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أوﻻً :سنوات اﻹعداد
 - 1ﻣن الوﻻدة إلى الزواج :تربية فتاة ﻣن النبﻼء الروس

1831

بينﻣا كان والدها ،قائد الﻣدفعية ،بيتر فون هان ،يعﻣل على
الجانب البولندي حيث قوات "القيصر الحديدي" نيقوﻻ اﻷول
ستحطم قريبا ً تﻣرد البولنديين ،ولدت هيلينا بيتروفنا الصغيرة
في ليلة  11إلى  12أغسطس ،في ليكاتيرينوسﻼف )حاليا ً
دنيبروبتروفسك ،أو دنبروبيتروفسك( ،في أعﻣاق أوكرانيا التي
تسببت فيها الكوليرا الهﻼك .يتم التسارع إلى ل ّم شﻣل اﻷسرة
لتعﻣيد الطفلة ،ذات الﻣظهر الهزيل ،لكن الحفل ينقلب ﻷﻣر
سيء :بينﻣا كانت صلوات الطقوس تُقرأ ،فتاة ﻣثل فتيات
بعﻣرها ،حاﻣلة شﻣعة ﻣضاءة ،تضع النار على ثوب البابا ،ﻣﻣا
يخلق الذعر في الكنيسة.
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طفولة ﻣليئة بالرﺣﻼت

ﻣع والد عسكري ،ﻣدعو إلى السفر الﻣتكرر على رأس
لواءه ،وأم شابة ولكن سرعان ﻣا قوضها الﻣرض -
ستﻣوت في سن السابعة والعشرين ،بعد أن أنجبت
ثﻼثة أطفال آخرين ،فيرا ،ألكساندر )رضيع( ( وليونيد  -لن
تعرف هيلينا اﻷﻣن الدائم لﻣنزل أبوي حقيقي :سيكون ﻣن
الضروري في بعض اﻷحيان القيام برحﻼت طويلة ﻣع اﻷب
وجنوده ،للذهاب للعثور عليه ﻣع أوطانه البعيدة ،في أوكرانيا
أو في شﻣال روسيا ،أو ﻣرافقة اﻷم التي تعاني إلى ﻣنتجعاتها
الطبية ،في القوقاز أو أوديسا ،أو الﻣغادرة لﻼنضﻣام إلى
اﻷجداد ﻣن اﻷﻣهات ،لﻼستفادة ﻣن كرم الضيافة ،وخاصة بعد
وفاة اﻷم )كانت الفتاة تبلغ ﻣن العﻣر  11عاﻣا ً(.
الﻣسؤول الكبير )ﻣستشار خاص( ،الجد أندريه ﻣيخائيلوفيتش
الفادييفي )الذي تزوج اﻷﻣيرة هيلينا بافلوفنا دولغوروكي
سليلة واحدة ﻣن أقدم العائﻼت في روسيا(  ،تم تكليفه بﻣهﻣات
ﻣدنية ﻣهﻣة :كان دورياً ،يتم تعيينه في ساراتوف على نهر
الفولغا ،ثم إلى أستراخان ،عند ﻣصب هذا النهر على بحر
قزوين ،وأخيرا ً إلى تيفليس ،عاصﻣة جورجيا البعيدة ،في هذه
القوقاز حيث كانت هيﻼنة ستعيش آخر حدث لهذه الفترة ﻣن
الصبا.
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بصرف النظر عن عﻣليات النزوح هذه ،التي ﻣن الﻣؤكد أنها
غير ﻣريحة للغاية في روسيا غوغول ودوستوفسكي ،تﻣكنت
الرحﻼت العظيﻣة أيضا ً ﻣن تﻣييز الفتاة الصغيرة ،ﻣثل عبور
أوروبا ،بصحبة والدها ،ﻣع اﻹقاﻣة في إنجلترا ،أو رحلة
طويلة في روسيا اﻵسيوية عبر اﻷورال إلى أقصى ﻣنغوليا ،ﻣع
عﻣها الذي يﻣتلك أراضي في ﻣنطقة سيﻣيباﻻتينسك ،في اتجاه
جبال ألتاي.
أول اتصال ﻣع الغرب ﻣشهور بإشعاعه وقوته ،ولكن أيضا ً
اكتشاف أعﻣق لﻼﻣية 1الﻣنغولية التي تم الكشف عنها بالفعل
لهيلينا أثناء إقاﻣتها في أستراخان ﻣع جدها  -عندﻣا كان
ﻣسؤوﻻ ً عن أعﻣال الكالﻣوك الرحل )السكان الذين يﻣارسون
البوذية أقرب إلى الﻼﻣية(.
تربية لسيدة كبيرة ﻣستقبلية

رغم كل هذه التنقﻼت لم يتم إهﻣال تعليم الفتاة :لقد وعدت
بالحفاظ على رتبتها في الﻣجتﻣع الراقي ،كان عليها أن تصبﺢ
اﻣرأة بارزة وﻣتﻣيزة وﻣثقفة ،وتتحدث الروسية بشكل ﻣثالي
ولكن أيضا ً عدة لغات أجنبية ،وخاصة الفرنسية .كان عليها
أيضا ً أن تعرض ﻣواهبها الفنية .وﻣن هنا سبب تواجد ﻣديرة
ﻣنزل وﻣدرسين في اللغوية ليحلوا ﻣحل الﻣدرسة أو الجاﻣعة
التي ﻻ تلتحق بها الفتيات ﻣن طبقة النبﻼء.
نسبة إلى رتبة – الﻼﻣا – البوذية.
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كانت هيلينا ﻣوهوبة جدا ً في العزف على البيانو وحصلت على
دروس ﻣن ﻣدرسين ﻣاهرين جداً .اكتسبت أيضا ً إتقانا ً ﻣعينا ً في
الرسم والرسم الزيتي -ﻣﻣا ساعدها ﻻحقاً ،في نيويورك ،على
اجتياز فترة ﻣن اﻹفﻼس .لم يتم بسهولة إعطاء هذا "التعليم
الجيد" ﻣن قِبل اﻷشخاص الﻣسؤولين عن هذه الﻣهﻣة :كانت
التلﻣيذة ﻣفعﻣة بالحيوية والذكاء ،وكانت أيضا ً صعبة الﻣراس
للغاية ،ذي طابع ﻣتفجر وصعب للغاية التعاﻣل ﻣعه.

وجود ﻣزدوج ،يساء فهمه ﻣن قبل البالغين

بطريقة باكورية ،أظهرت هيلينا طاقات قوية ﻣا فوق الطبيعية
لم تتوقف أبدا ً عن ﻣفاجأة عائلتها وأطهار القلق عند الخدم
الﻣؤﻣنين بالخرافات.
الﻣشي أثناء النوم ،ﻣستبصرة ،وﻣسببة بوجودها للعديد ﻣن
الظواهر البولتيرغست ،2كانت تعيش في كثير ﻣن اﻷحيان في
عالم ﻣنفصل حيث ﻻ يﻣكن ﻷحد أن ينضم إليها ،راسخة في
كواليس الطبيعة غير الﻣرئية ويبدو أنها تتحاور ﻣع الصغار
ﻣن الجان ﻣن الفولكلور الروسي .تؤكد العديد ﻣن شهادات
أقاربها هذه القدرات الغريبة التي لم تتعلﻣها إﻻ ببطء شديد
على اخضاعها ﻹرادتها.
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القدرة على تحريك اﻷشياء الصلبة )طاولة ،كرسي (..بدون لﻣسها
وذلك بقوة الفكر فقط .بولتيرغست باﻷلﻣانية ،ﻣشتقة ﻣن "عﻣل الضجة
أو الضجيج" غست تعني "روح" ،أي ظاهرة خارقة.
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في الوقت نفسه ،وبصورة حتﻣية ،سعت هيلينا بفارغ الصبر
إلى قراءة كتب جﻣيع اﻷشخاص الﻣعروفين بتعﻣقهم "بالفنون
الغيبية"  -السحرة أو الﻣجبرين 3أو سحرة القرية .في أحد
اﻷيام ،حتى قبل سن  15عاﻣاً ،اكتشفت في ﻣكتبة جدها اﻷكبر
)اﻷﻣير بول فاسيلييفيتش دولغوروكي( ،الكثير ﻣن أعﻣال
الخيﻣياء والسحر وغيرها ﻣن "شيطانيات القرون الوسطى"
بشغف.
)كﻣا كتبت( والتهﻣتهم
ٍ
عﻣا قريب ،ستقرأ لباراسيلسوس ،وكونراث ،أو حتى
لكورنيليوس أغريبا" ،لم يتبقى هناك شيء لتتعلﻣه".
هذا اﻻهتﻣام بالجانب الخفي ﻣن اﻷشياء سيطلقها في العالم
بحثا ً عن كل حقائق السحر ،ولكن أيضا ً عن التجربة الروحية
اﻷصيلة .تفاصيل ﻣهﻣة :ﻣنذ طفولتها ،بدا أن هناك حضور
خفي يحﻣيها ويرافقها باستﻣرار ،وقد تجلى ذلك في صورة
دائﻣا ً نفس الصورة :صورة رجل طويل القاﻣة ،ذو ﻣظهر
كبير )سقوط
شرقي ،والذي أخرجها ﻣرارا ً وتكرارا ً ﻣن
خطر ٍ
ٍ
سقالة ﻣتزعزعة كانت لدى الطفلة وهي ﻣصنوعة للوصول إلى
ﻻحق
ت
شيء ﻣحظور ،حادثة الحصان ،وﻣا إلى ذلك( .في وق ٍ
ٍ
كان على هيلينا أن تقابل هذه الشخصية الغاﻣضة ،عندﻣا
انفصلت عن القدر الذي ُخطط لها.

الخاضعين لقوى خفية بدون ارادتهم.
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زواج ت ﱠم عقده على عجل

ﻣع اقتراب السن للزواج ،أظهرت هيلينا شغفا ً قليﻼً للزواج
وهو اﻷﻣر الذي يجب أن يسبب قلقا ً لعائلتها .أخيراً ،أصبحت
ﻣخطوبة في عاﻣها الثاﻣن عشر ،إلى ﻣسؤول في بولتافا
نيكيفور بﻼفاتسكي ،وهو أكبر ﻣن هيلينا بحوالي  22عاﻣاً.
تم إعطاء عدة إصدارات ﻣن هذه التسوية الﻣتسرعة .بعد
هروبها ،الذي كان فضيحة ،هل ت ﱠم اقناع هيلينا بقبول حل
سريع يطﻣئن عائلتها؟
هل كانت تأﻣل في هذا الزواج تحرير نفسها ،أو لتحقيق خطة
سرية؟ وﻣع ذلك ،فإن هذا اﻻتحاد ،الذي رفضت كل واجباته قد
تم اﻻحتفال به في صيف عام  .1849وبعد ثﻼثة أشهر ،تركت
هيلينا زوجا ً كانت ﻻ تزال تصدّه .أصبحت حرة فجأة ،في سن
 ،18ويﻣكنها اﻵن الشروع في ﻣغاﻣرة ﻻكتشاف العالم.
إجﻣاﻻً ،خرجت ﻣن هذه السنوات الﻣبكرة كأرستقراطية شابة،
تم تقديﻣها في دوائر النبﻼء الروس ،ولكن أيضاً ،في جوانب
ثانية ،ذات طبيعة ﻻ تُقهر ،ﻣتجاهلة الخوف ﻣن الخطر وتركب
الحصان نظير قوزاقي 4ذو إرادة غير ﻣألوفة لﻣتابعة العﻣل .لم
تكن أقل روسية ،وستبقى هكذا طوال حياتها ،وتحتفظ بتعلقها
ببلدها وبالقيصر.

