروت د اّم
  .خواستند فرزندان نوجوانشان در  معرض آن قرار گيرند نمى

ا آن دو                       اى الیم ى، در نظر احّب ه فرانک و دوروت ذهبى علي اد        به رغم حمالت م ا اعتم ، زوجى آرام، مّتحد و ب
ائي شد    Elsie Austinآستين  ِالسى   کامل بودند دا به ه بع سد  جواني آ انواده    از: " مينوی ه خ ا ک گز   بيکر هر ءآنج

ا    ستيم ت ا نميدان ک از م تند، هيچي ار نميداش ود را اظه شکالت خ ا و م صادى و    گرفتاریه شار اقت ر ف ّد زی ه ح چ
  ."مخالفتهاى مردم هرگز آنها را مرعوب نکرد. اند و به خاطر ایمانشان تحّمل ميکنند اجتماعى قرار گرفته

ارت در     اى نوشت و از حضر   دوروتى بار دیگر عریضه    ١٩٣٧اواسط ماه مارچ      در ّى امراهللا تقاضاى زی ت ول
ا و شهرهاى کوچک و دهات                     اى الیم راى احّب پائيز آن سال را نمود و ضمنًا از هيکل مبارک استدعا کرد که ب

 روحانّيون بوجود آمده، موّفق به تبليغ  تحريكاطراف آن دعا فرمایند تا آنها بتوانند در محيط متشنجى که در اثر            
انم مرى ماکسول                   سّوم اپریل، یک   . امر شوند  ا خ دى ب ران شوقى افن اه پس از اقت ن      ٩ م ارک ای شى هيکل مب  من

  :جواب را ارسال داشتند

ر " انم بيک ز، خ ه عزی تءنام ه از     محّب ارى را ک ما و اخب ز ش ل و       آمي د واص تاده بودی رى فرس ز ام مراک
دن     آن نقاط محظوظ و     امراهللا از بشارات امرى و پيشرفت تبليغ در         ولّى  حضرت داوم شما      د و مسرور ش و  خدمات م

ّدر است    است و   شما حقيقتًا تاریخىتاقداما. چنين شایستگى انجام ميدهيد، تقدیر ميکنند   همکاران شما را که با     مق
ًا از شما راضي هستند               .که اکنون نميتوان درک نمود      آورد  آینده چنان ثمراتى به بار      که در  اءاهللا يقين  حضرت به

راوان   وبه خاطر اشتياق و استعداد   وفداآاري مثال زدني شما در سبيل اعالء وانتشار آلمه اش ،شما را اجر ف
  .خواهند فرمودعنايت 

ال     حضرت ولي امراهللا   رد و از آستان جم  مایلند به شما اطمينان دهند که در اعتاب مقّدسه برایتان دعا خواهند ک
هزاران بار بر لياقت و   ترى نائل شوید و    عظيمقدم رجا دارند شما را مؤّید فرماید که در سالهاى آینده به خدمات              

شما اطمينان دهند که در وقت  همچنين مایلند به. استعداد شما افزوده شود تا حقيقت پيام الهى را به ثبوت رسانيد           
ا                              دعا شما  د ت دایت نمای ا را تقویت و ه دات الهى آنه د تأیي ا مينماین و یکایک احّباى الیما را مورد نظر داشته رج

  .نموده و حمالت آنها را خنثى سازند  شوند در مقابل مخالفت معاندین امر، استقامتقادر

ده صميمانه           McCormickکورميک    َمک    خانم  مبارک زیارت شما و     طرف هيکل   از    مجددًا    خاتمه  در را در پائيز آین
ارت موجب روح و          اميد. ميگویم  آمد  خوش ن زی ه ای شترى ب       است ک درت بي ا     ریحان شما شود ق ا ب ه شما بخشد ت

   فرزندان آقاى بيکر و و با تحّيات صميمانه به شما  .هاى بيشتر به تبليغ امر پردازید تر وانگيزه الهامات تازه

  رّبانى_ ح 

  :و حضرت ولّى امراهللا اضافه فرموده بودند

                                                 
خانم مرى ماکسول دختر خانم مى ماکسول و جناب ویليام سادرلند ماکسول ميباشند که نام روحّيه و لقب  ٩
 به اسفار تبليغى متعددى مبادرت نمودند و به سالها منشى مبارک بودند و . البهاء به ایشان اعطا شد�امه

 تا ١٩٥٢ایشان از سال  .ردنداز حضرت ولّى امراهللا و مرکز جهانى در مؤتمرات عدیده شرکت ک نمایندگى
عالوه بر مسئوليتهاى بسيار، مؤّلف چند کتاب از جمله زندگى  . بهائى بودندی عضو شوراى بين الملل١٩٦١
 عمر خود را وقف �همه آن است که ایشان   اینها نشانگر�يباشند، که همه حضرت ولّى امراهللا م�نامه

تلگرافى چنين   حضرت شوقى افندى دراکسول،صعود پدرشان جناب م پس از .خدمات امرى نمودند
  ٦٥٧ ص ١٢عالم بهائى جلد ) مضمون."(گيرد مى  ممتاز ایشان قرار�رداى ایادى امر بر دوش صبّيه " :فرمودند



ار تقدیر وفير است و  اید سزاو آمد گویم خدماتى که انجام داده ارجمند، مایلم شخصًا به شما خوش  و  همکار عزیز "
  شوقى_ برادر سپاسگزار و حقيقى شما " مسرور باشيد و استقامت کنيد. مطمئن باشيد. شود هرگز فراموش نمى

ه آرزوى     حمایت هيکل مبارک از خدمات دوروتى     و  تقدیر ، موجب تشویق فراوان او شد و فکر اینکه سرانجام ب
د ا   د ش ل خواه ود نائ دس ب ارت ارض اق ه زی رینش ک ود دی ادى نم رور و ش رق س انبخش . و را غ د ج نوی

روزهاى گرم تابستان سپرى ميشد و او را نزدیکتر به          . قابل تحّمل مينمود      اندوه مخالفت معاندین را     و  درد  زیارت،
ود ا در .حصول آرزویش مينم زل   اّم ارتش را متزل د زی انّيون امي دید روح زون و ش اه آگوست مخالفت روزاف م

ا را           خانه حتى در ها و  اشگاهدر کليساها، ب  . ساخت ى آنه الها دوروت ه س سانى ک نا، ک ه و چه آش ها، مردم چه بيگان
رآورده             ميشناخت ه تحریم ف شویق ب زول         یکدیگر را ت انواده        Plezolهاى شرکت پلي ه خ ق ب ه متعّل ود     ء ک  بيکر ب
يم حضرت بهاءاهللا را زائل کنند به معاندان و مخالفان به اميد آنکه با حمله به احّباء ميتوانند قدرت تعال. مينمودند

  .تحریک مردم پرداخته بودند

پار : " اینطور به خاطر مى آوردAllie Monroe Diehl مونرو دایل یال ه حسابدار   Floyd Spahrفلوید س  ک
ه  زون در ده انوائى پل زول را در ١٩٣٠ن اى پل ز نانه انوائى رن اى ن اى کاميونه ده ه ه رانن ت ک ود ميگف  ب

ه                   فروشگاهها تکَ  د ک ان ميکردن ه تَکه ميکردند و روى زمين مى ریختند و یا پشت نانهاى نانوائى هاى دیگر پنه
اتى  ... فروش نرود و یا پالستيک هاى حاوى نان را پاره ميکردند          و همينطور در آن دوران آزار و اذَیت مفتری

ا ه خ ا اینک ان است و ی ازى آلم دار حزب ن ه فرانک بيکر طرف دهان ميگشت ک ان ب ست ده نواده بيکر کوموني
  .هستند

ونى      احّباى الیما مانند پيروان سایر ادیان چه در ادوار     ران   ،گذشته و چه در عصر کن ا اي ه ت ورد    از رم گرفت م
ّوث   آنها  مساعى  . خود را مشروع ميدانستند    ء کسانى قرار گرفته بودند که به یقين رفتار ستمکارانه         ءحمله جهت مل

 شرکت نانوائى .موثر واقع گشت مادي نه از جنبه رواني بلكه از نظر کار آنها  وکردن نام بيکر و تحریم کسب  
يله    Plezol پليزول  ساد و      ءکه با همّت و پشتکار فرانک تًاسيس شده و وس ود کارش ک انواده ب رار معاش خ   ام
  . دچار شدی به مضيقه مالخانواده

ال  شویش و نگران   ١٩٣٧در س ت و ت ان دوران آزار و اذَی ل      و در هم ضوَیت محف ه ع ى ب ا، دروت ى در الیم
ه طور                      . روحانى مَلى بهائيان امریکا و کانادا انتخاب شد        ود و ب ن انتخاب شوکه شده ب امًال از ای ى ک ه دروت البَت

ه         ه ب ارت محرمانه با رفتارى خردمندان ود      مارگ ه ب ونز گفت دگى من              !عجب : "ک ه در زن تم ک هرگز انتظار نداش
  .چنين چيزى اَتفاق بيفتد

ه                        در ى را ک ل مّل سات محف ه جل سافرت ب م مخارج م د ه ه بتوان  این شرائط و اوضاع دوروتى اطمينان نداشت ک
ار   . مخارج زیارت به ارض اقدس برآیدءاخيرًا به عضوّیت آن انتخاب شده بود تأمين کند و هم بتواند از عهده       ب

ىّ    ا   عریضه . امراهللا شد   دیگر جهت راهنمائى متوّسل به حضرت ول ه ت در .  نوشت ١٩٣٧ آگوست  ١٣ریخ اى ب
ارت رود و                     یاین نامه اوضاع مال    ه زی ه ب د ک ارک صالح ميدانن ا هيکل مب ه آی يد ک  خانواده را شرح داد و پرس

ود   موقتًا از صندوق محفل مّلى جهت سفرهاى تبليغى و ادارى استفاده کند؟    ا آنکه   _ که خود در این باره مرّدد ب ی
  : چنين بود١٩٣٧ سپتامبر ١٧ خاب واصله به تاریجو. زیارتش را به تعویق اندازد

ه     آگوست شما را مالحظه نموده     ١٣ مورخه   ءامراهللا نامه   خانم بيکر عزیز، حضرت ولىّ    " اند بسيار متًاّسفند که ب
د   جناب بيکر، زیارت ارض اقدس که منتها آرزوى شماست به تأخير مى یعّلت مشکالت مال   ارک   . افت هيکل مب

شار ک  ه ف د ک ت      ار ومّطلعن ر و فعالّي صلحت ام ت م ه جه ان است ک د چن ده داری ر عه ه ب ائفى ک ى  وظ اى مّل ه
د             مى اب مقّدسه است، صرفنظر کني ارت اعت ه زی وط ب ى من حضرت  . بایستى فعًال از آرزوهاى شخصى که حّت

د و        وسيله  ولّى امراهللا اميدوارند در آینده بتوانيد فرصت و        واهب روحانى   از م اى براى تحّقق آرزوهاى خود بيابي
  .و الهامات فّياض در جوار اعتاب مقّدسه مستفيض شوید

شه                       ق نق  ءضمنًا از شما ميخواهند که قواى خود را متمرکز به کارهاى امرى آمریکا کنيد و سهم بزرگى در تحَق
يد           ا داشته باش ى آمریک ل مّل اله محف سئولّيت  وظائف و . هفت س ى         م أت مّل ه عضوّیت آن هي رًا ب ه اخي  هاى شما ک

ّد امکان وظائف            امبنابراین با عزمى راسخ قي       . اید، بس خطير و مهّم است       انتخاب شده  ا ح ه ت يد ک د و بکوش  کني
د و  . مؤّثر انجام دهيد   خود را به نحو کامل و      حضرت ولّى امراهللا صميمانه براى توفيق مجهودات شما دعا ميکنن

  رّبانى_ ح. ارادتمند شما." جناب بيکر ابالغ دارممایلند که تحّيات قلبى و الطاف صميمانه ایشانرا به شما و 

  :و حضرت ولّى امراهللا اضافه نموده بودند



تصميم . است  دیرینه شما شدهآرزوينهایت متأّسفم که مشکالت اخير مانع از تحّقق  بى. همکار عزیز و ارجمند"
ه     . شما عاقالنه است   وهبتى ک ارت ارض اقدس     دعا ميکنم که بواسطه خدمات تبليغى و ادارى از م ا زی  مالزم ب

ائى گرامى است، در       ازبه شما اطمينان ميدهم که زیارت شما را    . ، نصيب برید    است  اماکنى که در قلب هر به
  شوقى_ برادر حقيقى شما ." آمد گویم وقت مقتضى صميمانه خوش

اى به     در نامه  ١٩٣٨چ  هفتم مار    در .رت رها نشده بود   ادرد محروميت از زي   بهار سال بعد، دوروتى هنوز از         در
  :ماکسول نوشت خانم مى

شده              " ّى امراهللا ن اگوار       . ام  نميتوانم تحّمل کنم که موّفق به زیارت حضرت ول رایم ن ن فکر ب ا  . و دشوار است   ای ب
رده ام                  ميکنم آیا امسال      خود فکر  ي را تلف آ ز بعضي از امور وآارهاي مل ز،       وقتم را وني انم ماکسول عزی ؟ خ

بلکه از  . آن واقف است  ام برطرف شود زیرا محبوب ما بر    غصه  نه براى آنکه غم و    .  دعا کنيد  تقاضا دارم برایم  
شانى و دلتنگى    آميز حضرت ولّى  تنها کلمات شفقت  . آنجهت که بتوانم آن قصور را جبران کنم        امراهللا مرا از پری

  .ر زيارت نصيب ميگردد دآه تاييدي شامل شود  آه همان مي نماينداايشان رجفرمودند اينكه رهاند  مى

ود       ودى اوضاع نب دوارى و انتظار بهب ا دیگر وقت امي دام گرفت   . در الیم ه اق صميم ب ى ت زد یکى از  . دوروت ن
ت                  ازهکشيشان شهر رفت و در نهایت تهّور از او اج          اره ماهّي ؤمنين در ب ر جمع م سا در براب ه درکلي  خواست ک

ا مرعوب       . واقعى امر بهائى صحبت کند     ور ی ا آنکه اصوًال                   کشيش مزب ار او و ی ا مسحور رفت  از شهامت او ی
  . نمود موافقتغرضى بود، با تقاضایش  چون شخص منصف و بى

ه شب      Harry Jayهارى جى   ان کالسهاى امرى جمع ه در آن زم ردان   ک ستگاه    م ين ای  را اداره ميکرد در اّول
ود       ه     . رادیو شهر الیما گوینده اخبار ب ى اّطالع داد ک ه دوروت ه       هارى ب ار نيم د از اخب سمتى از وقت بع وز ق  هن

سوز      روز به فروش نرفته و از      اء دل ه وضع احّب سبت ب زول    آنجا که مدیر اخبار ن سئوليت  Plezolو شرکت پل  م
د              یمال اء ميتوانن ا احّب ند آی د و بپرس  اخبار ظهر را قبول کرده بود هارى و دوروتى برآن شدند به او مراجعه کنن

د       د جهت تهذیب اخالق و از آن قسمت از وقت آزا     تفاده کنن و اس ور   . تربيت روحانى شنوندگان رادی شخص مزب
از آن پس جامعه  . است ميتواند مورد استفاده آنها قرار گيرد        موافقت نمود که تا زمانيکه آن وقت به فروش نرفته         

  .ه اجرا ميکردندبهائيان الیما از یگانه ایستگاه رادیوئى الیما روزهاى دوشنبه، چهارشنبه و جمعه برنام

دوروتى کالسى    .وري نمايد آيك لجنه راديوتشكيل شد تا مطالب آماده را از جوامع بهائي سرتاسر آشور جمع               
با پخش اّولين برنامه، پرسشهاى زیادى .  دائر کرد تا گویندگان آن برنامه، به تناوب کار کنند رائتبراى روش ق  

ه                 لجنه با دّقت جوابه   . به صندوق پست رادیو رسيد     ددًا نام ده شود و مج و خوان ه در رادی ا و     ا را آماده ميکرد ک ه
ى خود        . سؤاالت جدید که معموًال بى امضاء بود ميرسيد        ام شد، دوروت االت تم پس از چند هفته که موجودى مق

ود                 شروع به نوشتن مقاالت جدید نمود      ك مي نم رتبط ونزدي ائي م مطالب   . آه اعتقادات مسيحي را با اصول به
وده و آالمي مصّور وداستاني                   دوروتي،  شجاعانه ونيز حكيمانه، مقام وعظمت حضرت بهاءاهللا را معرفي نم

  .و در عين حال با وقار وپرهيمنه داشت

ود    اوين ب ن عن امل اي ي ش ب دوروت روز   : "مطال اره ام دس درب اب مق ّوات آت شارات ونب د" ، " ب ا فوائ  دع
  " .دگي روحاني انسان زن" و " عادت نمودن به دعا ومناجات" ، " ومناجات

ساى شهر دیگرى                          از پخش سخنرانى   ه کلي ا ب شان مغرض الیم ه یکى از کشي هاى رادیوئى مّدتى نگذشته بود ک
ه در یکى از نخستين موعظه               منتقل شد و به جاى او      د ک اءاهللا         کشيش جوانى آم اب به ه از کت د جمل هاى خود چن

ه      جدید قرائت نمود و سپس گفت ميدانم که اعضاء عصر  و د ب سانيکه معتق د و ک ن عقای  این مجمع سخنانى عليه ای
  .باشند  مىیعال و  واال  اند، بسيار فقط ميخواهم بدانيد این عقایدى را که محکوم کرده. اند آن هستند گفته

انّيون از مخالفت                         ين انصراف روح ردم شهر و همچن در نتيجه فّعاليت فراوان براى اعالم امر و تغيير رفتار م
ر ا ام دب ا خاموش ش ضييقات در الیم دریج آتش ت ه ت ه . ، ب ده و در نتيج ًا ورشکسته ش در حاليکه فرانک تقریب

  .دوروتى هم از زیارت محروم مانده بود

ى در آغاز حمالت                            اریخ یعن ل از آن ت ه سه سال قب انطور ک ز داشت و هم ى ني اّما مشکالت آن اّیام اثرات مثبت
وق   عليه امر، حضرت ولىّ    وده   امراهللا در ت ى نم يش بين دین بجاى خاموش کردن شعله         يعى پ د، مخالفت معان بودن

د، درون  تخاب  راه صحيح را ان  یافته بودند یآنها که اندک تزلزل   . ایمان در قلوب احّبا، آنرا فروزانتر کرد        کردن



ا    ان صادق ب د و متحّری صون ماندن وظ و م راهللا محف ه    حصن حصين ام ى ک ستجوى حقيق ه ج ه ب وق و عالق ش
  .ایگانشان آنرا محکوم کرده بودند، پرداختندهمس

غ امر برانگيخت                     مذهبى  چه شخصى و چه  افترا،    حمالت بهتان و   اع و تبلي ه دف يش ب يش از پ ى را ب در .  دوروت
شنو اى اسرائيل  "جزوه به نامهاى    این دوران دو   دا  "و " ب سوى خ ه صراحت       نوشت " راه ب ا ب ه در هر دو آنه ک

ز آشپزخانه  مطالببسيارى از . ق انبياى گذشته ذکر کرده است ظهور حضرت بهاءاهللا را تحقّ      ء جزوه بر سر مي
ه .اند  نوشته شدهRuth Maffattروث مافت وئى خود، اغلب از مطالب جزوه        در برنام ه در   دّومءهاى رادی  آ

  .ه مينموداستفادبسيار موثر بود  ایجاد بيداري و چالش در ذهن شنوندگان نسبت به حقانيت پيام حضرت بهاءاهللا

خيال است یا راهى  پرسد آن راه چيست؟ آیا افسانه و   مى ،در آن جزوه دوروتى پس از اشاره به یافتن راه حقيقت          
ًا هر      ١.است است که خداوند مهربان به مخلوق خود براى وصول به او نشان داده  ه تقریب رد ک  سپس نتيجه ميگي

طالب صادق   طول زمان در این راه انباشته شده ميزداید تا     که در     هزار سال یک بار خداوند اوهام و خرافاتى را        
  ٢.به روشنى آنرا بيابد

در باره سلوك به سوي حق      به طور مفصل     در ویلمت، دوروتى      بهائي همان سال در بيست و هشتمين کانونشن      
ان ن       بحث کرد و توشه    وشرايط فرد سالك   ه تفصيل بي ود و  اى را که سالک در طى طریق به آن نيازمند است ب م

دارد             گفت که خداوند بوسيله پيامبران خود،      الغ مي شر اب ه ب ان را ب ا حوائج زم ام متناسب ب الکى در   . احک هر س
د          هر دو   ي،مدار قوانين طبيعى و روحان     ق ميکن ه         .طى طری ت آن است ک ه روحانَي ه الزم ود ک د ب ى معتق  دروت

  .رضاى حق را به رضاى خود ترجيح دهيم

ار راه سازد، گر              بخواهد سرگ  اگر فردسالك  ودال کن وز    ردان شود و یا خویش را گرفتار خس و خار و گ چه هن
دار     همان راه را مى    ا  مق ادي پيماید و بالمآل ممکن است به مقصد رسد، اّم راى از    زی روى خود را ب ان    از ني مي

احکام این  دوروتى، به عقيده. باید به کار برد  برداشتن موانعى که خود به عّلت سرپيچى از احکام بوجود آورده     
د                و اجتماعي  روحانى وگيري مي آن  یک  .نمونه اي از مسير حقيقي و راهي است آه از سختي وتنگي امور جل

ه                      د ب ا اگر ميخواه د اّم م کن فرد بهائى ميتواند عالماتى را که نشان انحراف از جاده است نادیده گيرد و راه را گ
ا و      ارزه    س  مقصد روحانى خویش رسد، بجاى آنکه روزه ان      الها وقت خود را صرف مب ن بي د، ای وده کن اى بيه

   : در نظر داشته باشد که به صراحت ميفرمایند بایدحضرت بهاءاهللا را

 حقيقت است،   ء شجرهءثمره الحقيقه سّر طریقت و   اسفار بقدر شعرى از شریعت که فى          سالک باید در جميع این    "
  ٣."انحراف نورزد

اءاهللا را از سالها قبل دوروتى هميشه آ   د    رزو داشت که احکام حضرت به شتر بدان ه   . بي ان، اواسط ده      ءدر آن زم
ود                 ،١٩٣٠ ه ب شار نيافت اب مستطاب اقدس انت ام کت دوین احک ى خود را    .  هنوز تلخيص و ت دوروتى آرزوى قلب

  :نویسد ىاو م. ميان گذاشت در Viva Lismoreليزمور  غير رسمى آن کتاب، با دوستش ویواء ترجمهءمطالعه به

د  " دس بدان ستطاب اق اب م ورد کت البى در م ى آرزو داشت مط ورى یکى از اعضاى  . دوروت وئى گرگ او از ل
اره        . محفل مّلى آمریکا تقاضا کرد چند روز کتاب مزبور را به او واگذارد              ءلوئى گرگورى با این شرط که در ب

أثير         کتاب ء پس از مطالعه   تىدورو. آن با هيچکس سخنى نگوید موافقت کرد       ان تحت ت صالبت و سختي     ، آنچن
  .توانست سربلند کند  قرار گرفته بود که به مّدت یک هفته نمىاحكام

ده       ءاینکه خود را در قالب اراده اشتياق او به  ن پدی شد و ای شتر مي ًا بي  الهى درآورد، با اجراى اصل اطاعت مرتب
ند                   رده باش ه خود اطاعت ک د ک د کنن د تأیي ه               .را تنها نفوسى ميتوانن ادارى ب د وف ادارى را برگزی ا او راه وف  باره

و نيز وفادارى به اشارات روح خود            اميدهاى حضرت ولّى امراهللا    حتيها و    راهنمائى  و  بهاءاهللا حضرتاحکام  
هایش، بارها اطاعت را نشان       نوشته  اش، در سخنانش، و در      دوروتى در زندگى  . ها و تمناهایش    در مقابل خواسته  

ار داشت          است و همان    داده وهلن اظه اکم باشد،                   : "طور که در مدرسه ل دگى ح ر زن انون ب يله ق ه وس د ب آزادى بای
  ."قدرت از راه قاعده و انضباط حاصل ميشود

ّق        .  آن اطاعت است    براي موفقيت دروتي در ارائه خدمات حقيقي اش باشد،        اگر رمزى          هر سالک سبيل ح
  :دى ميفرمایندهفت وا باید طبق بيان حضرت بهاءاهللا که در



ا از                    ذيل  ه  ب" اهى متمّسک، ت ل اعراض از من شّبث باشد و بحب کأس شریعت مرزوق شود و           اطاعت اوامر مت
  ٤."حقيقت واقف گردد اسرار بر



  فصل چهاردهم
  

ا  ه ب ى ک شهاي منبعث از دوروت دداطاعت و فرصتهاچال راىي متع انى ادراك و ب اهم روح ال تف ه ح ا ب  در ، ت
ود  پر انقالبي را درآنجا و دوران سخت و روبرو نشده بود    در الیما  ى خود سکوت و تنهائى زندگ    ده ب  در ، گذران

ه١٩٣٧سال  ا انتخاب شدن ب ل مل  ب سه،یعضوّیت محف ا ، اّولء در جل ه در آنج صادم "  دریافت ک ارت ، " افک
ر مى       ءچيزى بيشتر از شعله     شد          . افروخت    حقيقت را ب ه مي د، مبادل ل سخنانى تن ين اعضاء محف ى در  .ب  دوروت

رد و گفت                            ود، رو ک ا ب ين آنه ا یک زن در ب ه تنه شاجره    : "نهایت آرامش به هشت نفر اعضاء دیگر ک بجاى م
آنوقت مردى که در کنارش نشسته       . سکوتى سرد و سنگين اطاق را فرا گرفت       ." است مناجاتى تالوت کنيم     بهتر
 حفظ بر باور وایمان دروني اش بوده مّتکى دوروتى آرامش خود را ک. "اینهم از آن کارهاى زنانه است  : "گفت

اني                . نمود و در پيشنهاد خود پافشارى کرد       ا زم ا تنه شتند، ام دروتي و آن مرد سرانجام با هم دوست صميمي گ
  .آه بر اختالفات خود آه مبني بر دیدگاههاي متفاوتشان بود فائق آمدند و رفتلري احترام آميز بوجود آمد

شد، از       هائى  مزاح  ها، و   ها، لطيفه    کنایه ،حفلهنگام تنفس بين جلسات م     ه مي ان مبادل ين آقای ه در      که ب ود ک ائى ب آنه
 نقل نمايد   ى فکاهى يداستانها در این اوقات،    تالش مخصوصي انجام داد آه     دوروتى. دباشگاه مردان شنيده ميش   
ه     اي رحمن  " و در عين حال، روحي د   " امن ز حفظ نماي ادل     .را ني ه تع راي رسيدن ب رد   او ب نيت  .  تالش مي آ

ه ديگران ب    . دروتي اين نبود آه جمع محفل را در آنترل خويش درآورد      ود آ ل   همچنين مايل نب ر اعضاي محف
ز آرام نمي نشست           . آنترل و نفوذي داشته باشند    ه مي شد، هرگ ده گرفت ه نظرات و عقايدش نادي او زماني آ

  .مي دانستن عضو ديگري روا واينگونه بي انصافي ها را نه براي خود و نه نسبت به هر

ال  شه١٩٣٧س ستين نق از نخ ود ء آغ راهللا ب ّى ام اله حضرت ول ت س ى  .  هف ل مّل ه عضوّیت محف ه ب ى ک دوروت
شه ميدانست      موثر انتخاب شده بود وظيفه مهّم آن محفل را نهایت درجه کوشش در اجراى             ن نق در طول راه  .  ای

وح           ار ل ه ب د را     براى شرکت در جلسات محفل، ُن ام نمي               احم ار را انج ن ک ا ای ود و ت سافر     دادتالوت مينم  هيچ م
ار رد  کن وار نميک اده را س ه . ج ر ده شد،    ١٩٣٠در اواخ زار مي ت برگ ى در ویلم ل مّل سات محف ه جل  هنگاميک

ا آنکه     . بسرميبرد  Edris Rice Rayرایس ِرى  ادریس دوروتى بيشتر اوقات نزد دکتر ود ب ميزبان متوّجه شده ب
زد و پس از        تا دیرى از شب به طول مى     گاه جلسات محفل   ى صبح زود از خواب برميخي د، دوروت   اداي انجامي

د            ،صالت کبير  د را تالوت مينمای وح احم ار ل ه از        .  ُنه ب ار را ن ن ک داد، بلکه     روي تقوي و رياضت  اي ام مي انج
ود                   انگيزه ل ب سات محف ى جل دایت حقيق ه ضرورت   دروت  .اش رجاى وحدت و یگانگى بين اعضاء محفل و ه ي ب

ه      رايس ِرى    ادريس  دکتردعا ومناجات معتقد بود وبه       س  :  توضيح مي داد آ ا     اتمن در جل راي آنه ز ب ل ني  محف
  ."دعا مي آنم

اه   Doris Mckayکى دوریس مک ود، گ  که در اغلب اجتماعات امرى و سفرهاى تبليغى با دوروتى هم اطاق ب
ال ت    ى را در ح ت، دوروت واب برميخاس بح زود از خ ه ص اک د و  و الوت دع ات ميدی ود   مناج تهاى خ در یادداش

ودش را   چشمان خواب. ميکرد  اى دوروتى را بيدار     دم، صداى زنگ شماطه     در نور سيمين سپيده    " :است  نوشته آل
شد        تالوت مناجات و   ءاز جا برميخاست و آماده    . مانند کودکى بهم ميماليد    از مي ر را          . نم ه از صالت کبي هر جمل

شد         که ميخواند، انع   ان مي د حرکات                 . کاس آن در وجودش نمای از مانن ام اداى نم ين او هنگ حرکات ظریف و مت
ود       شى هيبت        . موزون رقص روحانى ب اه ستای اتش گ انى ف   در وجن ز، زم ى انگي ادگى، لحظه  روتن دوه    و افت اى ان

  .ندامت و پشيمانى و سرانجام آرامشى متفکرانه دیده ميشد

دي در      . ت محفل مّلى انتخاب شد    سال بعد بار ديگر دوروتى به عضويّ       ه    ١٩٣٨ کانونشن سال   مشكالت جدي ب
ه                     راهللا، آانونشن را ب ي ام ه حضرت ول ه اش ب ه دروتي در نام ر گفت ا ب ه بن ود، مشكالتي آ ك  " پا خاسته ب ي

  . جون عنايت فرمودند١٧ايشان جواب نامه او را به واسطه منشيشان در . تبديل آرده بود" مرآز طوفان

  عزیز،خانم بيکر 

ه نظر شما را در       ولّى   ماه مى واصل شد و حضرت ١٩ گرامى شما مورخه     ءنامه امراهللا در نهایت دّقت و عالق
ان                 .  کانونشن امسال مالحظه فرمودند    ءباره ه مرکز طوف شن ب د کانون گرچه همانطور که به درستى نوشته بودی

 این حوادث منجر سرانجام که ندا سّرت متوّجه شدهبود و با حوادث ناگوارى قرین بود، اّما در نهایت م           تبدیل شده 
  .تر درک کنند به آن شده که نمایندگان و شرکت کنندگان، لزوم  اّتحاد و وفادارى به نظم ادارى را بهتر و عميق



تعّصب به کيفيت   اند و وقت کافى از آن زمان گذشته است که بتوانند با عالقه و بى         حال که نمایندگان متفّرق شده    
اچيزى است       یونشن تفّکر کنند، مسلمًا متوّجه خواهند شد که مقصود اصل         کان  کانونشن بمراتب ما فوق حوادث ن

شتر                 ده و بي ه که ناگزیر در بعضى از این جریانات به وجود آم ين حّدت و شّدتى در                 ب ا چن ه ب واى روحانى ک  ق
  .دبر خواهند  پياست  کنندگان برانگيخته شده قلوب شرکت

دده  هللا یقين دارند که این قواى روحانى، محفل جدید را براى ایفاى موفقّيت           امرا  حضرت ولىّ  اش  آميز وظائف متع
  .در سال جارى تقوّیت و هدایت خواهد کرد

دات         یکایک اعضاء محفل مّلى و     جملگى بایستى ثابت کنند که با مساعى خود در اجراى وظائف محوله الیق تأیي
خلوصى انجام دهند که توفيق جميع اقدامات آنها چه در رابطه              ّتحاد و هّمت و   اند و این وظائف را با چنان ا         الهى

شرق اختمان م ا س عه ب ه در توس ار و چ ى ءاالذک شروعات تبليغ مالدر م اى ش ودی آمریک ضمين ش وبى ت .  و جن
ه   هيکل مبارک در احيان دعا خصوصًا شما را به یاد دارند و اميدوارند که در این سال مؤّید به خدماتى شو                     ید ک

  رّبانى.  ح.    مّلى تفّوق جوید بر خدمات سال گذشته شما در محفل

  :و حضرت ولّى امراهللا چنين مرقوم داشته بودند

ود                   " را مشعوف و مسرور نم ذیر شما م ه و       . همکار عزیز و ارجمند، گزارش روشن و دلپ ّدات شما، تجزی تعه
شاوره و    ثق و اميد فراوان دارم کهاطمينان وا. بسيار تقدیر ميکنمشما را تحليل و اميدوارى     ى در م  در محفل مّل

د داشت   ارى خواهي ال ج ى در س هم بزرگ راى آن س صميم و اج ذ ت سين  . اخ دیر و تح ما را تق ده ش صفات حمي
  شوقى. برادر حقيقى و سپاسگذار شما."    ميکنم

 عمومى در شهرهاى گاه جلسات محفل مّلى به منظور تسهيل شرکت اعضاء محفل و همچنين برگزارى جلسات 
ل            . ميشد  مختلف برگزار  دگى، خصوصًا      . دوروتى معموًال با ترن به این جلسات ميرفت و گاه با اتومبي را رانن زی

ل      ا اتومبي ت و ب ت ميداش اد، را دوس رعت زی ا س ه    ب نگين ک زرگ و س اى ب ى    ه رایش م ک ب فر   فران د س خری
رد ادیالك و  .ميک وك، آ د بي ایي مانن خنرانى   در طول ... .اتومبيله ود و س ف توقف مينم هرهاى مختل راه در ش
  .ميکرد

وان                 ٣٠در اواخر دهه سال      ه ميت ه از آنجمل ود ک ادا سخنرانى نم ا و کان  دوروتى در بسيارى از شهرهاى آمریک
ورک  ت نيوی ورک و در ایال هر نيوی وا  در:  ش ز ِجُن ان ، ِجيم الو ، ت سِتر ، بوف يراکيوس راِچ ى ، ، س امتون  آلِبن و   و بينگه

و  ، ُانتاریو در ِکِبک:  همچنين در کانادا ریتيش   ، برانزویک  ، ني ا  و ب ه    .کلمبي ين خطاب ز در واشنگتن،     همچن ائى ني ه
سن     وى، ویسکان انزاس، ایلن سورى، ک ا، مي زاس، آریزون و، تگ ا، نيومکزیک ون، کاليفرني شيگان، . اورگ مي

ين و  . يا، کنتاکى، کانيتکات   پنسيلوانيا، نيوجرزى، مریلند، واشنگتن دى سى فلوریدا، جورج        راد      م ماساچوست ای
  .سفرهاى تبليغى خود را در ایالت اوهایو همچنان ادامه داد کرد و

اره  ى در ب ود  ءدوروت ف صحبت مينم يع مختل ثًال . مواض ه   " م ع جامع ود وض شورت در بهب ا و م ش دع  ،"نق
ده  " و "وحدت نژادى   " ان آین ه مطالب سخنرانى   "جه ود   ، از جمل ار      یك .هاى او ب ه اظه ا اینگون ه ه ي از روزنام

به شنوندگان خود  خانم بيكر لوازم ونيازهاي يك نظم جديد جهاني را به هم مرتبط مي سازد ونه تنها            : " داشت
د                       ا مي آن ا را عط ه ظهور م ات     معموالً ." ايمان و اشتياق را بلكه سرور ولذت آينده  جامعه روب قسمت اعالن

وان يك            ه عن ر دروتي ب ر صحبت هاي او                    روزنامه ها ب ز ب انواده مشهور بيچر وني اره  ي از اعضاي خ  ءدر ب
دگى داف آن    زن سائل و اه ف آن و م ل مختل صد آن، مراح ه   ، مق ه او هيچگون د باوجوديك ي گرديدن ز م متمرآ

  ١.تخصصي در هيچكدام از مواضيع و مسائل مربوط به زندگي نداشت

ه     هایت  َکِسل آکادمى نظامى  دوروتى، پسرش بيل ازهاى تبليغى    در بحبوحه فّعالّيت   ١٩٣٩اواخر بهار سال     ه خان ب
ن آموزشگاه در رشته      . باز گشت  ا                     ءای ه آنج ل ب الگى بي ارده س دنى تخصّص داشت، هنگاميکه در چه  تربيت ب

سيار     وشده رفت نوجوانى بلند باال و کمى فربه بود و در بازگشت قریب به چهل پوند از وزنش کاسته                   دامى ب ان
لوئيز چنان تحت تأثير تغيير جسمانى برادرش قرار گرفت که داوطلبانه قدم پيش گذاشت . کرده بود متناسب پيدا   

بيل در ابتدا مرّدد    . که بعضى از دوستانش را براى جشن تعطيالت عيد مسيح و مجالس رقص به او معّرفى کند                
شنهاد خوا      یبود ول  ادر پي در و م ذیرفت هرش با تشویق پ تين جشن، دیگر لزومى     نخس  درپس از شرکت  .  را پ

ن جوان خوش  را ای د زی ى کن تان خود معّرف ه دوس رادرش را ب وئيز ب ه ل ود ک دام و خوش نب ره ان ه چه ه ک  ءقياف
  . دختران جوان قرار گرفتءعيب و نقص را از مادر به ارث برده بود مورد توّجه همه بى



دی              ارظاهرًا بيل از تندرستى کامل برخورد        ه تب ش د ب دى بع ا چن ود اّم شخيص پزشکان،       ب ه ت دى دچار شد و ب
سترى شد                . اش عفونت کليه بود     بيمارى ار و ب ار بيم د ب ات نمى     . از ماه جون تا اکتبر، بيل چن توانست    اغلب اوق
شد           معده نگهدارد و هر     در  غذا را  ه مي ُرم تغذی يله س دى بوس ّدت مدی ل وزنش تقل . چه ميخورد استفراغ ميکرد وم  ي

دوچهل پ    ر از ص ود و کمت ه ب داد  یافت شان مي د را ن ى  . ون ک ب ى و فران د و     دوروت ال او بودن ران ح ت نگ نهای
اد    . توانست به آموزشگاه مراجعت کند است که در این وضع نمى    بدیهى ودى نه ه بهب اواخر ماه اکتبر حالش رو ب

ه یافت   داش عود نمود و تا تعطيالت عي اّما بار دیگر در ماه نوامبر بيمارى    پزشکان  سرانجام .  ميالد مسيح ادام
د و پس از عمل جراحى                              عّلت بيمارى را   شخيص دادن ود، ت ده ب ه در مجارى ادرار او بوجود آم ى ک در جراحت

  .یافت سالمتى خود را باز

ى مونس و غمخوار و      ل، دوروت ارى بي ود   در طى بيم شتيبان او ب اره . پ ل در ب ا مى  ءبي سد   آن روزه ن  : "نوی اي
  وقتى بيمار شدم تا آنجا که به خاطر  ی ول ل مادر از من دور بود     درست است آه براي مدت مديدي و چندين سا        

سترم مى       ر        دارم، بيشتر اوقات در کنار من بود کنار ب فا را ب وح ش ا ميکرد و ل  تالوت  ایمنشست و هر روز دع
  ...". آثار مقّدسه گفتگو ميکردیم هر روز همانجا در بسترم مرا استحمام ميکردءمينمود و با هم در باره

زاد                    ١٩٣٧ دسامبر   ٢٧ضافه اینکه در    به ا  ام دیوایت ک ه ن اروجورى ب انراد و م سر ک  اَولين نوه خانوده بيکر، پ
ه            . متوَلد شدDwight Conradبيکر  ه ب د را ک ن عضو جدی ا او ای ود اَم ده ب ادربزرگ خوان ى م در اصل دروت

ز از ش          انواده بيکر لبری دگى خ ه      خانواده بيکر اضافه شده بود ستایش ميکرد و زن ود ک ائى شده ب ج ه ادى و رن
  .قيود عشق به ارمغان مى آورد

ایق عمل          نيز ميان  تعادل بين زندگى خانوادگى و دنياى خارج و       ایجاد   دگى، از    ی ادراک حقایق روحانى و حق  زن
ه است هرگز نمى            .  بود  دروتي سجایاى ز خطاب ت در پشت مي ط موّفقّي دگى فق ه هدفش در زن اطقى ک د   آن ن توان

  .بایستى او را از دیگران متمایز سازد به شنوندگان القا کند که مى رانيروى ایمانى عمق ادراک و 

ام        ه ن صدیقى ب ازه ت یک بار چند هفته قبل از شرکت دوروتى در یکى از جلسات محفل مّلى در شيکاگو، زوج ت
رى ان َمک هن هرگِلنویوElizabeth & John McHenry اليزابت و ج اکن ش ه س ت  درGlenviewک  ایال

د     ءجلسه   بودند از دوروتى تقاضا کردند که در صورت موافقت او          Ellinoisایلينویز .  عمومى برایش ترتيب دهن
  .دوروتى با تاریخ تشکيل جلسه و موضوع پيشنهاد شده آنها موافقت نمود و در آن تاریخ عازم آن شهر شد

د و خوشحال از ا                 در ایستگاه راه   ى آمدن تقبال دوروت ه اس ون             آهن، این زوج ب سه اکن ق جل ینکه پس از تنظيم دقي
ا مى        ه آنج ا ماشين خود ب د  دوروتى را ب سيار          . برن ه ب د و دوروتى ک ان آم ه مي در طى راه از هر درى سخن ب

  "راستى موضوع صحبت امشب چيست؟: "شاداب بود، ناگهان از جان پرسيد

ه           . زن و شوهر از این سؤال یکه خوردند        ه موضوع نطق را در نام ا ک امًال روشن نو      خود  ءآنه د و    شته  ک  بودن
ه     . است   این سخنرانى کرده   ءخود را آماده      یقين داشتند که دوروتى مطالعات الزم را نموده و         ود ک چطور ممکن ب

راى سخن          دارد    موضوع را فراموش کرده و یا ترتيب اثرى به آن نداده باشد؟ از اینکه دوروتى آمادگى ب ى ن ران
  .را با افسردگى و دلشکستگى طى کردند  سالن جلسهايلومتر فاصله تآنها را سخت ناراحت نمود و چند ک

ود  در سالن جلسه دوروتى روبروى حاضران ایستاد، کتاب مناجات را به دست گرفت و    اه   مناجاتى تالوت نم آنگ
ده    ه عقي ه ب ود ک از سخن نم اب دیگرى آغ ا کت ه یادداشت ی ه ب دون مراجع ار گذاشت و ب اب را کن ان و ءکت  ج

نيده بود           هایترین نطق   ترین و مناسب    ى از جالب  همسرش یک  ان ش ا آن زم ه ت د ى بود ک راى آن       . ن گرچه دوروتى ب
را ده  . شب برنامه مشّخصى را ترتيب نداده بود اّما آمادگى براى سخنرانى داشت            سات عمومى           زی ار در جل ا ب ه

السهاى مدارس تابستانه ذخيره عّلت تدریس در ک همچنين به پژوهش کامل نموده بود و  بار   نطق کرده و براى هر    
  . لزومى نداشت که براى هر سخنرانى اّطالعات مخصوص گرد آوردرهنگفتى از معلومات اندوخته بود و دیگ

د، روش سخن   ءپس از پایان جلسه، هنگاميکه با ميزبانانش به خانه       ا بگذران تن    آنها ميرفت که شب را در آنج گف
اره       آن حضرت قبل از جلسات تصميم نمى        " :گفت  و حضرت عبدالبهاء را برایشان بيان نمود      ه در ب  چه   ءگرفتند ک

ه   وقتى. موضوعى صحبت کنند   د آنوقت ت             ب اه ميکردن د          مى  صميمصورت حاضرین نگ ه چه بگوین د ک و " گرفتن
ه           مّدت مدیدى طول کشيد تا در: "دوروتى ادامه داد  وانم شيوه آن حضرت را ب ه بت ق شوم ک ارف امرى عمي مع

  ."تأمل و هراس این کار را انجام ميدهم تدا چندان اعتمادى به خود نداشتم اّما اکنون بىاب. کار برم



رّدد است و                       در سالهاى اّوليه که دوروتى در جلسات عمومى نطق ميکرد بنظر ميآمد که در بيان مطالب کمى م
ت   ه یادداش خنانش ب د س راى تأیي ال    ب ا در س ود اّم ه مينم ایش مراجع اتى ١٩٣٩ه ا تجربّي ود و   ب ه ب ه اندوخت  ک

سه             . معلوماتى که کسب کرده بود روش سخن گفتن او کامًال تغيير یافته بود             شکيل جل ل از ت م کمى قب البّته باز ه
ن ترتيب مى    . مينمود  نطق خود را و داستانهائى را که در نظر داشت نقل کند، مرور            ءنکات عمده  ه ای توانست   ب

  . انتظارات حاضرین بنا نمایداى استوار بر طبق سخنان خود را بر شالوده

 اطمينانى که دوروتى در برابر جمع احساس ميکرد از اعتماد به نفس نبود بلکه در آن لحظات نفس خود                     منشاء
ق او           ه از طری داد ک رار مي را فراموش نموده و وجودش را چون مجرائى در اختيار نيروئى واالتر از خویش ق

  .افکند  ز منبع الهى بر وجودش پرتو الهامات انوارسيالن یابد و بدینسان ا

  :حضرت بهاءاهللا در کتاب هفت وادى به این حدیث مشهور اشاره ميفرمایند

ه              " د      ..."الزال العبد یتقّرب الّى بالّنوافل حتّى احببته فاذا احببته کنت سمعه اّلذى یسمع ب د ميفرماین ه    " :و بع را ک زی
ان بيت              وده و ارک ى نم ور از                       صاحب بيت در بيت خود تجّل ر ن ّور شده و فعل و اث ور او روشن و من ه از ن  هم

  ٢".این است که همه به او حرکت نمایند و به اراده او قيام کنند. منير است

انم ل  خ سن ِگي ضوGayleWoolson  وول ى  ع ل مّل ستين محف ه   نخ اجرت ب ا مه ه ب وبى ک اى جن آمریک
اگوس رهGalapagosجزائرگاالپ زدان محسء در زم ر ی ان ام ه   فارس ى ب فر تبليغى دوروت د س د، در چن وب ش

نيد     سالها بعد یک بار که در حيفا صداى روح . کشورهاى مختلف با او همراه بود      ده سوپرانوئى را ش نواز خوانن
ه  ه قطع سيح"ک اخته "م دل ءس خنرانى  Handel َهن ه س اطر آورد ک ه خ امى را ب د، اّی ى   را ميخوان اى دوروت ه

ي   گوئى. انداخت  ، وقار توأم با تواضع خواننده، او را به یاد دوروتى مى           مالحت صدا   شيرینى و . شنيد  مى  را  دروت
د    است آه  ل گفت      . سخن ميگوی ود            :" ِگي ن موسيقي ب م سطح اي ه اي از جانب          ...صحبتهاي او ه د هدي ه مانن ب
  ."خداوند

ه در راه  ءچه دوروتى فن سخنورى را آموخته بود اّما آنرا به منزله       گر ام   امر  مهمترین خدمتى ک  ميتوانست انج
راى              . آورد  دهد، به شمار نمى    ود ب ه احساس شرمندگى مينم حتّى گاه از اینکه آنقدر مورد توّجه مردم قرار گرفت

ط مى          ه خودش فق د          آنکه به گفت ستد و صحبت کن ه   .توانست بای اني آ دوین     مجموعه  ادر زم اى از نصوص را ت
ه مراتب        : "نمود به دخترش لوئيز گفت      مى ار ب ر مهماین ک شتر       ازت ایجش بي ان   . نطق کردن است و نت ردم گم م

سيار دارد و کسى       کار آسانى است و حال آنکه جمع        اي   مجموعهچنين  ميکنند که تدوین     آورى مطالب زحمت ب
  ."هم نميداند چه کسى و با چه زحمتى آن را تهّيه نموده است

ره        توّجه مداوم حاضرین به او هنگام سخن گفتن برایش بار سنگينى شده              ه از چه يد ک ره      بود و ميکوش ه چه اى ب
ن  . دیگر و از قسمتى از اطاق به سمت دیگر نگاه کند تا ارتباط بصرى با شنونده قطع شود      و با نگاه کردن به ای

ازد    رف س ود منح ردم را از خ ه م رد توّج عى ميک ت   . و آن س نوندگان او را ناراح راوان ش د ف سين و تمجي تح
  .بب بروز احساس حسادت ورشك در افراد ديگر مي گشتمخصوصًا نتايج آن آه س، ميکرد

راد  ، در سفري براي شرآت در جلسه محفل ملي      دوروتى   ١٩٣٠در اواخر دهه     راى ای  سخنرانى در یک    یك ب
ه        .درشهري در ميان رها پياده شد     جلسه عمومى،    راى روزنام تاد         قبًال عنوان نطق را ب ود  هاى آن شهر فرس . ه ب

ات دوروتى شد                    در آن جلسه بين حاضرین ج      ه بيان سيارى دیگر فریفت د ب م مانن ه او ه ان     . وانى بود ک پس از پای
ع   ود جم راه آورده ب ه هم ه را ک د آنچ ى بتوان ه دوروت يش از آنک خنرانى و پ ا   س ور از ج وان مزب د، ج آورى کن

ود          برخاست و از   وًال    . ميان جمعّيت خود را به دوروتى رسانيد و سؤاالتى از او نم ه معم ا   سؤاالتى ک سانيکه ت ک
دازه اره ان د ول  ءاى در ب انى کنجکاون ایق روح رار      ی حق ب ق د مخاط ورد تأیي ان م ه عقایدش د ک ع مایلن  در واق
ا را    تميپرسند و دوروتى با آنکه بارها آنها را شنيده بود، در نهایت دقّ                گيرد از . جواب داد   و حوصله یکایک آنه

شتر در              آنجا که سؤاالت کم و بيش جالب بود دوروتى اهمّيت          ى نداد که جوان ميکوشد با طرح آنها، او را مّدت بي
ا را                چند نفر دیگر از   . سالن نگاه دارد   د و ساکت سؤالها و جوابه يش آمدن ا پ نيدن گفتگوى آنه راى ش حاضرین ب
  .دوروتى و آن جوان، تنها در سالن ماندند.  با تشکر از دوروتى سالن را ترک کردندام،سرانج گوش ميدادند و

ه عذر         ده دقيقه گذشت و او همچنان سؤال ميکرد و دوروتى که احساس نمود ادامه مکالمه نتيجه                پانز دارد ب اى ن
ان داد             خود را به ایستگاه راه      آنکه باید زودتر   ه سخنان خود پای اند ب ود و دعوت آن         دو قص  . آهن رس  عزیمت نم

  .طع اّما آرام و دوستانه نپذیرفتجوان را که ميخواست او را با ماشينش به ایستگاه رساند با لحنى قا



ستگاه راه اد           در ای ارش نه وچکش را در کن دان ک ست و چم ى نش ار روى نيمکت يدن قط ار رس ه انتظ ن ب . آه
يط پشت سر او ازدح                 و  سر د بل راى خری سه سخنرانى و           امصداى جمعّيتى که ب ه جل د، افکار او را ب وده بودن  نم

از گر            ود، ب وده ب د جوانى که از او سؤاالتى نم اراحتى و            . دان رد ناشناس احساس ن ه آن م ار خود ب از طرز رفت
سته        ا مى      تقریبًا احساس گناه کرد و از خود پرسيد چگونه ميتوانست رفتار شای رى داشته باشد؟ آی ستى وقت    ت بای

وه          واببيشترى براى ج   ا او قه ثًال ب اى صرف ميکرد و در ضمن سؤاالتش را جواب                 سؤاالت او ميگذاشت؟ م
چه زودتر از آن محل   توّجه زیاد آن جوان موجب شده بود که هر. ا وقت کافى براى این کار را نداشت       ميداد؛ امّ 

ال         ان سالن خ ه بحث خود ب     یدور شود و حال آنکه شاید منطقى بود که در هم شيند و ب د  ا بن ان ده ن   .  او پای ا ای ب
ا           حال کيفّيتى در وجود آن جوان احساس نموده بود که به او هشدار داد وق               د و از آنج وده تلف نکن ت خود را بيه

  .شاید صالح همين بود. برود

براى آنکه ارتعاشات صداى فلزى تماس قطار و ریل         . آمد  درروتى روى نيمکت جابجا شد قطار آهسته پيش مى        
  .او را ناراحت نکند چشمانش را بست و انگشت شصت و ميانه را روى برآمدگى بينى خود گذاشت

ائين مى              قتى چشمانش را باز      ه سوى     کرد، دید مسافرین از پلکان فلزى ترن که اکنون توّقف کرده بود پ د و ب آین
د         . در خروجى ایستگاه روانند    سه بع ه فکر جل سافری         از  حاال دیگر ب ه رهگذران و م ود و ب د   نىظهر نب ه در آم  ک

شدند نگریست      اه آهن مى   آنوقت سر برگردانيد و به آخرین گروهى که وارد ایستگاه ر          . شد بودند، توّجه داشت     و
ه   . آمدند، شد   هاى کوچک فلزى پائين مى      پله  و بار دیگر متوّجه قطار و چند مسافرى که اینجا و آنجا از             اّما یکدفع

رد                      اه ک ستگاه نگ ه در ورودى ای ب، ب ه عق ددًا ب ى مج اورد چه        . و ظاهرًا بدون هيچ عّلت اد ني ه ی ا ب د اّم زى دی چي
ره                دیگر به در و پنجره شيشه     اى تأمل نمود و بار        لحظه  .بود ابش خي ا ت اب ب ور آفت ه ن ده  اى مجاور آن ک اى در  کنن

اه مي                         . آن منعکس شده بود، نگریست      ستگاه نگ ه داخل ای شه گذاشته و ب ه شي تها را ب ه دس د ک د شخصى را دی  کن
آن . اردصورت آن شخص ناآشنا که ضمنًا برایش آشنا بود برد           براى چند لحظه دوروتى نتوانست نگاهش را از       .

د   شخص آهسته به سوى او ميآمد و دوروتى قبل از آنکه بداند کيست نداى درونى      ه ميگوی استارک   اش را شنيد ک
Starke  ون ر اکن د، اگ ود، مان ه روى نيمکت نشسته ب ا ک ى همانج ود دوروت ده ب سه دی ه در جل ان جوانى ک  هم

د     بایست سوار شود به راه مياف       برميخاست و به جستجوى واگنى که مى       ا خود   . تاد، مسلمًا آن شخص او را ميدی ب
ى                                 ه واگن ود ک ّم نب ا سوار شود مه يش رود و آنج اى قطار پ فکر کرد بهتر است در امتداد مسير خط آهن تا انته

ى                    شد ب اند وقتيکه داخل قطار مي ه مقصد رس ده شود، ميتوانست راه خود و             نباشد که او را ب رون دی آنکه از بي
اه                   . يابدقطار ب   جایگاه خود را در    ه عقب نگ ه دیگر ب ود ک رد و مراقب ب ر ک ه خود نزدیکت چمدان کوچکش را ب

االى سرش گفت                  يش از      : "نکند و در صدد برداشتن پالتو و کيف خود بود که شخصى ب د    ادوروتى پ ینکه بروی
  .ماالن باید سوار ترن بشو. نه چندان: "افتاده بود و گفت واقعًا دوروتى گير". خوب شما را گير آوردم

ه سوى قطار راه           Starkeاستارک   ار او ب  خم شد چمدان کوچک دوروتى را از روى نيمکت برداشت و در کن
را حمل                            . افتاد ه آن ؤّدبى ک رد م دان خود و از م ه از چم ود ک ا مضحک ب دود اّم ه ب دوروتى از فکرش گذشت ک

شّکر ميکرد، فرار کند فکر کرد مسلمًا وقتى به قطار رسيدند چمدان را خواهد گرفت      و خداحافظى    ، از آن مرد ت
دارد        . خواهد کرد و دیگر راحت خواهد شد     دتر برمي دمها را تن ه ق ه شد ک ا اینحال متوّج رین    . ب ه نزدیکت ى ب وقت

ه پشت سر                          سافرینى ک ا م رد اّم کوپه قطار رسيد، قدم روى پلکان گذاشت و روى برگردانيد که چمدانش را بگي
ال       . انيدنداو ميآمدند او را به دورون قطار کش       اه خ ر جایگ ه شد و در براب ى از راهرو وارد کوپ ستاد  یدوروت  ای

ه              قد  هاى کفشش او را بلند      چون پاشنه   و ر طبق دون خم شدن زی ى و ب د براحت دان  ءتر از آن نموده بود که بتوان  چم
رو گذاشت و منتظر آ                          بایستد ناچار کمى خم شد و       اه روب االى جایگ ادل خود ب ظ تع راى حف مدن  دست چپ را ب

  . شدچمدانش استارک و

ود        دى زد و    . جوان از دیدن دوروتى در آن وضع تبّسمى نم ى دستش را برداشت و لبخن خودش را لعنت    دوروت
وده است       کرد که مراعات آداب معاشرت و رفتار مؤّدبانه        ه او متوّقف           . اى را نم ار در کوپ ا کن استارک، همانج

ر                  قطارى را بدهد و     خواهد چمدان دوروت    ماند و بنظر ميآمد که نمى      وز اث ه شد و هن د داخل کوپ د بع  را ترک کن
ه پشت               . اش نمایان بود    آن لبخند در چهره    بار دیگر نزاکت و ادب بر دوروتى چيره شد و فکر مسافرین دیگر ک

ه     . سر او جمع شده بودند باعث شد که به سوى جایگاه کنار پنجره رفت و نشست                 ءجوان چمدان او را روى طبق
رد        در  او گذاشت و باالى سر  از ک ا او ب ارش جاى گرفت و سر صحبت را ب ال    : " کن ًا نطق شما ع ود یواقع ."  ب

د     البد از اینکه اینجا آمده    ." " متشکرم یخيل" ا نمى   . ام تعّجب ميکني د              ام ن زودى بروی ه ای ه ب ستم بگذارم ک ."  توان
ا رس        ." " زیاد ی خيل یبل" " دارید؟ یهنوز سؤال " ه الیم ورًا    مطمئن باشيد وقتى ب ان يدم ف ه     برایت تم ک ابى ميفرس  کت

  ." متشکرم دوروتىیخيل." "جوابگوى همه نوع سؤاالت شما باشد



د               طرز تلفظ اسم او و صميمّيت و       ا خود      . سپاسگذارى جوان موجب شد که دوروتى موضوع را عوض کن ا ب اّم
 دیگر االن    وبخ . ود گفت سوت قطار دوباره شنيده شد دوروتى به خ       ...  چه مطلبى حرف بزند    ءاندیشيد در باره  

ود و گفت          ده             : " ميرود و رو به جوان نم راى خداحافظى آم ه ب شکرم ک اى استارک مت د و    آق را حمل        ای دان م چم
د         پياده شوید چون هر     بهتر است زودتر  ." "نهایت افتخار من بود   ." "کردید رن راه بيافت ا   " .آن ممکن است ت ه کج ب
اه نزدیک راهرو نشست      ." ی عالچه !!بهAlbuquerque  به آلبوکرکى "ميرود؟ ن را گفت و در جایگ نفس  . ای

  . که روپوشى از پارچه تورى داشت تکيه دادیعميقى کشيد و سر خود را به پشت صندل

صداى به  . مرد چشمانش را بسته بود    . دوروتى به این جوان عادى که افکار و عقایدش غير عادى بود خيره شد             
اورد     دورو. راه افتادن ترن به گوش رسيد  ه َدم برني شار آورد ک ه خود ف . تى دهان باز کرد که چيزى بگوید اّما ب

وز                           بهتر است در جاى خود باقى بماند و به جاى نگاه کردن به استارک، بيرون را تماشا کند و به خود گفت هن
  .وقتش نيست

اب    ءمطالعه ر   " کت ّن تفّک ه افکارش را متمر                     " ف رد ک ى کمک ک ه دوروت راه خود داشت ب ه هم انزده      ک د پ کز کن
ازه        . اى گذشت   دقيقه رد و خمي رد     استارک دستهایش را از دو طرف دراز ک از ک شيد و چشمانش را ب يش  . اى ک پ

  .اى با دوروتى صحبت کرده و بليط او را گرفته و سوراخ نموده بود  بود چند کلمهآمدهاز این مأمور قطار 

وکر           : "استارک فورًا به او گفت      راى الب يط ب ًا یک بل ولش را پرداخت           "  کى،لطف يط را گرفت و پ ى  . و بل دوروت
يد         . همچنان به کتابى که در دست داشت خيره شده بود          ود و پرس ه او نم د؟    : "جوان رو ب ل داری ه " "سيگار مي . ن

رد        استارک جا " خودتان بفرمائيد     متشکرم اّما  ود در      . سيگارى طرف خود را باز ک وز روشن ب ه هن ى را ک کبریت
ن لطافت و               آخر چطور  . کشيد  دانستم که شما سيگار نمى      باید مى    ":آن انداخت و گفت    ه ای ممکن است شخصى ب

د؟ ... خوب" "کشم من اصوًال سيگار نمى   ..." "پاکيزگى شما چى،   . یبل " " پس شما ازدواج کرده و بّچه هم داری
نم من قبًال فکر ميکردم که دیگر هيچوقت ازدواج نخواهم کرد اّما حاال د   " "آقاى استارک؟  ." ارم تجدید نظر ميک

  ؟"چرا: "واضح بود، باور کند و پرسيد دوروتى نميتوانست نّيت او را که ظاهرًا روشن و

ر سيگارى                       گارشاستارک پک محکمى به سي     ه خاکستر سيگارش را در زی ى خم شد ک  زد و از جلوى دوروت
دنش منقبض شد       دروتي  .  هاى دامن دوروتى تماس یافت       چين بادر این حال بازویش     . کنار پنجره بریزد   رد  . ب م

رد   اه ک رو نگ ه راه شيد و ب ب ک ود را عق د :" خ م ميداني ما ه ًا ش اره . حتم بًال در ب ن ق شان  ءم ه روح سانى ک  ک
ردم و حاال مى        بودم اّما باور نمى       چيزهائى شنيده  یکدیگرند همزاد ود           ک ام ب م چرا ازدواجم نافرج ى  ." فهم دوروت

معلوم ميشود براى این بوده که با شما برخورد کنم و حاال این اّتفاق     ..." دهمچنان ساکت به سخنان او گوش ميدا      
سّلم          ارسيگارى کن   آنوقت سيگارش را خاموش کرد و در زیر       ." است  افتاده  خود گذاشت دوروتى به این حقيقت م

شاند و گفت                     ه راه خود ک م ب د او را ه رده و ميخواه اى  :"اندیشيد که این مرد از حّد خود تجاوز ک !!  استارک  آق
ه                       شما شيفتگى خود   ا جاذب م را ب را داری ودن در آن ده ب ه سعادت زن را به یافتن حقيقت روحانى و شناختن آیاتى ک

ایم را  : "آميز گفت مرد به دوروتى نگاهى کرد و با لحنى شکوه   " کنيد؟   مى طزودگذر شخصى مخلو   تا تمام حرفه
ه من   . کنند  سال یک بار دو روح همزاد با هم برخورد مى      هر هزار . تصّور نکنيد که اشتباه ميکنم    . اید  نشنيده البت

ائ   "... حقائق امر بهائى را دوست دارم اّما شما را هم دوست دارم       ن حق تيد، نمى   قاگر ای تيد    را دوست داش گذاش
طع جوان حرفش را ق   ..." ام  اوًال ميدانيد که من ازدواج کرده     . اى کشاند   که اميال شخصى شما را به کار ناشایسته       

ى  . حاليکه من اینجا هستم  آخر چطور ميتوانيد با او زندگى کنيد در. ازدواج شما نباید مانعى باشد   _ . کرد دوروت
ویم عين  اینکه مى تگ م گرفت. "  استحقيق ى را محک ى از. و دست دوروت اى  دوروت ا برخاست و گفت آق ج

زنيم   . استارک من دارم به دستشوئى ميروم    م ب ه به د        . ما حرفى نداریم ک ا بودی وز اینج شتم و هن از گ ى ب اگر وقت
  . رسانيدهروپاهاى بلند جوان نتوانست مانع عبور دوروتى شوند و خود را به را. مأمور قطار را صدا ميکنم

دان                     هنگاميکه از دستشوئى باز مى     ر چم ا زی ه دو ج د ک گشت و به طرف کوپه خود ميرفت از آنجا توانست ببين
رد       نظرانداختن به صحنه   بدون   است یاش خال   اى  قهوه اه ک و نگ ه جل ستقيمًا ب ه شد و در   . هاى اطراف م وارد کوپ

  .  نشسته بود، گذاشتاستارک که قبًال یجاى خود قرار گرفت و چمدانش را روى صندل

ان     . قطار در شهر کوچکى توّقف کرد اّما هيچکس از واگنى که او در آن بود پياده نشد                 دوروتى کتابش را همچن
ت دا رد  در دس اه ميک ه آن نگ ت و ب رن       . ش ت ت ه حرک د و هنگاميک الم ش د اع ستگاه بع اد و ای ه راه افت رن ب ت

نيد                    تر  آهسته ود ش وده ب اده نم ا آن آم ود   . ميشد، دوروتى صدائى که خود را براى مقاومت ب ى " .استارک ب . دوروت
د        ال.  تند رفتم  یميدانم که خيل   اب     دوروتى صامت همچ  ." اقل یک فرصت دیگر به من بدهي ه کت ان نگاهش را ب ن
ود ه ب شينم." دوخت د بن ازه بدهي اره ال. اج وانيم در ب ل ميت ر   ءاق ى اگ يم حّت م صحبت کن ا ه ان ب  سرنوشت خودم



دهم                    نمى خرآ. نميگذارید که تحّقق پيدا کند     شود که فقط با شما برخورد کرده باشم و چنين زود شما را از دست ب
  ." استدر حاليکه لّذت با هم بودن آنقدر نزدیک

ر : " گفت   اى در صورتش تکان بخورد      آنکه عضله   هاى بهم فشرده بى     دوروتى با صورت منقبض و فک      است    بهت
ده     ." "زودتر از ترن پياده شوید     ط آم روم فق ه در   بسيار خوب، مي حرف خود صادق هستم و شما را       ام بگویم ک

ه   از همان لحظه. وجود شما را دوست دارمآنچه را که گفتيد، بلکه  عقاید شما و  نه تنها افکار و   . دوست دارم  اى ک
ى ساکت   ." دعا ميخواندید حّتى پيش از آنکه به جمعيت و من نگاه کنيد، این حقيقت برایم روشن شده بود                  دوروت

ه                          را ب ود، آن ده ب همچنان خيره به کتاب نگاه ميکرد و استارک متوّجه نشد که چشمان او ُپر از اشک شده اگر دی
ر عادى                         . شت حساب خودش ميگذا   راز عشق یک جوان غي ستاخى اب ت خشم او وگ ه عّل ا ب ى تنه اشک دوروت

م  فته و دره ساسات و عواطف آش راى اح ه ب ود، بلک ود  نب ران ب ه او و دیگ ود   ریخت ال وج ستغرق آم در م ه آنق ک
ه        خویش زى را ب ال خود، چي د وراى امي شناسند   اند که به خود فرصت نميدهن د و ب ال . بينن ه م  یخي قصد   واهى، ب
ه داد            واقعى ود، خاتم ه .  این مرد که تحرى حقيقت ب اره       عالق ه در ب وینى احساس     ءاى ک وم روحانى ن  درک مفه

شتبه شد                         کرده بود،  ى ناشناس م ه زن سبت ب يفتگى ن ه احساس ش بش ب د . به سهولت در قل سان درک       امي واقعى ان
  . چيزى درک نميکندیحقيقت است اّما چه بسا که جز فهمى زودگذر و اجمال

را     وقتيکه مرا ببينيد که بيرون از آن پنجره ایستاده" :استارک دوباره به سخن آمد     ه م ود ک ام، آخرین بار خواهد ب
ستاده          ءدوروتى از گوشه  . این را گفت و از قطار خارج شد       ". بينيد  مى ه روى سکو ای د ک است و منتظر        چشم دی

ه سوى       ا ب وب"یک عالمت، یک اشاره است ت ردد  " محب از گ ود   .خود ب ان بيحرکت نشسته ب ى همچن  دوروت
راى   . را معّذب ميکرد، براه افتاد سرانجام قطار، پس از توّقف طوالنى که او        د ب آنوقت دوروتى غمگين و دردمن
  .اشکهاى او آزادانه بر گونه هایش غلطيدند.  خود تکيه دادیافرادى چون استارک، سر را به پشت صندل

ار و    یآن سوى دنيا مانند ليزبن و دهل ا و یا در  در جميع سفرها چه به شهرهاى آمریک       ار و منش و وق  جدید، رفت
وه     شتر جل يقش را بي ات عم ى، معلوم ش دوروت رز پوشش و آرای ى ط ر حّت ساخت گ ى از  . مي ات یک ب اوق اغل

ود و           نصوص مبارکه را که به     ى  زىامروز رو  : "ميگفت   این مضمون است، تکرار مينم ر است      ب ابراین  . نظي بن
ى                          انى که بز د ب ز بای د، ني ول آستانش افت د است مقب ه آرزومن ارى ک ر و      محبوب عالم را ستایش ميکند و رفت نظي
سان، از عظمت                 ٣"همتا باشد   بى ى وضع ظاهر ان  و تعبير دوروتى از این بيان آن بود که نباید گذاشت هيچ حّت

  .بریم، بکاهد یومى که در آن بسر مى

الم  او  ه در ع يد ک د کوش ود بای د ب د  معتق ز بای اّدى ني الم م ال در ع ن کم ا ای ل یافت اّم ان تکام ّد امک انى تاح روح
ود ميگفت    ء که شيفتهMargaret Kunz Ruheمارگارت کنز روح .منعکس شود ار دوروتى ب ى   : "  رفت دوروت

ود و                     زنى خوش پوش بود و با آنکه در        ليقه ب ا ذوق و س این مورد وسواسى نداشت، با اینحال در لباس پوشيدن ب
ا   : " آن صحبت ميکرد و ميگفت       ء باره در ابراين                   م اءاهللا لباس مي پوشيم بن راي حضرت به ائي، ب راد به ، اف

  ".بايستي آه بهترين ها را در بر آنيم و آنگونه آه مطلوب و سزاواراست متعالي باشيم

راوان لباسى را               ا دّقت ف ود انتخاب ميکرد              دوروتى قبل از هر سخنرانى، ب سه ب ه مناسب آن جل ار در    ی . ک ک ب
ل از  سه ايویلمت، قب اوردهجل راه ني د لباسش را هم ه شد کمربن ه. است ، متوّج ا ماشين ب ورًا ب يکاگو رفت   ف ش

د     و راى آرایش              . کمربند مناسبى خری روز، ب وًال صبح آن سه، معم شکيل جل ل از ت ود، قب سوانش مرتب نب اگر گي
  .هایش به آرایشگاه ميرفت موها و ناخن

شگرى       هاى مداوم، فرصت ها و سخنرانى  سالها بعد که در سفر     ه آرای شگاه را نداشت، ب ه آرای کافى براى رفتن ب
ه طّره     که بافنده طّره گيسو بود، نمونه      سوانش را    هائى از موى خود را فرستاد و از او خواست ک اى همرنگ گي

ود   دفعه اّول آنچه خواسته بود کامًال همرنگ      . به چهارشانه کوچک وصل کند و برایش بفرستد        را  .  موهایش نب آن
شگاه را                   ه آرای تن ب ه فرصت رف پس فرستاد و این بار آن چهار طّره مو کامًال رنگ گيسوانش بود و هر وقت ک

انه                ه ش ه ب سوانش را آرایش           نداشت، گيسوانش را به عقب ميبرد و با حلقه موهائى ک صل بودگي هاى کوچک مّت
سئوليت  دوروتى . ا پوشيده شود کاله به سر ميگذاشت ه  بيشتر اوقات براى آنکه کامًال روى حلقه      .  ميداد این را م
ال امر  سبب گردد آه ازمنزلت و   ميدانست که هميشه مرتب و آراسته باشد تا مبادا         خود ردم   الهي  کم ل م  در مقاب
   . شوداستهک

سات  در  دوروتي  گرچه   ه           مجامع و جل ى ک ا وقت ود اّم ه نهایت درجه مراعات مينم ائى و آراستگى را ب در  زیب
با این حال حّتى در خانه چون خدنک پيوسته راست        .  کهنه بپوشد   حتي خانه بود ترجيح ميداد لباسهاى راحت و      



انه    : " لو دوستش گفت  یک روز به ِمرى   . ها را خميده نميکرد     و شانه . ایستاد  مى ا ش ده و    راست بایست ب هاى خمي
  ".افتاده نميتوان مردم را به امر حضرت بهاءاهللا دعوت نمود

وق    گفته اند بسيارى   التش او                             دوروتى زنى ف ار و منش و ح ه طرز رفت د ک ده دارن ود و بعضى عقي ا ب اده زیب الع
 "De Gustibus non : آه مي گوید التين اصطالحى استدر زبان  .يش جلوه مي دادطبيعحالت زیباتر از  را

est disputandom "اره    . "ردچرا ک  در مورد سليقه نميتوان چون و" به این معني آه ن اصطالح چه در ب  ءای
اره        رار داد      .  مطالب دیگر حقيقت دارد       ءدرک زیبائى انسان و چه در ب ورد بحث ق وان م ليقه را نميت . ذوق و س

ا ضمنًا نميگذاشت       مي باشد    زيبابسيار  داشت که   نديگران، خود دوروتى عقيده     صرف نظر از نظريات      ه   اّم آ
ام محاسن            او .آراسته وجذاب سازد     ا حّد امکان      ت خود را  مانع آن شود که      و نواقصش   عيوب   ا تم خودش را ب

 اّدعا نميکرد که از دیگران   دوروتي.  به همين عّلت بود    نيزجّذابّيت او   نه بيشتر و    معایبش قبول داشت نه کمتر و       و
ن و آن پ           باالتر است و یا آنکه به عّلت بى        واره از ای د  وزشلياقتى هم ه او ارزان        .  طلب واهبى ب د م ى داشته   خداون

د                     بود   شریت خدمت نمای ه ب ه راه و روش خودش ب ا      .تا نه از همه راه ها بلكه ب ه آرامى و ب ابراین دوروتى ب  بن
اى که در نظر داشت پيش ميرفت و از این مواهب کمال استفاده را         ایمان و اعتماد کامل به سوى هزاران وظيفه       

  .مينمود

ه او      ا ب شعر است م درک و الی د الی ا آنکه خداون دانيم و ب م و مي ان داری ق شده     ایم ال او خل ه در مث دیم ک م  معتق ای
د و در فکر نمى         به چشم نمى      بنابراین در نهاد هر یک از ما چيزى ناشناخته وجود دارد که            سته       آی ا شای  ءگنجد اّم

رد       قواي نهفته ،    این قسمت پنهانى وجود   . ایمان و ایقان است    و     و  ماست که نميتوان آنرا لمس ک ایش نم ا       آزم د و ی
  . اندازه گرفتحّد اعالى بازده آنرا

د و       وبه دنبال آن،  این توّکل به خداوند      ام کن د     اعتماد به نفس موجب شد که دوروتى در هر فرصتى قي اجازه نده
قواى فکرى و روحانى خود اعتماد کند و روحش را به سوى خالق      به،چيزى او را مضطرب یا مرعوب سازد     

ه  در طول   ياد بگيريم که   ايدب: "  لوهلن گفت  ءبار در کالس جوانان در مدرسه     یک  . خویش متوّجه سازد   دگي ب  زن
  ."اگر بي قرار باشيم بازتابي از خود دنيا هستيم.تا صداهاي آرام آن را بشنويم قدم برداريم گيآهست

ى در سالن      سى ءدر اواخر دهه   دو   YMCA، یک بار دوروت ود  Toledo,Ohio در شهر تولي ،  سخنرانى مينم
ا   رد و ب ى را قطع ک ا برخاست و حرف دوروت ان از ج ود ناگه و نشسته ب ه در ردیف جل یکى از حاضرین ک

با نماز صغير پاسخ   ؟ دوروتى بيدرنگ " و مرام دیانت شما چيستعقيده"خانم بيکر بگوئيد "خشونت فریاد زد    
تاو را داد و ى لعرفانک و عبادتک : " گف ا الهى بانک خلقتن هد ی ى ه. اش هد ف ين بعجزى و قّوتک و  ذااش  الح

ه آن   .  پس از آن کمى تأّمل کرد٤". فقرى و غنائک ال اله اّال انت المهيمن القيوم   ضعفي واقتدارك و   نگاهش را ب
 یمرد جوابى نداد و روى صندل      " چيست؟    مرد دوخت و با لحنى جّدى پرسيد آقا، حاال بگوئيد معتقدات دینى شما            

  .مه دادنشست و دوروتى به سخن گفتن ادا

سه       Houstonهستون   در ١٩٣٩یک بار که در سال   ائى حاضر در جل ر به ان غي  نطق ميکرد، یکى از بازرگان
ز دوروتى رمز آرامش و     ا و." مانند خانم بيکر ميشدم     دلم ميخواست آنچه در دنيا داشتم ميدادم و       . "اظهار داشت 

د     کردن است       تنها دعا  او جواب داد  ،  پرسيد  را  ش  اعتماد به نفس   ه او احساس آرامش ميده ه ب ل از   . ک شه قب همي
ا دوستانش اسم اعظم را ذکر ميکرد                   ه      . ورود به اطاق حّتى براى گفتگوهاى عادى ب ت ب دا و محّب ه خ عشق ب

ود عشق پشتيبان او  . همنوعان پيشتيبان او بود نه جاه و مقام و قدرت          ان   ب ه دیگران     او  و ارمغ ت     .  ب عشق و محَب
  . محَبت او به دیگران منعکس ميشداو به حضرت بهاء اهللا در

 تقاضاي خود را آه براي بار       دوروتىوبراي چهارمين بار،     براى سّومين بار در آن دهه،        ١٩٣٩سال    در بهار 
ي امرهللا مطرح           ١٩٢٠نخست در سال      از حضرت عبدالبهاء نموده بود، در عريضه اي به حضور حضرت ول

ارت مشرف شود راي زي ه ب ازه خواست آ ال  .ساخت و اج ن جواب را ارس ارک در دّوم جوالى ای شى مب من
  : داشت

  خواهر عزیز روحانى،

د  دریافت  ماه مى شما را       ٣١  ء مورخه ءحضرت ولّى امراهللا با کمال مسّرت نامه       ه      .  نمودن دامات سودمندى ک اق
ارک  مندى خاطر یت تربيت اطفال در سال گذشته انجام داده است موجب کمال رضا  ء لجنه ءمحفل مّلى بوسيله    مب

ه  ء اخالق اطفال بهائى که نکات عمدهرشاقدامات مختلف به منظور تربيت امرى و پرو  . شد را در نام  خود  ء آن
ه   و قابل اجرا است و اميد ميرود که اجراى این طرحیاید بسيار عال  ذکر نموده   شما موجب   ءها و خط مشى لجن



حضرت ولّى امراهللا خدمات   .  محفل ملّى گردد   همکارى صميمانه و یارى مداوم والدین بهائى و همچنين تشویق         
ه مءلجن عه و       ا ش ه در توس ساعى جميل ه م ضاء آن لجن ک از اع ر ی ه ه د ک ا ميفرماین د و دع سين ميکنن  را تح

د                . پيشرفت اقدامات آن لجنه بنمایند     تقامت کني و مصّرانه ميخواهند که شما و همکاران عزیزتان در کار خود اس
دیر          ن عرصه                 و مایلم که به شما تق ه در ای ائى ک شان را جهت خدمات گرانبه ر ای شکيالت امرى       ءوفي اتى ت  حي
  .انجام ميدهيد ابالغ دارم

دى اشواق شما را                         ءدر باره  ده، حضرت شوقى افن ائيز سال آین اب مقّدسه در پ ارت اعت  تقاضاى شما جهت زی
شان    ا ای ات ب ما را جهت مالق راوان ش تياق ف ين اش دس و همچن ارت ارض اق راى زی ارهو بحثب ب  درب  مطال

رفتن شرائط       اّما با در  .  هيکل مبارک نيز مشتاق دیدار شما هستند       ًامسلم. مختلف مهّم امرى، تقدیر ميکنند     نظر گ
 نزدیک، آمدن شما را به اینجا       ءها در آینده    آشفته و اوضاع مشّوش ارض اقدس و امکان توسعه یافتن این آشوب           

د ه  . صالح نميدانن ه اوضاع ب رد آنک ه    بمج ه سالهاست ب ى را ک د آرزوئ ردد، اميدوارن از گ ادى ب  آنوضع ع
   .اید تحّقق یابد دلبسته

اه          ميدان خدمات امرى شما و     ء آن حضرت براى توسعه    ءبا تجدید اطمينان به ادعيه     همچنين ترّقى روحانى و رف
  رّبانى.  با تقدیم احترام ح .  یتانماد

  :و حضرت ولّى امراهللا مرقوم داشتند

ار" ز همک د، و عزی ا    از ارجمن ه کم ما و اینک ار ش ول اخب سته   وص هم برج ى س غ و   ءینبغ ادین تبلي ود را در مي  خ
سيار  عزیزمان به کار   تحکيم مبانى امر      تشکيالت ادارى جهت پيشرفت و     ّفم از اینکه   . مسرور شدم   ميبرید، ب متأس

ارت شماست         ءاوضاع آشفته  انع زی را .  این سرزمين م شتاقم      من   زی م م ه ه نم و      را شما    ک ات ک ا   مالق م مطالب      ب ه
شود   سرانجاممأیوس نشوید،   .مطرح نمائيم  جليل ما تأثير دارند،     که در مصالح امر     مختلفى را  ل مي  این ظلمات زائ

رادر                                                    ." شما تحّقق خواهد یافت     نقدرى گرا هاآرزو  و ى و     ب سپاسگذار    حقيق
  شوقى. شما

را پشت                     تقریبًا پایان یافته   سى   ءههد ود، آن ارت ب  بود و دوروتى با تحّمل آالم متعّدد که اوج آن محرومّيت از زی
دایات ،     او را مأیوس نساخت بلکه با عزمى راسخ        ،شدائد زندگى . گذاشت  سر ّى امراهللا را اطاعت         ه  حضرت ول

  .نمود آغاز  رااش  زندگىءکرد و پربارترین دوره



  فصل پانزدهم
  

تاوردهایش      چهل، دو چيز در زندگى دوروتى مشّخص و چشمگير است،             ء دهه يه اول درسالهاي ا ودس  فعاليت ه
ن  تعداد مقایسه با درتعداد سفرهاى تبليغى سابق او . و چگونگى توفيق او در آنها      شهرها و روستاهائى که در ای

غ  راى تبلي ه ب ردده فرمي آ ا س ه آنه ودب اچيز ب ه نظر ن انگين تع. ، ب ا سخنرانى دادمي رفتن ىه ا در نظر گ  او ب
ا  .کيلومترها فاصله بين نقاطى که براى ایراد نطق به آنها سفر مينمود، هر چند روز یک بار بود                  ت  در  ام واقعّي

ام          .  بود بسيار سخت تر   شرده انج دوروتي نطقهاي تبليغي اش را در چندين هفته ، پشت سر هم و به صورت ف
ده است        ه نيز فعاليت هاي اداري خود را      مي داد و در اوقات باقيماند      ود    آه در ادامه ذآر گردي ري مي نم  . پيگي

ود            انىوى عضو محفل روح    ادا ب ر   .  شهر الیما و عضو محفل مّلى آمریکا و کان ه       عالوه ب ى   ءآن در شش لجن  مّل
ه          . عضوّیت داشت   ال و لجن ى تربيت اطف ه مّل ه    ءنظامت لجن ا و لجن ارات آمریک ين الق ژ   ء ب ى وحدت ن ادى و  مّل

ه  تبليغى منطءهمچنين در لجنه     او بود و   ء تابستانه ایالتهاى مرکزى به عهده     ء مدرسه ءلجنه ایو،   اى ق اى اوه  ایالته
  . مّلى جلسات عمومى، عضوّیت داشتءایندیانا و پنسيلوانياى غربى و لجنه

داد    را به منظور سخنرانى در کالج     اش بعضى از سفرهاى تبليغى    ام مي ك سفر     .ها و دانشگاها انج دوروتي در ي
اى شمال          کالج همه تبليغي در  ّم کارولين وبى   یهاى مه اکى و تنس           و جن وبى، کنت اى جن سيارى از  ى، جورجي  و ب

