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التحضيرسنوات  - 1  
 

 

 

 الجذور األيرلندية
 

ولد وليام كوان جودج، نجل أليس ماري كوان وفريدريك هـ. 
ن . كا8511أبريل  13جودج، في دبلن، أيرلندا، يوم األحد، 

والده، من التراث المنهجي، ومن المهتمين بالتصوف. ماتت 
والدته وهي ال تزال صغيرة، عند والدتها لطفلها السابع. نشأ 

، تاريخ هجرة والده 1864وليام الصغير في دبلن حتى عام 
.إلى الواليات المتحدة مع عائلته بأكملها  

حدثاً كل خاص من هذه السنوات األولى، يجب أن نتذكر بش
هماً للغاية. في سن السابعة، أصيب الصبي بمرض خطير كان م

يهدده بالموت الحتمي. وبالفعل، فقد حدث ذات يوم أن أعلن 
الطبيب وفاة الطفل للوالدين اللذان كانا يبكيان. ولكن سرعان 

ما بدا أن الحياة قد عادت إليه أمام دهشة الجميع: فقد تم إنقاذ 
المريض1. النقاهة كانت طويلة، والغريب في األمر، أنه خالل 

هذه األشهر من مرحلة الشفاء، كشف الصبي عن مهارات 
ومعرفة لم يعرفها فيه أحد بعد. لقد ظهر كما كان من قبل بينما 

                                                           
انظر لهذا الحدث المؤشرات التي قدمها جودج نفسه في "رواية  1

الكتاب الثالث) حيث يشير إلى  ساعدتني،(الرسائل التي بكتاب باطنية"، 
.تقمصه "في جسد مستعار  
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كان مختلفاً من زوايا معينة، وكان لعائلته المندهشة الحق في 
عنها. وهكذا، على الرغم من أن  للتساؤلالعديد من األسباب 

، إال أنهم وجدوه يعطي اس كانت تعرف أنه لم يتعلم القراءةالن
اهتماماً كبيراً  للتصوف والتهام الكتب2 التي تتناول المسمرية 

وعلم الدماغ وعلم الطباع والسحر والدين ومواضيع ثانية 
 مشابهة.  في أحد األيام، كان منغمساً في قراءة نهاية العالم

.حقيقيباإلنجيل، سعياً الكتشاف معناه ال  

جسدياً، الجسم الذي كان على وشك الموت لم يتمتع أبداً 
بحيوية كبيرة. دون أن يكون بوضع غير صحي، ظل الطفل 

ضعيفاً إلى حد ما، وهو ما لم يمنعه من إظهار إرادة ال تُقهر 
ومثابرة متساوية في مشاريعه، كحكاية تعود إلى سنوات 

ن على حافة هذه: بينما كان يلعب مع صبية آخري الطفولة
لى جزيرة على بعد مسافة قصيرة مجرى مائي، سبح رفاقه إ

من الشاطئ وضحكوا على صديقهم الشاب الذي ال يعرف 
السباحة. بعد أن تأثر بسرعة، ألقى ويليام نفسه في الماء 

مصمماً على العبور، مهما حدث. بعد فترة وجيزة، زلت قدمه، 
األسفل، ومن ثم بالغرق، فبدأ بالمشى بضع خطوات في وبدأ 

عدها يغوص من جديد، وهكذا، يكافح بكل يعود إلى السطح، وب
قوته، يغوص إلى األسفل ويعود للحظة إلى الهواء الطلق، 

بينما كان يحبس أنفاسه، حتى وصل أخيراً إلى حافة الجزيرة 
ال شيء  حيث أخرجه رفاقه المذهولون من الماء، فاقد الوعي.

                                                           
يمكن القراءة في قسم - نقاش طاولة الشاي - في مجلة الدرب (أبريل  2

) قدرة بعض األطفال على القراءة دون التعلم. بشكل عام، سيكون 1893
)، قد تم استعادتها من وجود (مؤهالتهه )، أو أهليت(معرفةأحد معارفه 

.سابق ويتطلب عدة شروط إلعادة تنشيطها  
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كوان جودج  ر من سمات ولياميمكن أن يكون هناك سمة أكث
.عرفناه بعد ذلك هذا الذي  

 

 شباب مهاجر بال ثروة
 

أحد بؤر  -في ذلك الوقت، غادر الكثير من األيرلنديين وطنهم 
لمحاولة المغامرة في العالم الجديد. كان  - الروحانية السلتية

ويليام في الثالثة عشرة من عمره عندما عبر المحيط مع 
في  ليمريك"، للوصول إلى ميناء نيويورك عائلته في "مدينة

. 1864يوليو  14تاريخ   

أقام بعض الوقت في نيويورك ليستقر في بروكلين. سنوات 
ن عليه وحده توفير صعبة من التكيف مع األب جودج، الذي كا

احتياجات وتعليم أبنائه العديدين، ال يزال بإمكان ويليام إنهاء 
في نيويورك. انتهى به دراسته قبل أن يكسب رزقه كموظف 

المطاف في خدمة جورج ب. أندروز (الذي سيصبح قاضياً في 
الشاب بالقانون، الذي المحكمة العليا في نيويورك). ثم اهتم 

اط، بينما كان يعيش مع والده، الذي وافته بدأ في دراسته بنش
.المنية بعد فترة وجيزة  

اليات عند بلوغه مرحلة الشباب، أصبح وليام مواطناً للو
شهر التالي كان ) وفي ال1872المتحدة األمريكية (في أبريل 

 عضواً في نقابة المحامين في نيويورك.

مع مرور الوقت، أصبح القانون التجاري اختصاصه، حيث  
اكتسب بسبب معاملته، واستمراره الثابت ومهاراته الطبيعية 
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احترام أصحاب العمل وكذلك عمالئه. كما قيل عنه، في هذا 
لوقت وفيما بعد: "للوفاء بواجبه، كان جودج مستعد للذهاب ا

.إلى نهاية العالم على محاريث محمرة بالنار  

، تزوج من معلمة مدرسة في بروكلين، إيال 1874في عام 
فتاة صغيرة ساحرة  -يلر سميث، وأصبح لديه طفل واحد فقط م

واعدة ولكن لألسف توفيت في سنواتها األولى بسبب مرض 
حزن عميق ومرارة  الوفاة مصدرق الغشائي. كانت هذه الخانو

للزوجين الشبان لفترة طويلة، اللذين مزقتهما أيضاً اختالفات 
.جادة على المستوى الديني  

 

 

 االلتقاء مع بالفاتسكي
 

بعد فترة وجيزة من زواجه، سمحت مجموعة غريبة من 
في شخص  حياته،الظروف للمحامي الشاب بمقابلة ستغير 

التي كانت تعيش في الواليات المتحدة منذ ة بالفاتسكي، السيد
عام 1873. كان مهتماً بشدة بظواهر األرواحية3، التي نشرت 

في ذلك الوقت، ولذلك فقد تحدث الصحافة عنها تقارير مكثفة 
جودج مع واحد من مؤلفي هذه المقاالت المثيرة، الكولونيل 

                                                           
األرواحية هي االتصاالت والمواضيع المتعلقة باستدعاء أرواح  3

.الحقيقيةختلف عن الروحية الموتى، وهي ت  
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أولكوت4 ليسأله عن عنوان وسيط أرواحي جيد. لعدم وجود 
أحد يوصي به، فقد ذكر أولكوت اسم السيدة بالفتسكي5. تم 

 )،تعيين موعد معها في منزلها (ايفرينغ باالس، نيويورك
 -ب في حضور عالمة عظيمة في الغيبيات وهكذا تم وضع الشا

والذي سيصبح هو التلميذ المكرس بال  -عاماً  20أكبر منه 
لصعاب. في وقت الحق، كلٍل، والصديق الوفي، من خالل كل ا

 في مقال6، روى جودج قصة هذه المقابلة األولى:

كانت نظرتها هي التي جذبتني، نظرة شخص قد عرفته في "
الماضي البعيد. راقبتني كما لو كانت قد عرفتني في تلك 