خيال ﻣن سﻼح الفرسان الخفيف في الجيش الروسي.
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تسلسل زﻣني سريع )(1849-1831

 - 1834 -1831وهي السنوات اﻷولى في يكاترينوسﻼف -
)دنيبروبتروفسك( ،ثم في روﻣانكوفو )في نفس الﻣقاطعة( بعد
عودة والدها ﻣن بولندا )صيف  .(1832وﻻدة أول صبي،
ألكسندر ،الذي يبقى على قيد الحياة بضعة أشهر فقط.
 - 1834اﻷم وابنتها تقيﻣان في أوديسا ،ﻣع اﻷجداد فاديايف.
 - 1835وﻻدة فيرا ) 17أبريل( .السفر في أوكرانيا وشﻣال
روسيا.
 -1837 -1836اﻹقاﻣة ﻣع اﻷب في سان بطرسبرج.
 - 1837في بداية الصيف ،ستقيم العائلة )ﻣاعدا اﻷب( ،ﻣع
اﻷجداد وابنتهﻣا ناديجدا ،في أستراخان .إقاﻣة في القوقاز
للعﻼج بالﻣياه الﻣعدنية والعودة إلى أوكرانيا في بولتافا.
 - 1838عﻼجات جديدة ﻷم هيﻼنة في أوديسا.
) 1839ديسﻣبر(  -الرحيل ﻣع اﻷجداد إلى ساراتوف.
) 1840يونيو(  -وﻻدة ليونيد.
 - 1841اﻷسرة تنضم إلى اﻷب في أوكرانيا.
 - 1842في الربيع :اﻻنتقال إلى أوديسا 6 .يوليو :وفاة اﻷم.
في فصل الخريف ،يغادر اﻷطفال أوديسا إلى ساراتوف ،إلى
ﻣنزل اﻷجداد في فادييف .سيبقون هناك حتى عام .1847
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 - 1846 – 1844أسفار هيﻼنة إلى أوروبا ،ثم سيبيريا ،في
سيﻣيباﻻتينسك.
 - 1846السفر إلى أوكرانيا والعودة إلى ساراتوف  ،حتى
نهاية الشتاء .1847 -1846
 - 1847يقيم اﻷطفال الثﻼثة فون هان في القوقاز في ﻣنزل
الجد فادييف ،الذي يتم إرساله إلى ﻣركز عﻣل في تيفليس.
رحﻼت ﻣختلفة في جورجيا حول تيفليس ،إلى الﻣنتجعات
الصحية.
 - 1848نزوح جديد إلى القوقاز .في ﻣايو ،ﻣع العﻣة كاثرين
وزوجها يولي دي ويت ،إقاﻣة في الﻣنتجعات الصحية .في
الصيف :رحﻼت إلى جنوب تيفليس .الشتاء يحدث في تيفليس.
وعد بالزواج بين هيلينا ونيكيفور فاسيليفيتش بﻼفاتسكي،
ﻣسؤول في ﻣستشارية حاكم جورجيا.
 - 1849هربت هيلينا  -هل حاولت اتباع ﻣاسوني )ﻣشهور
بعلوم الغيبيات( ،اﻷﻣير غاليتزين ،أحد أقارب نائب الﻣلك في
القوقاز ،الذي كان يزور العائلة في تيفليس؟ على أي حال ،عند
عودتها ،يتم تأكيد الزواج ﻣع ن .بﻼفاتسكي.
وقد ت ﱠم في الجنوب ﻣن عاصﻣة جورجيا ،في جﻼل أوغلي ،في
 7يوليو .يﻣضي الزوجان "شهر عسل" في داراتشيت شانغ
في سهل آرارات ،ليس بعيدًا عن اوريفان ،عاصﻣة أرﻣينيا.
على طول الطريق ،تحاول هيلينا )عبثاً( الهرب إلى الحدود
الفارسية .الجو كان ﻣتوترا ً جدا ً في الﻣنزل الجديد .تتﻣتع هيلينا
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سفر علي بيك ،في
بالتنزه على الحصان ﻣع زعيم كرديَ ،
الوديان الﻣحيطة بجبل أرارات.
بنهاية الﻣطاف ،في أكتوبر  /تشرين اﻷول ،هربت هيلينا .
على ظهر الخيل وتﻣكنت ﻣن اللجوء إلى تيفليس ،في ﻣنزل
أجدادها .أقسﻣت أنها ستقتل نفسها إذا أُجبرت على العودة .تم
اﻻتفاق على أن تنضم إلى والدها عبر أوديسا .برفقة الخدم
وصلت إلى ﻣيناء بوتي على البحر اﻷسود .تأخرت قصدا ً عن
ﻣيعاد انطﻼق السفينة ﻷوديسا ،وركبت في قارب إنكليزي ﻣتجه
إلى شبه جزيرة القرم .في كيرتش )عند ﻣدخل بحر آزوف(.
تترك الخدم وتذهب إلى تاغونروغ )في قاع بحر آزوف( ،لتجد
نفسها في القسطنطينية ،بعيدا ً عن ﻣتناول اليد.
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 - 2سنوات السفر والتحضير لمهمة عاﻣة كبرى

ﻣن عام  1849إلى عام  ،1873سيكون قد ﻣضى اﻵن حوالي
 23عاﻣا ً ﻣن التجول ،ولن يظهر ﻣعنى وفائدة ذلك إﻻ في وقت
ﻻحق .جوابة آفاق ﻻ تتعب ، ،وهي ترتدي في بعض اﻷحيان
كرجل ،وتسبق بنصف قرن اﻣرأة ثانية ﻣشهورة  ،ألكسندرا
ديفيد نيل .هيلينا تجوب أنحاء العالم ثﻼث ﻣرات ،ﻣخترقة
ﻣناطق نائية جدا ً ﻣن هذا الكوكب ،بﻣا في ذلك التبت ،عن
طريق رأس الرجاء الصالﺢ ﻣرتين ،عابرة الوﻻيات الﻣتحدة
ﻣن الشرق إلى الغرب بقافلة ﻣن العربات الﻣغطاة ،وﻣراقبة في
كل ﻣكان الحياة والعادات والﻣﻣارسات الدينية والسحرية للبشر
الذين ينتﻣون إلى أكثر الثقافات تنوعا ً.

ﻣغاﻣرة ﻣتجددة باستمرار

ﻣدفوعة بدافع ﻣن الفضول الذي يكون دائﻣا ً في حالة تأهب
ﻣستﻣرة ،وغالبا ً ﻣا يكون ذلك بشكل غير عادي ،تريد هيلينا
رؤية كل شيء  -الهنود الحﻣر ،وسحرة الفودو في نيو
أورليانز ،وآخر ﻣﻣثلين لقبائل اﻹنكا في بيرو ،وجﻣيع
الﻣجهولين في الطرف اﻵخر ﻣن العالم .هي ﻻ تبقى طويﻼً في
ﻣكان واحد .في بعض اﻷحيان ،يبدو أنها تستقر بأﻣوال ﻣن
والدها أو ﻣن العرابة :فهي تشتري اﻷراضي ،وتبدأ في عﻣل
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تجاري أو ﻣزرعة ،ولكنها ضحية للﻣحتالين ،أو بسبب عدم
أهليتها  -عندﻣا ﻻ تفقد أوراق الﻣلكية – وسرعان ﻣا تغادر.

أوديسيا لها ﻣعنى بعد لقائها بمعلمها الروﺣي

في عام  1850أو  ،1851واجهت الرجل الحي الذي كان
يطارد رؤى طفولتها  -الشخص الذي سيظل ﻣنذ ذلك الحين
ﻣدربها الروحي ويوجه كل حياتها .ﻣعه ،ترى قدرا ً يدعوها
ويفرض عليها ﻣرحلة طويلة ﻣن اﻹعداد .سوف تساعده
السنوات القادﻣة على اكتشاف الهوة التي تفصل بين الظواهر
النفسية والحياة الروحية ،إذا جاز التعبير .بعد اكتظاظها ﻣن
قوى التخاطر النفسي التي لم تتقنها بعد ،كان عليها أن تتعلم
السيطرة عليها ،كﻣا أنها ستراهم في العﻣل ،في أيدي الشاﻣان
والسحرة في جﻣيع البلدان ،ﻷغراض إنسانية وكذلك أيضا ً
ﻷهداف إجراﻣية .في الوقت نفسه ،سوف تصل إلى العالم
ال ُﻣغلق ﻣن الصوفيون الساﻣيين ﻣن الهند والتبت ،واﻷخوية
السرية للدروز .وفي وقت ﻻحق ،ستعرض لنفسها عدة ﻣرات
ﻷكثر التجارب اﻷولية شدة ،والتي ستخرج ﻣنها ﻣرهقة ،ولكن
ثابتة في تصﻣيﻣها ،في خدﻣة قضية ﻣعلﻣها.
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دور وكيل اﻻتصال

ﻣع ﻣرور الوقت ،كانت هيﻼنة على اتصال بالعديد ﻣن أعضاء
اﻷخوية العظيﻣة الروحية للﻣعلﻣين والتﻼﻣيذ التي ينتﻣي إليها
ﻣرشدها .على هذا النحو ،تم تكليفها ببعض الﻣهام أثناء
رحﻼتها )على سبيل الﻣثال إلى انسﻼند( .في الوقت نفسه،
على ﻣتن ﻣستوى ﻣختلف ،كانت قادرة على الحفاظ على
العﻼقات ﻣع أعضاء الحركات الوطنية ،قريبة ﻣن ﻣازيني أو
غاريبالدي ،الذين كانوا يقاتلون ﻣن أجل توحيد إيطاليا.
التجول الطويل ﺣيث الوطن ﻻ يُنسى أبدا ً

لم تهرب هيلينا ﻣن روسيا بسبب كراهيتها ﻷهلها ،بل لتكﻣل
بحرية اختيارها ،لدربها .ﻣع قدراتها غير الﻣألوفة ،كان البعض
يعتقد أن الشيطان يﻣتلكها .لم تكن ﻣثل اﻵخرين  -ولن تكون
أبداً .ولكن في روسيا ،تركت جﻣيع أعزاءها ،وأصدقاء
طفولتها ،ووالدها ،وأختها فيرا ،وعزيزتها ناديدجي ،وجدتها
التي أخذت ﻣكانها كأم .عادت إذاً ،ﻣرحب بها بفرح ﻣن قبل
الجﻣيع .رأت زوجها ﻣرة ثانية ،الذي يبدو أنه قد غفر لها.
وحتى أثناء اﻹقاﻣة الطويلة في التبت ،تلقت اﻷسرة أخبارا ً على
شكل رسالة ﻣن أحد اﻷساتذة لطﻣأنتها.
إجﻣاﻻً ،كانت ﻻ تزال شابة في بداية هذه الرحﻼت البحرية التي
ﻻ نهاية لها ،كانت هيلينا في سن  42في عام  ،1873ﻣثل
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اﻣرأة ناضجة ،وقد تحولت بالكاﻣل ،وغنية بتجربة غير عادية.
كانت ﻣستعدة لﻣهﻣتها.
تسلسل زﻣني سريع )(1873- 1849

) 1849نهاية العام(  -في القسطنطينية ،تلتقي العروس
الهاربة ﻣع صديق قديم للعائلة .يسافرون ﻣعا ً لبعض الوقت
)اليونان ،ﻣصر ،إلخ  (...أول لقاء ﻣع قبطي ،بولوس
ﻣوتاﻣون ،ﻣتبحر في الغيبيات ،الذي يرشد هيلينا بنصائحه.
 - 1851 – 1850لقاء في لندن للرجل الشرقي الغاﻣض ،الذي
كانت هيلينا تعرفه فقط في الرؤى  -وهو هندي ﻣن راجبوت
وستشير له بأنه "ﻣعلﻣها" ،أو الﻣعلم ﻣوريا .في ذلك الوقت
كان هو عضو ﻣن سفارة رئيس وزراء نيبال في لندن )(1850
أو ﻣهام ثانية ) .(1851ويعطي الشابة لﻣحة عن ﻣهﻣتها
الﻣقبلة.
- 1852 – 1851اكتشافها ﻷﻣريكا بدأ لها في كندا .هنود
كيبيك الذين كانت تتردد لعندهم ليسوا أولئك الذين وصفهم
سرق ﻣنها بعض البضائع ،فأصيبت باﻹحباط
فينيﻣور كوبرُ .
وذهبت إلى الوﻻيات الﻣتحدة )قبل الحرب اﻷهلية اﻷﻣريكية
بفترة طويلة( .ﻣن نيو اورليانز ،وصلت إلى الﻣكسيك ﻣن خﻼل
وﻻية تكساس .بقيت بعض الوقت في أﻣريكا الوسطى )في
كوبان ،هندوراس ،حيث وجدت تلﻣيذا ً هندوسيا ً يتبع ﻣعلﻣها(
15