دا ى و فلوري اى غرب ودآموزشگاهاى ويرجيني رانس. سخنراني نم ن کنف اه ای تى   گ ه سرپرس ا ب ه"ه اد ءلجن  بني
اه   " اه دفتر ناطقان بهائى کالج"که بعدها به نام   " ها  کالج ده  درمشهور شد، انجام ميگرفت و گ ه ء سمت نماین  ء لجن

ه مطالب سخنرانى       از. سخنرانى مينمود " وحدت نژادى " روه    "ایشه   جمل ق گ ت     توفي ت و بالى     "،  " هاى اقلّي عّل
ه همراهي     .بود" سهيم شدن در مدنّيت   "و  " تعّصب وئى  عالوه بر اين، بسياري از نطق هاي ديگر دوروتي ب  ل

  .بود" دوستى نژادى" ه مسئلهارگرگورى  در ب

ت هاى تبليغى در              ١٩٤١در پائيز سال     ه فّعالّي ه ادام شویق ب ه او را ت ارک ک ع مب ى پس از وصول توقي  دوروت
ا شد و در بيست                    ى آمریک وب غرب ه جن د، روان وده بودن سه     و  مؤسّسات آموزشى نم اى     ءهفت مؤّس ى ایالته  تربيت

ود    هاى اوهایو و    الجکانزاس، اوکالهما، تکزاس، نيومکزیکو و ک       نيومکزیکو  الت  در ای.آرکانزاس، سخنرانى نم
و از دهکده     ان           Isleta Pueblo با دوستش مرى ل ا رؤساى آن رد و ب دن ک ود دی ائى ب ان آمریک ه مسکن بومي ک

ار مدرسه، از                   . مالقات نمود  وزان چه ع دانش آم ه جمي رد ک د ک در جنوب غربى آمریکا از هشت مدرسه بازدی
  . به تحصيل اشتغال داشتند بودند و همگى از نژاد سياه نيزآموزشگاه دیگر ائى بودند و چهاربوميان آمریک

يش از        ءسال اّول دهه    در دو  ى در ب د، دوروت م                        جدی ن رق ر ای د یک دوجين ب ود و سال بع الج سخنرانى نم ود ک ن
شت زوده گ ال . اف اه دّوم س ه١٩٤٢در م دگان لجن ایر نماین ى و س ه   دوروت ا ب اى آمریک انزدهه يش از ش زار  ب ه

ىّ  در سى. دانشجو ابالغ امر نمودند    امراهللا دریافت    ویک جوالى آن سال در تلگرافى که دوروتى از حضرت ول
ائيز           ه در پ د ک شتر         ،داشت، هيکل مبارک توصيه فرمودن ر  مساعى خود را بي الج  ب راى        ک ا متمرکز سازد و ب ه

  .ندموفقيت او و کسب فتوحات عظيمه دعا نمود

ال  ام ١٩٤٣درس ه ن رى ب الج" دفت راى ک ائى ب ان به ر ناطق ا دفت اء  " ه رى از احّب داد کثي د و تع شکيل ش مًا ت رس
الج        ه ک ا          داوطلب سفرهاى تبليغى ب ا شدند و بن سات آموزشى در سراسر آمریک ا و مؤّس ر  ه ى در    ب نوشته دوروت

ا       ائى، ت الم به الج و آموز           کتاب ع يش از دویست ک ائى در ب ان به ان سال، ناطق اره  پای  امر سخنرانى   ءشگاه در ب
  ١.بودند  باشگاهاى دانشجویان، ابالغ کلمه کرده مجامع ، کالسها و  ، پنجاه کليسا و نموده  و در سيصد

ه سفرهاى           تا زمانيکه به عّلت جنگ هنوز بنزین جيره  ل خود ب ا اتومبي ات ب شتر اوق ى بي ود، دوروت بندى نشده ب
از            عجله اي حّتى هنگاميکه   . ميکردتبليغى ميرفت و با سرعت زیاد رانندگى         ه مقصد نداشت، ب راى رسيدن ب  ب

سيار  هطبق گفت  . .رانندگي مي آرد   از خطر نبود     یهم با سرعت زیاد که خال      ده    ى، ب اهري  ء دوروتى رانن ود   م  ب
  .کرد نمى رعایت اّما در رانندگى احتياط را 

ا سرعت  ، دوروتيلو  سفر با دوستش ِمرىچند سال قبل در هنگام     اد  که ب اده ي زی اپيچ کوهستانى      در ج هاى پيچ
رى سخنان همراه با عصبانيت هاى دیگر سبقت ميگرفت، از      اتومبيل  از  رانندگي مي آرد و      اره سرعت   لو  ِم درب

اده      سرعت زیاد دوروتى در ابتدا براى ِمرى .بسيار زیادش تعجب نمود    ه ج ى ب ا وقت هاى   لو سرگرم کننده بود اّم
 نفسش  ،لو از شّدت ترس و وحشت   ند و دوروتى همچنان با سرعت ميراند، مرى       کوهستانى جنوب اوهایو رسيد   

ي  در سينه حبس شد و     ل  محکم داشبرد       خيل ت     اتومبي ا دس زود    .  گرفت  ش را ب ر سرعت اف ل از  .دوروتى ب  اتومبي
ا                    یيجلو  سبقت گرفت و در حاليکه به سراشيبى خطرناکى نزدیک ميشد، کادیالکش را روى دنده دو گذاشت و ب



ى احساس     اعضاء بدنش گرفته شده بود و     شدت ترس،  لو از   ِمرى.  باریک پيش رفت   ءن سرعت در جاده   هما وقت
ران و در    را شکر کرد و گفت دوروتى خواهش ميکنم آهسته نمود که از خطر گذشته است، خدا     اط ب تر و با احتي

زن  هاى کوهستانى از ماشين این جاده  دانم وجو  . هاى دیگر جلو ن راى ح   دمي ا      من ب ّم نيست اّم اءاهللا مه ضرت به
ى    به بيرون از جادهاتومبيل اگر   بنابراین،. وجود تو مهّم است    دا ميکن .  پرت شود من کشته ميشوم و تو نجات پي

ود،                   شده ب ه ترس و وحشت دوستش ن رو رفت و                 از دوروتى که تا آن لحظه متوّج ه فكر ف ه هاي مري لوب گفت
شتر               از حرفهاى ِمرى    و  بو ه نکرد  خطر فکر  ء در باره   او .همچنين تعجب نمود   ه بي ول داد ک اد و ق ده افت لو به خن

  .محتاط باشد

ا         هاى مختلف بود، ازِمرى      تبليغى به کالج   هاي که دوروتى عازم سفر    ١٩٤١اواخر پائيز سال     ه ب لو تقاضا کرد ک
د  Tom Ewing و تام اوینگMary louِمرى لو  .او همراه شود ه  به آلبوکرکى مهاجرت کرده بودن   هاي  و پای

ه   مرى لو موّفق شده بود فّعاالنه با سى    در آنجا .  بودند ساختهمستّقر      امر را در ایالت نيومکزیو     ءجامعه نج قبيل  وپ
نا شود و      پوستان      سرخ از ا و        آش ت هاى فرهنگى آنه ز در امر    درفعالّي د      ب ني شریک مساعى کنن ائى ت ار    .ه ن ب ای

ه      لو دعوت دوروتى را نپذیرفت و پافشارى        ِمرى رد، در      ء دوروتى که حّتى ميخواست هزین ده گي  سفر او را بعه
ود، احساس ميکرد          برد و به او عالقه      با اینکه از مصاحبت دوروتى لّذت مى      .  وارد نياورد  یتصميمش خلل  د ب من

  .باید به نيومکزیکو باز گردد

ي ا    اده خارج از شهر ، دوروت د، در ج ي دو روز بع د وقت اور آن و نمي توانست ب و را متوقف ساخت مري ل
راه من                  . غلط است   نظرم در این سفر چيزى اشتباه و      ه   ب ،نميدانم ":وگفعت د هم و بای ه ت ن است ک نم ای ان ميک گم
برجا بود و به دوروتى گفت         لو هنوز در تصميم خود پا        اّما ِمرى  ".زود چمدانت را حاضر کن و با من بيا        . بيائى

  ".شتباه باشد، اّما به این معنى نيست که من با تو باید بيایم تو چيزى در این سفر اءممکن است به عقيده"

د    فر ش ازم س ا ع ى تنه ار دوروت ک روز و. ناچ اده  ی د در ج يم بع و ءن ستانى بل ج    کوه  Blue Ridge ری
Mountain  رده و           .  به سوى مقصد ميراند    اتومبيلبا رم ک اده را گ اب ج ود    خوشبتخانه نور آفت ا آب شده ب خ ه  .ی
ان        یك دوروتى از .  خطرناک به نظر ميرسيد     بود  کنار کوه   آه در   جاده ز ا اّما آن قسمت    پيچ جاده که گذشت ناگه

ل مي ه از طرف مقاب د ک اميون بزرگى را دی ان . دیآ ک اميون در هم ه ک د ک ه نظرش آم  او سمتیک لحظه ب
م    مى  به خود گفت آنچه   یخود را جمع کرد، ولآند، صادف ترس اینكه ممكن است ت حرکت ميکند و از      د وه بين

دارد       . و خيال است   ده پن ود، نادی ارز ب ه ب يش مى    . اّما چشمانش نميگذاشت آنچه را ک ان پ اميون همچن د   ک و در آم
ه     ء براى یک لحظه  .سمتي آه مي بايست حرآت آند، يعني از آنار آوه، حرآت نمي آرد           رد ک ذر فکر ک  زودگ

اميون غّرش   تواند از وق    را به طرف دیگر جاده کشاند، مى       اتومبيلش راگ وع فاجعه جلوگيرى کند و همچنانکه ک
ين    فرمان، اتومبيل راکنان پيش ميآمد، دوروتى با حرکت سریع        د و در هم وه چرخان  به طرف چپ جاده کنار ک

  . دادامه عظيم کاميون را دید که با سرعت از کنارش گذشت و به راه خود ادءلحظه جثه

ا              ا چرخه ود اّم ه ب ومبيلش ى  دوروتى از خطر نجات یافت ز ميخورد             ات اده، لي د ج سمت منجم ن ق ى  .  در ای دوروت
د   را به همان مسيرى که مىفرمانکوشيد   ل روى      . بایست در آن باشد، بچرخان تيکهاى اتومبي ن حرکت الس ا ای ب
اده رل     ءج ر کنت ى دیگ د دوروت ود چرخي ورد و دور خ ز خ د، لي ل منجم ود اتومبي ت داده ب ل .  را از دس اتومبي
اه ميرفت        وار از   دیوانه ار پرتگ اده کن ه سوى دیگر ج ود ب ى  سر . یک سوى جاده که کنار کوه ب ار    درخت هاى کن

شوند  ه او نزدیک مي ه سرعت ب ه ب د ک اده را ميدی لج ىاتومبي د و لحظه  م اى دیگر چرخي ار راه ه انگ د ک  ميدی
دار       وار دور خود ميچرخيد و معلوم نبو         دیوانه ناتومبيل همچنا . ميخواهد در دل کوه فرو رود      د چه وقت روى م

دوروتى با  . نور آفتاب سطح ناهموار جاده از برفهاى ذوب شده از کوه، ميدرخشيد             در. ثابتى قرار خواهد گرفت   
ه لحظه           ءوحشت به صخره   ان سرعتى ک ا هم ه ب اده          یخ زده نگاه کرد ک اره ج ان کن ه سوى سر درخت يش ب اى پ

ه سوى                 کنونميرفت، ا  ه ب رد ک د و احساس ک شود     به طرفش ميآم اب مي وى    . آن پرت ن حال جل ل در ای ه  اتومبي  ب
شکافد و از سوى دیگرش                 برخوردي .  کرد برخوردشّدت به کوه     وه را ب وئى ميخواست دل ک ه گ ان شدید ک  چن

د و متوّقف مان       برخورد بر اثر اتومبيلچرخهاى . بيرون آید  ه یک سو غلطي ل ب اصابت  . د بيرون پرید و اتومبي
ان هاى لعاب     ریزه. اش به وجود آورد     ارتعاش شدیدى در دهان و جمجمه      فرمان،دندانهاى دوروتى به      روى فرم

نگ  ت و س انش ميریخ زه زب ى     ری رو م ينش ف ده ماش ه ش قف ل اده روى س ار ج اى کن اد ه ان  . افت ه لب ى ب دوروت
ود           . مرطوبش دست کشيد   ه از       راست دست   . خون گرم و قرمز انگشتانش را رنگين نم ان گرفت ک ر ده  را زی

ه در                     فرو ریختن  ا دست چپ کوشيد ک د و ب وگيرى کن  قطرات خون روى لباس نو و زیبائى که به تن داشت جل
  .کردن آن شد و پا به روى اسفالت جاده گذاشت سرانجام به زحمت موّفق به باز. ماشين را باز نماید

زنى که با رنگ  ماشينى که قسمت جلوى آن اوراق شده و ء که ميگذشت از مشاهده یدر این وقت راننده اتومبيل    
د                     پریده و چهره   ه سوى دوروتى دوی رد و ب رد ناشناس قطرات      . اى خون آلود در کنار آن خميده بود، توقف ک م



شکرم از . " خاموش شدگلویشصدا در  خون را که روى آسفالت تيره رنگ جاده َدَلمه شده بود دید و             ه    مت اینکه ب
ا باشم              توانيد لطفًا مرا به شهر مجاور         مى. اید  کمکم آمده  د از ظهر آنج . برسانيد، در آنجا منتظرم هستند و باید بع
ه شما              . اّما شما در وضعى نيستيد که بتوانيد به سفر ادامه دهيد          ": مرد گفت  بهتر است سوار ماشين من شوید ک

انم     انه       قت آنو." را به پزشک رس رد و ش د ک ا بلن ى را گرفت و او را از ج ازوى دوروت اه او    ء ب ه گ  خود را تکي
کنم چيز مهّمى باشد فقط لبهایم آسيب دیده        ود و به سوى اتومبيل خود به راه افتاد اّما دوروتى ميگفت فکر نمى             نم

نم      اگر مرا به آن طرف تپه برسانيد در یک فروشگاه پمپ بنزین مى             ز ک م را تمي رد جواب   .توانم دست و روی  م
ل خانم   ":داد ه و وضع شما              اتومبي ين رفت امًال از ب د      شما ک م ب ه فکر مى        ه د  تر از آن است ک دیگر هر دو   ." کني

دند اکت ش رد او را در صندل. س ل   یم ه قب نج دقيق ل وپ ه چه هرى ک ا پزشک ش ه تنه شانيد و ب ين ن ب ماش  ، عق
  .را ترک کرده بود رسانيدجا دوروتى آن

ه او پرداخت و دورو       ه معاین ى پزشک ب د             ت ه ده ه سفر خود ادام ه ب ود اصرار داشت ک يچ ب وز گ ا آنکه هن  و  ب
ده           ه آسيبى ندی امًال سالمت       ميگفت وقتى مطمئن شدید ک روم      هست  ام و ک د ب ا منتظرم    . م اجازه بدهي ردم در آنج م

از گفت                     .  هستند رایش ب اجرا را ب رد و م ن ک ه فرانک تلف او و . پزشک شماره تلفن خانه دوروتى را گرفت و ب
ردد  ردند که به اوهایو بازاعتنا به اصرار دوروتى به ادامه سفرش، ترتيبى فراهم ک           فرانک بى  ماشينش دیگر   . گ

ود، دوروتي گفت               .قابل استفاده نبود   ده ب ه اش آم دار دوروتي در خان ه دي و ب ه مري ل دم، من   : "وقتي آ فهمي
رون نخواهي رفت     : " مري لو با تعجب بسيار گفت     "برگشته ام تا تو را به همراه خود ببرم         ز بي و هرگ ن  . ت اي

ود        ." ه باشد سفر ممكن است حقيقتًا اشتبا     ن ب ه، : " و جواب دوروتي اي ه       حتي  ن وانم سفرم را ب ه نت ر اينك  فك
  ".پايان برسانم مرا خواهد آشت

ران                         . هفته بعد، دوروتي برنامه اش را ادامه داد        ه طور جب م ب از ه ا ب رد، ام ك سفر آ ل فران ا اتومبي ار ب اين ب
  .ناپذيري خسارت ديد

ود          دف به ميان آمد، هر     محفل مّلى صحبت از این تصا      ءوقتى در جلسه   ار نظرى مينم یک از اعضاء محفل اظه
د                  اق افت ه اّتف ن حادث ت آن      . که به چه عّلت مشّيت الهى بر این قرار گرفته بود که ای افتن عّل ى ی م در پ دوروتى ه

ه حرف      رانگفت و در گفتگوى دیگ      گرگورى سخنى نمى    در آن جمع فقط لوئى    . بود  شرکت نميکرد و خاموش ب
داد   این و آن     وئى               . گوش مي ود ل ن تصادف را جستجو مينم ت روحانى ای ى عّل گرگورى او را   هنگاميکه دوروت

   "ميدانى تنها دليلش این بود که با سرعت زیاد رانندگى مى کردى"صدا کرد و گفت 

ون   ، بود ده در گرین ایکر دوروتى را از تصّورات واهى بيرون کشي          همانطور آه سالها قبل، لوئي گرگوري       اکن
  . کوتاه او را متوّجه حقيقت نمودءز با گفتن این جملهني

ه فرهاى تبليغى حادث شدءپس از آن در س رار ن ين تک صادف ماش راى او روى یول.  ت البى ب اى ج اه ماجراه  گ
 دمقص"وقتى پيرمرد ميخواست پياده شود به او گفت         . کنار جاده پيرمرد مفلوکى را سوار کرد        یک بار در  . ميداد

ه کيف ود ک ن ب د  ای ارم ش انع ک ز م ه چي دانم چ ا نمي دزدم اّم ما را ب واهرات ش ول و ج ه "  پ يش از اینک ت پ آنوق
رچين               انگشتان استخوانى  ه طرف دوروتى خم شد بطوریکه صورت پ اش را از دستگيره در ماشين بردارد، ب

ه ماشين م   این تپه گفت در گرفت و   دوروتى قرار  ءچروکش نزدیک چهره    و د ها ک ه د    هر يراني ار ک ان خواست   ک لت
ه شّدت بست و در            . این را گفت  !! فهميدید؟ هرگز . بکنيد اّما هرگز کسى مثل من را سوار نکنيد         در ماشين را ب

  .طول جاده به راه افتاد

و و عقب مى         . در سفر دیگرى، دوروتى در راه کانزاس دچار طوفان شدیدى شد           شاند  باد اتومبيل او را به جل . ک
اد      دوروتى چشمش به خانه   . شد  بيل دیگرى دیده نمى    اتوم  بياباني  خلوت ءدر جاده  ل . اى در یک مزرعه افت  اتومبي

ه امکان         . را متوقف ساخت و کوشيد که دِر را باز کند و به سوى آن خانه رود          د ک ان شّدتى ميوزی ا چن اد ب ا ب اّم
از شدن َدر لب ود اتومبي ه سوى دیگر .  نب ى خود را ب لدوروت شيداتومبي دان.  ک اد چن ود و آن طرف ب دید نب  ش

زد   . توانست در را باز کند     د      . و به روى زمين بلغ ين ميخزی ه روى زم ا در حاليکه ب ه  از آنج يش    ب ه پ سوى خان
ه در    . چشمها و موهایش ميریخت و پوست بدنش را ميسوزانيد رفت و گرد و خاک بر  ا مشت ب دوروتى محکم ب

ه       . در قفل بوددستگيره در را گرفت و فشار داد اّما   . جوابى نيامد . کوبيد ود ب ده ب ه روى شکم خوابي انطور ک هم
ر        شّدت به پائين در ضربه زد به این اميد که شاید           اد و سنگریزه     صداي ساکنان خانه، در اث ه شّدت ب          ب ه ب ا ک  هه

ه گوشش رسيد     ي  ياينبار صداها  .  واينبار مي شنوند   اند  ، صداى او را نشنيده    دیوارهاى چوبى خانه ميخورد    . ب
ال                      دوروتي به شد   د وخي ه در مي آوب ه ب سان است آ ك ان ه ي د آ ه بفهمن ت فرياد آشيد تا شايد ساآنين آن خان

اد زد     .نكنند آه صداي باد وسنگريزه ها است آه به در وديوار چوبي مي خورد                نم  ": دوروتى فری ر    . م یک نف
ت  شت در اس عيف    " .پ دایي ض ا ص ردي ب يد  ف ه ميکوش دایشک اد     ص د، فری شتر باش اد بي داى ب شيد  از ص ک



نيد "فقط پناهگاهى ميخواهم. من آدم خطرناکى نيستم ": دوروتي گفت ".توانم در را باز کنم   نمى" د   ": وباز ش  بای
ل        ". در بسته باشد و گرنه فشار شدید باد خانه را به هوا پرتاب ميکند              د و کوشيد دلي دوروتى در همان وضع مان

نگى به بزرگى قالب صابون از آنطرف ایوان غلطاند و به    باد قطعه س  . و منطقى براى حرفى که شنيده بود بيابد       
را م    ه      .  ساخت جروح پائين انداخت و به مچ پاى دوروتى اصابت کرد و آن ان شدید ک ا در آن طوف دن در آنج مان

ا دور شود      چاره. لحظه امکان داشت چيزى به او پرتاب شود، به نظر بيهوده بود       هر اى نداشت جز آنکه از آنج
رد و پشت   .  رسانداتومبيلشهار دست و پا خود را به     و بار دیگر چ    ان به زحمت در را باز ک رار گرفت  فرم .  ق

دازد      اتومبيل یا   اندمردد بود که همانجا بم     ه راه ان اید                   .  را ب د ش ه ده ه راه خود ادام ه ب صميم گرفت ک سرانجام ت
اه دارد و   گاه به چپ و گاه به راست ميران         را اتومبيلآهسته  . بتواند از طوفان بگریزد    اده نگ د که آنرا در طول ج

  .تكرار مي آردکشيد با صداى بلند ذکر یا بهاءاالبهى را  با هر نفسى که مى

ا     .همچنين ممكن بود وقايع شادي بخش هم در طول سفرهاي تبليغي اش روي دهد      ار پس از مصاحبه ب  یک ب
ارور   دار  George Washington Carver دکتر جرج واشنگتن ک ور    پژوهشگر نام شاورزى، شخص مزب  ک

ائى است        سرسخت خانم بيکر، به دنيا بگوئيد دکتر کارور طرفدار       : به او گفت     ن       ، امر به دار سرسخت ای  طرف
  .استامر

انوس      ءتا وقتى که هواپيماهاى بمب افکن ژاپون، با حمله         ا را در اوقي ان آمریک  ناگهانى خود، قسمت اعظم ناوگ
امًال وا          ا ک د و آمریک امحبوب          کبير نابود کردن ات جنگى شد، صلح ن رین موضوع   رد عملي ى در     ت ود دوروت ا ب ه

  : نوشتنچني  "ها دفتر ناطقين بهائى کالج" فعالّيت هاى ءاى در باره مقاله

سه                   ،یهاى کاروليناى شمال    مدیر یکى از کالج    ا جل راى برخورد ب ائى را ب اطق به سوزى ن ا نهایت دل اى سرد،      ب
د و حال                  یلناطق قب "آماده کرد و اظهار داشت       شجویان سخنانش را قطع کردن  وقتى صحبت از صلح نمود، دان

ا دّقت عن       ." آنکه ناطق، لباس روحانّيت به تن داشت و کشيش بود          ه       وانبعد که ب راى    " سخنرانى را ک الگوئى ب
راى آن ا  برنامه. کنيد  صلح صحبت نمىءبينم شما فقط در باره      مى ":بود خواند، گفت  "  آینده ءجامعه ه  اى هم ب رائ
د ه. ميدهي دینطریق اهل مطالع د ب را بدان د آن الجى بای ار ،هر ک دي آث دشوقي افن ول مى کنن الج ". را قب دیر ک  م

Indian Normal Collegeدر  Pembroke       د کالسها ار داشت اگر الزم باشد بای پس از دیدن متن نطق اظه
  ٢.را تعطيل کرد که دانشجویان این مطالب را بشنوند

الج ه  ى از ک ود  در یک ى ب ار دوروت يش از انتظ شجویان، ب رم دان ورد گ اکى برخ ادگى و . اى کنت رارت و س ح
رار داد     أثير ق ت ت ان او را تح راحت گفتارش اره   . ص ا در ب ه ج ى در هم ه   ءدوروت ورد عالق ه م البى ک  ء مط

ائق اصول ا                        ود بلکه حق ذهبى خود نب د م ل عقای ورد بحث      مر شنوندگان بود سخن ميگفت و در صدد تحمي  را م
  .ار ميداد قر

ى در هدوروت ين نوشت مجل رى چن ار ام اف  در:   اخب این ب دیره Pine Buffپ أت م انزاس، هي ت آرک  ء در ایال
شگاه  ا او         State Negro Collegeدان اعت ب ک س ّدت ی شگاه، م ک دان ساى کوچ ادت در کلي س از عب  پ
ود    ليم به ا تع .اند کردند و بعدها دانست که ساعت غذاى ظهر را از دست داده             گفتگو ا جالب نب راى آنه آنچه   .ائى ب

ذیر است و         ءجلب توّجه آنها را نمود این بود که یک جامعه     شقاق ناپ ه ان ده ک ه وجود آم  جهان شمول روحانى ب
ه         عتقدم ن جامع ى  ء به وحّدت نژادى است و ای ى و                        ب دنّيتى حقيق ّى امر آن، م دایت ول ون تحت ه م اکن ر از ه نظي

و است ای             رده   نّباض که در حال رشد و نم اد ک ى        وعده . است   ج وچ و ب ارز و             هاى پ ى ب اساس نيست بلکه حقيقت
  ٣.آزموده شده است

 به رغم . چهل، بسيارى از مدارس جنوب آمریکا به عّلت تبعيض نژادى، از یکدیگر مجزا بودند       ءدر اوایل دهه  
ر  واکنش ش .  اهمّيت وحّدت عالم سخن ميگفتءتعّصبات نژادى مردم، دوروتى با تهّور در باره       نوندگان در براب

را   ود زی عيف ب وًال ض ا معم اهم نژاده ازش و تف ه س د او ب شترتأکي ا بي داران آنه ان  (WASP طرف آمریکائي
د                 . بودند) سفيدپوست انگلوساکسن پروتستان   ا حاضر نبودن ود، اّم شان جالب ب ائى برای البته تعاليم مترّقى امر به

ذیر هاى سياه پوستان، حکمت اّتحاد  ر یکى از کالجد .الگوى پذیرفته شده زندگى خود را فداى آن کنند        سازش ناپ
ژاد    ء مسئله  ، استادان اين کالج    براى دانشجويان و  . مورد بحث دقيق قرار گرفت     راي           ن ه علتي ب ود آ زي نب چي

د از    .داشتندجدايي گردد اما در عين حال آنها آمادگي پذيرش آامل جامعه سفيد پوستان را هم ن               درگفتگويي بع
ه اي غيرمعمول           ئ نطقهاي دوروتي، ر   يكي از  ه بنظر         يس دانشگاه آه مردي بود با افكار وقياف ار داشت ک  اظه

ان داد       .  بهائى قابل تردید است     ءچون و چراى نژادى در جامعه       او حکمت وحّدت بى    ه او اطمين ى دوروتى ب وقت
تقرار    ان ایشان حضرت عبدالبهاء بر اساس آن ثابت کرده قبل از   که حضرت شوقى افندى و     د که صلح عمومى اس
ه ممکن است     اّما فکر نمى  : "خواهد یافت، او جواب داد د ک ا کني ه   م ل وجود   ب ه دلي  Kuکالن   کولوس   کو ء فرق



Klux klon صالحه ى م يم کم ت آن ورًا گف ى ف ان دوروت ر  : "؟ یکى از همراه ن ام ه ای اطق توضيح داده ک  ،ن
ت دارد نمى. ملکوت الهى است ن موضوع حقيق ر ای وا اگ ودت سيم نم ا تق صالحه و ی را م سپس توضيح ." ن آن

ه در                                  د گذاشت ک سيم شود، پس بای ا تق ق نژاده ا طب رار باشد ملکوت الهى در آمریک بيشترى داده شد که اگر ق
ان و               طبقات مختلف منجمله نجس    بنايهندوستان بر م   ين یهودی اد ب ين اّتح رد و همچن ن تفکيک صورت گي ا ای ه

انتى     : "آنوقت آهسته گفت  . جوان مزبور به فکر فرو رفت     . ه مصالحه شود  اعراب در ارض مقّدس اینگون     این دی
  .دیانتى است که ارزش دارد انسان جانش را فداى آن کند. و با ادیان دیگر متفاوت است" جهان شمول"است 

ش   ءکه در باره  " امر بهائى در دانشگاها   "اى در کتاب عالم بهائى با عنوان          دوروتى مقاله  جویان است   واکنش دان
ا شعله          : چنين نوشت  ه در کج ه  ءنميتوان پيش بينى نمود ک شود          ء عالق ر مي ه امر فروزانت شجویان ب ثًال در   .  دان م

فيد     در بعضى دیگر از کالج   چنين رشته بازرگانى را دارد و هم      ء چهارساله ءکالج کنتاکى که دوره    هاى دولتى س
ناطقين بهائى بيشتر آنجا بمانند و یا ناطق دیگرى اعزام  پوستان یا سياه پوستان، دانشجویان اصرار ميکردند که         

ود           ١٩١٢ها بمن گفت که در سال         رئيس کالج مورمون  . دارند نيده ب  در واشنگتن بيانات حضرت عبدالبهاء را ش
رایم       د ب ا ميآی ه اینج و پرسيد در این مّدت و طى این سالها شما بهائيان کجا بودید؟ وقتى شنيدم یک ناطق بهائى ب

  ٥.رکردنى نبودباو

الج گزارش  ه از ک ائى ک اره ه ده  سخنرانىءهاى مختلف در ب شان دهن يد، ن ى ميرس ل مّل ه محف ى ب  ءهاى دوروت
  . آن در اینجا نقل ميشودء بود که چند نمونه نسبت به حضور اوواکنش شنوندگان

 Kentucky!کالج ایالتى کنتاکى  

الج مش                 ن ک ى ای دیر اجرائ ه سمت م ه ب ار هستم    سيزده سال است ک ه ک ّدت هرگز       غول ب ن م د بگویم در ای و بای
ود            ه ب رار نگرفت ه ق ز خطاب در طى چهل   . ناطقى با سخنانى چنين جامع، و بيانى چنين جّذاب و فصيح پشت مي

الج           .پنج دقيقه، خانم بيکر حاضرین را مسحور بيانات خود نمود           و ا در ک ا امر           با آنکه بعضى از م هاى دیگر ب
ده ب نا ش ائى آش ربه انم بيک الع دارم خ ه اّط ا ک ا آنج ا ت الج  ودیم، اّم ه ک ام را ب ن پي ه ای ستين کسى است ک ا  نخ  م

  .است آورده

  

 Bowling Green Business University!دانشگاه بازرگانى بالينگ گرین 

انم بيکر ه                      عادت  ما به داشتن ناطقان زبردست       انمى چون خ ات خ ون بيان ا کن ه ت دارم ک ه را   داریم اّما به یاد ن م
اره         جالب. کرده باشد   خشنود ل              ءترین قسمت نطق او در ب ا دالی ان داشت و ب ه آن ایم ه ب ود ک اى واالئى ب  آرمانه

 که هر    است مسّلم   . ثابت مينمود   آنها را  کرد، که گاه شوخى و مزاح را چاشنى آن مي         یتاریخى و توضيحات عال   
شنود              ءمؤّسسه انم بيکر را ب د سخنان خ ؤّثر، حقيقت      .  تربيتى در آمریکا بای ه طریقى م شارت   ياو ب  جاودان را ب
  .ميدهد

  

 Vonderbilt University: school of Religion! مذهبى ءمدرسه : دانشگاه واندربيلت

غ          .خوشحال مي شوم آه به قابليت هاي خانم بيكر گواهي دهم           ك مبّل او  ... دوروتي بيكر به عنوان يك ناطق وي
تن      . ابالغ ميکرد   يا با شادى و به نحو مؤّثر      شخصّيتى جذاب داشت و پيام خود ر       راى گف ر آنکه مطالبى ب  مهمت

  .داشت

ه نظر مي رساند     ،  و نيزطريقي آه آنها را مورد استفاده قرار ميداد        دوروتى قابليت هاي  از    ستايش  اينطور ب
ار حقيقت   دراما کارى سهل و آسان شده بود     او که سخنورى براي   راي دوروتي سخت    هنوز  اين آ   چالش وب

ستن  Helen Archambaultبولت   یکى از احباء به نام هلن آرچم.برانگيزبود دگى    Boston که در نواحى ُب زن
  :نویسد ميکرد و بارها با دوروتى در ُبستن و گرین ایکر و کانونشن مّلى صحبت کرده بود مى

الج          هرمن ميگفت   ه  دوروتى ب " ه یکى از ک ه    هاى ب    بار که براى ایراد سخنرانى ب ل از ورود ب زرگ ميرفت قب
رار ميگرفت و         . آنجا زانوانش ميلرزید و چند بار لوح احمد را تالوت مينمود           ه ق ز خطاب اّما هنگاميکه پشت مي

ر                        ه هزاران نف يد ک آغاز سخن مينمود گوئى نيروئى روحانى سراپاى وجودش را فرا ميگرفت و بنظرش ميرس



ه  این نشان مي. اند در برابر محبوبش زانو زده    د ک ي ده د از سخن        وجود خود را    دوروت ا بع ود وتنه اني مي نم ف
  ".گفتن محبوبش سخن ميگفت

اتور      راسوپى    قوطى کنسريهنگام رفتن به دانشگاهها، گاه    ار رادی ود کن راه آورده ب ه هم ماشينش ميگذاشت     ک
افى داشت      .دجاده توّقف ميکرد و این غذاى ارزان و آماده را تناول مينمو   آنوقت کنار   .گرم شود   که اگر فرصت ک

با چوگانى که فرانک به او هدیه کرده بود چند          . معموًال قبل از رسيدن به مقصد، به زمين گلف آن ناحيه ميرفت           
  .دقيقه گلف بازى ميکرد که آرامش اعصاب پيدا کند آنوقت شاداب به راه خود ادامه ميداد

د  ها خوا یک بار در بازگشت از سفر تبليغى به یکى از کالج      ى دی شجو در      . ب عجيب ه صدها دان د ک در خواب دی
ا      ا آنه ه ب د ک دا ميکنن وارند و او را ص ع س کل مرب ه ش از ب اى روب ل ه ود  اتومبي راه ش ه . هم ه هم ب آنک  ءعج

ناخت   ا را ش ضى از آنه ى بع د دوروت سر بودن شجویان پ د . دان شجویانى بودن هدان الجک شگاههاى   در ک ا و دان ه
ه در سالن بزرگى جشنى برپاست            .  دنبالشان به راه افتاد    به. مختلف آنها را دیده بود     د ک سالن  . بعد در خواب دی

ده مشغولند   اند و ميز گذاشته   به درازاى آن.غرق نور است   . جوانان سر ميزها نشسته و با یکدیگر به گفتگو و خن
ادماني     . هنگاميکه دوروتى وارد سالن شد، دانشجویان از جا برخاستند         ه       سالن   آن  ُسرور و ش ى را ب قلب دوروت

  . داشتند گفتگو ميکردنورانيى یها او بين ميزها راه ميرفت وبا جوانان که چهره. اهتزاز آورده بود

چندى بعد دوروتى نخستين .  آمریکا وارد جنگ شدPearl Horbourدسامبر سال بعد، با بمباران ِپرل هاربور 
ود        ینًا همان اتومبيل  اش اظهار داشت عي     جيپ ارتشى را دید و به خانواده       ده ب ان درک       . است که در خواب دی ناگه

د     او اى بر   حقيقت چون صاعقه   ان     آن. فرود آم ه در خوا     يجوان ود     ک ده ب ا   سوار جيپ    ب دی د     ه تقبال    و   بودن ه اس ب
  . عالم دیگر بود که بزودى عازم آن ميشدندورانىمرگ ميرفتند و آن تاالر ن



 

  فصل شانزدهم
  

اى دوروت   ت ه ه فّعالّي الهاى اّول ده ى،  ،٤٠ ءى در س فرهاى تبليغ امل س زاران  ش خنرانىه الج  س ا و   در ک ه
ا        ه ب اء و مکالم ا احّب شاوره ب ود    مؤّسسات دیگر، م دیان ب تش را از         او. مبت ت، مهر و محّب ه رغم محدودّیت وق ب

ه دلبستگى دوروتى به    واکنش آنها و خاطراتشان از او به نحو بارزى نشان ميدهد ک           . اش دریغ  نميداشت     خانواده
ده و       نامه. افزود  اعتقاداتش نه تنها موجب کاهش محّبت او به دیگران نبود بلکه بر آن مى              ا مان ه از او بج ائى ک ه

  . شخصّيت، رفتار و اهداف او را نشان ميدهد،٤٠ ءخاطرات دیگران در اوائل دهه

  :بيکردوروتى  به نقل قول از" Louise B. Mathhias!َمتياز  بيکر لوئيز

ش    " ن دوست        از ترهيچ چيزى را بي دارم ای غ                      مى  اگر  ن وّجهم را صرف تبلي ام ت رم و تم ه از عم ستم هر دقيق توان
ادل          .کنم ن صورت شخص متع ستم تصو   شدم و نمى    نمى یاّما در ای ى يریتوان م     از حقيق ه ده ائى ارائ .  دیانت به

  ."استراحت و تفریح  وام وادهى، خانخدمات امر. باشم ام را در نظر داشته هميشه باید سه جنبه زندگى

  

 Mary Lou Ewing!ایوینگ   ِمرى لو

اگر  است و  انگيز زنده بودن، هيجان آه  گفت  مي  سفرى که با ترن از اوهایو به نيومکزیکو ميرفتيم، دوروتى             در"
ى ست دلش ميخواست در م ار از  یعصر حضرت اعل توان شمانى سرش ا چ رد و ب ن ک ه م د و رو ب دگى کن  زن
از جوابم  " نه" دادم بجوا" خواست در آن عصر زندگى ميکردى ِمرى لو، تو هم دلت مى     "هيجان پرسيد     و  رشو

در روحانّيت نمى                زدم و توضيح دادم در خودم آنق ه   یّکه خورد اّما من جّدى حرف مي نم ک ن    مى  بي ستم از ای توان
ط داشتن        گفتم مثًال دلم ميخواهد ماشين کادیال     . مند شوم   امتياز و افتخار بهره    ک داشته باشم اّما شاید شانس من فق

ين     مى   که بينم  مىو در خود ن   . یک ماشين فورد است    وار   مطالع " توانستم در ب ه              "ان ان ب ه آن قهرمان نم و ب دگى ک زن
  .بودآنها   ازقسمتياّما مسلمًا دوروتى . پيوندم

ا   "روزى به من گفت     نم  ی ول   باید یکى از این دو را انتخاب ک ائى معم ه         یبه ًا ب ه واقع شتعل ک ائى م ا به باشم و ی
ان ميکرد                 . از حرف او به وحشت افتادم     . خدمت کنم   امر ن مطلب را بي صفانه ای ان من اّما یادم هست دوروتى چن
  ."گذاشت  مخاطب مىءواقعًا انتخاب را به عهده که

 Margaret Ruhe!مارگارت روح 

ان            زندگى) جورجيا(در سالهائى که من و دیوید در آتالنتا         " ه برایم د ک ا آم دن م ه دی ار ب  ميکردیم دوروتى دو ب
 به او نامه نوشته و  .بود که برايم واقعًا ناراحت کننده   به ديدن ما آمد     در شرائطى    و يک بار  ا .نهایت افتخار بود  

ه      . آخر هفته به آتالنتا بياید      تقاضا کرده بودم که در صورت امکان، براى کمک تبليغى به ما،            در جوابم نوشت ک
ه                     ءدر آینده  ه فرانک و بّچ ا ب ار است اّم ه گرفت ام اواخر هفت راى             نزدیک تم ا ب ا آنه د روز ب ه چن ول داده ک ا ق ه

ه دریاچه    اهيگيرى ب وریس َدم  ءم سى  Noris Dam Lake ن د و Tennessee در ِتن ا      برون ا از آتالنت چون آنج
من احساس شرمندگى ميکردم چون      . گردداش باز  زیاد دور نيست، مى تواند آخر هفته بياید و بعد نزد خانواده     

ابش   چه اندازه کمبود وجودش را احساس ميکنند و در  ميدانستم فرانک و بچه ها چقدر به او احتياج دارند و تا            غي
ا                  .افسرده و دلتنگند   ه ت ل شنيدم آ اره بي دًا داستاني درب ه              چ من بع ل اينك ه دلي ودآي اش ب دازه در دوران آ ه ان

  .اره در سفر و دور از خانه باشد، بسيار بسيار تنها بوده استمادرش مجبور بوده همو

سه عمومى                                   اى شهر جل رین هتله د، در یکى از بزرگت ا گذران ا م ه را ب د و آخر هفت ا آم بارى دوروتى به آتالنت
ار در                . گرفتيم و نظامت جلسه را من عهده دار شدم         دیم و در کن سه آم ه جل د رسمى ب من و او هر دو با لباس بلن

 امر ء که بعدها با ما دوست شد و سالها در باره          مرد باوقاري در این وقت    . گفتيم  آمد مى    خوش مهمانانتاده به   ایس
اره            مطالعه نمود، وارد سالن شد نگاهى به اطراف نمود و گفت شما            ته، در ب ت،   ءدو خانم شيک پوش آراس  دیان

  چه اّطالعى دارید؟



ود   دوروتى .کنم  من هرگز آن جمله را فراموش نمى      من و دوروتى از شنيدن این جمله خندیدیم و           سيار    فردي ب ب
داز          من  کهرا  هائى     هميشه کاله  .اجتماعي بود واز معاشرت با ديگران لذت مي برد         دّقت بران تم ب ه سر ميگذاش ب

  .انداخت  آنها مرا به خنده مىءاظهار نظرش در باره و کرد مى

ه    .سبریجات  ه درست کردن کنسرو ميوه وبهمچنين مند بود و   دارى عالقه   به خانه او   شن ب ه از کانون  هر وقت ک
هاى ميوه و سبزیجات که در طول راه بود،    و اوهایو، معموًال در کنار دّکه       گشت در راه بين ایلينویز      خانه باز مى  

وه و            توّقف ميکرد و   ه       وقتى به خانه ميرسيد اتومبيلش انباشته از مي ود آنوقت اهل خان ازه ب راى  سبزیجات ت  را ب
  .برد  کار ميکرد و لّذت مىگرانطلبيد و خودش بيش از دی کنسرو کردن آنها به کمک مى

  "Mary Lou Ewing!اى از ِمرى لو ایوینگ  خاطره

ه  Bluffton, Ohioاوهایو  ، یکى دیگر از خاطراتم، سفر کوتاهى بود که همراه دوروتى به شهر بالفون" در  ک
ست سى ود بي ا ب ومترى الیم يمر کيل وئيز از یک . فت راى آوردن ل ا او ب ه ب ود ک رده ب ن خواهش ک ى از م دوروت

ه حضرت               . ميهمانى شنا که برایش ترتيب داده بود، به آنجا رویم          ه چگون ار داشت ک در طول راه دوروتى اظه
ًا  و طبي اوقات از فرزندانش دور است بکند و اذعان نمود که اغل  مادرى صيانت مى  ءبهاءاهللا او را در وظيفه     عت

وده است               و جدايي نگراني و  همين مسئله در وجود او يك احساس       ادري اش غفلت نم ه از وظايف م ز اينك  ني
دانش       آرام بود واطمينان داشت   اما دوروتي   . ه است ردكميايجاد     زيرا از طريق حّسي و وجداني بر احوال فرزن

ا در طى   . نباشد آگاه بود ولو اينكه در پيش آنها    و لحظات سختي آه تجربه مي آردند       مثًال گاه در ميان جلسه ی
راى          وتسفر و یا در حين تال       دعا و مناجات ناگهان یکى از بچه ها در نظرش مجّسم ميشدند که دوروتى فورًا ب

از مى     . حفظ آنها از خطر به حضرت بهاءاهللا توّجه کند و رجاى صيانت آنها را نماید               ه ب ه خان گشت و   و وقتى ب
اط آن احساس ضرورت د       ،او چه روى داده   پرسيد که در غياب       مى ا  بارها توانسته بود ارتب ه    ع ا خطرى ک  را ب

د ود، بياب رده ب د ک دانش را تهدی دانش سپاسگذار حضرت . فرزن ود و فرزن ين خ ن رابطه روحى، ب راى ای او ب
  ."بهاءاهللا بود

  ام نوجوانىهنگ )دختر دوروتى بيکر" (Louise Baker Matthias! متياز لوئيز بيکر اى از خاطره

اس  .  ميکردمی احساس خوشحالویک روز صبح زود که از خواب برخاستم    . مادرم به سفر تبليغى رفته بود     " لب
ود    اش را تمام کرده مشغول روزنامه       پدرم صبحانه .  پائين آمدم  ءپوشيده به طبقه   تم        . خواندن ب ر گف ه او روز بخي ب

دست دراز  ... راى صرف صبحانه روى نيمکت نشستم  و بسيدمبود بو  و روى سرش آنجا که موها کم پشت شده    
د     برخورد آردکن  نان برشته   کردم که ُتنگ شير را از روى ميز بردارم که دستم به دستگاه       ا صداى بلن را ب  و آن

در این حال که ميخواستم آنرا ميان زمين و هوا بگيرم فنجان و نعلبکى کنار دستم                . روى زمين سرنگون ساخت   
درم  .  به روى نيمکت سنگين چوبى و از آنجا به زیر ميز افتاد و صداى سقوط مضاعف شد            ميزنيز از روى     پ

ى         نمى "با عصبانيت، غرولند کنان گفت       شتر دّقت کن وانى بي رى از اعصاب       "ت ه اعصابم وضع بهت نهم ک ؟ و م
اد زدم  درم نداشت فری ه" پ ستم!! ن اجلفتى ه ع " اصًال آدم دست پ راى جم ه ب ز ک ر مي ردنو از زی ان و ک  فنج

ه      نعلبکى ُخرد شده رفته بودم بيرون آمده و        دم        ءگریه کنان به طبق ه اطاقم دوی اال ب راى خودم         .  ب م ب در حاليکه دل
د منتظر         . ميسوخت به روى تخت افتادم و فکر ميکردم که از پدرم متنفرم          ه صدا آم ن ب ن لحظه زنگ تلف در ای

د  . رود اّما صدائى شنيده نشد   وى تلفن مى   پائين بشنوم که به س     ءشدم صداى پاى پدرم را در طبقه       ناچار از جا بلن
ردارم     ءشدم که تلفن طبقه    اال را ب ه گفت             .  ب ود ک ادرم ب ان م تم صداى مهرب وئيز جان حالت    "گوشى را برداش ل

ردم         . پدرم متنفرم    بد است و از    یگفتم مامان حالم خيل   " چطور است؟  . آنوقت هق هق کنان ماجرا را برایش نقل ک
وا  . خواب ترا دیدم  . پس این بود؟ ميدانستم اّتفاقى افتاده     " عجب "تگف خواب دیدم تو دختر نازنينم آن باال روى ه

اى و چقدر خوشحال بودى و ميخندیدى نميدانم چطور یکدفعه      توى سبد بيدى که به باد بادکى آویخته بود، نشسته         
را صدا م          زدى و م اد مي ادى و فری رون افت و بي در وحشت   آيکردى سبد کج شد و ت ه از خواب     آ نق ودى ک رده ب

 پائين را ءدر این وقت پدرم که گوشى طبقه. یک لحظه ساکت شد. پریدم و فورًا تلفن کردم به بينم چه خبر است 
زم  "!! طفلک بره کوچولوى من"برداشته بود شنيد که مادرم ميگوید   ال از   !! بيچاره فرانک عزی صدایش ماالم

ادرم،       . ه سه نفرى با هم صحبت کردیم دقيقدمّدت چن. مهر و محّبت بود  ان م ا لحن مهرب يم اّم ى نگفت مطلب مهّم
بيش از کلماتى که ميگفت در من و پدرم اثر گذاشت و مجددًا همان محّبت را نسبت به یکدیگر احساس کردیم و      

  ."خندیدیم. از اینکه هر دو عصبانى و به اصطالح از کوره در رفته بودیم



 Roan Orlaff Stone ١٠  استون ُرن اورالف اى از خاطره

ى سد او م ال  :نوی مال  ١٩٤٣در س اى ش اى آمریک ست ه ن اسپرانتي ا   ،ی انجم هر الیم ود را در ش ى خ ره مّل  کنگ
ان                . برگزار کردند  دریس زب راى ت زارى کنگره، ب ل از برگ اه قب طبق دعوت آنها و احّباى شهر قرار شد یک م

در این خانه دختر و پسر آنها       .  دوروتى و فرانک بود    ءن مّدت خانه  محل اقامت من در ای    . الیما بروم   اسپرانتو به 
  .زبان اسپرانتو ميدانست و همچنين آشپزشان زندگى ميکردند و مادر دوروتى که

ى   ل مّل سات محف ا در جل ود و ی فر تبليغى ب ا در س را ی شدم زی ى مي دن دوروت ه دی ق ب ر موّف اه کمت در آن یک م
وان              ءنه آن خا  ،در غياب او  . شرکت ميکرد  و آن دو ستون و ای ه در جل ود، خاموش و          بسيار محکم، ک  بزرگى ب

ى مادر د   ها سرگرم فعالّيت هاى تابستانه بودند و فرانک و          بّچه. آرام بود  ه    وروت ن خان د   ء و من در ای زرگ مانن  ب
م مى       اّما .سه نخود کوچک در بشقاب بزرگ غذاخورى بودیم        وئ   سکوت خانه با آمدن دوروتى دره ى شکست، گ

شاط را     ميگذاشت و هر با ورودش شادى و سرور به آنجا پا    خانه جان ميگرفت و    رح و ن ن ف ا خود     جا ميرفت ای ب
  .برد همراه مىبه 

  Dwight Baker١١اى از دوایت بيکر  خاطره

ه                       ه خان دربزرگم ب دن او و پ ه دی ه ب ى است ک ودیم روى           ءاّولين خاطره از مادر بزرگم وقت ه ب ا رفت ا در الیم  آنه
ى          کان ودیم و دوروت شد نشسته ب دا مي اپه اطاق نشيمن آنها، که با در کشوئى از اطاق نهار خورى و آشپزخانه ج

ان          نخوب یادم هست داستان ژان والژا     . گفت  براى من و خواهرم قصه مى      اب بينوای  و شمعدانهاى نقره را از کت
ّصه مى      نقل مى  ه         کرد آنقدر جالب ق نيدن بقي تياق منتظر ش ا اش ه ب ژان      گفت ک راى ژان وال م ب در دل ودیم چق آن ب

ه امر را    یگفت و البّته زندگى حضرت اعل    هاى دیگرى هم مى     قّصه. سوخت  هایش مى   بدبختى  و ان اّولّي  و قهرمان
را   در یکى از سفرهایش به مکزیک کيف پول چرمى قشنگى برایم خرید که هنوز            . ردک  هم برایمان نقل مى    هم آن

رده   این کيف را شک  .ام  نگه داشته  وى آن   ل کفش درست ک د و جل ا ذوق و     و نقش و  زیپ دارد   ان نگار روى چرم ب
ادر     اى مکزیکى نوشته شده     سليقه انجام شده و در کنارش کلمه       ين م د سکّ    است همچن زرگم چن ول کشورهاى   هب  پ

  .ام خارجى را به من داده بود که آنها را در همان کيف نگه داشته

  ١٢Edna Andrewsخاطره اى از ِادنا اندروز 

ه شيکاگو              بود که دوروتى مى     ١٩٤٤ یا   ١٩٤٣درست به خاطرم نيست که سال       " راى عمل جراحى ب ستى ب بای
ا   در اثر روز و ساعت عمل را به من گفت و تقاضا کرد در ساعاتى که               . مي رفت   دارو بيهوش است برایش دع

ه اطاق خوابم               . بهم نزدیک باشيم   یتوانيم خيل   کنم و عقيده داشت که در چنين وقتى مى         رر ب در روز و ساعت مق
دن      .  که همسایگان سرزده داخل خانه نشوند    بستمدِر خانه را    . رفتم ا خوان ه دع شيدم و شروع ب سيم تلفن را هم ک
 دعا را احساس    جذبه وشعف ام بود که      فکر ميکنم شاید این تنها وقتى در زندگى       .  شفا و لوح احمد    ءادعيه. نمودم
ا       ّجهآنوقت متو . کر کردم بایستى عمل جراحى به پایان رسيده باشد        ف. دو ساعت گذشت  . کردم ام دع  شدم که هنگ

ا   ،  کن  دعا  ،  کن  دعا. کن   از دعا  سرشارات را     ادنا، دعاکن زندگى  "احساس ميکردم که دوروتى بمن ميگوید        " کن   دع
و  یک ماه گذشت و دوروتى به خانه بازگشت وقتى به عيادتش رفتم از او پرسيدم اگر قرار    بود هنگام بيهوشى ت

ا دعاکن   "گفتم     جواب داد، مى   ميگفتى؟افکار ما بهم نزدیک شوند تو بمن چه          ا   ، ادن دگى  کن  دع  سرشار ات را  ، زن
  ".از دعا کن

  :دوروتى دارد چنين بيان ميکند اى را که از خاطره ١٣John Robartsجان ربارتز 

                                                 
و با   مهاجرت کردند  در ایالت نيومکزیکوGallupو همسرش ُرن به شهر گاالپ  Jim Stoneون  جيم است  ١٠

  .همکارى مى کنند Navajo   ناواجو�پوستان قبيله سرخ
او و همسرش .  پزشکى ازدواج کرد� دوروتى پس از پایان تحصيالت در رشته�کنراد پسر خوانده ١١

و دوایت Ann Baker Salafia به نام َان بيکر ساالفيا   داراى دختر و پسرى شدندMarjorieمارجورى 
  .د نيوانگلند هستن�از احبّّاى فّعال منطقهGlendaکه با همسرش ِگلندا   Dwight Bakerبيکر  

 روحانّيون �در جرگه اگر چه پدرش که دکتر بود و. بوده در زندگى ادنا، امر بهائى مقّدم بر همه چيز ١٢
  . فت نمود، اّما او در امر ثابت قدم مانده و در نقاط متعّدد به فّعالّيت مشغول استو با او مخال درآمده بود

  . مراجعه شود١٦به فصل   ١٣



م  ءیک روز که در باره . آمده بودRice Lake تابستانه رایس ِليک ءدوروتى به مدرسه١٩٤٣در سال   دعا با ه
ار را هر روز نمى          "  صحبت ميکردیم گفت   ن ک راد          البته ای يش از برخاستن اف ا دوست دارم صبح زود پ نم اّم ک

ا و    خانواده ام را مى  . مناجات داشته باشم    ام، برخيزم که با فراغت بال وقت کافى براى تالوت دع دم و   دِر حم بن
ن     فقط فرصت تالوت یکى از   يگاه. و لوح احمد را دوست دارم  بيشتر صالت کبيرهمه  ازيکنم در آنجا دعا م   ای

 .، گويا به قلبم الهام مي گردد ميشودبهتر  امزندگىشخصي  که با خواندن صالت کبير امور    معتقدم .را دارم دو  
  .و با تالوت لوح احمد کارهاى امرى به خوبى انجام ميگيرد

ود    هفت ساله، هنوز بسيارى ازءین سال نقشه آخر١٩٤٣در سال   ه ب سات    . اهداف نقشه تحّقق نيافت ر جل عالوه ب
ق   .  اهداف نقشه صحبت ميکرد    ء تابستانه در باره   ء، دوروتى با یکایک شرکت کنندگان مدرسه        تدریس بطور دقي
هيچکس یاراى مقاومت با او  .بود د ميدانم که تعدادشان زیایتوانم بگویم چند نفر از آنها به مهاجرت رفتند ول     نمى

ال        . را نداشت  ه س ّرد ميان انم مج د     یدر آن مدرسه خ اجرت کن ه ميخواست مه ود ک ى     .  ب ا دوروت ذاکره ب پس از م
ار              . رودب Halifaxتصميم گرفت به َهليفکس      ه و مشغول ک ار مناسبى یافت د نوشت ک دى بع ا رفت و چن ه آنج ب

  . دعا نمود زیرا روز بعد ازدواج ميکردیک ماه پس از آن در تلگرافى تقاضاى. است شده

 Gene Pritchardجين پریکارد 

سد مى ه مدرسه: نوی ى ب ا دوروت ستانهءب يمRice Lake ء تاب ون .  رفت ه َهریت پتيب  Harrietشب را در خان
Pettibone                ود و بعضى از اده شلوغ ب  بيتوته کردیم و صبح روز بعد به راه ادامه دادیم به بوفالو که رسيدیم ج

ا            ى ب د و دوروت وق ميزدن ًا ب د     "گفت      خوشروئى مى    رانندگان مرتب زان صبر کني ار      عزی ان کن  االن از سر راهت
ود    قلبش پيوسته مملو از   . "ميروم ا     . محّبت ب ام داوطلب   . احساسى صحبت ميکرد    و  چه شور     در آن مدرسه ب هنگ
اط اس             گيري   ع یکى از حاضران        . تبراى مهاجرت، چشمانش ميدرخشيد گوئى که با عالم دیگر در ارتب در واق

اق       دالبهاء در آن اط ه حضرت عب يد ک ى بنظرش ميرس تن دوروت خن گف ام س ه هنگ ار داشت ک سه اظه در جل
رح        دوروتى در خالل نطق    . حضور دارند  تانهاى ف اه داس ایش گ ل ميکرد و از     ه ام     بخشى نق ا تم صميم قلب و ب

  .افتادند  ميخندید و شنوندگان نيز به خنده مىوجود

انواده   او ا راد خ اد مى  غلب از اف رد  اش ی ادر  .ک زرگش از م ادر  ب ز از و  بيچر  ، م ه    ني وئيز ک ایش ل ر زیب راي دخت  ب
ود         به  مهاجرت   ين .آمریکاى جنوبى رفته بود و هر صبح برایش دعا مينم ه موضوع خدمتش     همچن  از پسرش ک

ه آ          در ارتش، در   ست، رأى    محفل مّلى مورد بحث قرار گرفت و او به رغم احساسات خود، ب نچه صواب ميدان
ت و سفرهاى              از همسر عزیز و مهربانش بارها یاد مى         نيز و. داد ه فعالّي کرد که فداکارى اوست که ویرا قادر ب

  .مداوم ميکند

در                                   ان آنق ى پای شَقات ب ا و م ل سختى ه ادر است در مقاب ه چطور ق ود ک يده ب اروت پرس ى از مارث زمانى دروت
دا     یر طبق مدارکى تایپ شده ول  ب. خدمت کرده و کار انجام دهد      انواده بيکر پي ين اوراق خ  امضاء نشده که در ب

 روز پياپى هر روز      ٩ براى مَدت    م روبرو ميشو  یدروتى وقتى با مشکل   : "شده مارثاروت اینطور جواب ميدهد    
ا مشکالتى   . لوح احمد ميخوانم و از خدا ميخواهم که بنام این لوح مقَدس مشکالت را برطرف کند        صعب  اگر ب

ا آن  ٩و بسيار دشوار روبرو شوم لوح احمد را روزى سه بار و براى       روز ميخوانم اَما اگر حَل مشکالتى که ب
راى                               د آن وقت ب ه نظر نيای ردن آن ب ين ب راى از ب  روز و   ٩مواجه هستم کامًال غير ممکن باشد و هيچ راهى ب

  " است بار لوح احمد را تالوت مى کنم و هميشه مشکلم حل شده٩روزى 

ى بيکر       از بعضى از سخنرانى Gene Pritchardجين پریکارد ، ١٩٤١ سال ،مدرسه تابستانه در هاى دوروت
  .شود است که در اینجا نقل مى هائى برداشته  یادداشت

  و مناجات  دعاءدر باره

ا را     آنوقت منتظر . چيز تماس درونى احساس کنيد آنقدر دعا کنيد تا با هر       د دره د خداون د  بماني از ميکن د   . ب ا باي م
ت     و   باید شور  .اولين انتخاب خداوند را به دست آوريم       يد  عشق روحانى داش د و سپس         .ه باش د گفتگو آني ا خداون ب

اى دل را    شور و . نداي الهي را خواهيد شنيد. در آرامش و سكوت به نداي درون خود گوش دهيد       تياق زوای اش
  .ایمان و ایقان داشته باشيد. ميگشاید

ه      بس  بخاطر  خصوصيات دیگر     اهللا یال   متصاعدین   .  الهى، موهبت شفاعت است        ءپارید که یکى از نيروهاى خالق
ه درجه           . دارند اّما بين ما و آنها جدائى واقعى وجود ندارد          سته ب ا ب شرفت روحانى م ، عمق خلوص     انقطاع ءپي



شانه . است  ایمان ما و انفاق عمر در راه خدمت امر          و ه      ءن ا ب ان م د،  ایم ا اوست      عخداون ا ب اق م دگى . مق ميث  ،بن
  .اصِل تحّرک و جنبش است

ان کمک             و  با صداى بلند دعا    ه تمرکز افکارت رد و ب را گي مناجات تالوت کنيد که از جميع جهات وجود شما را ف
ه حضور      ما باید  .انسان هرگز تنها نيست   . ، يك همراهي الهي وجود دارد      تنهائى هردر. کند  خداوند پيوسته متوّج

ه مى  انمان و دست ها   از پا  خداوند ."من از تو دور هستم، اما تو به من نزديكي         " .باشيم ا      و َنَفسى ک ه م شيم ب ک
ر است ادماني،. نزدیکت رور و ش ات است وُس ده آب حي اد آنن رو ايج رور،  ني ر ُس دگى شخص اث دا در زن  ابت

  .د، گلستان الهى استاى که در آن ذکر خدا شو هر خانه. آنوقت به دیگران تأثير ميکند ميگذارد و

انع    با خدا از دست ميدهيد و افکارتان همچون            اگر هر روز دعا نکنيد تعهّد خود را        رده اي م ع     پ ا آن منب  تماس ب
ؤّثر است     زیرالوح احمد را تالوت کنيد اگر مشكالت و موانعي در اطراف شماست   .فيض ميشود  شه م ه همي .  ک

دگان   "  .نه بار لوح احمد را تالوت کنيد      " مارتاروت"نند   دارید هر روز ما     رو اگر موانع بزرگى در پيش     اي بن
د                      اقي بماني واره ب ان آن هم رور بي پاي ا در ُس د ت ور را بيابي اقي و جاوداني است      ". الهي، اين ن ه ب آنچه را آ

  .بخواهيد

د    د ش ا خواه سلمًا اعط صلحت در شفاست م ر م ات . اگ ا و مناج ان و دع ستند دارو ودرم م ني ایر ه درت .  مغ ق
ار       .اگر پاك و مقدس نباشيم دعا و مناجات هاي ما به عالم ملكوت نخواهد رسيد              . است  بيشتر  دعا د ب ه چن  روزان

د  .فرصت را از دست مدهيد. يابيدبلوح احمد را تالوت کنيد تا راهى براى هدایت نفوس         از خداوند مسئلت نمائي
است و باید کارى ولو ناچيز انجام " اهللا یوم" امروز ."اید قيام کنيد    براى آنچه خلق شده   " .تا از شما استفاده نمايد    

ه            . شویم وزندگي را دوباره بيافرینيم    توانيم خلق جدید      طریق اعمال مى    از. داد يد ک ا در نظر داشته باش هنگام دع
  .اید آنوقت در نهایت انقطاع دعا کنيد در حضور قادر مّتعال ایستاده

   نفس، دیگران و عالم ماّدىءدر باره

چه عهدى دشوار باشد و بدانيد به کجا منجر  با او ميثاقى ببندید و آنرا نگه دارید گر . ى را وقف خداوند کنيد    زندگ
آهنگى این عالم و عالم دیگر را درک      بایستى هم . هر یک از یاران الهى باید با نفس خود مبارزه کند          . خواهد شد 

ن          در. نمود ه ای انى ب د    منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا بي ه ميفرماین بعضى ظرفيت یک    :  مضمون ميخوانيم ک
ه رود           . فنجان و برخى ظرفّيت یک سطل را دارند        دیل ب ا تب ق دع شود   اّما با توّجه به خدا و از طری . خروشان مي

د              ء در جامعه  یاگر مسائل  ا کني سان       .  شما وجود دارد، با هم براى رفع آن مشکل دع ليمي قلب هر ان ه طپش   س  ب
د رفت              صوصيات اخالقى سبب اختالف است    اگر خ . خواهد افتاد  ين خواه ات از ب ه در   . ، با دعا جميع اختالف هم

دارد       . آورند  فرود مى   مقابل کالم الهى سر    ا            . انسان جز نفس خود دشمن دیگرى ن ات است و روح م ا گولي نفس م
د          ودا ه کن ر او غلب د ب وان غول     (ود که بای ات پهل ا دا           گولي رد ب ه در نب  داستان آن در    و وردود شکست خ    وپيکر ک

يم           ) مترجم.(است  کتاب مقّدس آمده   ه کن ائيم و تکامل       . هریک از ما باید نصوص مقّدسه را مطالع ق نم در آن تعّم
  . هرگز خود را مرجع موّثق ندانيمییابيم ول

ه راست          " : حضرت مسيح برکوه زیتون هنوز در مورد فرد قابل اجراست که فرمود            ءموعظه ه گون اگر کسى ب
ردان           زد،   یتو سيل  ه سوى او برگ شانه   ." گونه دیگر را ب ن ن رین و شریف     ءای ت و شفّقت            واالت رین عمل محّب ت
ت ود      . اس وگيرى نم اوز جل ّدت از تج ه ش د ب اعى بای دگى اجتم ا در زن اه". اّم ىهرگ د  م ى ،  خوري اميد م  و آش
شان نسبت به نفوس     عظمت روح حضرت عبدالبهاء و محّبت ای      . " الهى انجام دهيد   آنرا براي جمال  کنيد    مى  فکر

وحّدت عالم انسانى هنگامى تحّقق خواهد یافت        ... آن چنان بود که در نزدشان تحسين و یا مالمت تفاوتى نداشت           
  .ها را به قلب واحد تبدیل کند  خاموش سازد و جميع دلبکه محّبت حقيقى آتش اغراض خصوصى را در قلو

   احساسات و فضائل انسانىءدر باره

  .ن براى حصول کماالت انسانى باشدافکار و آمالتا  .١

  .مسرور ساختن دیگران است زندگى براى انجام دادن اعمال نيک و .٢

ه  بزرگترین آرزویتان بایستى تسّلى دادن غمزدگان،        .٣ رو دادن ب دان      ني ه نومي د بخشيدن ب  ضعيفان و امي
  .وند کنيدباید شب و روز فکرتان را متوّجه ملکوت الهى و قلبتان را مملو از عشق خدا. باشد

  .صالح مردم را جوئيد  و  خير دارید و  نفرت به هيچکس نداشته باشيد همه را عزیز و  احساس بغض  .٤



ه پرسش                 ميشد، یحضرت عبدالبهاء سؤال    وقتى از  انى ب ا مهرب ّسم      آن حضرت پس از رجاى تأیيد الهى، ب ده تب کنن
حقيقت   بردند اّما در ین دنياى آشفته بسر مىحضرت عبدالبهاء گرچه ظاهرًا در ا. نموده جواب عنایت ميفرمودند  

ّشر  .  عالم نشأت ميگرفتآنعالمى واالتر زندگى ميکردند و جميع اعمال و افکارشان از   در الم   آن حضرت مب ع
  .عالم حقيقى زندگى کنند حقيقت بودند و نفوس را به ترک این دنياى ظاهر فرا ميخواندند تا در

رّ              ا حد مق ز ت ه چي ا هم د    در این دني رود             . ر رشد ميکن ه زوال مي سان     . آنوقت رشد متوّقف شده رو ب ا روح ان اّم
د              ى ميکن د             . جاودان است و پيوسته رو به کمال پيش ميرود و ترّق دى ميکن اد نومي اتوانى ایج احساس ضعف و ن

د روحان    اندیشه از. این جهان خاک باشد باید افکارمان واالتر از   يم و آرزومن ا کن ت شویم  هاى ماّدى خود را ره . ّي
یکدیگر را دوست "مسّرت دستورش را که       سرور شود و با     به رحمت خالق متعال نظر نمائيم تا قلوبمان مملّو از         

ه دوست          .اجرا کنيم " بدارید شتر از هم خداوند از ما مي خواهد آه تعلقات دنيويمان را و آن چيزهايي را آه بي
  .قاومت کنيممقابل عالئق دنيوى م باید در. مي داريم، رها آنيم

   مهاجرت و تبليغءدر باره

ره   ان است    هر جامعه امرى چون جزی ات و اطمين ائى عظيم است    . اى از ثب رن دّوم به دیگر هرگز فرصتى    . ق
د          ام کنن اجرت قي ه مه اجرين . نخواهد بود که نفوس ب ان  ، ب مه ه    ذر شهداى قهرم ا خود ب اط مختلف    امر را ب  نق

ان مي بر دجه ا خشت وخاك ن را ب دآن  و آن م مي آميزن م .سرزمينها دره يش داری ى در پ دا . مراحل مختلف ابت
د   گيرند و به حساب نمى       اى که ما را نادیده مى       مرحله ضييقات است      . آورن شار و ت ه ف د مرحل ه    . بع سپس نوبت ب

ى                را رسيدن عصر ذهب ى آن ف ين و در پ واج مقبل ان دخول اف ن   . تساهل و مدارا ميرسد و پس از آن زم طى ای
د     .مان را انجام بدهيم چگونگى وظائف این دارد آه ما  گى به مراحل بست  د مان اد خواه ه ی ي ب ه   .  هر عمل آنانکه هم

ىّ  . کنند، در جميع اعصار جاودان خواهند ماند  چيز را در راه امر انفاق مى       ه     مقّربين حضرت ول د ک امراهللا آنانن
ى و م  یک از هر. اند ترک خانه کرده و به مهاجرت رفته       يم  ما باید مرّب غ باش وب در انتظار ماست   . بّل ر   . قل اه اث گ

ا           .  شما در عالم دیگر مشهود خواهد شد   ءابالغ کلمه  د ت ن امر عظيم کني دگى خود را صرف ای هر لحظه از زن
اءاهللا را    ،اگر در نهایت خلوص   .  خسران و ندامت مشوید و به گنج جاویدان دست یابيد    چارد اليم حضرت به  تع

الم        راي جسد       ،  شد خواهيداجرا کنيد آنوقت نور ع ن جهان   روحي ب شر و نجات       مي شويد    اي  و باعث آسایش ب
  .يع کائنات خواهيد شدمج

   سخنورىءدرباره

رون          در وقت سخن گفتن زنخدان و شانه       ه صدایتان بي ها را به عقب و سينه را به پيش برید طورى تنفس کنيد ک
افراگم " کنيد و متوّجه باشيد که صدا از   را تلفظO,E,Aها بيست بار نفس عميق بکشيد و حروف         صبح. آید " دی

صّنعى باشد                . بيرون آید  راى      از لب  . به گفتار خود حرارت و عمق دهيد بى آنکه رفتار و حرکات شما ت ان ب هایت
ه   . تلفظ کلمات استفاده برید    د          اى لحظه    براى تأکيد کلم ر روى آن مکث کني تن نفس را در       در وقت سخن    . اى ب گف

د    ه  . سينه حبس ننمائي دا ری د          ابت ان راني ر زب د آنوقت کالم را ب ر کني وا پ ا را از ه سات    . ه راى سخنرانى در جل ب
  .براى آماده شدن منظور دارید وقت کافى عمومى ابتدا باید هدف را تعيين کنيد و جزئيات آنرا در نظر گيرید و

د   هنگام نطق هر. آورد روى کارتى یادداشت کنيد  که داستان را یادتان مى    ینکات عمده و کلمات اصل     چه ميتواني
  .کاهد  مکرر به آنها از تأثير و گيرائى نطق مىءها استفاده کنيد مراجعه کمتر از یادداشت

از نقل قول و    . تا ميتوانيد نصوص حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء را از حفظ کنيد و از آنها استفاده نمائيد                
د د. داستان براى حصول به اصل موضوع بهره گيرید     درت   . ر آخر نطق به طور خالصه هدف را بيان کني ه ن ب

د          کسى آنقدر  ه      خود . اعتماد به نفس دارد که بتواند بدون مراجعه به یادداشت، سخنرانى نمای ه ب د ک را عادت دهي
د  ه کني ده مراجع ب یادداشت ش وس مطال وا.رئ ود   ل ادى یادداشت مينم ب زی ود مطال ا ب ى در حيف سينگر وقت . گت

رد                     حضرت عبدالبها  د ک ء به او فرمودند بيهوده زحمت نکشيد وقتى به لندن رفتيد در برابر جمع صحبت خواهي
ارک  . کرد   القاء خواهدشماد به   يآنچه را که باید بگوی     و    ا. دایيعبدالبهاء نم   اّول باید قلب را متوّجه     یول لوا امر مب

ه نمى    شد در برابر جمعّيت اى که در لندن برگزار    در جلسه . را اطاعت کرد   ه شد ک ه    ایستاد و متوّج د کلم اى  توان
را گرفت            . بر زبان راند   سه را ف د     . سکوت عميقى سالن جل ه منتظر سخنان او بودن رد و از     . هم د ک وا سر بلن ل

صميم قلب دعا نمود آنوقت یک باره زبانش که انگار بسته شده بود باز شد و نطق فصيحى ایراد کرد بطوریکه           
ى واقف        بهاءاهللاحضرت  . نمودهمه را مجذوب سخنان خود       د    به نيازهاى هر قلب ى در خود      .ان ام       وقت احساس اله
ان                  بساچه  . ميکنيد لب به سخن بگشائيد     سازد و موجب ایم  یک کالم، یک نگاه، یک داستان، نفسى را منقلب مي



تن                . او ميگردد  د و سخن گف را ميدان يله   ما نميدانيم که نيازهاى روحانى افراد چيست اّما خداوند آن ا وس اي مي   م
  .شود براي پاسخ دادن به نيازهاي افراد

  :١٩٤٢ مارچ ١٨به تاریخ ١٤Louise Caswell  دوروتى بيکر به لوئيز کسول ءقسمتى از نامه

د                 رود و هر درى را ميکوب ه مي ه سراغ هم ن عصر ب واى منفى ای ىّ  . مثل این است که ق امراهللا در   حضرت ول
  :اند  مرقوم داشتهRoberta Christianتين توقيع اخير خطاب به روِبرتا کریس

ه                " راى هم اک و دشوارى را ب ا ساعات دردن ّرر               ءزندگى در این دني ورالهى مق راى خود مظهر ظه ى ب ا حّت  م
ى نصيب            . داشته است   ّدر شده ب سان مق ه در سرنوشت ان ز از آالمى ک ى مظهر امر ني انى حت ان ف ن جه در ای

سرده        جانبنابراین غير منطقى نيست که جسم و        . "ندسپس در همان توقيع ادامه ميده     ." نيست  شما فرسوده و اف
  )ترجمه(."باشد

ط     . نادیده گيرد) کانال پاناما(اّما لوئيز روح تو چنان زیباست که کسى نميتواتند آنرا در آن ناحيه      و فق ه نظرم ت ب
 پاناما را مجذوب    ء آن، همه  اى لطيف و زیبا در دست محبوب جانان که با           باید همان که هستى باشى یعنى وسيله      

در          .  شد خواهدو اطمينان دارم که با تأیيدات الهى این چنين       . سازد ه آنق ن است ک ا از ای زرگ م ج ب انم رن ه گم ب
  .سازد  آن، ما را رنجور و دلشکسته مىء براى اشاعهگونه مانعيهر وجود امر را دوست داریم که 

را    .  برایم کنار بگذار و به الیما بيا    عزیزم، اگر سفرى به صفحات شمال ميکنى وقتى را         ه ت مّدت مدیدى است ک
و  ءمن به کارهاى عادى پيش پا افتاده    . براى دیدن تو دوست دیرین بينهایت دلتنگم        ام و   ندیده  روزانه مشغولم اما ت

  دوروتى.    مدر مهاجرتى و به کمک تو محتاجم تا موّفق به مهاجرت شو

  

  :است   نوشته١٩٤٣ء روحّيه خانم به تاریخ سّوم فوریه البها اى که دوروتى به امة نامه

ه   ء پى برید که نامهبه طور آاملکنم هرگز ه خانم عزیز، تصّور نمى   روحّي  شما چقدر برایم مهّم بود خصوصًا ک
اج     يمنتظر فرصت. دخترم نام برده بودیدWinnie Lou وینى لو   آن از در ه آن احتي ًا ب ه او واقع  مناسب هستم ک

ته  تم   داش رایش بفرس ه را ب ن نام ا ای د ت پانيول    . باش ان اس ه زب ار ب ين ب راى اّول ا ب رده یدر پانام ق ک ت  نط   .اس
ه         لوئيز ز گروهي از                   َکسِول برایم نوشته است ک شجو و ني ان دان ذز حقيقي را در دل عده اي از جوان نطق او ب

شانده است تند اف ا حضور داش ه در آنج ع.سربازان آ ون توقي ا کن فانه ت ّى متأس راهللا را دریافت   حضرت ول ام
ه    مى خواب بيدار ميشوم و از خود  شبها از.  شما دو هفته قبل رسيد     ءام و حال آنکه نامه      نکرده ا در پرسم ک  آن آي

ه    .  وصول آن استویممنتهاى آرز  وذآر شده استمرقوم مطالبي توقيع چه    دا خواست ک شاید به همين جهت خ
وم داشته    Philفيل     اى که براى    نامه. ستم رسد  شما به د   ءبراى تسّلى خاطرم نامه    ده     و دیگران مرق د چون مائ  ءای

ا   ان آمریک راى جوان مانى ب راى    و   آس صوص ب ه خ ود   ب و ب ى ل ه  . وین دم ک ن معتق ارم ضرت   درآن خص ح  ش
م   امراهللا که     ولّى ز   شما  ،الهى هستند  قل اط  ني ده مسير ارتب ا هستيد       برگزی شتاق م ان م راى جوان ویژه ک   ، اى ب ه ب

ر از ه حضرت  هر  مهمت ان را ب ز آن راهللا چي ي ام رنزدیکول سازیت ان از سوئى مى .د مي ن جوان ر  ای ه ب د ک آموزن
سار سترده شاخ ا    ءگ ر ب وى دیگ د و از س ه کنن ت او الن هامت در   محّب د    اراده و ش رواز آین ه پ دمت ب مان خ . آس
  . رقائم خود را به امریکا قطع نکنيدلطفًا . تبليغ جهانى، دائمًا نّيت قلب و ورد زبان آنان استماموريت

ز، مى      . امراهللا ابالغ دارید    عزیز    اشواق قلبى مرا حضور حضرت ولىّ      انم عزی وانم از    روحّيه خ نم        ت شما تقاضا ک
براى من  . امراهللا شود  مبارکه ميشوید دعا کنيد که جانم فداى حضرت ولىّ      ءاین بار که مفتخر به زیارت روضه      

  . خواهد کردتجابّما گمان دارم خداوند دعاى شما را مساین کار مقدور نيست ا

ضه ى    از عری ت چين ه اليزاب ىّ    ١٥Elizabeth Chenoyاى ک ضرت ول ضور ح ه ح اریخ    ب ه ت راهللا ب  ١٤ام
  :  نوشته است١٩٤٤اکتبر

                                                 
  . مراجعه شود١٧به فصل   ١٤
 با مهاجرت به ١٩٤٠در شهر الیما با امر آشنا شد و در سال . نگار بود روزنامه اليزابت چينى نویسنده و ١٥

و مبادرت  سالها در آمریکاى جنوبى و مرکزى به خدمت امر مشغول بود . شدپاراگوئه فاتح روحانى آن کشور



رد     نوامبر تحت عمل جراحى دشوارى در شيکاگو       ٢٧دوروتى بيکر صبح دوشنبه      رار ميگي راى    .ق ن عمل ب  ای
ام سفر تبليغى     ١٦، نيومکزیکو  آلبوکرکى  اثر سقوط در    است که در     اى  غّدهبرداشتن   د   هنگ يش آم سال گذشته    .اش پ

رو رفت و چون داخل مردمک چشم                    ءفرانسيسکو تراشه   در راه سفر به سان      کوچک و ریز فلزى به چشمش ف
ه پزشکان نتوانستند آنرا پيدا کنند، مّدت دو هفته با آنکه  و هم رنگ آن بود،  تهرف ائى او   ء این حادث اک دربين  دردن

که در غرب برگزار ميشد شرکت کرد و با " وحّدت نژادى"به سفر خود ادامه داد و در جلسات           اثر گذاشته بود،  
اره       راد در ب ي    ءگروههاى مختلف و اف ود و ميکوش ام سخن   د امر صحبت نم ه هنگ ردم چشم       ک ر م تن در براب گف

ائى    آلبوکرکى در اثردر شهر. اش را باز نگه دارد     آسيب دیده  ا        ١٧ضعف بين ذا از ج ود معه ه سقوط نم د پّل از چن
د رفت     ءبایست در باره اى که مى برخاست و به جلسه  اءاهللا سخنرانى کن ين حاضرین پزشک    .  حضرت به در ب

د      پيش لسهجوانى بود که پس از پایان ج        دوروتى دیگر نتوانست چشم آسيب     . آمد که با دوروتى بيشتر گفتگو کن
د پرسش از                  اش را باز نگه     دیده   ه در آن        دارد پزشک مزبور که متوّجه آن شده بود پس از چن ار داشت ک او، اظه

ود دارد     ا وج ا از آن در آمریک ط دو ت ه فق تگاهى ک ا کمک دس ه ب اردانى است ک هر پزشک ک ط  ش ورو توس  ن
رون آورد و        مخصوص، شاید بتواند تراشه    ه بي همانوقت از چشم پزشک    اى را که به مردمک چشم او فرو رفت

  .نامبرده براى روز بعد قرار مالقات گرفت

شان داد      ءاى را که تراشه    در مطب چشم پزشک، دستگاه مزبور نقطه       ود ن ه ب رو رفت .  فوالدى در عدسى چشم ف
د و پزشک       باورکردنى نبود که دوروتى با درد شدید حاصله از آن، توانسته باشد دو           ه ده هفته به سفر خود ادام

ار         وروتى چشم، دست د   ء آنرا از نظر پزشکى محال ميدانست و پس از معاینه          مزبور  را در دست گرفت و اظه
ا شود و من                               داشت من مى   ه چشم شما نابين نهم هست ک د بگویم امکان ای توانم این تراشه را بيرون آورم اّما بای

ائى شما شوم           نمى ده مى              . خواهم موجب نابين ه عه ار را ب ن ک سئولّيت ای ا م ا     گ  آی د، دوروتى ب آرامش جواب      يری
ى .داد ول م ى قب نم و نم م و ک ان ترس ا    دارماطمين را نابين ما م ه ش رد  ک د ک ه  . نخواهي ل، ب ان عم پزشک پس از پای

زى مى              ه     دوروتى گفت حاال چشمتان را باز کنيد و بگوئيد آیا چي د ب رد و              تواني از ک د؟ دوروتى چشمانش را ب بين
ود گفت        زشک جوان در   پ. بينم   روشنائى را مى   یگفت بل  دا "حاليکه اشک از چشمانش سرازیر ب  من  شکر  را خ
  ."توانستم تحّمل کنم که شخصى چون شما را نابينا سازم نمى

  :نویسد اش را از دوروتى مى خاطره ١٨Harriett Pettiboneَهریت پتيبون

ود   دیگر ب اور یک ى مج ن و دوروت اق م الزا، اط ل پ و در هت هر تورنت ن. در ش ه م ا ب اى باره ه منته ت ک  ميگف
ا سوز و         . آرزویش فدا شدن در راه امر است       ه ب شد در     صبح زود صداى دعا و مناجات او را ک داز تالوت مي گ

ود               .شنيدم  اطاقم مى  ا ب ى رنگش چه زیب اره .  او در لباس خواب ابریشمى آب ى     ءدر ب ا فراست و تيزبين  دیگران ب
ا   . مودم، به من تذّکر داد که بيهوده وقتم را تلف نکنمیک بار که دو نفر را به او معّرفى ن . قضاوت مينمود  ّق ب ح

  .اى به امر از خود نشان ندادند عالقه آنها. او بود

ا حاضر است            ءوقتى در باره   ده و در اینج وز زن در حين یکى از سفرها    .  او فکر ميکنم به نظرم ميرسد که هن
راوان    صبح قبل از عزیمت دستهایش را ب     . یک شب در خانه ما بسر برد       انى ف ا مهرب ه دور گردنم حلقه کرد و ب
  .باز هم حّق با او بود. منظورش، رشد روحانى من بود. گفت که رشد من بطئى است