الساعة األولى، ولم تتغير هذه النظرة أبداً. لم يقدمونني لها لم 
فلسفية، وال كضاٍل يسعى للبحث أكن مثل عقل مليء باألسئلة ال

لمدارس والنظريات عن األنوار في الظلمات التي طغت على ا
الخيالية، ولكن كحاج، بعد أن سافر في الكثير من طرق 

الوجود، أخذ يبحث عن أصدقاء يمكن أن يظهروا له أين تم 
                                                           

نشر الكولونيل هنري أولكوت جريدة ديلي جرافيك في نيويورك،  4
ألرواح" الذي حدث عند عائلة "إدي" في التقرير الشهير عن "تمظهر ا

 1875(فيرمونت). نُشرت سلسلة هذه المقاالت في مارس  شيتيندين
تحت عنوان "أشخاص من العالم اآلخر". في شيتندين، التقى العقيد 

.1874أكتوبر  14أولكوت بالسيدة بالفاتسكي للمرة األولى،   
لم تكن السيدة بالفاتسكي وسيطة أرواحية، لكنها كانت تعرف تماماً  5

لطبيعية التي تتدخل في مظاهرها. انها تدين ظواهر األرواحية والقوانين ا
هذا األلفة مع الغيبيات إلى تدريب طويل تحت إشراف الحكماء الشرقيين 

الذين وصفتهم بالمعلمين. من جهة ثانية، فإنه بناًء على أوامر هؤالء 
لتعاليم الروحية في العالم المعلمين، ذهبت إلى نيويورك للبدء في نشر ا

.ا اسم الثيوصوفياالغربي التي ستمنحه  
"لك حتى الموت، وما وراءه. التوقيع: بالفاتسكي". الكتيب  6

.141الثيوصوفي رقم   
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إخفاء خطط العمل. وفاًء للنداء، أجابت بالكشف عن هذه 
ن أي توضيح، فإنها اكتفت بلفت الخطط مرة ثانية. وبدو

األمر كما لو أننا وعادت إلى مهامها. كان  -انتباهي فقط 
انفصلنا في اليوم السابق، مع ترك بعض التفاصيل عن العمل 

الذي تم القيام به لغرض مشترك. في ذلك الوقت كان هناك 
اجتماع بين معلم وتلميذ، بين األخ األكبر واألصغر سناً، 

لكنها كانت غنية  -سعى إلى تحقيق الهدف نفسه وكالهما كان ي
نتمي فقط إلى األسود والحكماء. لذلك، بالقوة والمعرفة التي ت
".شعرت باألمان البداية،مع هذه الصداقة من   

ومنذ ذلك الوقت، قام جودج بزيارتها بشكل متكرر، وبدأ 
الدراسة تحت إشرافها. إلى جانبها، كان يشارك إلى جانب 

موعة من الباحثين اآلخرين، في االجتماعات التي أولكوت ومج
 17) في 6إطالق الجمعية الثيوصوفية( من شأنها أن تؤدي إلى

في نيويورك. وهكذا، في سن الرابعة  1875نوفمبر 
والعشرين، أصبح واحداً من أوائل األعضاء النشطين في 

.جمعية مقدر لها مصير رائع في نهاية هذا القرن  
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اإلختبار تحتى ت األولالسنوا – 2  
 

 

 

 تجربة العزلة
 

سرعان ما تمَّ منحه االمتياز لمساعدة السيدة بالفاتسكي في 
كتابة إيزيس مكشوفة النقاب، وهو بيان حقيقي للحركة 

. وبعد فترة وجيزة، وبسبب 1877الثيوصوفية، نُشر في عام 
، فإن رئيسها  ( (7) قرار نقل المقر العام للجمعية إلى الهند

أولكوت، وتلك التي يشير إليها أصدقاؤها على أنها ه.ب.ب7 
كانوا على استعداد لمغادرة الواليات المتحدة. بعد رحيلهم في 

، وجد جودج نفسه وحيداً مع اللواء 1878ديسمبر  17
.رئيس يقوم بوظيفة دوبليداي، الذي كان  

كانت السنوات التي تلت ذلك بالنسبة له مثل عبور الصحراء 
بالفاتسكي التي جذبت الشخصية القوية للسيدة  في غياب
العديد من الشخصيات لذاك الوقت. بمفردها،  

ال مزيد من  الروحي،ال مزيد من االتصال المباشر مع المدرب  
الزيارات إلى المركز الالماوي (شقة بالفاتسكي في نيويورك): 

بثبات  ،شعر جودج أنه تُِرَك لنفسه وكان عليه أن يواجهلقد 

                                                           
7 H.P. B هيلينا بتروفنا بالفاتسكي. وباللغة األجنبية 
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 -، على جميع األصعدة الكثير من الصعوبات ،ميموتص
.الخارجية والداخلية  

مع مرور الوقت، يتم فك رموز هذه المرحلة من حياته بسهولة 
كفترة اختبار وتجربة: في العزلة، تم وضع التلميذ بشدة في 

االختبار ولكن حماسه للثيوصوفيا وتفانيه في قضية المعلمين 
سوف يسبب اتخاذ قرار بشأن نجاحه. في نهاية فصل سباعي8 

) سيأتي وقت القبول 1875طويل من االختبار (منذ عام 
في غضون ذلك، كان من  المعلمين.واالعتراف بالخادم من قبل 

الضروري الحفاظ على وجود الحركة في الواليات المتحدة 
.والتغلب على جميع الشكوك والصمود مهما يحدث   

ء لمواصلة ام بكل شيعلى القي في هذا الوقت، عزم جودج
العمل، يمكن لجودج، في الساعة المحددة، فتح االجتماعات 

وقراءة فصل من البهاغافاد غيتا، قبل الدخول في جدول 
كل نقطة بالتفصيل، كما لو أنه لم يكن  وفحصاألعمال، 

.الشخص الوحيد الموجود  

ال  -في تلك األيام الحالكة، كان لديه شعار واحد فقط: "نشر 
ه الفكرة: "إن الثيوصوفيا هي صرخة من ت." مع هذتكهنا

الروح". ومع ذلك، هذا النشاط الذي لم يُهمل أبداً، رافقه بحث 
 داخلي مضطرم.

وفي هذا الوقت أيضاً، تم تبادل مراسالت مهمة بين جودج  
وزميله التلميذ، الشاب الهندوسي دامودار ك. مافاالنكار، الذي 

                                                           
 سبع سنوات. 8
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المعلم والتلميذ قات بين ن وجود عالكشف لعقله الحدسي ع
 ذات طبيعة غير متوقعة - حتى أنها ال توصف9.

 

 السفر إلى الهند
 

 تعكس رسالة هذه السنوات، الموجهة إلى أولكوت ودامودار
 مشاعر الحنين إلنسان منفي بعيداً عن وطنه الحقيقي، الهند. 

وأخيراً وصلت اإلشارة التي طال انتظارها. في رسالة إلى 
، اعترف جودج لصديقه 1883يونيو  11مؤرخة في دامودار، 

خر من العالم: "أتلقى رسالتك األخيرة" الموجود في الجانب اآل
ر: "سيكون من وعلى الظهر مكتوب بالقلم الرصاص األحم

الجيد أن تأتي يا سيد ....10". لم يكن باستطاعته انهاء أعماله 
بها في وبعدها قام برحلة طويلة كان يحلم  1884قبل فبراير 

حياته، وتوقف في أوروبا، حيث كان عليه أن ينتظر مدام 
.ل من الهندبالفاتسكي التي كانت ستص  

                                                           
انظر، لهذه المراسالت، أعمال سفين إيك - دامودار ورواد الحركة  9

. في نص طويل بعنوان "يوميات شيال هندوسي" (الكتيب الثيوصوفية
)، استغل جودج جزءاً من مخطوطات دامودار 107الثيوصوفي رقم 

.إلعطاء فكرة حية عن مقاربة التلميذ اليومية وتجاربه الصوفية  
باللغة اإلنجليزية: "......". يشير التوقيع المبدئي، متبوعاً بمثلث  10

لى اسم معلم السيدة بالفاتسكي، التي عادةً ما كانت رسائلها (مثل منقط، إ
) والتي كانت مكتوبة 1885-1880تلك التي تلقاها من السيد سينيت بين 

   .بشكل عام باللون األحمر
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الوقت بناًء على طلب المعلمين، بقي معها لفترة من  
لمساعدتها على إعداد تحديث كتاب إيزيس مكشوفة النقاب. 