وﻣن ثم تذهب إلى البيرو ،للقاء شهود الحضارات البعيدة ﻣا
قبل الحقبة الكولوﻣبية.5
 - 1856 – 1854ﻣحاولتان فاشلتان لدخول التبت تجريان في
هذا الوقت .اﻷولى ،ﻣن دارجيلنغ ،توقفت عند عبور حدود
الهند .الثانية ،بﻣساعدة شاﻣان سيبيري ،يُسﻣﺢ لهيلينا
بالﻣرور عبر ﻻداخ والوصول إلى هضبة التبت ،ولكن ﻻ يﻣكن
اﻻستﻣرار للوصول التبت الوسطى.
 - 1857توقفت اﻹقاﻣة في الهند ﻣن قبل ﻣعلﻣها عشية ثورة
السيباي .6سوف تذهب إلى جافا ،بورﻣا ،قبل أن تعود إلى
أوروبا.
 - 1858السفر إلى أوروبا قبل العودة إلى روسيا في خريف
هذا العام.
 - 1860 – 1859في يوم عيد الﻣيﻼد الروسي ) 6يناير( كانت
ﻣفاجأة لعائلتها الﻣجتﻣعة في بسكوف )بالقرب ﻣن إستونيا( في
ﻣنزل زوج أختها فيرا بﻣناسبة حفل زفاف .لم الشﻣل ﻣع
والدها ،الذي ترافقه إلى سان بطرسبرج .البقاء في ﻣنزل فيرا
في روغوديفو)ﻣقاطعة بسكوف(.
في ربيع عام  ،1860ذهبت الشقيقتان إلى تيفليس إلى ﻣنزل
اﻷجداد .أثناء توقفهم في ﻣدينة زادونسك الﻣقدسة )على
الدون( ،استقبلهم أحد ﻣعارف العائلة ،ﻣطران كييف :شاهدا ً
على الظواهر الخارقة التي تنتجها هيﻼنة ،فإنه يتنبأ بأن
5

أي قبل كريستوف كولوﻣبوس ﻣكتشف البﻼد.
ثورة في الهند ضد الحاﻣية البريطانية في الهند الشرقية.
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ﻣواهبها ستكون قادرة على خدﻣة أقرانها إذا استخدﻣتها بتﻣييز
وحكﻣة.
أثناء هذه اﻹقاﻣة في روسيا ،يشهد ﻣئات اﻷشخاص ﻣﻣارستها
لهذه الطاقات التي يﻣكن أن تستخدﻣها الشابة اﻵن في وعي
تام.
 - 1862في ذلك الوقت ،أثناء اقاﻣتها ﻣع جدها ،كان على
هيلينا رؤية زوجها ﻣرة ثانية.
يبدو أنهم قد تولوا ﻣسؤولية التلﻣيذ ،يوري )نجل ناتالي
بﻼفاتسكي ،ﻣن أقارب نيكيفور ،وبارون نيكوﻻس
ﻣينيندورف(.
 - 1865 – 1863فترة غير ﻣؤكدة بدقة تاﻣة .بعض كتاب
سيرة حياتها يقولون إنه بهذه الفترة قد هنا ذهبت إلى التبت
ﻣع الﻣعلم ﻣوريا.
 - 1865تغادر القوقاز وتذهب على اﻷرجﺢ إلى سوريا ولبنان.
وهناك اتصلت بالدروز ،وربﻣا بجﻣعيات صوفية ثانية ﻣن
الشرق اﻷوسط.
 - 1867 – 1866سفر إلى البندقية وبعد ذلك إلى البلقان .هي
في بلغراد عندﻣا أخلت الحاﻣية التركية الحصن ) 13أبريل
.(1867
الطفل يوري الذي نقلته إلى إيطاليا لتلقي العﻼج قد توفي في
النهاية .تعيد جسده إلى روسيا وﻣن ثم تعود إلى إيطاليا.
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في  3نوفﻣبر  ،1867كانت في ﻣعركة ﻣينتانا ،إلى جانب
الغاريبالديين .7أُصيبت خﻣس ﻣرات ،وتُركت شبه ﻣيتة.
 - 1868عادت لها صحتها ،إنها في فلورنسا ثم في صربيا.
وأخيرا ً ذهبت إلى التبت ﻣع ﻣعلﻣها ،لتبقى هناك حتى نهاية
عام  .1870اﻹقاﻣة بالقرب ﻣن شيغاتزي في ﻣنزل ﻣعلم آخر
هندي ﻣن كشﻣير ،والﻣعروف باسم )ك.ه( كوت هوﻣي.
) - 1870حوالي ديسﻣبر( .العودة إلى أوروبا عن طريق قناة
السويس )تم افتتاحها ﻣنذ عام واحد( .وﻣن اليونان ،تغادر إلى
ﻣصر.
 4) 1871يوليو(  -رحلت ﻣن بيرايوس ،8ولكن سفينتها
تحطﻣت عند ﻣدخل خليج نافبليون )انفجار حﻣولة الذخيرة
الﻣتخذة لﻣحاربة القراصنة( .بقيت في القاهرة حتى حوالي
أبريل .1872
ولﻣدة ثﻼثة أسابيع ،حاولت عبثا ً إطﻼق "جﻣعية أرواحية"
للبحث في الظواهر الﻣتعلقة بالوساطة اﻷرواحية .تعود إلى
الشرق اﻷوسط )سوريا ،لبنان(.
 - 1873 – 1872في أوديسا )يوليو  ،(1872عادت إلى
أسرتها ،وغادرتها في أبريل  1873ﻣتوجهة إلى بوخارست
وأخيرا باريس ،حيث بقيت هناك ﻣع قريب لها ،نيكوﻻس فون
هان ،11 ،شارع دي ليونيفيرسيتي.
7

نسبة إلى غاريبالدي.
ﻣرفأ في أثينا باليونان.

8
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بعد فترة وجيزة ،في نهاية يونيو  ،1873وصل أﻣر ﻣعلﻣها
بأن تذهب إلى الوﻻيات الﻣتحدة .تنطلق في اليوم التالي لتصل
إلى نيويورك في  7يوليو .1873
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ثانياً :ﺣياة عاﻣة ﻣكرسة بالكاﻣل للثيوصوفيا
 - 1الﻣحاوﻻت اﻷولى  -إيزيس ﻣكشوفة النقاب )(78-1873

بينﻣا ،دون أي إﻣكانيات ،كانت هيلينا تسعى جاهدة لتعيش ﻣن
خﻼل الحرف الصغيرة في نيويورك ،توفي والدها في  27يوليو
 .1873لم تصل إليها الرسالة التي أرسلتها أختها غير الشقيقة
إليزابيث إﻻ بعد أشهر ،ﻣع  1000روبل كدفعة ﻣن نصيبها ﻣن
الﻣيراث .هذا سيسﻣﺢ لهيلينا بالقيام باﻷعﻣال التجارية العقارية
)غير ناجحة( في وﻻية نيويورك.
في الواقع أنه في العام  1874سيبدأ كل شيء :في يوليو ،كان
هنري ستيل أولكوت )الذي تم تعيينه كولونيل خﻼل الحرب
اﻷهلية اﻷﻣريكية( ،وهو خبير في التأﻣين ،ﻣهتﻣا ً للغاية
بظواهر الروحانية .سافر إلى شيتندن )فيرﻣونت( إلى ﻣزرعة
"إدي"لﻣشاهدة الجلسات اﻷرواحية الﻣذهلة التي كانت تجري
هناك .في أغسطس ،قدم تقريرا ً عنها إلى صحيفة نيويورك
صن .وقد عرضت عليه صحيفة ديلي جرافيك العودة إلى ﻣكان
الحدث ﻹجراء تحقيق كاﻣل .باطﻼعها على عﻣله ﻣن قبل
الصحافة ،تذهب هيلينا أيضا ً إلى شيتندن  -لﻣقابلته  -والذي
يحدث في  14أكتوبر ،وهو تاريخ ﻻ يُنسى يﻣيز بداية التعاون
اﻷخوي والصداقة الذي سيستﻣر حتى على وفاة هيلينا.
21

تلك التي تُعرف اﻵن باسم هيلينا بيتروفنا بﻼفاتسكي ،أو
السيدة بﻼفاتسكي ،ستبدأ في الكتابة في الصحف للفت اﻻنتباه
إلى اﻷفكار الﻣقدﻣة ،وﻣقابلة الشخصيات ،واﻻختﻼط بنشاط في
عالم اﻷرواحيين باستخدام تﻣكنها الذي حصلت عليها في هذا
الﻣجال ،ﻻختبار وسائل حقيقية وفضﺢ الﻣحتالين.
في هذا الصدد ،تكتب إلى البروفسور حيرام كورسون ،في 16
فبراير ﻣن عام :1875
"أنا هنا ،في هذا البلد ،ﻣرسلة ﻣن قبل ﻣحفلي ،ﻣن أجل
الحقيقة التي هي في الروحانية الحديثة ،وﻣن واجبي اﻷقدس
أن أسلط الضوء على ﻣا هو حقيقي ،وأن أدين ﻣا هو ليس
كذلك .ربﻣا جئت إلى هنا ﻣبكرة  100عام".
بعد بضعة أشهر ،رجل قانون شاب ،وليام كوان جودج ،يلتقي
بدوره بالسيدة بﻼفاتسكي -وﻣا وصفه ﻻحقا ً بأنه نوع ﻣن لم
الشﻣل:
"كانت نظرتها هي التي جذبتني ،إنه شخص ﻣا ،توجب أن
أكون قد عرفته في الﻣاضي البعيد ،في حياة ثانية .رأيت ﻣن
علي
خﻼل هذه النظرة  -التي لم تتغير أبدا ً بعدها  -أنها تعرفت
ّ
ﻣنذ اللحظات اﻷولى".
على أي حال ،وجدت بﻼفاتسكي في جودج الرفيق العاﻣل
والتلﻣيذ الﻣؤﻣن الذي يفهم أعﻣق نواياها ويدعﻣها حتى
النهاية بﻣثابرته اﻷيرلندية.
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في هذه اﻷثناء ،ها قد بدأت بعض الشخصيات تجتﻣع في شقة
السيدة بﻼفاتسكي .ولدت الفكرة لتشكيل جﻣعية  -يُقترح اﻻسم:
سيكون "الجﻣعية الثيوصوفية" )= ج.ث(.
بين سبتﻣبر وأكتوبر ﻣن عام  ،1875ناقشوا النظام اﻷساسي
وأنشأوا ﻣكتباً :سيكون أولكوت رئيساً ،السيدة بﻼفاتسكي
سكرتيرة ﻣراسلة .وفي  17نوفﻣبر ،عقد اﻻجتﻣاع اﻻفتتاحي.
وﻣنذ ذلك الحين ،بدأت بﻼفاتسكي في كتابة كتابها اﻷول:
إيزيس ﻣكشوفة النقاب ،ﻣع )ﻣن أجل تصحيﺢ اللغة اﻹنجليزية
والتبادﻻت على ﻣدار العﻣل( الدعم القوي ﻣن اولكوت ،الذي
يعيش في نفس الﻣبنى ﻣعها ،في ﻣانهاتن.
في وقت ﻻحق )أغسطس  ،(1876سوف يأخذون شقة
ﻣشتركة ،والتي يسﻣيها الزوار )كثيرون( باسم "ﻻﻣاسيري ".
9

 6ديسﻣبر  ،1876وهو تاريخ أول عﻣلية حرق جثﻣان في
الوﻻيات الﻣتحدة ،وهو لعضو في الجﻣعية الثيوصوفية وهو
البارون دي بالم .تولى أولكوت بناء ﻣحرقة :تسبب الحدث في
ضجة كبيرة .تﻣيز عام  1877بعد ذلك بنشر إيزيس ﻣكشوفة
النقاب وتبادل نشط ﻣع شخصيات ﻣختلفة في إنكلترا والهند.
نُشر الكتاب ،وهو ذو حجم كبير ﻣن  1300صفحة ،في 29
سبتﻣبر .يتم انتزاعه 10بكثرة :يتم نفاذ الطبعة اﻷولى )1000
نسخة( في  10أيام .يجلب إيزيس للسيدة بﻼفاتسكي إلى ﻣقدﻣة
نسبة إلى الﻼﻣا ،الراهب البوذي ،الﻼﻣاسيري هو الﻣعبد للبوذيين في
التيبت.
شراؤه بشغف10 .
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اﻷخبار الحديثة في ﻣجال اﻷفكار .يُعد هذا الكتاب اعﻼنا ً حقيقيا ً
للحركة الثيوصوفية الناشئة ،وسيساعد على نشر هذا اﻷخير
ونشر تأثيره دوليا ً.
) (1877إيزيس ﻣكشوفة النقاب