  :او مى نویسد Emmalu McCandless١٩ کندلز مک  ِامالو

ا            دوروتى که عضو محفل مّلى        ،  ١٩٤٣در پائيز سال     ه شهر اوماه اء ب الت  ای  در Omaha بود براى مالقات احّب
ه  .  با هم چاى صرف نمودیمFlatironیکروز در اطاقم در هتل فالترون. آمده بودNebraska نبراسکا  خوب ب

ود     . خاطر دارم که چه قامت رعنا و صورت زیبا و شادابى داشت   ز ب ت آمي ارش محّب ه  . گفتارش فصيح و رفت ب
ود        . چابکى حرکت ميکرد   ورانى ب شاط و ن ه مطالب گفتگ     . زیبا، با ن ات حضرت      از جمل ان در آن روز، بيان ویم

                                                                                                                                            
عالم بهائى جلد سيزدهم صفح  . تا سرانجام در اثر بيمارى درگذشت .به سفرهاى متعّدد تبليغى نمود

  . اليزابت به دوروتى بسيار عالقه داشت ١٩١٤ _١٥
  .است غّده ارتباطى به سقوط او نداشته ١٦
  .بود حّس درک عمق اشياء اثر گذاشته دراش  در بينائى ١٧
 به شهر بوفالو در ایالت نيویورک رفت و ١٩٢٩ که پس از ازدواج در سال ییکى از احّباى داکوتاى شمال ١٨

  .هنوز در آنجا به خدمات امرى خود ادامه ميدهد
نمودند  اقبال به امر ١٩٢٤ خواهرانش در سال � و همهWeverِوور  خانم و آقاى پدر و مادر او ١٩
   مهاجرت نمودNebraska  براى مهاجرت داخله آمریکا به نبراسکا Emmaluو



اء باشد              فتحى بود و دوروتى ميگ        خطاب به حروفات   یاعل ا احّب دگى م ستى الگوى زن راى  .  این بيانات بای او ب
. بودم کرد و من غرق شور و جذبه و روحانّيت او شده با صداى رسا دعا  موفقّيت من در خدمات امرى در اوماها      

ا        . روز چند ساعت با دوروتى بودم و با او گفتگو کردم          خود را خوشبخت ميدانم که در آن         ن خاطره پيوسته ب ای
  . همراه خواهد بودمن

  :نویسد  مى ٢٠Amy Brady Dwellyیدویل اِیمى بَردى

اید خاطره   ده       ش اقى مان نم ب ان حّدت در ذه ا هم ه ب يش از هم وز ب ه هن ه   . است اى ک ه ب روزى است ک ات  آن مالق
وده و                       . رفتم که توقف داشت     یدوروتى در هتل   ن سفرمبادرت نم ه ای ا ب ن از احّب ين دو ت ع اختالف ب او براى رف

ا     هر. تقاضاى مالقات هر دو را کرده بود      ات مشترک آنه یک به تصّور آنکه محفل مّلى دوروتى را مأمور مالق
ه ميخواست                 نموده، این تقاضا را پذیرفتند و      ه    حال آنکه نه دوروتى این مأمورّیت را بعهده داشت و ن ا اینگون آنه

ه    . نفاق و کدورتى شدید بين آن دو بوجود آمده بود اّما هيچيک از دوروتى رنجشى نداشتند               . استنباط کنند  ى ب وقت
ّدت         ت و از ش اق راه ميرف سته در اط وم و دلشک ود، مغم شته ب ا بازگ ات آنه ه از مالق ى ک يدم دوروت ل رس هت

ازنين بيچاره چه       " خداى من  " ميگفت ناراحتى دستها را بهم ميماليد و با چشمانى اشک آلود     ن دو وجود ن ه ای ب
 باعث ناراحتى   یآرزو داشتم به آنها کمک کنم ول      . نتيجه ماند   ميخواستم عدالت اجرا شود اّما کوششم بى      !! کردم  

  ٠آنها شدم

ورد مالم             عميق و صادقانه   ءغّصه  بيشتر سخنان آنروز او در خاطرم نمانده اّما غم و          ت و  اش و اینکه خود را م
اقى گذاشت                       دار در وجودم ب رى پای ود و اث أثير نم ه نحوى        . انتقاد قرار ميداد، سخت در من ت دلش ميخواست ب

ه سزاور     . کارى را که بنظرش خالف انجام داده بود، جبران کند          انع سازم ک يدم او را ق سرزنش و مالمت    کوش
ودم  تر اقدام ميکردم و موقعّيت ر        بایستى عاقالنه   اّما ميگفت مى  . نيست ر درک مينم ا او خداخافظى    . ا بهت ى ب وقت

  .ام اى بوده در راهرو هتل که ميرفتم احساس کردم در حضور شهيد زنده. کردم، به دعا خواندن پرداخت

  

  :نویسد  مى٢١Edith Mclaren  الرن ٍِادیت َمک

ه در الها ک سيار درآن س را ب خدمات امرى ب ه م دم ک ى را ميدی ودم، اغلب خواب دوروت ال ب هفّع  خدمت ءه ادام
ه من داد            . تشویق ميکند  نکش را ب ار در خواب عي تم هر      . یک ب ه چشم گذاش را ب ى آن ه رنگ     چه مى   وقت دم ب دی

سائل    الیق و شایسته  احّباى ما   ءاین خواب را در اّیامى دیدم که با آنکه جامعه         . صورتى در آمده بود    اى داشت، م
 معناى خواب را استنباط کردم و قّوت قلب براى حّل مشکالت    وقتى بيدار شدم،  .  بوجود آمده بود   یظاهرًا الینحل 

  .و رفع اختالفات یافتم

  ... است اى از دوروتى به شخصى که نامش نيامده نامه

دلم، بيا عاقالنه  عزیز. ات را و کارتى که امروز صبح رسيد، دریافت نمودم عزیزم، در بازگشت از کانادا نامه     "
شگاه در رشته            یکى را مى  .  واقعًا موجود عجيبى است    انسان. فکر کنيم     در این باره   ا دان  ءبينى که از کودکستان ت

د ونمى        سوم  در    سال   در رشته دیگرى در      هنرهاى زیباى روحانّيت پيش ميرود و      ا ميزن د   ج وتر رود    توان اگر    .جل
ه ود هم رار ب تهءق ام رش اء در تم شگا  احّب ه دان ت ب اى روحانّي اى زیب اى هنره ند، آنوقت  ه و دیگر برس ن و ت م

ن موضوع نمى                 .  نداشتيم یمشکل رفتن ای ا در نظر گ ون       اّما اینطور نيست و ب ه ميخواهى اکن م چگون وانم بفهم ت
ه         ه درحال رشد و تکامل است، در معرض خطر         اعصاب ضعيف و جسم رنجور و ناتوانت را در جامع اى ک

ل        ستاگر پزشک کاردانى تجویز کرده که باید از فّعالّيتها د         . قرار دهى  امًال قاب ى، بنظرم ک کشى و استراحت کن
ده  فقط از این وضعيت پيش  اّما بهتر است کارت عضویت خود را پس نگيرى اّما        . توّجه است  رى کن      آم اره گي کن

  .و به آن فکر نکن

ان مي               ميکنى که     آيا تصّور  ارتباط معمول و عادي تو با امر مبارك در اين شرايط خاص، مورد رضاي محبوبم
ه    تو وجود حّساس و لطيفى هستى که نمى   ، در نظر من   .کنم  نمى   من که باور   ؟باشد توانى این تحّول تدریجى را ک

ا بخوا                ما در  ءدر جامعه  وب م ه محب د شرف وقوع است تحّمل کنى اّما براى یک لحظه باور ندارم ک و از   ه ه ت  ک

                                                 
  .بود   کتاب براى کودکان و متخّصص در روانشناسى و تعليم و تربيت کودکان�نوسينده ِبردى  ِایمى  ٢٠
  . مهاجر آمریکاى التين و عضو هيئت معاونت ِادیت مک الرن  ٢١



اش       قلب را متوّجه او کن ادعيه و آثارش را مطالعه ن          . این نظر ناراحت شوى    راه خود را    . ما و با او خوشحال ب
  .اطمينان داشته باش همه چيز را درک ميکند او بر قلب همه واقف است و. کن  گير و زندگى پيش

رح     ت و ف اى مثب ویس از خبره ه بن رایم نام تى ب له داش ت حوص ر وق ت، از   ه ویس از آرزوهای رایم بن بخش ب
دى                هائى که   ات و از نقشه     مشاهداتت، از کارهاى روزانه    الم جدی ه هر روز ع  در پيش دارى این رمز دنياست ک

  دوروتى_ با محّبت فراوان .                                  بوجود ميآید

  .که به مهاجرت پاراگوئه رفته بود"  Elizabeth Cheney!چينى هاى دوروتى به اليزابت گلچينى از نامه

ال       هرگز اتفاق ني  :  اليزابت عزیزم  ١٩٤٠ دسامبر   ١٩ در خ رود و جایش آنق ا ب ه کسى از الیم  باشد  یافتاده بود ک
  .همه جا اسم تو ورد زبانهاست

ه ٢٢ ز  ١٩٤١ فوری ت عزی ه:  اليزاب ه   در لحظ ردم نام رک ميک ا را ت ه الیم ف   اى ک ين توق يد و در اّول ات رس
م چه ميگذرد          ه در دل دانى ک ا ب ه شدم ت ن نام سام   کيت   نظرم  در. مشغول نوشتن ای ر   رن  Keith R. Kehlerکهل

ىّ    است،    شکست خورده  به امر کرد در خدمت    مي   که احساس    زمانيدر همان       . مجسم گردید  امراهللا    حضرت ول
 آن وادى را که پاى دیگران به آن .مقام شهادت واقعى شکوهمند است  . منصوب فرمودند    ایادى امر   به مقام  او را 

 اى پيک تابان در این وادى همراهى ،تواند ترا مى" او" جز نرسيده باید در این عالم یکه و تنها پيمود و چه کس       
  کند؟ جز او چه کسى آنقدر عظيم است؟

ون ١٧ ز١٩٤١ ج ت عزی ته   : اليزاب ت فرش ف مراجع ت تأّس ا نهای ى ب ل مّل ود و  ءمحف صویب نم ه را ت  پاراگوئ
دانم مى            . اطاق حکمفرما شد     سکوت عجيبى در   تش را ب ى آنکه عّل بم ب ن،  اليزابت   . گریست   قل را    خوب م در ت چق

د              و کن رین سرنوشت را نصيب ت ه بهت دا ميخواهم ک ز اليزابت عز . دوست دارم و از صميم قلب از خ  سبک  ،ی
وق  و ف ارش ت ت نگ اده اس ه . الع ودى و جمل ا ب ر اینج ولءاگ وراس ه ىی ه ات    را م ساس مباه نيدى اح ش

ر چه زیب         "  تو گفت  ءدر وقت قرائت نامه   . ميکردى  غرور  و ن دخت سد   ا مى  خداى من ای نم در وقت         "!نوی فکر ميک
  "غّرد مى  افق رعد  درشدپاراگوئه آفتاب ميدرخ هنگاميکه در" که نوشته بودى اى بود آن جمله  خواندن

  دوروتى_ با محّبت قلبى 

  "Edna Andrews!اندروز  ِادنا

سينما برویم و  غرق شدن پسرم روزى دوروتى به من گفت بيا با هم به ء از حادثهپس خوب بخاطر دارم چندى
يم دیم و خوش باش دم. بخن ًا خوشحال ش يم و واقع ا او رفت ود. ب ين ب ى روشن ب راد را  دوروت اى اف درک  و نيازه

ا کاسته شود           شار غم آنه ى  دور.ميکرد و فورًا ميکوشيد کارى کند که از ف انى و  وت ود و     مظهر مهرب عطوفت ب
. داشت   ا از انجام کارى که الزم ميدانست باز نمى        هرگز چيزى او ر   . اى محکم و ثابت     عين حال چون صخره     در

د    ،نيازى نبود که شخص    راز کن ود و در  . احساس خود را اب را درک مينم ه     ءلحظه   او آن ارى ميکرد ک  مناسب ک
سکين بخ       قلب اندوهگين و فکر    ر کسى خرده نمى         .شدمضطربى را ت راد را             هرگز ب گرفت و ضعف و نقص اف

    . ميرسيد که پيوسته انگيزه اعمال افراد را درک ميکند ربنظ  مورد انتقاد قرار نميداد و

ى     مي   يشبها کابوس     ام مکرر   ساله   ها پس از غرق شدن پسر هفده        هفته اده و        یدیدم که پيکر ب ه راه افت سرم ب جان پ
ودم      شّدت غم و غّصه رنجور و       خواب بيدار ميشدم و از       بمن برساند وحشتزده از    اميخواهد خود ر   و ناتوان شده ب

  .رسيدن شب وحشت داشتم از فرا

ه           ود ک شنهاد نم ذا پي صبح یکى از روزهاى زیباى سپتامبر دوروتى مرا به نهار دعوت کرد و پس از صرف غ
هاى کوچک قرمز در       کوچکى بنشينيم هوا آرام و خنک بود نسيم مالیمى ميوزید و ماهى             در باغچه کنار استخر   

  .کردندآبى شنا مي آب زالل البالى گلهاى نيلوفر

ـدهد          وروتى گفت ادنا شما غمگين هستيد     ناگهان بدون مقّدمه د    زي شما را آزار مي ه       من  ؟.، چه چي  کابوسى را ک
ردم      مآي  سراغم م به  شب    هر ل ک رایش نق ر از مهر        لحظه . د ب ا چشمان پ رد       و اى طوالنى ب اه ک ه من نگ ت ب محّب

ا شخص                آنوقت به آرامى دست مرا     وئى ب ه گ ا لحن طبيعى ک ه        گرفت و ب رد ک ا ک ه مشغول است دع ه مکالم ى ب
ا امروز       از. آرامش یابم   نشود و بتوانم صلح و      دیگر این خوابها تکرار    ى�  دیگر آنوقت ت ه          حّت ابوس ب ار آن ک  یک ب

  .سراغم نيامد و در قلبم آرامش مداوم احساس ميکنيم



  

   Doris Mckay! کى َمک دوریس

 او را که صدق و صفا بود به من عنایت      ء خصلت برجسته  با تّوسل به روح پاک دوروتى دعا ميکنم که خداوند         
ار داشت       ءزنى که در آن زمان نزد خانواده      . فرماید دم     : بيکر کار ميکرد به من اظه ه دوروتى را دی ار اّول ک  ب

ى�             .کردم که واقعًا وجودش حقيقى است       باور نمى  ودم حّت ا ب زد آنه ه ن ارى     در مّدت سه سال ک ار از او رفت  یک ب
اه      ء نشان دهنده   که  ندیدم د و   مي  این باشد که به خاطر کارى که انتخاب نموده بودم به چشم حقارت به من نگ  کن

  . این موفقّيتى بس عظيم است

  "Margaret Ruhe! مارگارت روح

سئله  ء در باره  ١٩٤٠ جوالى   ١٣هائى که به تاریخ       پایان نامه   دوروتى در  ين           ء م تاد چن رایم فرس ژادى ب  وحّدت ن
اني بزرگي           هميشه )مترجم-اروتثلقب مار (ي جاودانه اثمار. نوميد نشو هرگز    :نوشت انون پنه ه ق  عادت داشت آ

ه  اّول.را از دو جنبه بيان نمايد      ا    کوچکترین فرصت       اینك م   را  ه د            ه د و دّوم اینکه بداني ام  دراز دست مدهي هنگ
د         اگر این نکته را در نظر داشته ب       .  رداى حضرت بهاءاهللا را بر دوش دارید       ،خدمت ان خواهي ه مهرب ا هم اشيد ب
  . اميدوارم که تأیيدات جمال مبارک شامل حالتان شود. مردم همواره سپاسگزارتان خواهند شد و  بود

  دوروتى بيکر_ با تحّيات بهائى   

  "Mary Lou Ewing!ایوینگ  مرى لو

به  یشناخت ول تى را مى فقط یک نفر را دیدم که دورومدر تمام عمر.  دوروتى تأثير عجيبى در مردم ميگذاشت   
ز       " :گفت خودبينى بود مي     شخص حسود و   اومسّلم است که    .  نبود او عالقمند  البته دوروتي به دليل ثروتش وني

 شخص  نوجود انتقادات آ  اّما دوروتى با."برخورداري از آزادي است آه مي تواند اين فعاليت ها را انجام دهد    
ا         براى آنکه محّبت واقعى خود را نش      ،از او  د یک روز ب ه    رضایت ان ده ه او داد ول        ء خاطر هدی ائى ب  ی گرانبه

سانى        دوروتى پرداخت و جوئى از  دیگر به عيب    چندى نگذشت که آن شخص بار      ط ک ه دوروتى فق ود ک ار نم اظه
د    را که دوست دارد    ى را خشمگ         . حمایت ميکن ه دوروت ود ک ا موردى ب ن تنه دم ينای ي     .  دی نم دروت تباه نك  اگر اش

. ام را پذیرفت     اگر حسن نّيت و محّبت من را قبول نداشت چرا هدیه           .م نوعى باج گرفتن روحانى است     اینه: گفت
  .این باره سخنى نگفت اظهارنظر دوروتى به همين جا خاتمه یافت و دیگر در

  .شود نقل مى  امضاء در اینجا اى بى بخشى از نامه

ود و مى   Rhode Islandد آیلن در ایالت رودProvidence پراویدنس  دوروتى به شهر ه    آمده ب ستى برنام اى  بای
د  در را کن و اج ه   .رادی م ب ن ه و   م ستگاه رادی يس ای ا رئ صاحبه ب راى م راه او ب تمئيهم اه  . رف  آن شخص نگ

ه شما                            د ب را ميخوانم و بع سيار خوب آن زودگذرى به یادداشت مختصرى که عنوان بهائى داشت نمود و گفت ب
دهم در  ود  حاليکه مي اّطالع مي د ب ا خواه ط دو روز در آنج ى فق ست دوروت ه او . دان ى دارى ب اه معن ى نگ دوروت

د             : محکم گفتینمود و با لحن دلپذیر ول    اه و لبخن ان نگ ا هم د آن شخص ب ه من پس بدهي را ب نم آن  خواهش ميک
و اجر               .یادداشت را به دوروتى داد     د   او فهميده بود که دوروتى احساس کرده است که این نوشته در رادی ا نخواه

ا              .  زیادى به هدر نرفت    ت به این ترتيب وق    .شد اگر من بودم ممکن بود روزها در انتظار وصول جواب باشم اّم
  .دوروتى با فراست و ذکاوت خود موضوع را فورًا درک کرده بود

  ٢٢Charlotte Stirrat  شارلوت استيرات

دگى       دیگران بلندتر بود آ وگردن از دوروتى که از نظر روحانى یک سر     رار ميگرفت و زن ردم ق اج حسادت م م
آمد فرانک ميکوشيد او را دلدارى دهد با او مزاح مينمود و ميگفت             وقتى به خانه مي    .را به کامش تلخ ميکردند    

در راه من چه    "تو بپرسند      فکر کن در عالم دیگر وقتى حضرت بهاءاهللا از         .بردبچه بهتر که انسان اینگونه رنج       
رد            اى و تو      رنجى کشيده  زى           رنجى نبرده باشى چقدر احساس پشيمانى و غّصه خواهى ک ون چي و حال آنکه اکن

  ."براى جواب گفتن دارى
                                                 

 Namibiaناميبيا   ر اروپا و افریقا خدمت نمود و اکنون مهاجر کشورشارلوت یکى از احباء که سالها د  ٢٢
   . است



  

٢٣Dorothy Cambell Rougeou  

ائي    ١٩٤٢در ژانویه  سه نطق به ك جل ى   سى  سى  در ایالت مى  Jackson   شهر جکسن   دربه ي    Mississippiپ
تم   اّطالعى از امر    تا آنوقت هيچگونه     .دعوت شدم  ائى نداش ستاده و در      .به انم ای د خ ار در ورودى سالن چن  در کن

ر          .نهایت ادب و مهربانى به واردین خوش آمد مى گفتند          تم   داخل سالن شده و نشستم اّما چشم از آنها ب در  .نميداش
ين و               وجودشان چيزى که برایم نا     اد و مسرور و در عين حال مت ه ش دم هم ود ميدی وقر  آشنا ب د  م د دق  .بودن ه  چن يق

ا          ناظم جلسه خانمى زیبا    .گذشت د قامت و ب ام دوروتى بيکر                ، بلن ه ن ن را ب سوان زّری وان     گي ه عن سه    ب اطق جل ن
ناطق پشت ميز خطابه قرار گرفت و گفت ميخواهد سخنان خود را با مناجاتى از حضرت بهاءاهللا  . معّرفى نمود 

  .شارع امر بهائى آغاز کند

 گرفتم که از    یطرف صندل   د تمام بدنم بلرزه درآمد ناچار دستهایم را به دو         نميدانم وقتى تالوت مناجات شروع ش     
ل ام و به این        شده  عميقي ابتدا فکر کردم شاید ناگهان دچار سرما خوردگى       . لرزش آن جلوگيرى کنم    رزم  دلي  . ميل

به یادم نمانده است  شده بودم که بيشتر سخنان ناطق       الآشفته ح    آنقدر .اّما با اتمام مناجات لزرش منهم متوّقف شد       
ان است          بهائيان    : اما ميدانم که قبل از پایان سخنان خود گفت          و از   معتقدند آه اينها آلمات خداوند براي اين زم

دام    خّالقه خداوند قادر به ایجاد تحّول در زندگى ماست پيشنهاد ميکنم که هر              ءآنجا که کلمه   اب      از شما   ک  یک کت
دون آن نمى    د و خواهيدمطالعه کني روز پانزده دقيقه آنراهفته هر   و مّدت دو دریمناجات بخ  ه دیگر ب وانيم    دید ک ت

رفتم           من که در عمرم هرگز دعا نخوانده بودم این سخنان برایم چنان شگفت             .زندگى نمائيم  صميم گ ه ت آور بود ک
ستم  بارى پس از دو ه .  است فکتاب را بخرم و به بينم آنچه او ميگوید حقيقت دارد یا الف و گزا               فته دیگر نتوان

ّول    . تالوت آن چشم پوشم آن کتاب مناجات را از خود دور کنم و از       ه در وجودم تح اد شده و   یمتوّجه شدم ک  ایج
اک شده و         اده   قلبم از احساسات منفى پ ه  ءآم د            ء مطالع ائى است و پس از چن ه امر             دیانت به داوم ب ه م اه مطالع م

  .مبارک اقبال نمودم

ه یکى از    بارى آن شب پس از بازگش        ه خان ه  ت ب د           ادعي ه ميفرماین ا ک ود و آنج د ب وح احم ودم ل ه تالوت نم اى ک
ذا   " ن ه رض ع ذى اع تکبر عل    اّل م اس ل ث ن قب ل م ن الرس رض ع د اع ال فق ى ازل االزال الیالجم  ی اهللا ف

امبر  این جمله مرا سخت تکان داد و بر آن شدم که تحقيق کنم و به بينم آیا براستى حضرت بها                     "ابداالبدین ءاهللا پي
 خوشبختانه تأیيد الهى شامل حالم شد .این زمان هستند در این صورت ميخواستم که از مؤمنان آن حضرت باشم   

ان آورم            ه          .که توانستم به مقام آن حضرت پى برم و ایم ه در آن شب ژانوی واره سپاسگذار دوروتى هستم ک  هم
  . مرا از خواب غفلت بيدار کرد١٩٤٢

  :نویسد مى ٢٤Hazel Littleِهيزل ليتل 

اس   ءدر بارهArgonne  به یاد دارم که یک بار دوروتى در سالن کریستال در هتل آرگون رد در لب  امر نطق ک
ز         . چه زیبا و تابان جلوه ميکرد      .بلندى که به رنگ مرجان بود      د و          پس از پایان نطق از پشت مي ائين آم ه پ خطاب

اء  ه احّب ود ب يده ب شمانش از اشک پوش ه چ تدر حاليک فم از" : گف ستم آنطور متأس ه نتوان د حضرت  اینک ه بای ک
شناسانم       ا  ".بهاءاهللا را به حاضرین ب ه نظر من ن         اّم ال   ط ب ود  یق او ع ا و         دوروتى .  ب ان، دان ا، مهرب وجودى زیب

  .وارسته بود

  :نویسد  مى ٢٥Artemus Lamb آرتموس لمب

                                                 
سالها عضو چند محفل .  براى کمک به پيشرفت امر به آمریکاى جنوبى رفت١٩٥٠دوروتى کمبل درسال   ٢٣
 به آمریکا مراجعت نمود ١٩٧٣ آمریکاى جنوبى بود و اغلب به سمت منشى محفل خدمت مينمود در سال یمل
  .بسته بود ازدواج کند  با او آشنا شده و به او دل١٩٣٠ا شخصى که از سال تا ب
 Pimaرفت و در محفل روحانى پيما کانتى  Tucsonِهيزل پس از آشنائى با دوروتى و اقبال به امر به     ٢٤

Countyخدمت نمود.  
 هيأت مشاورین قاره سالها در آنجا خدمت کرد و به عضوّیت آرتموس به آمریکاى مرکزى مهاجرت نمود و ٢٥

قبل از صعودش به آرزوى هميشگى خود جامه تحَقق پوشانيد و تاریخ دیانت بهائى را به . منصوب شد امریکا
  .زبان التين امریکا نوشت



شن سال   تصّور  نم در کانون ه پس از١٩٤٣ميک ود ک ه  ب صرآنك اره  نطق مخت هء و نارسائى در ب دامات لجن  ء اق
در           ، نمودم RockyMountain اى راکى مانتين    ناحيه ار داشت چق انى اظه د و در نهایت مهرب زدم آم  دوروتى ن

رار     از. هایم روح خدماتم را درک کرده است        خوشوقت است که از خالل گفته      نم   سخنان او متعّجب شدم و اق ميک
واره مشوق    .ا تشویق به انجام خدمات بيشترى نمود  اش مر   که کلمات مشفقانه و صادقانه     ه او هم  بعدها دریافتم ک

  .احّباء به خدمت است

ار در شهر    ور   یک ب رادو   Denverدن ام انجمن        Colorado  در ایالت کل ه ن ت کوچکى ب ه جمعّي دوروتى را ب
ان                  ارش یکى از     آزادمنشى مذهبى معّرفى کردم فصاحت و بالغت سخنانش همه را مجذوب نمود پس از پای گفت

 تحت تأثير سخنان   لي بود و  خالي از احساسات وعواطف روحاني     و   حاضران که شخصى روشنفکر و نکته بين      
رار ى ق ود گفت دوروت ه ب ى از موهبت فصاحت و بالغت :گرفت ى برخوردار است و دوروت  هر کس از نعمت

  .برده است بهره

  "Hazel Littleليتل  ِهيزل

ور    دوروتى را در رس اولين بار ا الن ار ب ر  تورانى که براى صرف ناه ودم  Eleanor Kepferکپف ه ب ات    رفت مالق
نم  قبول  ميتوانم آنرا که ضمن صحبت گفتم بنظرم دیانت بهائى دیانت خوبى است و    دارم  کردم بخاطر  ا  ک وان   نمى  اّم ت

ه    با مهربانى اظهار داشت ِهيزل عزیز چرا    دوروتى لبخندى زد و . از حضرت مسيح چشم بپوشم     ى ک فکر ميکن
ا              ن حال ب ا ای شود ب شتر مي حضرت مسيح را از دست ميدهى با قبول دیانت بهائى ایمان تو به حضرت مسيح بي

ه   از او  را  اى که به دوروتى داشتم یکسال خود        وجود عالقه  ه او    دور نگه داشتم تا مطمئن شوم که شيفته نغم اى ک
  .روحانى من بوددر حقيقت دوروتى مادر . ام نه شخص او ميسراید شده

    ٢٦Belinda Elliot بليندا اليوت

 دروتيپس از پایان جلسه   دوروتى بودPhilip Sprague فيليپ اسپراگ ءناطق آن شب در بيت تبليغى خانواده
شتریان دور               و من    گشت  به هتل خود باز مى     وًال م ه معم ود ک ه کوچکى ب او را همراهى کردم روبروى هتل کاف

ابه     . نشينند و بستنى ميخورند مرى مى کوچک مر   و   گرد هايميز ا شویم و نوش رد داخل آنج اى  دوروتى پيشنهاد ک
  .بياشاميم

يفته                   کنم مى   وقتى به اّیام گذشته فکر مى      ه ش ر گذاشته است و چگون در وجود او در من اث نم چق ودم بجز     اوءبي ب
توانستم از  در حضور آنها بودم نمى مادر مرضيه ِگيل همين تأثير را در وجودم گذاشت وقتى      خان یخانم عليقل   او

نم             . ریزش اشک خوددارى کنم    در در ذه ارى خاطره آن شب آنق شتر        روشن ب د سال بي ط چن وئى فق ه گ  است ک
ز کوچک گفت                  ار آن مي ى کن رفتن روى صندل         . نگذشته است شاید عّلتش سخنانى بود که دوروت ا گ  یپس از ج

و هر      نگاهى به من کرد و بى مقّدمه با لحن جّدى اظهار           ه   داشت تو باید هميشه در امر ثابت بمانى ول اى در  حادث
ده دارى          در خانواده    مؤمن   لينزیرا تو او    .ات روى دهد    زندگى سراپا گوش    . ات هستى و مسئولّيت عظيمى به عه

رمه      اس ُس ستم آن شب لب ن     شدم و به صورت زیبایش که صفاى باطن آنرا نورانى کرده بود نگری ه ت اى رنگ ب
ت و ت  وچکى ازداش د    ور ک شمانش ميآم االى چ ا ب ش ت يح داد در . روى کاله ى توض ر    دوروت ور ه ان ظه زم
ين مؤمن هر          هىمظهرال انواده            این نعمت شامل حال اّول راى خ د ب ه ميتوان انواده است ک ده      خود ءخ سلهاى آین و ن

ده                   . شفاعت کند  سل آین ار ن سل گذشته و چه ار ن ن شفاعت شامل حال چه شد در  در زمان حضرت موسى ای  مي
ن ظهور                 سل و در ای د شش ن سل در ظهور حضرت محّم نج ن راى پ  من آمن   ولاعظم ا  زمان حضرت مسيح ب

  .آینده است  شفيع هفت نسل گذشته و)اولين فرد مومن در هر خانواده(خانواده

 سخنان نشان دهد عقب حرکت ميداد که جهت نسلها را و  دارم که دوروتى انگشتان خود را روى ميز به جلو           به یاد 
اه      .من نمود و اشگ از چشمانم جارى شد   حيرت انگيزى در   دوروتى تأثير  ایش نگ ه صورت زیب ردم   مسحور ب ک

ه ودءدر وجودش جذب ذیرى ب انى مقاومت ناپ رش صامت    روح ه شخص در براب اکت وک دس ى.  ميمان وانم  نم ت
سات شاهد           اس کرده ميدانم که دیگران نيز این نيروى روحانى او را احس         . اى بر زبان رانم     کلمه ا در جل د باره ان

  .بودم که حاضران پس از پایان سخنان دوروتى بى اختيار از جا برميخاستند

رد            من رد مؤمن                . آن شب را هرگز فراموش نخواهم ک وان اّول ف ه عن ه ب سئوليت بزرگى ک انى از م وقوف ناگه
دار گذاشته ا                 خانواده أثير پای ائى من ت ى               ام یافتم مسلماًً در حيات به شدم دوروت دا مي ست آن شب وقتيکه از او ج

                                                 
  . است بليندا براى مساعدت به جوامع امرى به چند ایالت مختلف آمریکا مهاجرت نموده  ٢٦



ادر      ما ءایم زیرا اّولين مؤمن خانواده      نعمت محروم بوده    از این امتياز و     )دختر دوروتى ( من و لوئيزا    :" گفت بيچر    م
  "بود

  

   )دوروتى بيکر  دختر( "Louise Baker Mothias! متياس بيکر لوئيز

ى ادرم م د م ت ميداني ز گف ارل جيم رJames Farley یف ه      وزی ت چگون ورى روزول ان ریاست جمه ست زم پ
أثير استعداد آن        .  افراد را بخاطر آورد؟ فقط با آموختن و تمرین کردن          ءتوانست اسامى همه    مى مادرم که تحت ت

ام                 ه هنگ پارد ک د و بخاطر س شخص قرار گرفته بود ميکوشيد نام و صورت هر یک از احّباء را بهم ارتباط ده
  . طریق احترامش را نسبت به آنها نشان دهدینبه ابرخورد با آنها 

  :نویسد مى  ٢٧Marion Yazdiماریون یزدى 

ا (Berkeley  ی بود احّباى برکلیحضرت اعل  که صدمين سال اظهار امر١٩٤٣_٤٤در سال  ه  ) کاليفرني برنام
ه اوج آن روز             تبليغى یکساله  د ک ه دوروتى      ٢٣اى تنظيم کرده بودن روزى ک ود آن پتامبر ب ه ِبرکل   س د و از  یب  آم

اى که براى     جریان آن روز و دو روز بعد از آن را از نامه           . صبح تا اواخر شب در نقاط مختلف سخنرانى نمود        
  :پدر و مادرم نوشتم برایتان نقل ميکنم

ت بعلّ . آهن رفتيم   چند نفرى به استقبالش به ایستگاه راه      . ام بود   انگيزترین روز زندگى    دوروتى هيجان    روز ورود 
ردیم                   یکساعت ونيم تأخير   ّل نطق ب ه مح دنش او را ب ّرد آم ه مج رن، ب شجویان            . ت راى دان ار ب ود وقت نه رار ب ق

ود من لباسى را               ههنگاميک.  روابط نژادى صحبت کند    ءدانشگاه کاليفرنيا در باره     او در دانشگاه مشغول نطق ب
ردم و      از  بایست بعد   که مى  ه آگهي  ظهر بپوشد اطو ک وئى ء برنام ه   اش را رادي ه انجمن      ب ه دادم سپس ب روزنام

به دو نفر   .  بيشترى براى سخنرانى دوروتى در نظر گيرند       ی رفتم و از آن هيأت تقاضا کردم صندل        یکتاب ِبرکل 
ود یظهر دوروتى بسيار عال از نطق بعد .  رفتن نمودم  ء به جلسه عمومى تلفن کردم و خود را آماده         فتنبراى ر  .  ب

ده بو       ادى آم د و جمعّيت زی ه در       . دن ا ک ه                     یکى از خانمه رد و گفت ک ن ک ه من تلف دًا ب ود بع رده ب سه شرکت ک جل
  .است اش بوده حضور در آن جلسه، گرانبهاترین رویداد زندگى

راى     .  برایشان ليموناد درست کردم    من. نددوروتى همراه با ده نفر به خانه ما آمد         در حياط دورهم نشستيم و او ب
ردیم      حاضرین صحبت نمود و همگى ا      ّذت ب ایش ل ا عل                 . ز حرفه سه ب يم نظامت جل ان رفت ه باشگاه زن  یسپس ب

سه    . پس از شام، دوروتى نطق بسيار جالبى ایراد نمود        . یزدى بود  د جل ز       سمپوزیوم  ءشب بع ت آمي سيار موفقّي  ب
  .بودند  آمده ی بودند که نزدیک به صد نفر آنها از ِبرکلنمودهبيش از هشتصد نفر  شرکت . بود

ر را   ءمن عضو لجنه. اى را به چاى دعوت نمودند عّده Cooper ه خانم کوپر روز شنب د نف  مربوطه بودم که چن
ردم انى دعوت ک ه آن ميهم د. ب ّذت بردن ى ل ده. همگى از مصاحبت دوروت ه عقي ى در ءب ه دوروت ى ک  من نطق

  .باشگاه زنان سانفرانسيسکو ایراد کرد، بهترین نطق بود

ه اریخ  San Francisco Chronicle ءروزنام پتامبر ١٥در ت ه١٩٤٣س اره  مقال ائى ءاى در ب مپوزیوم به  س
  .در اینجا نقل ميشود نوشت که

  " نظم جهانىءتساوى نژاد، الزمه" سمپوزیوم بهائى 

باشد پایدار    قدرت نظامى و سياسى نهاده شدهءخواهد شد اگر تنها بر پایه نوین جهانى که پس از جنگ پدیدار       نظم
  .آن منظور گردد نژادى نوع بشر نيز در ند مگر آنکه تساوى حقوق مذهبى ونخواهد ما

االس تحت اشراف نهضت                        ءاین مجموعه   ل پ ه در هت ه دیشب چهارسخنران در سمپوزیومى ک ود ک دى ب  عقای
د           راد نمودن ود، ای ل             .بهائى در سانفرانسيسکو تشکيل شده ب انم دوروتى بيکر عضو محف سه خ ن جل سخنرانان ای

ى    مّلى به اى رابرت کن ر رودولف        Robert W. Kennyائيان آمریکا و کانادا، آق اب دکت ل، عاليجن دادستان ک
                                                 

 ١٩٢٣و در دانشگاه استانفرد در سال   کاليفرنيا بودیگاه ِبرکلماریون نخستين دانشجوى بهائى در دانش ٢٧
 Baha'i Publisting Trust که اخيرًا توّسط Youth in the Vanguardکتابى به نام  داستان آن اّیام را در

  . چاپ شده است به رشته تحریر درآورده است آمریکا



ين   Temple of Religionمعبد دیانت  رئيس Dr. Rudogh L. Coffeeکافى اى رابرت فيليپ  Robert  و آق
B. Flippin مدیر Booker T. Washington Centerاینجا بودند .  

ه       امر ءدر باره  ا آنکه                   بهائى ک ن دیانت ب روان ای انم بيکر گفت پي ران است، خ اءاهللا از ای شارع آن حضرت به
اند و آن مقامات خشم و بغض خود را با مسجون              مذهبى قرار گرفته    بارها مورد تضييقات شدید مقامات دولتى و      

ه خود را     یاند معهذا تزلزل     داده    نمودن و زجر و قتل آنها نشان       ا     ه ب داده و سربلند از مي ات   ن ن امتحان انتى  ،ن ای  دی
  .که معتقد به وحدانّيت خداوند و وحّدت نوع انسان است نمایان شد

  

  Isabel Sabri٢٨ایزابل صبرى 

ال " ار س ى بيکر را در به ار دوروت ين ب ين١٩٤٥اّول رانس ب ا کنف ارن ب هیالملل  مق د  در  ک ل مّتح ازمان مل آن س
ه د، در  پای ذارى ش ان گ دم  س سکو دی ا  .فرانسي ل روح سهمحف اطقين   ءنى جل ى از ن ود و یک ب داده ب ومى ترتي  عم

د   نيزدعوت شده  یالملل  در این جلسه تعدادى از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس بين      . دوروتى بيکر بود   . بودن
ال نظامت را اریون ه ده داشت  Marion Holleyیم ه عه رد، ب افمن ازدواج ک د ه اب دیوی ا جن دها ب ه بع .  ک

  .جالب بود  ویبسيار عال" اساس روحانى براى صلح جهانى "ءارهسخنرانى دوروتى در ب

ادى امراهللا منصوب شد     (Leroy Ioasليروى آیواس  پس از جلسه، يلویا   ) که بعدها به ای  Silviaو همسرش س
ّده وه و ع ه صرف قه دعوین را ب د  اى از م ود، دعوت کردن ه نزدیک ب تورانى ک ه رس ستنى ب ن از. ب شگاه  م دان

ا دیانت       . فرانسيسکو آمده بودم    فّرخ دختر بزرگ آیواس به سان     استانفرد با    را ب چند هفته قبل ازآن تاریخ، فّرخ م
اورده   ان ني وز ایم ا هن ود اّم رده ب نا ک ائى آش ودم  به ستم . ب ى نش ار دوروت توران کن اى  ضمن صحبت. در رس ه

وده          ار ب ن اواخر سخت بيم وّجه   . است  گوناگون، اظهار داشت که ای م      کالم او جلب ت را خود من ه رد زی م را ک
ان             . کامًال سالم نبودم   ا ایم گفت در زندگى باید هميشه پيش رفت و نگذاشت که هيچ چيز مانع پيش رفتن شود و ب

ود        به انسان ميدهد، آنچه را که مورد        به اینکه خداوند قدرت الزم را      ام داد سپس اضافه نم ستى انج لزوم است بای
وختم و               . مت او در راه امر شود     که هرگز نگذاشته بيمارى مانع خد      روز از او آم ه آن ود ک ائى ب این درس گرانبه

  .ام نتایج مفيدش را طى سالها تجربه کرده

ام                        ه ن شجو ب ران دان اه دخت د و در خوابگ تانفرد آم ه اس ّرخ در     Lagunitaچند روز بعد دوروتى ب ه من و ف آن   ک
رد          شجویان صحبت ک راى دان ن سخنراني      .زندگى ميکردیم، ب ود        اي ّرخ ترتيب داده ب  در سالن غذاخورى    .را ف

شنویم         ّده   . پانزده دختر دانشجو گرداگرد ميزى نشسته بودیم تا سخنان او را ب ر  ءدر حين صحبت ع ادى ب ن    زی ای
ا سؤال و د ت ه زدن ز حلق دند و دور مي ع اضافه ش شنوند جم ب را ب اى جال اریون از . جوابه ا م راه ب ى هم دوروت

سکو   سان ود       فرانسي ده ب ه                آم انم فرزان ن دو خ ه در آن روز از مصاحبت ای ّرخ شد ک ن موهبت نصيب من و ف ای
  .مند شویم بهره

اتئو  جلسات تبليغى دیگرى که در شهرهاى سن   در راى دوروتى ترتيب داده      سان    وSan Mateo م سکو ب فرانسي
ه آنچه ميگفت    سخن گفتنش ءشيوه. آنچه بيشتر مرا تحت تأثير قرار ميداد    . بود، نيز شرکت کردم     شده و . بود و ن

د           ال ده ان کامل            . اینکه روحانّيت وجودش را ميتوانست به شنونده انتق ا ایق ائى در دني أثير امر به وذ و ت ه نف او ب
  .عزیز امراهللا مشاهده کردم  که بعدها نظيرش را در وجود حضرت ولّىىایقان. داشت

  دوروتى بيکر به نقل قول از" Hazel Mori!مورى  ِهيزل

ا       . نيست که چه مقدار وقت صرف خواندن آثار مقّدسه مينمائيد         مهم  " ه ت اره    مهّم آن است ک دازه درب  آنچه  ءچه ان
د     مطالعه نموده  ا یکى از                   . اید، تفّکر ميکني ار مقّدسه و ی ه از آث ه هر روز صبح یک جمل ن است ک روش من ای

راه دارم       را ميخوانم و     نصوص را انتخاب ميکنم و ميخوانم و تمام روز آنرا با خود هم و در لحظات مختلف آن
اره را در ذهن و اش فکر در ب ق آن ن طری ه ای نم و ب د و  قلب خود ميک ن روش را انتخاب کني ما ای دهم ش جاى مي

ازگو                            ا را ب د آنه ه آسانى ميتواني اءاهللا شده است و ب بزودى خواهيد دید که ذهنتان سرشار از کلمات حضرت به
  ."کنيد

                                                 
  .بودLocke Isabelصبرى  نام خانوادگى او قبل از ازدواج با جناب عزیز ٢٨



 Mrs Louise Eddyاز خانم لوئيز رادى 

الن      ى در س ه دروت ود ک ن ب ر ای رار ب ارک YWCAق د پ هر هایلن ت Highland Park در ش  ایال
يفته شخصَيت برجسته                .  سخنرانى کند  Michiganميشيگان ود ش دعوین نشسته ب موقع صحبت همچنانکه بين م

ود شدم               ودار ب ه نزد         . او، سخنانش و فروغ ایمانى که در چهره اش نم سه ب ان جل د از پای ا      بع تم ت یکى صحنه رف
  . بود از او بپرسمداده را که بى اندازه برایم مهَم بود و ميدانم که بارها او جواب این سؤال را به دیگران یسؤال

انواده من و                                  را خ ودم زی ج و کشمکش ب دا کردن جواب در رن راى پي ه ب ود ک ا ب شوم؟ ماهه ائى ب د به آیا من بای
ساى وحدت وجود       سال پيش تابع کليساى اسق ٣٠٠اجدادم از    ه کلي ده و ب فى بودند و با اینکه من از آن کليسا بری

Unitarianپيوسته بودم با اینحال هنوز یک مسيحى بودم .  

دستهایش . گویا دروتى التهاب و دلهره من را احساس کرده بود که از صحنه پائين آمده و بعد به من نزدیک شد                     
دى زده گفت      را روى شانه هاى من گذاشته، عميقانه به چشمه  ا آرامش و مالحت لبخن د ب : اى من خيره شد و بع

ر             ." تو بهائى خواهى بود این را در چشمان تو مى بينم          " اه پ شين و نگ د و صداى دلن رفتار آرام و متين او، لبخن
رده و احساس شک و                               شانى و التهاب را از من دور ک ود پری رده ب ر ک اق روحم اث ه در اعم از احساسات او ک

   رسمًا به دیانت بهائى پيوستم١٩٤٧در ماه مى سال . مت و دلتنگى را به کَلى از من زدودتردید و مال

.  

 Doris Mckay کى  دوریس مک

ه        من به این نتيجه رسيده   " وانيم ب ه بت شى است ک ریم و آن نق ام که ما باید در زندگى فقط یک نقش را به عهده گي
وده      .  کرده است  دوروتى این کار را   . بهترین وجهى آنرا ایفا کنم     ور نم او همچون شمعى است که خود را فداى ن

رد و گفت                ل              "یکروز وقت صرف صبحانه در تورنتو برایم درد دل ک وئيز در اتومبي ا فرانک و ل ه ب یکوقت ک
ستم،                ا ه ه ترک آنه زودى ناچار ب ا را دوست دارم و ب در آنه رفتيم از فکر اینکه چق ه مي ه سوى خان ودیم و ب ب

د و       . کشيدمناخودآگاه آهى    ه زحمت      لوئيز و فرانک متوّجه آن شدند و صحبت خود را قطع کردن خاموش شدند ب
ود و از        . توانستم بر خود مسّلط شوم و با لحنى شاد آنها را قّوت قلب بخشم              رده ب اّما فرانک احساس مرا درک ک

  ."ام را نوازش کرد روى همدردى شانه



  فصل هفدهم
  

اش را به دو قسمت تقسيم  دّومين سال زندگى پنجاه و پنجمين و  چهل و  بين  فاصله مساعى دوروتى، در    اوقات و   اگر
ا      بهکنيم، نصف آن     اگون خارج از             خدمات امرى در داخل آمریک ه سفرهاى گون يم دیگر ب  اختصاص  کشور  و ن

ود   یميتوان به دو بخش اساسى و اصل        خدمات داخل کشور را نيز    .  مي یابد  سيم نم اى تبليغ  .  تق خدمات   ى وفّعاليته
ه           . در تشکيالت امرى   ا آنکه نهایت کوشش را در لجن ا و    ب ّذت و سرور                   ه ا ل رد، اّم ار ميب ه ک سات امرى ب مؤّس

ود و غ ب ى او در تبلي زحقيق شاهده  ني راد وءم اراحتى اف ه ن ه چگون ا   آنک ام مواجه شدن ب ا هنگ د آنه شک و تردی
ى ع .  بين ميرود از   عظمت امر حضرت بهاءاهللا    ان سخن ميگفت ول      او با محَبت ق و فصاحت بي ل و   یمي  هيچ مي

د و                  . رغبتى به تحسين و تمجيد نسبت به خود نداشت         ود و تمجي ردم ب ه م ار ب ام پروردگ اندن پي هدف دروتى رس
ود     ائى او ب اترین فيل     .ستایشى که از مردم دریافت ميکرد فراورده فرعى هدف نه ا ک روت  یجونى ی  Junie پ

Kathrine Faily Perotى عصبانى شود      به خا ه دروت د ک . طر مى آورد که تنها یک بار در مدرسه لوهلن دی
ه                     ى گفت ود دروت وده ب ادى تعریف نم دروتى احساس نموده بود که ناظم جلسه به او بيش از حَد اهمَيت داده و زی

د باشد              : "بود َد از من تعریف       . هيچکس آنقدر خوب نيست که قابل این همه تعریف و تمجي اده از ح  مى  شما زی
سيار        . کنيد فقط به خاطر اینکه من مسافرت ميکنم و نطق مى کنم        ائى ب د از من به ار را نميکن ن ک ه ای فرانک ک

  "بهترى است

ستين    ور برن ود       Lenore Bernsteinلن وده ب ى را احساس نم ق دروت ز تواضع عمي ى    .  ني ار از دروت او یک ب
شتيبانى و    کسى که باید مورد توَجه عموم باش      : "شنيده بود که مى گفت     د فرانک است نه من زیرا اگر به خاطر پ

روم                      شویقى ب سافرتهاى تبليغى و ت ه م ستم ب ه        " فهم و درک فرانک نبود من هرگز نمى توان ه ب دا را ک د خ و حم
ه داد       ود ادام اى خ خنرانى ه ه س ى ب ود، دروت داوم خ شهاى م ک و کوش اى فران شتيبانى ه اطر پ ن شدر ج. خ

ت حضرت اعل  ال بعث صدمين س ت     ییک ار ویلم شرق االذک ى در م ه دروت ب مقَدس ود کت دن وع رآورده ش و ب
  .سخنرانى نمود

ود، مخصوصًا                         وروتي معم ود ه اطرافش نمي نم وجهي ب ود و ت ا ب الً نسبت به خلوت وتنهايي خودش بي اعتن
ار       چند شب قبل   .وقتي  آه مناجات مي خواند      ، دوروتى پشت در اطاق دوستش           از سخنرانيش در مشرق االذآ

راى     آمده و آهسته او را صدا کرده و تقاضا نموده بود که شب نزد او بخوابد زیراEmma Riceیس  را اِام ا ب ج
رده        و ناچار جاى خود را در اطاق دو . دخترش در هتل نبود    ذار ک وئيز واگ ه ل ود ب نفره که با همسرش فرانک ب

هم   باش که بامنتظرم  گفتEmmaبه ِامادوروتى شب را در آنجا بسر برد و صبح زود قبل از حمام گرفتن         . بود
شيد       اما با اینکه گرسنه بود، به این ام   . صبحانه بخوریم  د ک ادى طول نخواه ّدت زی يد که حمام گرفتن دوروتى م

  .روى تخت به انتظار دوروتى نشست

شود            . ساعت گذشت   نيم نيده نمي ام ش ه صداى آب از حم ه شد ک ان متوّج  و دلش از گرسنگى مالش ميرفت و ناگه
ه ه آن گوش الوت مناجات ب راى ت ى ب ه دوروت ست ک دى ميگذشتءدان ه کن ایق ب ه است دق وت رفت وز  خل  و هن

راى صرف             است ضربه   کرد بهتر   ا فکر ام. دوروتى در حمام بود    اى به در حمام بزند یا یادداشتى بنویسد و تنها ب
  .صبحانه برود

ام د                  همان لحظه   ار را انج ن دو ک ه ميخواست یکى از ای د، د  اى ک ره     ره ا چه از شد و دوروتى ب ورانى و    ب اى ن
ه  ه       هال را گرفت ه وجودش را ف د و گفت    اى از شوق و ذوق ک رون آم ود، بي رویم "ب ه    ا سرميز ام " ب وّجهى ب ه ت ن

د             صبحانه داشت و نه مجال آن مى        ا دوستش گفتگو کن ه ب ه                . یافت ک ا ب ود ی ا دیگران ب ا مشغول احوالپرسى ب ی
  .او دروتي بود؛ درود خداوند بر او باد .پرسشهاى مردم جواب ميداد

ود                        نهات ه ب ا مطالع ا و مناجات و ی يش از      .  وقتى را که براى خود نگه ميداشت ساعات دع وًال صبح زود پ معم
 مى  از ٢٢ روز اّما بعد از ظهر. پرداخت آنکه کارهاى دیگر وقت او را بگيرد در تنهائى به دعا و مناجات مى           

د          کانونشن اجازه خواست که    ذور دارن روز مع ل            و  او را از وظائف آن ه هت تانش، ب ا دوس ذا ب ه جاى صرف غ  ب
ت ده . رف ه عقي رین او ءب دگى مهمت ق زن ي در    اش را   نط ب یعن ن ش ست در ای ي بای ال   ٢٢ م ى س در  ١٩٤٤م

راد      در مشرق  یمراسمى که به مناسبت صدمين سال اظهار امر حضرت اعل          ود، ای د االذکار بر پا شده ب آن . نمای
سه     االذکار،  ب پس از تالوت آیات و مناجات در سالن زیر گنبد مشرق           ش ه جل  عمومى  ءحاضرین به سالن پائين ب

اء           . راهنمائى شدند  ستى با  مى   در آن جلسه دوروتى و دو تن دیگر از احّب د       ی  چون احساس      . امر را معّرفى نماین
ت در راى موفقّي رد ب خنرانى ميک اب م س د کت اده باش اًً آم د روح العاش بای ه  ط اقش ب وار را برداشت و در اط االن



ه اصرار      هروفرانک در را  .  آن مشغول شد   ءمطالعه  هتل مراقب بود که دوستان دوروتى به سراغش نروند و ب
  .بایستى خلوت او را بر هم زند هيچکس نمى. و پافشارى بعضى براى مالقات با او وقعى نگذاشت

د او     در حاليکه گيسوانش را مى    . گاه برد  فرانک او را به آرایش     در اواسط بعد از ظهر،     شستند و آرایش ميکردن
اب مى             امههمچنان به مطالعه اد    ن و آن اجتن ود    ميداد و از گفتگو با ای ه در آن روز هيچکس و          . نم نميخواست ک

د، کاسته                          ان یاب هيچ چيز قلبش را تيره سازد و از آن نيروى روحانى که دعا کرده بود آن شب در وجودش جری
ار گذاشت                      .شود ود کن ده ب راى آن شب خری ه ب دى ک فيد بلن آالت   کفش و زینت  ، پس از بازگشت به هتل لباس س

ر   ار دیگ ود و ب اب نم ا لباسش را انتخ ه مناسب ب دون وقف اعت وب دین س راي چن ا وب ه و دع ه مطالع ات  ب مناج
  .پرداخت

شته       ) دختر دوروتى ( از دیدگاه لوئيز بيکر    از گ ود، آن شب شبى فراموش ناشدنى      که از محل مهاجرتى خود ب ب
راى            بود سالن از جمعّيت موج ميزد و عّده        د ب اطقين بودن اى که جا براى نشستن نداشتند، منتظر شنيدن سخنان ن

اند                            د ميرس ه افرادیکه در خارج از سالن بودن ه صداى سخنرانان را ب ود ک . نخستين بار دستگاهى نصب شده ب
 چندین کتاب نظم و  ء عضو محفل مّلى و نویسندهHorace Holly یهولهوراس . ناطقين آن شب سه نفر بودند

ن اوراستریت   . نثر که بعدها به مقام ایادى امراهللا منصوب شد رى ال  Dr. Harry  Allen Overstreetدکتر َه
سنده ر  ءنوی ى بيک ان و دوروت شهور آن زم ر .  م رج التيم ل George Latimerج يس محف يس    رئ ى و رئ مّل

ده داشت        کانونشن نظامت آ   ه عه ود        . ن جلسه را ب ى را معّرفى نم دا دوروت ا برخاست      . ابت در آن  . دوروتى از ج
ه رفت و در               سه    لباس سفيد، چون شمع بلند تابانى به سوى ميز خطاب ه نخستين شب          ءآن جل اریخى ک رن  ت   دّوم ق

  :د چنين آغاز سخن نموتاریخى  ءحظه آن ل، درابّهت قدرت و  تابناک از،بهائى بود  امرظهور

ه         اعصار مختلف از      ظهورات الهى تدریجى است و در       د چون رودخان ان مى        جانب خداون ا      اى عظيم جری د ت یاب
د    . خشک را آبيارى کند و مدنّيتى شکوفا و نفوسى پاک و مقّدس به وجود آورد        قرون بایر و   د سخن ميگوی خداون

ه    مظاهر ت ظهوردر همان حال به علّ . و مخالفان حقيقت به برزخ فراموشى سپرده ميشوند        ان دوگان ه، جری  ءالهي
درتى            دیرینه ه   الهي اى بوجود ميآید که یکى سقوط نظم گذشته است و دیگرى قيام نفوس مؤمنين موهوب از ق  ک

  ١. . . .مدنّيتى مترقى را پيش برند

ه از         ود        در وجود دوروتى همان قدرتى را ک رد     . آن سخن ميگفت آشکار ب زرگ صحبت ک ان ب . از شارعين ادی
نظرى را که دوروتى از استقرار ملکوت الهى بر روى زمين تجّسم نمود، سالن را به ارتعاش آورد و سخنان          م

  :خود را با این جمله پایان داد

سازد و        رجعت ميکند و فصل جدیدى را در ظهورات مى           دین نياکان ما  " انى را آشکار مي گشاید و نظم نوین جه
رد       جميع نفوسى را که    یمؤّسس آن حضرت اعل    ده    در این جلسه یادبود گ ن کلمات خوش          آم ا ای د ب د    ان د ميگوین آم

  "ادخلو بالّسالم آمنين"

اده    ءپس از پایان جلسه   :  امرى ادامه ميدهد     اخبار ءمجّله ه یکى از             ء عمومى از ج ه ب فيد و از پلکانى ک درهاى     س
آرزو ميکردم که حضرت   ت بودمملو از جمعّي سالن وسيع زیر گنبد،. االذکار منتهى ميشد گذشتيم    ورودى مشرق 

د حضور داشتند و این مجمع را ميدی        امراهللا در آنجا    ولّى ه            فوسى  ن ؛دن اتى ک الم تقليب از بيان اط ع ه از اقصى نق  ک
  ٢.اظهار داشته بودند در اینجا مجتمع بودند در شيراز  یصد سال پيش در چنين شبى حضرت اعل

ليا کالينز رفت، وارد اطاق او شد و با چشمانى درخشان و صدائى       بعد از پایان جشن یادبود، دروتى به هتل امي        
د           ،یبلند شو ميل  : "آهسته گفت  ا و مناجات خواهيم خوان ادى امر        ."  ما تا صبح دع ن دو ای سَلم قلب ای ه طور م ب

دى                   آینده مملو از شوق و شعف شده بود که پس از ستایش و نيایش در سالروز یکصدمين سال ظهور دیانت جدی
  . آن ایمان آورده بودند سر نياز به درگاه حضرت بى نياز گذارده بودندکه به

درج شد و سپس " نظم جهانى "ءدر نشریه" ميگردد دیانت به سوى بشر باز"نطق آن شب دوروتى، زیر عنوان 
ام       به صورت جزوه   د        "رجعت دیانت   "اى به ن شر گردی ود         . چاپ و منت ر دوروتى ب ين اث ن دّوم ه در    ای الهاى   ک س

روزى روح   "ءجزوه     چهل پس از   ءدهه شار یافت   " پي راى                 . انت ادا ب ا و کان ى آمریک ل مّل در جوالى آن سال محف
شکيل داد و در                     سى ت د کنفران شده بودن وى ن نمایندگان پنج کشور آمریکاى التين که موّفق به شرکت در جشن مئ

  .آنجا نيز دوروتى نطقى ایراد نمود



رفتن      با   اگون مانن     در نظر گ ه کشورهاى دیگر          وظائف گون ه نيازهاى جوامع           د سفرهاى تبليغى ب و رسيدگى ب
د عطف                 ن وظائف بای داميک از ای ه ک ى نميدانست ب ود، دوروت سيار ب ستلزم صرف وقت ب ه م امرى آمریکا ک

ه وضع                  . توّجه بيشترى نماید   ود ک حّتى هنگام انتخاب محفل روحانى شهر الیما دوروتى از دوستانش تقاضا نم
م عضواو را در نظر  را ه د زی م عضو گيرن ود و ه ى ب ل مّل ا و محف انى الیم ل روح دینمحف ه چن .  مختلف  لجن

ا                            د ام ا انتخاب ننمودن ل روحانى الیم ه عضوّیت محف را ب دوستان که نگران سالمتى دوروتى بودند سال بعد وی
رو . احساس سبکبارى دوروتى توأم با احساس گناه بود      ه حضور   عریضه   از این امراهللا نوشت    ّىحضرت ول    اى ب

ه نمى      . هيکل مبارک را در این مورد خواست        نظر  و ود ک ن ب اء را    جوابى که به او عنایت فرمودند ای ستى احّب بای
ورد                                  راى شخص م د احساس آزادى کامل ب راد بای ائى اف ات به را در انتخاب د زی ه او رأى ندهن ه ب د ک تشویق کن

ه   ميان گذاشت معهذا ر هيکل مبارک را با احّباء در      در رضوان سال بعد دوروتى نظ     . نظرشان داشته باشند   آنها ک
  .انتخاب نکردند سنگين مسئوليتهاى او مّطلع بودند این بار نيز او را از بار

ادل الزم        با آنکه سنگينى بار وظائف محّلى کاهش یافته بود معهذا دوروتى احساس ميکرد که زندگى               د تع اش فاق
 شهر الیما که زمانى تصّور ميکرد از نظر روحانى        از.  وجودش نياز دارند   آمریکاى جنوبى و اروپا به      و. است

وئيز بيکر           سرزمينى بایر و شوره    سلر و ل ل مي د و موری و ) دخترش (زار است، چند تن از احّباء از جمله ادمون
د                      ام ميدادن ایانى انج د و خدمات ش ه بودن وبى رفت اجرت آمریکاى جن ا دوروتى ا    . اليزابت چينى به مه حساس  اّم

  .پرسيد نيروى خویش را در کجا متمرکز سازد هاى مختلف کشانده ميشود و از خود مى ميکرد به جبهه

ن جهت در    ه سال   ١٧از ای راهللا       عریضه ١٩٤٧فوری ّى ام ائى حضور حضرت ول ر تقاضاى راهنم ى ب اى مبن
رژى خود را    مّلى تبليغ از او خواسته بود که سفرهاى تبليغى را کنار گذارد و ی        ءلجنه. نوشت ک سال وقت و ان

د، متمرکز سازد                     صرف گروه  د بودن ه مساعدت نيازمن ه ب ا ک ى آمریک ل محّل ا و محاف واى جواب هيکل    . ه محت
ّد    يش از ح ه ب ود ک ارک آن ب ور       مب دمت در ام راى خ را ب ه آن رد بلک ار َنَب ه ک ه ب ود را در آن زمين روى خ ني

ارک دوروتى را از رسيدگى        . دارد ضرورى محفل مّلى آمریکا و تبليغ در اروپا نگاه   ب، هيکل مب ن ترتي ه ای ب
  .ها معاف داشتند جمعّيت به امور محافل روحانى آمریکا و

ل                اّما را وطن خود ميدانست و بيست سال قب ه آن ایو ک ى در ایالت اوه ه در آن از، دوروت د  اقامت  اینك يم و  آن  ب
ه جوامع امرى در                هاى تبليغى خوددارى ک       توانست از فّعالّيت    وحشت داشت، نمى   د و از مراقبت و رسيدگى ب ن

ا                          شتکار همچون باغب ا صبر و حوصله و پ ار را ب ن ک ه  نىروستاها و شهرهاى آن ایالت صرفنظر نماید و ای  ک
د                  ميداند مسلمًا پس از بامداد نوبت نيمروز ميرسد و با مراقبت و            ّو خواه ات شده رشد و نم ذر انب ان ب گذشت زم

ه       " مزامير"لب این جمله از     و اغ . نمود انجام ميداد   د شد              "را نقل ميکرد ک ذرى هدر نخواه وم هيچ ب ن ی " در ای
راى سخنرانيهاى ملّ    قدر دوروتى همان   ه ب ين  ىک ه در سالهاى دهه   ی خود الملل   و سفرهاى ب  چهل شامل   ء ک

د ف      ، براي   توّجه و صرف وقت  مينمود      آمريکاى التين و اروپا بود،     دل  روستاها و شهرهاى اوهايو مانن F یين
indlayو گرنجر  Grangerمدينا   وMedinaیهينکل  و Hinckley وقت ونيرو صرف مي نمود نيز.  

ام برجسته   مال  ءمق شکيالت امرى آمریکاى ش ى در ت رین و    ی دوروت ى یکى از بزرگت ل مّل  و اینکه عضو محف
شد،       فّعالترین جوامع امرى دنيا بود و نامش در سراسر آن قاره با            راى      احترام برده مي ائى ب ان حقيقت    معن  متحری

ا طرح      به آنها  که افراد   ضىبع. نداشت و او را چون هر فرد عادى دیگرى ميدانستند          ا آنه وده و ب  ابالغ کلمه نم
د و       ان آوردن شيدند       دوستى ریخته بود ایم ار ک ز خود را کن داد کمى ني دل . تع ایو ، یدر فين ه ظاهراًً    ، اوه انمى ک  خ

  .نموداظهارعّلتش را ستایش مفرط احّباء از دوروتى بيکر   امر کنار کشيد و، خود را از ایمان آورده بود

ن از    د ت ى و چن ا همکارى روت ماِفت       دوروت ا ب اى الیم ق  ١٩٤٧در سال     از شيکاگو Ruth Moffettاحّب  موّف
اتى از           ١٩٥٠در سال    .  مستّقر سازند   Findlay یشدند که امر را در شهر فيندل       ع اعالن ا توزی ردم   دوروتى ب م

نيدن سخنرانى راى ش ه ب ود ک ه در  آن شهر دعوت نم ائى ک نبه شبYMCAه شود، ش شکيل مي ا در محل   ت ه
وند   ع ش ذکور مجتم ود     .م ين ب خنرانى چن ش س وان ش بختى "عن ّن خوش ه " ، "ف ب مقّدس دنّيت  " ، " کت ونگى م چگ

  ".آیندهنگاهى به سوى  "و" چرا به حيات ابدى معتقد باشيم"،  " نژادهاى انسان" ، "نوین

ود             سيار محدود ب دگان ب داد شرکت کنن د و تع تقبال نکردن . اّما آنطور که انتظار ميرفت، مردم از این کالسها اس
وارد و نل        ا ه ى ب سه، دوروت ه از  Howard, and Nelly Duff داف یپس از نخستين جل ان آن شهر  آ   بهائي

دفاتفغفغفغ ى  بودن ا نگران ت و ب اس گرف ا  از  تم يد  آنه ا  " پرس ار  آی ها ک ن کالس شکيل ای ود و  ت حيحى ب ه  ص اى  نتيج
ا واکنش دوستان ِنل       داشت؟ با آنکه تعداد شرکت       خواهد ود اّم ى ،یکنندگان محدود ب ه       ب ود و گفت ا و صميمانه ب ری

  .اند  جلسات را تشکيل دادهینها ميدانستند که بهائيان ا بودند با دیدن آن آگهى



وارد داف  ام را بHoward Duff ه ىآن اّی اد م ا  ه ی ه آنج ا ب اى الیم سيار سرد احّب ستان ب ه در دو زم آورد ک
د          YMCAچندى مدیران     اّما پس از  . ميآمدند و کالس تشکيل ميدادند      از تشکيل جلسات در آنجا خوددارى نمودن

ود                 به نظر زیرا   اد ب ر و الح رّوج کف ائى م ه امکان             .  بعضى از کشيشان آن شهر، امر به ن حال هر وقت ک ا ای ب
ام            .  احّباء در نقاط دیگر مجتمع شده و با هم دعا و مناجات تالوت مينمودند              داشت ه هنگ آورد ک اد مي ه ی وارد ب ه

در . است، ميدرخشيد   تالوت مناجات صورت دوروتى مانند صورت دختر جوانى که براى اّولين بار عاشق شده             
  .نظر او دوروتى واقعًا فرشته بود

دم         ء خانواده ءهدر جلسات مخصوص شهر الیما که در خان        اى ثابت ق دل   بيکر برگزار ميشد چند تن از احّب Fیفين
indlay د ز شرکت ميکردن ل ملکه وارد مىNellie Duff داف یِنل.  ني ه مث ه  احساس ميکرد ک را ب   شود زی

ائى ميکرد        هنگام ورود به آنجا دوروتى به       .گرمى از تک تک آنها استقبال مينمود و آنها را به داخل خانه راهنم
ه                انّيون و قياف ه مخالفت روح د ک دمى بودن ان     ءاینها احّباى وفادار و ثابت ق د اطرافي سایگان و غّرولن  عبوس هم

  . در ایمانشان وارد نياورده بود و در نظر دوروتى آنها مطالع انوار بودندی خللنکوچکتری

ه  ر ١٩٤٠در ده هرک گرنج زدیکش هينکل Granger در ش هرک ن ائى و در ش ار Hinckley ی شش به  چه
احَباء نيز مانند بقَيه همسيایه هاى خود به طور پراکنده در مزارع خود در ایالت حاصلخيز              . بهائى وجود داشت  

د                    شکيل دهن ى خود را ت . اوهایو زندگى مى کردند اَما تعداد احَباى این دو ناحيه آنقدر بود که محفل روحانى محَل
ود ال Lilian Dakeليليان دیک  ه          که اهل گرینجر ب ه خاطر مى آورد هنگامى ک اء را ب تهاب و اضطراب احَب

  .دریافتند باید از جامعه کنونى خود جدا شده و محفل خود را تشکيل دهند

راهللا ز ام َى عزی ه حضرت ول ود ک ام ب ين اَی دى،حدود هم ه ، شوقى افن د ک ه  فرمودن واحى مختلف ب شهرها، ن
دام   تقسيم بندى شود و شهرآها و محله ها   روه   هر آ د      گ شکيل دهن ل خود را ت ا محاف سئله     .ي ن م ا حدودى ای  ت

در نتيجه دروتى بيکر  . براى ما مشکل بود و باعث اغتشاش فکرى ما شد زیرا ما همه افراد تازه تصدیق بودیم          
ه را                 ررف محفل   طاز   ين دو ناحي سه مشترک ب وحانى مَلى به ناحيه ما فرستاده شد و درخواست تشکيل یک جل
دل      این جلسه در    . نمود شکيل شد    Reidelاطاق نشيمن مزرعه کوچک خانواده رای ه دور          .  ت ره وار ب ه دای ا هم م

راي  حلقه زده بودیم و او گفت که ما باید با اطاعت کامل     ) نحوه اى که همه ما او را خطاب مى کردیم         (دروتى   ب
  . امر بپيوندند امر عزیزمان به کار ادامه دهيم و کوشش کنيم که افراد جدیدى بهی خواسته هاى ولاجراي

 زیرا دروتى بدون آنکه اسم کسى را ذکر کند به ما یاد داد که چگونه با              دجلسه آنروز نشستى بسيار با ارزش بو      
  ...یکدیگر رفتار کنيم 

  . مو به مو اجرا کند،که چگونه شخص باید کوشش نماید قوانين امر را

ت  صبور باشيم و با مهر و محبّ       يشخصهرانى   رشد روحانى جامعه و همچنين  ترَقى روح        برايکه چگونه باید    
ز سعى          آه اصول اساسى امر را به احَباء جدید یاد بدهيم و وقتى           شود او ني رایش روشن مي  این اصول اساسى ب

  .آنها کند ازبه اطاعت

  .جلوگيري مينمایدامر آه از پيشرفت و ترقي که چگونه شخص باید از غيبت و بدگوئى احتراز کند زیرا 

ه      افراد بزرگ جلوه دهيم تا      ها را  و آن  بگوييمص سخن   اشخات خوب   ا صف دربارهيد فقط   که ما با    تشويق شده ب
  .دن کارهاى نيک انجام دهازقبلد و بيشترنسعى خود ادامه ده

  .که نسبت به یکدیگر حسادت نکنيم زیرا ابواب خدمت به امر حضرت بهاءاهللا زیاده از حَد است

رده و          ،به امر تشویق کنيم زیرا محدود نمودن اشخاص       ید یکدیگر را در خدمت      اکه ما ب   ابود ک  روح خدمت را ن
  .در حقيقت روح جمعي نابود شده و اختالف و نفاق حاصل مي گردد .مى ماندامر الهي از ترقي باز

ا   . هر کس به هر نحوى که ميتواندامر الهي را تبليغ نمايد، فرد است که هرظيفه  واين  که در حقيقت     بعضى ه
ا     با عم  د، گروهى ب اجرت ميرون َده اى دیگر از     ل تبليغ مى کنند، برخى به مه وازى و ع ان ن ق کمک   ط مهم ری

ه       همهم نيست که شخص چ.  به تبليغ امر کمک مى کنندیهاى وسيع مال   م است اینست ک د آنچه مه  خدمتى ميکن
ا سالمتي و سر        هر کس بايد فداکارى کند و از         ه خودش مي باشد بگذرد ت راي   آنچه متعلق ب ورو شادي را ب

  .فردي يا  گروهي به ارمغان آورد



ود      موهبت بزرگي این جلسه چه     ا ب راى م ين از                        .  ب د و همچن ا آم ه م ه خان ا ب ى بيچر بيکر باره پس از آن دروت
  . دیدن نمودBert Beach    و برت بيچHerbert Kampsخانواده هاى هربرت کمپ 

 که هنوز او را در خاطر خود          هنگام  چه بسيار .  من باقى است    با شوق و عالقه هميشه در قلب       ، دروتى  ونام یاد
د            مى بينم که صبح هاى زود وضو مى گيرد و            ر مي نماي دن صالت آبي ه خوان اد         .شروع ب ه ی ين خوب ب  همچن

ز در                دارم که مى گفت باید به کار خود در امر ادامه بدهيم و از اشتباه کردن نهراسيم و دلسرد نشویم زیرا او ني
  .شتباهاتى کرده بوداوایل ا

سافتهائى را طى                       اءاهللا چه م غ امر حضرت به راى تبلي ه ب نم ک وقتى به مسافرتهاى بى شمار دروتى فکر مى ک
ان     اوحدت اديان الهي  و بازگشت مسيح ر       و  تا نداي وحدت عالم انساني      نموده   ن      به گوش عالمي اند و در ای برس

ه          راحتى خود و خانواده اش را با خلوص کامل           چطوررا ره     فدا نمود، از خود خجالت ميکشم ک خودم را در زم
ه هيچ                . به حساب آورم   اعظم اين امر    پيروان داد ک ام مي او آنچنان با رضایت و شادى اوامر موالى خود را انج
ه   در خدمت ممكن   به بهترین نحو   اشخود فکر نميکرد بلکه فکرش معطوف به انجام وظایف روزانه            وقت به  ب

سالت و مریضى            امر الهى بود و هي     ا ک وا و ی ا خوبى ه دى ی شد    ،چ موقع سال، ب ام وظایفش نمي انع انج ا  .  م او ب
د   یچهره اى بَشاش و قلبى سرشار از سرور با خوشحال           تمام به راه خود در تبليغ عام و عميق کردن مقبلين جدی

ود   امر مبار در دار   . ک مشغول ب ا پرچم ه تنه ود بلکه   امر الهى  او ن ه مومنين ج    ب ا آمك ب شان    ب ه ايمان دي آ دي
ود        نگينى که به دوش   سبار  هنوز تحكيم نيافته بود، ايشان را درحمل         و شان قرار داشت ياري و مساعدت مي نم

شان خدمت                     سبت توانائي ه ن رادى ب ا انف ه طور جمعى و ی د چه ب ا بتوانن ساخت ت غ امر الهى مي آنها را آماده تبلي
  .نمایند

وئى     وقتى فکر ميکنم که در اوایل عصر تکوین         ى بيکر و ل با حضور اشخاص عميق و برجسته اى چون دروت
  گرگورى چه موهبتى نصيب ما در این منطقه شد هيجان و احساسات عجيبى بر من دست ميدهد

ه       یتبعيضات نژادى در شهرهاى کوچک باعث تفکيک و جدائى شده بود ول            ائى از وراى تبعيضات ب  دیانت به
وئى            Dakeخانم دایک   . مردم دست یافته بود    ه از ل ه خاطر مى آورد هنگامى ک  بيانات دروتى بيکر را خوب ب

ا    (گرگورى ى ميگفت      . تعریف ميکرد    ) م -اولين مومن سياهپوست آمریك ام          ت دروت ه توانست هنگ ا شخصى ک نه
دالبهاء            وئى گرگورى               ، بيست  نزول لوحى به افتخارش در حضور حضرت عب ل آورد ل اب و تحَم ام ت ه تم  دقيق

  .ز خود بيخود شده از حال ميرفتندبود، بقَيه همه ا

ياه پوست خود            یاحَباى شهرهاى هيکل   سایه هاى س غ هم ه تبلي ه ب  و گرینجر تصميم گرفتند که وقت آن رسيده ک
ساى                        . بپردازند ياه پوستان در کلي ذهبى س اع م خانم دایک ترتيبى داد که دروتى بيکر و لوئى گرگورى در اجتم

د      Medinaدَوم معمدان در شهر مدینا       سا               .در اوهایو صحبت کنن او شاهد ريزش اشك از چشمان آشيش آلي
وان آاتب                      بود هنگامي آه دوروتي در باره لوئي گرگوري و اينكه حضرت عبدالبهاء او را در واشنگتن به عن

  .ومنشي خود معين آرده بودند، صحبت مي آرد

ود         شرفت ب ژادى امر در حال پي ا وجود تبعيضات ن تي   .در الیما ب سى آس ارِ ،Elsie Austin نال ده امر    ف س آین
ه ديانت     آهوقتى اَولين بار دروتى را مالقات کردم جوانى بودم : "حضرت بهاءاهللا نوشته است    اگر چه تمايلي ب

درت        .بهائي نداشتم اما نظرم را به خود جلب نموده بود  ه ق سبت ب اد خود را ن اد و اعتق ان اعتم  زیرا در آن زم
ان  ، از دست داده بودم چون به عقيده من         امعهو ج دین در بهبود وضع مردم       ا     ادی ه تنه ه     ن ردن تک    ب ين ب ر، از ب  َب
  .این احساسات را تشددي نيز مي نمودند  آمك نمي آردند بلكه احساس برترى و تعَصبات

ه                               دیمى، کوت د ق ا عقای ود ب ود شهرى ب اى بيکر ب انم و آق َل اقامت خ ه مح ایو ک شهر کوچک الیما در ایالت اوه
ن         . و ارتجاعىنظرانه  وکس کل روه معروف کوکول انى گ ه شده است زم دار   Ku Ku Lux Klanگفت ه طرف  ک

تند نيز      ا نژاد سفيد پوست بودند و فَعاليتهاى گسترده اى عليه سياه پوستان در امریکا داش د  درآنج ت ميکردن .  فَعالَي
ى درِ                   َجّودر   ن شهر فرانک و دروت ل انعطاف ای ر قاب را        خشک و غي ه خود را ب سات امرى        خان شکيل جل ى ت

زلش        . گشودند و همه اشخاص را با آغوش باز پذیرا شدند          روح پرفروغ و فصاحت بيان دروتى باعث شد که من
ه شعاع                    ایل  ٥٠مرکز جلسات تبليغى ناحيه شود و مردم از شهرها و دهکده هاى اطراف ب ه    ی م راى شرکت ب  ب

  .ت و عالقه معَرفى ميشدالیما مى آمدند و در اینجا اصول امر به خوبى و با جدَی

ه      سانيکه از                        ١٩٣٠در اوایل ده ود و ک دگى آن روز ب ه شده ذر روال زن َصبات، امرى پذیرفت  نژادپرستى و تع
در چنين جَوى، شجاعت     . سموم تعَصبات رنج ميبردند شجاعت آنرا نداشتند که محکم بر سر عقيده خود بایستند             



ه                 و طرفدارى از وحدت نوع انسان که خانواده بيک         د ب غ یک دیانت جدی راى تبلي ه خود ب از کردن در خان ر با ب
  . کوچک اليمامرهمي بود بر دردهاي شهرروى افرادى از زمينه ها و نژادهاى مختلف از خود نشان دادند، 

راى        رفت و آ   انواده ب مد بيشمار مردم مختلف به منزل خانواده بيکر توَجه زیادى را به خود جلب نمود اَما این خ
ایج عظيمى                     تبليغ  امر هرگز مخفيانه عمل نکرده و حالت دفاعى به خود نگرفتند این شجاعت و خلوص نَيت، نت
ردى                                به ان آورده و ف ارک ایم ه امر مب ا ميرفت ب ه آنه سات تبليغى خان ه جل بار آورد زیرا تقریبًا هر کسى که ب

  . شد ميقابل اَتکا و فَعال

ا             ١٩٤٤عکسى که در مجَله اخبار بهائى در جوالى          ى بيکر را ب ه       ٩ چاپ شده دروت د ک شان ميده ر دیگر ن  نف
د                وده ان اس پوشيدن خود نم ان هستند      . واضح است همه توَجه زیادى به سر و وضع و لب ه از آقای ا ک ر آنه دو نف

شوند               نيز کت و شلوار شيک پوشيده و خانمها       ده مي ن  .  همه بسيار آراسته با کاله و گردن بند مروارید و گل دی ای
ائى هاى    . ناطقين جشن وحدت نژاد بودند که در شهر الیما تشکيل شده بود           گروه   ا از امریک دو تن از این خانمه

وتمن      . سياه پوست بودند سيس ک انم فران ا خ ود Francis Cotmanیکى از آنه ر      .  ب وه وى دکت د ن اه سال بع پنج
ود و   ،لزپدر بزرگ من چار: " مى نویسد Dr. Ivan Louis Cotmanایوان لوئيز کوتمن  ارى ب  حرفه اش نَج

ا ب ز باره ه من ني ود ک انوائى فرانک بيکر ب افظ ن بها مح را از هدر ضمن ش ستانها م را تاب ودم زی ه ب ا رفت  آنج
ه شده ام      . دیترویت به الیما مى فرستادند تا تابستان را با پدر بزرگ و مادربزرگم بگذرانم             ه من متوَج آنطور ک

ر هت        ، فرانسيس،مادربزرگم. ائى جلب شدپدربزرگم بود که اَول به دیانت به       ام دکت ه ن ى ب ر محَل  خدمتکار دکت
د در سال       .  و خانمش بود   Hatfillفيل   الها بع ا س به خاطر ندارم او کار دیگرى غير از خدمتکارى داشته باشد ت

ام            ١٩٤٧ ه ن ا    " که او شغل خودش را ب ه ه راى گرب ود در         "ب ا ب ه ه دارى گرب راى نگه ه اى ب ه خان وتمن ک ى ک
  . خيابانهاى دیترویت شروع نمود٩٣٢شماره 

ان                        هيچ کدام از آنها دبيرستان را به پایان نرسانده بودند اَما بعد از فوت آنها در ميان کتابهایشان کتبى درباره زب
ه من      ود ک ده ب ته ش ى نوش ه عرب اتى ب اب کلم ه در حاشيه هاى کت ردم ک دا ک ى پي ر"عرب ناختم"اهللا اکب را ش .  آن

الهاى                   تصَورش را بک   ل س ه در اوای ياه پوست را ک د     ١٩٥٠نيد بينش و بصيرت دو امریکائى س  سعى مى کردن
  .خواندن و نوشتن عربى را یاد بگيرند

رگم در امور مختلف امرى فَعالَيت زیادى داشت و مسافرت هاى متعَددى براى شرکت در جلسات بهائى زمادرب
الج دولتى       یراي شدر سفر با دوروتي   م  از قرار معلوم مادربزرگ   . در شهرهاى مختلف مى نمود      سخنرانى در ک

ود                    . ه است همراه بود  کنتاکى اکى ب ورت مرکز ایالت کنت این کالج که بعدها به دانشگاه تبدیل شد در شهر فرانکف
  .در آن زمان تفکيک و جدائى کامل بين نژاد سفيد و سياه در این ایالت وجود داشت

ود                      زمانى که من وارد     ١٩٥٨حَتى در سال     ا ب امًال حکمفرم ن تفکيک و جدائى ک وز ای الج شدم هن ن ک ل  .  ای قاب
ه            درتوَجه است که مادربزرگ من با خانم بيکر          شَکل از عناصر و نژادهاى مختلف جامع زمانى در جلسات مت

ودن وجود نداشت          ،در هيچ آجا حتي ايستگاههاي اتوبوس     شرکت نمودندکه    اهم ب اد و ب ن اتح ستگاه   .  اي من ای
ا       .  را خوب به خاطر مى آورم  Mount Sterlingونت استرلينگ اتوبوس م درم ب ى سوار اتوبوس شدیم پ وقت

نم           دگى ک ا زن د اینج شين من بای ا بن و اینج و       . اشاره به قسمت سياه پوستان گفت ت ه ت دى ب ممکن است رابرت کن
د در      هست  یرا من  قسمت سياه پوستان بنشينى ز    در تا وقتى که اینجا هستى باید        یبگوید که کجا بنشينى ول     ه بای م ک

ياه                   . این منطقه زندگى کنم    فيد و س در یک چنين موقعَيتى بود که خانم بيکر و مادربزرگم سعى داشتند که نژاد س
  .و با هم بياميزندرا مَتحد کرده 

ستانهاى       ودم دارم           ٥٤ و   ٥٣خاطرات خوبى از تاب ه ب ا رفت ه الیم ه ب ى           .  ک زل فرانک و دروت ه من ه ب اد دارم ک ی
وان           . ساختمانى بود دو طبقه و آجرى     .  که مرکز اجتماع بهائيان بود رفتيم      بيکر ه ای بعد از باال رفتن از چند پَله ب