وفقط في نهاية يونيو تمكن من مواصلة رحلته نحو الهند 
اً، في شهر أغسطس، إلى مقر الجمعية الرئيسي للوصول أخير

في أديار حيث انفجرت للتٍو فضيحة بسبب حقد الزوجين 
، الذين وتستانت في مدراسكولومب (بمساعدة المبشرين البر

.يتوقون إلى تشويه سمعة الثيوصوفيين وإزاحتهم)  

تمكن جودج أيضاً من تسجيل بعض مكائدهم على الفور. في 
مته، الممتدة حتى شهر أكتوبر، بعدم وجود المظهر تميزت إقا

أي شيء يظهر من تجاربه حدث مهم. على األقل، لم يترك 
مع الشخصية، ولكن من الواضح أن هذا االجتماع الجديد 

السيدة بالفتسكي وهذه الرحلة إلى الهند كانت بمثابة نقطة 
.تحول حاسمة للغاية في حياته المهنية  
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رسة بالكامل للثيوصوفياامة مكحياة ع - 3  
 

 

أميركافي  الثيوصوفية يقظة الحركة  
 

أن آفاقه المالية قد  عند عودته إلى نيويورك، وجد جودج
تحسنت بشكل كبير. دخل المكتب الذي ينتمي إليه شقيق 

أولكوت. تم عرض الفرصة اآلن لتخصيص المزيد من الوقت 
وضع مقلق  للجمعية الثيوصوفية. وكانت هذه األخيرة في

بسبب إطالة الفضيحة التي لفتت انتباه الجمهور إليها. بالعكس 
لالستفادة من كل هذه  من ذلك، كانت فرصة لتقني ماهر

للرد علناً على طلبات  الساحة،الضوضاء، للدخول إلى 
المعلومات، لجعل صوته يُسمع من قبل الصحافة، التي كانت 

ية في ضوءها الحقيقيتنتهز هذه األسئلة، وتقديم أعمال الجمع  
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أخيراً، من خالل أسلوبه وعنايته، حاز جودج على احترام 
الً صادقاً ولكن مقنعاً وال يكل: بدأت أولئك الذين رأوا فيه عام

الصحافة في قبول مقاالته حول الثيوصوفيا، ثم مقاالت 
 اآلخرين.

وبدالً من االنغماس في تعليقاتها المهينة الدائمة على كل ما  
لجمعية، انتهى بها األمر إلى إدراج األخبار الثيوصوفية يهم ا

اد النفوذ انية في اليوميات. في وقت الحق، قكأي حقيقة ث
الشخصي لجودج، إدارة جريدة صن في نيويورك لنشر (في 

) تراجعاً كامالً عن المالحظات التشهيرية 1892سبتمبر  26
قام عن السيدة بالفاتسكي والجمعية الثيوصوفية، والتي 
 األستاذ البروفسور"كووي" بنشرها في هذه المجلة.

ال ينسى أعمده لمقال  -صن  -في الوقت نفسه، فتحت جريدة  
  من جودج الستعادة الحقيقة11.

من خالل السيطرة على الجمعية بعد عودتها إلى الواليات 
أنها بحاجة إلى تغيير جذري  المتحدة، سرعان ما أدرك جودج

ت تريد الخروج من ركودها. لذلك كتب إلى في إدارتها إذا كان
و بالفاتسكي من خالل اقتراح تشكيل القسم األمريكي. أولكوت   

. تم انتخاب جودج أميناً عاماً 1886وقد تم ذلك في يونيو 
دائماً. في ظل دافعه القوي، سرعان ما ازدهرت الجمعية بشكل 

حيث وسعت شبكة فروعها المحلية إلى جميع أنحاء  ملحوظ،
تمون بدعم البالد. قريباً سيكون هناك متعاونون مخلصون، يه

جهود جودج، والذين يستحقون كل الثناء. كما يقول تعليق 

                                                           
11  The Esoteric She. 
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أولكوت، "... كان دماغه خصباً في األفكار العملية الجيدة 
بالنمو وبفضل مبادراته على وجه الحصر تقريباً أننا مدينون 

يات المتحدة. السريع والواسع النطاق لحركتنا في الوال
اً سوى تنفيذ خططه ". األمر لم يفعلوا شيئ -زمالئه  -اآلخرون 

األكثر قيمة هو تقدير السيد جودج بأنه "الشخص الذي بعث 
".الثيوصوفيا في أمريكا  

 

 

 نشاط أدبي ال ينضب
 

حدثاً بالغ  1886في أبريل عام  -الدرب  -كان نشر مجلة 
ة فعالة لنشر الثيوصوفيا األهمية للحركة، التي أصبحت اآلن أدا

في الواليات المتحدة (وكذلك في البلدان األخرى الناطقة باللغة 
نجليزية). نظراً لعدم وجود أي شخص مؤهل في ذلك الوقت اإل

ج أن يكتب غالبية النصوص لتقديم مقاالت قيمة، كان على جود
المهمة تحت أسماء مستعارة مختلفة، من بينها ويليام بريون، 

ورودريغيز أونيانو ، صوفي  إرين،أوربان، وحجي  أوزيبيو
 أمريكي.12

يمكن التعرف بسهولة على أسلوبه البسيط والمباشر في جميع 
هذه الكتابات، التي تكشف عن مؤلف رئيسي للمواضيع التي 

                                                           
بنفس الطريقة، تم توقيع المساهمات في - الدرب - مستلم "الرسائل  12

ب األول) بشكل مختلف من قبل جاسبر نيماند، التي ساعدتني" (الكتا
.أوجست والدنسي ج. يوليوس،  
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يتناولها، مع الحرص على تنوير القارئ وتحفيز تفكيره، دون 
.إغفال البعد األخالقي والروحي  

أمام مساهمات مؤلفين من بلدان  كانت متاحة مجلة الدرب،
لم  جانبه،مقاالت المهمة للسيدة بالفاتسكي. من ثانية، بعض ال
الكتابة لمجلة الثيوصوفي (التي تأسست في  عنيتوانى جودج 
) ولوسيفر (تم إطالقها في لندن من قبل 1879الهند في عام 

.)1887بالفاتسكي في عام   

ار مجلة خاصة لفتح حو 1889ام بعد الدرب، أنشأ جودج في ع
إجابات ألسئلتهم: المنتدى نشط مع القراء الباحثين عن 

الثيوصوفي. تظهر هذه اإلجابات كنماذج للتعبير الموجز، بناًء 
على نضج كبير للعقل وإتقان عميق لتعليم الثيوصوفيا. في عام 

كتاب  نشر جودج ،«، تحت اسم مستعار "أوكولتوس 1890
لعقائد الثيوصوفية لخصاً بسمات كبيرة، اأصداء الشرق، م

.لقراء منشور أمريكي (كيت فيلدز واشنطن)  

، تم نشر أول طبعة لكتاب "الرسائل التي 1891في عام 
 ساعدتنًي وهي قد نُشرت أصالً في الدرب.