في هذا الكتاب الذي يتسم بأسلوب جديد في ذلك الوقت ،تتقدم
السيدة بﻼفاتسكي بشجاعة إلى جﻣهورها كشاهدة يجب أن
تتقاسم الكم الهائل ﻣن الﻣعرفة التي تم جﻣعها أثناء رحﻼتها
بحثا ً عن الحقيقة  -حتى لو كان ﻣا تقوله يبتعد عن اﻷفكار
التقليدية .بالنسبة للعالم الغربي ،الذي يفخر بﻣعرفته العلﻣية
وتقدﻣه الفني ،ويتخيل ،على إيﻣان كهنته ،أنه يﻣتلك الدين
الحقيقي الوحيد ،فإنها تكشف في صفحات طويلة عن كل
اﻷخطاء واﻷوهام التي ينحبس فيها نصف سكان الكرة
اﻷرضية ﻣن خﻼل شعوره بالتفوق ،أو جهله.
في ﻣجال العلوم ،ﻻحظت ،طوال سنوات ،طوال عﻣل الخبراء
في ﻣﻣارسة السحر والشاﻣانية ،التي تتحكم هي نفسها في
قوتها النفسية ،ورأت ﻣعلﻣيها الخاصين أثناء ﻣﻣارسة قدراتهم
الروحية اﻻستثنائية ،وتعرف ﻣن خﻼل التجربة أن هذه
الظواهر ليست دجﻼً وﻻ ﻣعجزات ،ولكنها ناتجة عن ﻣﻣارسة
قوانين علﻣية ﻣثل الجاذبية .ولهذا السبب فإنها تدين طائفية
العلﻣاء الواثقين ﻣن ﻣعصوﻣيتهم ،لكنهم يتجاهلون عن عﻣ ٍد
وقائع تجربة الصوفيين وعلﻣاء النفس ،بﻣجرد أن هذه
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الحقائق تهرب ﻣن النظريات الﻣعﻣول بها .وتراكم بﻼفاتسكي
اﻷﻣثلة التي يسيء فيها اﻷكاديﻣي سلطته في رأيه الحازم
الﻣتحجر ،حتى دون أن يكلف نفسه عناء ﻣﻼحظة الحقائق غير
الﻣعتادة الجديدة الﻣتاحة له ،بسبب الخطر في تعرضه لﻼلتزام
بإعادة النظر في رؤيته الكاﻣلة لﻸشياء.
في الجزء الثاني ،الﻣعنون "الﻼهوت" ،فهي ﻻ تهاجم
للشخصيات النقية التابعة للﻣسيﺢ أو القديسين الصوفيين
الكبار ،بل الﻣؤسسات الكنسية التي تعث بالفساد ﻣنذ قرون
خاصة في الغرب ،حيث يسجنون فكر البشر في أغﻼل النظم
العقائدية التي ليس فيها ﻣسيحيون أكثر ﻣن اﻻسم .عﻼوة على
ذلك ،تتهم السيدة بﻼفاتسكي اﻻحتكار الديني الذي تم تأسيسه
ﻹسكات كل أصوات الحكﻣة القديﻣة التي كانت الﻣنافسة
تخشاها.
إنها فرصة لها لتأكيد الوجود الحقيقي لﻸسرار اﻷولية التي
كانت ﻣنتشرة في جﻣيع أنحاء العالم والتي قد ﻣكنت اﻹنسان
فعﻼً ﻣن اﻻرتقاء إلى اتحاد داخلي بروحه اﻹلهية ،وكذلك
لتشهد بﻣا رأته عيناها.
الوجود الحالي ﻣن هذه البؤر الﻣساررية ،حية على الدوام
)حتى لو كان الوصول لها اﻵن ﻣغلق أكثر ﻣن ذلك بكثير ﻣﻣا
قبل( وفي عهدة الحكﻣاء ،الذين يحتفظون بها كإرث لهذا
الﻣاضي الﻣجيد.
وبالتالي فإن الكتاب كله يهدف إلى تحقيق العدالة لفكر ونشاط
حشد ﻣن البشر الذين يتم ،بتعﻣدٍ ،ابعاد حضورهم وﻣعرفتهم
وشهادتهم ﻣن ﻣجال الرؤية الغربية .يجب أﻻ تنسى النغﻣة
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الجدلية ،التي ﻻ ﻣفر ﻣنها ،إذا أخذنا بعين اﻻعتبار كتلة
التحيزات للتصفية  -النية العﻣيقة التي كانت بﻼ شك ،بالفعل
في ذلك الوقت ،ﻣصالحة حقيقية بين العلم والدين ،ودعوة
اﻷول إلى للتعرف على الوجه الخفي الهائل لﻺنسان
واستكشافه ،والثاني ليصبﺢ عالﻣيا ً أصلياً ،ﻣن خﻼل اكتشاف
تقارب جﻣيع ﻣسارات الوصول إلى اﻹلهية ولغتهم الﻣشتركة.
لكن ﻣن الﻣؤكد أن الهدف اﻷكثر إلحاحا ً يﻣكن أن يكون ﻣواجهة
الﻣادية العلﻣية الﻣهددة ،ﻣن خﻼل إجبارها على إدراك أنها ﻻ
تﻣلك اﻹجابة على كل شيء ،وتقويض الطائفية الدينية
الﻣتحجرة بﻣعارضتها للثروة اﻻستثنائية للعديد ﻣن التيارات
الروحية في الشرق والشرق اﻷدنى  -حتى اليونان الﻣنسية.

 - 2اﻣتداد الحركة إلى الشرق
كان الﻣؤسسون الرئيسيون الثﻼثة للجﻣعية )السيدة بﻼفسكي
أولكوت وجودج( ﻣن الغربيين ،لكن ﻣصدر اﻹلهام جاء ﻣن
الشرق.
لقد استفدنا ﻣن ﻣوجة اﻷرواحية  -التي حشدت انتباه جﻣيع
الﻣثقفين في ذلك الوقت  -للدخول إلى الﻣسرح العام ،ولكن
أصبﺢ ﻣن الواضﺢ ،ﻣع إيزيس ﻣكشوفة النقاب ،أن الحركة
لديها طﻣوحات ثانية غير التحدث عن ظواهر الوساطة
اﻻرواحية  .كنا نحاول التقريب بين الغرب والشرق :لنكشف
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لﻸول ﻣا يخفيه الثاني ﻣن الﻣوارد الفلسفية والﻣيتافيزيائية
لﻺجابة على اﻷسئلة الجوهرية بالعﻣق التي واجهت اﻹنسان
الﻣعاصر .بالنسبة إلى الشرق ،كانت الﻣسألة هي تجديد
واستعادة الﻣستوى الفكري واﻷخﻼقي الرفيع وروحانية
الﻣاضي.
كان ﻣن الﻣقرر أن يبدأ هذا التقارب ،في الواقع ،عن طريق
زرع الجﻣعية الثيوصوفية في جﻣيع القارات ،حتى الهند أيضا ً
وأستراليا ونيوزيلندا .بالفعل ،كان لدى هذه الجﻣعية أعضاء
وﻣتعاطفون خارج الوﻻيات الﻣتحدة )بﻣا في ذلك القائد كورﻣز
وهو فرنسي تابع للجﻣعية ﻣنذ  8نوفﻣبر .(1876
في  16ﻣايو  ،1878تلقت السيدة بﻼفاتسكي طلبا ً ﻣن الﻣعلم
للذهاب إلى الهند .بحلول الوقت الذي حصلت فيه على الجنسية
اﻷﻣريكية ) 8يوليو( وحسﻣت كل شيء لهذه البداية الجديدة،
غادرت نيويورك في  18ديسﻣبر ،ﻣع الكولونيل هنري ستيل
أولكوت ،الذي أصبﺢ داعية ﻣتحﻣس للقضية الثيوصوفية.
كان في جيبه جواز سفر دبلوﻣاسي ورسالة توقيع ﻣن رئيس
الوﻻيات الﻣتحدة توصية به إلى السلطات القنصلية اﻷﻣريكية
في الخارج  -وهي عﻼﻣات على الثقة في أن خدﻣاته قد
استحق عليها الثناء.
أتاح التوقف في لندن )يناير  (1879لتعزيز فرع ،الذي تشكل
بالفعل ﻣع ﻣحام انكليزي) :س .س.ﻣاسي(  .كان الوصول إلى
بوﻣباي ) 16فبراير  (1879بﻣثابة بداية لنشاط ﻣدهش في
الهند وسيﻼن ،حيث احتلتهﻣا عﻣليات النزوح الﻣستﻣرة
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واتصاﻻت هاﻣة ﻣع العديد ﻣن الشخصيات الﻣحلية )الباندا
الﻣهراجا ،اليوغيون( ،تشكيل فروع للجﻣعية الثيوصوفية بﻣا
في ذلك فروع بوﻣباي )يناير  (1880وكولوﻣبو )يونيو
 ،(1880وإطﻼق ﻣجلة دولية  -الثيوصوفي  -في ) 1أكتوبر
 ،(1879حيث يﻣكن للناس ﻣن جﻣيع الطوائف ﻣن الشرق
والغرب ،التعبير عن أنفسهم.
في العدد اﻷول ،تقوم السيدة بﻼفاتسكي )ه.ب.ب.كﻣا يدعوها
أصدقائها( بتحديث رائع حول ﻣصطلﺢ الثيوصوفيا .عادة ،كان
يُستخدم هذا الﻣصطلﺢ بشكل كﻼسيكي )كﻣا هو الحال في
إيزيس ﻣكشوفة النقاب( لتعيين نظام ﻣعين ﻣن الفلسفة
الصوفية  -ﻣثل فلسفة الﻣصريين ،اﻷفﻼطونيين الﻣحدثين أو
فﻼسفة النار .هنا ،تصر الﻣؤلفة على وجود غنوص عالﻣي هو
ثيوصوفيا ،أو حكﻣة إلهية ،قديﻣة للغاية  -كانت قد انتشرت
ﻣنذ أقدم العصور القديﻣة ،وت ﱠم حفظها ﻣن قبل حكﻣاء في جﻣيع
الحضارات عبر التاريخ .ﻣنذ ذلك الحين ،تشير كلﻣة ثيوصوفيا
)ﻣع حرف كبير  -ث( دائﻣا ً إلى تلك العقيدة السرية الباطنية
التي تشبه النسغ الﻣغذي لشجرة اﻷديان .واﻷخوية العظيﻣة
التي ينتﻣي إليها ﻣعلﻣي بﻼفاتسكي سيتم تقديﻣهم كأوصياء
دائﻣين لهذه الحكﻣة عبر العصور.
حدث ﻣهم يﻣيز عام ) 1879ديسﻣبر( :زيارة بﻼفاتسكي
والكولونيل اولكوت لعند السيد ) أ.ب .سينيت( رئيس تحرير
ﻣجلة ﷲ أباد بيونير .وكان حاضرا ً أيضا ً السيد )أ.و .هيوم(
بعد اتصاله الوثيق ﻣع الجﻣعية الثيوصوفية والذي سيصبﺢ
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ﻣؤسس "الﻣؤتﻣر الوطني الهندي" ) (1885وهو حزب ﻣن
شأنه أن يحفز الصحوة الوطنية للهند.
في العام التالي )أكتوبر (1880 ،كان ﻣن الﻣقرر أن تبدأ
ﻣراسﻼت طويلة بين سينيت وﻣعلﻣي ﻣدام بﻼفاتسكي ،والتي
ﻣن خﻼلها يستطيع الﻣؤلف اﻹنجليزي يكتب )في عام (1883
كتابا ً تاريخيا ً وهو )البوذية الباطنية( 11وهو عبارة عن ﻣلخص
أو توليف )غير ﻣكتﻣل للغاية وﻣشوه في بعض اﻷحيان( لعقائد
اقترحها ﻣدربونه الشرقيون .ﻣن جانبه ،نشر أولكوت طاقة
كبيرة ﻹحياء بوذية سيﻼن ،والتي يهدد تنفيذها الﻣبشرون
الﻣسيحيون .في  24يوليو  ،1881نشر )باللغة اﻹنجليزية
والسنغالية( تعاليم بوذية ،بسيطة وﻣقنعة ،والتي ستكون فعالة
للغاية.
تتﻣيز سنة  1882بﻣعاﻣلة عقارية ناجحة :شراء عقار كبير في
أديار )ﻣدراس  -الهند( حيث سيتم نقل ﻣقر الجﻣعية
الثيوصوفية لهناك )أوائل عام  (1883ﻹنشاء ﻣقرها الرئيسي.
طوال هذه الفترة ،النشاط اﻷدبي لبﻼفاتسكي لم يتوقف أبدا ً
)العديد ﻣن الﻣقاﻻت في ﻣجلة  -الثيوصوفي  -والﻣساهﻣات في
الصحف الهندية وحتى الروسية( .لكن صحتها تتأثر بسبب
عﻣلها الشاق وﻣناخ الهند .فتقرر أن تعود إلى أوروبا لبعض
الوقت ،حيث تنتظرها ﻣهام ثانية .إنها أيضا ً ﻣسألة نسخة
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الكتاب ﻻعﻼقة له بالبوذية وهو كتاب تعاليم ثيوصوفية بحتة .وقد
أشارت ﻻحقا ً بﻼفاتسكي بأن الﻣؤلف السيد – سينيت – كان يجب أن
يكتب ) البودهية الباطنية( بدﻻً ﻣن ) البوذية الباطنية( .ﻷن البودهية هي
ﻣشتقة ﻣن بودهي ،ﻣبدأ الحدس واﻻستنارة.
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ﻣنقحة وﻣوسعة ﻣن إيزيس ﻣكشوفة النقاب ،تم اﻹعﻼن عنها
)يناير  (1884تحت عنوان واعد :العقيدة السرية.
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 -3سنوات  :85-1884العديد ﻣن الرﺣﻼت