يدى ه و در ورودى ميرس وى خان ود داشت و  . جل روى ورودى وج ائى در دو طرف راه ه اطاقه در داخل خان
ا و      یاددارم که تعداد زیادى افراد سفيدپوست و سياه پوست در این اطاقها مجت            ا یکدیگر مشغول دع د و ب مع بودن

اد مى                   . مناجات بودند  ه ی ه من ب ود دعائى ک ؤام ب واز ت لحن دعا خواندنشان مانند بودائى ها نبود اَما با نوائى دلن
ر اهللا "آورم و مورد عالقه زیاد مادربزرگ بود دعاى پر نفوذ            ود " هل من مفرج غي انم بيکر و     . ب ه خ ى ک ميراث

  . نسل من به جا گزاردندخانم کوتمن براى من و

ع     ونور جم ارک ش ا صبح زود در پ ائى ه ه به اد دارم هنگاميک ه ی ا خوب ب ود را در الیم وانى خ الهاى نوج س
ه                   . ميشدند اده شده و غذاهاى خوشمزه اى ک روزهاى یکشنبه همگى به پارک مى رفتند، ميزهاى پيک نيک آم

ن    . تظر طلوع خورشيد ميشدندهمه آورده بودند روى ميزها چيده شده و همگى با هم من       ه ای منظور من اینست ک



ان             آنها. اجتماعى بود متشَکل از افرادى از نژادهاى سياه و سفيد          اعى خفق  آور در همان شهرى که از نظر اجتم
  .بود در کمال محَبت و اَتحاد از معاشرت یکدیگر لَذت مى بردند

د     و  جدايي طلب  جّوچنان  مادربزگ من و خانم دروتى بيکر در         شرفته        اي ه در سرکوب کنن ي و پي سيار مترّق ، ب
  .رابيكر بودند واين چيزي است آه به نظر من قدرت امر بهائي را نمايان مي سازد و نه شجاعت دوروتي 

ود               رده ب وان      ١٩٩٤در سال    . پدربزرگم قبل از فوتش درباره بيت العدل اعظم با من صحبت ک ه عن  هنگاميکه ب
دگان کمسيون هاى مختلف            نائب رئيس اداره تعليم و تر      بيت ميشيگان خدمت ميکردم به همراهى هيئتى از نماین

د و                  . مجلس سنا به اسرائيل سفر نمودم      وان دی ا را ميت روى کوه کرمل و در ارتفاع باالى مدیترانه تمام شهر حيف
ش      هاي ا خود آگاه توَجه انسان به گنبد طالئى مقام حضرت باب و باغ            ن نم     وقت . دو اطراف آن جلب مي ى فکر ميک

ين             " سياهان بى سواد  " این   ،مان الیما زبه قول مردمان آن      دگاه ب آنهم در شهرى چون الیما آنچنان بصيرت و دی
شوم                یالملل ن      .  داشته باشند که بتوانند یک چنين عظمتى را در خيال بپرورانند بسيار منقلب مي ودم ای احساس نم

  . ادبى و جغرافيائى پدرو مادربزرگم شددیانت بهائى بود که باعث گسترش و ترَقى روحانى،

ه خاطر                   ود و ب ه شعبه کاتوليک دیانت مسيحى پيوسته ب ائى ب ستان هاى افریق مادر من از کليساى اسقفى پروت
  .اصرار او من و برادرم چارلز به عنوان کاتوليک تربيت شدیم

ا مى   . بطه نمودند پدر و مادربزرگ را از خود رانده و با آنها قطع را          ،بعضى از افراد فاميل    مادرم بعضى وقته
د                       " ماما فرانسيس دیوانه شده است     : "گفت ه بفهمن د ک ى لحظه اى وقت صرف کنن تند حَت ا هيچ وقت نخواس آنه
د      . اّما اين براي ما با معنا و قابل فهم بود     . قعًا دیانت بهائى چه مى گوید     وا ه توحي د ب ه معتق به عنوان شخصى ک

امل   و اصل کليت بود نظرَیه هائى        ل                    یچون ظهور تک ا عق امًال ب ژادى ک اهنگى ن ن و هم م و دی ان، تطابق عل  ادی
  .جور در مى آمد

ز    .هرگز از پدرم نشنيدم آه درباره دين سخني بگويد مگر در روزي آه چشم از اين جهان فرو بست           من هرگ
شه عكسي را از حض                           ه همي دم آ ا ميدي د است، ام ان معتق داميك از ادي ه     نفهميدم آه پدرم به آ دالبهاء ب رت عب

ز                  .همراه خود داشت و آنرا در گوشه لباسش جاي مي داد              ا هرگ وديم ام سا ب شنبه در آلي رادرم هر يك من و ب
د                . نديدم آه پدرم به آليسا برود      ائي مي خوان شه از مناجاتهاي به ن، او همي وز آن شمايل       . با وجود اي من هن

  .حضرت عبدالبهاء و آتاب مناجات او را به يادگار دارم

ل  یِال ال  Allie Diehl  دی ا در سال    ییکى از اه اى اطالع یافت و خاطراتش از      ١٩٤٧ شهر الیم  از دیانت به
ت        دوروتى مربوط به دورانى است که او به عّلت مسئولّيت          راى فّعالّي ادى ب هاى   هاى گوناگون وقت و انرژى زی

ه آن معن             محّلى نداشت اّما در    ر ب راى کارهاى کوچکتر       نظرش اولوّیت دادن به کارهاى مهمت ه ب ود ک ت   ا نب اهمّي
  .آورد  اولين شب مالقاتش را با دوروتى چنين به یاد مىیکمترى قائل شود ِال

تم    ءجلسه   براى شرکت در   یمن چندان تمایل  .  بود ١٩٤٧روز شنبه اوائل ماه نوامبر سال       " ائى نداش ا چون    .  به اّم
روم     .رفتيماى براى نرفتن نداشتم ناچار با همسرم به آنجا        بهانه ًا نمي خواستم ب سه     .حقيقت اطق جل ودم ن نيده ب  ش

د         ءخانم ثروتمندى است و باید اذعان کنم که از برخورد با خانمهاى ثروتمند تجربه              تم و صراحتًا بای  خوبى نداش
  . به آنها متعّصب بودمتبگویم که نسب

ا    . شناختند  همه همديگر را مىآنجا يك بيت تبليغي آوچك بود و      انم بيکر آشنا    فقط من  ب ودم نخ ر از   . ب ه غي ب
د شدید باشد           .من و خانم بيكر، سه نفر ديگر هم در آنجا بودند           ين برخورد ميتوان أثير اّول ا        . ت ز ب برخورد من ني

ى  دوروتى چنين بود و با خود فکر کردم خانمى این چنين زیبا و  ا  خوشرو و ب راد      ری ا اف د ربطى ب ه ميتوان  چگون
ا    .هم شکست مان لحظه سّد اقتصادى بين من و او در در ه . ثروتمند داشته باشد   ه بم  صحبتى که نمود و درسى ک
اره          . داد بسيار مؤّثر بود    د در ب د               ءوقتى او را معّرفى کردند که ميخواه ا تأکي د دوروتى ب ائى صحبت کن  امر به

رم زیرا مثال و او را هنوز به خاطر دا" سعى ميکند "ء بهائى سخن گوید کلمه    ر ام ءدر باره " سعى ميکند "گفت  
ود یتصویرى که از امر نشان داد، پر معنى و عمل       ه    .  ب ا حرکات دست جعب ّسم ساخت و    ءاو ب  کوچکى را متج

ه       ه کسى هدی ذاریم      گفت اگر ميخواهيم ب ه ميگ ن جعب را درون ای دهيم آن ا کاغذ ق     . اى ب ه را ب د دور جعب  شنگىبع
زنيم           مى ه آن مي ائى ب ا      . پوشانيم و گره زیب م ک ه ه ذاریم  روى جعب ى ميگ ه را دریافت     . رت تهنّيت ه هدی شخصى ک

ين نحو است    . ميکند باید خود او، نه دیگرى جعبه را باز کند و هدیه را بردارد    ه هم . شناختن دیانت بهائى نيز ب
  . آن شخص جعبه را باز کند و هدیه را دریافت نمایدد زیباى الهى به کسى تقدیم ميشود باید خوءوقتى این هدیه



ان در      ه آ سالهاست ار و شخصّيت او همچن أثير گفت ده است      از آن شب ميگذرد اّما ت اقى مان ا   . من ب در آن شب ب
دگى   ق روش زن ه از طری دم ک نا ش ه شخصى آش اليمى را ک ى    اش تع ران م ه دیگ داد  ب شان مي ًال ن ت، عم . آموخ

ى     ى ب ود     دوروتى مرّب رى ب وختم       . نظي ادى از او آم ار       . معلومات زی تفاده از آث ا اس ن       او ب ّى امراهللا ف  حضرت ول
اب  . هاى مختلف به کار ميبرد     تجزیه و تحليل نصوص مبارکه را با تقسيم آن به بخش           ائى   "کت ات به " الگوى حي

اره                   ودیم و در ب ردیم         ءرا با فهرست کردن جميع اسامى و صفات و افعال و قيود مطالعه نم ا بحث ک  یکایک آنه
  .کنم و مهارت پر ارزشى براى مطالعه به دست آورماین کار موجب شد مناجاتهاى زیادى را از حفظ 

ده   ات عم شد و نک شکيل مي ّين ت اعت مع نّظم و در س ات بطور م د معلوم هاى تزیي ورد بحث ءکالس ب، م  مطال
ه                   و   دوروتى کامًال مجّهز   .ميگرفت  قرار وط ب ه سهولت ميتوانست نصوص مرب ود و ب ارف امرى ب ه مع مسّلط ب

ؤاالت ه س د و ب ر کن ى را ذک دمطلب ده جواب ده ه.  پرسش کنن د نام ه روز بع راى آن شخص اى آنوقت دو س  ب
  .وجود داشتبحث،   مطلب مورد درباره حضرت عبدالبهاء آثار ازی در آن نّص کامل آهميفرستاد

د             ءآماده  و  دوروتى پيوسته حاضر   ه او روى ميآوردن ه ب ود ک وًال در  .  حّل مشکالت کسانى ب ه  معم راد   اش  خان ا اف ب
د    آردمالقات مي    ا بتوانن اره     ت امًال در ب د ن مسائل صحبت ک     ء ک ود          توصيه  .ن ه ب صایح دوروتى خردمندان ا و ن . ه

و   موسسات    باید دستورات  دارم پيوسته تذّکر ميداد که احّباء       بخاطر شان  استه خالف خو  نظم ادارى را ول  باشد  های
  .اطاعت کنند

ود نميدانست بلکه خویش را          محّبتى که احّباى اوهایو را به        ءدوروتى خود را منشاء رشته     د داده ب یکدیگر پيون
ادل معلومات و          با اقتدار خشك    نقش او در آن جامعه نقش فردى        .  ميدید متاثر از آن   نبود بلکه خود را شریک تب

ود و          ستایش " مادربيچر"دوروتى براى مادر بزرگش     . الهامات با دیگران ميدانست    ل ب رام خاّصى قائ  او   و احت
اه او      هنگاميکه   . نداشتمي پ زنى نمونه   را   ر سر آرامگ رود              ب د مّطهرى مي ارت مرق ه زی وئى ب ت، گ ا  .  ميرف اّم
داده    این اندازه بيچر در زمان حياتش تا        مادر ام ن ارى انج  که دوروتى در تشکيالت امرى ایفاى وظيفه مينمود، ک
ى   ستيندوروتى نخ . بود ا   زنى بود که به ریاست محفل مّل ادا -آمریک ن ون انتخاب شد و چ    آان سابقه   ای اى   امر بي

ه        ءبود، نميدانست هنگاميکه زنى مسئولّيتى را که معموًال به عهده     د چگون ارش بای د، رفت ا ميکن ردان است ایف  م
ه را       اسهاى حسّ     معموًال جواب آن است که باید با قدرت و سلطه ایفاى وظيفه نمود و جنبه              . باشد  و ظریف زنان

ن روش    . کنار نهاد  ا ای ول      ،اّم ورد قب ود    م ى نب ه  . دوروت ا         او جنب ال ی ه هاى فّع ا          مردان ه ی ا خصوصيات زنان  را ب
ه دیگر          . اراده  بنابراین نه پيوسته حاکم بود و نه مطيع و بى         .  درهم آميخته بود   یانفعال این روش او موجب شد ک

ت            ين آزادى عمل را داش ز هم ند  هاعضاء محفل ني سا ممکن است     . باش ام  در  چه ب ردي   مشورت، هنگ ى ف ا اّدع  ب
ا                  بنابراين   . ارائه دهد  روشن آننده و مفيد   نظرى   ان را ايف ان و داناي واره نقش فرزان سان هم ه ان ن مسئله آ اي
  . حمل بر خودپسندى شود، ممکن است به جاى خردمندى،نمايد

ا                 ه م ّم نيست ک ا       . چه آسي هستيم   همانطور که بهّيه نخجوانى نوشته است مه ه در رابطه ب ارى است ک ّم ک مه
د               دیگران ا  ار ميکن ا را گهرب دگى م ه زن ائى نقش              . نجام ميدهيم و آن است ک ه تنه د ب ردى نميتوان ابراین هيچ ف بن

ال     رد       یفّعال و یا انفع ده گي ه عه ى از خود تصویر         ٣. را ب شان          انعطاف   اگر دوروت ا رهرو را ن ر و ی ذیر رهب ناپ
را ضرورى مى      ه اغلب آن داد، تصویرى ک د،  مي ا  پندارن ه تنه ودن دورو  ن وثر ب زايش نمي داد  م ه تي را اف  بلك

ازه          .کاست  آن مى     بالعکس از  مي   دوروتي با توجه به نياز وشرايط موقعّيتها رفتار خود را تنظيم مي نمود و اج
ا ديگران               داد آه نيروي حقيقت تاثير و نفوذ خود را ظاهر نمايد           اطش ب  .چه در رابطه با خودش و چه در ارتب

د و یا خادمى مطيع قرار  مقتدرراحت شخصيتي در پشت نماى  خود را    نبود   مایلو  ا اره   . ده  ءنظر دیگران در ب
شکيالت     نيزدوروتى و احساسش نسبت به خود به عنوان یک فرد بهائى و              البى از او ب      اداري  عضو ت د ج ه ، دی
م              اگون وجودش به ه خصوصيات گون ه شده        ما نشان ميدهد که چگون ودن فعاليت هاي          و  آميخت وثر ب موجب م

  .ديده بوداداريش گر

 Artemus Lamb !  آرتموس لمب

يدم  مي    که    اشخاص را توصيف کنم و هنگامي      شایسته است   ام آنطور که      من هرگز نتوانسته  " ا  کوش ى    ت  دوروت
سيارى از سجایا              را وصف نمایم فقدان استعداد و تجربه       وانم ب ه نت ود ک ه نحو         و صفات   ام مانعى ب  دوروتى را ب

ا او  ایلشناختند م  کسانيکه او را مىء نکته را ميدانم که من و همه      اّما این . اى درک کنم    شایسته  بودیم هر لحظه ب
  ". باشيم و از معلومات و مهر و محّبت و روحانّيت او بهره گيریم

دوروتى نظامت جلسه را به عهده داشت،  آه من در آن حضور داشتم   در آمریكاها در یکى از نخستين کانونشن 
ه    : "آغاز کرد صحبت خود را چنين     او   ارآیي معموًال مردم گمان ميکنند ک رین یکدیگر     آ د ق  و روحانّيت نميتوان



ه       من  باشند اّما    دوارم ک ده دارم و امي ارآئى              عقي م ک م روحانّيت و ه يم، ه شن هر دو را داشته باش ن کانون ". در ای
 داشت وجود  دوروتي  ر   دو صفت د   ي ميان این  اکنون که مشغول نوشتن این سطور هستم متوّجه ميشوم که تعادل          

  . دادميکه مرا چنين تحت تأثير قرار

  :مينویسد" Hattie Chamberlin! َهتى چمبرلين

   االذکار ویلمت هنگاميکه  مشرق ها در خوب به یاد دارم که در یکى از کانونشن.  توانا و پویائى بود  مبّلغدوروتى  
ورًا از جا برخاست به گوشه سالن رفت و گفت شد، دوروتى فانجام مي  مهاجرت به افریقا  گيري براي  داوطلب

  "خط داوطلبان مهاجرت از همين جا شروع ميشود"

  : مينویسد ٢٩Edna Trueادنا ترو 

ا انتخاب شدم، شروع شد                    ١٩٤٦ارتباط من با دوروتى از سال        ى آمریک ل مّل ه عضوّیت محف ه ب ل    .  ک الها قب س
ود Temple Unity ءناظم لجنهCorinne True مادرم کورین ترو ه      .  ب ى است ک ا زن ين و تنه ا  دوروتى اّول  ت

شوخ طبعى او   . اّما او به این موضوع چندان اهمّيتى نميداد       . است   به نظامت محفل مّلى آمریکا انتخاب شده       آنون
نيز اینگونه تلقى   موضوع نظامت محفل مّلى را و. کارى را ولو بسيار جّدى بود، با اندک مزاح دلپذیر ميکرد       هر

را انتخاب                          مينمود و    د و ناچار م به شوخى ميگفت، آقایان مرّدد بودند که بين خودشان چه کسى را انتخاب کنن
  .این نظامت فقط براى یک سال خواهد بود. ِادنا خودت خواهى دید. کردند

  .دوروتى گاه در بکار بردن اصطالحاتى مبالغه ميکرد و موجب ميشد که اعضاء محفل سربسرش گذارند

س ک روز در جل رد و  ءهی حبت ميک ين ص اى الت د او از آمریک شکيل ش شن ت د از کانون ه بع ى ک ل مّل  محف
ن اصطالح را          " دور آمریکاى جنوبى کشيده شده است          تا  که دور   را     ٣٠کمربند فساد " ذکر ل ای ود، اعضاء محف نم

د  از آن اص راندوروتى بيش از دیگ  . تکرار ميکردند و ميخندیدند و نميگذاشتند آنرا فراموش کند         . طالح ميخندی
  .واقعًا تماشائى بود

  . در حيفا ضبط شده است١٩٧٦ برگرفته از نواري آه در سال – ٣١Paul Haneyپل هنى 

ل   ١٩٥٣ تا ١٩٤٦من از سال    ار دوروتي در محف ردم      روحاني  در آن ا خدمت مي آ ي آمريك  مشکل است   . مل
اي  و   صفاتبتوان یکایک    ا   او  .  او را برشمرد    توانایيه ه آنه ا   هم ى      شيوه   را ب ود          هاى ب ق داده ب م تلفي ه ه ر ب . نظي

ارت    . یافت با هم    دو را در وجود کسى       اینمبّلغى ممتاز و مدیرى شایسته بود و به ندرت ميتوان           دوروتي   ا مه ب
به یاد دارم در جلسات محفل     . کار گيرد    اشخاص را بيرون آورد و به      ءتوانست استعدادهاى نهفته    و شایستگى مى  

ب طوالنى و ط ه اغل تک ا حضور اق ود، او ب ا ب ى فرس رى مى ذهن و لياقت ب ه درک  نظي ا را ب ست نظر م توان
  .حقيقتى که مقصد نهائى اقدامات ما بود، معطوف سازد

شه     استعدادى فوق .نظير بود و چه مواضيع دیگر بى       امر ءسخنورى چه در باره     در د هنرپي ه مانن اى  العاده داشت ک
ز در حاضران      وّجه خود ميکند، او نيز تأثيرى شگفت       همگان را مت      انظار    که روى صحنه،   د      انگي ن     . نمای ا او ای اّم

ر،   استعداد را براى نمایاندن شخصّيت خود بکار نمى   اليم ام ى     برد و از آن به منظور ارائه تع تفاده ميکرد وقت اس
اره ت،ءدر ب ائى سخن ميگف ت به وذ  دیان نونده نف ستقيمًا در دل ش اتش م ود  کلم ا ف. مينم ه تنه ود ک ن سخنورى نب

أثيرى در ين ت ست چن وص و  ميتوان رآن خل ه عالوه ب ود آورد، بلک ه وج ران ب يقش  دیگ صيرت عم ان او و ب  ایم
  .حسادت ميشد و    غبطهسببگاه  که موجب اعجاب و بر دیگران مي گذاشت  تأثيرى ،به مبانى امرنسبت 

ى در     ل مّل يش از عضوّیت محف غ     ، سخنرانى دوروت ١٩٤٦ سال   رضوان پ ه مبّل ستم ک ودم و ميدان نيده ب ى را ش
وز   . داشته باشد آنقدر لياقت و شایستگى  اقدامات اداري نيز  همتائى است اّما تصّور نميکردم که در        بى آن سال هن

پس از اخذ   .  انتخاب هيأت عامله بود    ،دستور جلسه .  محفل مّلى تشکيل شد    ءکانونشن ادامه داشت که اّولين جلسه     

                                                 
 سالها عضو محفل مّلى آمریکا و هيأت مشاورین قاره Corinne Trueدختر ایادى امراهللا کورین ترو  ٢٩

  .آمریکا بود و در تبليغ کشورهاى اروپائى سهم بزرگى داشت
هاى قرون وسطى هنگام عزیمت به جنگ،  را تداعى ميکند ميگویند شواليه" کمربند عفت" کمربند فساد  ٣٠

  .بستند مى" کمربند عّفت" حفظ ناموس خانواده، به زنان خود براى
  ایادى امراهللا  ٣١



ل انتخاب شد              دیگر اعضاء،    در ميان تعّجب  آرا،   ه سمت ریاست محف ى ب ا     . دوروت ه ت ى ک ا زن ن     تنه ه ای ون ب کن
ده است  اب ش ا انتخ ال . سمت در آمریک ا س د از آن ت ال  ١٩٥٠بع ر س ود ه ين عزیمت نم اى الت ه آمریک ه ب  ک

ين دارم ءنظامت کانونشن را به عهده داشت و الگوئى از شيوه        سانيکه   کار و اجراى برنامه برقرار کرد که یق  ک
يم ول              من، کوشيده   پس از او نظامت را به عهده گرفتند، منجمله خود          روى کن ه از آن الگو پي امًال   یایم ک  هرگز ک

  .ایم موّفق نشده

ى  ل مَل ا در محف دمت م الهاى اَول و دَوم خ ه در س اطر دارم ک ه خ راهللا ،ب َى ام ه حضرت ول ى ب ه اي دروت   نام
ه   حضرت ولَى. نوشت و تقاضاى زیارت نمود    ه     يکشورها بعضي   امراهللا جواب فرمودند که سفر ب ایي آ اروپ

ر است           هستند   اروپاقاره  اهداف نقشه در     ا ارزش ت ر و ب ان حس اطاعت و           .شایسته ت ا هم رور ب  مخصوص   ُس
اى حساس          یفورًا اسباب سفر را مهَيا کرده زیرا که رضاى حضرت ول           خود ود  و در ماهه  امراهللا رضاى او ب

د و             . شه هفت ساله به اروپا سفر نمود      اوایل دَومين نق   ميتوانيم تصَور کنيم که دیدار او از تعداد قليل مصَدقين جدی
در     مبارك امر تا کوشش مى کردند،امممهاجرینى که با مجاهدت ت  ا چق راى آنه  را در آن کشور ها مستقَر کنند ب

  .با ارزش بود

ى ه او در معَرف ائى ک َدد او و نطق ه سترده و متع شگاههاى سراسر سفرهاى گ ا و دان الج ه ائى در ک  دیانت به
ده است                ا     . کشور اعم از سياه و سفيد ایراد نمود هنوز در خاطر احَباء زن اليان دراز او ن ا     ظمس شي  و ی  هيئت   من

ان را خوب درک ميکرد    .  محفل مَلى بود و عالقه شدیدى به تبليغ در این زمينه داشتيکالج ها  او هميشه جوان
  . که براى آنها به ارمغان آورده بود به آنها دست یابدپيامياو قادر بود با . د جذب مى نمودو آنها را به خو

ى در                      ١٩٤٠در نيمه هاى سال      ا دروت زرگ ب سيار ب  در دو مورد این موهبت را داشتم که در جلسات عمومى ب
سات در سال         . صحنه شریک باشم   شکيل            ١٩٤٥یکى از این جل ت واشنگتن دى سى ت ه او و        در سالن مَل  شد ک

ول  د یهوراس ه اطق بودن ودم و اول .  ن سه ب ن جل اظم ای ستکى  یمن ن ر اولي ه Ollie Walter Olistky وال  ک
د  . خواننده اوپراى متروپولتين بود برنامه اجرا نمود     ائى بودن ن  . این یک نمایش بود که اجرا کنندگانش همه به ای

در هر دو  . ک در مقابل جمعَيت عظيمى تکرار شد در نيویورTimes Hallبرنامه یک سال بعد در تایمز هال 
د            یجلسه دروتى و هوراس هول     ام گزاردن ًا سنگ تم ه خودش           .  بسيار موَفق بودند و حقيقت ا در روی دام آنه هر ک

  .استعداد عجيبى در نطق داشتند

ت    ، تسّلط او به زبان انگليسى بود که با بکار         ستایش مي آنم  را که   اویکى از استعدادهاي     ات    عارات و بردن اس کنای
ا شنوندگان    ءبخشيد و نيز شيوه   گوناگون افکار را جان مى     ود و ب  سخن گفتنش که پيوسته رسا، پرمعنا و وزین ب

د م اى که به ندرت سخنرانان دیگر اى ایجاد مينمود، رابطه   رابطه د   يتوانن ه وجود آورن ه شد،     .  ب ه گفت انطور ک هم
ت و بصيرت     ين دلنشين وتنها استعداد سخنورى نبود که بياناتش را چن    مؤّثر مينمود، بلکه تلفيق آن با خلوص نّي

  .همتا نظير و بى  تلفيقى بى آه چنين تاثيري داشت،کامل او به تعاليم امر بود

ود  کرده   دوروتى ذکرءدربارهآه در اینجا   آنچه   وان دوست      . ام صفات او به عنوان مدیر و مبّلغ ب ه عن ا اگر ب اّم
ام خدمات امرى بلکه در هر            . ام کامل نخواهد بود     تهاز او تجليل نکنم گف     موردى   مصاحبت دوروتى نه تنها هنگ

ام صرف        لدر خال . هایش لّذت ميبرد    گوئى  طبعى و بذله    دلپذیر بود و انسان از شوخ       جلسات طوالنى محفل، هنگ
ول نهار یا صرف شام که کمى تمّدد اعصاب ميکردیم دوروتى با عالقه به داستانهائى که من و      ا  ی هوراس ه  و ی

ت  البى ميگف ات ج ز حکای ود او ني داد و خ ردیم گوش مي ل ميک ران نق ود . دیگ ى شخصى ب ن دوروت در نظر م
  .مشرب که شخص از مصاحبتش لّذت ميبرد  شرائطى خوشنهگو  همه حال و تحت هر طبع، منصف و در شوخ

  :نویسد مى )دختر دوروتى( "Louise Baker mattias! لوئيز بيکر متياز

هاى   بحث .  جلسه نيستءدار شد احساس کرد که قادر به اداره اولين بار که مادرم نظامت کانونشن مّلى را عهده      
ازه    ه اج سانى را ک ت ک ت و او نوب ام ميگرف ارج از موضوع انج اّد و خ وش  ءح د فرام ته بودن  صحبت خواس

ه سنگ                . ميکرد سمت ک ه  از اینرو ده دقيقه تنفس اعالم نمود و بيدرنگ به آن ق رار دارد        مشرق  ء زاوی ار ق االذک
آورد   یمعموًال هنگام روبرو شدن با مشکل     . رفت ا روى مي ه آنج ود     .  ب شّنج ب روز اعصابش ناراحت و مت در . آن

تم ساخته نيست      . خدایا چه کنم  "گفت    آنجا به دعا پرداخت و     ار از دس ه در وسط گرداب       . این ک ن است ک ل ای مث
را در خود          وحشتناکى افتاده  رد  روف ام که م ق کشد و فکرش را آرام سازد             ."  ميب د نفس عمي ان  . کوشيد چن ناگه

رداب، آرامش کامل است                 د در گ ه صدائى ميگوی وراً . بنظرش رسيد ک ه                ف ود و ب ان نم احساس آرامش و اطمين
شن   سالن جلسه باز گشت و توانست یکى از پرجنجال        رین کانون د     ت ه خوبى اداره کن ا را ب د     . ه ه بنظر ميآم اه ک گ



ان گرداب را              بست یکى دو لحظه آرام مى           ها را مى     اوضاع مسّلط باشد چشم      بر وانديتنم ا آن آرامش مي ستاد ت ای
  .بدست آورد

  ١٩٤٧ ماه مه ١٦" Edmund and Muriel Miessler!و موریل ميسلر   اى از دوروتى به ِادموند نامه

ه            " ه نام ز، از آن وقت ک ان را       ءموریل و ِادموند عزی ر لطفت رده  دریافت  پ ه    ک سات       ءام وظيف  سنگين نظامت جل
را از       همين دو وظيفه  محفل مّلى وقتم را گرفته است و       نيزکانونشن و  ارى چون م ازه ک  کافى است که شخص ت
ه رغم گوشه    ا خود رء تنها عنایت و تأیيد محبوبمان مرا قدرت ميدهد که با شادى و سرور وظيفه    .پاى بيافکن   ب

امل     سال محفل مّلى نسبت به گذشته دو امءبرنامه. ها انجام دهم   کنایه د وقت ک اظم بای  یبرابر شده و من به سمت ن
ایم ه    . صرف آن نم ضوّیت لجن ه در ع ست ک ّسر ني رایم مي ت ب ن جه ه ای اّراتءب ين الق انم و    ب اقى بم ا ب امریک

ا شماست و ل             .  خدمت شما خواهم شد        ءمحروم از تماس مستقيم با حوزه       ناچار بم ب شه قل د همي ا مانن ه    اّم زومى ب
ت                Bodes بودز  هر وقت خانواده عزیز   . گفتن ندارد  د و محّب ا بگوئي ه آنه ن موضوع را ب ى و        را دیدید ای هاى قلب

ام داده                ءتشّکرات صميمانه  ل انج ه در برزی ازى ک را جهت خدمات ممت د            م الغ داری ا اب ه آنه د ب ق    . ان راى توفي ب
نم   ا ميک زان از صميم قلب دع ما عزی ستمر ش ا . م ن دني ه  در ای سازد ک ا را مشغول مي در کارهاى مختلف م آنق

سته است           نميگذارد   ه شاي ه                   نسبت به يكديگر آنگونه باشيم آ د ک رایم عزیزی در ب د آنق ار دیگر بداني ایلم ب ا م  اّم
  .دعا ميکنم که شایسته محّبت و دوستى شما باشم. کلمات قاصر از بيان آن است

  محّبت  دوروتى دینا با یک

   الهى توسعه مى یابدء، نقشه١٩٤٨ جون اخبار امرى به تاریخ

رد               و    خانم دوروتى بيکر ناظم کانونشن در ساعت نه        اح ک ن پرسش افتت ا ای سه را ب ان در    "نيم جل ن زم شگفتى ای
آنگاه به این   . آنوقت در جواب این پرسش گفت بخشى از شگفتى این اّیام را ميتوان در عدد چهل یافت                " چيست؟

ه       حضرت مسيح چهل روز بر    . موسى چهل سال در بيابان بسر برد      موضوع اشاره کرد که حضرت       وه ب فراز ک
ود اده نم الت آم راى رس د چهل روز خود را ب ا پرداخت حضرت محّم ل روز یحضرت اعل. دع  در طى چه

ود و                       ل مصائب و شدائد فرم ه      حروفات حّى را به حضور پذیرفت و جمال مبارک مّدت چهل سال تحّم د ادام بع
د ت فرمای  داد، از خداون ق عنای ا توفي ه م نم ب ا ميک ه  د رج ه ک شن را آ ن آانون شن اي ين کانون د چهلم ي باش م

را      .قرار دهيم  نوينى   ءآغاز مرحله سر ان آن ف يده    زیرا زم ا اغلب مى      . است    رس ه اروپ رم ب يدند    در سفر اخي پرس
ان سخنا    " ادامه خواهد داشت؟    چه زمان   تا  امر الهي  دوران مجهولّيت  انم بيکر در پای يد خ وانيم   " نش پرس ا ميت آی
ل نیموضوع اص ر  ای روج ام راى خ ام ب شن را قي ى   ءاز دوره   کانون دف واقع را ه يم؟ زی ين کن ت تعي  مجهولّي

  .کانونشن تقليب مردم دنياست

شکيل شده     ءچهلمين کانونشن آمریکا از چند جهات کانونشنى تاریخى بود نخست آنکه شماره   ل روحانى ت  محاف
ل       محفل اعالم شد و این رقمى بود که حضرت ولىّ  ١٧٥جاوز از   کانادا مت   در آمریکا و   امراهللا جزو اهداف محف

ا سمت               یمّلى امریکا تعيين فرموده بودند هدف دیگر تشکيل محفل مل          اتز ب اب جان روب يس  کانادا بود که جن  رئ
شه     : "تشکيل آنرا اعالم داشت و گفت         ، جدیدالتأسيس یمحفل مل  ادا نق ى کان ل مّل نج س  ءمحف ّى   ءاله پ  حضرت ول

م    . اطمينان پذیرفته است و امراهللا را براى این کشور با شور     ين داری يم و یق از هم اکنون براى اجرایش اقدام ميکن
ه همسرى                           ".که موفق خواهيم شد    ادائى را مفتخر ب انوئى کان ه ب ارک ک ه حسن انتخاب هيکل مب  سپس اشاره ب

ود وده  خ ه نم ين از مرقوم رد و همچن د ک شویقءان ة  ت ز ام را در اءالبه آمي ه آن ت ک انم سخن گف ه خ سه  روحّي  ءجل
رده ود، قرائت ک ده ب زار ش شان برگ ت ای ه دوران طفولّي ه در خان ادا ک شن کان د  کانون ان سخنانش . بودن و در پای

  .العدل اعظم آینده است متذّکر شد که محفل مّلى کانادا نهمين رکن بيت

  انادا، کانونشن بهائيان ک١٩٤٨اخبار امرى جون 

سه          رئيسدوروتى بيکر براى آخرین بار با سمت         ادا جل ا و کان رد       ء محفل مشترک آمریک اح ک شن را افتت .  کانون
ه   أت عامل اب هي پس انتخ دس ام ش ادا     .انج ه کان ا ب ى آمریک ل مّل ضاء محف ر از اع ن دیگ ار ت ر و چه انم بيک  خ

د     اند  بودند تا مسئولّيت هائى را که مّدتها با هم سهيم بوده              آمده د     به محفل مّلى جدی ذار کنن د   . التأسيس واگ اظم جدی ن
ارتز   ویس     John Robarts کانونشن جان روب ورا دی شن ل شى کانون ز Loura Dawisو من اه خود    ني  در جایگ

  .قرار گرفتند



. هنگام تشکيل محفل مّلى کانادا پنج نفر از اعضاء محفل مّلى آمریکا به کمک ما آمدند               : "جان روبارتز مينویسد  
د            دو اه                . روتى بيکر ناظم جلسه بود و انتخاب هيأت عامله به عمل آم اظم انتخاب شدم و در جایگ ه سمت ن من ب

رفتم                رار گ ود ق رده ب را ترک ک ى آن شمى  گردن   ال ش  یروى صندل  . نظامت که دوروت را              ابری ود آن ده ب ا مان او ج
چند سال این شال را       .ام  ده گرفته برداشتم و روى شانه خود گذاشتم و حس ميکردم این طلسم نظامت است که بعه              

  .نگه داشتم و بعد آنرا به کسى بخشيدم و از این کار پشيمانم

  البها روحّيه خانم به دوروتى بيکر، هاى امة منتخباتى از نامه

  ،١٩٤٧ جوالى ١٤حيفا 

ه دارم               دوروتى عزیز،  نم  فکر . مطالب این نامه زیاد به یکدیگر مربوط نيست چون مثل هميشه عجل م   ميک  شما ه
ام            ار دیگرى را انج د ک ام نکرده بای به همين نحو زندگى ميکنيد و ميتوانيد آن احساسى را که هنوز کارى را تم

ا                         . دهيد، درک کنيد   ه آنج ئن هستم سفر شما ب د و مطم خوشوقتم از اینکه شما و لوئيز ميتوانيد به اروپا سفر کني
  . مفيد خواهد بودیخيل

قت پير شوید؟ بنظرم احّباى آنجا، از اینکه هر سال شما را با همان اندام باریک دوروتى، قرار نيست شما هيچو
د       صورت شيرین و دوست داشتنى مى       دخترانه و  دیگر را       . بينند به حالتان غبطه ميخورن م ميخواست هم در دل چق

ذارم      ميدیدیم آرزو دارم افکارم را با احّباى مجّرب و آزموده          د منظورم را      . اى در ميان گ د الب راى    . ميفهمي م ب دل
د هر     مهّم نيست که نامه را با مداد نوشته       ... است  گفتگوهاى جالبى که با مادرم داشتم تنگ شده        زد شما         ای چه از ن

ه          . ميرسد برایم عزیز است    دارم نام ابراین انتظار ن د بن انطور    ميدانم چقدر گرفتاری د هم ه شما    ام را جواب دهي ک
  روحّيه.  محبت با قلبى پر از . داشته باشيدهایتان را  نباید انتظار جواب نامه

  

P.S )بودم با ماشين نویس غير   نامه را خواندم و به نظرم ناجور آمده آنرا به ماشين نویس دیکته کرده           )  نوشت  پى
ىّ        . بهائى احساس راحتى نميکنم    م خسته             از طرف دیگر نميتوانم توقيعات حضرت ول سم ه امراهللا را خودم بنوی

ذارم         . قت آنرا ندارم  ميشوم و هم و    ان گ ا شما در مي ه  ... آنقدر مطلب هست که دلم ميخواست ب اید دفع  دیگر،  ءش
م ميخواست     . اگر به تخت خواب نروم فردا نميتوانم خوب کار کنم. االن ساعت یازده شب است     ات دل شتر اوق بي

  روحّيه.  با اشواق قلبى.   با اینهمه کار الاقل دو نفر بودم

ر ٢٠ ن فاصله   _١٩٤٨ اکتب ز، از ای ى عزی اره ءدوروت ودم را در ب ساس خ واهم اح ا ء دور ميخ ر در آمریک  ام
شکيالت محکم             . بنویسم، گرچه ممکن است اشتباه کنم      اء از شّدت کوشش در تأسيس ت ه احّب گاهى بنظر ميآید ک

ه سبءادارى، جامع دالمآله      تًا ن ات و متح شک ادارى و نظام ررات خ ائى از مق ود را در دری رق اکوچک خ  غ
د    . ميکنند امریکائيها و آلمانها که مردمانى با کفایت و کاردانند و دوست دارند که کارها را تنظيم و سازمان دهن

ّدتها وقت صرف آن                            د و م د در نظر ميگيرن زیاده از حّد جزئيات هر امرى را که احتمال دارد روزى اّتفاق افت
ر از اجراى آن است    تنظيم مقررات سهل .  استىدستور دادن به دیگران کار آسان و دلپذیر . ميکنند ا فکر   . ت آی

ّوه  اد، ق ررات زی ه مق د ک رد و ءنميکني ين ميب راد از ب ار را در اف ى  ابتک ردم را م ار   م ادا ک ه مب اند از اینک ترس
د          ا افکارى           . اشتباهى انجام دهند و یا خالف مقررات رفتار کنن ا اینه ن مطالب معذرت ميخواهم اّم از نوشتن ای

ا شما            ه با خواندن نامه شما در ذهنم مطرح شده         ک تاس است احساس ميکنم هميشه ميتوانم آنچه در قلبم ميگذرد ب
ا شيوه  . در ميان نهم گو اینکه ممکن است افکار غلط و اشتباهى باشد             اء    ءباره ا احّب ل ب ار محاف ين     رفت وئى چن گ

د             "است،   د اطاعت کني م و شما بای درت داری ه صحيح است بای       " ما ق ر، در             البت ا هن ود ام ل را اطاعت نم د محف
د              . روش بکار بردن قدرت است     ؤّثرتر از خشونت است و تولي ائى کردن بمراتب م ا مالیمت راهنم ردم را ب م

محّبت شما پيوسته در قلبم است و آرزومند روزى . بخشيد این خط کج و معوج مرا مى. وحّدت ميکند     همکارى و 
  هروحّي.  هستم که همدیگر را به بينيم

  : مى نویسد ٣٢Eunic Brawn ایونيک بروان

                                                 
سپس به . بهائى در آمریکا کار کرد   مطبوعاتى�نویسنده و ویراستار و ناشر که مّدت بيست سال با مؤّسسه ٣٢

  . عضویت هيأت معاونت منصوب شد و در جنوب ایاالت مّتحده آمریکا به خدمت پرداخت



ه   ء که مشغول تحقيق در باره   ١٩٤٨در بهار یا تابستان سال       وت تبليغى ناحي  شيکاگو را  ء امر بودم، دوروتى بي
شنوم            جائي است شنيدم در   وقت مى   هر. اداره ميکرد  ه سخنانش را ب رفتم ک ا مي وت    شبى در یکى از    . به آنج ن بي ای

ن داشت     خانمى آمد که      تبليغى ه ت ى ب انم کالسهائى در      .  لباس عجيب ن خ نيدم ای ه ش اره  آنطور ک ذهبى  ءسفه فل ءب  م
وئى    ءميداد در وجودش جاذبه   ود گ ه ب ارش متکّبران االتر از     مخصوص دیده ميشد اّما در عين حال رفت خود را ب

ست ران ميدان ا آ  . دیگ ى ب ار دوروت ود گفت ده ب سه آم ه جل ى ب خنان دوروت نيدن س راى ش م ب ااو ه ه ب درت و   نک ق
ودم    من. اى بيان ميشد    العاده  نيرومند است اّما با فروتنى فوق      شده ب ائى ن انم را      و   هنوز به ن خ ار او و ای اوت گفت تف

  .عميقًا تحت تأثير قرار داد  مرااین مسئله. که با عجب و خودپسندى توأم بود دیدم

يم   لوهلن یک شب دوروتى مرا به اطاقش دعوت کرد که باءدر مدرسه  ام     . هم گفتگو کن ه ن ا شخصى ب در راه ب
H      ه در جوامع مختلف امرى                     .  که طرد ادارى شده بود برخوردیم ستم ک ودم و ميدان ده ب بارها این شخص را دی

وده است  تالف نم د مزاحمت و اخ ى داشت . تولي ل مّل ا محف ات ب رار مالق ه ق ا در آخر هفت ارى آن شب . گوی ب
ه ا او ب ف ساخت و ب ى را متوّق ه ميگفت ول دوروت ه چ دارم ک اطر ن ه خ ان ی صحبت پرداخت، درست ب  ناگه

ه     "براى شما امر چقدر ارزش دارد    "اى به این مضمون گفت        دوروتى جمله  ه را ميگفت قياف ن جمل ى ای اش  ؟ وقت
درت    . کرد اما چشمانش افروخته بودنصدایش را بلند . تغيير کرده بود مانند ماّده شيرى شده بود  ا ق و لغات را ب

ا   . قتدار ادا ميکرد با خود فکر کردم اگر به جاى این مرد بودم از خجالت ميمردم               و ا  ورًا از آنج شخص مزبور ف
  .انگار اّتفاقى نيافتاده بود. رفت و ما هم به راه رفتن و گفتگو ادامه دادیم

ين نيست                    ا چن ود اّم دگى ب ى لطف و مالحت و فریبن همچون  در امر  او . بعضى ميگویند سراپاى وجود دوروت
را داشت          . شير ژیان بود، و در این باره شّکى ندارم         ه  تصّور ميکنم دوروتى قابلّيت آن د  را  جذب  روحک  و نماي

ود       از اينرو  ر            وقتي در آنار ديگران ب ردم اث ه در م ين عميقان ى   . ميگذاشت    وجودش چن ائي را     دوروت ن توان اي
ه همچون     ال     ى  ي  مجرا داشت آ راي انتق ت باشد   ب اه فکر مي    . محّب أثير وجودش را در دیگران              گ ردم ت ه م نم ک ک

ساس      ن اح ه ای ود ک ى ب ًا مجرائ ن او واقع ر م ه در نظ د در حاليک ه شخصّيت او ميدانن وط ب ت مرب ه  محب را ب
  .دیگران انتقال ميداد

ات،        ا  با انگيزه اى تطهير یافته در حرارت امتحان ادین خدمت،       ب ه در مي اردانى صيقل یافت ارت و ک ا  مه ى  ب قلب
ه طور اضطرارى و              ،ته از آتش محَبت و دعا و مطالعه مستمر آثار الهى           برافروخ ان ب ه جه ى دریافت ک  دروت

  . خدمت و تبليغ نهادی سالهائى بود که او قدم به ميدان بين الملل١٩٤٠دهه . مأیوسانه اى محتاج است



  فصل هجدهم
  

داشت یا به دانشگاه براى ادامه تحصيل بيل در نظر .  لوئيز هيجده ساله شده بود و بيل هفده ساله         ١٩٤٠در سال   
رد  يش گي انوادگى را در پ غل خ ا ش وز. رود و ی وئيز هن ا ل ام   اّم ت ن ات از ثب رین لحظ ود و در آخ رّدد ب م

الج  در ز   ک اریخ، چشم پوش   ءدر رشته Rollin   رولين شى ء و از مدرسه دي ت ذیرش       من ورک تقاضاى پ گرى نيوی
صميم خود را       مادرش  و  جواب لوئيز به پرسش پدر    . نمود اجرت           که چرا ت ه مه د ب ه ميخواه ود ک ن ب ر داده ای تغيي

ه    ه حرف اج ب دگى احتي ارج زن أمين مخ راى ت وبى رود و ب اى جن پانيائى مي  آمریک ان اس ون زب داى دارد و چ  دان
  .گرى و دانستن دو زبان ميتواند در آنجا کارى پيدا کند بنابراین با آموختن منشى

وئيز       .  ناگهانى دخترشان چه واکنشى انجام دهند      استقالل در برابر    فرانک و دوروتى نميدانستند    اره ل زیرا یک ب
دگى                  نوجوان بى  ه هدف زن ود ک در    هدف و سرکش به خانمى مّتکى به نفس تبدیل شده ب ود پ ه ب ادر   و اش را یافت م

ا       اختند تصميمى که گرفته بود به صحبت پرد       ءهر دو با لوئيز در باره      ود اّم شتر    فرانک مخالف آن ب ى بي  دوروت
وبى است و            بين القاّرات امریکا   ءروى خوش نشان ميداد زیرا ميدانست که لجنه        ه آمریکاى جن اجر ب نيازمند مه

ود  حال ب وئيز خوش صميم ل ر . از ت راى دخت اید ب ى  ش ّرد ب وان مج ه ج رزمين    تجرب ه س اجرت ب ه مه تن ب اى رف
ن    دوروتى دخترش را خوب مى        اّمادوردست کار دشوارى باشد      ابراین اگر               ش ود بن درت او واقف ب ه ق اخت و ب

  . سازدیميخواست به مهاجرت رود دوروتى موافق بود که تصميم خود را عمل

د، خوشحال             ء که لوئيز از مدرسه    تابستان سال بعد   ه آم ه خان ى از   ی منشيگرى براى گذراندن تعطيالت ب  دوروت
صميم او دو ود   ت ده ب دان ش تن او،   . چن اجرت رف ر مه الوه ب را ع وئيز در   زی ارت ل ست از مه ى ميتوان  دوروت

  .هایش استفاده کند نویسى براى نوشته ماشين

ه  .  پایتخت کلمبيا عزیمت نمود Bogota لوئيز به بوگوتا١٩٤٣روز اّول ژانویه ه  گزارشهاى واصله ب ين   ءلجن ب
صميم گ  . مادرش حاکى از اخبار مثبت بود و القاّرات و همچنين به پدر   ه  پس از چندى، دوروتى ت  ءرفت از جامع

امرى جدیدالتأسيس بوگوتا دیدن نماید بنابراین به آموختن زبان اسپانيائى پرداخت و چنانکه عادت او بود کالس                 
ه دیگران              شکيل داد ک ان ت ن زب د از        براى آموختن ای م بتوانن د        ه تفاده کنن د     . آن اس ان      فرانک چن وار آموزش زب ن

ده باشد         و دوروتى کارها را به نحوى  اسپانيايي خريد  ایرین خوان وتر از س ار یک درس جل  ترتيب داد که هر ب
فر تبليغى    امبر س اه دس ه در م د و در نظر گرفت ک ه دیگران کمک کن پانيائى ب ان اس وختن زب د در آم ا بتوان ت

  . و آغاز سفرش از بوگوتا باشدمایدماهه به آمریکاى التين ن دو

ابره           ،یاس هول  هور ، مّلى آمریکا   روحاني دهم دسامبر منشى محفل   در  این تلگراف را از ویلمت به دوروتى مخ
ئن هستيم       به نتایج بى  " :کرد د مطم يش داری ام    . نظير اقدام مهّمى که در پ دواریم وجود شما اله ه   امي  ءبخش جامع

وبى        ایستگاهفلوریدا آخرین   _  و هنگاميکه دوروتى به ميامى       ".امر در کلمبيا شود     قبل از پرواز به آمریکاى جن
  :د که روحش را به اهتزاز آورد، دریافت نمو  دیگري   تلگرافColonialکلونيال   در هتلرسيد، 

     شوقى رّبانى".آميز  با تقدیر محبت.ام همراه شماست ادعيه مشتاقانه"

م                       ان تکّل  در بوگوتا لوئيز پى برد که مادرش با آنکه اسپانيائى مقّدماتى را به خوبى آموخته اّما نميتواند به این زب
ود           . کند امًال عمل       . بنابراین دوروتى به انگليسى صحبت ميکرد و لوئيز آنرا ترجمه مينم ه ک ود  یروشى ک ا  .  ب اّم

ل از       از این .  استفاده کند  انستدوروتى ميخواست از همان اسپانيائى محدودى که ميد        سات، آنچه        رو قب شکيل جل ت
وئيز مى    ه    او ميخواس   گفت و از  را که ميخواست بيان کند به ل ا جمل ا را ب ه آنه پانيائى       ت ک ان اس ه زب اده ب هاى س

ه دور        . نگه دارد لوئيز تا حّد امکان ميکوشيد که افعال را به زبان حال            . بگوید ى آنوقت داستان یا مطلبى را ک  وت
ه    پنج، شش یا هفت بارگفته بود    د ب ادرش بتوان  به زبان اسپانيائى با همان لغات دفعات گذشته تکرار مينمود تا م

ان                    . طر سپارد خا ود ناگه ه مينم را ترجم ا دّقت آن بعد در جلساتى که دوروتى به انگليسى سخن ميگفت و لوئيز ب
  . خاطر شنوندگان ميشدرتدوروتى داستان را به زبان اسپانيائى نقل ميکرد و موجب لّذت و مس

 Carlosکارلوس نيتو ، ائىاز چند هفته اقامت در بوگوتا، دوروتى و لوئيز براى مالقات نخستين مؤمن کلمبي پس
Nieto  بارانکيال     عازم شهرBarranquilla ل از عزیمت، دوروتى در       .  شدند ه   قب ه      نام ه لجن ارّ    ءاى ب ين الق ات    ب

ين نوشت   ه ژرارد اسالتر      : "امریکا چن ائى ک ا شش به ا ب ا را Gerard Slutterدر بوگوت وده    آنه غ نم است،   تبلي
شکيل داده     ژرارد و لوئيز بيکر دو کال . مالقات کردم  ا ت راى آنه د معلومات ب ن دو        س تزیي دن من ای ا آم ه ب د ک ان
تندسرکالس را از  ارم گذاش اکالس.  لطف در اختي اره ه ودء در ب اءاهللا ب اء و    یکى را. حضرت به راى احّب ب



 و داز اخبار مسّرت بخش اقبال دو نفر جديد به امر مبارك اطالع داريمسلمًا . متحّريان حقيقتدیگرى را براى 
. باشيد     کرده دريافتاميدوارم گزارش آنرا    . اند که انتخابات فورًا انجام گيرد       حضرت ولّى امراهللا تصویب فرموده    

  ."چند گزارش دیگر ضميمه این نامه ميکنم

ه     در طى اقامت چند هفته در کلمبيا، دوروتى در زبان اسپانيائى پيشرفت قابل مالحظه              ى ب اى کرد بطوریکه وقت
ه خوبى                ونزوئال رس  ا   ميتوانست     يد با لغات بسيار و داستانهاى امرى که به این زبان آموخته بود، ب ه    ب رادي آ اف

د ده بودن نا ش ر آش ا ام اجرين، ب ين و مه ط مبّلغ بًال توس دگفتگو ق ت.کن ود از   در یادداش اى خ ه
د    مردم اینجا آنقدر خوشرو و مهربانند که انسان در بين آنه          : "مينویسد  )ونزوئال( کاراکاس . ا احساس غربت نميکن

ه   يك وظيفه خوشايند برا من  ود آ ن ب وئن    ای اجر    را  Gwenne Sholtis شولتيز    یکایک دوستان گ ابقًا مه ه س ک
ه محّبت و فداکارى او را آه موجب    الهي عظمت امر  پيدا کنم و     هاینجا بود  ادآورى   شده بود ب ا ي ايم  آنه ا   .نم آنه

د    رده بودن د   و فراموش نك د    برخي خوشحال بودن سات آوچك شرآت مي نماين ه در جل ار   . از اينك سپس افتخ
ات اى ِامریک مالق انم و آق ا خ اال ب ن راه، Emeric Salaس دو از ای صيبم گردی ه در ن افتيم ک دى ی نایان جدی  آش

 Pro "ء مدیر مجلهSra Trina Courla enderترینا کورالندر  با لطف ِسرا. جلسات کوچک شرکت ميکردند
.Americaيس ب ائى،  و رئ ان آمریک ه زن شوده گشت و اشگاه اّتحادی ايي از دوستيها گ داد حاضرين در دني تع

ر       .جلسات تا حدود چهل نفر افزايش يافت        ه هشت نف نج هفت اني در تحت       پس از پ رور نظم جه مسئوليت و ُس
ه درخ              عالوه بر    .هدايت ولي امر الهي را پذيرفتند      سال آ ر ديگر، يكي جوان و ديگري بزرگ ن دو نف واست  اي

ّدمات                .اقامت دائمي در آنجا داده بودند به امر مبارك اقبال نمودند           ه مق ود آ را خودش از اعضاي گروهي ب ِس
د      ب داده بودن ب ترتي دني را در آن ش اد مان ه ي سه ب زاري آن جل ضور هم   .برگ ا ح راد، ب ن اف  ه ای

ل   ِ به سمت Dr. David Escalante  اسکاالنته دیوید دکتر ين منشي محف ه    انت،اول  حاضران در  ءخاب شد و هم
  ١.طرح برنامه ضيافات و کالسهاى امرى تشریک مساعى نمودند

ب، مکزیک، آمریکاى مرکزى و                  ر کارائي ه جزائ ا ب ى باره وبى سفر     در طى چند سال بعد دوروت آمریکاى جن
ام دیانت ب           Viva Lismoreخانم ویوا مور . نمود انتى بن ه وجود دی م ب دون عل ود ب ه اصًال سوئدى ب ا    ک ائى ب ه

د         ١٩٣٦شوهرش در سال     ا رفتن ه کوب دگى ب سد       .  براى زن انم مى نوی ن خ ام جوزفين           : "ای ه ن تانم ب یکى از دوس
انم روزمرى ساال            Josephin Krukaکروکا  ه خ ود ک سه اى دعوت نم ه جل را ب رد و م  Rosemary تلفن ک
Sala   ه             .  صحبت مى کرد ه ب را من و             البَته در آن زمان انرژى آن را در خود نميدیدم ک روم زی سه اى ب  هيچ جل

ود حال و     ١٩٤٤خانواده ام از غم و رنج از دست دادن پسر بزرگمان هوگو که در جون         شته شده ب  در جنگ ک
ه                    . روز خوشى نداشتيم   راى چاى ب يلور را ب با تمام این احوال چندى بعد خانم کورکا، روزمرى ساال و جين س

ه   .  دیانت بهائى برده نشد    از اسمى   یم ول يتگو پرداخت با آنکه ساعتها به گف    . خانه اى دعوت کردم    انم  یاد دارم ک   خ
ه          .  کردیفروزمرى از علَو ظبيعت روحانى من تعر      د ک سه دیگرى کردن ه جل را دعوت ب ه م ى ک در نتيجه وقت

  .مبلغى به نام دروتى بيکر قرار است صحبت کند نتوانستم جواب رد بدهم

د مى                دو نفر از مهاجرین ساکن کوبا در کنار          دگان خوش آم درب ورودى سالن بزرگ ایستاده و به شرکت کنن
دم ول                دگان روى صحنه بپيون روه صحبت کنن ه گ ه در   یگفتند و از من دعوت کردند که من هم ب رجيح دادم ک  ت

دروتى را سخنان  ،به طور صحيح و آاملدروتى شروع به صحبت نمود و از اینکه مترجم  . بين جمعَيت بنشينم  
ا حَدى ناراحت شدم       یبه اسپانيول  انگليسى   از ه         . ترجمه نمى کرد ت ت نشسته و ب ان جمعَي ه در مي ان ظور ک هم

ور                    ه اى از ن ان حلق ردم ناگه سخنان دروتى بيکر این خانم الغر اندام که کالهى کوچک بسر داشت گوش مى ک
ر  از شخص بغل دستى پرسيدم آیا او نيز چنين چيزى را مى بيند؟ جوا .باالى سر او دیدم  د   . ب داد خي د از چن بع

يدم حاال چطور               رده و پرس  ؟دقيقه اى که حس کردم این حلقه نور درخشنده تر مى شود سؤال خود را تکرار ک
هر کس  : " در این لحظه بود که دروتى بيکر گفت        . باعث تعَجب من شده بود     یدوباره جواب منفى داد و این خيل      

د که مایل است بيشتر راجع به حضرت بهاءاهللا بدا     ده  ند ميتوان د     در ده روز آين ان بيای ه حظيرةالقدس بهائي من  . ب
نيدم در                    ." صبح و شب با دوستان مالقات خواهم داشت        آنجادر   ار مى ش ين ب راى اَول روز ب ه آن اءاهللا را ک ام به ن

وده است     آن اعماق قلبم نفوذ نمود و جایگزین شد و از   بم را ترک ننم ه   . لحظه به بعد هرگز قل ع ب ان موق  از هم
دون ق فر بزرگى را ب ردم س د احساس ک ى عوض ش ه کَل دگى ام ب د زن وده ام ولاب نمطبع ای شروع نم ن ب   ای

  .مينان که در این سفر حفظ و راهنمائى شده و راهم روشن خواهد بودطا

 منظور از  .از طرف محفل مّلى آمریکا براى انجام مأموریت حّساسى به مکزیک رفت           ١٩٤٥سال    دردوروتي  
اد مکزيک از      ها ساختن   این سفر ر   ر  جامعه بهائى نوبني وذ   زي رل    نف اد          و آنت ه اعتق ود آ ه احضار     شخصي ب  ب

  . داشتارواح



ل سون  ِگي راه Gayle Woolson وول ه هم فر آ ن س ى در ای ود دوروت سد  ب ود مينوی اطرات خ ا :  در خ ِاميلي
ستگاه   . یعت نمودما را تا ایستگاه راه آهن شيکاگو مشا) ایادى امراهللا (Amelia Collinsکالينز در رستوران ای

از صحبت   . نوشيدن قهوه و گفتگو مشغول شدیم            به انتظار حرکت قطار، دور ميز کوچک مدّورى نشستيم و به          
رآن دو ان   نف ور گفتارش ه مح دايات ک ىّ  ه ضرت ول تورهاى ح عه     و دس يم و توس ت تحک راهللا جه ر اءام  در م

ردم        ّذت ميب ود، ل ه حضرت و       .آمریکاى التين ب دايات و راهنماييهاي              عشق ب روي از ه ي امراهللا و آرزوي پي ل
وج مي زد ا م وب م شان در قل ا او .اي ه م ا ک ار، اميلي الم حرکت قط ام اع زیميل"را   هنگ ا  مى"  عزی دیم ب نامي

انيخلوص و  قایم اي ، عمي ود مناجات لق الوت نم دالبهاء را ت ا را .حضرت عب فر، م ن احساس در طى س  ای
  .همراهى کرد

را                 قرن    کتاب ء قطار، اّولين کالم دوروتى در باره      پس از حرکت   وز آن ه و من هن شار یافت رًا انت  بدیع بود که اخي
ى            . بودم    مطالعه نکرده  يس و ب ر نف ر   دوروتى توضيح داد که در این اث ىّ   ،نظي ایع  ءامراهللا خالصه    حضرت ول  وق

ل م  ١٩٤٤ تا   ١٨٤٤سال اّوليه امر بهائى را از سال          صد دیع نق د  به نحوى ب ا خود      . يکنن اب را ب ن کت دوروتى ای
ى ميداشت   را گرام ائى آن وهر گرانبه ون گ ود و چ اره . آورده ب ه در ب شى از آن را ک ول راه بخ  دوران ءدر ط

ار           . بحرانى بابيان اّوليه بود، برایم خواند      ع مشکالت پانصد ب راى رف حضرت بهاءاهللا به آنها فرموده بودند که ب
 بيا با هم براى توفيق در کارى که در پيش :بعد رو به من کرد و گفت . وت کنندرا تال..."  من مفّرجله"دعاى  

چند صفحه کاغذ را به قطعات کوچک پاره  . از این پيشنهاد خوشحال شدم    . داریم، پانصد بار این دعا را بخوانيم      
ا     هر کدام به تناوب      وقتآن. کرد که بتوانيم حساب دفعاتى که دعا را ميخوانيم داشته باشيم           ار آن دع ده یا بيست ب

ه                   . را ذکر نمودیم   ام وظيف اى  در پایان آرامش و نيروى جدیدى در خود یافتيم و احساس اطمينان از اینکه در انج
  .است، توفيق خواهيم یافت که به ما محّول شده

و     ستند      Texas تکزاس     ،San Antonio توقف قطار در سن انتوني سافران ميتوان ود و م سبتًا طوالنى ب راى  ن ب
دم زدن و گفتگو                         . رفع خستگى از قطار خارج شوند      ه ق يم و در طول خط راه آهن ب رون رفت ى بي من و دوروت

ارى روز  . سخنان دوروتى پيوسته جالب و آموزنده بود و معلومات جدیدى از او کسب ميکردم               . پرداختيم  ٢١ب
ه اطاق پذیرائى کوچکى داشت، جا       به شهر مکزیکو رسيدیم و در هتل مناسب و ارزان قيمتى ک            ١٩٤٥سپتامبر  
  .، پذیرائى کنيممي آمدنددر این اطاق ميتوانستيم از احّبائى که به مالقاتمان . گرفتيم

ه               ر جامع وذى ب أثير و نف ار آ    ءیافتن رهبر گروه معتقدین به احضار ارواح، که چنين ت ود، ک  سانى  امر گذاشته ب
اى به آنان توضيح داد که امر را      دوروتى در جلسه  . اى دیگر بود   بود، اّما زدودن اثرات منفى او در احّباء مسئله        

زود                         ه آن اف ستى ب ا را نبای ادات و سنن نابج ود و اعتق ظ نم اب و جامع و خالص حف در . باید به همان صورت ن
اد اختالف و               د دیگر بطور خصوصى با شخصى که از قواى روحانى خو            ءجلسه ه و ایج ر جامع سّلط ب راى ت  ب

ّدت   Rosemary Sala  روزِمرى . ميکرد مالقات نمود و با او به گفتگو پرداختتفرقه استفاده و همسرش که م
ك    و افریقا بودند  چهارده سال مهاجر   اجر مكزي ز مه امبرده        بعد از آن ني ات شخص ن ه مالق ا دوروتى ب راه ب ، هم

ه گردابى تاریک و    دیدن قيافه و چشمان آن مرد احساس کرد که در حضور شيطان است و         رزِمرى از . رفتند ب
ى گفت                    حيران از  .وحشتناک نگاه ميکند   ه دوروت ود، ب اد شده ب رد ایج ن م این حّس انزجار که در او نسبت به ای

سان است و          به هر  "چطور ميتوانى به او نزدیک شوى و با او صحبت کنى؟ دوروتى جواب داد                حال او یک ان
يم  خودش را دچار این مخمصه نموده یا باید بگذاریم که            خود را از امر کنار کشد و یا باید او را قبول داشته باش

  ."و سعى کنيم عقایدش را تغيير دهد

ى پس از مالقات با این شخص،        شنهادي  دوروت راي   پي ع مشكل     ب اد شده توسط     رف ه  ايج رد ب ا   آن ف اى آنج  احّب
دي    دوروتي شروع. همه ما در پارآي مجتمع شديم    :  رزمري به ياد ِمي آورد       .ارائه داد  الوت مناجات بلن  به ت

د                            رار مي آردن ا را تك ود ، دع ه مي نم ه مناجات را ترجم ل آ در  .نمود و سايرين نيز به آمك خانم مرضيه ِگي
راي حضيرة القدس                   ان ديگري ب ائي در هر       (هنگام عصر، دوروتي به احّبا گفت آه در جستجوي مك ز به مرآ

اء اعالم   سپس . عوت نمود آه به مكان جديد بيايند  بوده و آن را يافته است و از احباي محّلي د          ) م-محل ه احّب   ب
ساني     اء اینجاست و ک راى احّب رى ب ز ام ن پس مرک ه از ای تند ک روى از آن شخص  داش ه پي ل ب ه مای ستندک   ه

اء       .القدس سابق روند    ميتوانند به همان حظيرة    ان احب  بدون ايجاد هيچ گونه تفرقه و اختالف و جّر وبحثي در مي
ان يافت          به بهترين  ن قضيه پاي د و                     .  نحو ممكن اي د تصميم بگيرن ه هر طور مي خواهن د آ ار بودن اء مخت احب

  .اين مثال عجيبي است از درايت و هوشياري دوروتي در انجام وظائفش .اجباري در آار وجود نداشت

ائي   Gayle Woolsonدر حقيقت جيل وولسن ه   به ياد مي آورد آه در يكي جلسات، يكي از خانمهاي به  خان
ود                 ديم نم سات تق زاري جل راي برگ دي ب ان جدي ان مناسبي      . خود را به عنوان مك زرگ، مك درن و ب ه م آن خان

انتخابات جدید بعمل  . خود را از امر کنار کشيدند     به همراه خانواده اش      گروه   آنرهبر .براي تشكيل جلسات بود   



ل روحانى   درآمد و افراد دیگرى      ایگزین شدند    محف صله ی     . ج ال در      پس از في ر فّع اى غي ن اختالف، احّب افتن ای
ه  د و جامع رکت نمودن سات ش هرءجل رى ش ت  ام ق یاف و رون ه  . مکزیک ار ب ن ک س از فراغت از ای ى پ دوروت

  . نمودبراي تيليغ سفر نمود Vera Cruzِوراکروز  وPueblaشهرهاى پوابال 

يکن  ١٩٤٥سال  در ود،  Dominican Republic لوئيز که سابقًا به مهاجرت جمهورى دومين ه ب راي آمك       رفت ب
ي     اني محل ل روح ين محف شكيل اول ه ت زوئال شد   ب انم . وارد کاراکاس پایتخت ون ا خ ترناچ  او در آنج دا ِاس  یوالن

Yolanda Stronachات   دوروتى به آمریکاى جنوبى، به امر اقبال نموده بود، ءسال گذشته سفر  که در را مالق
ا داشتن یک جزوه              در مّدت یک سال موفّ    ا  یوالند. نمود ط ب ه فق ود ک ان      ءق شده ب ه زب اب مناجات ب  امرى و کت

  . آنرا مستحکم سازدءحفاظت کند و پایه آه تقريبًا همه آنها از خانمها بودند نفرى امر را ٩ ءاسپانيائى جامعه

ه                       ١٩٤٦در فوریه سال      صميم ک ن ت ا ای زوئال شدند ب ازم ون وئيز ع دار دخترشان ل راى دی ى و فرانک ب   دوروت
 فّعال و جامعه کوچک امرى آنها در آاراآاس شاهد وجود يك      . کنند  کوبا نيز سفر     جامائيکا و     به   ،بازگشتهنگام  
  .دوروتي چندين آالس در آنجا برگزار نمود .ندق بودموف

ه                 سات تبليغى او را، در روزنام ف، جل ه شهرهاى مختل ى ب ه اّطالع     معموًال هنگام سفرهاى تبليغى دوروت ا ب ه
وم اندندعم سه.  ميرس ه در یک شب در جل ود   اى ک ده ب شکيل ش دا ت ه یوالن رخان الوه ب ى و ع ان و دوروت  ميزب

دا      .  نيز حضور یافتند  احّباءهمسرش چند تن از      د یوالن ه صدا درآم چند ساعت از شب گذشته بود که زنگ در ب
ه نظر نمى     مشکوکى  ءآستانه در دید هر دو قيافه      آشنا را در    در را باز کرد و دو مرد نا        تند و ب راى     داش ه ب د ک آم

يد     . اند  تحّرى حقيقت آمده   اط پرس ا شما اعال   "یوالندا مؤّدبانه اّما با احتي ده  نآی ه را خوان ه      روزنام د ک د و ميداني ای
ا  ر اینج انم بيک ضى از  خ تان بع ه از دوس ا اینک ستند ی ستيد؟ ه اء ه ى از "احّب واب داد  یک رد ج آن دو م

ود، برخاست و           نجاست؟ دوروتى که روى کاناپه نشسته و صحبت       خانم بيکر ای    "!!هيچکدام" هاى آنها را شنيده ب
م    !! یبل"بينيد؟    بمرا ميخواستيد   .  هستم کرمن خانم بي  : نزد آنها آمد و گفت     راى شما داری آنوقت هر   ". پيغامى ب

ذيرائى                   دو بى   یکى از آن دو       .ندشد آنکه نگاه خود را از دوروتى بردارند و به ديگران نگاه کنند داخل اطاق پ
يش       تر و استخوان    تر بود ساکت ایستاد و دیگرى که کوتاه         که بلند قامت   دا در   آنکه یوال ازبندى محکمتر داشت پ ن

تاده              :را پشت سر آنها ببندد گفت      انم بيکر فرس راى خ امى ب ا پي ى گفت        . است      شخصى توسط م ار دیگر دوروت ب
م نگاهى ر         " من خانم بيکر هستم    " ه ه رد ب د          و ّددو م م ميگوین ه ه اه ب ن نگ ا ای وئى ب د گ دل کردن ان    ب ن هم آرى ای

بيه سرخ               . اند  است که برایش پيام آورده      شخصى ه ش اه قامت ک رد کوت ود گفت       پس از مکث طوالنى م : پوستان ب
ائى            ما" ام ه راى شماست      دریافت  در وقت اجراى مراسمى که داریم پي ن یکى ب يم و ای ا و    .  ميکن ا موه مردى ب

م                     محاسن سيا  الغ داری ت او را اب انم بيکر تهنّي ه خ ه ب ا خواسته ک درود حضرت  . ه که ردائى به تن داشت، از م
  ".ر شما خانم بيکبرباب 

نيده         . سکوت سنگينى در اطاق حکمفرما شد      ا درست ش ستند آی ستند آهسته از            حاضرین نميدان ى نميتوان د و حت ان
ده          . دیگرى سؤال کنند   ه صورت گوین ه صورت آن مر         دوروتى که خونسرد ب ره شده         و سپس ب د قامت خي د بلن

ين  جراىدر وقت ا "جواب داد  کردید؟ و مرد   دریافت چگونه این پيغام را      :بود، پرسيد  ا     مراسم آئ ه م ان  ب ظاهر   م
يم          آه  ما گفت   ه  شد و ب   دا کن وانيم شما را پي ا ميت ست؟ جواب         " کج ين شما چي يد آئ ى پرس ا ارواح را   دوروت داد م

ا شما صحبت    ءمایليد در باره: دوروتى گفت   .   مينمائيم دریافتز عالم دیگر پيغام     و ا . احضار ميکنيم   کسى که ب
اب  "ءکرده، در باره   ام ر      " ب ن پي ه ای ود                اک ن ب رد ای د؟ پاسخ م شتر بداني ه شما داده بي ه     " ب ا خواست ک اب از م ب

رده           ار را ک ز دیگرى الزم نيست          دستورش را اجرا کنيم و این ک م چي را   " ای ه سوى در          آنوقت هم رد دیگر ب ه م
  .رفته و در حاليکه دوروتى به آنها و دیگران به دوروتى خيره شده بودند، از در خارج شدند

اس،        ار در کالسهاى            یك روز  در همان سفر به کاراک د ب ه چن ى ک د و       دوروتي  زن ل آم ه هت ود ب رده ب  شرکت ک
ود      ا او را نم ات خصوصى ب پانيائ    . تقاضاى مالق ان اس وز زب ى هن بختانه    دوروت ا خوش ى را خوب نميدانست اّم

د            ه کن رایش ترجم د و در گوشه               هر . لوئيز آنجا بود و ميتوانست ب ل رفتن اغ هت ه ب ا و      سه ب ه درخته اغ ک اى از ب
بمجّرد نشستن، زن ونزوئالئى به گریه . اى سالن هتل را از نظر پنهان ميداشت، نشستند دایره ها به شکل نيم     بوته

ان ميکرد و از دوروتى کمک ميخواست                    افتاد و همچنانکه اشک      ميریخت با کلمات مقطع مشکالت خود را بي
وئيز از         ءلوئيز ميکوشيد کلمات مقطع او را بفهمد و براى مادرش ترجمه کند اما گریه              ه ل ود ک  زن چنان شدید ب

ا جوا       فهميد سرانجانم به مادرش گفت من که از حرفهاى او چيزى نمى             کلمات او چيزى نمى    م اّم ى  فهم ب دوروت
م   عزیز دلم حرفهایش کامًال روشن است و من خوب مى            "او را متحّير ساخت چون گفت        رو من و او     . فهم و ب ت

ى                    "  ميکنيم گفتگوباهم   ًا ب اقص و تقریب د جمالت ن ادرش ميتوان ه م ران از اینکه چگون ى آن زن را       لوئيز حي معن
از دو ساعت که دوروتى و همراهش به داخل هتل پس . آنهم به زبان اسپانيائى درک کند ناچار به ترک آنجا شد     



ود اداب ب ه زن آرام و صورتش ش د، قياف ه. آمدن ى گون ا را  دوروت يد و زن آنج ت بوس ر و محّب ا مه اى او را ب ه
  .ترک کرد

و مریض است   : " اشاره به بيمارى دخترش لوئيز مى کند١٩٤٥ اکتبر  ١٣دروتى در نامه اى به تاریخ        . وینى ل
لوئيز دلش مى خواهد در . به طور خطرناکى پائين آمده که به احتمال زیاد به خاطر انگل است        گلبولهاى خونش   
يم     .  باید از کارش استعفا دهد     یکاراکاس بماند ول   ا مى کن رایش دع ه در خدمت در      . همه ب د ک او احساس مى کن

د           ی شکست خورده ول     هراین ش  ا را ترک کن د اینج اد، خستگى و مریضى بای ار زی ت ک ه عَل ه   .  ب ه اى ک در نام
شئه الهى             .نوشته معلوم است که تا حَدى شکسته قلب شده         م    . شخصى ميگفت که مهاجرت اشک است و ن من ه

اني ممکن است سالمتى لوئيز نيز همان       . هر کشورى یک قربانى اى دارد     . همين عقيده را دارم    ادر  . باشد  قرب  م
  ." برو پسرمبا قدم هاى محکم به پيش: " به پسرش گفت زنجانيجناب اشرف

ل        آقاخانم و : " نوشته شده است   ١٩٤٦در گزارشى در مجَله اخبار بهائى مى         ى بيکر اخيرًا بعد از دیدار از محاف
د   ات در      . کاراکاس در ونزوئال، کينگستون در جامائيکا و هاواناى کوبا باز گشته ان د از انتخاب ا بع وئيز بيکر ت ل

  ."کاراکاس مى ماند

س  ى پ شت از  دوروت ه     ازبازگ داف لجن وان و اه ات رض زارش انتخاب ال گ وبى و ارس اى جن ين ءآمریک  ب
ه خط       دریافتامراهللا    حضرت ولىّ   توقيعى از   اقدس،  آمریکا به ارض    ات  القاّر ارک ب ل آن هيکل مب ه در ذی  نمود ک

  :خود اضافه فرموده بودند

ار" ز همک د، و عزی سيار       ارجمن ع ب م موان ه رغ ه ب ما ک شان ش دمات درخ هامتى    هعرص در از خ ا ش يع ب اى وس
يد              در  . اید صميمانه سپاسگزارم    انجام داده   نظير  بى ه خاطر داشته باش ه  مجاهدات خود استقامت کنيد و ب حضرت  ک

  ."در آستان مقّدس مستمرًا براى شما دعا خواهم کرد. از خدمات شایان شما راضى است   محبوب

  ١٩٤٦ مارچ ١٥  شوقى_ برادرحقيقى و سپاسگزار شما 

اهچها ع،  رم ن توقي س از وصول ای يم پ ة ون انم ام ه خ اء روحي ه  البه ه اي ب راهللا نام ي ام  از طرف حضرت ول
ه  آهدوروتي نوشته وذآر نمودند  ان    هيکل مبارک براى آنچه در نام ه ت راى      گفت د خصوصًا ب ا ميکنن د، دع  بودی

  .ود مينمایددختر عزیزمان لوئيز که به نظر ميرسد با سرعت و دّقت تأسى به مادر فداکار خ

  :بودند امراهللا اضافه نموده و حضرت ولّى

شه  " از نق ما در آغ دامات ش ره اق ساع دائ ا اّت ى، ب ز و گرام ار عزی ىءهمک دمات ب د، خ ر    جدی ه ام ما ب ر ش نظي
ًا سپاسگزارم           . ميشود  تر  مشّخص  و  حضرت بهاءاهللا بارزتر   نم و عميق ه    . به خدمات شما افتخار ميک ن وظيف  ءدر ای

  . دعا ميکنممال استقامت کنيد و مطمئن باشيد که از صميم قلب براى شتاریخى و جلي

  شوقى_ برادرحقيقى و سپاسگزار شما

وبى   ي اشدوروتى از سفر تبليغ، بالفاصله بعد از اینكه    ١٩٤٦در بهار سال     ه آمریکاى جن ا      ب ود ام شته ب از گ  ب
ود،     هنوز فکر و قلبش  اّره ب ائي در آن ق سلر   و تانش ادوارد دوس متوجه نيازهاي جوامع به ل مي  .Edwardموری

Muriel Miessler  ه اره لجن ه  ء به دیدارش آمدند تا در ب د     تبليغى منطق ا او گفتگو کنن   ش ادوارد و همسر .اى ب
اف نکرد                      Elmaالما   ا کف  تصميم گرفته بودند که پس از بزرگ شدن فرزندانشان به مهاجرت روند اّما عمر ِالم

انواده بوجود                     چندى  .  درگذشت ١٩٣٩و در سال     دى در خ ود و وضع جدی ار نم د ادوارد همسر دیگرى اختي بع
د    . آمد ه دبيرستان ميرفتن د و ب ل همسر دّوم  . رابرت و مارگوت، پسر و دختر ِادوارد هر دو نوجوان بودن  موری

وینى باشد       ءتازه تصدیق بود و بنظر نميرسيد که آماده ِادوارد  دگى ن د و آغاز زن ه کشورى جدی ا .  رفتن ب ن  ب  ای
  .حال ادوارد هنوز در فکر مهاجرت بود

نا شده              دوروتى   ءِادوارد به خانه     موریل و  عصر آن روز  بارى   ارك آش جایي آه هر دو براي اولين بار با امر مب
شيمن         اق ن ه گفتگو مشغول شدند      بودند رفتند و در حاليكه نسيم خنكي مي وزید در پایين ات ا دوروتى ب  ضمن  .ب

انع  . ستى ميدانيد که آمریکاى التين به مهاجر احتياج دارد؟ و آنوقت پرسيدرا:  دوروتى گفت  ،صحبت چه چيز م
  مهاجرت شماست؟



درنگ   اّما تنها عّلتى که بي.  دو موانع آنقدر زیاد بود که نميدانستند از کجا شروع به نام بردن آنها کنند   نبنظر آ 
شان در            سالبيش از سى    حال آه   .ها بود   به فکرشان رسيد، مسئله تحصيل بچه      ا  در نقطه مهاجرتي  است آه آنه

ه آسانى                  ادوارد   برزيل سكونت دارند،   ه ب روز دوروتى چگون ه آن ا   هنوز خوب بخاطر دارد ک  را حل   مشكل آنه
سال دیگر در   مارگوت هم فقط یک. رابرت امسال دبيرستان را تمام ميکند و به کالج ميرود  : گفتبه آنها   کرد و 

ر   ميتواند این . دبيرستان است  ا باش     یکسال دخت د و ب    دم ا بمان ه م وزده     . رسه رود مده  در خان چطور است شما ن
يم    روز روزى یک بار لوح احمد را تالوت کنيد بعد به اینجا بيائيد و با     اره صحبت کن وزده   . هم در این ب وز ن هن

سمت     روز به پایان نرسيده بود که ِادوارد و موریل نزد دوروتى آمدند و آمادگى خود را براى مه                  اجرت به هر ق
تند           مریکاىاز آ  ار داش از باشد، اظه پتامبر .  جنوبى که مورد ني ه       آن سال  در س ل و ِاد نفوسى ک دوروتى از موری

  .٣٣، خداحافظى کرد ناميد آنها را مهاجرین سرنوشت ساز

  :نویسدمي  به آنها چنين١٩٤٦سپتامبر٢٥اى به تاریخ  نامه موریل به برزیل، دوروتى در و هنگام عزیمت ِاد

اءاهللا                " زان حضرت به ان اى عزی ه همراهت دا ب ن تربت داخل روضه     !! خدا نگهدارتان، خ ه ءای ه   را مبارک ، ک
د     اند   داده گواهيبر قدرت و تاثيرش     امراهللا    حضرت بهاءاهللا و حضرت ولىّ     ل     .  با خود همراه ببری و اى موری و ت
د       ها و احّباى عزیز قادر نيستند       عزیز، هنگاميکه محافل و لجنه     اري نماین ه رو   آه تو را ی ه   ءضه ، ب ه توّج  مبارک

 قلوب ما آشفته و مضطرب       .را یارى خواهند کرد   وتش  کن و این عبارت را بخوان و خواهى دید که نّواب مقّدس           
دا را دوست    .  ترس نبودءمگر قلب موالى مهربان و محبوبمان بارها گریه نکرد؟ اما گریه   . ميشود ه خ آنکس ک

  ."ترسد ترسد و آنکه خدا را دوست دارد، همه چيز از او مىندارد از همه چيز مي

دالبهاء     تو نيز  ه حضرت عب دي هستي آ ادر (  May Maxwellماکسول    مى همانند مرواری ة   م اء   گرامى ام البه
انم ه خ د)روحّي شبيه فرمودن ه آن ت دالبهاء .  را ب دحضرت عب هفرمودن د  آ ه مرواری ر یک دان زاران برت  از ه

ا  با مؤانست با آن سنگریزه    ست و سنگریزه بيابان ا   شوند        ، ه دیل مي د تب ه مرواری ز ب ا ني ت جاودانى   .  آنه _ بامحّب
  دوروتى

د ول           دگى کردن ه خود زن ا خال ا یبا آنکه فرزندان ادموند و موریل ميزلر ب ه  ز  ت اني آ ه  م ادر خود در   پ  ب در و م
ت   ل پيوس د   ندبرزی ا بودن سيار مواظب آنه ى ب ه اى . ، فرانک و دروت اریخ  در نام ه ت ه  ١٩٤٧ مى ١٦ ب ى ب  دروت

 جالب است که در قلب فَعاليت هاى           یباب و مارگو هر دو به کانونشن آمدند و خيل         : " آه موریل نوشت د و ادمون
  "جوانان شرکت داستند

ام اجرتىدر هنگ اط مختلف مه ه نق فر ب وئيز بيکر ، س هگ ل د و ب ا مى آم ه امریک ویس  اهى ب وان خالصه ن عن
ر           سيون همکارى کشور  مک انواده ميزل هاى قاره امریکا خدمت مى کرد اَما دروتى همانطور که در نامه اى به خ

  .اشاره کرده است مجبور شد مَدتى از خدمت در این کمسيون کناره گيرد

ه      : "نوشته است او تعداد جلسات محفل روحانى مَلى دو برابر سال قبل است و از اعضاء درخواست شده است ک
ا  دعضوَیت  د  ى دیگر  ر کمسيون ه ول ننماین اترو   .را قب ه ادن تثناء  Edna True البَت ه کمسيون     اس را ک  است زی