) ، كتاب 1893كتاب "محيط الثيوصوفيا" (في عام  ثم كان 
ول مرة كمقاالت ب الثيوصوفي، نُشر ألكالسيكي عظيم في األد

لة األرض العالية (إنديانا). يسمح هذا الكتاب، الذي تم في مج
كتابته في وقت قصير جداً، بالتآلف مع الثيوصوفيا والتهيئة 
للدراسة الجادة للعقيدة السرية (العمل الركيزة المنشور عام 

.من قبل بالفاتسكي) 1888  
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تم تجاهل عندما كان ال يزال ي في نهاية القرن التاسع عشر،
إلى حد كبير في أمريكا، كان من المهم ليس فقط  فلسفة الهند

شيء كان الدعاية العظيمة مثل سوامي  -جعلها معروفة 
ولكن أيضاً لمساعدة الجمهور على فك  -فيفيكاناندا يقومون به 

 شفرة الباطنية في ضوء الثيوصوفيا

له  هاماً لرائد: لقد كانفي هذا الصدد، كان إسهام جودج إس 
) وسلسلة من 1890لبهاغافاد غيتا (الفضل في إصدار ا

وتعليقاً على الفصول السبعة  الدرب)المقاالت (نُشرت في 
األولى للغيتا. هذه النصوص (أكملها روبرت كروسبي) تم 

جمعها فيما بعد ككتاب (مالحظات على البهاجافاد غيتا). يقدم 
يوغا لباتنجالي عليق عليها ألمثال الجودج أيضاً ترجمة تم الت

). لقد تصور فكرة "القسم الشرقي" بهدف نشر عدد 1889(
كبير من النصوص من السنسكريتية وغيرها من الكتب 

المقدسة. لهذه األوراق الشرقية قسم، حصل على مساهمة من 
المتخصصين مثل األستاذ مانيالل دفيدي وتشارلز جونستون 

.بلوفاتسكي) (زوج ابنة أخت السيدة  

سنوات من النضج، صرف جودج طاقة ال هذه ال خالل كل
تنضب في نشر أفكار ثيوصوفية في الكتابة، من خالل القيام 

وحده بعمل يقارب عمل العديد من الناس، مكرساً كل لحظة من 
الفراغ لخدمة الحركة، ولم يهمل أي تفاصيل، وأجاب شخصياً 

 ً  على معرفة جميع على عدد كبير من المراسلين، وحريصا
ودعمها في عملها وفي تقدم أولئك  طة الفروع األمريكية،أنش

الذين اعتبرهم مثل "أطفاله" تقريباً. حتى خالل جولة محاضرة 
عبر الواليات المتحدة، قضى معظم الرحلة بالقطار (استغرق 

أيام لربط نيويورك بساحل كاليفورنيا) إلعداد  5األمر 
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ت التي هي في الت واستكمال المراسالالمحادثات وكتابة المقا
.نتظاروضع اال  

في تلك السنوات التي كانت فيها وسائل االتصال الحديثة غير 
موجودة، كانت المعلومات المكتوبة ذات أهمية قصوى. وإنه 

من سعادة وحظ بشر اليوم بأن كل هذه المراسالت بين جودج 
والمتعاونين معه لم تتم عبر الهاتف: تظل رسائله، بأعداد 

الروحي، جاذباً دة على هذا الرجل االستثنائي كبيرة، للشها
أصحاب النوايا الحسنة إلى العمل، دون أن يطلب أي شيء 
لنفسه، متطلباً نحو بالقضية الثيوصوفية الحد األقصى من 
الجهود من قبل فريقه، ويعطي دائماً مثاالً لتجاوز الحدود 

.والعقبات اإلنسانية  
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فاتسكيالثقة الممنوحة من بال - 4  
 

 

الباطنيإنشاء القسم   
 

، تم تعيين جودج من قبل الكولونيل أولكوت 1888في عام 
أكتوبر)  9ي نفس العام (نائب رئيس الجمعية الثيوصوفية. ف

أعلنت بالفاتسكي عن إنشاء قسم إيزوتيري مقصور على فئة 
معينة ضمن هذه الجمعية وتحت إشرافها الحصري. كان 

مال، أن تجمع وات الماضية المخيبة لآلعليها، بعد تجارب السن
حولها نخبة من األعضاء الذين يتوقون إلى "جعل الثيوصوفيا 

وبذل كل جهد ممكن للدفاع عنها ونشر  "،قوة حية في حياتهم
عقائدها، ويوحدون قصارى جهدهم حتى ال تفشل مسيرة 

الحركة الثيوصوفية، بل تتطور بقوة لتبقى على قيد الحياة في 
.لعشرينالقرن ا  

ملتزمين بأداء يمين رسمي، فإن أعضاء هذا القسم،  .
بمساعدة من التعليمات الباطنية التي تم تلقيها بموجب ختم 

السرية، تتاح لهم الفرصة للتحضير، بجهودهم الخاصة، 
للوصول تدريجياً إلى مستوى شيال13، تحت كنف بالفاتسكي، 

.الوكيل المباشر لمعلمي الجمعية الثيوصوفية  

                                                           
شيال: كلمة من أصل هندوسي، تُستخدم عادة في األوساط  13

.الثيوصوفية لوصف تلميذ للمعلمين  
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ح للمجموع العام الدولي للثيوصوفيين طريقاً كان القسم فتا هذ
مثل جاسبر  -محصوراً لغاية هذا الوقت، ألفراد معزولين 

نييماند14 في الواليات المتحدة - لكن الفكرة كان قد اقترحها 
جودج، وهو شاهد يدرك االحتياجات العميقة للعديد من أبناء 

.لحركةيقدموها ل بلده واإلمكانية الفعالة التي يمكن أن  

 

 مكان جودج بجانب بالفاتسكي
 

فيما يتعلق بالتنظيم العملي لهذا القسم، كما هو الحال بالنسبة 
لصياغة قواعد تخص األعضاء (التي حفزت رحلة جودج إلى 

قد حصلت  )، كانت السيدة بالفاتسكي1888لندن في نهاية عام 
.على مساعدة من زميلها، التي وضعت فيه كل ثقتها  

جعلته وكيلها الوحيد في قسم الباطنية في أمريكا. في وقد 
 وثيقة تحمل ختمها، تقول:

"بصفتي رئيسة القسم الباطني في الجمعية الثيوصوفية، أعلن  
بموجب هذا أن وليام كوان جودج من نيويورك، بسبب صفته 

شرة سنة والثقة الكاملة الموضوعة فيه، هو كشيال منذ ثالث ع
في أمريكا، والذي يمثل القناة الباطني ذا القسم ممثلي الوحيد له

ً  الوحيدة التي سيتم من خاللها إرسال واستقبال جميع  دائما
ً  المراسالت بين أعضاء هذا القسم وبيني أنا ، وأنه من شخصيا

                                                           
 اسم مستعار لجودج. 14
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مل والثقة الضروري، في هذا الصدد، أن نمنحه اإليمان الكا
".واالئتمان  

عشر من شهر ديسمبر  في لندن، في هذا اليوم الرابع تحرر
.وفي السنة الرابعة عشرة للجمعية الثيوصوفية، 1888عام   

 التوقيع: هيلينا بتروفنا بالفاتسكي.

يمكننا أن نرى هنا النوعية االستثنائية للعالقات التي توحد 
بالفاتسكي ورفيقها في عمل المعلمين15. هذه المسؤولية 

انت ملزمة بخلق الجديدة التي قبلها جودج في القسم الباطني ك
حسودين أو  وصعوبات لبعض الثيوصوفيين، -عمل إضافي له 

عدائيين أو طموحين. يوفر هذا فرصة للسيدة بالفاتسكي 
للتعبير بقوة عن موقفها عن طريق رسالة إلى جودج التي 

:هادعته إلى إطالع األطراف المعنية علي  

:1889 أكتوبر، 23 لندن،"  

االستفزاز أو  -من الظروف  كل من يتخيل أنه تحت أي ظرف 
 -القيل والقال أو الذم والقدح أو أي سلوك آخر اخترعه العدو 

ضد وليام  المنام،بأن بالفاتسكي ستذهب يوماً ما، حتى في 

                                                           
انظر مرة ثانية في الرسالة األخيرة من كتاب"الرسائل الخمس إلى  15

التقدير العميق لعمل جودج والشخص الذي  الثيوصوفيين األمريكيين"
تناديه به السيدة بالفاتسكي (قبل أقل من شهر من وفاتها) بعبارة 

"."صديقي األقدم والمتعاون  
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حتى لو كان (أو هي) يعتقد  -كوان جودج، ال يعرف بالفاتسكي 
  أنه يعرفها16.

ز لفترة ذا أنزعج جودج من أي استفزاالفكرة عبثية وسخيفة. إ
فهو ليس إال  الساعة،على مدار أطول من خمس دقائق 

 "فالبدودل17". 