فبراير  ،1884هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي ﻣع اولكوت وثﻼثة
هندوس يغادرون بوﻣباي للوصول )في  12ﻣارس( إلى
ﻣرسيليا حيث يرحب بهم البارون سبيدالييري والقائد العسكري
كورم .بعد إقاﻣة قصيرة ﻣع الدوقة بوﻣار ،في نيس ،استقر
الﻣسافرون في باريس 46 ،شارع نوتردام دي شاﻣب.
جودج ،الذي غادر نيويورك في رحلة إلى الهند ،سيبقى ﻣع
بﻼفاتسكي لﻣساعدتها على ﻣراجعة نص إيزيس .العديد ﻣن
اﻻجتﻣاعات ﻣع شخصيات أوروبية ،ولكن أيضا ً لقضاء وقت
في تسوية النزاعات الﻣختلفة بين الثيوصوفيين ،في لندن
وباريس ،حيث يجب على اولكوت تسوية الﻣواقف الصعبة .في
شهر ﻣايو تزور انغيين ،في قصر الكونتيسة اديﻣار.
جودج ينضم إليها لبضعة أيام .إنه شاهد على الظواهر
الﻣدهشة الﻣتعلقة بقدرات التخاطر ﻣا وراء النفسية للسيدة
بﻼفاتسكي .إنها أيضا ً اللحظة التي تبدأ فيها "جﻣعية البحث
النفسي" بلندن )ج.ب.ن( في اﻻهتﻣام بهذه الظواهر التي
تنتجها بﻼفاتسكي ،وتفتﺢ تحقيقًا ﻣع اولكوت وشهود عديدون
ﻣثل سينيت.
لسوء الحظ ،أثناء غياب بﻼفاتسكي والكوت في أوروبا ،يجري
إعداد فضيحة ضخﻣة في الهند .كان زوجان فرنسيان ساخطان
وعدوانيان ،وهﻣا عائلة كولوﻣب ،اللذان وجدا ﻣأوى في أديار
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وكانا يعﻣﻼن في العﻣل الﻣنزلي ،يحاوﻻن وضع ﻣخطط بغيض
لتدﻣير شهرة ﻣدام بﻼفاتسكي وتدﻣير الجﻣعية الثيوصوفية.
كانوا يﻣتلكون ﻣفاتيﺢ غرف بﻼفاتسكي) .أنهم يحظرون ذلك
على اﻷعضاء اﻵخرين( فإنهم يتخذون جﻣيع الترتيبات
الﻼزﻣة هناك والتي ستسﻣﺢ ﻻحقا ً باتهام السيدة بﻼفاتسكي
تحت صفة الدجالة :وبالتالي ،إظهار أن كل "ظواهرها" كانت
فقط عبارة عن أدوار ﻣخادعة ﻣاهرة أنتجت ﻣع ﻣساعدة ﻣن
عائلة  ...كولوﻣب.
وعﻼوة على ذلك ،فإنهم يفبركون رسائل وهﻣية تطلب فيها
بﻼفاتسكي بنفسها طلب ﻣساعدتهم للﻣناورات غير الشريفة .تم
طرد الزوجين ﻣن أديار في  25ﻣايو ،وقد وجدا كولوﻣب حلفاء
لهم ﻣن بين الﻣبشرين في ﻣدراس والذين كانوا يشعرون
بالقلق ﻣنذ فترة طويلة ﻣن اﻣتداد الجﻣعية الثيوصوفية في
إقطاعيتهم :وسيحاولون نسفها عن طريق النشر في وضﺢ
النهار للرسائل اﻹتهاﻣية التي تم شراؤها ﻣن كولوﻣب ،في
ﻣجلة كريستيان كوليدج )سبتﻣبر  -أكتوبر  - (1884حيث يرد
 300طالب ﻣن كلية كريستيان فورا ً برسالة احتجاج شديدة.
في هذه اﻷثناء ،وصل جودج إلى بوﻣباي في  15يوليو وﻣن
هناك ،وصل أديار في  10أغسطس )حيث عاين أﻻعيب
كولوﻣب( ،وأخيرا ً عاد إلى الوﻻيات الﻣتحدة في أكتوبر.
بعد بقاؤهم فترة طويلة في أوروبا ،بﻼفاتسكي واولكوت ،تابعا
جولتهﻣا )بشكل أو بآخر بشكل ﻣستقل( ،ﻣع زيارة طويلة
ﻷلﻣانيا ،لعند أصدقاؤهم غيبهارد في ﻣنطقة البيرفيلد .تم
تحذيرهم ﻣن ﻣؤاﻣرة كولوﻣب ،وقد كانوا اﻷعضاء في أديار
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يستعجلون بﻼفاتسكي واولكوت على العودة ،اتخذ أولكوت
الطريق اﻷول إلى الشرق في )أكتوبر  .(1884لم تنضم إليه
ﻣدام بﻼفاتسكي في كولوﻣبو إﻻ في  17ديسﻣبر .في طريقها
قضت وقتا ً للتوقف في القاهرة ،لتناول العشاء ﻣع نوبار باشا
رئيس وزراء ﻣصر ،لحضور حفل استقبال نائب الﻣلكة وزيارة
الﻣتحف ﻣع عالم الﻣصريات العظيم الفرنسي ﻣاسبيرو )كانت
ﻣفاجأة له سعة ﻣعارفها( .تبع وصولها إلى أديار في 21
ديسﻣبر  1884في اليوم التالي لزيارة ريتشارد هودجسون
وهو ﻣحقق أرسلته في الحال جﻣعية البحوث النفسية
)ج.ب.ن( التي حكﻣت على قضية بﻼفاتسكي وكان ﻣثيرا ً
لﻼهتﻣام بدرجة كافية أنها تريد إجراء تحقيقا ً أكثر شﻣوﻻً.
يجب أن يقال إنه فتﺢ التحقيق في ﻣناخ ثقيل ﻣن الفضيحة
والشك.
في  23كانون اﻷول )ديسﻣبر(  ،نشرت السيدة كولوﻣب وثيقة
تشهيرية )بﻣساعدة الﻣالكين الﻣلزﻣين لﻣجلة كريستيان
كوليدج( حيث كشفت عن عﻼقتها الﻣزعوﻣة بالسيدة
بﻼفاتسكي .تم استقبال الﻣحقق الشاب علنا ً في أديار .لم يشهد
عﻣليا ً أي ظاهرة غير عادية :ﻣا وافقت عليه بﻼفاتسكي  -قليﻼً
في طريقة اللعب )ضربة أو اثنتين  -أو "ﻣوسيقى الراب" -
أصابت جﻣجﻣته(  -تركته في حيرة ،وانتهى به الشك .ولكن
باﻻنتقال إلى الﻣعسكر اﻵخر ) 3يناير  ،(1885سرعان ﻣا وقع
في خطب ﻣعلﻣي اﻻبتزاز  -الذي كان يجب أن يكون حذرا ً
ﻣنهم .لقد أبدى "رأي" ،وانقلب ضد بﻼفاتسكي وتخيل
سيناريو غير عادي حيث يقول فيه أن بﻼفاتسكي قد نجحت ﻣن
خداع العالم الﻣحيط بها ،بﻣساعدة الﻣتواطئين اﻷذكياء )بﻣا في
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ذلك داﻣودار ك .ﻣافاﻻنكار الﻣتفاني والﻣخلص ،وهو تلﻣيذ
هندوسي ﻣكرس للﻣعلم كوت هوﻣي وهو قبل كل شيء فوق
كل الشكوك(.
غادر هودجسون الهند في  26ﻣارس ،بعد وداع أخير لسكان
الﻣطول بإسهاب ،في تقارير جﻣعية
أديار .نُشر تقريره الشهير،
ﱠ
اﻷبحاث النفسية ،في ديسﻣبر  .1885وثيقة ﻣن  200صفحة
خالية ﻣن الﻣوضوعية والدقة العلﻣية ،وأهﻣل عﻣدا ً وضع
أجزاء أساسية ﻣن الﻣلف ،وهو لن يكون له أي قيﻣة إثباتية.
لقد حاول وضع ،بﻼ ﻣبرر ،وصﻣة عار على بﻼفاتسكي ،التي
ستنتقل إلى اﻷجيال القادﻣة باعتبارها دجالة بارعة.
لم تتلق الضحية أي فرصة للدفاع عن نفسه ولم تتﻣكن ﻣطلقا ً
ﻣن الوصول إلى الرسائل الﻣشهورة التي قدﻣتها عائلة
كولوﻣب .هذه قد اختفت لﻸسف ،ولكن الوثائق ذات القيﻣة
الكبيرة ﻻ تزال ﻣوجودة :رسائل الﻣهاتﻣا ،التي اتهم هودجسون
بأن بﻼفاتسكي قد كتبتها بيدها.
بقيت هذه اﻷجزاء اليوم في الﻣتحف البريطاني كدليل على
براءتها ،كﻣا يتضﺢ ﻣن دراستين ﻣنفصلتين ،إحداهﻣا لغوية
والثانية بعلم الخطوط .لكن اﻷﻣر استغرق قرنا ً لرؤية إعادة
اﻻعتبار والتأهيل لبﻼفاتسكي في ﻣقال نُشر في أبريل 1986
في ﻣجلة جﻣعية البحوث النفسية 12نفسها.

أبحاث الجﻣعية كانت تﻣتد إلى البارابسيكولوجي ،أي إلى ﻣاوراء علم
النفس الﻣتعلقة بالظواهر فوق الطبيعية.
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للعودة في بداية هذا العام  :1885أصيبت بجروح نتيجة
لهجوم كولوﻣب )الذي تم ﻣنحه ضيافة في أديار( .بﻼفاتسكي
بدأت التفكير في ﻣهاجﻣتهم في الﻣحكﻣة ،ولكن حالتها الصحية
قد تدهورت ﻣرة ثانية :في يناير كانت في حالة حرجة.
حتى ﻣعنوياً ،أصبﺢ جو أديار غير قابل للتنفس .داﻣودار دُعي
ﻣن قبل ﻣعلﻣه ،فأخذ الطريق إلى التبت .بﻼفاتسكي وجدت
نفسها وحيدة نسبياً .فقدﻣت استقالتها ) 29ﻣارس( القرار كان
وضعت على ﻣتن
ﻣؤقت ،هذا صحيﺢ .كانت ضعيفة للغايةِ ،
قارب يغادر الهند ) 31ﻣارس( .سوف يﻼﻣس سواحل أوروبا
في نابولي بتاريخ  23أبريل .1885
في ذلك الوقت ،لم يكن الﻣرء يعطي الحركة الثيوصوفية
اهتﻣاﻣا ً ﻣثل بﻼفاتسكي التي كرست لها حياتها .وﻣع ذلك
سنشهد نوعا ً ﻣن إعادة توزيع الكروت.13
كانت ﻣدعوﻣة برخوة في الهند  -وحتى غير ﻣرغوب فيها
بصراحة بالنسبة للبعض  -سوف تذهب السيدة بﻼفاتسكي إلى
أوروبا بحثا ً عن طاقات ﻣن شأنها أن تساعدها على إكﻣال
عﻣلها ،بينﻣا نرى صحوة كبيرة للجﻣعية الثيوصوفية في
الوﻻيات الﻣتحدة ،في ظل الدفق القوي لجودج الذي عاد لتغيير
شكل الﻣراسﻼت الﻣثﻣرة ﻣع السيدة اﻷكبر ﻣنه ،وﻣن رحلته
إلى الشرق.