سئله   براى سال دَوم به نظامت محفل مَلى انتخاب شده ام      .ي دارد کار زیاد واروپا جدید است     ن م سيار   و ای را ب  م
ه  .مشغول داشته است     ن     البت ستم            سپاسگزارم از ای ه عضو کمسيون دیگرى ني واره .  ک راى  هم نيدن     ب ار  ش اخب

د   ي گاهى وقتى کنفرانس هالبَت.فَعاليتها در امریکاى جنوبى دلم تنگ است       ى بای  در پيش است و یا برنامه ریزى کَل
نگم و خيلي  امرکاى جنوبى ندارم در خبر تازه اى از کسى یشود به جلسات کمسيون ميروم ول   رایم   . دلت ورًا ب  ف

نم    این تانامه اى مفَصل و مملو از اخبار تازه بنویس     ت نک در احساس محرومَي نم   .ق د خداحافظى ک و  .  بای رار ب  دق
ا مالحظه    .  پهلوى ما است خوشحاليم Bob  باباین نامه فقط یادداشتى باشد که بگویم چقدر از اینکه     ًا او ب حقيقت

د ول      . ترین و با فکر ترین پسرى است که تا به حال دیده ایم  ا مى آم وى م م پهل از  یدلمان مى خواست مارگو ه

                                                 
 رهسپار هجرت به ١٩٤٦ سپتامبر ٢٥ در Edmund and Muriel Miessler موریل ميزلر ادموند و ٣٣

 ادموند به عضوَیت هيئت ١٩٥٢در سال . برزیل شذنذ و تمام عمر خوذ را دليرانه صرف خدمت امر نمودند
براى .  بودFalkland Islandحوزه خدمت او تمامى آمریکاى جنوبى و جزایر فالکند. معاونت منصوب شد

رجوع ) ماجراى پر شکوه سفر روحانى ما: مهاجرت به برزیل(اَطالعات بيشتر به کتاب موریل ميزلر به نام 
  .شود



خانواده ميسلرز به زودي دوباره به دور هم جمع خواهند شد و آن وقت آشور برزيل ديدني                . دستمان در رفت  
  ٣٤.خواهد بود

سول   اال        Louise Caswell  لوئيزَک ه گواتم د کشور آمریکاى مرکزى منجمل ه چن ا ب ان آمریک یکى از بهائي
ه      ) مکزیک(ه یوکاتان    در آن کشور بسر برد سپس ب       ١٩٧٥تا١٩٥٣مهاجرت کرد و از سال       ود و ب مهاجرت نم

ين     . اى آمریکاى مرکزى و جزایرآنتيل انتخاب شد       عضوّیت نخستين محفل منطقه    ا اّول وز در پانام هنگاميکه هن
  :اش بود، دوروتى به او نوشت نقطه مهاجرتى

تاده " ه فرس ائى ک ه زیب گزارم  از هدی ار سپاس زاران ب د ه ده  . ای ه آین ستند ک ى ه اجرین نفوس ا مه دمات گ ن از خ
نم  گرفته  اینکه مورد لطف یکى از آنها قرار        نميتوانم رضایت خاطر خود را از       تجليل خواهند نمود و     آنها . ام بيان ک

رم و       شود اشکى گ ر از اشک مي اه چشمانم پ نم ناخودآگ ما فکر ميک ه ش ه ب ى ک ز، وقت وئيز عزی عجيب است ل
  .یک بيش از هزار است هرارزش . محفل مّلى به وجود شما افتخار ميکند. لطيف

  دوروتى_ با محّبت هميشگى 

ن شهر را ترک    ، یا اهداف خارجى ینفر از احّباى الیما به قصد مهاجرت داخل  سال بيش از سى      یک طولدر  ای
د            الزم نيست آه انسان فقط در مهاجرت       دوروتى   ءاّما به عقيده  . کردند اجرت دست ياب ه موهبت مه  . باشد تا ب

ق            عّلبه نظر دوروتي     ا           ت اینکه مهاجرین بيش از دیگران در خدمت امر موّف ه محور افکار آنه ن است ک د ای ان
ه این محور است و در مهاجرت جميع امور حول     مباركامر ائين ء ميگردد و همه چيز نسبت به آن در مرتب ر    پ ت

ارك باشد            هست بايد بکوشد       آه دارد بنابراين انسان در هر جا     قرار   ارش امر مب ه محور افك ّدم    آن و    آ  را مق
  .شمارد

ل روحانى شهر   ءدر ژانویه ائو   آن سال که ادوارد و موریل نخستين محف ائولو  س د،   Sao Pauloپ شکيل دادن  را ت
  : نوشت آنهادوروتى براي

ایيم   محفل مّلى در ماه ژانویه، من و فرانک  به مکزیک    ءقرار است بعد از جلسه    "  در سر راه   من  وسفري نم
ينا  ل   وCincinatiتى در شهرهاى سين س د   .  دو سخنرانى خواهم داشت   Louis Ville  لوئيزوی در مکزیک بای

ا              ءاگر ميخواهيد نامه  . به لوئيز کمک نمایم     شما زودتر به دستم برسد، آنرا به نام لوئيز توسط کنسولگرى آمریک
ه شهر روز  وب تيدVera Cruzراک رایم بفرس م.  ب ا باش ه آنج اه فوری دوارم اواسط م وئي. امي شغول ل ز سخت م

ن سفر                                ه ای ه ب ه ک صميم گرفت ا فرانک ت دارد اّم ه کمک من ن اجى ب انواده   . رویمب فّعالّيت است و احتي اید خ  ءش
دارى      ی من که اصًال وقت ندارم ول.هم با ما بيایندBernstein   ِبرنستين و هيچوقت وقت ن ه ت  فرانک ميگوید ک

  . ر من این بيشتر یک سفر تفریحى است االن وقتش است و باید به این سفر برویم، به نظیول

ستينز           آماده کنم چون دو روز دیگر ميروم و         را    اسباب سفر     باید  خوب، اید ِبرن  Bernsteinsقرار است فرانک و ش
ين در شهر ل از  س تيد قب ر خواس وند، اگ ن ملحق ش يناتى بم د توسط  ٢١س د، ميتواني اس بگيری ن تم ا م ه ب  ژانوی

رایم تلگراف ب     یهوراس هول  تيد  ب در دوست دارم      . فرس د هر دو شما را چق ه شما      . نميداني د ک د بداني م ميخواه دل
  دوروتى              .عزیزترین دوستان من چه در این دنيا و چه در عالم دیگر هستيد نزدیکترین و

د،  زندگى ميکر Vera Cruzلوئيز که در شهر ِوراکروز. مکزیک سفر تفریحى آنها تبدیل به سفر تبليغى شد در
ا       Coatepecهر هفته با اتوبوس به کوِتپک        ود  Jalapa  که در خارج شهر هالپ ه        . ميرفت     ب ا یک شب ب در آنج

سه  رد و شب دّوم جل غ ميک د را صرف تبلي داد و روز بع سى درس مي دیان انگلي ات ءمبت د معلوم  تبليغى و تزیي
شد    ميرفت و همين    Pueblaپوابال    داشت روز سّوم مجددًا با اتوبوس به شهر        ا اجرا مي آنوقت از  . برنامه در آنج

اء     . آنجا عازم شهر مکزیکو ميشد     و آن دو روز را که در آنجا بسر ميبرد روز اّول را جهت تزیيد معلومات احّب
روه کوچک         ِوراکروز  روز هفتم به    . و روز دّوم را صرف کمک محفل روحانى آنجا ميکرد          ه گ از ميگشت ک ب

  .تشویق کندبهائيان آنجا را به فّعالّيت 

                                                 
مارگو به عنوان مبَلغ سَيار خدمت نمود .  به پدر و مادر خود در برزیل پيوستند١٩٤٧مارگو و باب در سال  ٣٤

 Bobباب . و جزایر پاسيفيک مهاجرت نمودو بعدها به کشورهائى نظير پاراگواى، پورتوریکو و هاندوراین 
بعدها نظير پدر و مادرش به عضوَیت محفل مَلى بهائيان برزیل انتخاب شد و موَفق به سفرهاى تبليغى به 

  .سراسر دنيا شد



ه       اّطالع از فّعالّيتهاى گوناگون لوئيز، به او        دوروتى پس از ورود به ِوراکروز و       ه برنام اش سنگين و      تذّکر داد ک
ت د و  طاق هر صرفنظر کن ه از سکونت در آن ش ود ک شنهاد نم ه او پي را   در فرساست و ب د زی واِبال اقامت نمای پ
اده      اى خوابيدن و چند بار با اتوبوس        هشب روى تخت چوبى با تشک نازک پنب         اى دو   هفته هاى    هاى فرسوده در ج

اهموار ردن و ن فر ک ائى س ومى به ان ب ار یکى از زن ره در کن ه  دو شب دیگر روى تخت یکنف دن، او را ب خوابي
ى  اى م د زودى از پ شنهاد . افکن وئيز پي بى در      ل ت و مناس اق راح ک اط ى و فران ذیرفت و دوروت ادرش را پ م

  .ایش اجاره کردندپواِبال بر  شهر

ادرش را             ترتيب داده شده   Coatepecکوِتپک    اى که براى دوروتى در      یک شب پس از جلسه     در و م بود، لوئيز پ
راى                  ءزیرا خانه .  که در شهر مجاور َهالپا بود برد       یبه هتل  د جاى مناسبى ب ا ميمان وًال در آنج ه معم  کوچکى ک

ود ا نب هر. آنه واى سرد و مرطوب ش ه د  ه ا ک رى  رَهالپ رار دارد در آن شب اث ا ق ادى از سطح دری اع زی ارتف
بارها دوروتى در طى سفرهاى مختلف در نقاطى که آب و هوایش سازگار نبود              . گذاشتوحشتناک بر دوروتى    

  . هرگز به آن شّدت نبودیدچار تنگ نفس شده بود، ول

ى روى صندل  آن شب مادرم نميتوانست روى تخت دراز کش     :نویسد  لوئيز در این باره مى     ود    ید حّت م راحت نب  ه
ایش نامرتب و    نفس . اش خس و خس ميکرد  سينه.  حال نشسته بودنو تا صبح به هما   . توانست تکيه دهد    نمى  و ه

واِبال       . دردناک بود  ول نکرد و               خواستم او را به شهر پ ا قب رم اّم ر است بب ه هوایش خشک ت گفت نگران من     ک
رد           قبًال هم اینطور شده    .نباش حالم خوب ميشود تو برو بخواب       د مناجات ميخوانم     . بودم و ميدانم چه باید ک ... چن

ه                             ه ب ردم ک و نگذاشت که در کنارش باشم با آنکه من و مادرم هميشه به هم نزدیک بودیم اّما آن شب احساس ک
ان راست روى صندل                 دم همچن دار شدم و دی ار بي د ب ا صبح چن س خس خ  .  نشسته است  یتنهائى احتياج دارد ت

سختى        المیکى دو بار با او حرف زدم اّما انگار او در ع       . شنيدم  هایش را مى    ریه ا آنکه ب ود و ب ه ب رو رفت  خود ف
ایم جواب                        ه حرفه ده و ب رون آم ود از آن حالت بي رایش مشکل ب رد و ب سر ميب نفس ميکشيد، در آرامش کامل ب

از  ، فرانک و دوروتى به شهر مکزیکو         پس از مسافرت به چند شهر کوچک که اهداف تبليغى لوئيز بود           . دهد ب
اپولکو              که در انتظارشان بودند    Bernstein ء که به خانواده   گشتند ه شهرهاى آک ل ب رار قب ق ق ملحق شوند و طب

Acapulco  و ِتکسکو  Taxco کوارناواکا  و  Cuernavacaه شهر   .  سفر کنند ى ب ى     وقت يدند، دوروت مکزیکو رس
ه ا    ساعدت ب راى م ه ب ت ک ار داش ى   اظه فرهاى تبليغ وئيز در س ى ل ا و همراه اى آنج ى   حّب فر تفریح اش از س

وابال  . فرانک و دوستانشان رفتند و دوروتى در شهر مکزیکو ماند            .است    منصرف شده  اى    عریضه  Puebla از پ
ه   امراهللا فرستاد که در آن نقشه و اهدافى را که براى مکزیک و آمریکاى جنوبى از به حضور حضرت ولىّ    جمل

شک ده    ت ه ش ر گرفت انى در نظ ل روح ک محف زارش داد   يل ی صيل گ ه تف ود ب ساعى و   . ب ر م بختانه در اث خوش
ت وابال    فّعالّي هرهاى پ انى در ش ل روح ال دو محف وئيز در رضوان آن س اى ل  Coatepec کوتپک  وPueblaه

  .تشکيل شد

ا   براي دوروتى تصميم گرفت که در زمستان آن سال          ه اروپ غ ب د  سفر تبلي ي .  کن شه هفت ساله    دوم درسال  ن نق
ود  ١٩٤٦ ده ب از ش ا،  آغ ان آمريك اريخ بهائي امع در ت م و ج دام مه ين اق ه  ، دوم شه ب ا" آن نق ار اروپ  "پيك

رار داشت    وز     .معروف گرديد زيرا قاره اروپا در زمره مهمترين اهداف ق وئيز هن ا ل د    اّم ه بای ود آ ئن نب در مطم
راى                ا   امة ١٩٤٧ جون   ٢١در  . کجا به خدمت ادامه دهد     ارک ب ه را از طرف هيکل مب لبهاء روحّيه خانم این نام
  :دوروتى ارسال داشتند 

شه ءاّما در باره. خدمات دختر عزیز شما شایان تقدیر است      " ىّ      نق ده او، حضرت ول ه      هاى آین ا وقوف ب امراهللا ب
اره ه ق د ک ده دارن د، عقي ام ده ين انج د در آمریکاى الت ه ميتوان ا ءخدمات ارزشمندى ک پانيا  اروپ بخصوص اس

 که لوئيز را حتمًا با خود به اروپا ببرید و   اینداحتياج مبرمى به وجود او دارد بنابراین هيکل مبارک تأکيد ميفرم          
ه     تحّيات ،هيکل مبارک . بکوشيد که در اسپانيا مستقر گردد و اگر ميّسر نيست به پرتقال برود              مشفقانه خود را ب

د    الغ ميدارن اب بيکر اب شان . جن ه ای ىّ   ب ه حضرت ول د ک ان دهي داکارى روح  ،امراهللا   اطمين ه   ف شان را ک هاى ای
  .نهند و تقدیر ميکنند  شما قائم به خدمت باشيد ارج مىرهموجب ميشود هموا

  :امراهللا چنين مرقوم داشتند و حضرت ولّى

  همكار عزيز و گرانقدر

وده        و ا عالقه  که ب  يتانها و گزارشها     نامه به شما ازدريافت   اّطالع    در از تأخير   " ه نم دير مطالع ام،   تحسين و تق
سلهاى             و   تبليغى    فعاليت هاي    هر دو زمينه  شما در .  بسيار متأّسفم  ه ن د ک ام ميدهي ادارى، خدمات درخشانى انج

ود        د نم ل خواهن د آورد و تجلي را بخاطر خواهن ه      . آینده آن داکارى و عالق اى الهى روح خدمت و لياقت و ف  ءاحّب



يد    باید مسرور و   . ى و پيشرفت امر، تحسين ميکنند و محترم ميشمارند        وافر شما را به ترقّ     ئن باش ه   . مطم ا ب اروپ
ا . وجود خادمانى چون شما احتياج مبرم دارد       ايم    رج ا مي نم ه در  و دع سته و      ک سيار شاي د و ب ت جدي ن فعالّي اي

ن  . برآت يابيد و شما و دختر عزيزتان هدايت شويد     ارزشمند در منطقه اروپا،    ه وظدر ای د    يف تقامت کني ّم اس  مه
ه        و وب حضرت   اطمينان داشته باشيد ک رادر  .           شماست  اتاز توفيق    حافظ شما و راضى و مسرور         ،  محب ب

  شوقى.     حقيقى و سپاسگزار شما

ال               براي مادرش  مسافرت به اروپا را فرصت مناسبى     ،لوئيز ارت ارض اقدس دانست و احتم  جهت تقاضاى زی
ه حضرت شوقى ا        دى اجازه   ميرفت ک د             ءفن ا عنایت فرماین ه هر دوى آنه شرف ب وئيز        .  ت رو دوروتى و ل از این

ن جواب را از ارض اقدس وصول            ١٩٤٨ ژانویه   ٤بر تقاضاى زیارت ارسال داشتند و در          اى مبنى   عریضه  ای
  :نمودند

  دوستان عزيز بهائي

وب مورخه " ّى ١٩مکت ما واصل شد و حضرت ول امبر ش د دس تور فرمودن راهللا دس ه  ام ن جواب آ از طرف ای
سيار          مبارک از سفر    هيکل  .مرقوم گردد  ايشان ا ب ه اروپ ه هر     مسرورند و    راضى و      شما ب د ک ه  شما    یک از  ميدانن ب
ى صوصطريق د مخ دمات   ميتواني سيار خ ه ب دهي راآ ورد و ارزن ت     م از اس د    ني ام دهي يد .انج ئن باش ه   مطم ک
  .خواهد بود  ا شما بمواره آن حضرت ه مخصوصءادعيه و  افکار

به هر . بعّلت اوضاع سخت و خطرناک کنونى این کشور، ناگزیر زیارت شما براى مّدتى به تعویق خواهد افتاد 
ه         ارت ارض                حال ايشان به شما اطمينان مي دهند آ ه افتخار زي م ب ا ه ه هر دو ب را رسد آ د روزي ف اميدوارن

ان شده    عپریشاننظر ميرسد که اوضاع  ه  ب. اقدس نائل گرديد   اء   . است   الم موجب آشفتگى افکار مردم آنچه احّب
اليمش تمّسك     ميتوانند انجام دهند این است که به کمال استقامت و اطمينان    ه امر الهي و تع د و بکوشند   ب  نماين

ام هستند             ن پي د    تا آنهايي را آه در جستجوي اي د و آسايش و امي ه  بيابن ا ي را آ روان حضرت      م وان پي ه عن  ب
  . به آنان عرضه دارندر دست داريمبهاءاهللا د

انواده ه خ دماتى را ک ارک خ ام  ءهيکل مب اج است، انج ه آن محت دیدًا ب الم ش ه ع ان ک ه از زم ن بره ما در ای  ش
  رّبانى. ر.    با تحّيات مشفقانه."       ميدهند، تحسين و تقدیر ميفرمایند

  :امراهللا در ذیل آن مرقوم داشتند و حضرت ولّى

شویق و             و  همکاران عزیز " راى ت ا ب ت ميگویم        ارجمند، مسافرت شما را به اروپ اجرین تهنّي ن   . مساعدت مه ا ای ب
 ی براى همکاران شما در آمریکاى شمال         یاقدام، خدمات درخشان سابق شما پر ثمرتر ميشود و سرمشق و مثال           

د ام همراه شما       مشتاقانه ءجا که قائم به خدمتيد ادعيه       هر. خواهد شد  ود  خواه ه    مسرو .  ب ام وظيف يد و در انج ر باش
ان از شما خشنود است و خدمات شما را                          و    خطير وب عالمي ه محب يد ک تاریخى خود استقامت کنيد و مطمئن باش

  شوقى_  برادر حقيقى و سپاسگزار شما".   تأیيد ميفرماید

وربين نگاه ميکنند لوئيز است که چون دو خواهر کنار هم لبخند بر لب به د   عکسى از دوروتى و    ،امرى  اخبار  در
ر ده  و زی ته ش وئيز   : آن نوش يزه ل ر روز  دوش ازم آن     ١٣بيک شتى ع ا ک ال ب ه پرتق اجرت ب صد مه ه ق ه ب  ژانوی
رار             ١٢شد و خانم دوروتى بيکر         کشور ود و ق رواز نم ا پ ه اروپ ه ب ائى سخنرانى        ژانوی است در ده کشور اروپ
  .کند

ه   : اى به دوستانش نوشت  مسيح در نامه دقبل از عزیمت به اروپا، دوروتى در روز عيد ميال         ن نام زانم، ای  ءعزی
ه         .  شما  ءلوئيز عازم اروپا هستيم و محتاج به دعاى همه          من و .  است خداحافظي نم ک وانم از شما تقاضا ک ا ميت آی

د، ارزش           راگر د . هر روز برایمان دعا کنيد؟ برنامه سفرم بسيار فشرده است          ون دالر بگذارن ایم یک ميلي  جيبه
ود              هائى که با خلوص و      با ادعيه آن   د ب اس نخواه ل قي د قاب ى دارم    . صفا برایم تالوت ميکني از   انگار . حالت عجيب

محّبتى که بمن دارید، دعایتان       . ما گاه اینگونه احساس ميکنيم     ءتصّور ميکنم همه    .اى ميگذرم   تيره  ميان مه غليظ و   
رواز از        را مستجاب خواهد   اج دارم پ ه آن احتي ورک کرد و من ب ه و  ١٢نيوی ا بيست      ژانوی ستم ی راجعتم بي یکم   و م
  دوروتى_ صميمانه  هاى  با محّبت. مارچ خواهد بود

تن   داف در م شورهاى اه ع ک ى از جمي ود، دوروت ال ب راى اقامت در پرتق داماتى ب شغول اق وئيز م ه ل در حينيک
شه  اله ءنق ت س وئد    ء هف سه، س ستان، فران ه انگل ود و ب دن نم ا، دی ى آمریک ک،   تبليغ د، بلژی ارک، هلن ، دانم



رد  فر ک ال س پانيا و پرتق ا، اس ویس، ایتالي ورک، س ر. لوکزامب ن ک در ه اتى ء مصاحبهشورهایک از ای  مطبوع
ا             . هاى کوچک و بزرگ ابالغ کلمه نمود        در جلسات گروه  . داشت رد و آنه ات ک ومى مالق با مهاجرین و احّباى ب

  .را تشویق و تشجيع نمود

انم در دست داشت                   اوایل مارچ دروتى به      ه خ . قصد مالقات لوئيز وارد پرتغال شد در حاليکه نامه اى از روحي
از    وبرت متي  Hubert  روحيه خانم در این نامه از آنها درخواست کرده بودند که به مالقات شخصى به نام هي

Mathias    د وکه در ليزبن زندگى ميکرد و دوست مشترک ایشان و مادرشان بود بر اى مح  . ن ن آق ارده   ای رم چه ت
شان             اتسال پيش در آلمان با خانواده مکسول آشنا شده بود و رفتار، روحي             ادائى ای انم کان ن دو خ  و شخصَيت ای

ه                      ستقيمًا ب ه اى م ان خود را در نام ًا ایم ودو نهایت را چنان تحت تأثير قرار داده بود که شروع به مطالعه امر نم
  .حيفا اعالن نمودند

ه حال                    ميدانست که   از قبل  لوئيز ا ب التى   ، روحيه خانم ميل داشتند که او از دوست آلمانى شان دیدن کند اَما ت  خج
د                    ه او کمک کن دار ب ن دی ادرش در ای ه حضور م  .غير عادى مانع از این مالقات شده بود و لوئيز منتظر بود ک

سون    ا اوربي ات ویرجيني ه مالق وئيز ب اى آن ل تVirginia Orbisonبج ين .  رف ا اَول ر ویرجيني اجر جزای مه
اءاهللا  )fares(س     فاربالياریک در شرق اسپانيا بود و بعدها به لقب   ملَقب   Knight of Bahaullahحضرت به

ولریا بعدها به عنوان .  که مهاجر پرتغال بود دوست شدValeria Nicholsهمچنين لوئيز با ولریا نيکولز . شد
  .ختمحفل روحانى مَلى مکزیکو سالها به خدمت پردا عضو

دازه به به یاد دارد که دروتى Hubert Mathiasهيوبرت متياز  ود    ان التى نب وئيز خج ا او تماس     ل  هنگاميکه ب
  : او نقل مي آند.گرفت

ن اطاق را   .اقى با یک بالکنى زندگى ميکردم ط، در ا  پرتغال  در آشور  نب ليز شهر  من در  ١٩٤٨اوایل سال     ای
ه        .جاره کرده بودماز خانمى آلمانى که صاحب دو فرزند بود ا       ود ک اه مارس ب ه در م فکر ميکنم یک روز جمع

ه روز یکشنبه        د ک خانمى امریکائى به نام ولریا نيکولز تلفن کرده و از طرف خانم دروتى بيکر خواهش نمودن
روم          ا ب ائى ه ه در خارج از شهر                . براى شام به کلوپ امریک ل مختصرى ک ه محف ا ب ه ه شه آخر هفت د همي مانن

وقتى وارد کلوپ . م اَما یکشنبه بعد از ظهر به ليزین برگشتم که سر وقت به کلوپ امریکائى ها بروم داشتيم رفت 
وپ             .که در طبقه چهارم یک آپارتمان بود شدم        زى در دست راست کل ه   مدیر کلوپ من را به طرف مي  جایي آ

ائى    دخانم بيکر، خانم نيکولز و لوئيز بيکر نشسته بودن         تانه     برخورد و م   .  دآر راهنم سيار دوس ات ب ود    اي الق  ب
ودم                  فکر نمى   . زیرا آنها همه بهائى بودند و من نيز چندى پيش ایمان خود را طى نامه اى به حيفا اظهار کرده ب

  .کنم آنها از این موضوع خبر داشتند و البَته وقتى به آنها گفتم بسيار خوشحال شدند

ده  "ا ميکرد که   د صدائى درونى قلبم را ن     حالت عجيبى داشتم زیرا قبل از ترک آپارتمانم مکَرراً         امشب همسر آین
ود      ود               .خود را مالقات خواهى نم ات خواهى نم ده خود را مالق ال   ." امشب همسر آین ه سعى ميکردم      ی در ح  ک

ایم                رم             . دستهاى لرزان خود را آرام کنم کوشش ميکردم که هيجان زده به نظر ني انم محت ه آن سه خ ه ب چشمم ک
در آن لحظه    . ه خانم لوئيز بيکر شدم با دو دسته موى کوتاه که از دو طرف کاله بيرون زده بود                  کال هافتاد متوجَ 

  .تصميم گرفتم که از این کاله فرچه ریش تراشى بسازم

ود    ى  . هيچگونه شَکى نداشتم که این خانم جوان همسر و البَته خانم دروتى بيکر مادر زن آینده من خواهد ب دروت
يش در                حّبتمبا رفتار مهربان و      اليان پ ه س ان احساسى ک الم شد هم  آميزش باعث آرامش خاطر و راحتى خي

ه  ١٩٣٨آنها بودند که براى اَولين بار در سال . مالقات با خانم ماکسول و دخترشان در مونيخ آلمان داشتم         مرا ب
ه   آدرس من را به خانم لوئيز بيکر دا    ) روحيه(مرى  . کانادا و ایالت مَتحده امریکا بردند      ال ب ده بودند که در پرتغ

  .دیدن من بيایند و این دليل دعوت من براى شامى بود که قرار بود صرف کنيم

انواده مکسول،   اره خ ه آن شب درب زنم مکالم شور حدس مي ن آ د از م زد و بع ائى دور مي ال و دیانت به پرتغ
ال   چهار پنج نفرى که به جل . دعوت کردند براى جلسه اى به آپارتمان آنها بروم         ه پرتغ د هم د و از  یسه آمدن  بودن

دگى     نجمن حدود پ. من خواسته شد که صحبتهاى خانم بيکر را براى آنها ترجمه کنم            ال زن ه در پرتغ ود ک  سال ب
ود              یکرده بودم و زبان پرتغال     رده ب شرفت ک افى پي دازه ک ه ان اد دارم    .  من ب ه ی زى      آ ى در صحبتهایش چي  دروت

ود و من    ) حکومت پليسى (Police Stateتى که  در مملک گفتن آنگفت که به نظر من ه نب حکمفرما بود عاقالن
  . او گفته ترجمه کنم را آه دقيقًا آنچه آهاز ترجمه آن خوددارى کردم اَما دروتى با شَدت به من اشاره کرد



يم و              بر  واقع انصبح روز بعد همگى به دیدن قصر مسلمان        زین رفت   روى تَپه اى در قسمت شرقى مرکز شهر لي
ينترا   ل از س ا اتومبي د ب اى بع ردیم Cintraروزه دن ک ر دی دنى دیگ اى دی سيار .  و جاه انمى ب ر را خ انم بيک خ

چشمان آبى مایل به خاکسترى ایشان پر معنا و گویا بود و            . استثنائى، باهوش با درکى فوق العاده احساس نمودم       
نيترا     در راه بازگ    .شخصَيت و اراده قوى ایشان در صورتشان نمودار بود         ي و دوستش    دو ،شت از قصر س  روت

ان            ان زم جلوتر از ما حرکت کردند و این به لوئيز و من فرصتى داد که تنهائى با هم صحبت کنيم و احتماًال هم
ا خود      .بود که هر دو متوَجه شدیم که آنچه به قلبمان الهام شده بود واقع بينانه و درست بوده است               ه ب اد دارم ک ي

 ادامه داشته نيز همين گونه تا آخر عمرآرده است،لوئيز با من رفتار  تا حال  که  مين طور ه اهدگفتم دلم ميخو  
  "هيوبرت من کامًال موافقم: " همان شب دروتى مرا به کنارى کشيد دو طرف صورتم را بوسيد و گفت .باشد

ه        در نتيجه دوستى مى مکسول و امة البهاء روحيه خانم با هيوبرت چندین سال پيش در آلما                 رد جوان ک ن م ن ای
ه                          ده و یک دستش ب ه هاى روسى آسيب دی خانواده اش بر اثر جنگ از هم پاشيده شده بود و بدنش در اثر گلول

اورد     ان بي ر اطاعت از    .طور موَقت فلج شده بود تصميم گرفت که در پرتغال به تنهائى به امر مبارک ایم در اث
ه شبه جزی      یاوامر حضرت ول    وئيز بيکر ب را  امراهللا ل ين  Iberian Peninsulaره آبي اجرتيش   اَول ان مه  مك

د      ي را به   و سالهاى سخت   سفر آرده بود  خارج از امريکاى التين      ود   تنهائى را در آنجا گذران م    .ه ب ى ه ه  دروت   آ
افتن                یدر اطاعت از اوامر حضرت ول       امراهللا براى تبليغ به اروپا رفته و نيز درخواست روحيه خانم را براى ی

  .نقش مهمي داشت این موقعَيت ه بود در ایجاد آلمانى در پرتغال به جا آورداین مرد جوان

ه ت                     ه اى ب انم نام ه خ ن    ٢٠ اریخوقتى خبر ازدواج لوئيز و هيوبرت به روحيه خانم رسيد، روحي  از  ١٩٤٨ ژوئ
  :حيفا به هيوبرت نوشتند

اید     - راهللا شاهد من هستند      ام یحضرت ول  -آیا باور ميکنى اگر اعتراف کنم که این آرزوى قلبى من بود           " ه ش  ک
  "م عالقه پيدا کرده و ازدواج کنيد به ه لوئيزمعجزه اى سبب شود تو و وینيفرد

وئيز و  .  نمى توانست این نتيجه را حدث بزند   دیگري  کس ،اوایل به جز یکى دو نفر     در  البَته   حَداقل به دروتى، ل
ه ا        به هر حال  . هيوبرت الهام شده بود    ه   ، صرف نظر از اينك ود    حساسات اولي ه ب سيار رضایت       ،چگون  نتيجه ب

  .بخش بود

دروتى عزیز از خواندن نامه : " روحيه خانم به دروتى بيکر چنين نوشت١٩٤٨ اکتبر   ٢٠در نامه اى به تاریخ      
ال                   .  بسيار لَذت بردم   یتها ه گوشه اى از داستان عشق پرتغ در لطف کردى ک شان      یمخصوصًا چق ه من ن  را ب

اه گرفت           از این ازدو  . دادى االخره در ساحل امر پن سيار   . اج بسيار مسرورم مخصوصًا که هيوبرت ب رد ب او م
  . است و خصوَصاتى دارد که امر به آن احتياج داردبىخو

ه هيجان آورد       ، با اميد و اشتياق    در همه آشورهاي دیگري آه مالقات نمود      دروتى   راد را ب ل و اف  . روحيه محاف
ا             ایزابل صبرى که بعدها به عنوان      اَره اى در افریق شاورین ق وان عضو          عضو هيئت م ه عن ز ب غ    و ني  دارالتبلي

ى در اسکاتلند                      در حيفا  یبين الملل  ا دروت ات ب ام مالق ود هنگ ا ب ائى   ، یك   خدمت نمود و سى سال مهاجر افریق  به
ستان سال        : "او مينویسد . تازه تصدیق بود   ار در زم ين ب ورا  ادین شهر  در١٩٤٨دروتى بيکر را براى دَوم   درب

ان آوردم            . اسکاتلند مالقات نمودم   ارک ایم در سال  . دو ماه بعد از اَولين مالقاتم با دروتى در کاليفرنيا به امر مب
ت دو            .  ساله براى مهاجرت به جزایر بریتانيا آمدم       ٦ هنگام نقشه    ١٩٤٦ د و چون تابعَي سى بودن والدین من انگلي

ى   . انگليس اقامت کرده و به کار مشغول شومکشور را داشتم بدون اشکال مى توانستم که در  در آن هنگام دروت
ود           یاز حضرت ول   ا حضرت ول    .  امراهللا اجازه زیارت اعتاب مقَدسه را خواسته ب ه     یاَم د ک  امراهللا جواب دادن

ين    . از مهاجرین و جوامع جوان و تازه تشکيل یافته اروپا دیدن نماید  آه    است آنسته تر یشا اسکاتلند یکى از اَول
  .جاهائى بود که دروتى از آن دیدن کرد

ورا         سات در ادینب شکيل یک سرى جل ين مؤمن اسکاتلندى       Edinburghپس از ت ه باعث شد اَول ي  ک انم  یعن  خ
ه امر  Mr. D. Wood دالى وود  د ب ارك که بسيار تحت تأثير حاالت روحانى دروتى قرار گرفته بودن ان  مب  ایم

ا قطار         ،وردآ ورا    از ما دو نفر ب ه کالسگو     ادینب يم  Clasgowب ا  رفت ا شود     ت ى سوار هواپيم ا دروت در  . در آنج
واقعًا حيرت انگيز بود که چقدر مناجات       .  از حفظ تالوت مى نمود      دیگر  بعد از مناجات   ي مناجات ، دروتى ،قطار

  .از حفظ بود

ود                   ه وضع ظاهر خود مى نم ل مالحظه اى ب اس پ         . دروتى توَجه قاب ى طرز لب ه حَت ه من مى گفت ک وشيدن  ب
شخص باید شنونده را به امر جذب کند و بعد توضيح داد که او براى هر کشورى که مى خواهد از آن دیدن کند                    



اهنگى دارد    راى اسکاتلند   . رنگ بخصوصى انتخاب کرده است که فکر مى کند با طبيعت افراد آن مملکت هم ب
  .ه بودو انگلستان رنگ خاکسترى و براى اسپانيا رنگ قرمز را انتخاب کرد

ى  . مطمئنًا دروتى از جذابَيت طبيعى خود استفاده مى کرد اَما هميشه حالتى معصومانه در او وجود داشت                دروت
راى ادا کردن و شرح مطالب         . توَجه زیادى به جزئَيات رفتار و گفتار خود مى نمود          ه ب ود ک ميتوان احساس نم

رده باشد، زحمت        را امر مبارک  بهترین نحو خود طورى که شنونده آنرا کامًال درک کند و در نتيجه به               تبليغ ک
دان  . او هيچ امرى را به دست شانس و اقبال نمى سپرد  . بودکشيده و مطالعه زیادى نموده       دروتى هميشه در چم

راه داشت          ود هم وده ب اده نم ه آم خود مقدار قابل مالحظه اى فتوکپى از موضوعات مختلفى و جواب سؤاالتى ک
د ارواح منتظره را            : "یکبار به من گفت   . القه نشان ميدادند بدهد   که به افرادى که ع     چه فایده اى دارد اگر خداون

  "سر راه ما قرار دهد که تبليغشان کنيم و ما اصًال آمادگى نداشته باشيم

ارك  امرنكته اي يا حكايتي از        دروتى هميشه سعى ميکرد    ،در جوامع بهائى   د در             مب شنيده بودن اء ن اید احَب ه ش ک
  .شد که ناطق مورد پسند همه باشدمي بت هاى خود بگنجاند و همين باعث صح

ستان رفت                     ام انگل ه برمنيگله يس ب رانس تبليغى انگل ائى   . بعد از اسکاتلند دروتى جهت شرکت در کنف ه به جامع
ا  این  کوچک و محافظه کار بود اَما       ،انگلستان در آن زمان    ا ک مًال خانم دوست داشتنى و رئيس محفل مَلى امریک

ود                      ه هيجان آورده ب شه ب ه اهداف نق راى رسيدن ب وده و همگى را ب سخير نم ي    .قلب همه را ت او ازحضرت ول
اگر شما حضرت ولي امراهللا را دوست داريد هيچ چيز نبايد مانع از اين شود      : امراهللا صحبت  آرد و مي گفت        

  .آه او را خشنود نماييد

  :ه اى به محفل مَلى روحانى ایاالت مَتحده امریکا نوشتلجنه مَلى تبليغى بریتانياى کبير در نام

ه                    ا در لجن ه تنه ط ن دردانى فق ن احساس ق ود و ای دیدار خانم بيکر از جامعه مَلى بهائى ما فوق العاده ارزشمند ب
ود      ى ش ساس م شور اح وب ک ا جن مال ت ه از ش راد جامع ب تک تک اف ه در قل غ بلک ى تبلي ه ارزش  .مَل ر چ گ

ن                          فَعاليتهاى تبلي  شرفت ای شان در پي ر ای ا سهم دائمى و مهمت اده و خارج از حد است اَم وق الع انم بيکر ف غى خ
این کنفرانس یکى از سه   . جامعه شرکتشان در کنفرانس مَلى ساالنه تبليغى این کشور بود که موقعَيتى الهى بود         

ه نقطه عطفى در امور امرى      سه سال گذشتطياَتفاق مهم در تقوَیت نيروى جامعه امر در سال مى باشد و در      
د محور اصل                    . این مملکت تلَقى شده است     ه عرضه نمودن انم بيکر و سهمى ک ه و    یدر حقيقت حضور خ  برنام

د شرکت         ٥٠ نفر که    ٨٥ که تشکيل شد      اي در مهمانى . صورت جلسه این کنفرانس بود      نفر آنها غير بهائى بودن
ورد     ٧٥کرده و تعداد شرکت کنندگان در خود کنفرانس حدود           ي   نفر بود که رک سه     شرکت     قبل را شکسته   در جل

ن کشور است                 نكته  . بود ى ای ه مَل امى جامع َوم تم م یک س ل    . قابل توَجه این است که این رق از هر نقطه و محف
انم              . محَلى نماینده اى در کنفرانس حضور داشت         اى خ ه فَعاليته ر نيکوکاران ه اث امًال واضح است ک در نتيجه ک

ئن                   . قاط بریتانيا رسيده است   بيکر به تمام ن    د و مطم د مان ده خواه ا زن اليان سال در خاطره ه شان س فَعاليتهاى ای
  .هستيم ایشان در تحکيم بنيان محَبت بين احَباى این کشور نقش بسيار مهم و بسزائى داشته اند

اى کوچک         ا گروهه ى ب ا  ٨، ٤در اسپانيا دروت ر ١٦ ی ود   ي نف ه     رويو صحبت نم م رفت سه د ٥ه د   جل ر مادری
  .داشت

سون  پانيا مى باشد ذکر         Virginia Orbisonدر دفترچه خاطرات ویرجينيا اوربي اریخ امر در اس ه حاوى ت  ک
  "دروتى حال خوشى ندارد اَما بر خود مسَلط است و قلب همه را تسخير نموده است"شده که 

 در نامه ١٩٤٧سل به سال  از مهاجرین سوئيس، از نقطه مهاجرتى خود در براDoris Lohseدوریس لوهسه 
تن     اهمَيت دعا و مناجات،      بارههایت در صحبت  ات، با   با فَعاليتهاى تبليغى   ،عزیز من : "اى به دروتى نوشت    ا گف ب

يرینت و  تانهاى ش البي  داس ان مط ز بي ت وادى    ني اره هف ه درب ودي  ک ر نم اى    ذآ شک قلبه ين خ ارى زم ، آبي
ما حقيقتًا . ملکت و بيدار نمودن یک مَلت نميتوان قيمتى گذاشت       بر دیدار تو از این م     . شنوندگانت را آغاز کردى   

  .به این کمبود فورى و اضطرارى در زندگيمان واقف نبودیم

ایز    ا ن ار از جک و یونيک شورکليف            Lea Nysلي ين ب ه اسم امر را اَول ائى بلژیک ک ين به  Jack and اَول
Eunice Shurcliff     ود م نيده ب ائى ش اجر امریک ود    ئول تس دو مه ى ب اى دروت ته او. رتيب و اداره فَعاليته  نوش

  :است



ط    .  یک هفته را در براسل گذراند      ١٩٤٨دروتى بيکر در سال      تم و فق مي   درباره دروتى اَطالعات زیادى نداش
اَما فقط وقتى به براسل آمد است ت زیادى به امر مبارک نموده ا بسيار برازنده و خدم  است خانمى   که او دانستم  

  .تاثير گذار بود بسيار او. م يتاو را شناخ

ا    ود تماس            ٥٠از قبل سعى ما در این بود که ب ارک موافق ب اليم امر مب ا یکى از تع شان ب ه اهداف سه اى ک  مؤَس
ال      . م و جلسه اى تشکيل دهيم     یبگير يش آورد     یآمدن دروتى به شهر ما موقعَيتى بسيار ع ه پ ن منظور ب راى ای .  ب

سئ             ه من م ود ک ار ب ين ب ودم               براى اَول ن بزرگى ب ه ای سه اى ب شکيل جل ات ت ل   . ول ترتيب النى     Atlantaهت ه س  ک
ه           .  نفر داشت براى این منظور انتخاب شد        ٥٠٠بزرگ و زیبا با ظرفَيت       ه یکى از دوستان خوبم ک رار شد ک ق

 در  نفر٥٠٠ تا ٤٠٠بين . موسيقيدان معروفى بود با دو نفر دیگر جلسه را با موسيقى دلنواز و زیبا شروع کنند       
د     ه ملکه اى وارد شده است               . این اجتماع شرکت کردن ود ک ن ب د ای ى داخل سالن شد مانن ى دروت سيار  . وقت او ب

انم هاى   . جَذاب بود و به نظر ميرسيد که کنترل هر موقعَيتى را کامًال در دست دارد               طرز لباس پوشيدن او با خ
ًا ح        . بلژیکى بسيار متفاوت بود    انم واقع ود     قدرت و ظرفَيت این خ ز ب درت مسحور         . يرت انگي ى ق آن شب دروت

روز داد   ده اى از خود ب يم      . کنن ه سخنان او را جذب کن ود ک ان گوش ب امى وجودم ار و  . تم طرز صحبت، رفت
دعوین معَرفى           . قابل تقليد نبود  . حرکات او نوعى بود که بيانش بسيار مشکل است         ه م ى را ب د از اینکه دروت بع

شيده و صاف    . ى به همه خير مقدم گفت و بعد معنى اهللا ابهى را توضيح داد             نمودم، بلند شد و با اهللا ابه       سيار ک ب
  . از آن استفاده نکردیبا اینکه ميکرفن در اختيار او قرار داشت ول. ایستاده بود

ود                       د از مرگ صحبت نم دگى بع سانى و زن الم ان اره وحدت ع ا من      .دروتى آن شب درب اره گوي  گوشه اى    درب
ادى                  ام تعاليمديگر از  اهى زي اره اش فکر نکرده و آگ ه حال درب ا ب ه ت دى    از آن ر مبارک ک نداشتم کشف جدي

راى آن              .کرده بودم  يم و ب اده کن راى آن خود را آم د ب  دروتى ما را متوَجه ساخت که فقط یک حيات است که بای
ه مظهر امر اله                           م ک ط یک شانس داری ره   هر روز باید دعا و مناجات و تفَکر کنيم و همچنين فق ن ک ى را در ای

  .خاکى بشناسيم

شکيل شد               ٦ یا ٥حدود   ى ت ا      .  ماه بعد از دیدار دروتى چند محفل روحانى محَل راى م ادى ب ان زی ًا او ارمغ حقيقت
  .آورد

اى               ١٩٤٨خاطرات خود دروتى از سفر به براسل در          ه از فَعاليته ود ن ات نم  بيشتر درباره احَبائى است که مالق
  :نویسددروتى این طور مى . خودش

اء در     " بانه روزى احَب اى ش واک    براسل صحنه فَعاليته ل ب ود Hotel de Boeckهت سه     .  ب ر از یک جل ه غي ب
اء الهى                           شمار احَب ران صلح و دوستان بي بزرگ که در مرکز این شهر تشکيل شد این هتل صحنه مرکزى رهب

ود ک   . ب اى باری ى راهروه ر حَت زشب آخ ود ني ت ب و از جمعَي ر .  ممل سه ب ن جل شيش   ای ک ک َساس ی ه ح  نقط
ود     ود و در آخرین ردیف سالن                   . دومنيکن اصابت نم ه ب ن برانداخت ه از ت دارى وجدان خرق ه خاطر بي شان ب ای

يد     .مهاجرى که ماهها پيش کتابى به این کشيش داده بود او را شناخت            . نشسته بود  ه و پرس  چه   حاال : نزد او رفت
افتم   : "ى تمام جواب داد   فکر مى کنى؟ کشيش سر به زیر انداخته با سادگ          انى د  ."حقيقت را ی یگر حضرت    قهرم

  .بهاءاهللا را شناخته بود

ارتز    د هر دو در یک         John Robartsدر بروکسل دوروتى و جان رب ا همکار بودن ى آمریک ل مّل ه در محف  ک
تند    ءجلسه ن                          . عمومى برنامه داش ا ای ه التهاب حنجره شد و ب تال ب ارتز مب رانس، جان رب وضع   صبح روز کنف

دارى داد و گفت   . مطمئن بود که قادر به صحبت نيست     ى او را دل يد  :دوروت د    .  نگران نباش سه بيائي ه جل . شما ب
ع       .  من باشد و نميگذارم شما ناراحت شوید    ءهدهقرار است نظامت به ع     ن عارضه رف اید در آخرین لحظه ای ش

از  با درد گلو به جلسه ر  . ام  خود من یک بار این تجربه را داشته       . شود فتم و وقتى نوبت من رسيد ناگهان گلویم ب
نهم بر    . شما هم نگران نباشيد   . شد و توانستم بدون ناراحتى صحبت کنم       د، م ا کني ط دع ان فق رد،    ایت ا خواهم ک  دع

د و ساکت نشست             سه آم ه جل ر او                  . جان ربارتز ب د نگاهى ب اطق را معّرفى کن ى ميخواست ن هنگاميکه دوروت
تن  جان سر را به عالم    افکند و  ت مثبت تکان داد و هنگاميکه پشت ميز خطابه قرار گرفت به راحتى به سخن گف
ن مخمصه        درهانىپس از پایان جلسه، هنوز از این شفاى ناگ        . پرداخت را از ای حيرت بود و ميگفت دوروتى م

لقب  مهاجرت کردند و به Bechuanaland  به بچوانالندAudryچند سال بعد جان و همسرش آدرى         .نجات داد 
ىّ  ١٩٥٧در سال  .  مفتخر شدند Knights of Bahaullah فارسان حضرت بهاءاهللا امراهللا جان     حضرت ول

  .ربارتز را به مقام ایادى امراهللا منصوب فرمودند

  



ائى در سال                   ه کشورهاى اروپ ى از سفر ب ه خود، و          ١٩٤٨اّما خاطرات دوروت ه ب ود و ن اء ب ه احّب  معطوف ب
سل شب و ر "نوشت  ددر بروک شغول بودن ت م ه فّعالّي اء ب سه. وز احّب سات در ءجز یک جل ایر جل زرگ، س  ب
شدند        Boeckبِوک      هتل واداران صلح مجتمع مي ان حقيقت و ه شان و متحرّی  در ٠ گرفته ميشد و احّباء و دوستان

ت               . شب آخر سالن پذیرائى مملو از جمعّيت شده بود         ه یادداشت محّب ود ک شى نشسته ب زى   در صف آخر کشي  آمي
 بود اخيرًا به عّلت مسئله وجدانى لباس روحانّيت          Domincan  دومينيکن ءاین شخص که از فرقه    . برایم فرستاد 

ود ته ب ار گذاش ه   . را کن ا او ب ناخت و ب را ش ود وی ه او داده ب رى ب اب ام ل کت اه قب د م ه چن اجرین ک یکى از مه
حقيقت "داد    انداخت و با سادگى جواب     اى سر را پائين     صحبت پرداخت و پرسيد حاال نظر تو چيست؟ وى لحظه         

  ٣".را پيدا کردم

ه و      شد در این سفر، دوروتى بيش از پيش متوّجه فداکاریها و استقامت مهاجرینى            وده و       که ترک خان در   وطن نم
  مستقّر شدند، تبليغ امر حضرت بهاءاهللا برايکشورهاى جدید 

سيونهاى          جذبه روحانى داشتن، تحّمل مشکالت نم        و  مهاجرت یعنى شور   ودن، خوراک نامناسب خوردن، در پان
از قدرتى باالتر از قدرت  تاریک و اطاقهاى سرد زیستن، و براى ابالغ حقيقت در انتظار نفوس مشتاق بودن و

  . معناى مهاجرتاستبخشيدن، این جدید اطمينان و  ایقان هاانسانها به آن

ائم  مشاهده کرد که از ُاسلو تا ليزُبن جميع مهاجرین در نه           وئى مشّيت     ایت شایستگى و فداکارى به خدمت ق د گ ان
  .الهى این وظائف را برایشان مقّرر داشته بود

ود       اّما دوروتى شخصى زودباور و     وح نب اده ل ه              . س رد ک وان مالحظه ک ين گزارش ميت راى     اواز هم  ميدانست ب
د مردم اروپا در نو " : و مينویسداستتبليغ امر راهى طوالنى در پيش      مهاجرت و  ا   . ميدى زندگى ميکنن اغلب آنه

د   اّما بعضى از آنها در تکاپوى یافتن حقيقت . هراس بسر ميبرند و به هيچ چيز معتقد نيستند شّکاکند و در بيم و     ان
د      . ميآورند  و در جستجویش به همه جا رو       ده را ببينن د آین ا ميتوانن ط آنه . مقبلين جدید چشمان اروپا هستند زیرا فق

  ."هيچ است و ائى تفاوت بين همه چيزبراى آنها امر به

د از   ١٩٤٩در سال   سافرت یکسال بع ا م راى شرکت در کنگره    ، اروپ ى ب ين الملل  ء دوروت اال    ی ب ه گواتم غ ب  تبلي
ر    امراهللا   تلگراف واصله از حضرت ولىّ    . رفت ل روحانى           ءتوسعه "  مبني ب غ و تحکيم محاف ادين تبلي  در  " مي

را  ل ق ه و تحلي ورد تجزي ره م ن آنگ تر اي دافي مخصوص، گرف ا اه اله ب شه دوس د و نق ن . مطرح گردي در ای
رار داد               أثير ق ا در  . کنفرانس مجاهدات و مساعى احّباى آنتيل و آمریکاى مرکزى به شّدت دوروتى را تحت ت اّم

ىّ                   ،  او  نظر دگان از حضرت ول افتن درک نماین زایش ی ن کنگره، اف ه      موفقّيت درخشان ای شدن    امراهللا و برانگيخت
  .العاده آنان به هيکل مبارک بود اس محّبت فوقاحس

ىّ         ه حضرت ول ار دیگر اخالص خود را ب ى ب ه   دوروت ه ادوارد و  امراهللا در نام ود   اى ب رى ب  Edward andِم
Mary Bode ن زوج .  ابراز داشت ِورل    ،ای ل روحانى ِب ز  ی نخستين محف ا  Beverly Hills هيل  را در کاليفرني

 قاّره دنيا منجمله اروپا مهاجرت کرده و مّدت ُنه سال در شهر آمستردام سکونت             سپس به سه  . تشکيل داده بودند  
  :دوروتى در آن نامه نوشت. نمودند

ناپذیر هيکل مبارک دليل قاطع  محّبت، بصيرت و حکمت خلل!!  بودیامراهللا چه جامع و عال توقيع حضرت ولىّ      
ى آن د        آیا ممكن است    .  امر است  تحّقانّي ردار نفوس           کسى شاهد تجّل ار وک ار و رفت ن و آن و در آث دگى ای ر زن
انم در آخرین روزهاى             نتواند این حقيقت را درک کند؟ خوب به خاطر دارم در مرقومه             و باشد اى که روحّيه خ

تند       راياقامت مادرشان در نيویورک ب     ين نوش تادند چن ه          ": ایشان فرس دم ب ادر، معتق ل توضيحى       نحو م ر قاب  غي
نم همچون               ن وابسته به وجود حضرت ولىّ     رستگارى و نجات م    ارک احساس ميک امراهللا است و بدون هيکل مب

 جنگ و آز و تعّصب   ر بظلمتدر این اّیام آشفته که جميع قواى        ."کران شناورم   کاهى به روى اوقيانوس بى      َپر
دا را شکر      وت      متمرکز شده خ ه آرامش و حکمت و ثب ىّ حضرت ک دافمان       ول ه اه ا را ب د  امراهللا م دایت ميکن . ه

  .ایقمام و سهيم شادى شما در این دق احساس ميکنم که اکنون نزد شما نشسته

ه  پس از پایان کنگره گواتماال نامه. ناپذیر بود خلل افندى بارز و ایمان دوروتى به حضرت شوقى ورا  اى ب ور  ک  آلي
Cora Oliverت ل     . نوش ستين محف ضو نخ زى، ع اى مرک ال آمریک اجر فّع خص، مه ن ش اى   ای ى آمریک مّل

ارس حضرت                   مرکزى و آنتيل بود که بعدها با مهاجرت به هندوراس انگليس و فتح روحانى آن کشور به لقب ف
ه  . مفتخر شد Knight of Bahaullah بهاءاهللا  ى در نام ه او نوشت   دوروت از      : "اش ب ن حال اگر درى ب ا ای ب



اره ا اش ا اروپ ين ی اى الت ود و آمریک د و ش ّى اى کنن د ام حضرت ول ور کني ه از آن َدر عب د ک تور فرماین راهللا دس
  ."خواهد شد که این کار انجام گيرد  راهى بازمطمئناًً

ي امراهللا      در جهت اهداف   ١٩٥٠ در سال  ل     ، دومين نقشه هفت ساله حضرت ول دگى از محف ه نماني  دوروتى ب
ه ا و لجن ى آمریک ينءمّل ارات  ب ين  الق رانس ب ارمين کنف ا در چه هر   تبیالملل امریک وبى در ش اى جن ى آمریک ليغ

سالوادور     آمریکاى مرکزى یالملل کنفرانس بين  و درLima, Peru پرو  _ الیما رد    El Salvador در ِال . شرکت ک
ازم سن          يفرانک و مادر دوروتى براى دیدار لوئيز و ه         ا قطار ع الوادر   وبرت عازم پرتقال شدند و دوروتى ب س

  :اش نوشت  را در ترن براى خانوادهو این نامه. د شهر توّقف نمودشد و در طول راه براى تبليغ در چن

  ١٩٥٠شب عيد پاک 

ام  تا کنون موّفق شده .  گذشته و وارد آرکانزاس ميشویمWill Rogersسرزمين ویل راجرز  از عزیزانم، قطار"
ا مشکل             امرى برقرار کنم گو    ءمطالعه  کالس  هر شهر   در ود ت   اینکه تشکيل کالس در شهر اوکالهم ه زودى  . ر ب ب
ه سون   ب ا     Jacksonجک ه یوریک د ب ا اّول بای نم اّم ست ميک ه را پ ا نام يم و در آنج ل راک Eureka  ميرس  و ليت

Little Rockدلم ميخواست امشب شما ها را ميدیدم.  بروم.  

  ، یازدهم آپریل

ز   وس از اوزارک ا اتوب يانه      Ozarks ب ل آش ت مث شنگى اس اى ق ه ج ردیم چ ور ک ر ف  ء عب اب ب ه عق اى  راز تپ
رار  ه  ق ارل . گرفت دیر هتل    Charlie Smith    اسميت یچ اون م ا آنکه کاتوليک است و        یمع دم ب ا مان ه در آنج  ک

ود                    د ب ا خواه ائى اینج ين به ه    . فرزندانش را کاتوليک بار آورده ميخواهد تسجيل شود و نهم دا عالق همسرش ابت
شيد             ار ک د خود را کن ا بع ا . نشان داد اّم دد      او لياقت دا   تنه اء بپيون ه جمع احّب ه ب سه   ٤٥دیشب  . شت ک ر در جل  نف

  .بودند شرکت کرده

  Little Rock راک ليتل

ه        مى .  ميخوانم  اشتياق که برایم رسيده با       را اى  سه نامه      ه مشغول لول نم ک ل و    بي ه هستيد    کشى و تنظيم مب در  .اثاثي
م کاشته    Endiueدیوآن . عالم خيال مجّسم ميکنم که مشغول خوردن کاهوى باغچه شما هستم              د؟    ه د   ای وتيچى       الب

Wetchi )ا شماست) وبرتيخواهره شناسم  .االن ب د او را ب م ميخواه در دل د از .چق ر بع رار ظه روز ق ا  ام است ب
د     .است  ميگویند آدم شریفى    .آرکانزاس مالقات کنم    فرماندار سه     " بعد اضافه ميکن ود   ءدیشب جل ا     . خوبى ب عکاسها ب

  دوروتى.  برایم عکس بفرستيد". ره آمده بودنددستگاه ضبط صوت و غي

   Jung هتل یانگ  ، New Orleanنيواورلئان 

 مادر را که در جکسون       ءنامه. شاید تا مّدتى برایتان نامه ننویسم     .  پروازم ءباالخره به نيواورلئان رسيدم و آماده         
د    یهاى لوئيز خيل     از فّعالّيت  حتمًا. آنرا به ِادنا ترو ميفرستم    . دریافت کردم برایم بسيار جالب بود       خوشحال خواه

ر آن کارهاى      .  عمومى هم خواهد بود    ءجلسه.  مالقات کنم  اى  حيه تبليغ نا  ءشد قرار است با احّباء و لجنه       عالوه ب
م     ام ده د در شهر انج نبه هيجدهم   . کوچکى دارم که بای اى   ،روز سه ش ا هواپيم رواز    Pan Am ب ه مکزیک پ  ب

ه     . در اینجا گروههاى تزیيد معلومات، جلسات منّظم ندارند      . برایم دعا کنيد  . ميکنم ساتى ک د در جل راد مایلن اّما اف
اره                     د و ضمنًا مطالبى در ب شود شرکت کنن زار مي انى برگ ده شود      ءبه صورت ميهم ال .  امر خوان  خوب و    یاه

ى  . اند کار، اّما پرمایه محافظه ه زو    Elizabeth Cheney اليزابت چين ار است و ب از     سخت بيم ا ب ه آمریک دى ب
اّما دیگر نميتواند در    . شود    امریکا     بين القارات  ءمنشى لجنه   اگر حالش بهبود یافت ممکن است سال دیگر       . ميگردد

اورد      ين طاقت بي الينز یميل . ممالک آمریکاى الت ه پورتوریکو     Milly Collins ک ا ب ا هواپيم  Puerto     ب
Rico و هائيتى Haiti     ات نظ ر انتخاب ه ب ه ک د رفت د        . ارت کن الوادر بيای رانس سن س ه کنف د ب م بتوان اید ه چه  . ش

رد    آمریکاى مرکزى در بى.سفر اروپا او را فرسوده کرده. فداکارى است موجود نازنين و  سر ميب د  . تکليفى ب بای
يم       م           .کمر هّمت ببندیم و به خدمت قيام کن ا ه ا، ب ه در آنج دا را شکر ک يد خ دمان را از طرف من ببوس دو فرزن

  دوروتى.   تيدهس

االى چشمه   Crescent به هتل کرسنت   اینجادر  ه ب ده   Eurekaهاى   ک وده    .ام  است آم ابقًا بيمارستان ب غذایش   .س
روى                 . قيمت هم گران نيست     اطاقها راحت و    خوب، اهيگيرى ب ه م وانى ب ا آمدى ميت ه اینج  فرانک، اگر یکوقت ب

  ."هاى پرتقال است مثل هواى باالى تپه اى اینجاهو. کنند  ات آماده براى صبحانه ماهى صيد شده را و 



الوادور  San Salvadorحضور دوروتى در این دو کنفرانس در سان سالوادور ا  El Salvador ، ال س  و الیم
شکيل         یالملل   آخرین کنفرانسهاى بين   ،در پرو واجد اهمّيت بود زیرا این دو         آمریکاى مرکزى و جنوبى، قبل از ت

ا و          .  انتخاب محافل ملّيه امریکاى التين بودند      کانونشن تاریخى، جهت   ى آمریک دوروتى به نمایندگى از محفل مّل
اره      کبایست به احّباء کم     القارات امریکا مى     بين ءلجنه ا در ب سائل  ء کند ت د          ی م ه امکان داشت سال بع ل  ، ک  محاف

  . مشورت آامل انجامدهندمّلى آمریکاى التين با آن مواجه شوند

 که بعدًا به مناسبت مهاجرت به افریقا Julius Edwards  جامائيکا بنام جوليوس ادواردزءیندهدر این کنگره نما
اءاهللا    ارس حضرت به ب ف ه لق ور Knight of Bahaullah ب د ش ر ش ين حاضرین   و مفتخ انى در ب هيج

م است و           . برانگيخت ياه در آن شهر ک ژاد س داد ن ه تع ه شد ک ود متوّج ى در خي  وى که سياه پوست ب ان راه  وقت اب
  .به او لبخند ميزنند  ایستند و ميرود مردم از دیدن رنگ سياه او به شگفت آمده مى

سه در ود  ءجل اد ب ائى زی دعوین به داد م ره، تع ه کنگ فير   .  افتتاحي ه س دعوین ک ى از م ره یک اح کنگ س از افتت پ
ود،      وحّدت و تءسالوادر در یکى از کشورها بود و اخيرًا از نظر دیانت بهائى در باره    ع شده ب ژادى مّطل وافق ن

انش ى به عّلت تعّصب نژاد دیگر،که در چند کشور     جا برخاست و اظهار نمود      از رار  ، مردم ورد آزار ق ه    م گرفت
دى               بود و در   ا تأکي پایان سخنانش گفت قصد دارد در کتابى با کاغذ سياه و جوهر سفيد تجربّيات خود را بنویسد ت

ه   ساسى ک ژاد، اح ق ن ه تواف شتر ب د بي ده است، بنمای ه ش رًا در وجودش برانگيخت يس . اخي خنان او پل پس از س
رد و مسخره                    و پرخاش   است اى از ميان جمع برخ       نشسته  باز د او را محکوم ک ه شّدت عقای ان ب د و      کن ز نامي آمي

ن مطالب  چشم      ان ای سلمًا از بي ه م ار داشت ک ال   اظه يا   .  داردیداشت م ا س ن احوال جوليوس ادوارد تنه ه در ای
جناب ناظم اجازه دهيد آقاى     " :ناگهان دوروتى بيکر گفت   . پوست حاضر در آن جمع ساکت نشسته و گوش ميداد         

فير گفت                  "ادوار صحبت کنند   ه س د       " :جوليوس از جا برخاست و پشت ميز خطابه رفت و خطاب ب نهم مانن ا، م آق
ته ژادى داش ات تلخى از تعّصب ن ما تجربّي ه س" ام ش تهایش را ب اه دس م آنگ ا صداى محک رد و ب وى او دراز ک

ا ق    سفير از جا پرید و    " اّما توانستم بر آنها غلبه کنم       " :گفت ه ب ّسم جوليوس را در آغوش گرفت     ءياف اختالفى  .  متب
ه یافت                    ن حالت در سراسر کنگره ادام اد شد و ای ه اّتح دیل ب ود تب د   . که ابتدا در جلسه ایجاد شده ب د روز بع چن

  .خى که نشانه تقدیرش از رفتار سياستمدارانه دوروتى بود، براى او فرستادسفير مزبور دسته گل سر

أت       یك Alfred Osborneاوسبورن  آلفرد ه عضویت هي د ب الها بع ود و س  مرّبى بود و در پاناما به امر اقبال نم
  :نویسد  سفرهاى دوروتى در آمریکاى التين چنين مىءدر بارهاو.   اى منصوب شد مشاورین قارّه

را    وتى مرا به شّدت تحت تأثير قرار داد       دور يده و                زی ه از آسایش و راحتى خود چشم پوش دم کسى است ک ميدی
راى  ی اصيلءمعلوم بود از خانواده. دست آمده است  به این نقاط دور   بليغبراى ت   است و زندگى مرّفهى دارد اّما ب

ران قيمت نميرفت              مردم در تماس باشد و با آنها معاشرت کند و تبلي           ءآنکه با توده   اى گ ه هتله د، ب و . غ امر نمای
د    .  در پانسيونها یا هتلهاى درجه سّوم اقامت ميکرد Louis Caswell کسول معموًال با لوئيز د کالس تزیي در چن

ا شدم       معلومات که لوئيز ترتيب داده بود و دوروتى تدریس ميکرد، شرکت نمودم و شاهد از خود                  . گذشتگى آنه
ستند در هر              ء از طبقه  لوئيز و دوروتى که    انى ميتوان ت و مهرب دگى ک       ممتاز بودند، به کمال محّب د محيطى زن . نن

د                   تفاده نمای ام عمومى اس ستى از حم ن دو        . در اطاق آنها در پانسيون، حمام نبود و ميبای ن حال هرگز از ای ا ای ب
  .ير آن محيط باشد، نيافتمانزجار و یا تحق اى از مهاجر عزیز که به تبليغ مشغول بودند، رفتارى که نشانه

ن     " :مادرش نوشت    ى به فرانک و   ا در نامه . گریستن  پانسيون را مى    منظرى دیگر زندگى در     اّما دوروتى از   در ای
راى                 . پانسيون کوچک سه وعده غذا ميدهند      ه ب اطاقها حمام ندارند اّما در مجاورت اطاقم سالن کوچکى است ک
ا بگردم                   مالقات با اعضاء لجنه از آن استفاده         ال ج سه، دنب زارى جل راى برگ ه ب دارد ک . ميکنم و دیگر لزومى ن

کنون حالم خوب بوده فقط یک روز در کشور ِپرو دچار دل درد شدم که در اینجا                   تا. اطاق ساده اّما تميزى است    
  ."در فکر شماها هستم که حالتان چطور است. ميگویند" دل درد توریستى"به آن 

ه                   . کرددوروتى بسادگى زندگى مي    ز و جاذب ت آمي ار محّب د، رفت ه بای وان آنطور ک  وجودش را    ءبه دشوارى ميت
  .توصيف نمود

رده  ١٩٤٤دوروتي به طور آامل فعالّيت هاي زياد لجنه بين القاّرات آمريكا را آه خود از سال      در آن خدمت آ
ين     ر يكتاگوهامة البهاء روحيه خانم در آتاب      . بود به اطالع حضرت ولي امراهللا مي رساند        ه اول سد آ  مي نوي

ود    ١٩٣٧نقشه هفت ساله آه در سال      ه مخصوص ب شه از    .  آغاز گرديد داراي سه وظيف ه از نق آخرين مرحل
انوني و     ين، آ اي الت اي آمريك شور ه ك و آ دام از ممال ر آ ه در ه ود آ ده ب رح ش ن ط راي اي دا و اصوًال ب ابت

  .فراهم آيدپايگاهي براي ورود افراد در ظل امر حضرت بهاءاهللا 



ين                               ه ب واره مشوق و محرك فعاليت هاي مختلف لجن وب امراهللا هم ي محب اشواق و عنايات قلبي حضرت ول
  .القارات آمريكا بود

  ١٩٥١ فوریه ١٨اسرائيل _ حيفا

   و التينیخانم دروتى بيکر ناظم کمسيون بين الممالک امریکاى شمال

  خواهر عزیز بهائى

  .أمور شده ام که دریافت نامه هاى شما را به تواریخ ذیل اَطالع دهم عزیز امراهللا میاز طرف حضرت ول

ر              ،سَوم و سى ام ژانویه، چهارم، هشتم و دهم جون، اَول آگوست              پتامبر و بيست و هشتم اکتب  بيست و هشتم س
  .د بدست مبارکشان رسيده استی ضميمه نامه ها نموده بودموارد دیگري  نيز آه و ها عکس،همچنين. ١٩٥٠

ش وده    ای ر ب ر ثم سيار مثم ته ب ال گذش ال آن در س ما و اعضاى فَع سيون ش دامات کم ه اق د ک ى کنن ان احساس م
ين، . پيموده است   ومسير قابل توجهي را در جهت تشكيل دو محفل ملي جديد درماه آپريل آينده              ت   همچن  موفقَي

  . استی توَجه و باعث خوشحالشايان کنگره مورد نظر نيز  دودر

شرفت امر و          یحساس مى کنند که کمسيون همکارى بين الممالک امریکاى شمال          همچنين ایشان ا   ين در پي  و الت
ائى نقش       یپيگيرى اهداف دَومين نقشه هفت ساله و انعکاس عظمت امر در جامعه بهائى امریکاى شمال                 ه تنه  ب

اءا           قدرچه   .تاریخى مهَمى ایفا نموده است     هللا در محافظت     شگفت انگيز است که ناظر تأیيدات روح حضرت به
ودات           ارک را در مجه ال مب ه جم و معاونت یاران در انجام این پروژه عظيم بوده و به چشم خود برکات عظيم

 امراهللا شخصًا از  یحضرت ول .یاران که عليرغم مشکالت و غم و اندوه فراوان به پيش رفته اند مشاهده نمائيم      
  .سایرین است بسيار مسرور و مفتخرند براى نمونه والگوييمجهودات عظيمه کميسيون شما که 

يد                          ئن باش ه امر الهى مطم صانه شما ب ام  . از دعاى صميمانه و اظهار امتنان و شکرانه ایشان از خدمات مخل پي
ا                              ی ول  آوتاه وبى ب ائى در امریکاى جن ارمين کنگره به ورد چه ه در م ه اشخاصى ک ز امراهللا را خطاب ب  عزی

   رباني-ر       .تمَنا دارم که این پيام را به افراد مورد نظر برسانيد. مایمایشان مکاتبه نموده اند ضميمه مى ن

د        یحضرت ول  ودات مصرانه، صميمى و        :  امراهللا با خَط خود اضافه نمودن ا مجه ادر و توان د ق شاء اهللا خداون ان
راى   شایسته شما را برکت عظيم بخشد و توسعه مداوم خدمات بيشمار شما را در تحصيل فتوحات عظيم ت                   رى ب

  شوقى_ برادر حقيقى و سپاسگزار شما                     )مضمون.(امر مبارک و مؤَسسات آن مساعدت نماید

 به پانزده کشور آمریکاى مرکزى و جنوبى سفر کرد، با احّباء مالقات نمود و              ١٩٥٢تا    ١٩٤٣ از سال    دوروتي
ى   آن زمان عضو رکه د Artemus Lambلمب  آرتموس. الهى پرداخت به ابالغ امر ل مّل مرکزى و    آمریکاى  محف
  :اى بود مينویسد هيأت مشاورین قاّره سپس عضو

ا اینکه در هر          عين حال اسرارآميز       شدید و در    آمریکاى مرکزى بسيار    تأثير وجود دوروتى در      را ب سفر   است زی
ستگى       بيش از چند روز در اینجا توّقف نميکرد با این حال همگى او را بينهایت دوست مي                   تند و احساس واب داش

  ٤.نسبت به مادر خود دارندنظير احساسى که فرزندان . به او ميکردند

ى روحانى     ١٩٥١در سال    ان   محفل مَل ران تقاضاى گزارش       بهائي ه             ي ای ى بيکر ب ه هاى دروت  از اسفار و تجرب
  :دروتى اینطور جواب داد. عوان یک بهائى نمودند

ه حال      ١٩٣٧ ز سال  امریکا ا  ایاالت مَتحده ملي  عضو محفل روحانى     ا ب ا    ١٩٤٥از سال    .  ت وان     ١٩٤٩ ت ه عن  ب
  .رئيس نایب به عنوان در حال حاضررئيس محفل و

  : این کميسيون هاى مَلى  و رئيسبه طور مداوم ناظم

   توسعه محافل مليکميسيون

  مدرسه بهائى لوهلنملي کميسيون 



  تعليم و تربيت اطفالملي کميسيون 

  رادیوملي کميسيون 

  ي وحدت نژاد مليميسيونک

  دائره ناظمين کالج ها

   و التينیکميسيون بين الممالک امریکاى شمال

  .نماینده محفل روحانى مَلى در اَولين کانونشن تاریخى کانادا و امریکاى مرکزى

ين، یک        هشت   نج کنگره امریکاى                      سفر  سفر تبليغى به امریکاى الت ادا، شرکت در پ ه کان ا، دو سفر ب ه اروپ  ب
  .انگلستانیك آنگره ين و الت

  :از این کشورها و استان ها نيز دیدار به عمل آمده است

  :امریکاى الیتن

و  اال _ مکزیک دوراس _ گواتم سالوادور _ مان ستاریکا _ ال ا _ ک ا _ پانام ا _ کوب و _ جامائيک _ پورتوریک
  .نيوبرانزویک_ کوبک  _ اونتاریو_ کانادا _ پاراگوى و برزیل _ آرژانتين _ پرو _ کلمبيا _ ونزوئال 

  :اروپا

ایتاليا _ سوئيس  _ فرانسه  _ لوکزامبورگ  _ بلژیک  _ هلند  _ دانمارک  _ سوئد  _ نروژ  _ اسکاتلند  _ انگلستان  
  .اسپانيا و پرتغال_ 

  :آالج ها و دانشگاه ها

ه بحث و گفت   و دانشگاه  در صد و چهل کالج  درباره امر بهائي   ارائه نطق  اره امر    که بيشتر آنها منجر ب گو درب
شَکل و سازمان        . دیگر ميشد  ناطقيندر کالسهاى مختلف ميشد یا اینکه منجر به دعوت از            ين کوشش مت  این اَول

سيون هدایت تحت این برنامه. و دانشگاه هابودداده شده براى تبليغ امر در سطح کالج ها        فانه    ي کمي ه متأَس ود ک  ب
  . کميسيون منحل شدآندر اثر بروز جنگ 

 شهر   که مرا با خود به    " مادر بيچر " از طریق ایمان و نيکوکارى مادربزرگم        اولين بار حضرت بهاءاهللا   عنایت  
  .برد به من عطا شد   مقّدس زیارت عبدالبهاءنيویورك براي

 او را مشفقانهمحَبت تمامي  خود نشسته و  موال و محبوب  چه مبارک است به خاطر آوردن بَچه اى که پيش پاى            
ا     . در آن ساعت بيم و هراس مبَدل به عشق و عالقه شدید به تمام مردم دنيا شد      . دریافت نمود  ن تنه ر از ای ه غي ب

اءاهللا        ود و آن اینکه حضرت به ز دیگر مطرح ب ه  ،یک چي وده و شوکت و سلط    یگان َزة ب  او نت منجى رب الع
دون آن ب             ،این اصل ثابت  . محيط بر همگان است    ه ب دگى اى شد ک اء زن ه و نقطه اَتک اتوان    پای سيار ضعيف و ن

  .بود

  دروتى بيکر_  امر یوفادار در خدمت ول



  نوزدهمفصل 
  

ل   تحصيل   بيکر بعد از یکسال بيلميکردند،  در اوقاتيکه دوروتى و لوئيز به نقاط مختلف دنيا سفر        شگاه ی در دان
ا   پس از سه سال و نيم خدمت در ارتش، به عنوان آشپز طى جنگ دّوم ج     . به ارتش فراخوانده شد    ه الیم انى ب   ه
رد       ءمراجعت نمود تا حرفه    يش گي ى آرزو     .  پدر را در پ د فرانک و دوروت ائى       من ر به ا دخت سرشان ب ه پ د ک  بودن

د         ءازدواج کند اّما در آن زمان جامعه       دگى ميکردن م زن اء دور از ه ود و احّب دوروتى نگران از   .  امر کوچک ب
ا               دخترهاى بهائى را نخواه      اینکه پسرش امکان آشنائى با     ه آنه ه نزدیک ب ى را ک ن جهت دختران د داشت، از ای

رى  .  شدن با ویليام، در آخر هفته به منزلشان دعوت ميکردازندگى ميکردند به منظور آشن     در این احوال با دخت
نا شد   Annamarie Mattoonزیبا و مليح به نام آناِمرى ميتون ه ویلمت       .  آش نائى، هنگاميکه ب ن آش پس از ای

رد و             مشرقرفته بود، در     ا ک راى ازدواج پسرش دع رار دارد رفت و ب ا ق االذکار، به مکانى که سنگ زاویه بن
رد       ام گي ا         . از خداوند رجا نمود آنچه مشّيت اوست، انج ه آن ا ب ام دع ه هنگ ود ک راف نم دها اعت ا بع رى فکر    اّم ِم

پتامبر سال   ٢٣بارى دعایش مستجاب شد و در       . ميکرده است  ا ١٩٤٧ س رى و    آن ل ِم ه خواهر     بي بيکر در خان
  .ِمرى که در ویلمت بود، ازدواج نمودند آنا

و       ابقًا در کالسهاى دوروتى در مدرسه        Ottoفلورانس خواهر آناِمرى و شوهرش ات وهلن شرکت    ءس ستانه ل  تاب
ود            ه ب ه    . کرده بودند و هفت سال قبل، ازدواج آنها صورت گرفت ا    پس از ازدواجشان، دوروتى در نام ه آنه اى ب

 مرا از اینکه به یک زوج بهائى آنهم به شما عزیزانم نامه یتوانيد خوشحال فلورانس و اتوى عزیز، نمى "نوشت  
ه   . اّیامى که در لوهلن بودیم فرصتى شد که شما را بشناسم و گرامى دارم             .  درک کنيد  ينویسم،م سلمًا خان  شما   ءم

د زناشوئى همچون          . کانون درخشانى خواهد شد    نم هزاران پيون رد     دعا ميک در نظرم  .  ازدواج شما صورت گي
  ." ازدواجهاى آینده در عصر جدید هستيدءشما مدل و نمونه

رى و      اکنون با ازدواج آنا    ل ِم ر رابطه      بي تانه  ء، عالوه ب ه     دوس ا    اى ک ورانس و همسرش ، رابطه         دوروتي ب  ء فل
د      ى    .خانوادگى نيز به وجود آم ه او              دوروت در اورا دوست دارد و ب ه چق سته است      از پسرش واينك ا  اب  واب   آنه

  .ميتوان در زندگى به او اعتماد نمود اى محکم است و  اطمينان داد که ویليام چون صخره و به ایشانصحبت آرد

را     نانوائى در شهر ميناپوليس    به مدرسه  بيلپس از ازدواج،     يم         رفت وآن ّدت چهارسال و ن انيد و م ان رس ه پای  ب
ل  لها اوقات گرانبهائى براى دوروتى و فرانک بود زیرا    آن سا  . پدرش به کار مشغول شد     ءدر مغازه   ادارهدر بي

ومت         امور مغازه به پدرش کمک ميکرد و در خانه         د کيل ط چن ا  راى که فق ا          ب ادرش فاصله داشت، ب در و م ه پ خان
دگى ميکرد و دوروتى خوشحال               همسرش زندگى مينمود و    ود  مادر دوروتى هنوز با آنها زن اینکه در وقت        از  ب

  .عت از سفر، به محيطى سرشار از مهر و محّبت خانوادگى باز ميگرددمراج

ود     بيل، با توّلد نخستين فرزند ١٩٤٩پنجم مارچ   ه   دراو.  و آناِمرى، شادى و سرور دوروتى کامل شده ب اى  نام
ورا  ه ک ور  ب ين نوشت Cora Oliver آلي ده : " چن ادربزرگ ش ه اسمش را   . ام من م وئى ک ازنين کوچول پسرک ن

رده    گذاشتهFrank Mattoon Bakerک ماتون بيکرفران ا ک ه       اند، خودش را در قلب همه ج انطور ک است هم
ام            نميدانى چه شيرین و دوست       . حاکم مطلق این دو خانواده است        کنى  ميتوانى تصّور  ه نظرم تم داشتنى است ب

ا        .صفات خوب دو پدر بزرگش را به ارث برده         ل و آن رى از     طبيعى است که بي  و غرور در     ی شّدت خوشحال    ِم
  ."گنجند ىپوست خود نم

ه  ١٩٤٧بعد از آنکه بيل و آنا مرى در دسامبر          . پرستيد  بزرگش را مى    فرانک کوچولو مادر    ازدواج کردند بيل ب
ایو        . کار خود در نانوائى پلزول پدرش ادامه داد    ا، اوه ا در مزرعه اى در نزدیکى الیم ه رشد آنه خانواده رو ب

ر   ،دروتى" :آنا مرى به خاطر مى آورد که . فرانک و دروتى بود زندگى مى کردند  که متعَلق به    مادر بزرگى پ
ود ان ب ور و هيج ه اصرار داشت وش اهى او  آ داز  گ ت کن ه مواظب ا او را خيل. بَچ ه ه تند و یبَچ  دوست داش

شتر از           ،فرانک کوچک  ادربزرگ عزیزش را بي د و مریض م            ٢ دورى م ل کن اه نميتوانست تحَم شد  م جالب   .ي
اجرت                           بدانيداست     ون در مه م اکن ا ه د و ی اجرت رفتن ه مه ه ب ى بيکر هم وه هاى دروت دان و ن امى فرزن  که تم
  ".هستند

وه  از   هنوز .گشت و به دیدن پسرش ميرفت       مى  هر وقت دوروتى از سفر باز      ا خوشحال   ماشين پياده نشده، ن  یاش ب
ى  تقبالش م ه اس د ب ود  ،آم ادى خ صيد و ش دنرا از  دور او ميرق داد   آم شان مي ق ن ن طری ه ای ى از  . او ب دوروت

ادر ت   م ا ميرف دار آنه ه دی ات ب ب اوق رد و اغل ّذت ميب ودن ل زرگ ب ن. ب رش ِاِل ورانس و دخت ه ،فل ستانها ب  تاب
  .روزهاي خوشي را در آنجا سپري مي آردندو مزرعه خانواده بيكر مي رفتند 



ویز   تحصيل عازمء براى ادامهبيل ،١٩٥٢اّما در سال  ا در رشته   Illinois   ایلن واد   ءشده در آنج وژى م  تکنول
سانس گرفت و سپس در سال               وق لي را       ء در رشته ١٩٦٠غذائى ليسانس و ف ه اخذ درجه دکت  بيوشيمى موفق ب

ود        ، آنا مارى خوب به یاد مى آورد که بيل در ميان تمام این اَتفاقات              .گردید ظ نم ى در   .  فَعاليتهاى خود را حف حَت
ود      زمانى که  رى خود ب ام کردن درجه دکت ود      .  مشغول تم ان ب ه و مهرب سيار متوَج در و شوهرى ب يس . او پ  رئ

  . را اداره مى کرديمحفل روحانى شامپاین در مينونر بود و هفته اى دو بيت تبليغ

ود،              آنا   و بيل یکروز که    ،در ایلنوى  ستاده ب از ِمرى به خشک شوئى رفته بودند مردى که پشت پيشخوان مغازه ای
ى ا دوروت ا ب ه آی يد ک ام بيکر، پرس ا ن ا ب اس آنه دن برچسب لب د و  دی سبتى دارن ل چون  بيکر ن ه بي جواب داد ک

سه      گفت پنج   العاده خوشحال شد و     دوروتى مادر اوست، مرد فوق     ى نطق     ءسال پيش در یک جل ه دوروت ائى ک  به
ا او گفتگو         ميکرد او را دیده و پس از       ود     جلسه هم مّدتى ب رده ب سه خاطره        و   ک ان یک جل اى فراموش ناشدنى       هم

  .گذاشته بود  بس گرامى و عزیز از دوروتى برایش باقى و

سر ىخواندهپ ر  ، دروت انراد بيک ال Conrad Baker ک شکده ١٩٣٤ در س ارغ    بِ ط از دان ل ف شگاه ی دان
د  صيل ش والى . التح ر    ١٩٣٥در ج ارجرى ویل انم م ا خ ا Marjorie Wheeler ب ورت کانتيک ت  در بریجپ

Bridgeport Connecticutورد در     دکانرا.  ازدواج نمود رى ف  بيکر دوران انترنى خود را در بيمارستان هن
انراد د او دوایت ک ين فرزن د و اَول امبر Dewight Conrad Bakerيکر  بدیترویت گذران  در ١٩٣٧ در دس

مکان کردند و در همانجا دخترشان در  اوهایو نقل    در   الیما  شهر   آنها به    ،یکسال بعد  .همين بيمارستان بدنيا آمد   
ارجورى ان    ١٩٣٩سال   ام م ه ن د شد   Marjorie Ann ب ا اقامت       .  متوَل انراد بيکر دو سال در الیم انواده ک خ