دزينة وكل الحضنة الباطنية  77ودزينة  7بالفاتسكي ستعطي 
في الواليات المتحدة من أجل جودج واحد والذي هو جزء من 

من له آذنان فليسمع، أما بالنسبة للصم  دهور:نفسها لعدة 
أو  - اجذان وعيون من زجفليحوزوا على آ والمكفوفين،

."يختفون  

يعتمد قسم الباطنية وحياته في الواليات المتحدة على بقاء "
جودج وكيالً له وما هي عليه اآلن. في يوم استقالة جودج فإن 

".بالنسبة لألمريكيين -اضماراً  -ستموت  بالفاتسكي  

آنتاكارانا [= العضو الحي بمثابة وليام كوان جودج هو "
للتواصل الواعي] بين اثنان ماناس18، الفكر األمريكي والفكر 

 ".الهيمااليا ءفيما وراأو باألحرى المعرفة الباطنية  -الهندي 
 التوقيع: هيلينا بتروفنا بالفاتسكي.

                                                           
إشارة إلى الفرق األساسي بين الشخصية التاريخية - بالفاتسكي-  16

التلميذ العظيم، على  -المعروفة من العالم الخارجي، والكائن الحقيقي 
و أنه في  -الذي كان يعمل داخل هذه الشخصية  -ل دائم مع المعلميناتصا

.حيوياتها المألوفة يشار إليها باسم "هيلينا بتروفنا بالفاتسكي  
تعبير مألوف من السيدة بالفاتسكي : شخصية غير متسقة وال قيمة  17

.لها  
 المبدأ العقلي المفكر باإلنسان. 18
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مالحظة: سيكون من الجيد لجودج إظهار هذا األمر لجميع من  
بالفاتسكي التوقيع:يهمه األمر، ويدخلها في رأسهم.  

"  في كل من الجمعية الثيوصوفية وقعاً بارزاً يحتل جودج م
وقسم الباطنية الخاص بها، وكان يواجه هجمات متجددة وجاء 

وهو عالم أيضاً هجوم البروفيسور إي. كويس، المذكور أعاله، 
بارز تلتهمه طموحات السلطة في الجمعية الثيوصوفية وقد 

 ُطرد أخيراً منها. 

ل شجب "احتيال" قرر االنتقام عن طريق الصحافة من خال
بعد فترة من الوقت، فإن القضية قد انقلبت السيدة بالفاتسكي. 

.عليه، كما رأينا  

 

 

 بالفاتسكي تدافع عن جودج
 

لسوء الحظ، هذه الهجمات على الثيوصوفي األمريكي الكبير 
ستتضخم إلى درجة إثارة أزمة خطيرة في العالم الثيوصوفي 

لجمعية الثيوصوفية التي انفصال القسم األمريكي عن ا وتسبب
توجب على  األخيرة،ها أولكوت. بالفعل، في سنواتها يرئس

.بالفاتسكي أن تدافع عن جودج عدة مرات  

ريتشارد هارت السيد جه الخصوص ضد طامح آخر، على و 
الرئيس المؤقت لمجلة الثيوصوفي في أديار، الذي استغل 

اقضة، حتى منصبه لنشر آرائه العدائية. رداً على رسالة متن
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قد حددت قائلة أنها محقرة، عن جودج، فإن هـ. ب. بالفاتسكي 
 للسيد ريتشارد:

التي ال أساس لها و -اتهاماتك الشريرة هي غير ثيوصوفية "
وهي تقع مرة  -من الصحة بقدر ما هي أيضاً غير ثيوصوفية 

ثانية على خطأ تام فيما يتعلق بقسم الباطنية: جودج لم يحلف 
كما في حالة  ألنه،يوقع أبداً على أي شيء، اليمين ولم 

أولكوت، ثقتي به تكفي لالفتخار به دون أي التزام بقسم 
 الشرف.

الرسائل الكثيرة التي أتلقاها من الثيوصوفيين الجيدين نظير  
باك، السيدة فير بالنك [= جاسبر نييماند] ال تبرز "اشمئزازهم 

عن آرائكم الفظة  تجاه " جودج. لكنهم بالتأكيد يتكلمون معي
المنشورة في مجلة الثيوصوفي، وشالالت من الرسائل التي 

فسيكون  أديار،مريكي عن تغمرهم بها. إذا انفصل القسم األ
 ذلك بسبب عملك19".

البعض اآلخر غير ريتشارد هارت يتناوبون لجعل هذا االنقسام 
من  -ال مفر منه. لكن هذه المرة، كان العداء سيأتي من األعلى 

ولئك الذين، مع جودج، كان يجب أن يحافظوا على االتحاد أ
فاتسكي المقدس في الجمعية الثيوصوفية بعد وفاة السيدة بال

.1891مايو  8الذي وقع في لندن يوم الجمعة،   

 

 

                                                           
 رسالة 12 سبتمبر 1889. 19
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معركة السنوات األخيرة - 5  
 

 

 فترة راحة قصيرة قبل العاصفة
 

اً) األثر ؤقت(م كان الختفاء المحيية العظيمة للحركة الثيوصوفية
المفيد المتمثل في تقوية أواصر التضامن والصداقة بين 

أعضاء الجمعية، دون أن يؤدي للقضاء على بذور الخالف بين 
البشر. بالفعل، كان لدى أولكوت سبب يدعو إلى الغضب من 

 1891نفوذ جودج المتنامي. خالل رحلة إلى لندن في يوليو 
لمعلمين من أجله. ن ال مكان قد أعطى جودج له بعض الرسائ

لكن الشكوك حول أصالتها كانت ستوقظ هذا الرفيق األكبر منه 
المشبع بشخصيته. ومنذ ذلك الحين، كما ذكر الحقاً، فقد 

.احترامه لجودج  

في الواقع، شعر أولكوت لبعض الوقت بالتهديد في صالحياته 
، كان قلقاً من 1888كرئيس للجمعية الثيوصوفية. في عام 

قسم مقصور على فئة معينة من شأنه أن يقع  كيللتشخطة 
خارج نطاق اختصاصه، وكان قد عارضها في البداية لكنه كان 

قد وافق أخيراً عند معرفته أن هذا التشكيل قد تم طلبه من 
بالفاتسكي من قبل المعلمين أنفسهم. في وقت الحق، مكانة 

 ارةإد في موت ه.ب.ب.جودج وآني بيزانت (الذين شاركوا بعد 
االتجاه الخارجي لهذا القسم) قد منحهم هالة ال يمكن إنكارها 
من السلطة الروحية. خيبة أمل ألولكوت؟ في مذكراته أشار 

إلى أن "فعلوا كل ما كان ممكناً أن يتم القيام به لتقليص 
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أو لجعلي دمية". لذلك أخذت زمام  -موقفي إلى الصفر 
.المبادرة باالستقالة  

الوقائع أن يتم التنويه عنها، كما يشير  تحقتس في هذا الصدد،
 إليها جودج في رسائله.

بعد أقل من عام من وفاة السيدة بالفاتسكي  - 1892في يناير  
ً◌ أولكوت، الذي شعر بالقلق من الشائعات ضده، قائالً  بينما أن

إنه كان مريضاً ومتعب، استقال من رئاسة الجمعية لصالح 
سيتم تعيينه في هذا  لى أنهالكل إجودج، الذي أشار له 

 المنصب إذا كان قد أصبح شاغراً.

عالوة على ذلك، كانت غالبية األعضاء مواتية له في ذلك  
الوقت. آني بيزانت، التي كانت في ذلك الوقت على رأس محفل 

مايو  19بالفاتسكي، التي تأسست في لندن من قبل بالفاتسكي (
جه إلى ميم موفي تع أعربت بوضوح عن مصلحتها )،1887

.1892مارس  11أعضاء هذا المحفل في   

وليام كوان جودج هو الشخص األنسب لتوجيه الجمعية، وأنه "
في كل اإلنصاف ال يمكننا إغفال اعتباراتنا. إنه ليس فقط نائب 

الرئيس وواحد من المؤسسين: لقد كان صديقاً وزميالً بال 
ن لما كااته. ووحتى وف 1875جدال لبالفاتسكي، منذ عام 

مولوداً، ابناً لبلد القديم، فقد حصل على ثقة القسم األمريكي 
".من خالل عمله المخلص، وسيحظى بال شك بالدعم باإلجماع  

، في شيكاغو 1892أبريل  25تم منح هذا الدعم فعلياً له في 
في مؤتمر الفروع السنوي للقسم. في يوليو من نفس العام 

ً لى انتجماع عصوت القسم األوروبي باإل   .خاب جودج رئيسا
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من جانبه، حث جودج أولكوت على التراجع عن قراره. وشرح 
لزمالئه األميركيين األسباب التي ألهمته هذا النهج، على وجه 

الخصوص: بسبب االعتراف بخدمات أولكوت السابقة، 
 ىإل ....والحاجة إلى الحفاظ على صورة الجمعية الثيوصوفية

 آخره20.