أي انقﻼب الﻣواقف واﻷوضاع.

13
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 - 4انطﻼقة جديدة

ﻣريضة ،على شفا الﻣوت في بعض اﻷحيان ،وبعيدة عن أي
ﻣركز ثيوصوفي كبير ،كانت السيدة بﻼفاتسكي تعاني اﻵن ﻣن
نوع ﻣن اﻻعتزال القسري ،أو حتى الﻣنفى ،حيث ستتﻣتع ﻣع
ذلك بﻣودة عدد قليل ﻣن اﻷصدقاء ،ﻻ سيﻣا الدعم اليقظ
للكونتيسة ويشتﻣيستر ،التي )في ديسﻣبر  (1885جاءت
للعيش ﻣعها في فورتسبورغ .شرعت بﻼفاتسكي في كتابة
العقيدة السرية ،طالﻣا كانت لديها القوة ،أو إذا لم تغرق في
اﻻكتئاب ،أو الغضب ،تحت غطاء اﻷخبار الﻣقلقة.
لفترة ﻣن الوقت ،كان لقنبلة تقرير هودجسون آثار ﻣدﻣرة على
صفوف الثيوصوفيين :في كل يوم ،كانت رسائل اﻻستقالة أو
الشتائم تأتي ﻣن اﻷصدقاء القداﻣى.
على الرغم ﻣن أنها احتجت رسﻣيا ً على براءتها ،وحاولت
إعادة توجيه "الثيوصوفيين ورجال الشرف" )في رسالة
كتبتها في  1يناير  ،(1886كان ﻣن الضروري أن نترك ﻣوجة
ﻣن خيبة اﻷﻣل والضحك والسخط .وﻣع ذلك ،فقد حدث أن
أنصارا ً قد وقفوا إلى جانبها ،واكتشفوا الظلم والنية السيئة
الﻣقصودة في تقرير هودجسون.
وﻣع ذلك ،فقد أعطيت اﻹشارة :وسنرى ذلك في وضﺢ النهار
حيث أعداء كُثُر ﻣستفيدين ﻣن الفرصة ﻹعطاء ركلة الحﻣار
لﻸسد ال ُﻣنهك واﻷعزل .حتى يوم وفاتها ،كان عليها أن تقاضي
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أعداؤها بالﻣحاكم بتهﻣة التشهير بها بغية الحفاظ على شرفها
وإنقاذ الجﻣعية الثيوصوفية.
ﻣن أجل هدم التلﻣيحات ،وحتى الؤاﻣرات ،التي أطلقتها
شخصيات "كريﻣة" تصفها بﻼ ضﻣير بأنها ﻣجرد اﻣرأة
ﻣغاﻣرة ،بدا ﻣن الضروري أنه يتوجب عليها أن تستخرج
شهادة طبية تثبت أنها لم تنجب أبدا ً أطفاﻻً - .وﻻ يﻣكن أن
يكون .هكذا كان العالم ﻣنذ قرن ﻣضى.
وﻣع ذلك ،خﻼل هذه "الﻣسيرة الطويلة" التي جعلتها تنتقل ﻣن
إيطاليا إلى سويسرا ثم ألﻣانيا ،قبل الوصول إلى أوستند في
بلجيكا ،كل شيء كان انتكاسات وﻣحنة أخﻼقية وجسدية.
في أبريل ﻣن عام  ،1886أطلق جودج الﻣنبه بإطﻼقه في
نيويورك ﻣجلة ثيوصوفية بحتة ،الدرب ،وبعد ذلك بوقت
قصير ،بﻼفاتسكي التقت ﻣن جديد على بأصدقائها جبهارد في
إلبرفيلد ،حيث كانت تزور أختها فيرا وعﻣتها ناديجدا.
في سبتﻣبر  ،1886تم اﻻنتهاء ﻣن ﻣخطوطة الﻣجلد اﻷول ﻣن
العقيدة السرية .بﻼفاتسكي ارسلته إلى أديار ليراه صديق
هندوسي )ت .سوبا روو(  ،براهﻣان تلقن أسرار وطقوس
طبقة السﻣارتا ،التي تثق فيه تﻣاﻣاً .لكنه يشعر بالقلق ﻣن
الكشوفات السرانية التي كشفتها بﻼفاتسكي لهذا العالم البائس
ويرفض الﻣهﻣة .كان سوبا روو ،تلﻣيذ ﻣقبول لنفس ﻣعلم
بﻼفاتسكي ،وكان يتوجب عليه  -أن يكون على علم بأن العﻣل
قد استلهم ﻣباشرة ،إن لم يكن قد تم اﻣﻼءه ،ﻣن قبل سلطة
أعلى بكثير ﻣن ذكاء زﻣيلته التلﻣيذة بﻼفاتسكي -ولكن ﻻ شك
أنه ﻻ يﻣكن فرضه عليه.
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في بداية عام  ،1887حث الزوار القادﻣين ﻣن لندن صديقتهم
على ﻣغادرة أوستند ،حيث كانت هناك لﻣدة ستة أشهر ﻣعزولة
عن كل شيء :دعوها إلى اﻹقاﻣة في إنجلترا.
ربﻣا جاء العرض بعد فوات اﻷوان؟ في ﻣارس بﻼفاتسكي في
قﻣة أزﻣتها .فهي تقع في نوع ﻣن الغيبوبة لساعات .وﻣع ذلك
ﻣن خﻼل إحدى الﻣعجزات التي ﻣيزت حياتها ،تستيقظ وترتب
نفسها وتلف سيجارة للطبيب الذي يأتي إلى جانب سريرها.
في وقت ﻻحق ،ستقول إنها خﻼل هذه الغيبوبة العﻣيقة كانت
بحضور ﻣعلﻣها الذي أعطاها اﻻختيار بين الخﻼص الذي هو
الﻣوت ،أو اﻻستﻣرار بﻣحنتها ،ﻣن أجل استكﻣال كتابها العزيز
العقيدة السرية .كانت قد اتخذت الخيار الثاني.
تحسنت صحتها لبعض الوقت ،بعكس كل التوقعات ،وسوف
تستفيد ﻣن هذه الراحة لﻣلء كل يوم ﻣن السنوات اﻷربع
اﻷخيرة ﻣن حياتها ،وإعطاء ﻣعنى كاﻣل لﻣهﻣتها .في  1ﻣايو
 ،1887وجدت نفسها أخيرا ً في لندن ،لتبقى هناك حتى
النهاية .بالكاد وصلت ،حتى بدأت بالفعل في العﻣل ،ﻣنغﻣسة
في ﻣخطوطاتها.
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 – 5الحدث النهائي
حدثان ﻣهﻣان يﻣيزان بالفعل بقية هذا العام  :1887إنشاء
"ﻣحفل بﻼفاتسكي" ) 19ﻣايو( وإطﻼق )في سبتﻣبر( ﻣجلة
لوسيفر ،14وهي ﻣجلة تهدف )تﻣشيا ﻣع عنوانها( إلى "تسليط
الضوء على أشياء ﻣخفية في الظﻼم" .سيسﻣﺢ هذان
اﻻبتكاران لبﻼفاتسكي ،ﻣن جهة ،بالتجﻣع حولها الثيوصوفيين
الذين يتوقون إلى تلقي تعليﻣها الشفهي )واﻹجابات على
أسئلتهم الخاصة( ،وﻣن ناحية ثانية ،لتكريس كل وقت فراغها
ﻹكﻣال رسالتها الﻣكتوبة.
تسجيﻼت ﻣحفل بﻼفاتسكي  -وهي تسجيﻼت عاﻣة ﻣختزلة عن
اجتﻣاعات هذا الﻣحفل التي نُشرت على فترات زﻣنية  -تلقي
ضوء جديد في كثير ﻣن اﻷحيان على ﻣواضيع ﻣثل اﻷحﻼم ،أو
النقاط الحساسة لكتاب للعقيدة السرية ،الذي نُشر في عام
.1888
بﻼفاتسكي كانت ﻣصﻣﻣة بشكل خاص على أنه يجب على
الجﻣعية الثيوصوفية ،التي تأسست لتكون بﻣثابة قناة لتعليم
الثيوصوفيا ،أن تتولى دورها بالكاﻣل في هذا الوقت.
في الواقع ،ينص النظام اﻷساسي للجﻣعية الثيوصوفية على
وجود  3أقسام:

لوسيفر يعني حاﻣل النور والكنيسة الكاثوليكية ،بجهلها ،حولته إلى
شيطان.
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 - 1ذلك ،اﻷعلى ،العارفين أو الﻣساررين في العلوم والفلسفة
الباطنية.
 - 2الذي يشﻣل جﻣيع الثيوصوفيين الﻣخلصين والﻣتفانين.
 - 3الخاضعين لﻼختبار الذين يجب أن يثبتوا حسهم اﻷخﻼقي
وفائدتهم للحركة الثيوصوفية.
أيضا ،هناك حاجة ﻹطعام الباحثين الﻣخلصين بﻣزيد ﻣن
الدروس الﻣتعﻣقة .وﻣن هنا جاءت الفكرة التي اقترحها جودج
لتشكيل قسم ﻣقصور على فئة ﻣعينة في الجﻣعية الثيوصوفية:
هذا هو السبب في رحلته إلى لندن في أواخر عام .1887
سوف تنضج الفكرة في ) 9أكتوبر  (1888إلى إنشاء هذا
القسم بشكل رسﻣي ،تحت توجيه وﻣسؤولية السيدة
بﻼفاتسكي.
في غضون ذلك ،كان يجب إنفاق قدر كبير ﻣن الطاقة لكتابة
الصفحات اﻷخيرة ﻣن العقيدة السرية ،ﻹعادة ترتيب الﻣوضوع
الهائل ،لتصحيﺢ البراهين ،وهلم جرا .يتم تعبئة العديد ﻣن
الﻣتطوعين باستﻣرار ﻷسابيع.
أخيراً ،يظهر الﻣجلد اﻷول في  20أكتوبر ،يليه الﻣجلد الثاني
في ديسﻣبر .إجﻣاﻻً ،ﻣستند يحتوي على أكثر ﻣن 1500
صفحة ﻣن نص ضيق للغاية ،تم تسليﻣه إلى الجﻣهور
الﻣتشوق لقراءته )كنا ننتظره ﻣنذ  4سنوات(.
عﻣل بثراء ﻣذهل تنسب إليه الﻣؤلفة دائﻣا ً اﻷصالة إلى
صبر طوي ٍل.
ﻣعلﻣيها ،لكن العﻣل كثيف جداً ،وتتطلب دراسته
ٍ
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وفقا ً لبﻼفاتسكي نفسها ،ﻻ يﻣكن إدراك قيﻣته إﻻ في القرن
العشرين.