ادر      . نمودند و او به عنوان متخَصص اطفال در آنجا به کار پرداخت     وز اصطالحًا م ى هن درنتيجه با آنکه دروت
ه        د بدست آورد تا آنکه کانرا     ده زیادى با دو فرزند کانرا      تمرین و تجرب   یبزرگ نشده بود ول    ه ب  تصميم گرفت ک

  . به خدمت پردازدCincinati مقيم در رشته بيهوشى در بيمارستان عمومى سينسيناتى پزشکعنوان 

دمت        ه خ ان ب ک و آلم سه، بلژی ستان، فران ش پيوست و در انگل ه ارت د او ب روع ش انى ش گ جه ه جن ى ک وقت
زرگش،       پسر،ز اتمام جنگبعد ا . پرداخت ادر ب در و م ا پ کانراد، دویت بيکر به خاطر مى آورد اوقاتى را که ب

  .دروتى و فرانک گذراند

ا                 ١٩٤٧حدود سال   " ز آنج ادربزرگ ني ودیم و م رین ایکر نم ه گ  من و خواهرم  به همراه پدر و مادرم سفرى ب
ه در کل              . بود ود ک ى ب ن            او بسيار مشغول جلسات محفل روحانى مَل شد و ای شکيل مي رین ایکر ت ه راجرز در گ ب

يم            فقط١٩٤٨سال  در  . کلبه براى من معناى خاَصى داشت      رین ایکر رفت ه گ در ب وان     .  من و پ ه در ای اد دارم ک ی
  . بازى مى کردیم جائى که تا امروز نيز بَچه ها در آن بازى مى کنندSarah Farmerبزرگ سالن سارا فارمر

زرگ           وقتى که براى   ١٩٥٠در سال    ادر ب يم م ا رفت ه مهندسى                 م دیدار به الیم ى ب ه عجيب ه من عالق ه شد ک  متوَج
و دارم رج   . رادی و و ب ستگاه رادی ه از ای ت گرفت ک ن وق راى م ا ب وئى الیم ستگاه رادی اد از ای ا زحمت زی او ب

د      . فرستنده آن دیدن کنم و بعد خودش مرا با ماشين به آنجا برد             ام بع ه تم د ک از ظهر را من   مسئوالن اجازه دادن
نم       يدر آنجا بگذرانم و سؤاالتى از مهندسين  ا بک تنده ه ار فرس اره چگونگى ک د درب ر   .  که کار مى کردن عالوه ب

شریه الکترونيکى         ، پدر و مادر بزرگ    ،این ود        - آبونمان یک ن ه الکترونيکى ب ين مجَل راى من اَول ه ب ه  -ک  را ب
  ." من شدیمن را در راهى انداخت که بعدها شغل اصلآبونه شدن این نشریه . عنوان هدیه خریدارى نمودند

ار   دهام        ١٩٤٦در به ادبود وین ه بيمارستان جامع ی انراد بيکر ب  Windham Community Memorial ک
Hospital   در شهر ویليامتيک کانتيکات Williamtic, Connecticut      ائى ساکن ين به انراد اَول  پيوست و ک
  .این ناحيه بود

 Newاپيدمى شدید ذات الریه در ناحيه نيو انگلند  بعد از بازگشت از سفر گرین ایکر یک ١٩٤٨در پائيز سال 
England    ا متخَصص بيهوشى بيمارستان انرا ، شيوع پيدا کرد و به عنوان تنه ار ساعته    د ک  On بيست و چه

Call      د او دویت و آن       .  بود و کارش تمامى نداشت ن ب              ،دو فرزن ه ای ه ب د ک سانى بودن ه ک ار     از جمل ارى گرفت يم
ارى   . شدند د     کانراد موَفق شد که آنها را با پنى سيلين که داروئى تقریبًا جدید براى درمان این بيم ود معالجه کن ب
 بيمارستان داروى پنى سيلين را کم آورد        ،يمارى بعد خودش سخت مریض شد و به خاطر شيوع شدید این ب            یول

وامبر  ١٣و کانراد بيکر در    ه سن سى و    ١٩٤٨ ن الگى درگذشت    ب ه س راي     .ن  درگذشت او ضايعه اي عظيم ب
  .خانواده جوان او محسوب مي شد



الهاى دور گذشته                    ى س ه دروت د فرانک بيکر ک ا را   حال دیگر هر دو فرزن بانه روزى     مهمان در آن    ، آنه ه ش خان
ا کن            .  صعود کرده بودند    به جهان دیگر   مالقات کرده بود   ه آن سوى دریاه ه  فرانک تصميم گرفت سفرى ب د و ب

  : نوشتCora Oliverدروتى به کورا آليور. مالقات دخترش لوئيز برود

دارم                فرانک و  ال سفر ن راى مشرق       مادرم ميخواهند به پرتقال بروند اما من خي ایم را ب ار   و ميخواهم پوله االذک
داز نمپس ان شه . ک شن نق راى کانون شيده ب سيارى ک اى ب ه ه واهم در برنام شر ام و ميخ اختمان م ار و  قام س االذک
ود        . آنرا نيز بگنجانم   نيازهاي د ب د از آن    . ماه آپریل ماه سختى خواه شود   ، بع انتر مي دگى آس سائل دشوارى   .  زن م

ه مي ترین فرصتى است که    در پيش است و کانونش بهترین و طبيعى        ود       توان ب ه و رسيدگى نم سائل توّج ن م . ای
ستى          . ابلمان نمودار است   االذکار چون کوهى در مق       ساختمان مشرق  ،یاز نظر مال   ر مخارج عادى، بای عالوه ب

ده  ال آین أمين شود٨٥٠در دو س ارج آن ت زار دالر مخ ي.  ه ه ب ست ک ّى جهت ني ن  حضرت ول أمين ای راهللا ت ام
  .از یک نظر کمى شبيه آن است. اند عمل شهداء فرموده  مخارج را تشبيه به

اى              . رفتند  به پرتقال  ١٩٥٠در سال   ) دوروتى  مادر(فرانک و لوئال   ام بن راى اتم  با آنکه دوروتى درآمد خود را ب
ستان سال             مشرق ال رفت              ١٩٥١االذکار منظور داشته بود، ناچار در تاب ه پرتق وئيز ب ل از وضع حمل ل در .  قب

رد،           کشتى که  ءدوروتى در عرشه  . آمریکا نيز آنامرى انتظار فرزند دّوم را داشت        او را از آمریکا به پرتقال ميب
دون ترس    ز"کتاب   ه        " ایمان ب ه ميکرد و در نام ه فرانک نوشت       را مطالع ه   "اى ب ا هم ن روزه زد   ءای  حواسم ن

  ."آنامرى است

ه   وئيزهنگاميکه ل  ه حاوى          براى وضع حمل به بيمارستان آلمانها در ليزبن رفت يد ک ا تلگرافى رس ود، از آمریک ب
تاد   دوروتى فورًا تلگر.و آنامرى بودبيل خبر توّلد دّومين فرزند      ي خود را و خوشحال اف تبریکى برایشان فرس

ه            اضا و تق   ابراز نمود  از اينکه نوزاد دختر است و ميتواند لباسهاى زيبا به او بپوشاند            وزاد را ب ام ن ه ن رد ک  ک
  .او اّطالع دهند

ا      دختر ءدو نوه  زبن      ٣٥ یکى در الیم انواده   در     و دیگرى در لي د شدند     ءخ ان ل     . بيکر متّول دى پس از زایم  ،وئيزچن
ر تأّسف    ا خب وئى گرگورى     دوروتى به آمریکا بازگشت و در آنج ز صعود ل وب را  Louis Gregory انگي محب

ىّ         ه حضرت ول دل       شنيد و او نيز مانند سایر ستایندگان شخصى ک ز، و شریف و پاک وب، عزی امراهللا او را محب
اتم نشست         ه م د، ب ارک در     ١.ناميده بودن ام ش            هيکل مب ه مق ادى  تلگرافى او را ب ادى      امخ ای ه نخستين ای امراهللا ک

 یادبود او در ویلمت که نظامتش را دوروتى به عهده داشت چند تن از               ءجلسه  در. مفتخر فرمودند    سياه بودند   نژاد
اطقين ایان او را ،ن دمات ش ه خ رب ارك  ام مردند  مب ه  .برش ت ک ار داش ود اظه خنان خ من س ى ض و دوروت
 ه هايمّلى آمریکا انتخاب شده و در پروژ چهارده بار به عضوّیت محفل ١٩٤٦ تا ١٩٢٢ از سال    گرگورى  لوئى

ود      ها و ائتالف بين    کالج  تبليغى در  رده ب سيار ک ا فّعاليت ب سه    . نژاده دگان در آن جل ادبود،  ءاز نظر شرکت کنن  ی
  . عمرى خدمت و فداکارى او بودءارتقاء گرگورى به مقام ایادى امر، امرى طبيعى و نتيجه

ا    لوئى گرگورى پس از صعودشان به این افتخار        احباي ممتاز غربي نيز مانند     ديگر بعضي از  نائل شده بودند اّم
ه شمار نمي     .فائز نشده بوداین مقام به  طى حيات خود،      هنوز هيچکس در   دوروتي خودش را مهم و برجسته ب

ه ١٩٥١آپریل سال  در .او خالصانه ديگران را از لحاظ ارزش و توانايي بر خود ترجيح مي داد . آورد اى  در نام
                                                 

.  به پرو مهاجرت کردند١٩٦٨بيل و آنا مرى بيکر و پسر نه سالشان رابرت و دخترشان کریستال در سال  ٣٥
آنا مرى خود را به . نقل مکان نمودندCochabamba, Boliviaکوچا پامبا در بوليویا   به ١٩٧٤در سال 

محل زندگى جدید خود در امریکاى جنوبى به خوبى وفق داد و زندگى شاد و راحتى براى خانواده اش به 
 .وجود آورد و به عنوان معَلم مشغول به کار شد و عضوى فَعال در جامعه شناخته شد

 هنوز او را با عشق و عالقه به خاطر مى ی در محَل مهاجرتى صعود نمود ول١٩٩٥ مى ١٣آنا مرى در 
بيل بيکر به عنوان عضو محافل روحانى مَلى پرو و بلویا به خدمت پرداخت و بعدها به سمت هيئت . آورند

 مؤَسسه فداکارانه این.  بودمبااو بنيان گذار مؤَسسه دروتى بيکر در محَلى خارج از کوچابا. معاونت انتخاب شد
 که جامعه اى فقير و ساکن مناطق بسيار بلند در کوههاى آندیس Alto Planoبه توسعه و ترَقى در آلتو پالنو

Andis Mountain مى باشد پرداخت و بيشتر تأکيد در تهَيه تکنولوژى مناسب و تعليم و تربيت اشخاص در 
 عضو محفل روحانى مَلى بوليویا مى باشد و دکتر  سالهاست کهىسطح مردمى مى باشد کریستال بيکر شعاع

فرانک .  در بوليویا خدمت مى کنندSanta Cruzرابرت بيکر هر دو فَعاالنه در دانشگاه نور در سانتا کروز
 به امریکاى جنوبى مهاجرت کرد هم اکنون در ١٩٧٧ و ١٩٧٦بيکر پسر بزرگ بيل و آنامرى که در سال 

 در دانشگاه Oppereomputing Opplications کامپيوتر هاى بسيار قوى  ریزى براىمهمرکز مَلى برنا
  .ابلينوز کار مى کند



يس            سال گذشته من و   "  : نوشت    آليور  به کورا  ون نائب رئ ودیم و اکن ى ب گرچه اگر   (تو هر دو رئيس دو محفل مّل
ن سمت        دیگر در   باشدبه انتخاب من     ود   ای اریخى                  ) نخواهم ب و ت ا راه ت رویم اّم يش مي ر    هر دو در یک مسير پ ت

  ."است

ود را  ى خ درت و  دوروت ع ق و       منب ست و خ تند نميدان سوب ميداش ه او من ران ب ه دیگ ّوتى ک ر از یش ق  را فرات
ى   يش م دگى پ ه در زن اتى ک ى  امتحان د، نم د آی شت از  . دی س از بازگ ار پ ک ب سه ی ى ءجل ل مّل ت از  ، محف دوس

  اشنمود تا بعد از اجراي برنامهتقاضا  آه در شهر اليما زندگي ميكرد Harry Jayشان هرى جى  خانوادگى
ود          .داينم    يمالقات  او بابكه راديويي   در ش  سرده ب ده      .  آنروز دوروتى بسيار دلتنگ و اف رى عق زد َه  دل را   ءدر ن

ى      ایعات ب اد وجود دارد و ش ار    وگوشه  اساس در  گشود و اظهار داشت که در مرکز مّلى ادارى، اختالفات زی کن
هاى تبليغى چشم بپوشم و مانند گذشته در           لّيتميکنم بهتر است از فّعا       او شنيده ميشود و اضافه کرد فکر       ءباره  در

  .خانه بمانم و فقط کدبانوى خانه باشم

ر دل داشت               یروتى از حرفهاى خال   وعالوه بر غمى که د     ود ب شر ب ه از      ، از حقيقتى که در مورد او منت ى ک  وقت
د،   شد که خدمتى را انجام دهد که مطمئن نبود       تهاو خواس  اراحتى اش چ از عهده اش برمي آی ر شد    ن د براب در . ن

ه   که شدیدًا زندگي مي آرد     بود خانمى    آردهیکى از کشورهائى که دروتى از آن دیدار          از یک مهاجر جوانى ک
 هر  هب .  اعالم شود   عهد وميثاق ناقض، بود بيزار بود و این خانم مصَمم شده بود که باید این جوان رفتهبه آنجا   

  .ادارى نمودجهت محفل مَلى روحانى آن منطقه او را طرد 

سيار ناراحت      ود.  را به مهاجر جوان اَطالع دهد       تصميم روتى خواسته شد که این    واز د  ن موضوع ب روتى از ای
وده و خطائى نکرده                   اه ب رد بيگن ن م ه ای ا .  است  بود زیرا معتقد بود ک شد          ام ل اطاعت مي صميم محف د ت ي  بای  ول

ه ود ى ميدانست ک ود آن جوان، آنروت د نم اجرت  کشور را ترک خواه سيون مه را خرج او از بودجه کمي زی
  :ه  ذآر مي آندروتى چگونه با این موضوع دست به گریبان بودوشاهد بود دآه یکى از احَباء . تأمين ميشد

رد                  " ن م ه ای را ميدانست ک د زی تمام شب دروتى در اطاقش قدم ميزد و براى راهنمائى دعا و مناجات مى خوان
اه است   ى گن ه . ب ا نتيجه اى ک سه امرى       تنه د از مؤَس د باشد بای ه موضوع هر چه مى خواه ود ک ن ب  گرفت ای

رد         ات او رفت                  .اطاعت نمود و دستور محفل را اجرا ک ه مالق ى ب ه دروت ى ک ا  در نتيجه وقت ل را    ت صميم محف  ت
د       ی را از دست داده است ول   یابالغ کند به او گفت با آنکه حاال کمک مال          ه مملکت را ترک کن ور نيست ک  مجب

شور  او  د در آن ک ذیر باش ان پ رایش امک ر ب ه اگ ود ک ن شخص مصَمم ب د و ای ه ده غ ادام ه تبلي د ب وز ميتوان هن
  ".بماند

َيار        . دروتى به نوشتن و تشویق کردن این شخص  ادامه داد           نده س وان فروش ه عن ارى بدست آورد و هر      ،او ب  ک
سه اى   طول روز به کار ادامه ميداد       در. شب را در شهرى متفاوت بسر ميبرد       ر   هر  در راو هر شب جل  شهر ب

 را در ي هفت جامعه کوچک بهائى بوجود آمد که آماده بودند هفت محفل روحانى محلَ  ،در پایان سال  . پا مينمود 
د            طولن شخص در    آ که   يهفت شهر مختلف   شکيل دهن ود ت رده ب از      .  سال در آنها اقامت ک ه او ب َق رأى ب ورًا ح ف

ه خاطر اینکه او از دستورمحفل                  ود. شدگردانده شد و طرد ادارى او منحل         ه ب ذَکر شد ک دها مت ى بيکر بع روت
ه عم ل ب صميم محف ا اطاعت کامل از ت رد ت ز کمک ک ور ني ه شخص مزب ود و ب ن اطاعت نم ان ای ل آورد ایم

زان توجه دوروتي را در                   . شخص محکم تر شد    ده است مي نوشته هايي آه از يكي از نطق هاي او به دست آم
  :سات امري نشان مي دهداطاعت از موس

ه و اساس    مؤَسسات امرى پایه جنينى نظم جدید جهانى پروردگار و       " ين پای َدن الهى   همچن اني تم ده و  جه  در آین
ؤمنين مى باشد             اصلي مجارى   نيز   ه م د ب دایت، برکت و عنایت خداون ان ه درت الهى عظيمى     .  جری ا از ق آنه

اق الهى است   د و ميث َوه عه ان ق ه هم د ک ردبرخوردارن د سرچشمه ميگي ه از خداون وط ب. ک اد من روى هاَتح  پي
  .الهي تعيين شده مي باشدمؤَسسات  از این عاشقانهمحکم، حمایت وفادارانه و اطاعت 

 او.  اطاعت کامل نمود  دستور محفل دروتى بيکر از  اما   بود   انجام آن آار برايش سخت و دشوار      با وجود اينکه    
ار خود                  اين دل و جرات را بدست آورده      قبًال   ه آ ا وجود شرايط سخت و شديد ب د   بود آه ب ه ده ن  ی ول  ادام  ای

  . دردناک ترین مرحله زندگى بهائى او بود،برهه از زمان

ود  هنوز مّدت زمانى از ا    این ماجرا نگذشته ب ه یک روز ِادن رو  ک رة القدس    ازEdna Trueت ن     حظي ه او تلف ى ب مّل
 مهّم رئوس مطالب این تلگراِف. اهللا را به اّطالع او رسانيد  امر  وصول تلگراف مشروحى از حضرت ولىّ         کرد و 

اره ام اعل  روءدر ب اى مق ين،یبن وراى ب ه در ارضیالملل  ش اکن مقّدس ائى، ام ار  به اد چه دس، انعق رانس  اق کنف



ود          و نزدیک   ء در آینده  یالملل  بين ان امر ب روه ایادی ى      .  انتصاب اّولين گ راى دوروت تن کامل تلگراف را ب ا م  ِادن
  :آخرين جمالت آن را براي دوروتي فرستاد آه مضمون آن اين بودنخواند اّما 

دالبهاء           حال وقت آن است که مقارن با شش اقدام فوق         " واح وصایاى حضرت عب ين   ،الذکر، طبق ال  انتصاب اّول
  ".مّدت مدیدى به تعویق افتاده بود، انجام گيرد  براي که ناگزیر امراهللا گروه ایادیان

ر  ارض اقدس وساآن   ایادیان    سه نفر   اسامى  دناآنگاه اِ  د    سه نف ران را خوان ان ای راي سپس  .  ایادی ا   ب اّره آمریک  ق
س از  ر پ ول ذآ وراس ه ام ه ر را ین ى بيک ام دوروت ت   ن ت  .گف رد و گف ع ک الم او را قط ى ک ا دوروت  : در اینج

د        دوروت. ِادنا مجددًا اسامى را خواند    " کن ببينم تو دارى شوخى ميکنى؟       صبر" ى مطمئن بود که ِادنا شوخى ميکن
ه اصطالح ه است،و ب اره.  او را دست انداخت ا در ب دءِادن روز ميگوی ر: آن رد  ه ول نميک تم قب ه او ميگف ه ب و  چ

ده      . به او گفتم چرا فکر ميکنى شوخى است       . اصرار داشت بگوید که شوخى است      خواهش ميکنم درست گوش ب
ىّ       یآخر دليل !! چرا"گفت  مي  و او . کنم  من شوخى نمى  . جّدى باش   و ه حضرت ول ام             ندارد ک ن مق ه ای را ب امراهللا م

  .هيچ اشتباهى در اینجا روى نداده و من ميگفتم نه اینظور نيست و" حتمًا منظورشان توئى. منصوب کنند

ا او صح   :  آه  او به ياد مي آرد      . سالها بعد، ادنا هنوز از اصرار و نحوه رفتار دوروتي متعجب بود            بت مّدتى ب
برایش .  نکندبولاّما او ميکوشيد که آنرا ق     . اش فکر کن تا متوّجه شوى که حقيقت دارد          کردم و گفتم برو در باره     

ه تلگراف               . آید  باالخره به او گفتم کمى صبر کن ببين چه پيش مى          . باورکردنى نبود  و ميگویم ک ه ت ن را ب ط ای فق
من  .  بود بپذیرد که در این تلگراف مهّم نام او نيز هست اّما براى او دشوار. جلوى من است و اسم تو هم در آن     

رو             نمىخود   پوست   ربا خواندن آن تلگراف از شّدت هيجان د        را ف ا استدالل خود هيجان م گنجيدم اّما دوروتى ب
رد و گفت             .از خصوصّيات دوروتى بود   یكي دیگر   هم  ن  ای  .نشاند را قطع ک تباه     " :حّتى کالم م ه اش د ک خواهى دی

   ".نميتواند این موضوع حقيقت داشته باشدميکنى و 

"  ؟مدیر خوب چه صفاتى باید داشته باشد  "  عنوان بادوروتى کالسى در پرتقال ترتيب داده بود            ،  سال قبل تابستان  
  :بودجمله این صفات را نام برده   از  

  .انتقاد، از آار خود  نفرت، از تحسين وو از مردم، از عشق  :انقطاع_ ١

  .توأم با شهامت و ادب: صراحت _ ٢

  . امور شخصى و سپس اطاعت از تصميم محفلء با محفل در بارهتشورمهنگام : صداقت _ ٣

  . را مهّم دانستن و خود را ناچيز شمردنمبارك امر :افتادگى و تواضع_ ٤

امًال  را در مورد خودخود در مقابل امر مبارك ميرسد که دوروتى این صفت آخر یعنى ناچيز شمردن           و بنظر   ک
  . بود که او واقعّيت امر را قبول کند از اینفروتنى دوروتى مانع ، تواضع و طبق اظهارات ادنا. برد مى بکار

  :وبرت نوشتيهدامادش لوئيز و دخترش اى به  ، دوروتى در نامه١٩٥١  سالاواخر ماه دسامبر

ام حضرت            ن دو پي اخبر شوید، ای ق دیگران ب اره   عزیزانم، قبل از آنکه از طری ّى امراهللا را در ب  انتصاب  ءول
د    . دوازده تن ایادیان امر برایتان ميفرستم      ه کني وز . آنرا مطالع ه طرز               هن رتم و ب در شور و هيجان و بهت و حي

 امر آغاز   یالملل  بينءاکنون مرحله. بينم اى ناچيز مى  خصوصًا اینکه خود را ذّره. پى ميبرمآن به معناى   يمبهم
  دوروتى.   سر عالم را فرا ميگيردرااست و به زودى س  شده

 کمى پس از انتصاب به مقام ایادى امراهللا، براى مالقات احّباى کانادا، سفرى Leroy Ioasجناب لروى آیواس 
ود    ه آن کشور نم رى ساال   .ب ان رزِم ه در  Rosemary Sala  در آن زم اره      ک دگى ميکرد، در ب ادا زن ن  ءکان  ای

ا چشمان           محفل مّلى آمد و ماءهآیواس به جلس     :مالقات مينویسد  ار ب ين ب راى اّول را ب ره شدیم زی همگى به او خي
رد و       . ایادیان، موجوداتى بود از عالم دیگر         تصّور ما از  . خود یکى از ایادیان امر را ميدیدیم       اه ک آیواس به ما نگ

ا تصّور ميکردیم ایادی    . اینطور بمن خيره نشوید : "با صداى گریه و بغض آلود گفت   هستند  ی نفوس جليل  ،انم
ن را " بينيم افرادى هستند مثل من      که باید در مقابلشان سرفرود آوریم و حاال مى         ت، صدایش شکست و      ای ه گف ک

ى    شوقتى دوروتى شنيد که ایادى امر شده، صدای"سپس ادامه داد . به گریه افتاد   ى دوروت  را از دست داد و وقت
  ." نميخوانند و دنيا خاموش ميشودصدایش را از دست دهد، پرندگان دیگر آواز



ستگان و   در نامهشوك و ضربه اي را آه در اثر شنيدن اين خبر بر او وارد شد دوروتى   هايش به دوستان و ب
رح داد  ه ش سات امري ت    . مؤّس زايش ياف ان او اف م و درك و اطمين د روز، فه ا گذشت چن ا ب رانجامو ام ا  س ب

  .اش آغاز شده است  در زندگىياى نوين رحله م آهاشتياق به خدمت، احساس کرد و شور

  :چنين نوشت    ٣٦Alice Cox  اى به اليس کاکس دوروتى در نامه

ارى           روزي را به ياد مي آورم     اليس محبوب، هر وقت به تو فکر ميکنم          ه انب  که در آن برف سنگين، پاى پياده ب
سه   ه  ءکه جل ژادى    ء لجن تالف ن زار مي شد       ائ سه           آمدى و ساعتها خسته و        برگ اس خيس در آن جل ا لب  رنجور ب
ادى و   چون به خانه رسيدى، ماهها در       نشستى و  ّدت   بستر بيمارى افت ن م ى  دو،در ای ار در     روت ه سرگرم ک ه ک  ابل

ن ناسپاسى در                     و چهار لجنه و درگير    د از ای و ننوشت و الب ه ت ه ب ى یک خط نام دار مسائل خانوادگى بود، حّت
ىّ              با این حال، تو اليس مهرب     . حيرتى امراهللا شامل     ان از اّولين کسانى بودى که چون فضل و عنایت حضرت ول

د و انش ش وز یکى از خادم ازده هن ا ی ر   ب ن فضل ونف ر، از ای ران موهبت مبهوت   دیگ ت و حي ام محّب د، پي بودن
ود    . کنىمي  فرستادى و وعده دادى که برایمان دعا         خود را آميز و ب ام ت سمت پي را  . این ارزشمندترین ق ا از  زی م

د               حيرت درجاى خود ميخکوب شده     . ایم و منتظر فرمان الهى هستيم که ما را به حرکت آورد و قائم به خدمت کن
ًا سه روز صدایم                   يتوانماليس عزیز این را م     ر، تقریب ن خب نيدن ای ا ش ه ب ودم و       به تو بگویم ک را از دست داده ب

نم  ودگى ميک ساس فرس م اح وز ه ون شوک الک . هن ر همچ ن خب ودای ه. تریکى ب ه ادعي ه آن ءب اجم و ب و محت  ت
ه          . اميدوار راى هم وزده روز ب وانى ن ا ميت و         ءآی ى؟ از ت ا کن ا دع ام             م ه ن ى ب دا      من تقاضا دارم وقت  ميرسى از خ

ه   دهد و با معرفت حقيقى اعتال     مسئلت کن که مرا به سماء      ّى   آنکه ناالیقم مرا شایستگى و توانائى بخشد ک قلب ول
  .آنطور که مطلوب اوست، موفق به خدمتى گردم  وسازم رورمحبوبمان را مس

د و در  " آه  به فکرم خطور ميکند   مبارك بارها این بيان   ل کني ع  به خالقى که شما را خلق کرده، توّک از  امور  جمي
د  دد خواهي د    . او م صرت ميده ماوات و ارض ن ود س ا جن د ب ه را بخواه ضمون( ".آنک و        ) م ى ممل ا قلب  ب

  دوروتى    .امتنان به تو و همگىو ازمحّبت 

  : دوستانش چنين مينویسد دیگراى به و در نامه

ه  وچکى ک ازنين، پاکت ک ل ن هادوارد و موری ه ضميمه نام رت ب راى راب سرآنها( است ب ایش ) پ سر زیب و هم
تاده ل از. ام فرس ت بخوا  قب ه در آن اس وچکى را ک ت ک د و یادداش از کني را ب د آن ا، ميتواني ه آنه ددادن ب ... ني

د              و ه شما        . هنگاميکه تربت مقّدس را در دست ميگيرید مناجات تالوت کني زى ب ين چي م ميخواست چن شه دل همي
سپارید              . هدیه ميکردم  ه رابرت و همسرش ب ا  . حال دعاى خير خود را به آن بيافزائيد و ب دوارم ت ه   امي اني آ  زم

ه         بمارگو  به  نوبت   ين هدی ر    رسد به زیارت رفته باشم که چن اورم  اى ب دان خودم       . ایش بي ل فرزن دان شما مث فرزن
در جالب و خوشحال      . هاى عزیزتان را همچون گنج نگهدارى ميکنم   من نامه . هستند د آنق ده   آنچه نوشته بودی کنن

د م بخوانن ا ه ا آنه ادرم دادم ت ه فرانک و م را ب ه آن ود ک ده. ب ر بوجود آم وینى در ام از  است و  جنب و جوش ن
ه         این نامه . ام  ه دریافت داشته   شصت نام  ،سراسر عالم  ه آستان الهى جهت آغاز مرحل ا ب د و ثن  ءها مشعر بر حم

اد     . منتصب شده اند به این مقام شامخ     آساني است آه    امر و دعا براى    یالملل  نوین بين  ام چه روح اّتح ن اّی  در ای
  .محّبت بين احّباء ایجاد شده است و وابستگى و

دن   از    ازGladys and Ben Weeden٣٧گالدیس و بن وی ا ب شته  حيف د و  گ تقرارمجدد در   ان ل از اس ه    قب ا ب آمریک
ا و آالم و    ميهمان محفل ،  نهار براي صرفهفته گذشته . کنند مي  سفر     نقاط مختلف  مّلى بودند و از زندگى در حيف

ه      . محن حضرت ولّى امراهللا برایمان صحبت کردند       ه،   ءرفتار ناشایسته نسل جوان عائل ر      ضرب  مبارک ه سختى ب
راي  انگارى و یا  و این کار را یا در اثر سهل اند  ازدواج کردهين آورده که با فرزندان ناقض   واردهيکل مبارک    ب

  .امراهللا دعا کنيد  تقاضا دارم هر روز براى حضرت ولّى.اند  علنى انجام دادهسرپيچي

اید وضع ر               البته مطالب دلشاد کننده    ا ش د اّم ل کردن ان نق ز برایم سمت دلخراش از        اى ني ن ق ه ای ود ک وحى من ب
ا در هر حال سعى ميکنم همه را بخاطر آورم . صحبت آنها در ذهنم باقى ماند   ان      ت اء در مي ا احّب ل ب اه اپری  در م

                                                 
  .نوشت و منتقد ادبى بود  و سایر نشریات مقاله مىWorld Order �اليس سالها براى مجله ٣٦
مت خانم ویدن در خد. کشور نوبنياد اسرائيل بود  نخستين ازدواج بهائى در١٩٤٨ازدواج ایندو در سال  ٣٧

.  کمک مينمودیامراهللا کار ميکرد و همسرش ضمن کارهاى مختلف، در ساختن روبناى مقام اعل حضرت ولّى
 فارسان حضرت �ه در دریاى کارائيب، در جرگAntigua �مهاجرت به جزیره  این زوج با١٩٥٣در سال 

  .بهاءاهللا در آمدند



ذارم وق. گ رایم ف ان ب ه از گفتارش ى   آنچ دام عظيم ه اق صميم ب ارک ت ى هيکل مب ه وقت ود، اینک ب ب اده و جال الع
ج مى         ميگيرند همچون مادرى که برا     ز رن دش درد ميکشد، آن حضرت ني دنيا آوردن فرزن د  ى ب د   . برن ّدت چن م

ى   ذا حاضر نم ز غ ر مي ى   روز س ود م اق خ وند و در اط د ش د  . مانن ت ميکنن کوت را رعای ت س ل بي نش . اه ت
وق               در رى ف ان خب شود آنوقت ناگه ا مي اده   فضاى خانه حکمفرم واى                 الع ار دیگر ن د و ب الم امر را تکان ميده  ع

رر          و شور جملگى با انداز ميشود و شعف در خانه طنين  شادى و    شان مق ه برای ه خدمتى ک يش ب يش از پ تياقى ب اش
د  ام ميکنن ده قي ه . ش ه الزم دمتى ک داکارى است و  خ وص و ف تاش اطاعت محض و خل ن اس رای ه   راز ه گون

ا غ          .  در خدمت  موّفقّيتى ه تنه ه ن د ک ده خواب  در رب حضرت ولّى امراهللا از ما احّباى غرب انتظار دارن  را مان
ازیم                اده س الم آم تح روحانى ع د از  . بيدار کنيم، بلکه خود را براى ف ان آغاز    بای ق در    سرزمين خودم يم و توفي کن

الم در             . اینجا، موجب موّفقّيت در سایر نقاط دنيا خواهد شد         ه ع ومى ک وم عظيم، ی خداوند نفوسى را که در این ی
ه            دارش مرتعش است، ب د، مى        برابر عظمت و اقت ام ميکنن ز را       . شناسد    خدمت قي ه چي دم هم زد شما آم ى ن وقت

  .احّباء باید بيش از پيش خدمت کنند. برایتان خواهم گفت

سه   اميدوارم امسال محفل مّلى، نيمساعت اّول هر         راى بحث در   ءجل شن را ب اره در نظر     کانون ن ب رد  ای قصد  . گي
س    ٣٨ اى براى مانوئل    دارم همين روزها نامه    ز بنوی ا    م عزی ه     اّم ه اّول نام د    ءمنتظرم ک ى را دریافت کن ل مّل .  محف

ا اعضاء               هجلساتى ک   البته در . کنيممي  اى طرح     محفل نقشه   آنوقت طبق دستور   د و ی ائى شرکت کنن ر به  افراد غي
د شد              سائل مطرح نخواه ن م اب      . محفل مّلى حضور نداشته باشند، ای وانم کت شان ميت اء و دوستان سات احّب در جل

Drama of Salvation اورم و در اره   را بي يم     ب م بحث کن ا ه راد آمریکاى     هيجده . اش ب ر اف ّد     نف ه تعه ين ک الت
رده      اّره را ک ن ق رى روحانى ای ى    رهب ستى حت د بای دور در  ان ند      المق سه حضور داشته باش ن جل ه  . ای پس از مکاتب

  .خواهيم دید  را بيشتريیجانت، مشورت و

سان  ه ان ام شورانگيزى است ک ده،،چه اّی شيار باشد   زن اه و ه ده. آگ ى آین اید بخش بزرگى از تحّول و ترّق  ءش
ود  یآمریکاى التين منوط به تعداد قليل     د ب اده   .  افراد بصير وآگاه خواه ا آم ول  ءآنوقت م و ا قب ين خواهيم   اف ج مقبل

د ضه. ش ىّ دراى  عری ه حضرت ول ه ب ن هفت روض داش  ای راهللا مع و تمام سائل موج ه م اره ب ه در آن اش د در  ک
 موّفقّيت کامل  ءآمریکاى التين نموده بودم، به فکرم رسيد بنویسم که تأسيس دو محفل مّلى آمریکاى التين نشانه               

  .خواهد نمود مسلمًا این موضوع هيکل مبارک را مسرور استقرار نظم ادارى در آن قاّره است و

وئيز و     دو کودک نازنين د    ، آنامرى و بيل   .خوب و سالمتند  همه  خانواده    افراد وى     ،وبرتي ه  ارند و ل ر کوچول  دخت
  .اش بسيار اميدوار بود مهاجرى که ميتوان به آینده

ه   که براى ميریام و رابرت فرستادهرا راستى اگر آن دو چکى      ام، نتوانستند نقد کنند آنرا پس بفرستند هردو را ب
ا را  . ل اشکال خواهد داشتفکر نميکردم که نقد کردن چک ناقاب     . حساب امریکن اکسپرس برایشان ميگذارم     آنه

ه       . تان برایم بنویسيد    لطفًا از اخبار خانواده   . طرف من ببوسيد    از وانم سرى ب م بت اید ه زنم    کسى چه ميداند ش ا ب آنه
 .گو اینکه حاال بدون دستور کارى انجام نميدهم

غ برسد           بار،  این  آه متأسفانه گمان نميکنم   راى تبلي ي .  دستگاه ضبط صوت به موقع ب ا کشتى         اّول ه ب سافرى ک ن م
يله    ازم شود بوس تم   او مي ءع ه  . فرس ارگوت ورل    حيف ک ود    Margot Worloy یم ع نب ن موضوع مّطل            .  از ای

  "دوروتى.  هاى بسيار با تشّکرات قلبى و محبت

  ١٩٥٢ تاریخ اّول فوریه Valeria Nicholasپاسخ دوروتى به نامه ولریا نيکوالس 

ام       . آورددرن شوک الکتریکى سراسر دنيا را به ارتعاش      انتصاب ایادیان همچو  " ن مق ه ای ه ب اچيزى ک هر ذّره ن
اده                 ا    .منصوب شده با قدرتى فراتر از وجود خود مانند نهرى خروشان به جنبش و حرکت افت د م شاءاهللا خداون  ان
ّوت و مسّرت ا         افزائيم را تأیيد فرماید که آنچه داریم نثار آستان حضرت شوقى افندى کنيم و بر ق ا هرگز   . و بي م

  ." رحمان و رحيم است،الیق آن نخواهيم بود اّما خداوند

  دوک نشين لوکزامبورک_ محفل بهائيان لوکزامبورک 

  اوهایو،  الیما ،٦١٥ شماره W.ELM خيابان ١٩٥٢ فوریه ٤

                                                 
  . جنوبى منشى نخستين محفل ملّى امریکاى Manuel Veraمانوئل ورا  ٣٨



 روحم ،يانوس پر روح و ریحان شما، شهر زیباى لوکزامبورک به خاطرم آمد و از آن سوى اوق     ءخواندن نامه   با
ا  . آغوش گيرم  کرد تا همگى شما را که این چنين در راه امر خدمت ميکنيد در                 به سوى شما پرواز    اغلب اوقات ب

نم         سفرمعميقي به احساس   ر مي آ رايم ارزشمند است فك سيار ب ه ب   . به اروپا و همكاري و همراهيم با شما آ
د     ه احّباى ثابتاروپا باید ب . است   افتخار ءمایه  ترّقى شما   پيشرفت و  ع شما تقاضا دارم     از. قدم خود مباهات کن جمي

ه خدمت       عهده داریمامر برهاى جدیدى را به عنوان ایادى     که مسئولّيت    این اّیام براى ما     در ق ب ه موّف د ک  دعا کني
ردیم    سنگينى است     فشار بار   تحت  مبارک که در   قلبموجب سرور     محبوب امراهللا شویم و        حضرت ولىّ  ن   .، گ  ای
وانم                . آرزوى جملگى ماست    دعاى همه و   با محّبت و بصيرت عميقى که در شما سراغ دارم با اطمينان کامل ميت

  .تقاضا کنم که سهيم ما در این کار شوید

ه راى هم سات ب ن مؤّس شانهءوجود ای ا ن ون مي  دیگرى است ازء م ه امرالهى اکن داینک اى داخل  ضربهتوان  یه
الحمدهللا که همگى ما افتخار     .  حاصل ميشود، تحّمل کند    یالملل   جهانى و تشکيالت بين    شناسائى  خارجى را که از     و

  .داریم که آنرا مشاهده کنيم

اميدوارم بارها و هر بار با موّفقّيتى بيشتر یکدیگر     . لطفًا به احّباى لوکزامبورک تحّيات مشفقانه مرا ابالغ دارید        
  با تحّيات بهائى  دوروتى."  را مالقات کنيم

  فصل بيستم

  ١٩٥٢مجله اخبار بهائي ، جون 

نمايندگان و دوستان مجتمع در اَولين کانونشن هاى تاريخى امريکاى التين که در پاناما سيتى و اليما در 
آشور پرو برگزار شد بواسطه درايت و کاردانى خانم اميليا کالينز اين توفيق و عنايت نصيبشان شد که هديه 

 امراهللا را به اَولين محافل مَلى آن مناطق بزرگ که طَره اى از موى مبارک بسيار گرانبهاى حضرت ولی
  .حضرت بهاءاهللا بود، زيارت کنند

اين تار موي مقدس ارزشمند آه براي نخستين آرشيو مّلي اين محافل ملي تازه انتخاب شده در نظر گرفته 
هني در شهر اليما در آشور پرو و شده بود، توسط اعضاي محفل روحاني ملي آمريكا، اِدنا ترو و ُپل 

در نتيجه اين آار، قلوب احباء به طرز .  دوروتي بيكر و هوراس هولي در شهر پاناماسيتي ارائه گرديد
شگفت انگيزي متحد شده و سپاسگزار و ممنون حضرت ولي امراهللا به خاطر اين محبت و عنايت مخصوص 

  .ايشان گرديد

، تالش زيادي نمود تا راهي براي عميقتر ١٩٥١ريکاى جنوبى در سال دوروتي قبل از سفر تبليغيش به آم
براي اين منظور از يك جزوه که در تدوين آن کمک نموده . نمودن درك افراد از پيام حضرت بهاء اهللا بيابد

سى  و در صد" نمايش رستگاري "The Drama of Salvationاين جزوه به نام . بود، استفاده آرد
امراهللا و نيز درباره ظهورات   امر و حضرت ولّىءاى از نصوص طلعات مقّدسه مل مجموعهصفحه شا چهار و

دوروتى خيلی زحمت کشيد که ترجمه آن را به موقع . تدريجي پيامبران الهي از زمانهاي گذشته تا امروز بود
ران آمريكا  به مهاج١٩٥٢ آپريل سال ٥در . براى کالسهاى قبل از کانونشن به امريکاى جنوبى برساند

  : جنوبي چنين نوشت 

 از شما تمَنا دارم که لطف بزرگى در حق من بکنيد و باعث شويد که ديدار کوچک Evie & Edِاوى و اد 
من از سارا . انجام شود" نمايش رستگارى"اين آار بايد با جزوه . من از بوينس آيرس مثمر ثمر شود

 خواستم که آن را ترجمه و استنسيل کرده و تعداد  Ev Larson و ِاو الرسون Sarah Perieraپرييرا 
زيادى از آن کپى کنند ولی آنطور که معلوم است قسمت سوم آن هرگز به دست آنها نرسيده بود و اين باعث 

من تعداد . گرفته شود و خودش آنرا ترجمه کرده و کپى کندElizabeth Cheany شد که وقت اليزابت چينى
نطور تعداد زيادى به بوينس آيرس فرستاده ام به همراه چند نمونه تصحيح شده زيادى به کستاريکا و همي

آن که با خودکار و قلم به اندازه اي که وقتم اجازه ميداد  تصحيح کردم و حاال از شما دو نفر در بوينس 
 در کستريکا تقاضا دارم که Art Lamb و آرت لمب Louise Caswellآيرس و همچنين لوئيز کسول 

من پنجاه سنت . ى را تقريبًا استخدام کنيد و اين جزوات را براى وقتى که من به آنجا ميرسم آماده نماييدکسان
براى هر بخش آن که با قلم و جوهر تصحيح شود مى پردازم و هر بخش آن حدود يکساعت و نيم تا دو 

دمت حقيقي است به امر اين يک خ. اين دستمزد عشق است. البَته اين پول کافى نيست. ساعت طول ميکشد
شما حتمًا ميدانيد که چه کسانى به اين پول توجيبى احتياج دارند و . مبارك و درآنارش هم کمى پول توجيبى



باالخره جائى خواهد بود که . فورًا اين کار را شروع خواهند نمود و هيچکس نبايد از گرفتن پول خجل باشد
نخورد شايد براى امر مفيد باشد و البَته خيلی ها اين روزها اگر به درد خودشان . اين پول به درد بخورد

 دالر خرج ٢٥دلم ميخواست مى توانستم بيشتر از اينها تقديم کنم ولی فقط . شخصًا به پول احتياج دارند
در حال حاضر مجبورم از طريق هوائى  آنها را . فرستادن اين جزوات به هر کدام از اين دو منطقه است

  . بفرستم

احساسي قلبي من را . عزيزان من نيمه هاى شب از خواب بيدار مى شوم و به ياد شما دليران دعا ميخوانمآه 
  . خداوند پاداش استقامت شما را خواهد داد. به آنطرف مى کشاند که قبًال سابقه نداشته

 محفل منطقه  انتخاب شدن ِاد ميسلر را به عنوان عضو اولين١٩٥٣ ِمي ٢٧دوروتي در نامه اي به تاريخ 
اين پيروزي ها يكي پس از ديگري هر آدام به عنوان يكي از پايه هاي تشكيل . آمريكاي جنوبي تبريك گفت

او نخست در . چندي بعد، دوروتي خودش نيز در آنجا بود. بيت العدل اعظم الهي به حساب مي آمدند
 آپريل تا ٢٩ريكاي جنوبي آه از تاريخ آانونشن آمريكاي مرآزي در آشور پاناما و بعد از آن در آانونشن آم

دوست صميمى دوروتى، . زانتين برگزار مي شد شرآت نمود  ِمي  در شهر بوينس آيرس در آشور آر٢
موریل ميسلر که از احباي شهر الیما در اوهایو و مهاجر آمریکاى جنوبى بود، نيز در این کانونشن حاضر 

  : بيست و پنج سال آن را براي آسي بازگو نكرده بود و آن این است اى را نقل ميکند که به مدت او واقعه. بود

لزومى ندارد که عّلت آنرا ذکر کنم ولی در آن جلسه ایمان . نهایت متشّنج شده بود یکى از جلسات کانونشن بى
من چون نماینده نبودم، در جلسه حضور نداشتم و در . گرفت بعضى از شرکت کنندگان مورد امتحان قرار

موى  در این اطاق بعضى اشياء متبّرکه منجمله تار. ق مجاور مشغول تایپ کردن اوراق محفل مّلى بودماطا
حضرت بهاءاهللا که در قابى گذاشته شده بود و چند شيئى کوچک از حضرت عبدالبهاء و بعضى از نصوص 

همچنانکه . چکى داشتمبارکه نگهدارى ميشد و با عکسها و گلهائى که در آنجا بود شباهت به زیارتگاه کو
آنکه  با. مشغول کار بودم ناگهان در باز شد و دوروتى که از جلسه کانونشن خارج شده بود به داخل اطاق آمد

در طول اطاق به قدم زدن پرداخت و شروع به تالوت . خاطر است صدایش آرام بود، احساس کردم آشفته
سيل اشگ از چشمانش ميریخت و از . ز یاد برده استمرا در آن اطاق ا مثل این بود که حضور. مناجات نمود
افندى را  هایش تکان ميخورد و بارها نام حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى ناراحتى شانه
اش فشرد و با  قابى که در آن موى مبارک بود، برداشت و به سينه. آنوقت در مقابل ميز زانو زد . تکرار ميکرد

دردهایش براى وحّدت   رنج و محنت او صرفًا براى امر محبوبش بود و .ب کمک کردزارى طل تضّرع و
  . آنهاپيشرفتاّتحاد احّباء و  و

که قادر به  حالتى به من دست داد. با آنکه با صداى بلند دعا نميکرد اّما ارتعاش آنرا در اطاق احساس ميکردم
در مراجعت .  کانونشن بازگشتء بود و با تبّسم به جلسهدیگر آرام شده. برخاست باالخره از جا. بيان آن نيستم

  ٠او آرامش در سالن حکمفرما شد

موریل قول ميدهى که این موضوع : "پس از این واقعه، دوروتى با چشمانى پر از احساس نگاهم کرد و گفت 
دعاى . ميان گذارمهمسرم ادموند در  و من به او قول دادم با این شرط که فقط آنرا با" بين من و تو بماند؟

اميدوارم اکنون با نقل این واقعه، دوروتى مرا از . دوروتى به او و شرکت کنندگان کانونشن آرامش بخشيده بود
  . قولی که به او داده بودم، آزاد کرده باشد

 از یکى از صحبت هاى دوروتى در بوینس آیرس یادداشتهائى برداشته Margot Miesslerمارگو ميزلر 
او مي . مينمود" وصَيت نامه حضرت عبدالبهاء"و " دور بهائى"وتى تأکيد زیادى در مطالعه کتاب دور. است
  : گفت 

حضرت ولی عزیز امراهللا از ما تقاضا دارند که از عظمت امر صحبت کنيم و منظور و هدف جهانى آنرا به "
م و از امر مبارک به عنوان یک گوش مردم برسانيم و از ما خواهش دارند که حيثيت و آبروى امر را حفظ کني

امر وسيله اى است از طرف خداوند براى نجات بشرَیت و بدون . فلسفه کوچک شخصى خودمان صحبت نکنيم
تبليغ سه مرحله دارد که اَولين آن : "بعد خانم بيکر توضيح دادند که ." آن کره خاکى وجود نخواهد داشت

با آنکه این احساس قلبى . نى در قبال آن مسؤول استافروختن آتش اشتياق و ذوق است و هر فرد مؤم
براي مرحله بعد حضرت ولی امراهللا فرموده اند که حَداقل مطالعه آتاب . ضرورى است اَما کافى نيست

ضرورى است و براى مرحله سَوم که آمادگى براى تسجيل افراد است باید کتاب " بهاءاهللا و عصر جدید"
من فکر مى کنم که ما هنوز به اهمَيت کتاب . را مطالعه نمود" حضرت عبدالبهاءوصَيت نامه "و " دور بهائى"



حال وقتى که شما به جوامع خود برمى گردید احَباء دیگر را یادآور شوید که . پى نبرده ایم" دور بهائى"
َسسات همانگونه که کتاب مستطاب اقدس کتاب قانون است و به ما قوانين الهى را و نيز جانشين امر و مؤ

امرى را عطا نموده است، وصَيت نامه حضرت عبدالبهاء منشور نظم جهانى حضرت بهاء اهللا است وکتاب 
نيز جایگاه خود را دارا است زیرا وصَيت و پيمان حضرت ولی امراهللا است و در آن به طور " دور بهائى"

  ." زدوضوح مقام و جایگاه ولی امر را در این نظم جهانى، روشن و مشَخص مى سا

 سال قبل از صعود حضرت ولی امراهللا و فقدان وصَيت نامه، دروتى ٥نکته جالب و قابل توَجه اینست که 
  . را وصَيت نامه حضرت ولی امراهللا خواند" دور بهائى"کتاب 

 در امریکاى جنوبى باقى مانده و به ١٩٥٢به درخواست محفل روحانى مَلى، دوروتى بعد از کانونشن سال 
  .داختتبليغ پر

  :اش چنين نوشت اى به خانواده در چهارم ماه ِمى  دوروتى در نامه

در اینجا . ام، ببينم تا کى ميتوانم بنویسم من این نامه را شروع کرده  کالسها تمام نشده وءعزیزانم، هنوز دوره
چوب دستم را ها  کاش ميتوانستم مانند پریان قّصه. مشکالت فراوان است و محفل مّلى تحت فشار زیادى است

اطاق هایي بگيریم  هم در شهر  قرار است پس از تمام شدن کالسها، ما. همه چيز درست شود تکان دهم و
مثل اینکه . بعد گمان ميکنم از راه پاراگوئه به برزیل خواهم رفت. کارها را انجام دهيم و به پایان رسانيم و

مشکالت بيش از آمریکاى  گویا در آنجا مسائل و. مبرو) پاراگوئه(Asuncionاسونسيون  حتمًا باید به شهر 
آفتاب هوا گرم است و  وسط ظهر، در.  گرم کردن ندارندءاست و وسيله العاده سرد اینجا هوا فوق. مرکزى است

  .گرم است و مردمانش شاداب و اميدوار اّما قلوب افراد. بقيه ساعات از سرما منجمد ميشویم

 است، ميرویم و جلسه تذّکرى به Quilmesبه آرامگاهش که در گورستان " ولماکس مى "فردا براى تجليل از 
  . نيز منعقد خواهد شدSutherland Maxwell ماکسول  یاد همسرش جناب سادرلند

   ماه مى ٦

هتل کوچکى که در آن اقامت . ایم  کالسها به پایان رسيده و همگى براى جلسات محفل مّلى به شهر آمدهءدوره
اندازند چون ميگویند هنوز آنطور که باید  دارد، اّما آنرا به کار نمى) شوفاژ(ستگاه حرارت مرکزىایم، د کرده

قبل از آمدن به اینجا تلگراف زدم که شما و . پوشم و کار ميکنم هوا سرد نشده، اّما من شب و روز پالتو مى
از برزیل برایتان نامه . کارى انجام داد دعاست که ميتوان در اینجا ءاحّباء برایمان دعا کنيد چون فقط با قّوه

  .اکنون احساس ميکنم که دعاهاى شما ما را کمک ميکند و از شما متشکرم از هم. خواهم نوشت

  دهم ماه مى 

فقط ميخواستم بنویسم که از امروز تا روز .  امروز آنرا پست کنم  خواهم مى. از مطالب درهم این نامه متأّسفم 
به اليزابت بگوئيد به کمک . اند جلسه برایم ترتيب داده ، روزانه دو کنم پرواز مى  سيون بيستم ماه که به اسون

نویسم که مّدت اقامتم در بوئنوس آیرس مهمتر از تمام مسافرتم بود، اغراق  وقتى مى. اسونسيون بشتابد
ن دیر است، شاید یک نفر بتواند در اگر هفتم ماه جو . بایستى اّتفاق افتد  افتد و معجزاتى اّتفاق مى دارد . گویم نمى

. خبر نگذارید مرا بى ...امسال از منجمد کردن آنها صرفنظر ميکنم. پختن مرباى توت فرنگى به من کمک کند
  دوروتى ." محبتم  با تمام

:  یکى از اعضاى محفل روحانى مَلى امریکاى جنوبى به خاطر مى آورد که Gayle Woolsonگيل ولسون 
 - من و دوروتي – آپارتمان زیباى خود را در بوینس آیرس در اختيار ما Carlos Foosفوس آقاى کارلوس 

گذاشت و با سخاوت تمام به ما اجازه استفاده کامل از منزلش را داد در حاليکه خودش در این مَدت در جاى 
  .بودن با دوروتي چه سعادتى بود. دیگرى اقامت کرد

 که زوجى یهودى االصل Zulema & Mielnik زولما و آقاى هوزه ميلنيک روز بعد خانم: "او ادامه مي دهد
آنها صحبت هاى دوروتى را . بودند و به تازگى به امر مبارک ایمان آورده بودند به دیدن ما به آپارتمان آمدند

 به دیدن در کانونشن و در مدرسه بهائى شنيده بودند و عميقانه تحت تأثير قرار گرفته و بر آن شده بودند که
  .دوروتى بيایند



. وقتى که این زوج محترم وارد اطاق شدند از دیدن دوروتى، فرح و انبساطى عجيب در چهره شان نمودار شد
بعد از نشستن، دوروتى درباره . دوروتى آنها را با شادى و احترام زیاد خوش آمد گفت و غرق محَبتشان کرد

او از حفظ . ه آثار حضرت بهاءاهللا درباره حضرت مسيحمواضيع مختلف امر صحبت نمود مخصوصًا دربار
منتخباتى از آثار حضرت "او این قسمت از کتاب . بعضى از آنها را براى این دو مهمان عزیز قرائت نمود

  : را کامًال از حفظ با بيانى بسيار زیبا خواند" بهاءاهللا

 ولکن بانفاقه روحه قد استعَد کَل شىء و ترى فى اعلم باَن االبن حين اَلذى اسلم الَروح قد بکت االشياء کَلها
الخالئق اجمعين کَل حکيم ظهرت منه الحکمة و کَل عالم فَصلت منه العلوم و کَل صانع ظهرت منه الَصنایع و 

 منتخباتى ٦٢ صفحه ٣٦شماره  ... کَل سلطان ظهرت منه القدرة کَلها من تأیيد روحه المتعالی المتصَرف المنير
  رت بهاءاهللاز آثار حض

در آن وقت، آن زوج . بعد از چند دقيقه، دوروتي براي انجام آاري از اتاق بيرون رفت: گيل ادامه مي دهد
ما احساس آرديم آه براي : جوان با چشماني پر فروغ و چهره اي پر وجد وشعف، رو به من آرده و گفتند 

. بودم آه مرا به محضر الهي مرتبط مي ساختمن نيز خودم در چنين حالتي . دقايقي در محضر خداوند بوديم
  .  اين يك خصوصيت قدرتمند در شخصيت دوروتي بود

مسير او در این سفر تبليغى از بوئنوس آیرس درآرژانتين به اسونسيون در پاراگوئه، ریودوژانيرو و سن 
جامائيکا و شهرهاى مجددًا به ریودوژانيرو سپس سن خوان در پورتوریکو، کينگستون در  برزیل، پائولو در

 در کوبا و بازگشت به ميامى در Havana هاوانا  وCienfuegosسين فواگوس   وCamaguayکاماگواى 
  که مهاجر برزیل بودند از مالقات Muriel & Edmund Miesslerموریل و ادموند ميزلر. فلوریدا بود

اَما وقتى دوروتى در . نى آنها بودآخر، دوروتى مادر روحا. هاي دوروتى با آنها بسيار خوشحال ميشدند
دوروتى نيز خيلی اشتياق . تمام وقت او از فَعاليتهاى مختلف امرى پر بود. مسافرت بود سرش خيلی شلوغ بود

داشت آه بتواند وقت بيشترى براى دیدار از ادموند و موریل اختصاص دهد اَما احتياجات امر بيشمار بود و 
موریل روزى را که دروتى فقط . یادى امر مسئولَيتهایش چندین برابر شده بودحاال با منصوب شدن به ِسَمت ا

  : به خاطر دیدن آنها به خانه شان آمده بود را خوب به یاد دارد

آنقدر . روز یکشنبه بود و من و ادموند بعد از گذراندن هفته اى شلوغ وپر فَعالَيت مشغول استراحت بودیم"
در نتيجه در رختخواب ماندیم ولی هنوز خواب . به تلفن و زنِگ در جواب ندهيمخسته بودیم که تصميم گرفتيم  

به یکدیگر نگاه کردیم ولی تکان نخوردیم هر دو فکر . به چشمانمان نيامده بود که زنگ در به صدا در آمد
ر به این بار زنگ د. ولی باز هم جواب ندادیمدوباره زنگ به صدا درآمد . کردیم ممکن است چه کسى باشد

حدث بزنيد چه کسى پشت . و در را باز کرد" آه خيلی خوب آمدم: "ادموند گفت . طور متوالی به صدا در آمد
 بود و قرار بود یکشنبه بعد سرى به ما بزند ولی گویا  Asucionاو در آساسيون ! در بود دوروتى عزیز ما

  Sanجود را گرفته و به سن پائولو شرکت هاى هواپيمائى اعتصاب کرده بودند و او آخرین هواپيماى مو
Pauloما يك ضيافت يك هفته اي براي . به این زیبائى غافلگير شدن خارج از تصَور ما بود.   نزد ما آمده بود

فراموش نمى کنم وقتى دوروتى درباره اظهار نظرى که .  بدون هيچ برنامه و نقشه دیگرىخود ترتيب داديم
"  از این نظریه تو در صحبت هایم استفاده کنممى توانمموریل من : "تمن درباره موضوعى کرده بودم گف

من هميشه عالقه عجيبى به دوروتى . خدا ميداند که چقدر خاضعانه از این حرف او احساس غرور کردم
  . او واقعًا برگزیده بود. داشتم

یکى از آنها به نام . ت نموددوروتى هنگام مراجعت به الیما در ميامى توّقف کرد و با احّباى آن شهر مالقا
 مالقاتش با دوروتى ء که بيست سال پيش دوروتى را در الیما دیده بود، در بارهLucill Buffinلوسيل بافين 

  : در ميامى این دو نکته از سخنان او را یادداشت کرده است و مينویسد

لبتان به چه چيز تمایل دارد زیرا است که متوّجه باشيد ق   آمده آتاب مقدسدوروتى در آن جلسه گفت که در 
مسلمًا همان چيز از آن شما خواهد شد و همچنين گفت تنها چيزى که در این دنيا از آن وحشت دارم  پير شدن 

  ). یعنى فّعال باشم. (دلم ميخواهد وقتى از این دنيا ميروم، هنوز کفش به پا داشته باشم. است

بایستى ساعت دو بعد از نيمه شب از خواب برخيزد تا  دوروتى مىهنگام سفر از بوئنوس آیرس به پاراگوئه، 
آه در این سفر همراه او بود ميدانست که دوروتى   Gayle Woolson گيل وولسون. خود را به هواپيما رساند

شدن در هواپيما ميتواند بخوابد و استراحت کند  به استراحت احتياج دارد و به او گفت که پس از سوار



بزرگترین فداکارى من براى امر، دور بودن از همسرم . توانم بخوابم من در هواپيما نمى:"جواب داددوروتى  و
  ."و سفر کردن با هواپيماست

دوروتى دیگر از زندگى چه ميخواست؟ به . اما او اين فداآاري ها را انجام مي داد و مستقيم و استوار بود
دیگر چه .  محلي اش خدمت نموده بودءاش وبه جامعه دهسراسر دنيا سفر کرده بود، به موالیش به خانوا
البهاء روحّيه خانم   به امة١٩٤٣فوريه اى که به تاریخ دّوم  آرزوئى داشت؟ فقط یک چيز، و آنرا در نامه

 :نوشته بود، ميخوانيم

 شما تقاضا کنم خانم عزیز، ميتوانم از روحّيه. هاى قلبى مرا به هيکل مبارک ابالغ دارید لطفًا باز هم محّبت "
این کار براى من . امراهللا شود ميروید دعا کنيد که جانم فداى حضرت ولّى  مبارکه ءاین بار که به زیارت روضه

."  با هزاران بار تشّکر و تقدیم محبت. اّما معتقدم که خداوند دعاى شما را مستجاب خواهد کرد. ميّسر نيست
  دوروتى 

کنفرانس بين القارات کامپاال موّفق به زیارت  ه، دوروتى هنگام رفتن بهدرست ده سال پس از نگارش این نام
جان خود را به عنوان : تاب همان آرزویش بود که دعاى او در آن مکان مقّدس مسلمًا باز.  مبارکه شدءروضه

  .غم آزاد شوند افندى از اندوه و فدیه تقدیم کند تا حضرت شوقى

ميگویند هيکل مبارک به او فرمودند . امراهللا مشرف شد حضرت ولّى به حضور ١٩٥٣دوروتى در فوریه سال 
  ."خوش آمديد، خوش آمديد، اى زائر شهيد من، هزار بار خوش آمديد"

انداز نوینى را مشاهده خواهد نمود و  امراهللا منظر و چشم دوروتى پيش بينى ميکرد که در حضور حضرت ولّى
هایش از اّیام زیارت که رونوشتى از آنرا  در یادداشت. کردناپذیرى را احساس خواهد  خوشحالی توصيف 

 که خود نيز در آن اّیام زائر بوده، برداشته، این قسمت از بيانات حضرت Alsie Austinآستين  السى  
  )مضمون:(فرمودند. افندى را در سر ميز شام، ميخوانيم شوقى

نقطه تالقى سه قاره است و النه و . ار دارداراضى مقّدسه در قلب زمين قر.  زمين کرسى الهى استءکره"
 ١٩٥١ مارچ ٢٩آرامگاه حضرت باب است و در پيام آنوقت به شرح مکان مقّدسى که ".   انبياءءکاشانه

در این سرزمين  " :، پرداخته و فرمودندخطاب به احّباى آمريکا نيز مطالبي درباره آن مرقوم داشته بودند
زلی، تاکستان الهى، پناهگاه ایليا، که حضرت اعلی خود نشانى از رجعت اوست، مقّدس، کوه خداوند با تقّدس ا

در وسط . کرمل باغ هاي وسيعى است که براى هميشه وقف مزار حضرت باب است آنجا در کوه . برجاست پا
هاى اطراف آن  مجموعًا  حجره این صدف، آن گوهر گرانبها، عرش مّطهر و مقّدس حضرت اعلی قرار دارد و

اعلی به حمد و  ساکنان مالء"اند که   این مکان مقّدس فرمودهءحضرت عبدالبهاء در باره. ه نام مقام اعلی استب
  ١."اند ثنا طائف حول آن مقام

 ارتباط این عالم ءامراهللا در باره پس ازگفتن بياناتى به زائرین در باره ارض اقدس و کوه کرمل، حضرت ولّى
  : الءاعلی مطالبي به این مضمون فرمودندبا عالم دیگر و معناى جنود م

این ارتباط مستلزم .  و ارواحي آه درعالم بعد هستند، ارتباط بسيار نزدیک وجود دارد  بين ارواح در این دنيا "
اّما . خلوص نّيت امکان برقرارى این ارتباط هست با تمرکز فکر، صفاى باطن و. شرائط معّين و دشوارى است

: حضرت عبدالبهاء ميفرمودند. حّتى ميتوان حضور ارواح را استشمام نمود.  آن نباشيدآزمودن حال در فکر
  ." نویسنده نامه را ميتوانم استشمام کنمءروح و نفحه"

اّما شامل ارواح مردمان بسيار مؤمن و مخلص . ما هيچگونه تصّور و ادراکى از جنود مالء اعلی نداریم"
به تأثيرشان بيشتر است و  چه مقامشان واالتر، نفوذ و هر. خبریم ان بىاست و همچنين موجوداتى که از وجودش

باید در وقت دعا خلوص و توّجه . ياري خادمان فداآاري آه هم اآنون براي خدمت قيام مي آنند مي شتابند
ي خداوند به هر فردي اطمينان مي دهد آه هرعمل. و اقدام، جاذب تأیيدات الهي است دعا. بيشترى نشان دهيم

در پاسخ به اين سوال آه آيا : " حضرت عبدالبهاء فرموده اند آه. مي تواند جذب آننده جنود مالء اعلي باشد
نفوس مقدس و روحاني پس از ترك اين جسد عنصري قادر به تاثير گذاري ، آمك نمودن و هدايت آردن 

  "يان اين يك حقيقت مسّلم استموجودات و مخلوقات در اين دنيا ميباشند يا خير بايد گفت آه  براى بهائ



 ارض ءامراهللا در باره از يادداشتهاى دوروتى درباره زيارتش در ارض اقدس، تنها همين بيانات حضرت ولّى
 و هنوز یکسال نگذشته بود که وى در مجاورت اّولی و در جوار دّومى  .اقدس و عالم ديگر در دست ميباشد

اولين . بى واقف بودند که دوروتى بارها تقاضاى تشّرف نموده بودالبهاء روحّيه خانم بخو امة. مسکن گرفت
، حضرت ١٩٣٥بار دوم در سال . بود١٩٢٠درخواستش براي زيارت در زمان حضرت عبدالبهاء و در سال 

ولي امراهللا پيشنهاد او را مبني بر اينكه مخارج سفرش به ارض اقدس را براي ساختمان مشرق االذآار به 
 ء  به عّلت مضيقه١٩٣٧در سال . م آند پذيرفته بودند و لذا نتوانسته بود به زيارت برودصندوق ملي تقدي

مالی آه احباي اليما با آن روبرو شده بودند امكان تشّرف به ارض اقدس موجود نبود و همچنين به عّلت 
 بود آه دوروتي تا همه اينها سبب گرديده .اوضاع نابسامان خاورميانه اين امكان در سالهاي بعد مفقود بود

 چند روز اقامت ءالبهاء روحّيه خانم در باره  امة.آن زمان از موهبت زيارت ارض اقدس محروم مانده باشد
  :دوروتى در ارض اقدس مينویسند

شب قبل از بازگشتش به اطاق او رفتم و گفتم چقدر . زیارت ارض اقدس، تحّقق یک عمر آرزویش بود"
جوابى ).  پرواز هواپيما ءبه عّلت برنامه(تظار، فقط هفت شب ميتواند در اینجا  بماندمتأّسفم که پس از سالها ان

آیند، با  وقتى به اینجا مى.  هستند زائرین مثل اسفنج: او گفت. را که به من داد اغلب براى احّباء نقل ميکنم
ر ميشوند و دیگر نميتوان در آب فرو رود، ُپ  امراهللا، مانند اسفنجي که زیارت اعتاب مقّدسه و حضرت ولّى

هنگام گفتن این کلمات . بنابراین از هفت روز بودن در اینجا نباید غمگين باشم. چيزى به آن اضافه نمود
  ."چشمان زیبایش ميدرخشيد و من به شّدت تحت تأثير سخنانش قرار گرفتم

خانم سيرز در . َرف شد به زیارت مش١٩٥٣ در آخر همان ماه، در فوریه Margurite Searsمارگریت سيرز
  :یادداشتهایش از مکالمات حضرت ولی امراهللا نوشته است

جنود مأل اعلی ميان آسمان و زمين معَلق و منتظرند که به یاري و مدد بشتابند اَما ما نيز باید مانند مغناطيس "
منبع عظيم روحانى این نيروى روحانى متراکم شده است زیرا که از این . باشيم تا این روح را جذب نمایيم

. قلبى طاهر و تمرکزى خارق العاده الزم  است تا بتوان با دنياى بعد رابطه برقرار نمود. استفاده نشده است
فرد بهائي  که رو به سوي خداوند مى آورد نه تنها قادر به انجام کارهاى معجزه آسا مي باشد بلکه نفوذ 

  ."بسيارى نيزبر دیگران خواهد داشت

قّوه دعا در : او مي گفت .   از دعا و مناجات صحبت مي نموددر گفتگوهايش با احباء در حيفا دوروتى نيز
دعا به منظور ...  مانند برق و نورقابل اندازه گيرياى است  روحانّيت قّوه... منبع مجرا جمع ميشود و نه در

يان مبارآي به اين مضمون دوروتي از ب. جلب رضایت الهى نيست بلکه جهت تمّسک به مشّيت و اراده اوست
بنا به ." بخشد قسم به جمال قدم که جز صدق و صفاى محض چيز دیگرى اثر نمى : "نيز استفاده مي آرد آه

  .گفته بيل بيکر پسر دوروتى، شاید بزرگترین رمز موفقَيت دوروتي خلوص نَيت کامل او بود

دمين سال اتمام دور بابي و تولد امر بهائي جشن عظيم ص"در ُبرهه اي از زمان آه حضرت ولي امراهللا آنرا 
معرفي نمودند دوروتي بيكر به عنوان ايادي امراهللا در تمامي چهار آنفرانس بين " در سياهچال طهران

   .القاره اي تبليغ شرآت نمود

روحيه خانم درباره اينكه قرار بود بين سَومين نقشه هفت ساله و نقشه جهاد کبير دهساله، سه سال وقفه 
لشكر مظّفر و پيروز آه تمامي موانع را پشت سر گذاشته : باشد ولی چنين نشد اينگونه توضيح مي دهند

است سرشار از نيرو و شادي حاصل از فتوحات و دستاوردهاي عظيمش، ديگرنيازي به استراحت ندارد و 
هائى هنگام نزديك شدن اين بود حالت دنياى ب. افروخته و مشتعل از موفقيتهايش همچنان آماده پيشرفت است

  . و ورود به سال مقَدس١٩٥٣به سال 

جلوه درخشان و بسيار مهم سال مقَدس، برگزاري چهار کنفرانس بين القارات بود چنان که حضرت ولی 
  :امراهللا مى فرمایند

اشتباه نشود؛ هدف اوليه اين جهاد آبير روحاني نيست مگر تسخير قلوب مردمان؛ عرصه عملكردش " 
آره ارض؛ امتدادش يك دهه آامل؛ افتتاحش مصادف با صدمين سال اظهار امر خفي حضرت بهاء اهللا تمامي 

  ."و اختتامش مقارن با صدمين سال اظهار امر علني آن حضرت خواهد بود



 نخستين کنفرانس بين القاّرات در شهر کامپاال در آشور اوگاندا در قلب قاره افریقا ١٩٥٣در ماه فوریه سال 
ایادى امراهللا ليروى .  عالم، احّباء در آن مجمع شرکت نمودندءچهار قاّره  شد و از نوزده کشور ازبرگزار

آیوس که براى خدمت به آستان مبارک حضرت ولي امراهللا از مقام مدیرّیت خود در آمریکا استعفا داده بود، به 
 بزرگى آه ءاحباء در زیر خيمه.  نمودنمایندگى از طرف آن حضرت، پيام ایشان را براى احّباء در آنجا قرائت

در بين دویست وسى و دو نفر حاضران .  مجتمع شده بودندبرپا شده بود بر روي زمين حضيرة القدس آامپاال
بعضى از آنها قبًال . يكي از آنها زن و نه نفر ديگر مرد بودنددر آن مجمع، ده تن از ایادیان امر دیده ميشدند، 

 از جمله جناب علي اآبر فروتن و دوروتى بيکر که براى نخستين بار بود آه یکدیگر را همدیگر را ندیده بودند
  .مالقات ميکردند

اى از احّباء به دیدن  کنفرانس ایراد نماید، همراه با عّده روزى که مقّرر بود دوروتى اّولين نطقش را در
نقليه، فرصت کافى براي رسيدگي به  ءروستاهاى افریقائى رفته بودند و در بازگشت به عّلت تأخير وسيله

جناب .  عمومى را نيافت و بالفاصله به کنفرانس رفتءوضع خود و تعویض لباسهایش براى شرکت در جلسه
  :  آن شب مينویسدء جلسهءفروتن در باره

اّولين اثرى که دوروتى در من گذاشت، روحانّيت او بود که آنرا در صورتش، در چشمانش و در نگاهش به " 
معلوم بود که مردم را دوست دارد و این .  سخن گفتنش مرا سخت تحت تأثير قرار دادءشيوه. ردم ميدیدمم

 عقاید و تاریخ  و دیانت و آثار ءاو در باره. محّبت از نگاهش، از سخنانش، و از رفتارش کامًال نمایان بود
موضوع دیگرى که توجه من .  کشانيد سخن را به امربهائيء افریقائيان صحبت کرد و به تدریج رشتهءمقّدسه

را جلب نمود، این بود که در آغاز و پایان سخنانش مناجات تالوت ميکرد و این کار را در تمام جلسات ادامه 
داد و با چنان حالت و احساسى انجام ميداد که همگى احساس ميکردیم روحمان اعتال یافته و به آسمان معنوى 

  ." کامًال متمایز و مشخص بودصوت و رفتارش. صعود کرده است

 دوروتى چنين ءجناب افشار یكي از مهاجرین افریقا آه در این آنفرانس  نيز حاضر بود، سالها بعد در باره
بودم و از  در تمام عمرم کمتر کسى را چون دوروتى ديده . بنظر من او اهل این عالم نبود"  .نظر نمود  اظهار

 با آنکه به زبان انگليسى صحبت ميکرد و من در آن زمان . مثل او نديده امآن زمان به بعد نيز ديگر آسي را
اى انگليسى ميدانستم، با اینحال از لحن صدا و طرز گفتارش بيانات او را درک ميکردم که به  فقط چند کلمه

م حّق بود و کالمش واقعًا کال. اختيار سيل اشگ از چشمانم سرازیر ميشد شّدت مرا تحت تأثير قرار ميداد و بى
  ".نميتوانستم تصّور کنم که انسانى بتواند چنين کارى کند و دنيا را به هيجان آورد

خاطر  آزرده  انگيخت اّما گاه واکنشهائى او را به شّدت  هاى دوروتى چنين احساساتى را بر مى با آنکه نطق
شته بود که بهائيان هواخواه اش نو چنانچه یکى از روزنامه نگاران حاضر در جلسه، در روزنامه. ميساخت
 کرده بود revelation ظهور ءعّلت این بود که دوروتى در نطق خود چند بار اشاره به کلمه. اند انقالب 

بعدًا ایادى امراهللا جناب هوراس هولی با .  یعنى انقالب اشتباه کرده بودrevolution ءخبرنگار آنرا با کلمه و
با اینکه این رویداد به نحوى .  و توضيح پایگاه واقعى امر، رفع شبهه نمود مزبورءاى به روزنامه ارسال نامه

موجب تبليغ امر شد با این وجود دوروتى از سوء تعبير سخنانش و از اینکه یکى از تعاليم حضرت بهاءاهللا 
  . نادرست جلوه داده شده به شّدت ناراحت بود

 را مي شنيدند بسيار شدید بود و خصوصًا وقتى تأثير سخنان دوروتى بر احّباى بومى آه صحبت هاي او
 ءکلبه" کتاب معروف ء نویسندهHarriet Beecher Stoweاستو دانستند که او از منسوبين هاریت بيچر

جناب فروتن مي .  است که عليه برده داري مبارزه ميکرد به هيجان آمدندUncle Tom's Cabin" توم عمو
نهد و عظمت روح  آن کتاب را ارج مى  به عنوان یک فرد بهائى :شنيدند آه دوروتي به آنها مي گفت

حضور : "نویسند که  مى  اى مشهور و ناطقى توانا بودند  جناب فروتن که خود نویسنده.  ستاید اش را مى نویسنده
   ." الهى نمود دوروتى شور و غوغائى در بين حاضرین برانگيخت و بسيارى از آنان را مجذوب امر

اش در بيت مبارک حضرت عبدالبهاء زندگى  س کامپاال در بين شرکت کنندگان جوانى بود که خانوادهدر کنفران
ایشان که از . نامش علی نخجوانى بود. امراهللا در حيفا بزرگ شده بود کرده و خود او در زمان حضرت ولّى

سال پس از تشکيل  ىجهانى امر قائم به خدمت مي باشند، س العدل اعظم و در مرکز  عضو بيت١٩٦٣سال 
  : حيفا خاطرات خود را از دوروتى چنين بيان نمودندءکنفرانس کامپاال، در مسافرخانه

اى از حضرت شوقى  او عاشق هر کلمه. آنرا عميقًا آموخته بود دوروتى در ميثاق الهى محکم و ثابت بود و"
 هدفش کمک به دیگران بود تا کارى خلوص نّيتش در برابر جمع بارز بود ميدانست چه باید کرد و.افندى بود



 گفتارش حاضران را ءنه تنها سخنان و داستانهایش بلکه زیبائى و وقار و شيوه. بایست انجام دهند را که مى
او محّبت . خوب ميدانست که براى تأکيد بيشتر به سخنانش، چگونه دستهاى خود را تکان دهد. مسحور مينمود

  ".را با حکمت و بالغت آميخته بود

 که با شخصى مسلمان نامزد شده بود، انگلستان را به Irene Benet خانمى به نام آیرین بنت ١٩٥٢در سال 
قبل از ترک انگليس، آیرین کتاب بهاءاهللا و عصر جدید را . قصد مومباسا ترک نمود تا به نامزد خود بپيوندد

در کشتى، خانم بنت شخصى را که با . دکه خود مطالعه کرده و اثرى عميق بر او گذاشته بود به خواهرش دا
مدارس آقا خان رابطه شغلی داشت مالقات نمود و او به خانم بنت پيشنهاد شغل معَلمى در یکى از این مدارس 

وقتى که به مومباسا رسيدند، اعضاى هيئت مستعمره انگليس از اینکه نامزد . را نمود و خانم بنت قبول نمود
کان خورده و این خانم را به جاى مومباسا به نایروبى فرستادند که در مدرسه این خانم، خارجى است سخت ت

  . دخترانه آنجا تدریس کند

خانم بنت از این رفتار متعَصبانه انگليسى ها متنَفر شده و از اینکه نتوانسته بود در مومباسا کار کند تا بتواند 
در همين . از پایان ترم اَول به انگليس باز گرددنزد نامزدش علی باشد بسيار ناراحت شد و تصميم گرفت بعد 

زمان نامه اى ازخواهرش دریافت کرد که نوشته بود بعد از خواندن کتاب بهاءاهللا و عصر جدید به امر بهائى 
  . مؤمن شده است

 به اَولين جلسه بهائى رفت و در آنجا بسيارى از احَباء را آه براي حضور در ١٩٥٣آیرین بنت در ژانویه 
 ژانویه، آیرین به دیانت بهائى پيوست و از او دعوت شد ٢٤روز سه شنبه . نفرانس آمده بودند مالقات نمودآ

البَته در همان . که روز چهارشنبه براى شنيدن صحبت دوروتى بيکر به جلسه اى در اَتحادیه کلوب کنيا برود
در آخرین لحظه آیرین تصميم گرفت . دشب مراسم افتتاح مدرسه اى که او در آن درس ميداد نيز برگزار ميش

بسيارى از احَباء که از کنفرانس کامپاال به خانه هاى خود در کشورهاى مختلف .که به کلوب کنيا برود
آیرین هنگام شنيدن سخنان دوروتى . افریقائى بر مى گشتند سر راه توَقف نموده و در این جلسه شرکت کردند

من هميشه قادر بودم خود را کنترل کرده و جلوى اشکهایم را بگيرم "ن گفته بود بعدها آیری. شدیدًا به گریه افتاد
بعد از پایان . تمام مَدتى که دوروتى صحبت ميکرد آیرین گریه مى کرد" و براى همين خيلی خجالت کشيدم

حقيقت نحوه در . سخنرانى خانم خادم نزد آیرین آمده و به اوگفتند که این توَلد دوباره روحانى او بوده است
: آقاى عزیز یزدى به او گفت. ایمان آوردن آیرین اثر شدیدى بروى همه شرکت کنندگان کنفرانس گذاشت

  "دیروز تو دوست بودى و امروز خواهر ما"

حال چگونه فردا به "آیرین بنا به گفته خودش در حاليکه سوار بر ابر بود به خانه برگشت با این فکر که 
اَما وقتى فرداى آن روز به مدرسه رفت مدیر مدرسه به او "  نم؟ من نخواهم توانست مدرسه بروم و تدریس آ

در نتيجه آیرین در آن . گفت که شب قبل در مراسم افتتاحيه تصميم گرفته اند که امروز مدرسه تعطيل باشد
  . بپيونددMabel Sneiderروز از کار آزاد شده و توانست براى نهار و مالقات به دوروتى و مى بل سنایدر 

بعد از نهار، دوروتى از آیرین خواست که درباره زندگى اش براى او تعریف کند و آیرین جریان نامزدش 
  .علی را براى او تعریف کرد

قبًال علی یک قدم از تو جلوتر بود اَما حاال تو باید . تو باید به حضرت بهاءاهللا ایمان داشته باشى: "دروتى گفت
البَته ممکن است که در آینده بفهمى شاید نباید ... ک قدم به جلو گذاشته و به تو برسد به او کمک کنى که ی

ميخواهى من بروم و با علی در مومباسا مالقات کنم؟ من فردا به طرف دارالسالم ... اصًال با علی ازدواج کنى 
  ". فى داشته باشمپرواز مى کنم و ممکن است بتوانم بليطم را عوض کنم که سر راه در مومباسا توَق

واقعًا باور کردنى نبود که دوروتى چنين پيشنهادى بکند اَما در حقيقت دوروتى و آیرین با هم مستقيمًا به 
بعد دوروتى با آیرین درباره خدمت . شرکت هواپيمائى افریقاى شرقى رفته و بليط دوروتى را عوض نمودند

منهم با : "ه علی معَرفى خواهد نمود و بعد اظهار داشتدوروتي به او گفت که امر را ب. به امر صحبت نمود
  ."مردى غير بهائى ازدواج کردم اَما بعدها به امر ایمان آورد

البَته با توَقفى در مومباسا تا علی را پيدا آند و با او . روز دوشنبه دوروتى به طرف دارالَسالم پرواز نمود
دوروتى در مالقاتى که .  اى رفت که دوست علی صاحب آن بوداَتفاقًا دوروتى به مغازه. مالقاتى داشته باشد

علی از این مالقات ناگهانى کمى گيج شده بود . با علی داشت از او خوشش آمد و او را شخصى روحانى یافت
  .و از دوروتى پرسيد  آیا او ميتواند بهائى شود و هنوز مسلمان هم باقى بماند



ه وقتى بعدها علی به افریقا آمد و در جلسات بهائى شرکت نمود هيچگونه آنچه باعث تعَجب آیرین شد این بود ک
آنها ازدواج نکردند و آیرین به عنوان مهاجر در کنيا ماند و بعدها . عالقه اى نسبت به امر از خود نشان نداد

و  نقل مکان کرد Orkney Island به پرتغال مهاجرت نمود و با خواهرش به جزائر ارکنى ١٩٥٩در سال 
  .سراسر زندگى بهائى خود را به معَلمى و در مهاجرت گذراند

امراهللا را که هنگام زیارت در  القاّرات در شيکاگو بيانات حضرت ولّى بهار آن سال، دوروتى در کنفرانس بين
  :چنين گفت   جناب علی نخجوانى شنيده بود براى حاضرین بازگو نمود وءارض اقدس، در باره

ند که این جوان شجاع و دلير به قلب جنگلهاى افریقا رفت که شاید داستان آنرا شنيده هيکل مبارک فرمود"
  Tesoء که از انگلستان آمده بود در ميان قبيله٣٩Philip Hainsworthباشيد و به همراهى فيليپ هينسورت 

در شرائط . ابيدندبوریا و برگ درختان خو در زیر باران، روى حصير و. با بوميان هم غذا شدند. زندگى کردند
مارمولکى در فنجان    - اگر چاى یافت مى شد -بسيار سختى بسر بردند مثًال امکان داشت هنگام نوشيدن چاى 

 زندگى کنيم   توانيم با این حال استقامت کردند و در آنجا ماندند و نگفتند که در این شرائط نمى . چاى آنها افتد
آنها استقامت کردند . سازد هالک مى گرى ميخورند که ما را بيمار کرده وگياهان و چيزهاى دی چون مردم اینجا 

منظورم این .  . .آمریکا یک علی  نخجوانى هست؟ در حال حاضر نه آیا در: " سپس دوروتى ادامه داد" ماندند و
  ."نه. آیا کسى چون فيليپ هينسورت هست؟ تا کنون. ایم است که تا کنون نداشته

قيام روحانى . قيام روحانى و اجتماعى مردمان سياه پوست ناگهانى خواهد بود" رمودند حضرت شوقى افندى ف
سریعًا به آنان مواهب عظيمه اعطاء ميکند زیرا خداوند چنين مقّرر داشته است و جميع تعّصبات عالم نميتواند 

هاى اجتماعى  العمل نژادى عکسزمان با تضييقات  هم. بهائيان آنرا درک ميکنند و تجليل مينمایند. آنرا مانع شود
پوستان مدارج ترّقى  هاى دنيا با وحشت مشاهده خواهند کرد که سياه در سراسر عالم بيشتر خواهد شد و قدرت

. در این ميان موضع بهائيان در کجاست. پيمایند و این موهبت در اثر فيوضات الهى نصيبشان خواهد شد را مى
اگر . حّباء باید پيشقدم شوند که آن نفوس را بيابند و آنان را حمایت کنندهيکل مبارک به کّرات فرمودند که ا

  ."خداوند ما را قضاوت خواهد نمود هاى اجتماعى، وحشتناک خواهد بود و العمل اقدام نکنيم چه بسا عکس

کرى الاقل خود را آدم روشنف.  رفع تبعيض نژادى تعّصب دارمء مسئلهءمن گمان ميکردم که تا حّدى در باره
سخنان هيکل مبارک بينش نوینى به . ام امراهللا قرار گرفته پنداشتم اّما ميدانم که مورد قضاوت حضرت ولّى مى

هاى اجتماعى که در اثر غفلت روحانى ما ایجاد ميشود،  العمل  منظرى از عکسءمن داد و مرا به مشاهده
دم که در انتظار رهائى و نجات، در انتظار پوست آواره در این قاّره را دی در آنجا قبائل سرخ. رهنمون شد

آیا احّباى افریقا باید بيایند و ما را از خواب غفلت بيدار کنند تا به کمک . شخصى چون علی نخجوانى هستند
  .اميدوارم که حّتى امسال هم از اینکار غفلت نورزیم.  پوستان که در بين ما هستند، برویم؟ خدا نکند سياه

پوستان که  پوستان، اسکيموها، سياه ى از بين ما قيام کنند که زندگى خود را در خدمت سرخاميدوارم قهرمانان
  علی نخجوانى ما چه کسى خواهد بود؟. نفوسى با هوش و با استعدادند، صرف کنند

 حضور نداشت اَما او با ماشين بارى قدیمى اش جلسه نطق بياد ماندني در آن Jim Stoneآقاى جيم استون 
براى او آن شب قدمى بود در راه یک عمر .  رانندگى کرد که صحبت دوروتى را در ویرجينيا بشنود مایل٦٠

  .خدمت که نه آن را پيش بينى کرده بود و نه نقشه اى بر آن کشيده بود

 در فالز چرچ Joel Marangellaآخرین بارى که ایادى امراهللا دروتى بيکر را دیدم در خانه جول مارنجلو "
Falls Church جول از دوروتى تقاضا کرده بود که از .  بود١٩٥٣فکر مى کنم تابستان سال .  ویرجينيا بود

 جائى که زمانى دوروتى در آنجا اقامت داشت به فالز چرچ بياید و براى دوستانش Alexandriaالکساندریا
  .درباره امر صحبت کند

بعد از انجام تشریفات و هنگامى که مهمانان . ند نفر در اطاق مهمانخانه بزرگ جمع شده بود٥٠ تا ٤٠حدود 
هر کدام در گوشه اى ضمن مکالمه مشغول صرف شيرینى و شربت بودند، دروتى صفات واقعى خود را نشان 

  .داد و بسيار جلوه نمود

                                                 
٣٩  



 فکر کردم که احتماًال آن شب تکرار آن. تقریبًا ساعت  ازده و نيم شب گذشته بود و هيچ کس قصد رفتن نداشت
اَما من چون باید .  بعد از نصف شب به خانه مى رسيدیم٢جلسات تبليغى اولَيه اى بود که ما حدود ساعت 

 مایل رانندگى در جاَده هاى کوهستانى در پيش داشتم اگر دیر آنجا را ترک ٦٠صبح زود سر کار مى بودم و 
 پرسيدم آیا او دوروتى را به  Joelباالخره ساعت یازده از جول . ميکردم همان صبح به مقصد مى رسيدم

جول پاسخ داد که اتومبيلش .  بر مى گرداند زیرا من مجبورم که جلسه را ترک کنمAlexandriaالکساندریا 
من برگشتم . وضعَيت خوبى ندارد اَما گفت که براى دوروتى تاکسى خواهد گرفت و وجه آنرا خواهد پرداخت

اده وبا مردم صحبت مى کرد گفتم که جول قادر نيست که با و به دوروتى که در فاصله کمى از من ایست
 من سوار شود تا او را ١٩٣٤ماشينش او را به خانه برساند آیا حاضر است که در ماشين فورد بارى مدل 

  "من حاضرم جيم برویم: "جواب دوروتى کوتاه و سریع بود گفت. برسانم

درهنگام رفتن . شَکر نمود و ما آنجا را ترک کردیمدوست داشتنى تدوروتي از همه افراد به خاطر آن شب 
دروتى بيکر عزیز : "انگار آه با تعَجب مى گفتند. گویا ميشد به جاى شنيدن، حرف هاي مردم را احساس نمود

  " مایل را با یک ماشين لق و پق بارى سفر کند؟ چطور حَتى فکرش را ميتوان کرد؟٩و معروف 

 در آن ماشين کهنه مهمترین لحظه آن شب بود و هرگز سفر در یک کادیالک اَما در نظر آن دوست قدیمى سفر
آن دو دوست . فمليت و از آب طال رنگ شده از نظر روحانى قابل مقایسه با سفر در آن فورد بارى کهنه نبود

  .قدیمى براى نيم ساعت تمام غافل از پستى و بلندى هاى جاَده و ماشين کهنه از اَیام گذشته یاد کردند

همان سال او کانونشن مَلى را مخاطب قرار داده بود که احتياج شدیدى به توسعه تبليغ در ميان سرخپوستان 
 ساکن بودم و از آنچه در شيکاگو مى Marthinsburgمن که در آن زمان در مارتينزبرگ . امریکائى است

روتى نيز آن شب هرگز اشاره اى به گذشت کامًال بى خبر بودم و این موضوع برایم کامًال ناشناخته بود و دو
 در نيو Gallupاَما دست راهگشا و راهنماى خداوند در کار بود و من پائيز همان سال به گالوپ . آن نکرد

البَته من وقتى به گالوپ رسيدم از .  نقل مکان کردم و خواسته دوروتى برآورده شدNew Mexicoمکزیکو 
سال است که در اینجا زندگى مى کنم و هرگز خيال ترک این محل را  ٢٩االن . این خواسته دروتى آگاه شدم

  .ندارم

 طرف دختر ایادى امراهللا جناب ليروى آیواس که ميدانست پدرش به نمایندگى از Farrukh Ioasفرخ آیواس 
ش  پس از شنيدن گزاردوروتي نيز در آنجا حاضر بودهامراهللا در کنفرانس کامپاال شرکت کرده و  حضرت ولّى

هنوز کالمش تند است یا از این نظر  است، آیا حاال که پدرم ایادى امراهللا شده" آن مجمع، از دوروتى پرسيد 
  : دوروتى جواب داد" است؟  تغيير نموده

پدر شما به نمایندگى از طرف حضرت . باید تجدید نظر کرد" قدیسين "ءتصّور ميکنم در توصيف کلمه "
را به شرکت کنندگان در آن    هيکل مبارک که شمایل حضرت اعلی بودءيهامرهللا موّظف بود که عط ولّى

ليروى با مجریان برنامه مالقات کرد و از آنها ساعتى را که براى این کار منظور شده . کنفرانس نشان دهد
.  نشدیک روز گذشت خبرى. ، ترتيب این کار را خواهيم داد ، نگران نباشيد جوابى که شنيد این بود. بود پرسيد

بار دیگر ليروى با مجریان برنامه مالقات نمود و تقاضا کرد . روز بعد هم در این باره صحبتى به ميان نيامد
آنروز هم گذشت . وقت مشّخص این کار را به او بگویند و باز هم جواب شنيد که ترتيب این کار را خواهند داد

کرد و به آنها اخطار نمود که همان روز ساعت دو روز بعد ليروى متصّدیان برنامه را احضار . و خبرى نشد
و با اداى جمله . امراهللا را به حاضرین نشان خواهد داد  حضرت ولّىءظهر شمایل مبارک هدیه از یا سه بعد

امراهللا گزارش خواهد داد که اصًال  اگر آنرا در برنامه نگذارند موضوع را به حضرت ولّى تندى  گفت آه 
  "و نداده اند اءاهمّيتى به هدیه

 بسيار مهم در این ءنکته: " این واقعه را نقل ميکرد گفتNancy Dobbinsچند سال بعد که نانسى دابينز 
دوروتي موضوع را اينگونه بيان کرد . مورد، مهارت و شایستگى دوروتى در جواب دادن به سؤال فّرخ است

  .کند و نه شخص او آه بایستى تغيير و توضيح داد آه اين تعريف کلمه قديس  است

 شوئى با یک خانم جوان بهائى که مشغول   هنگام تنفس، دوروتى در دست١٩٥٣کانونشن همان سال  در
آن  دوروتى، ایادى امراهللا،  افراد بيشمارى منجمله آن خانم جوان، . کردن گيسوانش بود، برخورد نمود شانه
گفت که در  وتى او را دید، صورتش را بوسيد و به او وقتى دور. ستودند  مى  سرزنده و فّعال را  شاداب ووجود

جوان از سخن دوروتى متحّير شد و اظهار داشت آرزو دارد که  دختر. نامى مشهور است بين احّباء به نيک 
بتواند مانند او اینهمه خدمت کند و پرسيد آیا ميتوانم کارى کنم که به آرزویم نائل گردم و مانند شما شوم؟ 



وآنچه  ى انقطاع از دنيا کمک نموده است، تا حّد آنچه مرا. آرى، راهى هست .ّسمى نمود و جواب داددوروتى تب  
وقتى افکار دنيوى به ذهنم خطور . در این مرحله از عمرم توّجهم فقط به روحانّيات است. در آن است بوده

Soo F فوتس  که این خانم جوان سو سالها بعد. ميکند، فورًا به اسم اعظم و یا یکى از صفات الهى توّجه ميکنم
outsبه عضویت محفل مّلى آمریکا انتخاب شد، هنوز سخنان دوروتى را به یاد داشت و آنرا به کار ميبرد  .  