يه، ووضع شروطاً معينة ، غير أولكوت رألكن بمرور الوقت
على انتخاب جودج، وطلب منه التخلي عن منصبه كأمين عام 

 للقسم األمريكي قبل كل شيء.

آب (أغسطس)، بعد أن  30أخيراً، أرسل برقية إلى جودج في  
استعاد صحته وألغى استقالته كما أكد أنه سمع يوماً ما صوت 

نهاية إلى الذي دفعه في الاألمر  -قراره  معلمه يوبخه على
.تغيير رأيه  

بحدث ذي أهمية تاريخية كبيرة، مما يدل على  1893تميز عام 
تأثير الحركة الثيوصوفية في الواليات المتحدة: دعوة إلى 

الجمعية الثيوصوفية للمشاركة في برلمان األديان في 
 شيكاغو. 

يزانت ومندوبون كان هذا الحدث، الذي حضرته أيضاً آني ب
م مختلفة من والية جنوب تكساس، نجاحاً ال مختلفون من أقسا

جدال فيه بالنسبة للثيوصوفيا. في ذاك الوقت، كانت شعبية 
جودج في ذروتها. ومع ذلك كانت الغيوم المتجمعة بالفعل تنذر 

.بهبوب العاصفة  

                                                           
 انظر كتاب "الرسائل التي ساعدتني" المجلد. الثاني، الرسالة 20.. 20
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 محاكمة ضد جودج
 

 

حيوي  ، وصلت آني بيزانت ، وهي ذات ذكاء1889في عام 
ومتحدثة موهوبة، إلى الجمعية الثيوصوفية واكتسبت سمعة 
جيدة بالقرب من بالفاتسكي. وأصبحت بطريقة ما امرأة الثقة 

في لندن. بعد ذلك بعامين، وبعد أن وافت المنية عالمة الغيبيات 
ر المسؤولية العظيمة، وصلت بيزانت بالفعل إلى منصب كبي

م كوان جودج، البكر، الذي داخل قسم الباطنية إلى جانب وليا
اعترفت له بعد ذلك بسلطاته. ومنذ ذلك الحين، اعتمد النجاح 

الالحق للمشروع الثيوصوفي في العالم على االنسجام التام 
الذي سيسود بين هذين الزعيمين، وهو ما يمثل أكثر ماهو 

.ية مع محفل المعلمينقداسة في الحركة: الصلة الح  

بيزانت تحت المراقبة لمدة أربع ، كانت آني 1893في عام 
سنوات فقط. كانت تتعرض كثيراً اللتماس وإغراءات السلطة 

في  -بسبب موقعها االستثنائي، ووجود تجارب كبيرة الحجم 
.ما زالت تنتظرها -بعض األحيان غدراً للغاية   

 1893اليقظة. كان عام المسؤولية الكبرى تتطلب المزيد من 
ي سقطت فيه آني بيزانت تحت التأثير لسوء الحظ هو العام الذ

المغناطيسي للبروفيسور. ج. ن. شاكرافارتي، براهمان من هللا 
 أباد، الذي حضر مع أعضاء الجمعية إلى برلمان األديان.

 لندن فيعند عودتها من شيكاغو، توقفت آني بيزانت في  
حيث وجدت في نهاية  -للعودة إلى الهند  1893أكتوبر 

. صعود هذا 1894فارتي، في أوائل عام المطاف تشاكرا
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الرجل، الموهوب بقوى نفسية21، كانت قاتلة بالنسبة آلني 
ولرابط الثقة الذي يوحدها مع جودج، الذي كان  -بيزانت 

امها ينبغي أن يبقى لها األخ األكبر والرفيق الوحيد للطريق أم
 في درب التلميذ.

يكن القواعد كان يجب على األخوية األكثر بدائية (إن لم  
الداخلية لقسم الباطني) أن تمنع األصغر سناً من استجواب هذا 
األخ األكبر علناً دون استشارة أولية صريحة معه، ودون تفكير 

.جاد للغاية في النتائج الحتمية المترتبة لهذا العدوان  

دام الثقة المثبتة، إلى االتصال مع أعضاء معادين ولكن، من انع
الفراق قد أصبح وشيك. الفضيحة التي بشدة لجودج، فإن 

تحققت الكتساح ذراع بالفاتسكي من العالم الثيوصوفي ستكون 
قصيرة، ولكن الجمعية الثيوصوفية سوف تخرج ضعيفة 

.للغاية  

يبدو أن مناسبة هذه االضطرابات قد سببها شخص ساخط 
عى والتر أولد (تم طرده مؤخراً من قسم الباطنية) الذي جاء يد

نفسه ليبرئ  وأنتج،، 1893ار في نهاية ديسمبر عام إلى أدي
أدلة" مادية تبين أن جودج قد استخدم بطريقة احتيالية اسم "

المعلمين لتعزيز األهداف الشخصية. من وكتابة رسائل  

بناًء على طلب صريح من آني بيزانت، التي كانت تقيم في  
الذي ذلك الوقت مع تشاكرافارتي في هللا أباد، قرر أولكوت، 

.ُحِذَر بالفعل من زميله األمريكي، اتخاذ إجراء  

                                                           
كانت تعتقد، بفضله، أن تتواصل مع معلمها، الذي جعلها تسمع  21

.صوته. بعلمه بهذا الموقف، جودج لم يتمكن من التدخل مباشرة  
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، وضع جودج بمواجهة الجدار، وأعطاه 1894فبراير  7في  
 االختيار بين أمرين:

وفي هذه الحالة سيكون  - ) االستقالة من أي نشاط رسمي1( 
.عامكافياً لتوضيح   

) أو المثول أمام لجنة مخصصة، تعقد وفقاً للنظام األساسي 2( 
.تور الجمعية الثيوصوفيةلدس  

ولكن هذه المرة سيتم اإلعالن عن محضر  -للحكم على القضية 
.المحاكمة بالتفصيل. غير مضطرب، اختار جودج البديل الثاني  

بناء على طلب أولكوت، أصدرت آني بيزانت ست تهم. 
عالمه من خالل االدعاء بأنه تلقى  باختصار هي، خدع جودج
إلى  1875من المعلمين من عام تعليمات ورسائل مستمرة 

الوقت الحالي، وكان قد أرسل إلى مختلف األفراد، االتصاالت 
والرسائل واألوامر، كما لو أنها جاءت من المعلمين، مع 

.كتاباتهم الخاصة  

 

 مرافعة جودج
 

أحرج جودج بشدة من  أمام "المحكمة" الثيوصوفية في لندن،
ة ليس لها اختصاص يتهمه باإلشارة إلى أن اللجنة المجتمع

للحكم على القضية الحالية. لم يكن نائب الرئيس (جودج) مذنباً 
بسوء التصرف الرسمي وكان الحكم على أرض الواقع حيث 

.مخالفة بعض مواقف مبادئ الجمعية الثيوصوفيةذلك سيسبب   
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سدود. كان يجب الموافقة على نصيحة لقد كان هذا الطريق الم 
:دلى أولكوت ببيان تاريخي أكد عليهجودج ونبذ االتهامات. أ  

يقول السيد جودج في دفاعه إنه غير مذنب في األفعال التي "
وجهت إليه بها التهم، وأن المهاتما موجودين، وهم على صلة 
بجمعيتنا وفي عالقة شخصية معه، ودعماً لتأكيداته، فقد أعلن 

نفسه على استعداد لالستشهاد بالكثير من الشهود والوثائق 
دليل. نرى على الفور أين سيقودنا ذلك: بمجرد إدخال هذه ك

األسئلة، سننتهك أهم روح ميثاقنا الفيدرالي، حياده في مسائل 
اإليمان. وبالتالي، ال أحد أفضل مني ألنني أعرف حقيقة وجود 

لكنني سأستقيل من دون تردد إذا كان علينا تعديل  المهاتما،
: كل عضو من أعضائنا الدستور لجعل عقيدة لهذا االعتقاد

أيضاً هو حر في رفض وجودهم وإنكارهم مثلما أنني أقبل 
بوجودهم وأؤكد على ذلك. وبالتالي، أعلن كرأي أنه ال ينبغي 

األحوال  متابعة هذا التحقيق بشكل أكبر: ال يمكننا بأي حال من
".انتهاك قوانيننا  

نبها تمَّ حفظ ماء الوجه، في اللحظات األخيرة. من جا وهكذا،
أدركت آني بيزانت أن كراهية معينة ضد جودج كانت مصدر 

 إلهام لعمل المتهمين األوائل.