العقيدة السرية )(1888
ﻣع هذا الكتاب ،حانت الفرصة للسيدة بﻼفاتسكي وﻣعلﻣيها ،أن
يكشفوا ،بالخطوط العريضة ،عن الﻣحتوى العقائدي
للثيوصوفيا  -الغنوص اﻹلهي في أصوله ،والذي كان هناك
الكثير ﻣن الكﻼم داخل الجﻣعية الثيوصوفية والذي قدﻣه
كﻣحاولة أولى السيد سينيت تحت عنوان :البوذية الباطنية.
وﻣع ذلك ،يجب أن يقتصر العرض التقديﻣي على ﻣا يﻣكن
الكشف عنه للعالم الﻣادي إلى حد كبير في ذلك الوقت .وهي
تستند إلى وثيقة سرية قدﻣت على أنها ﻣن أقدم العصور
القديﻣة في أصولها :كتاب دزين ،الذي ت ﱠم التعليق على سوره
على التوالي ،فيﻣا يتعلق بنشوء العالم وتاريخ البشرية.
في ﻣقدﻣته ،تشير بﻼفاتسكي بشكل ﻻ لبس فيه على أن "هذه
التعاليم ﻻ تنتﻣي إلى الديانة الهندوسية أو الزرادشتية أو
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الكلدانية أو الﻣصرية أو البوذية أو اﻹسﻼم أو اليهودية أو
الﻣسيحية بشكل حصري".
العقيدة السرية هي جوهر كل هذه .انبثقت ﻣن أصلها ،ﻣن حيث
أنها اشتقت ﻣنها ،فإن هذه الحركات الدينية الﻣختلفة ﻣدعوة
اليوم ﻹعادة الذوبان في عنصرها اﻷصلي .في الﻣجلد اﻷول
)نشوء الكون( تم تطوير ﻣخطط لﻺنبثاق )وليس خلق ﻣن
العدم( ،أو التطور التدريجي لﻸكوان ،انطﻼقا ً ﻣن ﻣصدر وحيد
وﻣطلق ﻣن الوعي الﻣادة  -الطاقة ،يفلت ﻣن أي تصور عقلي.
تصر بﻼفاتسكي على وحدة العوالم ،التي يتم الحفاظ عليها في
ظل تعدد ظاهر ،يخضع كل ﻣنها لﻣجﻣوعة ﻣن القوانين التي
تحافظ على التناغم الديناﻣيكي .وتشدد أيضا ً على فكرة
جوهرية :دورية هذه الﻣظاهر الﻣلﻣوسة ،والتي تنبع بدورها
ﻣن الﻣصدر الﻣطلق الذي ﻻ يﻣكن إدراكه ،والعودة لﻼستغراق
به بعد دورة ﻣن النشاط والتجلي ،في انتظار ظهور عالم جديد
يﻣتلك ﻣكتسبات وخبرات سابقة.
وﻣن هنا جاءت هذه الفرضية اﻷساسية الثانية:
هذه اﻻستﻣرارية التعاقبية الﻣستﻣرة ،فيﻣا ﻻ نهاية لها ﻣن
خﻼل الﻣدة ،لها ﻣعنى عﻣيق :إنها تتقاطع ﻣع ﻣراحل عﻣلية
التطور الهائلة  -الجسدية والنفسية والروحية  -والتي تتضﻣن
صعودا ً تدريجيا ً للوعي ،بالتوازي ﻣع تنﻣية ﻣجﻣوعة طويلة
ﻣن اﻷشكال ،ﻣن الدرجات اﻷكثر بدائية إلى الﻣرحلة البشرية
وﻣا بعدها.
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يدعونا الﻣجلد الثاني )اﻷنثروبولوجيا( إلى عدم اعتبار اﻹنسان
كحيوان )قرد( واﻣتلك ﻻحقا ً الذكاء ،وفقا ً للﻣخطط الدارويني
هو في الواقع نقطة التقاء  3خطوط ﻣختلفة للتطور  -الجسدي
والعقلي والروحي.
إن العقيدة ،اﻷصلية للغاية ،التي تم تطويرها هنا ،تطي ﻣعنى
للتاريخ الرﻣزي لسفر التكوين في الكتاب الﻣقدس ،وكذلك
ﻷسطورة بروﻣيثيوس  -إيقاظ الذكاء في النفوس التي تم
إعدادها لفترة طويلة لهذه الطفرة )كنتيجة رائعة تُعزى
لﻣجﻣوعة ﻣتنوعة ﻣن التجارب في أشكال ثانية( وتُعزى إلى
العﻣل الﻣحفز ﻷرواح ثانية  -قد تحررت ﻣنذ فترة طويلة ،في
دورات كونية ﻣاضية بعيدة.
تتصرف هذه اﻷرواح إلى حد ﻣا ﻣثل اﻵباء واﻷﻣهات البشرية
حيث تحفز القدرات العقلية لدى أطفالهم ،الذين سيصبحون
بشرا ً بدورهم دون هذا التدخل  -وبدون هذه التضحية )التي
يدعﻣها ً
رﻣزا بروﻣيثيوس(.
في هذا التﻣثيل ،تعترف العقيدة السرية لﻺنسان بروح عﻣيقة
نواة دائﻣة ،ﻻ شخصية ،الوعي) ،تدعم البنية سريعة الزوال
للذات الشخصية( ،وشاهد باطني يشارك في عﻣلية بطيئة
لﻺيقاظ الروحي ،والعودة الواعية للﻣصدر الﻣطلق ،بفضل
الجهود الﻣتراكﻣة ،والﻣتكاﻣلة ،ﻣن خﻼل العديد ﻣن التقﻣصات
التي ينظﻣها قانون الﻣسؤولية الفردية )الكارﻣا(.
إنه ﻻ يدعو إلى البحث عن الخﻼص الشخصي للهروب ﻣن
العالم ،بل لﻺسراع في حد ذاته بتحقيق الﻣشروع التطوري
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الﻣخصص لﻺنسانية ،كﻣا يساعد الﻣجتﻣع ،في تضاﻣنه ،بهذه
الطريقة.
لذلك ،فإنه ﻻﻣتﻼك الوعي الكوكبي للﻣغاﻣرة البشرية هو الذي
دعا  -وﻻ يزال يدعو  -اﻷفراد القادرون على التعبئة لﻼستيقاظ
والعﻣل كﻣوقظين ،في حقبة انتقالية في تاريخنا تهدد أن تكون
ﻣأساوية في اﻣتداداتها.
عند القراءة ،يظهر هذا الكتاب كخﻼصة حقيقية للتعاليم
الباطنية التي لم تفشل في استنباط عدد كبير ﻣن الباحثين الذين
ألهﻣوا أنفسهم لصياغة تفكيرهم دون توقف طوال قرن ﻣن
الزﻣان ،دون التنويه إلى ﻣصدرها.
وفية بأهدافها ،الﻣشار إليها بالفعل في كتاب إيزيس ﻣكشوفة
النقاب ،قدﻣت السيدة بﻼتسكي ﻣا اعتبرته اﻷسس الﻣنطقية
لﻸخﻼق العالﻣية ،القادرة على أن تجد ،بدون طوباوية ،أخوة
إنسانية حقيقية ،في وقت لم يكن فيه البشر ﻣستعدين لقبول
اﻷسرار غير الﻣنطقية باﻹيﻣان .يعتﻣد ﻣنهجه على  3تأكيدات:
 - 1تم الكشف عن تعاليم شفهية دون انقطاع أﻣام نخبة
الجنس البشري ﻣن قبل الرجال اﻹلهيين اﻷحياء ،في وقت
الطفولة اﻹنسانية.
 - 2هذا التعليم قد وصل إلينا دون أي تغيير.
" – 3ﻣعلﻣي الحكﻣة" على دراية كاﻣلة بالعلوم الﻣقاﻣة على
أساس هذا التعليم غير الﻣتقطع.
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بﻣتابعة انطﻼقتها ،تقوم السيدة بﻼفاتسكي على الفور بإعداد
دليل وصول أسهل ﻷتباعها  -أعضاء الجﻣعية الثيوصوفية
الذين ليسوا هنا بدافع الفضول ،أو لﻣصلحتهم الشخصية ،بل
ﻣن أجل ﻣعرفة الحقيقة ويعﻣلون بدورهم على تعليﻣها
لﻶخرين.
وهذا الدليل هو كتاب "ﻣفتاح الثيوصوفيا" ،الذي سيظهر في
نهاية يوليو .1889
بدأ القسم الباطني اﻵن في جﻣع النخبة ﻣن أعضاء الجﻣعية
الثيوصوفية الﻣلتزﻣين بخدﻣة الحركة الثيوصوفية بفعالية.
وهي تﻣتد إلى الوﻻيات الﻣتحدة حيث جودج هو اﻹنسان
الﻣوثوق به ﻣن بﻼفاتسكي .سيعود هو نفسه )أواخر عام
 (1888إلى أوروبا ليكتب ﻣعها كتاب القواعد الﻣطبق في هذا
القسم.
ارلندي بالوﻻدة ،سوف يستفيد ﻣن هذه اﻹقاﻣة ﻹضفاء
الحيوية الكبيرة على ﻣحفل دبلن ،والذي أصبﺢ نقطة تجﻣع
للجيل الجديد ﻣن الكتاب والشعراء اﻷيرلنديين )أحد قادته هو
جورج راسل ،صديق وﻣعجب بجودج(.
خﻼل هذه الفترة ﻣن الصحوة العظيﻣة ،والنشاط الﻣكثف ،تتابع
بﻼفاتسكي عن كثب اﻣتداد الحركة في الوﻻيات الﻣتحدة :كل
عام )ﻣن  1888إلى  (1891ترسل رسالة تشجيع وﻣشورة
إلى الثيوصوفيين الﻣجتﻣعين في الﻣؤتﻣر السنوي.
جﻣيع هذه الوثائق )"الرسائل الخﻣس"( تلخص ،ﻣع الفصل
اﻷخير ﻣن ﻣفتاح الثيوصوفيا ،اﻹرشادات اﻷساسية التي تركتها
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الﻣؤسسة لطريقة توجه الجﻣعية بعد وفاتها .ﻣحتواها ﻻ يزال
ﻣن أحداث الساعة للغاية.
بصرف النظر عن إصدار ﻣفتاح الثيوصوفيا ،فإن اﻷحداث
اﻷخرى تصادف عام .1889
بدعوة ﻣن اليابان ،قام اولكوت بجولة في ﻣحاضرة طويلة )4
أشهر( لتعزيز البوذية وإنشاء روابط بين ﻣدارس الجنوب
والشﻣال.
في  10ﻣايو ،عثرت الجﻣعية الثيوصوفية في لندن على تعيين
ﻣجند ﻣهم في شخص آني بيزانت ،وهي اﻣرأة ذات ﻣوهبة
كبيرة ،والتي ستساعد بفعالية بﻼفاتسكي حتى وفاتها .وسوف
تدعوها أيضا ً لﻼقاﻣة في ﻣنزلها .لرغم أنها كانت ﻻ تزال
ﻣريضة ،وﻣع ذلك )أصبحت عاجزة تقريبا ً( ،إﻻ أن السيدة
بﻼفاتسكي تعرف فترة راحة سعيدة في يوليو  1889عندﻣا
تأتي إلى فونتينبلو 15لتستريﺢ .انتهزت الفرصة لكتابة جزء
كبير ﻣن عﻣلها اﻷخير "صوت الصﻣت" .سيظهر هذا الكتاب
الﻣخصص لـ "العدد الصغير" للﻣؤﻣنين الحقيقيين ،في نهاية
سبتﻣبر .1889
ﻣن خﻼل تعلقها في الﻣقام اﻷول بـ "إنشاء نواة ﻹخوة عالﻣية
لﻺنسانية" ،فإنه يﻣكن للجﻣعية الثيوصوفية أن تؤيد أي ﻣقاربة
خيرية )والتي أدت ،على سبيل الﻣثال ،إلى افتتاح في لندن9 ،
يوليو  ،1890نادي للعﻣال الﻣحروﻣين( ،ولكن الحاجة الﻣلحة