. افکار دوروتى که بر حقائق روحانى تمرکز یافته بود، در وجنات و حرکات و رفتارش کامًال منعکس ميشد
 در وجود دوروتى ١٩٥٣کانونشن سال  درBelinda Elliot    ا اليوتبنابراین جاى شگفتى نيست که بليند
وجودش نورانى و تقریبًا : "او ميگفت . آن در کسى مشاهده ننموده بود نورانّيتى یافت که نه قبل و نه بعد از

  ." اوهنگام دعا به باال نگاه ميکرد و من به صورتش خيره شده بودم. شفاف بنظر ميرسد

 ءمبارک اقبال نکرده بود، به توصيه امر  یکى از اهالی شهر ميلواکى که هنوز بهAl Reinholtz رینهولتز َال   
اى که دوروتى نطق ميکرد، حضور  تصادفًا در آن روز در جلسه. االذکار رفت دوستانش به تماشاى مشرق

قبل از ..."  مفّرجهل من" حالت دوروتى هنگام تالوت دعاى حضرت اعلی   آنچه توّجه او را جلب نمود. یافت
اين تقريبًا تنها مالقات من با او . هرگز ندیده بودم کسى مانند او دعا خوانده باشد: "َال ميگوید. ایراد نطقش بود

در . نميدانم این کار برایش طبيعى بود یا تمرین نموده بود. ميدانست کجا باید مکث کند. چيز عجيبى بود.بود
  ."مؤّثر بودالعاده  خواندنش فوق هر حال دعا

سال پس از انتصاب جناب خادم .  دوروتى این کار را تمرین کرده بودهمانطور آه خانم خادم گواهي مي دهد
سپس جناب خادم به آمریکاى . به مقام ایادى امراهللا، ایشان و همسرشان جاویددخت خادم به آمریکا آمدند

دعوت دوروتى را : "نویسد خانم خادم مى. ا آمدجنوبى سفر کردند و خانم خادم نيز به دعوت دوروتى به الیم
که در بيوت تبليغى آن نواحى به عنوان ترتيب داده اى   برایم برنامهدوروتي گفت آه. پذیرفتم و به الیما آمدم

شناسم ميخواستم از اجراى این   اینکه احّباى آنجا را نمىءبه عّلت حجب و کمروئى به بهانه. ناطق، شرکت کنم
  . ارى کنم اّما دوروتى گفت مانعى ندارد و باید این کار را انجام دهمبرنامه خودد

برد و هر روز خوشحالی بيشترى احساس  آمد و مرا به یکى از بيوت تبليغى مى هر روز یکى از احّباء مى
گشتم و حّتى بعضى شبها ساعت یک بعد از نيمه شب به خانه ميرسيدم  وقت به خانه باز مى شبها دیر. ميکردم

دوروتى ميگفت تنها . اّما ميدیدم دوروتى و همسر نازنينش در اطاق نشسته و مشغول صحبت مي باشند
  . است که ميتوانم با فرانک باشم چون تمام روز گرفتارم وقتى

 محفل مّلى به شيکاگو مي ءبایست براى شرکت در جلسه پس از ده یازده روز که نزد آنها بودم، دوروتى مى
 عازم آنجا اتومبيلبنا به پيشنهاد دوروتى با . واستم از برادرم که در آن شهر بود، دیدن کنمرفت و من هم ميخ

هائى  آنوقت از من تقاضا کرد نامه. در طول راه ميگفت کارهاى بسيارى باید انجام دهم اّما فرصت ندارم. شدیم
ها را ميخواندم و   یکایک نامهمن. را که برایش رسيده بود بخوانم و یادداشت بردارم که چگونه جواب بدهد

به السى . نوشتم ناگهان گفت راستى قرار بود کارى انجام دهم که فراموش کرده بودم پشت هر یک یادداشتى مى
ام که برایش دعا کنم چون عازم مهاجرت به افریقاست و بنظر ميرسد   قول داده Elsie Austinاستين

. دانستم چگونه ميتوانم به او کمک کنم اّما نمى.  کمک کنيد؟ گفتم البتهآیا ميتوانيد به من.  اشکاالتى در کار است
آنوقت شروع کرد، کلمات را به . را بخوانم... هل من مفّرج"پنج مرتبه دعاى حضرت اعلی  و گفت ميخواهم نود

تمام  او را نگاه ميکردم در. دیگر متوّجه حضور من نبود. آهستگى ادا مينمود و با هر کلمه اشگ ميریخت
نميدانم چند بار . سيل اشگ صورتش را پوشانيده بود و به لباسش ميریخت. ام چنين چيزى ندیده بودم زندگى

  . حال رفت دعا را خواند اّما وقتيکه تمام شد، ماشين را به کنار جاده کشاند و از

.  چشمانش را باز کردپس از ده دقيقه!! دوروتى!! سراسيمه، در ماشين را باز کرده و او را صدا زدم دوروتى
از او پرسيدم هميشه اینطور دعا . گفت عزیزم متأّسفم که ترا ناراحت کردم!! صورتش چه شاداب شده بود

ميکنى؟ جواب داد مگر طور دیگرى هم هست؟ باز پرسيدم صالت روزانه را اینطور ميخوانى؟ گفت مگر 
هر روز صبح چند مناجات . دهد، آنوقت دعا کنداى که باید صبر کرد تا حالت روحانى به انسان دست  نخوانده

  ." اى که از سفر با دوروتى دارم این بود خاطره.  اداى صالت شومءتالوت ميکنم که روحًا آماده

کسى از بارسنگينى که  بایستى مورد تقدیر قرار گيرند زیرا کمتر دوروتى عقيده داشت که همسران ایادیان مى
 نگران بود که آیا از استعداد ذاتى آنها استفاده ميگردد یا در قبال همسران و. بر دوش آنهاست، آگاهي دارد

زبردست   مشتعل و ناطقى  عاليقدر و فّعالشان نادیده گرفته ميشوند؟ خانم خادم همسرى شایسته و فردى فّعال و
 فرانک، همسر .به ِسَمت عضویت هيأت معاونت آمریکاى شمالی به خدمات عدیده مشغول گشت  که بعدها   شده 



وى مخارج سفرهاى بيشمار دوروتى را . اى از خودگذشتگى و فداکارى همسران ایادیان بود دوروتى نمونه
مونس محبوب  و ها دور از یار ها و ماه هر سال هفته. تأمين مينمود و رنج تنهائى و دورى از او را تحّمل ميکرد

 ء حّتى هنگاميکه دوروتى در سفر نبود به عّلت مشغلهميبرد و جاى او را در خانه خالی ميدید و عزیزش بسر
امراهللا که   ایادىPaul Haneyجناب پل ِهنى . زیاد نميتوانست آنگونه که دلخواه هر دو بود در کنار هم باشند

  : اى  اینگونه نوشت سالها در دارالتبليغ جهانى به خدمت پرداخت، به آالم فرانک واقف بود و در نامه

. در اثر فداکارى او بود که دوروتى موفق به انجام این همه کار شد. نک باورکردنى نيستفداکارى فرا"
اما او ساعت هاي العاده دوست ميداشت و ميخواست پيوسته در کنارش باشد  فرانک، دوروتى را فوق

رك تقديم بيشماري از زندگي مشترآشان را فدا نمود تا دوروتي بتواند چنان خدمات ارزشمندي را به امر مبا
  ". امر بودء من هميشه این احساس را داشتم که فرانک قهرمان شناخته نشده.نمايد

امراهللا که نودویکساله بود   ایادىCorinne True القارات شيکاگو یک شب خانم کورین ترو کنفرانس بين در طى
.  خود دعوت کردء خانهایادیان حاضر در آن مجمع و همسرانشان و چند تن دیگر از احّباء را براى شام به

خانم ترو کسى است که ُنه بار به زیارت ارض اقدس رفته و بيش از پنجاه لوح از حضرت عبدالبهاء دریافت 
پس از صرف شام، مدعوین با . االذکار ویلمت کرده است نموده است و کمک هاى شایانى در بناى مشرق

 همسرش و خدمات او و زندگى مشترکشان ءدر بارهجناب فروتن از فرانک بيکر . یکدیگر به گفتگو پرداختند
حرف و ساکتى بود و در ميان جمع احساسات خود را نشان نميداد، در  فرانک که اصوًال شخص کم. سؤال نمود

اوًال دوروتى فقط همسرم نيست "جواب پرسش جناب فروتن نگاهى به چشمان گرم و سياه ایشان نمود و گفت 
 خدماتش باید بگویم آنچه در خاطرم ء خودم را با او برابر نميدانم اّما در بارهاو َسرَور من است و هيچوقت

گردد به  مى بندم و چون باز وقتى به سفر تبليغى ميرود چمدانش را مى. مانده باز و بسته کردن چمدانهاى اوست
ر او، در خانه ترین لحظات زندگى من لحظاتى است که در کنا شيرین. کنم کردن چمدانش کمک مى او در باز

  ." هستم

مّدت مدیدى از این گفتگو نگذشته بود که بار دیگر فرانک در بستن چمدانهاى دوروتى که عازم سّومين 
صد نفر شرکت نمودند  در این کنفرانس قریب چهار. القارات در استکهلم بود، او را کمک نمود کنفرانس بين

 درآنجا یکایک ایادیان معّرفى ١٩٥٣ جوالي ٢٢رشنبه در روز چها. چهارده تن از ایادیان حضور داشتند و
فهمم چرا اروپا را نبض دنيا  اکنون مى: " وقتى نام دوروتى بيکر خوانده شد خطاب به حاضران گفت شدند و
   ٣." ایم اگر بتوانيم این نبض را جان تازه بخشيم دنيا را فتح کرده. ميدانند

امراهللا قسمتى از تلگراف مبارک را   حضرت ولّىءهللا و نمایندهصبح روزجمعه جناب یوگو جياگرى ایادى امرا
نقشه ده ساله جهاد آبير روحاني از .  سهم اروپا در جهاد آبيرروحانى  جهاني بود، قرائت نمودءکه در باره

 ادامه مي يافت و هيچ آس در آن زمان تصور نمي آرد آه اين نقشه ده ١٩٦٣ آغاز و تا سال ١٩٥٣سال 
 دآتر جياگري که در .١٩٦٣  راهنما و مبشري باشد براي تشكيل بيت العدل اعظم الهي در سال ساله جهاني

هائى را که تا پایان سال اول  ساخته شدن روبناى مقام اعلی کمک شایانى کرده بود، نام کشورها و سرزمين
هاى صدمين سال   جشنتا پایان آن سال که مصادف با. نقشه مي بایستي مهاجرین  در آن مستقّر شوند خواند

سال مقدس از اآتبر . ماه نمانده بود چال طهران بود، بيش از دو خفى حضرت بهاءاهللا در سياه اظهار امر
 با برگزاري چهارمين آنفرانس تبليغي بين القارات در ١٩٥٣ آغاز شده بود و دو ماه ديگر در اآتبر ١٩٥٢

ِبکر و فتح نشده   ءسى منطقه وتاه استقرار مهاجرین در  در این مّدت ک.شهر دهلي هندوستان به آخر مي رسيد
  ٤٠.، بنظر بعيد مى آمد داشتند  قرارHebridesِهبریدز  تا جزایرAlbaniaآلبانى  که از کشور

 ء، نطق مهّيج و مؤّثر دوروتى سبب شد که چند نفر داوطلب مهاجرت به جزیرهدر ابتداي آنفرانس استكهلم
معهذا در آخرین روز کنفرانس هنوز بسيارى .  شوندSpitzbergen سپيتزبرگن ءافتاده کوچک و گمنام و دور

 دهساله اهدافى برایشان تعيين شده بود ءاز اهداف بر جاي مانده بود و هيچيک از چهار محفل مّلى که در نقشه
ف اروپا آه بعد از ظهر روز یکشنبه دوروتى گزارش داد که از اهدا. موّفق به ُپرکردن این اهداف نشده بودند

خبرنامه .    است Andorraبراي محفل مّلى امریکا تعيين شده بود فقط یک سرزمين مانده و آنهم کشور آندورا
آمادگى خود را براى  در حين اعالم این خبر، یکى از احّباء از جا برخاست و: "مي نويسد" عالم بهائي"

  ٤."مهاجرت به آندورا اعالم نمود

                                                 
مهاجرینى که در آن سال قيام کرده و به مناطق بکر و فتح نشده جهت استقرار دیانت بهائى رفتند به عنوان   ٤٠

  .ثبت گردید فارسان امر الهى شناخته شده و نامشان در دفتر افتخار آميز از طرف حضرت وّلى امراهللا



مانند داوطلب   اهداف سه محفل مّلى دیگر صحبت نمودند وءاء برخاستند و در بارهبه تدریج چند تن از احّب
 آندورا، یکایک آمادگى خویش را براى مهاجرت به نقاط تعيين شده اعالم داشتند بطوریکه در  بهمهاجرت

تازه بخشيدن پایان جلسه جميع اهداف تعيين شده اروپا ُپر شده بود و اميد دوروتى در آغاز کنفرانس جهت جان 
  .اهداف مهاجرتي حضرت ولي امراهللا تمامًا بدست آمده بود. نبض اروپا، تحّقق یافت به

اى به دوستانش  استکهلم در نامه  درMalmen مالِمن شب قبل از پایان کنفرانس، دوروتى در اطاقش در هتل
او چنين . خبر بودند از آن بى   آرزوئى که داوطلبان مهاجرت  در روز بعد،. آرزوى محرمانه خود را بيان نمود

  :نوشت

   ١٩٥٣ جوالى ٢٥

اى برایتان بنویسم   عزیز، در این محيط روحانى کنفرانس به فکرم رسيد نامه  Gladys Ben andِبن و گَلدیس 
  .   مهاجرت در قلبم است با شما در ميان گذارمءو همچنين آنچه در باره

اسبى براى مهاجرت است و در بيشتر این جزایر با پول کم  بنظرم جاى منWest Indiesجزایر هند غربى 
وقتى کارها را در الیما رو براه کنم امکان دارد که من و فرانک به این . ميتوان زندگى مرّفهى داشت

جداي از این، حضرت .  نشسته هستيم که مى توانيم تکانى بخود بدهيم ما مردمي باز. مهاجرت کنيم جزائر
  . اند هيچکس مستثنى نيست دهامراهللا فرمو ولّى

حّتى ميتوانيم هر دو . آورد فکر اینکه شاید به این موضوع عالقمند باشيد قلبم را از خوشحالی به طپش مى
البته این موضوع محرمانه است و کامًال خصوصى، .  یکدیگر شویمءخانواده به یک جزیره برویم و همسایه

. قط فکر کردم چه خوب ميشد که با هم باشيم و یا نزدیک همچون هر کسى باید براى خودش تصميم بگيرد ف
 غربى ميتواند مخارج سفر شما را به جزیره تأمين کند بشرط اینکه پس از ورود ء تبليغ نيمکرهءميدانم که لجنه

  ویندواردز و Leewords  ليوردز زندگى در جزایر.  مخارج خودتان برآئيدءبتوانيد تا حدودى از عهده
Windwards زیرا . آرزو دارم که قبل از پایان سال مقّدس ترتيب این کار را بدهيم. خيلی ارزان است

در پيامشان خطاب به .  غربى که در آن آزادى هست برویمءمحبوب از ما ميخواهد که الاقّل به نيمکره  ولّى
مایند هيچ عملی با یک هدف در جهاد آبير روحانى ميفر و وسى  اروپا، هيکل مبارک، بعد از نام بردن صد 

  .مهاجرت نيست تر و هيچ افتخارى بزرگتر از امر ارزش

 Cathrineهاى سفيد را از کاترین مک الگلين عزیزانم، اگر این موضوع مورد پسندتان بود ميتوانيد فورًا ورقه
Mclaughlinخوب، حاال. جرزى نيو ،  پرینستون٧٣ ءآدرس این است خيابان کالج شماره.  درخواست کنيد 

. صالح شماست به قلبتان خطور خواهد کرد ام و اطمينان دارم آنچه خير و فراموش ميکنم چه برایتان نوشته
اى اّتفاق افتد که شما  در این مّدت ميتواند حوادث غير مترقبه. حّتى اگر بتوانيد یک سال بيائيد بسيار عالی است

نام ناشر را . مایل باشيد آنرا بخوانيد است اگرلبى  کتاب جا" هاى بهشتى دنيا جزیره"کتاب . را کمک کند
 مهاجرت ءاگر تصميم به مهاجرت گرفتيد، در اقدام عجله کنيد چون اسامى شما به لجنه. ام فراموش کرده

در این باره دعا کنيد .  اگوست است به محفل خواهد رسيد٢٨ محفل مّلى که روز ءميرود و قبل از جلسه
  ."  صالح شماست یا خيرخواهيد فهميد که این کار به

  با محّبت   دوروتى 

گشت، با خود  ، فرانک، دوروتى را که پس از کنفرانس استکهلم از سفر تبليغى فنالند باز مى ل اگوست روز اّو
عزیمت به آنجا این تلگراف را  قبل از. ماهيگيرى به کنار دریاچه خلوتى برد براى چند روز استراحت و

پس از کنفرانس هند قصد سکونت در جزائر کارائيب داریم و . " مخابره نمودندامراهللا حضور حضرت ولّى
  ." منتظر تصميم هيکل مبارک هستيم

  فرانک و دوروتى بيکر. با تقدیم ارادت و محّبت

  :دریافت داشتند هفتم اگوست این جواب را روز و

    شوقى  "ام همراه شماست دعاى مشفقانه .از صميم قلب موافقم" 

  :اى به دخترش چنين نوشت  بعد دوروتى در نامهیک هفته



  ١٩٥٣  اگوست ١٤

بودم،   اى که از محل ماهيگيرى برایتان فرستاده  عزیز، چون ممکن است نامهDodey دودى لوئيز و هوبرت و 
از اینکه . نویسم و ضمنًا سفر خوشى را برایتان آرزو ميکنم بدستتان نرسيده باشد این چند خط را برایتان مى

جوشند و به  همه در جنب و. اید خوشحال شدیم و احساس راحتى ميکنيم اید و اجاره نداده  انه را فروختهخ
من و پدرتان در ماه ژانویه با کشتى . دلم ميخواهد تا در اروپا هستيد این مژده را به شما بدهم. مهاجرت ميروند

فکر کردم دلتان ميخواست این موضوع . مت کنيمآنجا اقا هستيم که به عنوان مهاجر در  عازم جزایر ویندواردز
 و سایر احّباء بگوئيد و از آنها تقاضا کنيد Xavier کوِویر  وHilda  هيلدا  وCharlottleرا بدانيد و به شارلوت 

  . که برایمان دعا کنند

 William Searsویليام سيرز. آید مثل اینکه هميشه در وقت اجراى تصميم، امتحان خلوص نّيت پيش مى
دقيقًا همانوقت که . اى هزار دالر را در رادیو برنده شود ایادى امراهللا آرزویش این بود که بتواند قرارداد هفته

  .  قرارداد شد اّما او به افریقا رفت  آن ءبا کشتى عازم مهاجرت به افریقا بود برنده

قرار است . باعث خوشحالی ما يمت است واش غن به اینجا که بيائيد تا ماه ژانویه با هم خواهيم بود و هر لحظه
امسال . ما بياید نزد) دوروتى مادر (Aunty Louلو  مستقّر شدیم انتىGrenadaِگرنادا   سال دیگر وقتى کامًال در

. آن انتى لو القدس الیما خواهد بود و ميزبان و مدیر  ما حظيرةءطبق معمول خانه. برایش کمى سخت خواهد بود
عالوه بر این هر دو خانواده ميتوانيد از آپارتمانى که در مزرعه . نجا کامًال جا براى شماها هستبنابراین در ای  

ایم که هم  پشت مزرعه براى جا دادن به ميهمانان ساخته  کوچکى درءدر واقع خانه. ایم استفاده کنيد ساخته
  . یکدیگر لّذت ببریداش ميتوانيد با هم در آنجا باشيد و از وجود  هم بيل و خانواده شماها و

گمان ميکنم تا تابستان آینده . ما باید مّدتى در آن جزیره زندگى کنيم تا ببينيم چه تصميمى براى این خانه بگيریم
 ِگرنادا برایتان خواهيم ء جزیرهءخوب، وقتى شماها را ببينيم بيشتر در باره. فهميم که صالح در چيست مى
.  محفل ملّى آمریکاى جنوبى خواهيم بودءدیکتر خواهم بود و در منطقهدر آنجا به آمریکاى التين نز. گفت

. جوشد چون آدم خوش مشربى است و با مردم خوب مى. تصّور ميکنم پدرتان از آنجا خيلی خوشش بياید
خواهيم که با  اّما نمى. مطمئن هستم الاقل در ابتدا با حضور خود و شخصّيتش ميتواند کارهاى زیادى انجام دهد

  . اى بنویسد حاال پدرتان ميخواهد چند کلمه. به تدریج پيش رفت جله مردم را تبليغ کنيم باید با آنها دوست شد وع

   مامان-دوستتان دارم 

اميدوارم . از بابت خانه خيلی خوشحالم. عزیزانم، برایم باورکردنى نيست که به زودى همه با هم خواهيم بود
  Budd  ِليک  بهترین وسيله براى رسيدن به باد. رون آورده باشدهوبرت پولش را از شرکت صادرات بي

lakeآدى  از . با اتوبوس استAddieراه را بپرسيد ".  

امراهللا، پنج عضو محفل مّلى آمریکا براى   تبليغى حضرت ولّىء دهسالهءیعني اّولين سال نقشه ١٩٥٣سال  در
السى استين  سه نفر اّول َمتيو بوالک، دوروتى بيکر و. عضوّیت محفل مّلى استعفا دادند رفتن به مهاجرت از

که چند ماه قبل هنگاميکه دوروتى همراه با خانم خادم به  همان خانمى بود شخص اخير. بودند
  .کرده بود برایش دعا .ميرفت شيکاگو

شته  نگه دا١٩٥٣امراهللا در اطاقشان در قصر بهجى عکس اعضاي محفل ملي آمریکا را در سال  حضرت ولّى
در این عکس دو ایادى امراهللا و سه نفر که فارس امر حضرت بهاءاهللا شدند، یک نفر که به عضوّیت . بودند
امراهللا او را به مقام ایادى امراهللا ارتقاء دادند و  یک نفر که چندى بعد حضرت ولّى. العدل اعظم انتخاب شد بيت

  .دیده ميشوند. اى منصوب شد عضو دیگرى که بعدها به سمت مشاوره قاّره

که   Elsie Austin  ِالسى آستين: اين افراد بودنداعضائى که به قصد مهاجرت از عضوّیت محفل استعفا دادند 
  مستعمرات کشور هلند رفت و هند شرقى از به جزایر  Matthew Bullockَمتيو بوالک  . عازم مراکش بود

این هر سه فارس امر . Southern Rhodesia به رودزیاى جنوبىKenneth Christianکرستين ِکنت
 که قصد مهاجرت به هنک کنگ Mamie Seto ميمى ِستو  عبارتند ازدو عضو دیگر . حضرت بهاءاهللا شدند

 را در نظر  Windwardsالجزایر ویندواردز  از مجمعGrenadaگِرنادا   را داشت و دوروتى بيکر که جزیره
  .  گرفته بود



  فصل بيست و يکم 
  

القارات که در   سفر براى شرکت در چهارمين کنفرانس بينءاقدام به مهاجرت، دوروتى خود را آمادهقبل از 
 که در فلوریدا به خدمات Lenore Bernstein برنستين اى به لئونور در نامه. هندوستان برگزار ميشد، نمود

  : امرى مشغول بود، نوشت

و هنگاميکه عازم هندوستان ." خواهد بود ترین سفر عالیفکرميکنم . آمدى مى چقدر دلم ميخواست به این سفر"
 دختر دروتى به همراه خانواده اش به .نامه اي براي خانواده اش نوشتدر مشرق زمين بود در اّولين فرصت 

تازگى از پرتغال به امریکا براى اقامت برگشته بودند و همانطور که دروتى قبًال نيز گفته بود بزرگترین 
  .نها گذاشتن خانواده اش بودفداآاري او ت

  ١٩٥٣ سپتامبر ٢٩

  عزیزانم،

ام و به نيویورک ميروم تا از آنجا به هندوستان که آن طرف دنياست  توانم باور کنم که باز در ترن نشسته نمى 
 داریم یا باید لوئيز به ميکنم آیا در مزرعه اطو  است مثًال فکر  فكرم متوّجه چيزهاى کوچک خانه . پرواز کنم

زمين، توى یخچال  ميدانند که در زیر  ٤١Scohyآنرا بياورد و یا اینکه آیا مادرم و خانم سکوهى  خانه برود و
 Dodeyدر فکراین هستم که آیا امشب لوئيز و هوبرت براى آنکه دودى . کاهو و کلم هست که مصرف کنند

اند؟ خالصه فکر الیما از سرم خارج  دهاز ترک کردن جلسه به گریه بيافتد او را به بيرون بر) کوچکشان دختر(
مثًال هيچوقت جز ميهمانانى که شب در  خيلی ضعيف شده . ضمنًا نگران حال خانم سکوهى هستم. نميشود
شماها باید به او بگوئيد ما این کارها را ميکنيم و شما آن کارها . خوابيدند ميهمان دیگرى نداشتيم مان مى خانه

فکر ميکنم خيلی خوب است مجبورش کنيد که روزها کمى دراز بکشد و . ت کندرا، و بگذارید اینطور عاد
ناراحتى قلبى . لزومى ندارد دسر بپزد. اّما ميوه و بستنى خوب است. برایش ِدسر را قدغن کنيد. استراحت کند

  . دارد و ممکن است یکدفعه از دنيا برود

ر نيست فقط همه حواسم متوّجه الیما است مسلمًا قبل از آور شده اّما اینطو ام خيلی مالل خوب، مثل اینکه نامه
ایندفعه براى پدرتان وقتي که از ماهيگيرى . اید ام به دستتان برسد شماها فکر همه این چيزها را کرده اینکه نامه

همگى .  بروم ) شرکت هواپيمائى انگليسى (BOACبازگردد نامه خواهم فرستاد، اّما حاال باید به سراغ شرکت 
  طبيعى است که نزدیک ما باشند ولی رفتن به  بنظرم  حاال که لوئيز و هوبرت در آنجا هستند  . را ميبوسم
باید دنياى جدیدى را فتح کنند و بنظرم با همان سهولتى که از . هم بجا و مناسب است  Detroitدیترویت 

زندگى همين . آید  و امتحانات پيش مىالبته مشکالت. پرتقال بود این کار را خواهند کرد خصوصّيات آنها در
بعالوه زوجى . اند لياقت خود را در امتحانات زندگى نشان داده. است اّما مثل هميشه به خوبى از آن ميگذرند

با . ادامه ميدهم ميکنم و به سفر خوشحال به همه چيز فکر و خوشبختند بنابراین من هم شكر گزار  خوشحال و
  مادرتان  دوروتى  . نواده عزیزم خاءمحّبت فراوان به همه

  .ام را بخوانيد معذرت ميخواهم اميدوارم که بتوانيد نامه از تکان خوردن دستم موقع نامه نوشتن 

هنوز در نظرم شما عزیزانم مجّسم . ام  اطاق گرفتهLincoln هتل لينکلن ام و در به سالمت به نيویورک رسيده
  دوروتى .  شما باشد خدا نگهدار  .ایم دست تکان ميدهيدآهن الیما بر ایستگاه راه هستيد که در

امروز صبح همه نگرانيهاى کوچکم برطرف شده و تصّور ميکنم الیما را پشت : و روز بعد پشت پاکت نوشت
  دوروتى .  ام  سر گذاشته

 Ianایان سمپل  در بين احّباء جناب . حومه براى مالقات دوروتى مجتمع شدند  لندن و  چند روز بعد احّباى شهر
Sempleسال  المللی بهائى و در شوراى بين عضو ١٩٦١سال  محفل مّلى انگلستان و سپس در  که بعدها عضو   بود
  :  جناب سمپل مينویسد. العدل اعظم الهى انتخاب گردید  به عضوّیت بيت١٩٦٣

                                                 
اش آورده و در غياب او براى خانواده غذا  خانهاى بود که دوروتى او را به   خانم سالخوردهScohyخانم  ٤١
  .پخت مى



نو بود،  را که عازم دهلیالقدس لندن گرد آمدند تا دوروتى بيکر   احّباء در حظيرة١٩٥٣سّوم اکتبر سال "
گمان ميکنم در دریف . اطاقى که در آن بودیم کوچک بود و در پشت آن درى به راهرو باز ميشد. مالقات کنند

شادمانى  دّوم به انتظار ورود دوروتى نشسته بودم که ناگهان احساس غریبى به من دست داد انگارکه سرور و
. به اطرافم نگاه کردم که عّلت این احساس را بدانم. حّبت شناورمسراپاى وجودم را فرا گرفته و در دریاى م

هرگز در عمرم چنين احساسى را تجربه .  در ایستاده استءآنوقت نگاهم به دوروتى بيکر افتاد که در آستانه
  ." نکرده بودم و ميتوانم بگویم که مسلمًا حضور دوروتى این احساس را در من بوجود آورد

  :اش چنين نوشت اى به خانواده ف کوتاه در انگلستان به سفر ادامه داد و در نامهدوروتى پس از توّق

ممکن . جاى خالی در هواپيماى جت نبود اّما مهّم نيست و با یک هواپيماى استراليائى پرواز کردم عزیزانم، "
نميدانم در . س ميرسمرا از دست بدهم  اّما به موقع به کنفران) نخست وزیر وقت هند(است وقت مالقات با نهرو

اّما باالخره همه . چه اشتباهى کرده بودند که در اینجا مقدارى اشکال پيش آمدBOAC  دفتر شرکت هواپيمائى 
بعد از جلسه .  خوبى در لندن داشتيمءدیروز جلسه. چيز رو به راه شد و امروز صبح از لندن پرواز کردم

 Wheatley ویتلی  ءشان که در دهکده  مرا به خانه٤٢ Marion and David Hofman هافمن و دیوید  ماریون
 جالبى است از قرن پانزدهم و من نميخواستم به هيچ قيمتى تماشاى آن ءدهکده. نزدیک اکسفورد است بردند
  . بدهم  دست  قسمت قدیمى انگلستان را از

 اشرافى ءین انگليسى طبقه شيرءکه با آن لهجه چهارساله دارند کودک زیباى شش ساله و ماریون دو و دیوید
انتظار ساعت دعا و مناجات خانوادگى که ماریون و  هاى کوچک ميخوانند و هر روز مشتاقانه در مناجات  

   .، ميباشند اند  آغاز کرده هافمن دیوید 

ها به نوبت هر کدام یک مناجات کوچک ميخوانند بعد از آثار مقّدسه چند خط خوانده  بچه و مادر و پدر
عالی است و دلم ميخواهد هر چه  برنامه بسيار. آنوقت یک داستان نقل ميکنند و برنامه تمام ميشود و ميشود

 هنوز خيلی کوچک باشد اّما فرانک کوچولو ميتواند و Dodeyدودى  شاید  . زودتر آنرا به بيل و پنى بگویم
ها به این عّلت آنقدر خوب انگليسى  چهگذشته از این، ب. مادرش چقدر به این چيزها عالقمندند و ميدانم که پدر

 شخصى ءاى را بخوانند و عقيده دارد که سابقه گذارد آنها هر نوشته ميدانند که پدرشان ناشر است و نمى
تحت  ها مرا سادگى و طبيعى بودن بچه .ام من خيلی چيزها از آنها یاد گرفته .باالخره خود آن شخص ميشود

ميوه  سبد  چينند و هر ها مى هاى فصل را بّچه و انواع ميوه نيم زمين دارد  و یک هکتار آنها ءخانه . قرار داده تأثير
  . اینها نوعى شرکت تعاونى استءخانواده .ميرود یک پنى مزد ميگيرند که براى فروش به بازار 

.         ميبوسم راکوچک و بزرگ همه  از.  بفرستمLauderdale ِدیل الدر از هند شاید فقط کارت پستال براى الیما و
  دوروتى _ مادرتان  

اش به آن اشاره کرده بود، این   و در نامهبا آن روبرو شده بود که دوروتى براى خروج از انگلستان مشكلي
زیرا هنگام سوار شدن به هواپيما، کارمندان .  ادامه مسافرت را ندهندءاحتمال داشت اصوًال به او اجازه  که  بود 

 سوار شدن را ندادند زیرا ءکشور اسرائيل را دیدند به او اجازه  دوروتى مهرءکه در گذرنامهشرکت هواپيمائى 
به ناچار دوروتى به اّتفاق ماریون و دیوید هافمن که . مسير خود در یک کشور عربى توّقف ميکرد  هواپيما در

ساعتى بعد یکى از کارمندان شرکت اّما پس از مراجعت، . او را تا فرودگاه بدرقه کرده بودند به خانه بازگشتند
  .هواپيمائى با تلفن به دوروتى اطمينان داد که ميتواند روز بعد پرواز کند

  : این ماجرا چنين نوشتءاى  به فرانک بيکر در باره بعدها، ماریون هافمن در نامه

ار بخارى نشسته شام ها را خواباندیم و براى شام نيمرو درست کردیم و در کن وقتى به خانه بازگشتيم بّچه"
دعا کند چون شاید مّطلع باشيد که به عّلت گرفتارى و  شام از دوروتى تقاضا کردیم براى ما  بعد از. خوردیم
خودش را آماده  موافقت کرد و  فورًا. ایم هاى امرى محروم مانده  زیاد نزدیک دوسال است که از فّعالّيتءمشغله

. هم کرد  را آار همينو .  بخوانم قدر که دلم بخواهد دعا ون مي خواهم هرنمود و بما گفت حرفم را قطع نکنيد چ
نيمه   نميدانم .  تالوت مي نمودبراي ما، مناجاتها را یکى پس از دیگرى آن روح آسماني وعزيزترين دوست

                                                 
. در حيفا سکونت نمودند  العدل اعظم انتخاب شدند به عضویت بيت ١٩٦٣سال  جناب دیوید هافمن که در ٤٢

 نویسندگى و �و خدمات خود را در زمينه ماریون هافمن جزو نخستين گروه هيئت معاونت اروپا بوده
  . همچنين ناشر کتابهاى امرى بودویراستارى ادامه ميداد و



 مطلبى ءباره در  کوتاه قبل از آنکه بخوابد بر بالينش نشستم وءاّما چند لحظه. شب بود یا دیرتر که به بستر رفتيم
  ." زندگيم را تغيير داد فرزانگى او عقل و. خواستم او راهنمائى از خصوصى با او صحبت کردم و

  : نویسد مى او. روز بعد دیوید هافمن دوروتى را به فرودگاه رسانيد

اى،  ئى تپهباال سر پس از نيمساعت رانندگى، در. سحر از خواب بيدار شدیم تا او را به فرودگاه لندن برسانم"
 شش نشده بود و با آنکه پمپ بنزین در آن نزدیکيها بود اّما هنوز هيچکس ساعتهنوز . بنزین ماشين تمام شد

حالت دوروتى متحّير شدم چون نه سروصدائى ميکرد و نه کسى را مالمت مينمود  از. از خواب بيدار نشده بود
 حضرت بهاءاهللا کمک ميخواست تا بتواند دستور فقط آرام کنار ماشين ایستاده بود و مطمئن هستم که از

. به یادم آمد که در آن حوالی هتلی در پائين تپه بود که پمپ بنزین داشت. امراهللا را اجرا کند حضرت ولّى 
از . دربان هتل مشغول آماده کردن صبحانه بود. فرمان ماشين را چرخاندم و در سرازیرى بطرف هتل رفتيم

خوشبختانه به . اى را نداشتيم وقت تنگ بود و فرصت از دست دادن لحظه.  راه افتادیماو بنزین خریدم و به
  ."من او را بوسيدم و با او خداحافظى نمودم. پس از انجام کارها براي خداحافظي رو به من کرد. موقع رسيدیم

الی را که عکس یك هنگام توّقف هواپيما درشهر رم  در بين راه انگلستان به مقصد هند، دوروتى کارت پست
 و مادر دوروتى Lou دیگرش فرانک، او را لوءنوه. فرستاد) لوئيز دختر( اش هواپيما بود براى کوچکترین نوه

 عزیزم این عکس Dodeyدودى   : "ناميد از اینجهت دوروتى پشت کارت پستال نوشت مى" خاله لو"را 
  "لو "-بوسمت  مى.  ميتوانى سوار هواپيما شوىسوار آن شده وقتى بزرگ شدى تو هم" لو" هواپيمائى است که

خوشبختانه هواپيما به موقع رسيد و . در فرودگاه دهلی قریب صد نفر از احّباء به استقبال دوروتى آمده بودند
 ءهمه: "نویسد جناب فروتن مى. لعل ِنهرو نخست وزیر هندوستان را مالقات کند توانست با ایادیان دیگر جواهر

دوروتى بمن نگاه کرد و با نگاهش . آمد گفتند لعل نهرو رفتيم و ایشان با محّبت به ما خوش واهرما به دیدن ج
هر وقت که در کنفرانسها و . دوروتى با همه مهربان بود. ميخواست که به نهرو جواب دهم و این کار را کردم

یک بار بمن گفت اى . تودس مى ام را مجامع عمومى نطق ميکردم پس از نطق مرا تشویق ميکرد و سخنرانى
  ."ناطق با استعداد بيائيد کنار من بنشينيد

اى که دوروتى   جلسهء در بارهHazel Mori مورى هيزل  یکى از احّباى شرکت کننده در کنفرانس دهلی به نام
  : نویسد بایست در آن نطق کند چنين مى مى

ت  بادبزنها به شّد. ميشد ذاشته بودند برگزارهاى تاشو در آن گ  بسيار بزرگى که صندلیءجلسه در زیر خيمه"
من سمت راست خيمه روبروى . تر شود هاى آویخته را مرطوب کرده بودند که هوا خنک ميچرخيدند و پرده

نگاهش به سمت چپ آنجا که سخنرانان صحبت . بينم سکوى ناطقين نشسته بودم و ميتوانستم دوروتى را ب
با . شد چکترین احساسى که نمایانگر توّجه او به سخنان ناطق باشد دیده نمىميکردند معطوف بود اّما در آن کو

خود فکر کردم شاید ميکوشد درد و ناراحتى خود را پنهان کند زیرا انگشتانش را بهم پيچيده بود و یا اینکه با 
 سخن کرد، معلوم بود برخاست و آغاز اى که از جا اّما لحظه.  آرام با ملکوت ابهى در راز و نياز بودءاین قيافه

وقار و متانت و سخنان .  داشته و سخنان آنها را به خاطر داردآاملاند توّجه  که به آنچه دیگران اظهار داشته
  ."اى بخشيد روح تازه  مهر و شورانگيزش به ما پر

  :بشير الهى که در سفارت ایران در نيو دهلی کار مى کرد نوشته است

 اکتبر تشکيل شد و دوروتى با صحبت هاى خود شخصَيت برجسته و درخشان ١٣ تا ٧کنفرانس  از تاریخ "
او هر روز در صحبت هاى خود اهداف کنفرانس و منویات حضرت ولی امراهللا را . کنفرانس شناخته گردید

بيان او چنان سحر انگيز بود که همه سعى مى کردند حتمًا هنگام نطق او در . توضيح داده و روشن مى نمود
به عالوه او وظيفه داشت که با رؤساى امور هند مالقات کند و آنها را با اصول امر . حضور داشته باشندجلسه 

در ضمن این فَعاليتها، جلسات عمومى دیگرى نيز در نقاط مختلف براى غير . و اهداف کنفرانس آشنا سازد
  ."  در بيشتر روزنامه ها چاپ شد استقبال مى کردند وگرمىبهائى ها ترتيب داده شده بود که دوروتى را با 

خانم اما . این کنفرانس چون آخرین کنفرانس بين القاَرات بود احَباء از سراسر دنيا در آن شرکت کرده بودند
  :  یکى از شرکت کنندگان بود که بعدها نوشته استEmma Riceرایس 



 و در چهارمين و آخرین New Dehli, Indiaآخرین بارى که با دوروتى بودم در نيو دهلی هندوستان "
دوروتى از گرما و رطوبت زیاد، بسيار خسته و فرسوده .  بود١٩٥٣کنفرانس تبليغى بين القاَرات در اکتبر 

او گاهى سوار بر درشکه اى که با االغ کشيده ميشد روى کومه علفهاى خشک، مانند یک دختر . شده بود
زنجير گلی بر گردنش به طرف چادر کنفرانس ميرفت بدون جوان متعَلق به طبيعت با گلی در ميان موهایش و 

بعد از اتمام کنفرانس از من . اعتناء به اینکه او ایادى امراهللا و رئيس محفل مَلى امریکا و مهاجر گرانادا بود
 دوروتى که قبًال مبتال به. دعوت نمود که با او به دبيرستان دخترانه اى بروم که قرار بود در آنجا صحبت کند

من که نتوانستم او را . ذات الَریه شده بود به تازگى کمى بهتر شده ولی نميتوانست حَتى کلمه اى حرف بزند
قانع کنم تا استراحت کند و با خود فکر مى کردم چه به سر او خواهد آمد ولی او به راه طوالنى خاک آلوده 

سپس روى صحنه ایستاد و صحبتى . د نمودادامه داد و با روى باز و بشاشيت تمام با دختران مدرسه برخور
بسيار عالی و بسيار محکم و رسا ایراد نمود بعد پائين آمد به دختران جوان پيوست و به خواست آنها ميزهاى 

  "این بود دوروتى که هيچ چيز نمى توانست جلوى او را بگيرد. مختلف را براى آنها امضا کرد

 آه اسمش روحيه بود در Shirin Bowmanزده ساله شيرین بومن شاید این همان مدرسه اى بود که دختر یا
روحيه . دختران مدرسه نشانه اى از خستگى و فرسودگى در دوروتى مشاهده نکردند. آنجا درس ميخواند

آن نطق مهَيج و سحر انگيز دوروتى را در آن : "  مى گویدRuhiyyeh Bowman Sanchezبومن سنچز 
بعد از پایان . طرز صحبت او مرا به یاد روحيه خانم انداخت.  به یاد دارممدرسه و حَتى صورتش را خوب

ما که با عجله خود را به سَکه ها . صحبت، او مشتى پر از چيزهایي آه مانند سَکه بود به ميان ما ریخت
  ."رساندیم دیدیم که شکالت است که در کاغذهاى نقره اى پيچيده شده است

 از  صبرانه در انتظار بازگشت دوروتى بود که با هم، دور آمریکا بى  فرانک دركهحالي دردر خالل این احوال، 
 روند، این تلگراف را West Indies فرساى سالهاى اخير دوروتى، به جزائر ایندیز غربي  مسئولّيتهاى طاقت 

اند یک  خواستهامراهللا در تلگرافى از هوراس هولی، ميسن ریمى و من  حضرت ولّى" دوروتى دریافت کرد   از
"           دهلی است١٩آدرسم صندوق پستى شماره . بازگشتم اواخر ماه نوامبر خواهد بود. ماه دیگر در اینجا بمانيم

  دوروتى 

جمله خانم شيرین  از. سفر کرد دوروتى در هندوستان با چند تن از احّباء براى تبليغ از شهرى به شهر دیگر
او يك سال بعد به عضويت محفل ملي .  روز با دوروتي همراهي نمودکه هجده بود Shirin Bomanبومن 

ِپرین   دخترش . مرکزى انتصاب شد  و بعدًا نيز به عضویت هيئت مشاورین آسياى جنوبى وهندوستان درآمد
 Dr. Perin  Olyai که پس از پایان تحصيالت و ازدواج، به نام دکتر ِپرین عليائى Perin Boman بومن

  .و به پيشنهاد دوروتي، نام دخترش را دوروتي نهاد حال عضو محفل مّلى هند مي باشد شناخته شد،

 به هند در ٤٣ از دیگر همراهان دوروتى جناب اسفندیار بختيارى بود که سالها قبل، هنگام سفر مارتاروت
تان و همچنين و بعد از آن پاکس عضويت محفل مّلى هندبعضى از شهرها او را همراهى نموده بود و سالها در 

همراهان  خانم منيره سهيلی نيز یکى دیگر از. به عنوان عضو هيات معاونت در آن منطقه خدمت نمود
هفت سال در آنجا و سيزده سال در استراليا بسر برد و . دوروتى بود که بعدها به کالدونى جدید مهاجرت کرد

دها به لوتوس، بانکوک و زیمباوه مهاجرت نمود  سهيلی که بعءمنيره   سهيلی خواهر شوهر خانم ء بهيه همچنين
در مدت .  به تدریس پرداختNew Era  عصر جدیدء نور یزدان که سالها بعد در مدرسه وباالخره شهریار

  .زمان آوتاهي آه دوروتي در هندوستان بود در هر شهري دو يا سه و يا حتي پنج يا شش بار نطق مي نمود

زدواج کرد مصلحت دانست که  کنفرانس دهلی ا طى  فر دوروتى باشد، چون در سهيلی که قرار بود همسءمنيره
ميان گذاشت،  وقتى این موضوع را با دوروتى در. خانه نزد همسرش بماند و از سفر صرف نظر کند در

چه پيش آید مشّيت الهى است و اگر مقّدر است تو با من بيائى خواهى  هر. نگران مباش"دوروتى به او گفت 
هيچ کدام از اعضاي . ميان گذارد اش در با شنيدن این جمله، منيره تصميم گرفت موضوع را با خانواده" ٠آمد

                                                 
آخرین   رومانى، در�مبّلغ ملکه شخصّيت ممتاز امر و ایادى امراهللا و  مشهور،�مارتاروت مبّلغه ٤٣
جالب .  روى داد١٩٣٩سال  صعودش در. طوالنى تبليغى مّدت پانزده ماه در هندوستان به تبليغ پرداخت سفر

که (کراچى   دیگر آنکه مارتاروت در�نکته. طوالنى او بود فراینجاست که سفر تبليغى دوروتى نيز آخرین س
نوشته  نظير دوران اّوليه امر العين قهرمان بى  طاهره قّرة�کتابى را که در باره) هندوستان بود درآنوقت جزء

 .کراچى بود عزیمت از هندوستان آخرین توّقفش در این سفر تبليغى شهر به پایان رساند و دوروتى قبل از بود
 Baha'i Publishing توسط Mr Garisنگارش" زن آستان شير"کتابى به نام  نامه مارتاروت در زندگى

Trust, Wimette یافته است  انتشار١٩٨٣ در سال.  



خانواده اش اعتراضي به سفر او نکردند بنابراین چند روز بعد هنگامي که دوروتى به شهر بمبئى رسيده بود 
. من نيز عضو آن است که همسرحاال شوهرت عضو باشگاهى شده "منيره به او پيوست و دوروتى به او گفت 

منيره و يكي دونفر از احباي ديگر با دوروتي در اين ." باشگاهى که زنانشان پيوسته به سفر تبليغى ميروند
 بعضى از رویدادهاى  آن سفر را منيره بعدها یادداشت نموده که در اینجا نقل .سفر تبليغي همراهي نممودند

  .ميشود

 و مي آردندزندگى   وکيل در این شهرءخانواده.  بود  Suratسورات در شهر گمان ميکنم اّولين توقف ما 
دخترش ما را به   خانم وکيل و دو .نموده بود مخلصى بود چندى پيش صعود  مؤمن و  بسياربهائيپدرشان که 

بنظرميرسيد  اى که دوروتى ميخواست وارد اطاق شود توّقف کرد و لحظه. اطاق پذیرائى راهنمائى کردند
 ما ءحرف او همه از" مارثاروت عزیز در این اطاق بوده" : آنوقت رو به ما کرد و گفت  .  است متوّجه چيزى
واقع مارثاروت عزیز چند روزي را در این اطاق بوده است و   گفتند که دراّما خواهران وآيليتعّجب کردیم 

به اطراف افکند گوئى حضور مارثاي عزیز دوروتى نگاهى .  است  اینجا نوشته کتاب طاهره را در هائى از بخش
  . آن اطاق احساس مي آرد را در

یک روز در قطار مردى . بيشتر اوقات با ترن سفر ميکردیم.  رفتيم Baroda   از آنجا به محلی به نام بارودا
سيدم که چرا با تعّجب پر. اّما دوروتى ساکت بود و جوابى به او نميداد. شروع به سؤال کردن نمود نزد ما آمد و

بعد دوروتى رو به آن مرد کرده گفت به چشمانم نگاه کن و .  امر با این شخص صحبت کندءخواهد در باره نمى
 وجود خدا جّر و بحث کنى؟ مرد ءصادقانه بگو آیا واقعًا در جستجوى حقيقت هستى یا فقط ميخواهى در باره

ّير بودیم که چگونه دوروتى دانست که آن شخص در ما متح. سر به پائين افکند و رفت و دیگر مزاحم ما نشد
  . پى تحّرى حقيقت نيست و دوروتى جواب داد از چشمانش فهميدم که صادق نيست

وقتى خسته و کوفته به آنجا رسيدیم هيچ یک از احّباء در . ماجرائى فراموش نشدنى است  مسافرت ما به بارودا
 ءجا جلسه دوروتى گفت در همين. ولي در آنجا هم هيچ کس نبودالقدس رفتيم  سپس به حظيرة. ایستگاه نبودند

همراهان دوروتى بودیم تعّجب کردیم که چگونه ميتوانيم در مّدت یک روز به مردم  ما آه . عمومى ميگيریم
اى کوچک جلسه را اعالن کنيم و در  به فکرمان رسيد که در ورقه. اّطالع دهيم و جلسه عمومى ترتيب دهيم

. ها نمودیم هرکدام از ما به یکسو به راه افتادیم و شروع به پخش دعوتنامه. آنرا بين مردم توزیع نمائيمخيابانها 
بارى چون . گرفتند اّما طبق معمول انتظار نداشتيم بيش از چند نفر در جلسه حاضر شوند البته مردم از ما مى

القدس مراجعت کردیم و با بهت و  ظيرةها بودیم کمى دیرتر از ساعت معهود به ح مشغول توزیع دعوتنامه
توانستيم خود را به اطاقى که  ها هم نشسته بودند و نمى حيرت دیدیم آنقدر جمعّيت آمده بود که حّتى روى پله

کس  هر: "ونيم نطق، دوروتى به شرکت کنندگان گفت یک ساعت  بعد از. دوروتى مشغول صحبت بود برسانيم
اّما یک نفر ."   اینکه کسى احساس ناراحتى نکند رویم را به سمت دیوار ميکنممایل است ميتواند برود و براى

. مسحور سخنان دوروتى شده بودند همگى . شب ادامه یافت هم از جاى خود تکان نخورد و جلسه تا پاسى از
 دوروتى سخنان. القدس آمدند وآنها را مالقات کردیم خبر شدند به حظيرة بعضى از احّباء که از آمدن ما با

  .موجب تزیيد معلومات و فّعالّيت آنان شد

اى  عریضه:"هنوز صورت زیباى دوروتى که از خوشحالی ميدرخشيد در نظرم مجّسم است که ميگفت 
  "نویسم که شما سه جوان امروز در اینجا چه کارها کردید حضور هيکل مبارک ميفرستم و مى

نار همسرش باشد و روزشمارى ميکند که به آمریکا باز چند بار اظهار داشت که آرزویش این است که در ک
امراهللا از او خواسته بودند که مّدت بيشترى براى  گردد و با فرانک به مهاجرت روند اّما چون حضرت ولّى

او با مثال زندگى خود به ما آموخت که چگونه . این جهت سفرش طوالنى شده بود سفر تبليغى در هند بماند، از
با آنکه آرزویش پيوستن به همسرش بود معهذا همچنان به . امراهللا بود حضرت ولّى طيع محض اوامرم. باید بود

امراهللا آشکار بود و هر روز بارها به  اش به حضرت ولّى ارادت خالصانه  و عالقه. سفر تبليغى ادامه ميداد
اى  و ِدسر بسيار خوشمزهیک شب که در هتلي شام ميخوردیم . مناسبتى نام آن حضرت را بر زبان ميراند

بعد . اى است اّما همان یک بار برایش کافى است دوروتى گفت با اینکه دسر بسيار خوشمزه. برایمان آوردند
آري او . کمى فکر کرد و آنوقت گفت کاش هيکل مبارک اینجا بودند و از این ِدسر خوشمزه ميل ميکردند

ا و خوبي را که ميدید به همين نحو آرزویش را ابراز مي چيز زیب اینگونه احساساتش را بيان مي آرد و هر
  ".کاش جانم فداى موالى محبوبمان شود"نمود و بعد ميگفت 

تبليغ در هندوستان پيشرفتى  باید بگویم که تا آن زمان امر . چگونگى تبليغ هندوها را برایمان توضيح داد چند بار
دوروتي مي گفت بهترين . ران آمده و در اینجا مستقّر شده بودندنداشت و اغلب احّباء، ایرانيانى بودند که از ای



راه تبليغ هندوها اين است آه همچون عاشقي آه معشوقش را دوست مي دارد، ما نيز اين مردمان را دوست 
او معتقد بود آه هندوها داراي ميراث  .بداريم و تنها در اين وقت است آه تالش و عمل ما نتيجه خواهد داد

بارها اين جمله . تبليغ آنها دشوار نيست اینرو به دعا و تفّکر اعتقاد دارند و   از و مذهبى عظيمي هستندروحاني
   ."آرزو ميکنم جانم فداى مردم هندوستان شود تا بتوانند به امر الهي وارد شوند: "را تكرار مي آرد آه

صدا کرد   دوروتى ما سه نفر را. فظي آرديمسرانجام در حاليكه اشك از ديدگانمان سرازير بود با يكديگر خداحا
موّفق به مهاجرت شویم و گفت اگر به مهاجرت موّفق   که   دستهایمان را به دست گرفت و براى ما دعا کرد 

  ." خواهيم دید  مالقات نکردیم مجددًا در ملکوت ابهى همدیگر را  را  اینجا یکدیگر  در  شدیم و تبليغ نمودیم و دیگر

ى دوروتى هنوز به پایان نرسيده بود که مجددًا هيکل مبارک از او تقاضا نمودند یک ماه دیگر سفر تبليغ
در این احوال همسرش فرانک در آمریکا خود را آماده مهاجرت به ِگرنادا ميکرد . سفرش را در هند ادامه دهد

 از ١٩٥٣ اکتبر ١٠ه تاریخ و به منظور برقرار کردن اعتبار بانکى در محَل جدید، فرانک معَرفى نامه اى ب
در این معَرفى نامه ذکر شده بود .  شهر الیما دریافت نمودMetropolitanمعاون رئيس بانک مترو پولتين  

خانواده بيکر از شهرت و اعتبارى بسيار عالی در این جامعه برخوردارند و روابط بازرگانى آنها با این : "که 
هر گونه کمکى که بتوانيد در محَل جدید به آنها بنمائيد . وده استبانک بسيار مورد رضایت این مؤَسسه ب

  ."بسيار قابل تشَکر است

 که در آن زمان در محَل Ed Miessler ميسلر ِادفرانک در ضمن نامه اى به دوست قدیمى خود در الیما  
  : نموده است مهاجرتى خود در امریکاى جنوبى به سر ميبرد احساسات و آرزوهاى خود را اینگونه بيان

   ١٩٥٣ نوامبر ٩

اگر .  ژانویه براى مهاجرت عازم ِگرنادا هستيم١٥روز ) دوروتى مادر (Aunti Louمن و دوروتى و آنتى لو
مزرعه است نگه  اى که در اینجا داریم ميفروشيم و فقط آپارتمانى که در اّیام سال در آنجا بمانيم خانه بيشتر

ميگذرانيم و  در ِگرنادا  سال را احتماًال هشت نه ماه در. یم جائى داشته باشيمميداریم که هر وقت به آمریکا آمد
اگر بهائيان الیما، جاى مناسبى براى تشکيل . مخارج نگهدارى سه خانه زیاد است. اى بخریم شاید در آنجا خانه

در . کالج بازگشته استام بيل به  از وقتيکه شرکتم را فروخته.  الیما را بفروشمءجلسات پيدا کنند شاید خانه
 Bفقط یک   وAهایش  و تمام نمره.  مهندسى غذا تحصيل ميکند و سال گذشته شاگرد اول کالسش بودءرشته

  .داشته است 

ها  در آنجا در مدارس و کالج.  دسامبر مراجعت کند١٥ یا ١٤دوروتى هنوز در هندوستان است و قرار است 
ایندفعه . حال اميد من این است در هر. ین جدائى طوالنى ما باشداین شاید آخر. جلسات عمومى نطق ميکند و

  فرانک ."  بيش از دفعات قبل جایش برایم خالی است

   نوامبر٢٠

از وقتيکه آن وام را به شما داده بودم از شّدت .  شما را دریافت نمودمءصبح نامه  ِاد و موریل عزیز،  امروز
من ديروز آامًال تكان . ام حاال به وضع عادى برگشته!!! برد ابم نمىناراحتى شبها بيشتر از هشت ُنه ساعت خو

اى  ميامى عازم ِگرنادا شویم اّما دیروز نامه  ژانویه از١٥قرار بود من و دوروتى روز . خورده و متحّير شدم
بنابراین . نداند که باز هم یک ماه دیگر در هند بما خواسته امراهللا از او از او رسيد که نوشته بود حضرت ولّى

 ژانویه مراجعت نخواهد کرد و فکر ميکنم اوائل فوریه حرکت کنيم مگر اینکه باز هيکل مبارک ١٤قبل از 
ام چون وقتيکه ميرفت قرار بود اوائل نوامبر  من پولی اضافى برایش نفرستاده. بخواهند که بيشتر در آنجا بماند

 زیادى ءدر جلساتش عده. در آنجا سخت مشغول فّعالّيت است. حاال نميدانم از کجا پول تهّيه ميکند باز گردد
در هر شهر دو روز توّقف ميکند و بعد به شهر دیگرى . هایش خيلی خوب است  نطقءشرکت ميکنند و نتيجه

جلسات مخصوص  تا حاال در چندین باشگاه روتارى و سازمانهاى دیگر و همچنين جلسات عمومى و. ميرود
. بيند باز خوب است که در این سفر خواه و ناخواه بعضى جاهاى تماشائى را هم مى. است بهائيان صحبت کرده

مردم آنجا نميتوانند فکر کنند که کسى ممکن است نخواهد به تماشاى . محل و چند بناى باستانى را دیده است تاج
  .آن نقاط رود از این جهت برایش برنامه تنظيم ميکنند

در آینده خيال دارد در قسمت صادرات کار کند . ل موتور تماس گرفته است شرکت جنراءهوبرت با بخش بيمه
  .اّما فعًال مایل است در این شرکت باشد تا تابعّيت مملکت را بگيرد



.  تأسيس کردهFlint فلينت  این کالس را جنرال موتور در شهر. اش شروع شده روز یکشنبه کالس کارآموزى  از
شاید یکى از این . ما خواهند بود و دختر کوچولویش دوروتى اینجا نزد ام شود لوئيزکه این دوره تم دسامبر ١٩تا 

اى بخریم بنظر  خانه با اینحال اگر. چه تصّور نميکنم امسال این کار را بکنم گر. اى بگيرم  خانه  ِگرنادا روزها در
ميتوانيم بيشتر با مردم تماس بگيریم و با ایم نه اینکه موقتًا زندگى ميکنيم در نتيجه  آنجا مستقّر شده ميآید که در
اّما . ایم و مشغول مطالعه و یا نامه نوشتن هستيم دور ميز نشسته. اینجا همه حالشان خوب است. آنها کار کنيم

ات  محّبت مرا به همه خانواده .خواندن شویم  مشغول   همه   و شود   خيال ميکنم تا یک دقيقه دیگر نامه نویسى تمام 
  فرانک بيکر.     ميرسانند لوئيز تکبير  و  )دوروتى مادر( لو  آنتىبرسان

سالها بعد از سفر دوروتى به هندوستان خانم .  صحبت نمودAgraدوروتى بيکر در سه کالج در شهر آگرا 
  : خانم براون در مصاحبه اى چنين گفت .  براى سفر تبليغى به هندوستان رفتEunice Braunاونيس براون 

یک مرد هندى که فکر مى کنم رئيس دائره .  در دانشگاه راجستان روي دادJaipurق جالبى در جى پور اتفا" 
این شخص . زبان انگليسى دانشگاه بود نيز دعوت شده بود تا صحبتهاى من را از انگليسى به هندى ترجمه آند

دانشجوئى جوان در دانشگاه برایم تعریف کرد که هنگامى که دوروتى در دانشگاه آگرا صحبت مي کرده، او 
بوده و جالب این است که کاغذ برنامه آن شب را که عکسي از دوروتى بيکر بر روى آن چاپ شده بود هميشه 

  ."با خود همراه داشت

این شخص بهائى نبود اَما دوروتى تاثير عميقى بر او گذاشته بود به طوریکه هرگز نتوانسته بود او را 
ال پس از شنيدن صحبت هاي دوروتى، هنوز کاغذ برنامه آن شب را به همراه  س٢٠فراموش کند و حَتى 

او با خود عهد و پيماني بسته بود آه هرگز آنچه را آه از دوروتي شنيده بود فراموش ننمايد و با . داشت
 اوگفت که آن شب .خون دستش بر روي آن آاغذ ُمهر زده بود تا همواره عهد خود را در خاطر داشته باشد
  ."فرصت دَومى به او داده شده و این که من با دوروتى آشنا شده بودم براى او بسيار مهم بود

برنامه اش در .  بود  Gwalior  گواليور یکى از شهرهائى که دوروتى در ماه نوامبر آن سال از آن دیدن نمود
دوروتي را در آنجا اينگونه مجله اخبار امري هندوستان، شرح فعاليت هاي دو روزه . آنجا بسيار فشرده بود

  :نقل مي نمايد

 وارد شد و در ایستگاه راه آهن مورد   Gwalior خانم دوروتى بيکر به شهر گواليور١٩٥٣ نوامبر ٢٠روز 
  .هاى گل به گردنش آویختند قرار گرفت استقبال گروهى از دانشجویان که حلقه

ایراد " المللی بودن واقعى بين "ءکتوریا نطقى در بارهظهر آنروز خانم بيکر در کالج وی نيم بعد از  و ساعت یک
 رفت و ساعت سه بعد از ظهر براى استادان و  Kamalraja  کامالراجاءسپس به کالج دخترانه. نمود

در سالن اطاق خانم بيکر ساعت شش بعد از ظهر .  امر بهائى سخن گفتءدانشجویان آن مؤّسسه در باره
ناظم این جلسه، بانوى واالمقام رانى . ر دارد يك سخنرانى عمومي ايراد نمودبازرگانى آه در مرآز شهر قرا

جلسه را با گفتاري موثر  دیانت بهائى نموده بود، ء که مطالعات زیادى در بارهRani Rajwade راجوید
 آغاز نمود و قسمتى از پيام حضرت درباره امر بهائي آه شامل قسمت آوتاهي از تاريخ امر نيز مي شد

خانم دوروتي بيکر عزيز با سخنرانى خود . امراهللا را خطاب به اّولين کنفرانس زنان هند قرائت نمود ّىول
متوجه مطالب آتاب هفت   شنوندگان را آه در ميان آنها چند نفر از افراد سرشناس شهر نيزحضور داشتند

  .ار گرفتند همه سراپا گوش بودند و تحت تأثير سخنان او قر.وادى حضرت بهاءاهللا نمود

 تاریخ ءصبح روز بعد، خانم بيکر در یك کنفرانس مطبوعاتى با نمایندگان مطبوعات مالقات نمود و در باره
و عروس ایشان، به کاخ آنها   ساعت یازده صبح، بنا به دعوت رانى راجوید . امر با آنها به گفتگو پرداخت

  .ى مطالعه کند امر بهائءاند که بيشتر در باره  ایشان قول داده . رفت

 در کاخ ایشان Maharani Scindia شيندیا اى با اعليحضرت ماهارانى  ساعت دوازده ظهر خانم بيکر مصاحبه
 امر مبارك ءانجام داد و در طى این مصاحبه که حدود یکساعت به طول انجاميد، ایشان و اعليحضرت در باره

 خانم شيرین بومن که با دوروتى بيکر همراه  .  استاز این مصاحبه عکس و فيلم برداشته شده. گفتگو نمودند 
  . سه جلد کتاب به واالحضرت تقدیم نمود بود از طرف محفل روحانى گواليور

هاى   امر، نطقى ایراد کرد و به پرسشء کشاورزى در بارهءونيم بعد ازظهر خانم بيکر در دانشکده ساعت سه
  .انش قرار گرفته بودندهمه شنوندگان تحت تأثير سخن. گوناگون پاسخ داد



القدس  آشنا شدن با خانم بيکر به حظيرة بانوان ممتاز و نامدار براى صرف چاى و نيم، چند نفر از و ساعت چهار
 ءبخش خود، براى احّباء در باره  الهام ءعزیمت ميهمانان، دوروتى بيکر با همان شيوه پس از. دعوت شده بودند

در . واند آن فضاى روحانى که خود را در آن احساس ميکردیم توصيف کنداى نميت هيچ کلمه. صحبت نمود امر
 براى سایرین، شادى و سرورى را که القدس حاضر بودند جلسه ضيافت نوزده روزه، احّبائى آه در حظيرة

باشگاه روتارى از خانم بيکر دعوتى به عمل آورده بود و او هنگام . در آنروز احساس نموده بودند نقل کردند
در آن جلسه اعضاء باشگاه روتارى از نقاط مختلف .  امر صحبت نمودءرف شام مّدت بيست دقيقه در بارهص

 فرصت یافت که پيام الهى را به افراد شهرهاى دیگر نيز ابالغ دوروتي بيکرعزيزهند گرد آمده بودند بنابراین 
  .ساعت یازده شب او  گواليوررا ترك نمود. نماید

گزارش زیر را محفل .  شدKanpur  دسامبر وارد کانپور٥ر ازچند شهر دیگر، در روز  دوروتي پس از دیدا
  . امراهللا ارسال داشت  ژانویه حضور حضرت ولّى١٤تاریخ  روحانى آن شهر در

اى استراحت کند در حداقل  آنکه لحظه ت کوتاه بى در این مّد. سفر دو روزه خانم بيکر را خوب بخاطر داریم"
، بلکه در ميان خبرنگاران و  او تاثير روحاني خود را نه تنها بر احّباء. لف صحبت نمودبيست مرکز مخت

. اى فراموش ناشدنى داشتيم  ترن جلسهءهنگام رفتنش، در کوپه. تعداد زيادي از مردم اين شهر بر جاي گذاشت
پيام او را . ر وداع نمودکانپو سپس از همانجا خانم بيکر با مردم شهر. با هم مناجات خواندیم و اشگ ریختيم

جمعى  گرفته  بيش از دوازده روزنامه به زبان انگليسى و هندى درج کردند و نيز عکسي را آه به طور دسته
  ."شده بود، چاب نمودند

 برنامه پرواز خود نوشت ءمطالي را در بارهاى به دیوید و ماریون هافمن،  اوائل ماه دسامبر، دوروتى در نامه
پرواز به لندن هيچ اشکالی نخواهد داشت و انشاءاهللا روز هفتم  "اين جمله به پايان رساند آهو نامه را با 

  : اش نوشت همانروز نيز این نامه را به خانواده". ژانویه با هواپيماى جت به لندن خواهد رسيد

راستى در . ه کنيدرا ضميم" دیانت باز ميگردد "ءفرستيد لطفًا یک نسخه جزوه عزیزانم، وقتى برایم نامه مى"
 یک تکه است و آن را به طریق ءاین لباس از پارچه. اند این لباس سارى بنظرتان چطورم؟ آنرا بمن هدیه کرده

اى رنگ است که  در این عکس لباسم سورمه. وقتى آمدم به شما نشان خواهم داد. پيچند خاّصى دور بدن مى
زيرا تر است  ها ميروم اگر سارى بپوشم مناسب  وقتى به کالجبعضى ميگویند . پوشم ها آنرا مى معموًال در کالج

درصد مرکز هندوان تمام آسياست بروم،   که صدBenaresشاید وقتى به بنارس . مانند خود آنها مي شوم
اى که براى مسافرتم تنظيم  برنامه. بنارس مرکز تئوسوفيها و یك شهر مقّدس باستانى است. همين کار را بکنم

و قرار است آه بعد از بنارس به . بينيد به شرق هند خواهم رفت همانطور آه مى. فرستم  نامه مىشده در جوف
باور . هند قرار دارد و بعد از بنارس دّومين شهرمقّدس هندوهاست بروم مرکز  که درIndore ایندورءمنطقه

 رود گنگ، رود مقّدس هندوان مثًال اگر شنيدید که در. کنيد در نظر دارم آه کارهاى غيرممکني را انجام دهم
  ." ام تعّجب نکنيد ام و یا آیاتِ ودا را خوانده حمام کرده

اى که با  جلسه. در دهلی یک دسته نامه برایم رسيده بود که با اشتياق تمام آنها را خواندم: "نویسد و بعد مى
بيشتري ازاحباء براى مهاجرت قيام  ءاید حتمًا عالی بوده و مانعى ندارد اگر عده داشته  Longs خانواده النگوس

. تشکيل این جلسه موهبتى براى شهر الیما بوده. اند چون هنوز در اوهایو به کمک احّباء احتياج داریم نکرده
  ."است اى که فرانک آماده کرده بود عالی بوده مطمئن هستم صبحانه

از .  فروش آن در بانکها قدغن است.شود  طال یافت نمىءدر اینجا هيچ سّکه: "وخطاب به فرانک چنين نوشت
ام ميگویند مگر تصادفًا به دست بياورند که در این صورت بمن  چيها سراغ سّکه طال را گرفته بهترین عتيقه

  ."اّما شک دارند بتوانند چيزى پيدا کنند. اّطالع خواهند داد

روز ششم : امه سفرم این استمانم و برن امراهللا یک ماه بيشتر در اینجا مى با وصول تلگراف حضرت ولّى
ظهر از لندن به نيویورک  و روز بعد ساعت هشت بعد از. ژانویه به لندن پرواز ميکنم و هفتم به آنجا ميرسم

در اینجا شرکت هواپيمائى . پرواز دارم و ساعت هشت و پانزده دقيقه صبح نهم ژانویه به نيویورک ميرسم
ها اّطالع دهم که قسمت دّوم پروازم را از لندن به نيویورک تغيير دهم و ترتيبى داده که از هر کجا ميتوانم به آن

بجاى آن از لندن از طریق جامائيکا به ترینيداد پرواز کنم و در اینصورت روز نهم ژانویه در جامائيکا خواهم 
.  شما خواهم بودمانم و بعد به ترینيداد ميروم و منتظر ورود یکى دو روز براى مالقات احّباء در آنجا مى. بود

به این ترتيب . شاید در جامائيکا آن جوان نازنين را پيدا کنم که براى تبليغ کردن کمک بزرگى خواهد بود



. اى است فکر ميکنم کار عاقالنه جوئى ميشود و درقيمت بليط از ميامى به ترینيداد و از الیما به نيویورک صرفه
  .اید برایم بنویسيد چه تصميمى گرفته  دهيد واگر موافقيد بليط دوسره مرا به ِادنا پس ب

عزیزم، در کنار فرانک وقتي که در هواپيماى بزرگ پرواز ميکنيد، خيالتان راحت باشد   شما مادرءاّما در باره
  .در فرودگاه ميامى یکى از صندوقهاى مرا بگيرید. و من در فرودگاه منتظرتان خواهم بود

بينم به شرط اینکه تصميم  مى  به زودى شما را در بهار آینده . ميفرستى ممنونملوئيز عزیز، از اینکه چمدانم را 
خودم واقعًا مایل . اگر قرار شد مستقيمًا پرواز کنم چند دست لباس تابستانى در آن جاى بده. به آمدن گرفته باشيد

آئى و ما هم  و به آنجا مىدر اینصورت ت. شاید هم به نيویورک بيایم.  تنظيم شده را تغيير دهمءنيستم برنامه
   مامان- دوروتى -دوستتان دارم."  بمن خبر بده. بطرف جنوب حرکت ميکنيم

 و آماده شدن براى سفر Patnaدوروتى پس از ایراد ده سخنرانى در طى پنج روز در شهرهاى بنارس و پاتنا 
  :لوئيز نوشت تنظيم شده، این نامه را به دخترش ءطبق برنامه  Rampur  رامپورءبه دهکده

 تهّيه خانه و هم یافتن دوستان ءلوئيز نازنين و هوبرت عزیز، اخبار خوشى از شما رسيده است هم در باره"
  . شد  شروع کار هوبرت که ميدانم براى این کار ساخته شده و موّفق خواهدءجدید و همچنين در باره

ل گذشته که به جلسات محفل مّلى ميرفتم سر سا. ام  تحصيالت بيل نشنيدهءعجيب است که امسال چيزى در باره
دلم برایشان تنگ شده . آدرس هند مرا به او بده. خبر شوم راه توّقف ميکردم که آنها را ببينم و از حالشان با

هایتان فكر  وقتى به شما فرزندانم و خانواده. اند تى آنقدر بما نزدیک بودند و حاال دور شده خصوصًا اینکه مّد
 که Budd Lake اّما آن چند روز کنار دریاچه باد.  دورانى که در آنار هم بودیم دلم تنگ ميشودميکنم براى

دلم ميخواهد به نحوى از نظر روحانى به ُدوایت و َان . هم بودیم خيلی خوش گذشت دیدم و با ها را  شماءهمه
Ann ٤٤Dwight and مارگ  و، باید آنها شاید هم به مرور زمان راهى بيابى. کنى  کمک Marge با احّباء 

در این باره دعا کن و ببين چه کارى . لوئيز عزیز، بنظرم تو ميتوانى به آنها کمک کنى . معاشرت داشته باشند
  .ميتوانى انجام دهى

 کوچکى که در مزرعه ءبا خانه.  فاميل دور هم جمع شویمءاز حاال باید براى تابستان آینده نقشه بکشيم که همه
هم  اش ميتوانيد در آنجا باشيد و آنوقت موقع شام همه با خانواده شماها و بيل و. ميکنم کار آسانى باشدداریم گمان 
ما بياید و یک   بگو از حاال فکر تابستان آینده هستم و اميدوارم بتواند نزدScohy به خانم ِسکوهى. خواهيم بود