في  1894يوليو  12( بتاريخ لكن البيان الذي أدلت به 
بيض التهم عن الكونغرس األوروبي للجمعية الثيوصوفية) لم ي

.جودج وال الشكوك حول خيانة األمانة  

لغيبيات ذو معرفة كبيرة أعتبر أن السيد جودج كعالم في ا"
وإخالص عميق وبدون كلل لخدمة الجمعية الثيوصوفية 
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وأعتقد أنه كثيراً ما تلقى رسائل من المعلمين ومن الشيال 
ويساعدونه في عمله.  ليوجهوهالتابعين لهم   

أنه تلقى في بعض األحيان رسائل من اآلخرين، بطريقة أعتقد 
ليس في شكل كتابة  أو بثانية سأذكرها في وقت معين، ولكن

خطها المعلم نفسه، أو عن طريق هطول الرسائل22 بطريقة 
يتبعها المعلم، وفي هذه الظروف، اعتقد السيد جودج أنه 
يسمح لنفسه بتسجيل ذلك في نفس نموذج الكتابة الذي 

دته بالفاتسكي بالنسبة للرسائل الواردة من المعلم، حيث اعتم
للشخص المتلقي  ثم إعطائهايتم استالم الرسالة نفسياً، ومن 

عن طريق السماح له أن يعتقد خطأً أنه كان هطوالً مباشراً، أو 
".كتابة من المعلم نفسه  

أما جودج، فقد رفض أي اتهام بالتزوير. أعلن أنه وكيل 
ى بالفعل رسائل منهم، دون أن يحاول على للمهاتما، وتلق

 اإلطالق إثارة هذا االعتقاد في اآلخرين.

اقع، لم يكن الشيء المهم في المحتوى التعليمي الذي في الو 
في التقنيات المستخدمة من قبل  بالحريجلبته الرسالة، بل 

 المهاتما، لنقل اتصاالتهم؟

عرضها على  التي لم يكن جودج مضطراً إلى -هذه التقنيات  
تنتمي إلى الغيبيات وليس  -اللجنة المفترض أن "تحكم عليه" 

د تم وصفهم، على األقل في مخطط تفصيلي للنقاش العلمي. لق

                                                           
كانت الرسائل من المعلمين تسقط من سقف غرفة الشخص المعني  22

 بطريقة غريبة.
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من قبل المهاتما أنفسهم في مراسالتهم23 السرية مع السيد 
 سينيت.

باستثناء إرسال رسالة  -النقطة األساسية: في معظم الحاالت 
لم تُكتب هذه الرسائل بيد المهاتما  -مهمة للغاية وسرية للغاية 

تلميذ، وغالباً ما بل نقلت نقالً، بواسطة نوع من التخاطر، إلى 
على ورقة  تجسيد الرسالةوبعدها يعمل على  جداً،يكون بعيداً 

ليس من خالل االعتماد  -اعتمدها المعلم باستخدام الكتابة التي 
ليس كتقليد لهذه الكتابة، بل  الكتابة،على خط المعلم في هذه 

من خالل تنفيذ ما يمكن أن نسميه اليوم برنامج (نجمي) محدد 
إرادته على إعادة إنتاج هذه الكتابة دون أن تخط يد وقادر ب

 التلميذ الحروف.

 وغني عن القول إن هذا النوع من "النسخ األصلي" الغيبي24 
كان يتم تحت السيطرة الدائمة للمعلم، الذي لم يكن يسمح 

.للشيال بأي تالعب  

، عندما تم 1923لم يتم الكشف عن هذه التفاصيل حتى عام 
ئل المهاتما" الشهير إلى السيد سينيت.نشر كتاب " رسا  

على نطاق واسع في أيام  فةمعرو كانت هذه الرسائللو  
جودج، كان يمكن لزعماء الحركة أن يتجنبوا العبث العديم 

.الجدوى الذي من شأنه كسر وحدة الجمعية الثيوصوفية  

 

                                                           
 انظر كتاب (رسائل المهاتما) للسيد سينيت. 23

 يشبه عمل الفاكس بأيامنا هذه. 24
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 االنفصال الذي ال مفر منه
 

كر العديد من ال يوجد دخان بدون نار" يجب أن يكون قد ف"
غير الراضين عن إجهاض اإلجراءات ضد جودج  األعضاء

بدعوى قضائية حسب  -الذين كانوا يسألون عن الحقائق 
 القواعد.

كان على جودج، الخليفة المعين لرئاسة الجمعية الثيوصوفية  
أن يكون لديه سجل نظيف، أو أن ينسحب. بمجرد أن تتم 

قد تمركز: فقد انقلب تسوية ذلك، فإن انعدام الثقة يكون 
ألصدقاء القدامى ضد جودج، حتى بين أولئك الذين وقفوا ا

 بجانبه.

، أرسل 1894سبتمبر  21في النهاية، ازداد األمر سوءاً: في 
والتر أولد، محرض اإلدانة، استقالته، معلناً أنه يرفض قرارات 
اللجنة. واألسوأ من ذلك، لقد كان هو األصل في نشر، بجريدة 

وثائق "محاكمة جودج" التي  تر السلسلة الكاملة منوستمنس
.أوكلها إليه أولكوت  

أصبحت الصحافة محكمة عامة حيث اتخذت القضية أبعاداً  
مثيرة للقلق. رد جودج على الهجمات في صحيفتي لندن 
(ويستمنستر جازيت) ونيويورك (صن)25، لكن األضرار 

معية أصبحت اآلن غير قابلة لإلصالح: أصبح تقسيم الج

                                                           
انظر رد جودج على محرر جريدة صن"، تحديث المقال المنشور في  25

من هذا العدد، مع الرسالة المرسلة قبل وقت  1894ديسمبر.  3عدد 
قصير من جريدة وستمنستر، إلنصاف المؤيدين الذين انتشروا تحت 

  ً".نقاب كثيراعنوان "إيزيس مكشوفة ال
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، في قسم 1895أبريل  28الثيوصوفية أمراً واقعياً عندما، في 
عدد قليل من الفروع) قامت  (باستثناءالواليات المتحدة 

باالنفصال26، تم تقليدها بعد ذلك بقليل من قبل جزء كبير من 
 الجديدةن انضموا إلى الجمعية أعضاء أوروبا وأستراليا، الذي

.ودجتجمعوا بشكل وثيق حول ج والذين  

في وقت الحق، ألقى بعض الثيوصوفيين باللوم على جودج في 
هذا االنفصال: تحت ضغط األحداث، وفي مناخ من عدم الثقة، 

وحتى العدوان ضده وضد األغلبية من الذين ساندوه، كان 
استقالل القسم األمريكي هو الجواب الوحيد الممكن بمواجهة 

ن المحيط. خر مالبابوية التي كانت تستقر على الجانب اآل  

لكن جودج أدرك أن هذا الحكم الذاتي الذي ال غنى عنه ال يعني 
وهو أمر لم  -تحطيم العالم الثيوصوفي إلى نصفين متعاكسين 