ﻣنطقة في فرنسا.
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كانت في اتجاه إصﻼح عﻣيق لﻸفكار التي تحكم العالم ،ﻣع
وضع كل الطاقات الﻣﻣكنة هناك.
كان ﻣن الضروري أيضا ً اﻻستفادة ﻣن وجود السيدة بﻼفتسكي
لﻣساعدتها طالﻣا كانت على قيد الحياة .حصلت عليها أيضا ً ﻣن
اولكوت )يوليو  (1890لﻣﻣارسة الﻣسؤولية الكاﻣلة عن القسم
اﻷوروبي للجﻣعية الثيوصوفية.
هذا التوجه الجديد لم يكن يروق لذوق الجﻣيع .حيث كان هناك
احاسيس ﻣعاكسة في كل ﻣكان .ناهيك عن الهجﻣات الﻣفتوحة
ضد بﻼفاتسكي .في  20يوليو  ،1890كان هناك استياء
طﻣوح ،حيث أن البروفيسور كوويه ،قد نشر في أعﻣدة
صحيفة نيويورك صن ،وثيقة تشهيرية ،تدعو إلى اجراء
انتقاﻣي فوري عن طريق العدالة .السيدة بﻼفاتسكي ﻻ ترى
نهاية سعيدة لهذه القصة البائسة :التراجع الكاﻣل للنيويورك
صن ،ﻣع ﻣقال شديد ﻣن قبل جودج.
في أبريل  ،1891وقع وباء أنفلونزا خطير في لندن.
بﻼفاتسكي لم تسلم ﻣنه .بعد بضعة أيام ﻣن اﻷلم واﻻنزعاج
الجسدي ،توفيت ﻣحاطة بأصدقائها في  8ﻣايو في الساعة
 2:25ظهرا ً.
أحرقت جثتها في  11ﻣايو في ﻣحرقة ووكينغ.
انتشر الخبر كالنار في الهشيم .تدفقت العديد ﻣن الرسائل
والبرقيات في آن واحد ،كﻣا هو الحال ﻣع وفاة رجل عظيم في
هذا العالم .كﻣا أشادت الصحافة باختفاء هذه الﻣرأة الفريدة -
ربﻣا اﻷكثر استثنائية في هذا القرن.
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على سبيل الﻣثال ،في افتتاحية  10ﻣايو ،أعلنت صحيفة
نيويورك هيرالد على وجه الخصوص:
" يﻣكن القول إن أحدا ً في الجيل الحالي لم يفعل الكثير ﻹلقاء
الضوء على كنوز الفكر الشرقي والحكﻣة والفلسفة الشرقية
الﻣختوﻣة .لم يفعل أحد الكثير ﻹبراز هذا الدين  -الحكﻣة
العﻣيقة ،ثﻣرة الفكر الشرقي الحي على الدوام ،ولتعريف
اﻷعﻣال اﻷدبية القديﻣة التي أدهش نطاقها وﻣداها الغرب
الﻣتعلم في ادراكه الضيق حيث يعتبر أن الشرق لم ينتج سوى
تكهنات فظة والنفاس في ﻣجال الفكر.
كانت تﻣتلك ﻣعرفة واسعة بالفلسفة الباطنية الشرقية .ﻻ أحد
يستطيع أن يشك في ذلك بعد قراءة أعﻣالها اﻷساسية .غالبا ً ﻣا
تؤدي أعﻣالها إلى حيث ﻻ يﻣكن أن يتبعها سوى عدد قليل ﻣن
اﻷشخاص ،لكن النغﻣة واﻻنطباع العام يتﻣتعان بصحة جيدة
وتنشيطا ً وتحفيزا.
لقد أثﻣر عﻣل السيدة بﻼفاتسكي بالفعل ،وهو يهدف على ﻣا
يبدو ﻹعطاء نتائج أكثر وضوحا ً في الﻣستقبل .لقد أدرك بعض
الﻣراقبين الجادين ﻣنذ وقت طويل أن الفكر الﻣعاصر ،بغض
النظر عن اتجاهاته العديدة ،قد تأثر بها .إن انسانية أكثر
انفتاحاً ،وفكر أكثر ليبرالية ،وأوضاع ﻣعينة لدراسة الفلسفات
القديﻣة ﻣن وجهة نظر عالية ﻻ تخلو ﻣن أي عﻼقة بتعاليﻣها.
لذلك ،ﻣيزت السيدة بﻼفاتسكي عصرها".
يواجه الورثة الروحيين للسيدة بﻼفاتسكي اﻵن ﻣهﻣة شبه
إنسانية :تقييم اﻹرث الهائل الذي لم يكن ﻣلكا ً لهم ولكن كان
عليهم ﻣشاركته ﻣع ﻣجﻣوعة ﻻ ت ُحصى ﻣن أصحاب الحقوق:
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اﻹنسانية ككل .إذاً ،ﻣع ذلك ،إذا أرادت اﻹنسانية قبول الحصة
التي تعود لها.
تحكي  100سنة ﻣنذ وفاة الرائدة العظيﻣة قصة النجاح الجزئي
واﻹخفاقات الﻣريرة لهؤﻻء الورثة في إنجاز أعﻣالهم .البعض
 قليل جدا ً  -ظلوا ﻣخلصين لﻣهاﻣهم ،لكن ﻣرت عقود قبل أنتتﻣكن اﻷجيال الجديدة ﻣن العثور على ﻣعنى ﻣهﻣتهم وإعادة
اكتشاف الشخصية الحقيقية لبﻼفاتسكي.
عﻼﻣة الزﻣن ،ﻣع انفتاح الدول الشرقية ،تﻣت دعوة الرئيس
الحالي للجﻣعية الثيوصوفية في آديار في يونيو  ،1990إلى
ﻣوسكو ولينينغراد ،ﻻستحضار ،أﻣام ﻣئات اﻷشخاص ،الذكرى
العظيﻣة ﻻﻣرأة روسية.
وأدت حياتها وعﻣلها أيضا ً إلى إقاﻣة ﻣعرض لها في ﻣوسكو
في الﻣبنى الواسع ﻻتحاد الكتاب السوفييت.
في انتظار ذلك ،ﻻ يزال اﻹرث ﻣوجوداً ،حيث تم جﻣع شﻣله
بالكاﻣل في ﻣتناول الجﻣيع :آﻻف الصفحات ﻣن الكتب
والﻣقاﻻت والرسائل والقراءة والتأﻣل .وكﻣا هو الحال في
العﻼﻣات الشفافة ،فإن اﻹرث غير ﻣرئي ،ولكن يﻣكن الوصول
إليه دائﻣاً ،إنه الوجود القوي للذكاء العالﻣي والقلب السخي
الذي تنبثق ﻣنه هذه الشهادات الﻣذهلة عن الحكﻣة واﻹنسانية.
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ثالثاً :تأثير العمل البﻼفاتسكي
ﻣن الصعب اليوم تخيل ﻣدى تأثير الحركة الثيوصوفية في ذلك
الوقت .بالتأكيد ،لم تﻣر السيدة بﻼفاتسكي دون أن يﻼحظها
ت ﻣا أو
أحد ،وكان على كلﻣة "ثيوصوفيا" أن تكون ،في وق ٍ
آخر ،على شفاه الجﻣيع .سواء يتم قبولها أو رفضها ،فإن
اﻷفكار قد سارت في طريقها.
لقد أدرك التاريخ ،الذي باستعﻣاله الحانق للتفاصيل ،قد قبل
التأثير الحافز الذي ﻻ جدال فيه للحركة الثيوصوفية في اتجاه
التقارب بين الشرق والغرب .لكن تأثيره كان يجب أن يتجاوز
هذه الحدود .يﻣكن إقناع الﻣرء باﻹشارة إلى أسﻣاء بعض
الشخصيات التي كانت أعضاء في الجﻣعية ،أو قد اعترفت بﻣا
تدين به للسيدة بﻼفاتسكي.
بعض اﻷعضاء الﻣشهورين بالجﻣعية الثيوصوفية:
توﻣاس إديسون )ﻣخترع( ،ويليام كروكس )كيﻣيائي وفيزيائي(
كاﻣيل فﻼﻣاريون )عالم فلك(.
الدكتور ألكسندر ويلدر وج .ﻣيد )عالم باللغة واﻷدب
اليوناني( ،تشارلز جونستون )الﻣستشرق( ،الكاهن
سوﻣانغاﻻ)بوذي ورئيس الكهنة ،سيﻼن( .البارون دو بوتيه
)أخصائي الﻣغناطيسية( ،ألكساندر أكساكوف )الﻣستشار
اﻹﻣبراطوري لروسيا( .السيد هوم )ﻣؤسس الﻣؤتﻣر الوطني
الهندي( ،رودولف شتاينر )ﻣؤسس اﻷنثروبولوجيا( ،دبليو بي
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ييتس ،وجورج راسل )ﻣؤلفو كتب إيرلندية( ،إدوارد شورى
)كاتب( ،بيت ﻣوندريان )رسام( ،بي بي واديا )ﻣؤسس الﻣعهد
الهندي للثقافة العالﻣية( وغيرهم الكثيرون.
عن السيدة بﻼفاتسكي )الذي كان يقرأ الكتب التي تسلط الضوء
على ﻣسؤولية كل فرد( ،كتب ﻣيلر:
"لقد فتنت بعينيها وكان لدي رؤية كاﻣلة لها كﻣا لو كانت في
الغرفة .ﻻ أعرف ﻣا إذا كان هذا ﻣرتبطا ً بﻣا حدث بعد ذلك،
ولكن في وﻣضة ،أدركت أنني ﻣسؤول عن كل ﻣا حدث لي في
حياتي ،بغض النظر عن الحدث الذي كان يﻣكن أن يحدث .عادةً
ﻣا أتهم عائلتي والشركة وزوجتي  ...وفي ذلك اليوم ،اكتشفت
بوضوحٍ شدي ٍد أنني يجب أﻻ أتهم أي شخص آخر غير نفسي.
لقد تحﻣلت الﻣسؤولية الكاﻣلة على كتفي وشعرت بارتياح غير
عادي .اﻵن أنا حر ،وﻻ أحد غير نفسي ﻣسؤول عﻣا يحدث
لي".
في ﻣجال الفكر الشرقي ،يجب أن نذكر أيضا ً ثﻼثة أسﻣاء تؤكد
شهادتها الﻣستقلة أن السيدة بﻼفاتسكي استوعبت ﻣساهﻣة
الشرق في استخراج الجوهر:
في حديثه عن السيدة بﻼفتسكي ،التي التقى بها في لندن حيث
اطلعه الثيوصوفيين على البهاغافاد غيتا )الذي اعترف به أن
عاره أنه لم يقرأه سابقا ً أبدا ً( ،ذكّر غاندي في سيرة حياته
)الﻣؤلف لويس فيشر( أنه في البداية كان قادة الكونغرس
ثيوصوفيين ،ﻣضيفا ً:
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"إن الثيوصوفيا هي التعاليم التي قدﻣتها السيدة
بﻼفاتسكي] [...إنها الهندوسية في أفضل حاﻻتها" .وأصر
ﻣرتين على" :إن الثيوصوفيا هي اﻷخوية اﻹنسانية".
في تعليقه على كتاب صوت الصﻣت ،كتب كبير الﻣتخصصين
في الزن البوذية ،دي .تي .سوزوكي:
“ﻻ شك أن السيدة بﻼفتسكي قد تلقنت اﻷسرار ،بطريقة أو
بغيرها ،في أعﻣق ﻣناحي.تعاليم الﻣاهايانا ثم كشفت ﻣا اعتبرت
أنه ﻣن الحكﻣة إعطاءه للعالم الغربي تحت اسم الثيوصوفيا ...
ﻻ شك أن الحركة الثيوصوفيا قد أوضحت لعاﻣة الناس العقائد
اﻷساسية للﻣاهايانا البوذية ،واﻻهتﻣام الذي يتطور اﻵن
للﻣاهايانا في الغرب تم دعﻣه بالتأكيد بﻣعرفة الثيوصوفيا."...
وفقًا لﻼﻣا كازي داوا ساﻣدوب ،الﻣترجم اﻷول لكتاب الﻣوتى
التبتي:
"على الرغم ﻣن اﻻنتقادات الﻣعادية ﻷعﻣال هيلينا بتروفنا "
بﻼفاتسكي ،فإنها تحتوي على أدلة كافية على أن ﻣؤلفها كان
لديه ﻣعرفة حﻣيﻣة بالتعليﻣات الﻼﻣية العليا ،والتي ادعت أنها
قد تلقنت أسرارها بالﻣساررة".
في ﻣجال ﻣختلف تﻣاﻣاً ،يبدو أن هناك شهادة أخيرة تشير إلى
أن العقيدة السرية قد تكون ﻣوضع اهتﻣام حتى ﻣن قبل العلﻣاء
الﻣعاصرين.
في الستينيات ،جاءت سيدة إلى ﻣركز الجﻣعية في أديار قائلة
إنها كانت تجهل الثيوصوفيا ،والجﻣعية الثيوصوفية ،لكنها
أرادت أن تعرف هذا الﻣكان ﻣهﻣا كان الثﻣن ،ﻷنه كان يوجد
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دائﻣا ً على ﻣكتبة عﻣها نسخة ﻣن كتاب العقيدة السرية .هذا
العم لم يكن غريباً :إنه ألبرت أينشتاين.

الناشرين
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رابعاً :قائمة المراجع
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الﻣعجم الثيوصوفي – .1892
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بﻼفاتسكي ،اﻷعﻣال الكاﻣلة – لوس انجلوس.
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البهاغافاد غيتا – .1890
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