. او فقط غذا بپزد ى متفرقه را انجام دهد وآوریم که تميزکارى و ظرف شوئى و کارها نفر براى کمک او مى
 فاميل با ءهر دقيقه را همه اى را بگویم که براى ميزچيدن و ظرف شستن بياید و ميتوانم یک دختر بچه مدرسه
براه ميکنيم و نميگذاریم خانم  یا اینکه من و تو و پنى بعد از شام کارها را رو. هم و با خانم ِسکوهى بگذرانيم

بداند و اگر بخواهد مخالفت کند او را در  که موضوع را از حاال به او بگو. ه آشپزخانه گذاردِسکوهى پا ب
طرف من از خانم ِسکوهى خداحافظى کن چون مثل این است که واقعًا   لوئيز از !  اتاوا مى افکنيمءرودخانه

  . ام ام را ترک کرده خانه

. تو و ِپنى هم از اخبار فاميل برایمان بنویسيد و.  نوشتوقتى در آنجا مستقّر شدیم بيشتر برایت نامه خواهم
به شرطى (ميدانى زیاد از شماها دور نخواهيم بود پرواز مستقيم از ترینيداد به نيویورک سيزده ساعت است 

  ).که روز درست را براى پرواز انتخاب کرده باشى

اى  بچه لوله انرژى است معلوم است هرفرانک برایم نوشته که یک گ. از طرف من کوچولوى هم نامم را ببوس
توّلد سرش را بلند کند و این طرف و آن طرف را ورانداز کند زندگى را خوب شروع  که دو ساعت پس از

به او یاد بده براى . کرد، در وجودش استعداد زیادى انباشته شده و زندگى برایش ماجراى بزرگى خواهد بود
چون ذاًتا قوى است و هر کارى را به . ماید وآنها را دوست داشته باشددیگران زندگى کند و به مردم خدمت ن

اگر بر این اساس و با عشق به امراهللا . کليد زندگى انفاق است و نه دارا بودن. نحو کامل انجام خواهد داد
فرانکى و خواهر کوچولویش کریستى را از طرف من ببوس و . زندگى کند در تاریخ جاودان خواهد شد

  مادرت دوروتى ."  ن هوبرت عزیز راهمچني

                                                 
  . دوروتى بود چند سال قبل از نگارش این نامه درگذشته بود�بيکر که پسر خوانده ، کنراد و دوایت  پدر َان ٤٤



اش چنين   ميبرد دوروتى به خانوادهIndore ایندور  وNagpur قطارى که او را به ناگپور دسامبر در ٢٠ در
  :نوشت

 فرصت فرستادن جواب را دارید زیرا شمانویسم و اى است که از هندوستان مى عزیزانم، این آخرین نامه"
شب  ، یکى دو مي آيم یک شب در لندن توقف ميکنم و از آنجا به جامائيکا .پرواز من روز ششم ژانویه است

شاید در ویدن .  و در انتظار ورود شما عزیزانمبه ترينيداد پروازمي آنمآنوقت  درجامائيکا خواهم ماند و
 Weeden سنت لوسيا  یا  St.Lucia  رایس رىادي  به دیدن احّباء بروم و یاEde Rice Wrayمالقات  را 

روز سيزدهم یا چهاردهم به ترینيداد . آید این وابسته به این است که هواپيماى محلی در کجا فرود مى. کنم
  :ورود به ترینيداد این چند مطلب را باید بدانم ام اّما قبل از در آنجا هتل رزرو کرده. ميرسم

این  جا رزرو کنم و یا  ورود به ترینيداد ساعت پرواز هواپيما از ترینيداد به گرنادا را تا بتوانم پس از  روز و-١
  .کار را توسط شرکت هواپيمائى در همين جا انجام دهم

ضمنًا . یکى براى خودم و دوتاى دیگر را ميخواهم هدیه کنم. چه زودتر سه عدد خودکار بفرستيد  لطفًا هر-٢
  .اسم مغازه و قيمت خودکار را بنویسيد که بعدًا بتوان سفارش داد

 را دارد برایم بياورید که قبل از اینکه همه موهایم بریزد و Harper روغن موى سر که عالمت هارپر لطفًا-٣
  .مثل تخم مرغ پخته شود، از آن استفاده کنم

تا هشتم ژانویه   دهلی نو بفرستيد و١٩ام را تا ششم ژانویه ميتوانيد به آدرس صندوق پستى شماره  جواب نامه
  .جامائيکا  درMary Brown و دهم ژانویه توسط خانم ِمرى براننهم  توسط دیوید هافمن، و

من با این شرکت است و نامه هایم  سفر.  در ترینيدادBOAC و پس از این تاریخ توسط شرکت هواپيمائى -٤
 چون انگلستان دور نيست ميتوانيد اّول یا حّتى دّوم و سّوم ژانویه به نشانى هافمن برایم نامه. را بمن ميرسانند

دهلی بفرستيد چون آنرا به کسى که برایم خيلی کارها   چه زودتر برایم به اما لطفًا خودکارها را هر. بنویسيد
  . چند خودکار دیگر هم با خودتان به ِگرنادا بياورید. ام داده قول داده انجام 

احّباى کلکته که در آن یکى از .  وجوش و سرزنده است ، بنارس مرکز هندوها پرجنب اّما راجع به اخبار اینجا
هاى بنارس مشغول بناى ساختمان زیبا و تميزى  بچه اى از  بزرگى دارد ميگفت خواب دیده که عّدهءشهر مغازه

ميگفت وقتى باالى آن ساختمان رفت و به اطراف نگاه کرد . هستند و من به کارشان نظارت ميکنم
  .دخدا کند خوابش تعبير شو. القدس را در آنجا دید حظيرة

 رسيدم یک نفر بهائى هم آنجا نبود و من مات و مبهوت شدم اّما قرار بود در کلوب Patna وقتى به پاتنا
اى که در شهر گواليور برایم ترتيب داده بودند  قبًال در جلسه  یکى از اعضاء این باشگاه . روتارى صحبت کنم

جاى  و در بحانه، و جاى دیگر براى نهارروز بعد یک جا براى صرف ص.  خوبى داشتيمءجلسه. مرا دیده بود
 در راه است براي New Era " عصر جديد"راستى ميدانيد پنج تا آتاب . دیگرى براى عصرانه دعوت شدم
گه گاه به آنها سرى بزنند و از حال آنها و اند آه  احّباى کلکته قول داده و. تشكيل يك گروه مطالعه خودجوش

  . استKingAsoka پایتخت باستانى شاه آسوکا   اتناپ. ادامه فعاليتشان مطلع شوند

قشنگشان  کارتهاى به خاطر  Dollyدالی   وMill ميل   و همچنين ازFloyd فلوید   عزیز وGertِگرت  از  لطفًا
از وصول این   چقدرآنها مي دانند نامه نوشتن به آنها را ندارم ولی فرصت  .کنيد  سالگرد توّلدم تشکربراي
  .شحال شدمخو کارتها

 شهر مقّدس دومين فقط یک کار مشکل در پيش است و آن رفتن به آار من در هند تقريبًا رو به اتمام است
توانست نقطه آغازي براي اگر چهار روز توّقف در بنارس .  استIndore  نزدیک ایندورUjjainیعني یوجين

ندوستان هيچ تشکيالت امرى وجود ندارد و ه   براى یوجين دعا آنيم چون در مرکزفعاليت باشد، حاال بياييد
 بايد آه  معجزاتى  دوباره. که آنهم منحل شده و باید دوباره تشکيل شود فقط در ایندور یک محفل روحانى بود 

  .از احّباء بخواهيم که براى موّفقّيت، فعالّيت کنند اّتفاق افتد و

  .ام چند بار آنرا خوانده. راستى از اليزابت براى نامه قشنگى که فرستاده تشکر کنيد



 -در خاطر تصور مي آنم شما عزيزانم را آه به دور ميز نشسته ايد و همه عشق و محبتم را نثار شما ميكنم
خدا را شکر ميکنم که به من اجازه داده آه درچنين زماني از نمايش پرتحرك . آخر امروز روز تولدم است

     دوروتى ."الهي زندگي نمايم

مسيح در آمریکا آغاز شد و دوروتى در هندوستان همچنان به فّعالّيت  دش گذشت و تعطيالت ميالد سالگرد توّل
 بسيار سنگين و تأثير ١٩٥٣ دوروتى در آخرین هفته سال ءبرنامه. تبليغى ادامه مي داد وبه شهر ایندور رفت

   : هند درج گرديده استگزارش زير از آن ايام پر مشغله، در مجله اخبار امري. وجودش بسيارشدید بود

بالفاصله در ساعت شش ونيم در . شد  دسامبر وارد ایندور٢٣ بعد از ظهر روز ٥خانم دوروتى بيکر ساعت "
سخنانش آنقدر . ایراد نمود" سفر روح" نطقى در باره  Bara Rawlaرواال بارا  درGita Samit i گيتا سميتى

  . وقت ميّسر نشدآمبودانى دیگرى ایراد کند اما بعّلت بخش بود که از او تقاضا شد سخنر جالب و الهام

 ء براى اعضاء کلوب روتارى نطقى در بارهLantern  دسامبر در هتل لنترن٢٤نيم روز  و ساعت شش
 دسامبر در همان هتل، کنفرانس مطبوعاتى ٢٥ونيم صبح روز بعد،  ساعت نه .ایراد نمود  "زندگانى پيروزمند"

خانم بيکر پيام  که همگى حضور یافتند و امه به نمایندگان مطبوعات فرستاده شده بودوپنج دعوت ن سى . داشت
  .حضرت بهاءاهللا را به آنان ابالغ نمود

 در یوجين، Madhavnagar مادهاوانگار    درVikramساعت هفت بعد از ظهر همان روز در هتل ویكرام 
زندگى  "ء که ایشان در بارهبودنداى براى خانم بيکر ترتيب داده  ها جلسه جمعّيت تئوسوفي

 ءگرفت که ميخواستند بيشتر در باره صحبت نمودند و سخنانشان چنان مورد توّجه حاضران قرار "پيروزمندانه
 ٢٩مندان ميتوانند روز  آمد و عالقه خواهند  مجددًا به یوجين  همانجا اعالم شد که خانم بيکر. این موضوع بشنوند

  .یشانرا مالقات کننددر گراند هتل ا  دسامبر

ظهر خانم بيکر براى دانشجویان و کارکنان کالج  وپنج دقيقه بعد از  دسامبر ساعت یک وچهل٢٦روز 
 مدیر کالج که قبًال در الهور در Yajnikآقاى یاجنيک .  سخنرانى نمودIndore  در ایندورGujratُگجرات
 عنوان. نحو مطلوبى از دیانت بهائى سخن گفت امر شنيده بود، نظامت جلسه را به عهده داشت و به ءباره

پس از پایان نطق، مدیر کالج مدعوین را براى پذیرائى به . بود" مدنّيت نوین"نطق خانم بيکر در این کالج 
گروه   ازظهر،   بعد٤در همان روز، ساعت . سپس ساختمان کالج را به آنها نشان داد اطاق خود دعوت کرد و

و دوستان بهائى را دعوت کردند تا از  خانم دوروتى بيکر  در شهر ایندور Balodya Samajبالودیا سماج 
در آنجا خانم بيکر کودکان را مورد خطاب و . مرکز رفاه کودکان که در خيابان مهاتماگاندى است دیدن نمایند

  . مالطفت قرار داده و بين آنها شيرینى توزیع نمودند

اى که کنفرانس خدمات اجتماعى هند برایشان ترتيب داده  جلسه يکر درظهر، خانم ب ونيم بعد از در ساعت شش
اى در حاضران  سخنان ایشان چنان عالقه. صحبت کرد" روش خدمات اجتماعى در آمریکا "ءباره بود، در

ها  جلسات مطالعات بهائى که یکشنبه برانگيخت که بعضى از اعضاء آن انجمن اظهار تمایل نمودند که در
  .  القدس تشکيل ميشود شرکت کنند نيم در حظيرة ساعت نه از

ُمدرن   پيامبرءدر باره ایندور مرکز تئوسوفيها در  در  ونيم صبح، خانم بيکر  وهفتم دسامبر ساعت نه روز بيست
 که متعّلق به مهاراجاى ایندور Manick Bagh  همان روز به کاخ مانيک باغ دوازدهو ساعت . صحبت نمود

افراد خانواده سلطنتى   و سایرUsha Raja ود و نهاررا با شاهزاده خانم اوشاراجااست دعوت شده ب 
خانم دوروتى بيکر عزیز چند کتاب بهائى به شاهزاده که تحصيالت خوبي داشت  . صرف نمودHolkerهولِکر

  .و جانشين تاج و تخت ایندور بود تقدیم نمودند

 ترتيب داده شده بود و  ایندور   که درتاالر گاندي شهر خانم بيکر درجلسه اي عمومى ساعت پنج بعدازظهر، 
هایى براى  برنامه "ء بر عهده داشت، در بارهD.M. Borgaonkar نظامت جلسه را پروفسور بورگاونکار

  .سخنرانى نمود" صلح

دقيقه، خانم بيکر نطقى براى دانشجویان و کارمندان کالج    وهشتم دسامبر ساعت یازده وچهل  روز بيست
ساعت شش بعد  در. بود" تعّصب غرور و"موضوع نطق .  در شهر ایندور ایراد کردHolker هولکر
سخن گفت و " مسيح جاودانى "ءدر حضور چهارصد نفر، دربارهYMCA  خانم بيکر در همان روز،  ازظهر



یانت بهائى به  دءگرفت که تعدادى عالقمند شدند تا اّطالعات بيشترى در باره سخنانش چنان مورد توّجه قرار
  .دست آورند

 در گراند  نفر٢٥حدود مراجعت نمود و طبق اعالم قبلی، گروهى در    دسامبر، خانم بيکر به یوجين ٢٩روز 
  .هتل حضور یافته و با ایشان به گفتگو پرداختند

انم سخنرانى نمود و خ   در شهر یوجين Maharajwada مهاراجوادا ءمدرسه  دسامبر، خانم بيکر در  ٣٠روز
  .شيرین بومن آنرا به زبان هندى ترجمه کرد

که   شد Shajapurشاجاپور  وMakshi از آنجا، خانم بيکر به همراهي چند نفر از احّباء با ماشين عازم ماکشى
 نظامت آنرا دکتر   ماکشى کهءدر جلسه. قرار دارند   وپنج و چهل وپنج مایلی یوجين  به ترتيب در فاصله بيست

 بسيار موّفقى بود ءجلسه. بر عهده داشت، خانم بيکر در برابر دویست نفر نطقى ایراد کرد  Sareshسارش
از آنجا خانم بيکر و . بينند اى اظهار ميداشتند که در امر بهائى حقيقت بزرگى را مى زیرا شنيده شد عّده

و ملحق شده بودند مالقات در بين راه با گروه کوچکى که براى اداى احترام به ا. شدند همراهان عازم شاجاپور
  .کرد و صحبت نمود

نفر در آن حضور   هزار که قریب دو بود اى که براى خانم بيکر ترتيب داده شد در شهر شاجاپور بزرگترین جلسه
 Kamla َکمال کنت دوبى ناظم جلسه جناب. شنيدند مى و با کمال توّجه و دّقت سخنان خانم بيکر را یافته بودند 

Kent Dubeyاى بود که در نطق خود، دیانت بهائى را  مأمور وصول ماليات منطقه يس بخش دادگاه و رئ
بانوان داوطلب، مانند گارد افتخار . خانم شيرین بومن سخنان خانم بيکر را به زبان هندى ترجمه ميکرد. ستود
روحانّيت این جلسه  فضا و. صف ایستاده بودند و هنگام عبور خانم بيکر از ميان آنها اداى احترام نمودند در دو
شب گذشته بود  پاسى از. گفتگو بود گوئى قلب پاک خانم بيکر با قلوب حاضران در. توان توصيف کرد را نمى

  .مراجعت نمود  یوجين   که خانم بيکر به

خانمش که   وKapoorکاپور  ويکم دسامبر، خانم بيکر براي نوشيدن چاي به خانه دکتر صبح روز سى
  .ل به امر مبارک بودند دعوت شد وبعد از آن در ساعت يازده عازم دهلي گرديد اقباءآماده

 اّما احّباء امكان اين نيست آه جزئيات موفقيت ها ي عظيم تبليغي بدست آمده توسط خانم بيكر را بيان نمود
د تشکيل  چند محفل روحانى جدی١٩٥٤اميدوارند که در اثر مالقات هاي او از نقاط مختلف، در آپریل سال 

. خانم بيکر جميع احّباء را برانگيخته تا به خدمت قيام کنند و رمز توفيق در تبليغ را به آنها آموخته است. شود
  .به دیدار یکایک احّباء رفته و به آنها روحانّيت بخشيده است

احت کرده و  شوند، ميتوانند کمى استرAgra آگرا خانم شيرین بومن، همسفر دوروتى گمان ميکرد وقتى وارد 
. است بوده حّتى بادبزن هم بسرقت رفته  چه در آنجا اّما هنگام ورود دیدند هر. القدس آنجا حّمام کنند در حظيرة

خانم بومن . فرسا بود و ظرفى که بتوانند براى آب برداشتن از آن استفاده کنند وجود نداشت طاقت   گرماى هوا 
  : نویسد مى

گيرم و   کوچکى آمد و گفت حمام اسفنجى مىءخورى ُپر از آب و حوله قاب سوپ دیدم دوروتى با دو بشناگهان
تعّجب کردم آه خانمى آمریکائى بدون ابراز کوچکترین ناراحتى . با خيس کردن حوله به استحمام پرداخت

 در .اشداز او آموختم آه انسان نبايد وابستگي و تعّلقي به اين مسائل داشته ب. بتواند این وضع را تحّمل کند
دو چيز را از او ياد . طى سفر، نگران آسایش و راحتى او بودم اّما او کوچکترین اهمّيتى به این موضوع نميداد

   .گرفتم، يكي انقطاع است و ديگري اطاعت

کردیم   سفرنقاطي ديگرو یوجين و   گواليور  هم از دهلی به آگرا و روز با خانم بيکر همسفر بودم و با  هيجده 
روحانّيون زرتشتى  از جمعّيت شده بود و  جلسات سالن مملو  این یکى از  در. ات عمومى برایش ترتيب دادمجلس و

  . حضور داشتند  آنجا نيز در

 خانم بومن ١٩٨٣سالها بعد، در سال . چندين روز بعد نيز دوروتي و خانم بومن در شهر ايندور با هم بودند
  :ني هاي دوروتي اينگونه بيان نموده استخاطرات خود را از تاثير و نفوذ سخنرا

 بهائى در ء در مرکز هندوستان داریم  که نخستين مؤّسسه ایندور   بهائى درءیک مؤّسسه) ١٩٨٣سال (ما اکنون  
مهاجر که به هندوستان آمده  به تشویق دکتر. وقتى دوروتى به اینجا آمد هيچ چيزي نداشتيم. این کشور است



ناگهان . محل را خریدارى نمود که براى تزیيد معلومات امرى احّبا، مکانى داشته باشيممّلى، این  بود، محفل
محفل مّلى که از جریان مّطلع شد از . دولت هند براى ساختن کارخانه در صدد تصاحب این اراضى برآمد

ع دولتى او به باالترین مرج. دخترم طاهره، درخواست نمود که اقدامى براى حفظ این اراضى انجام دهد
شما از امر بهائي : "  بهائى را شنيد گفتءآن شخص وقتى کلمه. مراجعه کرد و موضوع را در ميان گذاشت

العاده در من تأثير   دیانت بهائى شنيدم که فوقءوقتى دانشجو بودم نطق خانمى را در باره. صحبت مي آنيد
و اضافه نمود آاري ميکنم که . ى بيکردوروت: و هنگاميکه دخترم جویاى نام ناطق شد اوجواب داد" نمود

  .اراضى شما محفوظ بماند

نامه اى به در ١٩٥٣ دسامبر ٢١او روز توَلدش، . بودآرزوى عميق و قلبى دوروتى هنوز مانند آتشى فروزان 
شهر ایندور . ندارد دعا کنيم زیرا مرکز هندوستان هنوز هيچ يوجينبيائيد حال براى : "خانواده اش نوشت

Indore معجزه اى باید به وقوع . محفل محَلى داشت ولي اکنون از هم پاشيده و باید حتمًا دوباره تشکيل شود
 در راهاَولين قذم ." موفقيت، همراه با شما دعا بخواننداز چندى از دوستان نيز بخواهيد که بخاطر . بپيوندد

  :نم بومن مي گويدخا. برآورده شدن این آرزوى قلبى دوروتى ميرفت که به حقيقت بپيوندد

با .  به دیدن چند تن از احّباء که در روستائى زندگى ميکردند برودنمود آهدر یوجين، دوروتى اظهار عالقه 
به عّلت خرابى راه، تاکسى نتوانست ما را تا مقصد برساند .  شدیمHarsodan تاکسى عازم روستاي هارسودان

در آن دهکده، دوروتى یکایک زنان دهاتى را با لباسهاى . دیم خاکى به راه افتاءناچار پياده شده در آن جاده
آنان  محّبتش را بر و پرتو مهر.  حضرت بهاءاهللا با آنها صحبت کردءکثيف در آغوش گرفت و بوسيد و در باره

العاده بد مزه و نوشيدنش دشوار بود اّما  افشاند و قلوبشان را تسخير کرد سپس برایمان چاى آوردند که فوق
جرعه مينوشد، ناچار ما هم آنرا فرو  ى دیدیم که دوروتى عزیز چگونه فنجان چاى را برداشته و جرعهوقت
اند و هنگامي که تبليغ  الهى اقبال کرده تقریبًا تمام ساکنان آن به امر. اکنون این دهکده محفل روحانى دارد. دادیم
  .غ شدندجمعى آغاز شد بسيارى از احّباى این دهکده داوطلب تبلي دسته

تر   ضعيفجسمشقواى دوروتى روز بروز تحليل ميرفت و   در طى سفر به ایندور و شاجاپور و یوجين، 
  :  که همسفر او در این شهرها بود مينویسدM.B. Iraniجناب ایرانى  . ميشد

 گوید  امر سخنءاّما وقتى از جا برميخاست که در باره.  در طول مسافرت  تب داشت و بيمار بودخانم بيکر
و آن هم فقط يک بار در روز که معموًال چاى و قهوه با کمى  غذاي بسيار آمي مي خورد. حالش خوب ميشد

توانست نشسته مناجات بخواند ناچار در  گاه آنقدر احساس ضعف ميکرد که نمى. نان برشته و کره بود
ژیان   امر، تبدیل به شيرءباره تن دراّما هنگام تبليغ و سخن گف. کشيد و مناجات تالوت مينمود دراز مى  بستر
 در حال تبليغ، خستگى و ضعف و .بزرگي و قدرت روحش در هنگام نطق هايش احساس مي شد. ميشد

  .حس نميکرد بيمارى را

روى    عمومى به ناچارءدر ایندور آنقدر از لحاظ جسماني ناتوان شده بود که حّتى در وقت نطق در یك جلسه
  . خنرانى نشست و تقاضا کرد بلندگویي بياورند تا نطقش را به پایان رساندصندلی نزدیک جایگاه س

 ١٩٩٥ تا ١٩٧٣بعدها براي مهاجرت و تبليغ به فيليپين سفر نمود و از سال  که Hazel Mori  ِهزل مورى
ا نقل این گفتگو که در اینج.  آينده اش گفتگوئى آرده بودء نقشهءدر آن آشور به سر برد، با دوروتى در باره

امراهللا مبنى بر   دهلي و قبل از وصول تلگراف حضرت ولّىبين القاّراتميشود پس از پایان کنفرانس 
  . است درخواست سفر تبليغى از دوروتى و دو ایادى دیگر امراهللا صورت گرفته 

آمریکا  ىمحفل مّل عضوّیت  اى دارد زیرا ميدانستم براى رفتن به مهاجرت، از از دوروتي پرسيدم چه نقشه "
 خدمات ءميخواستم بدانم به آمریکاى التين مهاجرت خواهد کرد یا به اروپا، زیرا از سابقه و. است استعفا داده

دوست دارم : او گفت . رام خواهد رفت خبر بودم و یا آنکه به جزائر و اقيانوس آ درخشان او در این دو قاّره با
من و همسرم . ام اّما تصميم خود را گرفته. ت بيدار شوندجانم فدا شود تا مردم هندوستان از خواب غفل

مادرم در  فرانک و. ایم اى را که به آمریکاى مرکزى و آمریکاى جنوبى نزدیک است، انتخاب کرده جزیره
آنوقت .  به آنجا ميروم تا به آنها ملحق شوممن هم هستند و Windward تدارک عزیمت به جزائر ویندوارد

 Knights ofسه نفر از فارسان حضرت بهاءاهللا امراهللا مخابره کنيم که ما هر  به حضرت ولّىميتوانيم تلگرافى
Baha’u’llah  گفت اّما براى من فقط توّقف کوتاه  گرفت و آهى کشيد و اى نگاهش را از من بر لحظه. هستيم

م و فکر ميکنم این بار تى خواهد بود چون فورًا باید براى آزمایشات پزشکى خودم را به شيکاگو برسان مّد
بشقاب غذایش را که تقریبًا به آن . حالت تسليم او به وحشت افتادم انگيز و از لحن غم" محتاج عمل جراحى باشم



دلم . کنم و بيکارى را تحّمل نمایم توانم بدون فّعالّيت زندگى نمى: " لبخندى زد و گفت،دست نزده بود کنار کشيد
تا زماني آه در محضر حضرت عبدالبهاء چه بيشتر تبليغ کنم   و با سرعت هرميخواهد همه وقت با تمام قوا

  " .حاضر شوم و خودم شخصا به ايشان گزارش دهم

آقاى بشير الهى اولين روزي را که دوروتى وارد هندوستان شده و او را در فرودگاه دیده بود اینطور به یاد 
ت کامل که از عشق الهى سرمست بود و با تمام دوستان من خانمى دیدم بَشاش، جَذاب و با سالم: "مي آورد

اَما وقتى سفرهاي او در هند به پایان رسيد و به نيو دهلی برگشت متوَجه شدم که . حاضر مى گفت و مى خندید
  "او بسيار خسته و فرسوده و از نظر بدنى بسيار ضعيف شده است اما حرارت و اشتياق او افزایش یافته بود

هاى دیگرى نيز براى دوروتى پيش آمد از جمله اینكه  چمدانش به سرقت رفت و خانم  ، ناراحتىدر پایان سفر
شيرین "بومن که از این موضوع سخت ناراحت بود، خواست به مقامات مربوطه شکایت کند اّما دوروتى گفت 

اّولين  ر یکى ازاین واقعه د." ناراحت مباش. عزیز، البد شخص دیگرى بيش از من به آنها احتياج داشته
  . روى داد ١٩٥٤روزهاى سال 

کارى کنيد که این قلب به محّبت حضرت . اینجا قلب هندوستان است: "در ایندور، دوروتى به احّباء گفت
این ناحيه آغاز شد خانم بومن   ازمردم به امر الهيجمعى  ده سال بعد که اقبال دسته." بهاءاهللا به طپش درآید
هنوز هم   بار حرف دوروتى را اطاعت نکردم و من دو: "نویسد ایشان مى. طر آوردسخنان دوروتى را بخا

امراهللا  شيرین، در اّولين فرصت به زیارت حضرت ولّى:  گفت به من  اول اينكه. افسوس ميخورم و ناراحتم
 ناگهان خبر بودم که   دراین فکر١٩٥٧تا سال  ١٩٥٤يعني از سال از وقتى که این تذّکر را به من داد  . برو

و دّوم . اي کاش تذکّّر دوروتى را اطاعت کرده بودم. دیگر دیر شده بود. امراهللا را شنيدم صعود حضرت ولّى
 نشان داد، اما  ما متأّسفانه آن را روستاها آمد و راه  و روش تبليغ کردن را به مااینكه دوروتي با ما به 

  ."نفهميدیم

وقف  اهللا مهاجر که زندگى خود را  ، جناب دکتر رحمت حضرت بهاءاهللافارس، ایادى امراهللا و ١٩٧٦سال  در
  : بيکر چنين گفت   دوروتى ء، دربارهمهاجرت و تبليغ در نقاط مختلف عالم نمود

 ءچه عّلت موّفق به تبليغ توده  امراهللا به دوروتى بيکر فرمودند آه به هندوستان برو و ببين به  حضرت ولّى
جمعى از این  تى به چندین روستا رفت و گفت اینجا قلب هندوستان است و اقبال دستهدورو. شویم مردم نمى

امراهللا به خانم بومن دستور فرمودند که به روستاها برود و در  بعدها حضرت ولّى. دهات شروع  خواهد شود
اکنون "هار داشت خانم بومن در کنفرانسى اظ. جاهایي که تبليغ آسان و بدون مشكل است، مردم را تبليغ نماید

او به دهات رفت، از این روستا به روستاى دیگر به ابالغ کلمه پرداخت و جميع آنها ". ميدانم چه باید کرد
  .جمعى به آنجا رفته بود  هائى که سالها قبل، دوروتى براى تبليغ دسته ایمان آوردند، مردم همان دهکده

 محفل مّلى ءجلسه او در. ف در هندوستان صحبت نموددوروتى در چهل و چهار کالج و سى و هفت مرکز مختل
آن زمان در  در. هندوستان حضور یافت و گزارش مفّصلی از سفر تبليغى خود به اّطالع آن محفل رساند

دوروتى دستمال متبّرکى که همراه خود .  مّلى شده بود انتخابات فرعى، خانم بومن جایگزین عضو سابق محفل
  ." اميدوارم براى این محفل چون مادرى باشى. دعایم مستجاب شد: "  و گفتگذاشت داشت، در دست او

شان که به روستایي مهاجرت کرده  خانواده  هندوستان، دوروتى به دیدار جناب هوشمند فتح اعظم و در طى سفر
ز العدل اعظم الهى، در مرک ده سال پس از این دیدار، جناب فتح اعظم با سمت عضوّیت بيت. بودند رفت

 نفوذ در اثر دیگر ءاى به مرحله شاید بتوان تغيير خدمت ایشان را از مرحله. جهانى امر به خدمت پرداختند
  : اعظم مينویسند جناب فتح . کالم دوروتى دانست

اين  بيش ازپایتخت،   به ما گفت آه امکان خدمت شما درروز بازگشتدر . دوروتى یک هفته نزد ما بود"
چند ماه بعد که بورس .  آنكه دهلي نقطه مهاجرتي نبود اصرار داشت آه به آنجا برويمروستا است و با وجود

 بروم و Panchgani برایم امکان داشت که به پنج گنى. ام به پایان رسيد، آنجا را ترک کردیم دوساله
ا او بر  خدمت کنم اّما همانطور که دوروتي گفته بود به دهلی رفتيم زیرNew Eraعصر جدید   ءمدرسه در

  ."امراهللا عمل مي آرد و ميدانست آه بهترین کار کدامست طبق دستور حضرت ولّى

 هنگاميکه به در ورودى کاخ رسيد نگاه Vijyaraja، دوروتى پس از مالقات ملکه وجياراجا   گواليور در
." ته خواهد شد این کاخ افراشءاعظم برفراز دروازه روزى پرچم اسم: "گفت آميزى به اطرافش افکند و تحسين



العدل اعظم براى محفل مّلى هندوستان، طبق درخواست معهد اعلی، کنفرانس مّلى   بيتءساله  پنجءدر نقشه
 وسه سال  ، همان کاخى که بيست  آن کاخءاحّباء از دروازه تشکيل شد و بيش از نهصد نفر از  گواليور  بهائى در

نطق خود، به  در Perin Olyai خانم دکتر پرین عليائى .آن دیدن نموده بود عبور کردند پيش، دوروتى از
 اَما دوستان يادآوري نمود که دوروتى بيکر، حضور آنها را در اين مكان از قبل ديده و پيشگوئى کرده بود

  .آینده خودش را ندیده بود



  فصل بيست و دِوم
 فرانک را ءموریل ميسلر، نامه د واحتماًال همان روز هشتم ژانویه که دوروتى وارد کراچى در پاکستان شد، ِا

من  تاریخ سفر نزدیکتر ميشود و  : "فرانک نوشته بود . دسامبر بود، دریافت آرده بودند ٢٤که به تاریخ 
تى  ترين مّد و اين طوالتى." بيش از پانزده هفته است که دوروتى رفته. بينم محبوبم را مى خوشحالم که همسر

  .بود که آنها از هم جدا بودند

جلسه، ساعت ده .  مالقات نمودBaha'i Hall Gardenباغ سالن بهائى  روز نهم ژانویه، دوروتى، احّباء را در
امراهللا براى توفيق  ونيم صبح آغاز شد و دوروتى از مشاهدات خود در حيفا، از اميد و انتظارات حضرت ولّى 

آنوقت صحبت را به .  را برایشان نقل کرداى از وقایع سال گذشته  تبليغى دهساله سخن گفت و خالصهءنقشه
از ". اش عازم مهاجرت است و او را در جزائر آنتيل خواهد دید مادر هشتادساله: "مهاجرت کشاند و گفت که

تجربّيات و فداکاریهاى مهاجرین آمریکائى سخن گفت و از جمع حاضرین ُنه داوطلب مهاجرت خواست و با 
هرگز قصد   برخيزید اى فاتحان قلوب، به مهاجرت بروید و: "نداز بود گفت ا صدائى رسا که در آن مجمع طنين

 هيکل ءخصوصًا از احّباى زرتشتى تبار تقاضا ميکنم که به مهاجرت روند چون ميل و اراده. مراجعت نکنيد
هنوز مهاجرین به بسيارى از نقاط اهداف   دهساله ميگذرد وءنزدیک به یکسال از آغاز نقشه. مبارک است

  "با چه رويي مي خواهيم در مقابل حضرت ولي امراهللا قرار گيريم؟. اند نرفته

 او در کراچى بزرگ خودپدر و مادر رستم جمشيدى از مهاجرین پاکستان بودند و .  برخاستند  نوزده نفر از جا
ى که براى او در آن موقع جوانى بيش نبود و عکسهائى از دوروتى بيکر در باغ سالن بهائى هنگام. شده بود

سال ها بعد در آیرلند شمالی، رستم جمشيدى و بهمن خسروى که او نيز از . جمعَيت صحبت ميکرد گرفته بود
وقتى که آنها . مهاجرین ایرانى پاکستان بود، جلسه آن روز را با دوروتى بيکر، این طور به خاطر مى آورند

آه عزیزان من، من هيچ چيز ندارم که به شما ": برخاسته و داوطلب شدند، دوروتى رو به آنها کرده و گفت
  ."همه شما تحت حمایت و برکات خداوند خواهيد بود. بدهم در نتيجه جانم و محَبتم را تقدیم شما ميکنم

در . بعد ازظهر در ضيافتى که به افتخار او در همان باغ برگزار شده بود شرکت نمود  ساعت چهاردوروتي
 حضور   هاى انگليسى و اردو زبان خبرنگاران روزنامه انّيون، مدیران واین ضيافت، قضات کشورى، روح

 ءپس از پایان نطق او،  یکى از حاضرین که کارمند اداره. سخنان دوروتى نيم ساعت طول کشيد. داشتند
ان داشت اگر براى حّقانّيت امر بهائى دليل دیگرى وجود نداشت، همين ایقان و ایم ماليات بود برخاست و اظهار

  .ناطق براى من کافى بود

باران نموده  هنگام غروب، جمعّيت متفّرق شدند و بسيارى از آنها مجددًا در سالن بزرگ فرودگاه که آنرا گل
در آنجا متوّجه شدند که . اما مشكلي به وجود آمده بود. چند خبرنگار نيز آمده بودند. بودند، حضور یافتند

احّباء براى آوردن آن رفت و  یکى از. رواز به انگلستان را همراه ندارددوروتى برگه هاي مورد نياز براي پ
دوروتى در طول اطاق قدم ميزد و دعاى . دوروتى و همراهان در اطاق مجاور سالن فرودگاه به انتظار ماندند

  .را تالوت مينمود..." هل من مفرج "

در این لحظه آن .  سوار شدن بودندءادهدقایق به سرعت ميگذشت و پرواز هواپيما اعالم شد و مسافرین آم
شخصى که به دنبال اوراق رفته بود دوان دوان خود را به سالن رسانيد در حاليکه اوراق مربوطه را با دست 

  .پرواز نمود را ديدند آه  Cometاحباء، هواپيماى ِجت کامت دقایقي بعد، . باالى سرش تکان مى داد

نس بين القاّرت آامپاال، ایزابل صبرى و دوروتي درباره مسائل مختلفي از در آفریقا در هنگام برگزاري آنفرا
ایزابل در . جمله درباره تبليغ و نيز عالقه فراوان دوروتي به پرواز با هواپيماي ِجت آامت گفتگو مي نمودند

  : خاطرات خود مي نویسد

.  با ماشين به نایروبى رفتيممن وهمسرم حسن به همراهي دوروتى ١٩٥٣پس از کنفرانس کامپاال در سال "
ما  از آنجا دوروتى با هواپيما به تانگانيکا پرواز کرد و ما دوباره او را در شهر دارالّسالم که محل مهاجرتى 

هاى خاکى و ناهموار از کامپاال به نایروبى، دوروتى  در طى سفر دو روزه در جاده. بود، مالقات کردیم
امراهللا  گفت انتظار داشت حضرت ولّى مى ض اقدس برایمان نقل ميکرد وهاى زیارت خود در ار یادداشت از

اش به عنوان ایادى امراهللا به او بگویند، اما آنچه موجب بهت و  صریح و روشنى براى خدمات آینده اوامر
  . حيرتش شده بود اینکه هيکل مبارک به او هيچ دستور مشّخص و معّينى نداده بودند



 مطلوب را ءگفتم که از تبليغ در افریقا راضى نيستم چون نتيجه ى دیدنش به هتل رفتم ونایروبى یک شب برا در
 The Spiritual Potencies of thatتوانائى روحانى آن مکان مقّدس "ء او جزوه .به دست نمي آورم

Consecrated spot  "ياموزم توصيه کرد که شرح حال حضرت ورقه عليا را مطالعه کنم تا ب را به من داد و
 را که اخيرًا انگليسها در Cometدوروتى پرواز با هواپيماى جت . آه چگونه ميتوان در راه امر خدمت نمود

وقتى صحبت از . خطوط هواپيمائى خود از آن استفاده ميکردند دوست ميداشت و با آن به افریقا آمده بود
امراهللا نمود که فرموده بودند سفرهاى   ولّىهاى علم امروز به ميان آمد، دوروتى اشاره به بيان حضرت شگفتى

به نظر ميرسيد که دوروتى پيوسته  امور مهم دنيا را در . آینده سریع و در نهایت نظم و ترتيب انجام ميگيرد
ایادیان  یوگاندا که براي بدرقه چندین نفر از در Entebbeدر آنتبه. رابطه با آثار مقّدسه و بيانات مبارکه ميدید

آن تعداد زياد نگرانى نمودیم از اینکه   پرواز ميکردند رفته بودیم، اظهار Cometکه با هواپيماى کامتامراهللا 
 ميکنند، اما دوروتى رو به ما کرد و با اطمينان گفت از اياديان امراهللا همه با همان يك هواپيما پرواز

  ." جمع باشيد هواپيماى بسيار خوبى است خاطر"

 از کراچى به مقصد لندن پرواز Comet وز دهم ژانویه، دوروتى با هواپيماى جت کامتتقریبًا یکسال بعد، ر 
را  در فرودگاه رم، دوروتى آخرین گزارش خود . هواپيما در بيروت و ُرم توقف کوتاهى نمود. کرد

سى  و  شد و هواپيما ساعت ُنه  آنوقت با سایر مسافرین مجددًا سوار امراهللا ارسال داشت و حضرت ولّى حضور
  .یک دقيقه صبح پرواز کرد و  

قایق خود در   درGiovanni di Marco  به نام جيوانى دو مارکوElba ِالبا ايتاليايي ماهيگيرى از جزیره مرد
جنوب جزیره بود که صداى غّرش هواپيمائى را شنيد ولی چون هواپيما برفراز ابرها پرواز ميکرد نتوانست 

آنوقت چند کيلومتر . جا را فرا گرفت درپى را شنيد سپس سکوت همه انفجار پىناگهان صداى سه . آنرا ببيند
او وقتى به . اى رنگ که از آن دود برميخاست با سرعت از ابرها بيرون آمد و به دریا افتاد دورتر شيئى نقره

  ١.آنجا رسيد همه چيز آرام و ساکت بود

درون آن .  را یافتندComet  کامت  افر هواپيماىهشت مس چند روز بعد در ساحل، کيف دستى یکى از بيست و
آري، دوروتي عزیز حتى در آخرین لحظات عمرش نيز به تبليغ امراهللا .  دیانت بهائى بودءاى در باره جزوه

  . مشغول بود

بسيارى از بهائيان در سراسر دنيا . رویا در دنياى حقيقى دیگرى شناور است و دوروتى در آن عالم زنده بود
من : "دوروتي به یکى از آنها گفته بود.  شب حادثه و شبهاى قبل و بعد از آن، خواب او را دیده بودنددر آن

  ."قدمى برداشتم و مستقيمًا در ميان بازوان موالیم جاى گرفتم. هرگز در دريا غرق نشدم

 در Randolph  از پدرش رندولفHopeton Fitz-Henleyجوانى به نام هوپتان فيتز هنلی  جامائيکا پسر در
اش و دیگر احّباء از این خبر که دوروتى در راه رفتن به گرنادا به  خانواده و   او  .  مطالبي شنيد بهائي امرءباره

  : او مينویسد. جامائيکا خواهد آمد به هيجان آمده بودند

وصول . مشتعل نمود که هنوز بهائى نشده بودم نيزهمه آنقدر مشتاق آمدنش بودند که شور و هيجان آنها مرا "
بينم در  معموًال خوابهائى که مى.  بهائي جامائيکا را به شّدت تکان دادء هوائى، جامعهءانگيز سانحه خبر تأّسف

من در آن . هوپتان ناراحت مباش: "ماند اّما آن شب، دوروتى را به خواب دیدم که گفت خاطرم باقى نمى
آميز  کالمش گرم، محّبت." واپيماى دیگرى شدم و رفتمبه فضل حضرت بهاءاهللا سوار ه. هواپيما نبودم

به من گفت آه يک بار به دوروتى گفته بوده از اينکه وقتى خواب را براى پدرم نقل کردم . بخش بود اطمينان و
و دوروتي به او گفته بود نگران مباش يکى از آنها ايمان .اند ناراحت است هيچيک از فرزندانش بهائى نشده

  . خواهد آورد

اى به تن دارد و در   ميگوید در خواب دوروتى را دیدم که لباس سفيد نقره Rose Mary Salaروزمرى ساال
کنار ساحل درخشانى ایستاده و امواج غلطانى که بين ساحل من و او بود تبدیل به چين و شکن خطوط عربى 

م جدا کند اّما کالم الهى ما را بهم امواج دریا ممکن است ما را از ه"شد و به نظرم آمد که دوروتى ميگوید 
  ."پيوندد مى

هنگام مرگ ناگهانى . گلوریا فيضى، نویسنده و همسر ایادى امراهللا جناب ابوالفاسم فيضى و مبَلغى فَعال بود
مَدت کوتاهى بعد . دروتى او با خانواده اش مهاجر عربستان سعودى بودند جائى که تبليغ اصًال امکان نداشت

خانم . ه خانم فيضى به دیدن دوستى رفت که دخترش را در همان حادثه هواپيما از دست داده بوداز این حادث



فيضى به دوستش گفت که او نيز شخص بسيار عزیزى را در این سانحه هوائى از دست داده است و گفت که 
 بلند کرد و از خانم فيضى بسيار متعَجب شد هنگامى که این مادر داغدار سرش را. نامش دروتى بيکر است

خانم فيضى از " بهاءاهللا درباره زندگى بعد از مرگ چه مى گوید؟: "پس پرده اشک به او نگاه کرد و پرسيد
این سؤال دوستش بسيار شوکه شد زیرا او هرگز به دوستش نگفته بود که بهائى است و تا آنجائى که او اَطالع 

زندگى "خانم فيضى جزوه اى از کيفش در آورد با عنوان . دداشت دوستش نيزاز امر بهائى کامًال بى اَطالع بو
دوروتى بيکر و دخترت . خوابى درباره دنياى بعد دیدم"و به دوستش داد و سپس به او گفت که " بعد از مرگ

او شروع . این سخنان مرحمى بود بر زخم این مادر داغدیده"  او بوددر حال راهنمايىرا با هم دیدم و دوروتى 
  .ق درباره دیانت بهائى نمود و بعدها ایمان آوردبه تحقي

در خانه خانواده ماآسول در مونترئال آانادا  Florence Mayberryبرى  ، فلورانس مى١٩٥٤در سال 
  : او مي نويسد. بود آه خبر سقوط هواپيما و صعود دوروتي را شنيد

گرچه خبر سقوط هواپيما و صعود .  بخوانم باال رفتم تا در اطاق حضرت عبدالبهاء، دعا و مناجاتءبه طبقه" 
دوروتى فكرم را مشغول نموده بود اّما فقط به جهت دعا براى او به آن اطاق نرفتم زیرا درست او را 

 به مندر آن اطاق احساس عجيبى . بودم  اى که نطق ميکرد، او را دیده  یک بار در جلسه شناختم و تنها نمى
 ميگوید وقتى آه روح موجود است و به منمثل این بود که دوروتى )  باشدآه شاید فقط تخيالتم(دست داد 

براي روح نيزمهّم نيست ، تقریبًا مانند غربالی که آب مي تواند از آن بگذرد، مجرائى باز نيز موجود مي باشد
. ندجا آه مجرائى باز باشد در آن نفوذ ميک جریان است، روح نيز هر آه به کجا ميرود زیرا در حرکت و

تو !! به خودم نهيب زدم  زن .  ميگوید آه کمکم خواهد کردبه منمثل این بود که . احساس عجيبى داشتم
 ات  اصًال نمي دانست تو کيستى و در باره. شناخت شناختى و او هم ترا نمى اى تو که او را نمى دیوانه شده

آنروز در  در. ام وش کنم و فراموش هم نکردهتوانستم آنرا فرام اّما نمى. چيزى نشنيده بود واقعًا مسخره است
  .وجودم احساس آرامش نمودم، گوئى دوروتى مرا کمک ميکرد

سالها بعد وقتي که به عضويت هيأت معاونت منصوب شده بودم و سالهاي زيادي در اين ِسَمت، خدمت نموده 
آه فقط او را ديده بودم و در آنجا خانمى از شهر اليما . بودم، در آانونشني در شهر ويلمت شرآت آردم

ازطرف . برى، من بايد با شما صحبت آنم آه، فلورانس مى: " دانستم به نزدم آمد و گفت نامش را نمى
تواند،  کاش اين موضوع حقيقت مي داشت اّما نمى: " من به او گفتم." دوروتى بيکر پيامى براى شما دارم

  ."شناخت مىمرا   مي شناختم و نه او زيرا نه من هرگز او را

 آن هممن فقط یک بار و . پرسيدم چگونه چنين چيزى ممکن است." شناسد اّما او شما را مى: " خانم جواب داد
دوروتى . در هرحال این پيام براى شماست. نميدانم: " جواب داد. اى که نطق ميکرد او را دیده بودم در جلسه
مراقبت کنيم زیرا در تبليغ کارهاى مهّمى انجام خواهد  گفت دخترى در کاليفرنياست که ما باید از او به من
من نيستم و از آن خانم پرسيدم آه آيا من جدًا عقيده داشتم که آن شخص، ." برى است نامش فلورانس مى. داد

او نام تو را . بله، مطمئن هستم آه تو بودي: " و او جواب داد . مطمئن است آه منظورش فرد ديگري نيست
  .له، سالهاى قبل در مونترال  و احساسى که در آن روز به من دست داده بود به يادم آمدبالفاص." گفت

برى، بعدًا به عضوّيت اولين هيأت مشاورين قاّره اي آمريکاى شمالی منصوب شد و پس از آن  فلورانس مى
اى مشهور،  ويسندهوى ن. المللی به خدمت مشغول گرديد نيز به مدت ده سال در ِسَمت عضوّيت دارالتبليغ بين

  .ناطقى زبردست و در خدمات امرى بسيار فّعال بوده است

اى به فرانک بيکر، شادى و مسّرتى را که در اثر مالقات  ، در نامه١٩٥٤ماریون هافمن، روز یازدهم ژانویه 
   :همچنين درباره اتفاقات روزهاى آخر چنين نوشت  اش ایجاد شده بود نقل نمود و دوروتى در خانواده

یک هفته قبل، از دوروتى تلگرافى به دستمان رسيد که مفهومش برایمان کامًال روشن نبود اّما بنظر ميرسيد 
طبق این تلگراف، قرار . خواهد کرد که فقط پنج ساعت در لندن توّقف خواهد داشت و همان روز مجددًا پرواز

پالتویي برایش به فرودگاه ببریم چون به پنج تقاضا کرده بود که پتو یا  بود روز دهم ژانویه به لندن برسد و
این خبر موجب تأّسف من شد زیرا به تقاضاى محفل مّلى قرار بود روز دهم . داشتساعت استراحت احتياج 

پس از مشورت، تصميم . توانستيم برنامه را تغيير دهيم کنفرانس تبليغى ليورپول صحبت کنم و نمى ژانویه در
  . ا با یکى از احّباء به استقبال دوروتى به فرودگاه برونده گرفتيم که دیوید و بچه



در نظر داشتم به دیوید بگویم به دوروتى پيشنهاد کند که . نس تبليغى رفتم شنبه نهم ژانویه، طبق برنامه به کنفرا
درشهر . اگر مایل است از فرودگاه به کنفرانس تلفن کند اّما چون عجله داشتم موضوع را فراموش کردم

ورپول  متوّجه تلفني در سالن کنفرانس شدم و احساسى مرا برآن داشت که صبح زود قبل از آنکه دیوید و لي
 ونيم صبح روز دهم، به دیوید تلفن کردم و به او  ساعت ده. ها به فرودگاه بروند موضوع را به او بگویم بّچه

ر است و یادآور شدم که چند سال پيش، گفتم آه طبق برنامه، مناسبترین وقت براى تلفن، ساعت سه بعد ازظه
  .حضور دوروتى در کنفرانس تبليغى بيرمنگهام چه شور و هيجانى برپا کرده بود

تقاضا کردم اعالم کنند که در . روز دهم ژانویه ساعت ده صبح پس از تالوت مناجات، کنفرانس آغاز شد
حضورش در خاک انگستان موجب   کند وهمين ساعت دوروتى وارد خاک انگستان شده و امکان دارد که تلفن

اکنون پس از . ورود دوروتى، غرق شادى و سرور شدند  احّباء از شنيدن خبر . برکت کنفرانس مي شود
بينيم که آن وجود نازنين شاید در همان لحظاتى که نامش را در ميان احباء ذکر مينمودیم  ها مى خواندن روزنامه

  .است  وپانزده دقيقه بوده  را ميگویند سقوط هواپيما در ساعت ده زی. به عالم دیگر صعود کرده بود

جناب دیوید هافمن . در آن ساعت، دیوید و همراهانش در فرودگاه لندن منتظر ورود هواپيماى دوروتى بودند
    :مينویسد

 آنجا اّطالع در.  به فرودگاه رفتيمMark مارک  وMay ها مى بّچه و  Jean Campbell همراه با خانم جين کمپل
ساعت . دقيقه خواهد رسيد١٢:١٠دقيقه، ساعت ١٠:٤٠دادند که هواپيما تأخير دارد و بجاى ساعت 

دقيقه تغيير کرده بود اما هنوز عالمتى از نزدیک ١٢:٤٠دقيقه اعالم شد که ورود هواپيما به ساعت ١٢:٥٥
، خانمى از کارمندان شرکت هواپيمائى دقيقه بعد از ظهر١:٢٠ساعت . شدن هواپيما به فرودگاه دیده نشده بود

فکر کردم . آمد و از من تقاضا کرد به دیدن مدیر پرواز بروم و خودش با بّچه ها به سالن فرودگاه رفت  ما  نزد 
جاى بهترى را براى استقبال از مسافران به ما نشان  شاید ميخواهد از تأخير ورود هواپيما عذرخواهى کند و

 نشان داد و گفت هواپيما در به مناى را  نقشه. ، سخت آشفته حال بودIrwinآقاى اروین  مدیر پرواز،  .بدهد
رود کسى زنده مانده باشد  قطعاتى از هواپيما دیده شده اّما اميد نمى. است   سقوط کرده Tuscan دریاى توسکان

ر شماره تلفن مبادله کردیم و با یکدیگ. به او گفتم آدرس را در خانه دارم. و از من آدرس آقاى بيکر را خواست
 تلفن کند و تأیيد کرد که دوروتى جزو به من Bull Hotel وپنج دقيقه دیگر در هتل بال او قول داد که چهل 

  . است  مسافرین بوده

او در نامه اى به . در این احوال، ماریون هافمن در کنفرانس تبليغى ليورپول در انتظار تلفن دوروتى بود
  : نطور از آن اَیام یاد مى کندفرانک بيکر ای

 است همچنان که   خود فکر کردم چه اّتفاقى افتاده با. ساعت سه بعد از ظهر هم گذشت و از تلفن خبرى نشد
القارات بودم و به گزارش کنفرانس دهلی رسيده بود، زنگ تلفن به  مشغول شنيدن گزارش چهار کنفرانس بين

 منشى محفل John Ferrabyاگر دوروتى تلفن کند آقاي جان فرابى طبق پيشنهادم قرار بود . آمد صدا در
باليوزى . جواب دهد اما این دیوید بود که تلفن ميکرد و جناب حسن باليوزى رئيس محفل مّلى را خواسته بود

بعد مرا !! ". واى!! واى" تلفن را گرفت و گوش کرد و آنوقت با صداى بسيار آهسته چهار بار تکرار کرد 
امراهللا مخابره نمودم و  تلفن را از او گرفتم و دیوید گفت همين اآلن این تلگراف را به حضرت ولّى. نمودصدا 

آن بوده در دریاى    که دوروتى بيکر درComet اّطالع داده هواپيماى BOACشرکت "آنرا برایم خواند 
مغزم از کار افتاده بود فقط از ". هند دادبعدًا اّطالع خوا. کم است اميد یافتن آن بسيار.  مفقود شده است توسکان

در .  بخواند و من با صداى بلند آنرا براى احّباء تکرار نمودمبه آهستگياو خواستم بار دیگر متن تلگراف را 
 وقتى گوشى تلفن را گذاشتم و نيمى از سالن را پيمودم که به جایگاه .حدود شصت نفر از احّباء در آنجا بودند

  در این سکوت سنگين و ُبهت و غم و اندوه، ناظم کنفرانس. شد داى پایم چيزى شنيده نمىخود بروم، جز ص
  .را تالوت کرد..." هل من مفّرج "ُنه بار دعاي   Richard Backwell ریچارد َبکِول

بایست در   حضرت بهاءاهللا، درست قبل از آنکه مىء برگزیدهءفرانک عزیز، این خبر اسفناک در آن لحظه
فداکارى   اخالص وآن روحرسيد و از ژرفاى اندوه و محنت همگى ما،  نتایج کنفرانس صحبت کنم، به ما ءباره

، درست قبل از آخرين فرانک عزیز. ظاهر نمودرا که محفل مّلى، مشتاقانه از این کنفرانس انتظار داشت، 
چه  سرنوشت او هر.  و من از دوروتى صحبت کردمنطق آنفرانس بود آه از من خواسته شد صحبت نمايم

الهى مي باشد زیرا او  گرفته این از اسرار بود در راه خدمت به ولّى محبوبمان بود و اگر خداوند او را از ما 
 چگونه روح فداکارى دلخراش پر رمز وراز   ءر کنيد که این حادثه ميتوانيد تصّو. هست در غایت کمال بوده و

  .اد نمودوحّدت را در آخرین ساعت کنفرانس ایج و



اى نبود که  تمام طول راه، او در قلب من حضور داشت ولحظهدر . ساعت دو بعد از نيمه شب به خانه رسيدم
 قشنگى را که از هندوستان براي ما نوشته بود ء امروز نامه.در فکر او نباشم و امروز نيز همين طور است

ا نمي توانيم آلماتي را آه به دست خط اوست از فرستم زيرا آه م يك آپي از آن را برايتان مى .دريافت کرديم
  .خود جدا آنيم

کامت به لندن ميرسم و  عزیزانم، االن تلگرافى برایتان فرستادم که صبح یکشنبه دهم ژانویه با هواپيماى "
ت اگر به موقع این نامه را دریاف. عت استراحت کنم  دلم ميخواهد پنج ساببينمتقاضا کردم قبل از آنکه کسى را 

یا یک پتو که ) مثًال پالتوى دیوید و نه پالتوى ظریف ماریون(داشتيد، خواهش ميکنم یک پالتو پشمى گشاد
وقتي آه از آمریکا حرآت آردم به خيال اینکه در تابستان سفر ميکنم و . ، برایم بياوریدبپيچمبتوانم دور خودم 

هنوز هوا نسبتًا گرم است، با خود لباس گرم ام ملحق خواهم شد،  اواخر اکتبر که در نيویورک به خانواده
فهمم اّما ضمنًا از  حاال دارم حکمت آنرا مى. تى بمانم در هندوستان مرتبًا تلگراف ميرسيد که باز هم مّد. نياوردم

فقط یک لباس پشمى بنفش . توانيد به دادم برسيد بنابراین هر طور که مى. سرما در حال منجمد شدن هستم
به جزائر آنتيل که . ام که درهمه وقت خواهم پوشيد و ميدانم که احّبا اهمّيتى نميدهند مراه آوردهرنگى با خود ه

  .رسيدم یواش یواش گرم خواهد شد و اميدوارم از پاهایم شروع شود

پرواز من روز یازدهم است اّما هنوز ساعت . دلم ميخواهد این چند ساعتى که در لندن هستم فقط با شماها باشم
 نمى توانيد  .وقتى به آنجا رسيدم تصميم خواهم گرفت. خواهم از حاال تعيين کنم ز را درست نميدانم و نمىپروا

   شوق ، عشق وخنده برایتان خواهم گفت و از لحظات شور. تصّور بکنيد که چقدر مشتاق این مالقاتمان هستم
  " روتى     دوخالصانه ترين محبت ها تقديمبا .   مناجاتى از صميم قلب و

دان  ، ایادي امراهللا جناب فروتن در خانه یكي دیگر ازایادیان امراهللا، کالرا  روز پس از سقوط هواپيماى کامت
Clara Dunn مشغول صرف صبحانه و مطالعه روزنامه بود که آه او را به نام مادر دان مي شناختند 
امراهللا از ایادیان حاضر   حضرت ولّى  .افتاد  BOAC  سقوط هواپيماى ء کوچکى در بارهءنگاهش به مقاله

جناب فروتن به  کنند و کنفرانس دهلی خواسته بودند که پس از پایان کنفرانس به نقاط مختلف دنيا سفر در
هاى آنجا را مطالعه ميکرد که از اخبار آن  کشورى که سفر مينمود، روزنامه معموًال به هر. استراليا رفته بود
که از کراچى به رم پرواز داشته  در آن مقاله نوشته شده بود یك هواپيماى انگليسى بارى . مملکت مطلع شود

. جناب فروتن روى نام د  در بين نام مسافرین، نگاه . هنگام پرواز از رم به لندن دچار سانحه هوایي شده است
 او با نگرانى از خانم .ميدانست که قرار بوده دوروتى به هند و پاکستان سفر کند.  ماندمتوقف D. Bakerبيکر

بيكر همان دوروتي . چرا باید آن د: "دان پرسيد آیا منظور دوروتى بيکر است؟ اّما خانم ميزبان به ایشان گفت
  . بيکر در دنيا هست. هزارها نام  د صدها و. ما باشد

شور اندونزي پرواز ، از استراليا به جاکارتا در آاطمينان خاطريافته بوددان  جناب فروتن که از سخنان کالرا
اّما هنوز هواپيما به جاکارتا نرسيده بود که . کرد و نگرانى و وحشت ناگهانى از آن خبر را فراموش نمود

 سقوط هواپيما ءتلگراف در باره. ميهماندار هواپيما به او اطالع داد تلگرافي فورى از حيفا برایش رسيده است
کسته و مغموم از این فقدان جانگداز به هتل رفت و سيل اشک در جاکارتا، دلش. صعود دوروتى بيکر بود  و

 اين ءبيست وهفت سال بعد، وقتى در ارض اقدس در باره. این محنت جانسوز رها سازد  قادر نبود او را از
آخر چرا :"  مي شد و مي گفت  با زائرين صحبت ميکرد، چشمان مهربانش دوباره پرازاشک حادثه جانگداز
چند  ّفق و موجودى چنين نازنين بايد از بين ما برود؟ اين واقعه ضربت سختى برايم بود و تامبّلغى چنين مو

  ."فهميدم ماه حال خود را نمى

. امراهللا در سر ميز شام حاضر نشدند و بدون اّطالع قبلی به بهجى تشریف بردند آن شب حادثه، حضرت ولّى
باز کرد از دیدن قيافه غمزده و اندوهگين هيکل مبارک ماشين را  وقتى در" نگهبان بهجى"جناب صالح جّراح 

هائى که یک سال و دوماه قبل آنها را احداث کرده بودند عبور  امراهللا تنها، از باغ حضرت ولّى. متحّير ماند
هيکل .  آیا    مي تواند خدمتى انجام دهدببيندصالح به دنبال ایشان رفت که . نموده و وارد قصر بهجى شدند

. ام که مخصوصًا براى دوروتى بيکر دعا کنم در اطاقشان بودند و فرمودند من امشب اینجا آمدهمبارک 
  : مضمون تلگرافى که به آمریکا مخابره نمودند این است

حامى  البيان تعاليم الهيه و مرّوج فصيح  امراهللا وءبيکر، ایادى برازنده صعود جانگداز و نابهنگام دوروتى از"
خدمات باهره . اصول و مبانى آئين الهى، قلوب محزون و متأّثر است ت امریه و مدافع دليرثابت قدم مؤّسسا

از . است بهائى افزوده رسولی و سنين اّوليه عصر تکوین دور اش بر افتخارات سالهاى اخير عصر متمادى 
 عواطف قلبى این عبد منتسبين را به. ملکوت ابهى دعا ميکنم اهللا در صميم قلب براى علّو روح آن متصاعد الی



 ءمقتضى است محفل تذّکرى شایسته. فتوحش مشمول الطاف و عنایات النهایه الهى است روح پر. اطمينان دهيد
_  حيفا١٩٥٤ ژانویه ١٣شوقى _ امضاى مبارک . االذکار منعقد سازید مشرق خدمات جاودانى او در مقام و
  " اسرائيل

اى براى  دعا کنيد که خداوند جانم را چون فدیه" الکساندر نوشت اى به آگنس  دوروتى در نامه١٩٥٢در سال 
و مرا یارى دهد که هر خدمتى که ميخواهد در راهش انجام دهم تا قلب پربارش . محبوبمان در حيفا بپذیرد ولّى

 روحّيه خانم نيز در نامه اي چنين نوشته  البهاء  دوروتي همچنين به امة." را ازسرور و شادى لبریز کنم
 مبارکه را داشتيد  دعا کنيد که ء آینده که موهبت زیارت روضهء دفعهآيا ممكن استروحّيه خانم عزیز، " :بود

  "امراهللا شود؟ جانم فداى حضرت ولّى

امراهللا بود اّما یکسال قبل از صعودش احساس کرد که  شدن در آستان حضرت ولّى با آنکه آرزوى دوروتى فدا
  :   هستند و نه بالعکس و مينویسد احّباءءهيکل مبارک، فدیه

افسوس  ...هنگامي محور تمامي شادى هاست و گاهي مرکز سختي ها و باليا. گاه سلطان  گاه خادم است و او"
. اینحال برادرى است حقيقى  محنت پيامبران را متحّمل است و با او رنج و . بردارانيم  فدیه است و ما بهره که او

  ."آن دریاى نورانى افکند مایل است که همگى ما را نيز در افکند،  فداکارى مى اي به دری همچنانکه خود را

موجب اندوه " درياى نوراني"آن  گرچه هيكل مبارك، خود، خواهان اين امر بودند اّما فدا شدن دوروتى در
دیان، ایا  یکى دیگر ازHerman Grossmann فوریه به جناب هرمان گروسمن ٨ در .فراوان ايشان گرديد
  )مضمون( :چنين مرقوم داشتند

 ءو به صف ایادیان امر لطمه.  بزرگى استءصعود ناگهانى دوروتى بيکر حقيقتًا براى امرمبارك، ضایعه"
 مهّم تاریخ امر، از دست ءدر این مرحله. از بسيارى جهات، او مثال و نمونه بود. است  سختى وارد آورده 

دید در این فاجعه حکمتى موجود است و شاید صعود او موجب شود بدون تر. دادن خدماتش بس دشوار است
  "مسلمًا نفوذ روح او در این عالم ادامه خواهد یافت. که دیگران خود را بيشتر وقف خدمت امر نمایند

، يك روز را با حضرت ولي امراهللا در حيفا ١٩٥٤ در فوريه Loulie Matthewsهنگاميکه لولی متيوز 
هر بحري لؤلؤ " نها  با يكديگر درباره مرگ دوروتي و همچنين آتاب لولي با عنوان سپري نموده بود، آ

سپس . سکوت کردند.  هيکل مبارک نگاهى به سوى دریا افکندنددر اين هنگام. گفتگو مي آردند" ندارد 
  "حال مدیترانه افتخار در بر داشتن مرواریدى به نام دروتى را نصيب خود کرده"فرمودند 

                              



  آخرين بخش 

  

   ١٩٥٤ مارچ ٢٦اى از فرانک بيکر به اد و موریل،  نامه

مي  نامه و تلگراف رسيده بود که تعداد زيادياد و موریل عزیز، روز هفدهم مارچ که به الیما مراجعت کردم 
بودیم که در   ازم ِگرنادا من و مادر دوروتى ع.  شما بسيار ممنونمءاز نامه. بايستي به آنها جواب ميدادم

فورًا به نيویورک رفتيم و در آنجا بيل و لوئيز به ما ملحق شدند و با هم به رم پرواز . فلوریدا خبر به ما رسيد
بعد من و مادر دوروتى .  تذّکر گرفتيمء ژانویه روى دریا برایش جلسه١٨روز . جسد دوروتى پيدا نشد. کردیم

گشتيم و به انتظار احتمال پيدا شدن آن قسمت از هواپيما که مسافرین در آن بودند  به حيفا رفتيم و به ُرم باز
  .کنم چيزى از هواپيما باقى مانده بود یکماه در ُرم ماندیم اما دیگر گمان نمى

الاقل از این جهت . یک آن، همه کشته شدند انفجار، بيست دقيقه پس از پرواز از ُرم روى داده بود و در
در این مّدت  کنم کسى چون او چه عمر او طوالنى نبود اّما گمان نمى گر.  دوروتى درد نکشيدشكرگزارم که

  .هم داشتيم ودوسال زندگى زناشوئى سعادتمندى با سى. کوتاه این همه کار انجام داده باشد

ادعيه شما  ها و از همدردى و محبت.  یادبودى براى او بنا کنيمءاالکار ُرم  لوحه ميخواهيم در اراضى مشرق
  فرانک _  ماءاز طرف همه.                               ممنونم

  : نویسد یوگو جياگرى، ایادى امراهللا مى

 ءبه آنجا رفتم و همسرم بعدًا با خانواده. امراهللا تلگرافى وصول شد که فورًا به محل حادثه بروم از حضرت ولّى
آب  اى را از آنها جزوه یکى از.  هواپيما بودندءتالشى شدهآورى قطعات م ماهيگيران مشغول جمع .بيکر آمد

 Mayاى بود نوشته خانم  این جزوه. ام داد خبرنگار بلند قامتى که اسمش را فراموش کرده  گرفت و آنرا به
Bolles) ید خبرنگار کلمه بهائى را بر روي آن د  ".  اّولين زیارت "با عنوان  )البهاء روحّيه خانم مادرگرامى امة

کارى خود شد قایقى کرایه کرد که برود و آنرا بيابد و فقط  وقتى متوّجه ندانم. و دوباره آنرا به دریا انداخت
  .دوسه چک مسافرتى یافت و نه چيز دیگر

  :مينویسد) دختر دوروتى( ماتياس بيكرلوئيز 

يدیم اینطور تصَور مى کردیم  رسElba در جزیره البا Porto Ferraioوقتى که تمام خانواده به پورتو فراریو 
 متوَجه شدیم که این خبر درست خيلي زود. که مادرم یکى از اجسادى بوده است که از دریا بيرون کشيده بودند

در ایتاليا یوگوجياگرى و آنجلينا جياگرى و در حقيقت تمامى آن جامعه عزیز ما را در ميان خود . نبوده است
  .ود به ما قدرت و قَوت دادندگرفتند و با محَبتهاى بى پایان خ

از آنجا سوار کشتى کوچکى شدیم و در بندر .  در شمال رفتيم Port Piombinoما با قطار به بندر پى یومبينو
یوگوجياگرى گفت که مردم . روى اسکله جمعَيت زیادى جمع شده بود.  پياده شدیمPort Azzurroآزورو 

خانم هائى را دیدیم که .  آمده بودند که همدردى خود را نشان دهندساکن آنجا مى دانستند ما چه وقتي ميرسيم و
هيچ کس حرفى نزد و راه را باز . کامًال سياه پوشيده بودند و حَتى بعضى از آقایان نيز شدیدًا گریه مى کردند

 بسيار من. ما در پورت فراریو نيز با همين همدردى و اظهار محَبت مردم مواجه شدیم. کردند که ما رد بشویم
آشفته و نگران شدم وقتي آه روز بعد، قبل از برگزاري جلسه يادبود متوجه شدم آه در آن جزيره، هيچ 

 اَما درست قبل از شروع جلسه، یک سبد بزرگ گل ميخک قرمز به دست پدرم .مغازه گل فروشى وجود ندارد
  . داده شد داد

کشتى .  از دیگرى در اختيار مردم گذاشته شده بوداز طرف نيروى دریائى کشور ایتاليا دو کشتى یکى بزرگتر
. بزرگتر مملو از جمعَيت کشيشان، خبرنگاران، فاميل و دوستان سرنشينان هواپيما، مالحان و افراد دولتى بود

گمان مى کنم که . در کشتى کوچکتر فقط خانواده ما بودند و چندى از خبرنگاران، مالحان و کارمندان کشتى
يلی مطمئن نبودند که چگونه باید با خانواده اى که مسيحى نيستند و عقایدشان ناشناخته و کارکنان کشتى خ

  .متفاوت است مواجه شوند



وقتى به محَل سقوط و ناپدید شدن هواپيماى کامت رسيدیم دو کشتى با فاصله بسيار کمى در مقابل یکدیگر 
 برگزار شد و حلقه گل بزرگى را پائين آورده و در کشتى مقابل ما مراسم بسيار بزرگ و مفَصلی. قرار گرفتند

در کشتى ما دعا و مناجات خوانده شد، مناجاتهاى مخصوص متصاعدین، مناجات . بر روى آب قرار دادند
بعد از تالوت آثار هر کدام از ما چند شاخه گل ميخک قرمز بر روى آب . لقاء، زیارت نامه و لوح احمد

بعدها فهميدیم که بعضى از . ندان آن در کنار ما ایستاده و با ما همدردى ميکردندکاپيتان کشتى و کارم. انداختيم
آن افراد به ایادى امراهللا یوگو جياگرى گفته بودند که آن مراسم ساده و بسيار روحانى در قلب آنها اثر کرده و 

ناخته بود اَما روح آن را دیانتى که کامًال جدید و ناش. جویاى اَطالعات بيشتر درباره امر بهائى شده بودند
  .عميقانه حس کرده بودند

و احساس مادر بزرگ نشسته بودیم   و پدر، برادر  ،  منMassimoمو هنگاميکه در اطاق کوچک هتل ماسى
، من ناگهان به یاد بيست ميکرديم که اين ديگر بزرگترين مصيبت و حرماني است آه بر ما وارد شده است

چند نفر از احّباء براى دیدن آرامگاه . پدرم سرميز نشسته بودیم که مادرم وارد شد  وآنروز من. سال قبل افتادم
وقتى . آهن مشایعت نموده بود به الیما آمده بودند و مادرم آنها را تا ایستگاه راه) مادربزرگ دوروتى( بيچر مادر

 این ءباره ه صحبت دروارد شد خودش را روى صندلی که در انتهاى ميز بود انداخت و پس از چند دقيق
پدرم خندید و گفت ." اميدوارم پس از مردنم، مردم قبرم را زیارتگاه نکنند:"موضوع ناگهان با حرارت گفت

اى به فکر فرو رفت و آنوقت گفت  چطور ميتوانى مطمئن باشى که این کار را نخواهند کرد و مادرم لحظه
توانستم دریا را هم انتخاب  و اگر مى"و بعد افزود " مشد اگر دست خودم بود دلم ميخواست در دریا دفن مى"

  ."انتخاب مي آردمهاى عکا بوسه ميزنند  کنم دریاى مدیترانه را که امواجش بر کرانه

در چهل روز بعد، من معموًال پدر را مي ديدم آه آتابچه مناجاتش در دستش است و مناجات هاي مخصوص 
ه حاال ديگر اين تنها خدمتي است آه مي توانم براي دوروتي انجام او مي گفت آ. متصاعدين را تالوت ميكند

در حقيقت، خود او بود آه نيازمند آميزش . فرانك معتقد نبود آه دوروتي نيازمند دعا و مناجات او است. دهم
 مدت و ارتباط با ارواح آنها بود آه حضرت بهاءاهللا بر آن گواهي داده بودند آنجايي آه دستور مي فرمايند به

چهل روز براي پيشرفت روحاني عزيز از دست رفته اي آه به عالم بعد صعود آرده است دعا و مناجات 
  . تالوت شود

  ١٩٥٤ دسامبر ٩حيفا اسرائيل  

 نوامبر شما را دریافت نمودند و امر ١٩امراهللا نامه  بيکر، برادر عزیز بهائى، حضرت ولّى جناب فرانک
موجب سرور قلب مبارک  خبر ورود شما و خانم بيچر به گِرنادا. ب بنویسمفرمودند که از طرف ایشان جوا

  . مناسبى بيابيد که بتوانيد در آنجا مستقّر شویدءاميدوارند به زودى خانه. شد

امراهللا اطمينان دارند که اگر کوشش کنيد و درکار خود استقامت نمائيد موّفق به جذب نفوسى  حضرت ولّى
  .ابالغ کلمه کنيد تا سرانجام به امرالهي  اقبال نمایندخواهيد شد که به آنها 

مطمئن باشيد که . آسا یارى ميشود هر کس با روح فداکارى حقيقى به خدمت قيام کند مسلمًا به طریق معجزه
عالم باال مراقب شماست و در مساعى تبليغى، شما را راهنمائى ميکند و به وجودتان  دوروتى عزیز شما از

آن   امر، امرى که او آنچنان مرّوج شایسته و فداکارءید که به کشورى بيگانه براى اشاعهافتخار مينما
مطمئن باشيد که براى  .لطفًا تحّيات مشفقانه هيکل مبارک را به خانم بيچر ابالغ دارید. اید مهاجرت کرده بود،

  .  نمایند ایشان در خدمات امرى دعا مى موّفقّيت شما و

                 با تحّيات بهائى  روحّيه ربانى                    

  )ترجمه به مضمون: (امراهللا چنين مرقوم داشتند و حضرت ولّى

هر قدمى که . قلوبتان را تسّلى دهد. یت فرماید حما متعال رجا دارم که شما و خانم بيچر را حراست و از قادر"
ملکوت ابهى  روح پرفتوح همسر عزیزتان را دربرميدارید هدایت کند و موّفق به فتوحات عظيمه نماید و 

  برادر حقيقى شما   شوقى .  مسرور سازد

 زیادى به او ءطریق دوروتى با امر آشنا شده بود و عالقه  که در الیما ازElizabeth Cheney   اليزابت چينى
هواپيما، سه شب پس از سقوط . داشت از خبر درگذشت ناگهانى دوروتى سخت مغموم و محزون شده بود



جا برخاست و بدون  اليزابت از  ".برخيز"خواب بود که ناگهان صداى دوروتى را شنيد که به او ميگوید  در
در . کشوى آنرا باز نمود. که صداى دوروتى به آن اشاره ميکرد، رفت اى  روشن کردن چراغ به سوى قفسه

هنگاميکه عازم مهاجرت به پاراگوئه بود، نيم قبل،  اى از دوروتى بود که شانزده سال و زیر لباسها نامه
 من ءاليزابت محبوب، امروز از آن روزهاى پرمشغله: چنين خواند آنرا باز کرد و. دوروتى برایش نوشته بود

 مهّمى رسيده بود که خواندنش اشگ به چشمانم آورد و به خود گفتم هنوز هستند افرادى که ءبود اّما برایم نامه
انگيز مرا  این واقعّيت حيرت. کنند و من گمان ميکردم که دیگر اینگونه افراد وجود ندارندآنچه دارند انفاق مي

  .    به سوى ماشين تحریر کشاند تا چند خطى برایت بنویسم

اى، تمام حوادثى که چون  اى، تمام آنچه که آموخته هائى که در زندگى داشته اليزابت عزیز، تمام ناراحتى
که هستى  ات گذشته، حاصلش این بوده که امروز تو در آنجا  زندگىءذر بر پردهتصویرهاى گوناگون زودگ

  .مستقّر شوى

اش  باره دیگران در. یومى که قرنها به ظهورش بشارت داده شده به دنيا آمده و زندگى ميکنى" اهللا یوم" تو در
اى و در برابر جالل آن  ّما تو آنرا شناختها. اعتنائى نميکنند و یا مخالفت مينمایند  اند و از آن مّطلعند اّما  شنيده

لحظه باید  بنابراین هر. اى که مردم غافل را بيدار کنى اى و به نامش قيام کرده آورده فرود سلطان مقتدرش سر  و
بگذار قلبت به . دلم ميخواهد دو نکته را رعایت کنى اّول آنکه به مردم نگاه نکن. و شادمان باشى مسرور 

چه ميکنند، از   به همگان خدمت کنى و به رغم هر   و آنوقت با وارستگى و سرور ميتوانىنددبپيومحبوبمان 
فقط شاهد لحظاتى هستى که مراحل مختلف آگاهى را  وقتى مردم اشتباه ميکنند تو. خدمت به آنها دریغ نورزى

  .بهم مرتبط ميسازد

 ما نميدانيم در نزد خداوند کدام خدمت ّم آنکه، از خدمات کوچکى که انجام ميدهى خوشحال باش زیرا دو
عملی که به اسم من انجام  هر"حضرت بهاءاهللا بيانى به این مضمون ميفرمایند . کوچک و کدام بزرگ است

." استغفراهللا از این محدودّیت زیرا اجر چنين عملی نامحدود است .سال است هزار اعمال صد  گيرد، برابر با
بدان که فرصت بسيار عظيم است  قلبت آرام باشد و. زبان ميرانى، خرسند باش را بربنابراین وقتى نام مبارکش   

  . خواهد کرد همه حال ترا مدد الجنود است و در او رب. و دوران شادى محض

اليزابت عزیز، بگذار بازوانم را دور تو حلقه کنم زیرا در این دنيا هميشه وقت نخواهد بود اگر دیگر ترا ندیدم 
اى و بدان آنچه در  صحبت کنم، این را بدان که تو برایم آسودگى آورده م در این عالم به تنهائى با توو نتوانست

 آن مداومًا در عوالم ءو هنگاميکه حرکت متوّقف ميشود معجزه. بس این دنيا مهّم است پيشرفت روحانى است و
  . الهى در برابرمان آشکار ميگردد و دیگر جدائى وجود نخواهد داشت

  دوروتى_ پایان  هاى بى                                              با محّبت 

   

   Louise Baker Matthiasلوئيز بيکر متياز 

تا بيشتر از دو سال بعد . هميشه در این فکرم که آیا پدر بعد از مهاجرت به گرانادا احساس من را داشت یا نه"
ى صحبت مى کردم و یا مخصوصًا نطق آماده شده اى را در جمعى از صعود مادر هر وقت درباره امر با کس

گویا که او از طریق من . بيان مى نمودم هنوز شروع نکرده ناگهان حضور مادر را شدیدًا حس مى کردم
  .صحبت مى کرد

 اَولين شبى که این اَتفاق افتاد هنوز دو سه جمله اى صحبت نکرده بودم که احساس کردم مادر پشت شانه چپ
به طرف . این حس آنچنان قوى بود که برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم اَما هيچکس را ندیدم. من ایستاده

  .جمعَيت برگشتم و به صحبتهایم ادامه دادم ولی ادامه حرفها با آنچه تهَيه کرده بودم فرق داشت

صورت یادداشت همراه داشتم که من سخنرانيهایم را هميشه با وقت فراوان تهَيه کرده و نکات مهَم صحبتم را ب
بعد از این واقعه دیگر سعى کردم نصيحت حضرت عبدالبهاء را به لوا گتسينگر دنبال . چيزى از قلم نيندازم

قبل از صحبت خود را غرق در مظالعه آثار الهى نموده و هنگام شروع سخنرانى قلبم را متوَجه حضرت . کنم
  .عبدالبهاء مى کردم



در آن مواقع خود را بى نهایت به او نزدیک . ر کنارم مکَررًا تا دو سال ادامه داشتاحساس وجود مادر د
قبل . احساس مى کردم و شاید لزومى نداشته باشد بگویم که به دنبال هر فرصتى براى تبليغ امر مبارک بودم
 کردم و از شروع هر جلسه یکى دو ساعت وقت صرف خواندن آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء مى

بعد درباره موضوع مورد صحبت فکر کرده و داستانهاى مربوطه را که به فهم موضوع کمک مى کرد مرور 
  .مى کردم با تمام این احوال ميدانستم که هنگام سخنرانى ممکن است از هيچکدام آنها استفاده نکنم

ه و برایم روشن شد که وقتى آن زمان دوره حَساسَيت و ادراک بخصوصى براى من بود به تدریج متوَجه شد
رداى روح بزرگى که این دنيا را ترک کرده بر شانه هاى شخصى که هنوز در این عالم است مى : "ميگویند

  .چه معنائى دارد" افتد

این رویدادها به تدریج و ظبيعتًا و بدون حس از دست دادن چيزى خاتمه یافت و من عميقانه از داشتن چنين 
مادر نه تنها مادر ظبيعى من بود بلکه براى هميشه مادر روحانى من نيز هست اَما حَتى . تجربه اى شاکر بودم

  .در  زمان حيات او آنچنان احساس نزدیکي به او را نداشتم که در آن دو سال بعد از صعودش حس کردم

 به Crystal Louise Baker Shoaieبه نظر من نوه مادرم و دختر برادر من، کریستال لوئيز بيکر شعاعى 
کریستال خواب دید . بهترین وجه این موضوع را توجيح کرد وقتى خوابى را که دیده بود براى ما تعریف کرد

کمدى که در آن اطاق بود در واقع خيلی عميق نبود ولی . که در اطاق خواب مادر در الیما در اوهایو است
وقتى او وارد اطاق ميشود مي بيند . اخل آن شدکریستال در خواب دیده بود که کمد بسيار بزرگ بود و ميشد د

او نيز یکى یکى لباسها را پوشيده و . که بعضى از مردم مشغول پوشيدن و امتحان کردن لباسهاى مادر هستند
آنهائى را که اندازه اش . بعضى از لباسها کامًال اندازه او بود و برخى دیگر به او نمى خورد. اندازه مى کند

  .بپوشدبود برداشت که 

هر کدام از ما چه فرزندان طبيعى مادر و یا فرزندان روحانى او که هزراران نفر  در سراسر دنيا مي باشند 
  .احساس مي آنيم آه از لحاظ روحانى با دوروتى بيکر رقابت مي نماييم

پوشيده و )  آیدیا با رویه ما جور مى(و آنهائى را که به ما ميخورد"پوشش هاى او را امتحان کرده ایم"همه ما 
  .یا دنبال مى کنيم

 مى کنيم و سعى مى کنيم از او سرمشق گرفته راه او را طلبهمانطور که با روح او ارتباط برقرار کرده، 
  .همه ما وارثان روحانى او مى شویم. دنبال کنيم

*  *  *  

آه مرا با خود شهر " مادر بيچر"عنايت حضرت بهاءاهللا اولين بار از طريق ايمان و نيكوآاري مادر بزرگم
که مجذوب  بخش است به یادآوردن کودکى   چه لّذت.نيويورك براي زيارت عبدالبهِا مقّدس برد به من عطا شد

در آن ساعت عشق به . است نهایت او واقع شده و مبهوت، کنار پاى موالى خود نشسته و مشمول الطاف بى
و آن اینکه حضرت بهاءاهللا منجى .  یک چيز باقى ماندآن، گذشته از. جميع مردمان جایگزین بيم و هراس شد

آن   که بىاين اصل مسّلم، پايه و تکيه گاه زندگانى اي شد. اقتدارش محيط بر همگان سلطه وجليل است و 
  . بود ضعيف و ناتوان مى

  دوروتى_                                        خدمتگذار حضرت شوقى افندى 

                                                     ١٩٥٢   

 
 

  

 
  



 