يكن من السهل قبوله في الواقع بالنسبة ألولئك الذين يقاسون 
.اآلن مدى الضرر الناجم عن هذه المغامرة المجنونة والبائسة  

 

 

                                                           
في اليوم التالي لهذا االجتماع الذي ال يُنسى، والذي ُعقد في بوسطن،  26
قرأ الدكتور أ. كيتي، متحدثاً إلى حشد من المندوبين والزوار من جميع 

أنحاء الواليات المتحدة، "إجابة وليام ك. جودج في االتهامات باالستخدام 
عة، ي تنظم بطريقة باراالحتيالي السم وكتابة المهاتما "، والت

وبالتفصيل، كل من النقاط المثيرة للجدل في" محاكمة جودج". يتوفر هذا 
باللغة اإلنجليزية في كتيب  -صن  -الرد واإلجابة الموجهة إلى صحيفة 

نشره المحفل الثيوصوفي تحت عنوان: ردان اثنان من وليام كوان 
.جودج  
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لةجلجنهاية ال  
 

صحة جودج لم تكن أبداً مزدهرة. خالل رحلة إلى أمريكا 
)، أصيب بحمى تشاجر، وهو مرض 1876الجنوبية (في عام 

المقاومة البدنية  بشدة غير قابل للشفاء ومن شأنه أن يضعف
 للمريض تدريجياً.

مرض السل، مع وجود مسيرة كاملة من فيه أخيراً، استقر  
.ة تقريباً للجسم الذي قوضه األلمك أي راحالمعاناة التي لم تتر  

هذا لم يمنع العامل الذي ال يُقهر من مواجهة ومتابعة جميع 
باستمرار لنشر الثيوصوفيا المهام، وحتى من فتح طرق جديدة 

.في جميع أنحاء العالم  

ً في شيكاغو، في برلمان األد على  يان، كان غير قادر تقريبا
 ً باعتباره   في منصبهسماع صوته فوق نفخة، لكنه شوهد واقفا

الروح الحية للحركة في أمريكا. كان يعلم أن وفاة هذه الهيئة27 
التي اقترضها كانت وشيكة وأنه كان يفعل كل ما في وسعه 

 لمحاولة تجاوز الموعد النهائي المميت.

كان يعتقد أنه  -من االزدياد سوءاً لبعض الوقت، يتوقف األلم  
آلن هدفها، من قلب هذه لكن الهجمات التي أصبح ا - توقف

الجمعية التي دافع عنها بكل طاقاته، أصبحت أخيراً أفضل من 
.مقاومة المصارع الكبير  

                                                           
 الجسد المادي. 27
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، بدأت صحته في التراجع بسرعة كبيرة 1896في بداية عام  
مارس، توفي في  21ولكن دون تذمر: في يوم السبت، 

نيويورك، تحيط به زوجته، وممرضة وصديق مخلص، هو 
روف. السيد هارج  

هذا األخير، الذي رافقه خالل هذه األيام األخيرة من الكفاح 
 الرسالة -من فم جودج  -المرهق، أتيحت له الفرصة لجمع 

.النهائية التي وجهها إلى زمالئه الثيوصوفيين  

في اليوم الذي تال وفاته، عندما كان الشاب يراقب المريض 
د، وأظهر وحده أثناء نومه، فجأة تم انتصاب الجسم الساج

المقاتل، الذي أطلق عليه أصدقاؤه اسم "راجا28"، وجوده 
متحدثاً بصوت فرضه قوته. من بين أمور ثانية، فقد حذر 

 ك الذين سيستمرون في القتال: "يجب أن تكونوا هادئينأولئ
اصمدوا، استمروا ببطء ...". آخر نصيحة من الحكمة 

قبل مغادرة العالم.  والمثابرة،  

أيام الربيع، في هدوء لحظاته األخيرة، قابل وهكذا في أحد 
"بليغ وعادل وقوي". لم يكن عمره  -"أعظم المنفيين" الموت 

ً  45يتجاوز  .عاما  

 

.1996مارس  21 باريس، - الناشرين  

                                                           
في كتاب " الرسائل التي ساعدتني" يتحدث جودج عن أنه – راجا –  28

تقمص في جسد الطفل وليام جودج عندما توفي صغيراً.راجع وقد 
 الصفحات األولى من هذا الكتيب وكذلك كتاب " الرسائل التي ساعدتني" 

..المترجم  
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قائمة المراجع - 6  
 

 

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي:

 
.1877نيويورك  -إيزيس مكشوفة النقاب   

.1888لندن  -العقيدة السرية   

. 1891-1888 - الخمسة للثيوصوفيين األمريكيين الرسائل  

.1889 –مفتاح الثيوصوفيا   

.1889 –صوت الصمت   

.1892 –المعجم الثيوصوفي   

.1981 –مجموعة مقاالت  –الراجا يوغا أو العلوم الغيبية   

.لوس انجلوس –بالفاتسكي، األعمال الكاملة   

.)1189 – 3181(، مالمح حول السيرة الذاتية لبالفاتسكي  
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:بالفاتسكي وجودج  
.1887 –مجموعة مقاالت  –األحالم واليقظة الباطنية   

 

:ن مابلولك  
.١٩٨٨ باريس )١٨٨٨-١٨٨٥("نور على الدرب"    

.1982باريس  -1887بوسطن  -من خالل البوابات الذهبية   

 

: EEK سفين  
، دار النشر ، مدراسأديار الثيوصوفية،الحركة  ورواددامودار 

.1978الثيوصوفية،   

 

:هارغروف ارنست  
مقاالت نُشرت في  9سلسلة من  -رسائل من وليام كوان جودج

.1933أكتوبر  - 1931أبريل  ،الثيوصوفية األمريكيةالمجلة   
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 وليام كوان جودج:

 
.1888 –موجز الثيوصوفيا   

.1890 –أصداء من الشرق   

.1889 –اليوغا لباتنجالي  حكمةأمثال   

.1890 –غيتا  البهاغافاد  

.1946تمَّ جمعها عام  –الرسائل التي ساعدتني   

.1982تمَّ جمعها عام –ندوة أجوبة   

.1996 –جودج، مالمح حول السيرة الذاتية   

) في مجلة ١٨٨٤-١٨٧٧رسائل إلى هـ. أولكوت (
.1931ديسمبر. -يناير "،"الثيوصوفي  

.4199 لوس أنجلوس ردان من قبل وليام ك. جودج،   

 

كروسبي:جودج و  
.1918 جودج وكروسبي، –مالحظات حول البهاغافاد غيتا   
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أولكوت: هنري ستيل  
.1875 هارتفورد، اآلخر،ناس من العالم    

 

 الفرد بيرسي سينيت:
.1966أديار  .1881 –العالم الغيبي   

.1923اريس ب .8831 –البوذية الباطنية   

.1886 –يلينا بتروفنا بالفاتسكي هالحياة المدهشة ل  

 

:مجالت ومطبوعات متنوعة  
 

.1879بالفاتسكي عام أسستها  –الثيوصوفي   

.1886جودج عام أسسها  –الدرب   

.1887بالفاتسكي عام أسستها  – -لوسيفر   

.1895-1889نيويورك  –المنتدى الثيوصوفي   

.1897آب -9518 أيار-سلسلة جديدة  –المنتدى الثيوصوفي   

.9818 – 1891 –سالم الثيوصوفي الم  
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.1897-1892دبلن  –لثيوصوفي اإليرلندي ا  

.1912كروسبي عام أسسها  –الثيوصوفي   

.1930بومباي  –ب.ب.واديا أسسها  –كة الثيوصوفية الحر  

.1958باريس  –الكتيبات الثيوصوفية   

 

 منشورات ثانية:
مقاالت ملخصة من مجموعة  –خمس سنوات من الثيوصوفيا 

.8851لندن –في مجلة الثيوصو  

ثيوصوفية  مقاالتمجموعة  – -ثيوصوفية ومالحظات مقاالت 
1985.  

.1951.لوس انجلوس1950-1875 –الحركة الثيوصوفية   
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