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سنوات اإلعدادأوالً:   
 

 

ن الوالدة إلى الزواج: تربية فتاة من النبالء الروسم - 1  
 

 

1831 

 

فون هان، يعمل على بينما كان والدها، قائد المدفعية، بيتر 
األول  " نيقوالالجانب البولندي حيث قوات "القيصر الحديدي

ستحطم قريباً تمرد البولنديين، ولدت هيلينا بيتروفنا الصغيرة 
أغسطس، في ليكاتيرينوسالف (حالياً  12إلى  11في ليلة 

دنيبروبتروفسك، أو دنبروبيتروفسك)، في أعماق أوكرانيا التي 
يرا الهالك. يتم التسارع إلى لّم شمل األسرة تسببت فيها الكول

هزيل، لكن الحفل ينقلب ألمر المظهر اللتعميد الطفلة، ذات 
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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تبالرحالطفولة مليئة   

 

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 

لن  -ثالثة أطفال آخرين، فيرا، ألكساندر (رضيع) ) وليونيد 
تعرف هيلينا األمن الدائم لمنزل أبوي حقيقي: سيكون من 

ري في بعض األحيان القيام برحالت طويلة مع األب الضرو
وجنوده، للذهاب للعثور عليه مع أوطانه البعيدة، في أوكرانيا 
أو في شمال روسيا، أو مرافقة األم التي تعاني إلى منتجعاتها 

الطبية، في القوقاز أو أوديسا، أو المغادرة لالنضمام إلى 
ضيافة، وخاصة بعد األجداد من األمهات، لالستفادة من كرم ال

ً  11وفاة األم (كانت الفتاة تبلغ من العمر  ).عاما  

المسؤول الكبير (مستشار خاص)، الجد أندريه ميخائيلوفيتش 
الفادييفي (الذي تزوج األميرة هيلينا بافلوفنا دولغوروكي 

سليلة واحدة من أقدم العائالت في روسيا) ، تم تكليفه بمهمات 
يتم تعيينه في ساراتوف على نهر مدنية مهمة: كان دورياً، 

الفولغا، ثم إلى أستراخان، عند مصب هذا النهر على بحر 
قزوين، وأخيراً إلى تيفليس، عاصمة جورجيا البعيدة، في هذه 

لهذه الفترة من  حدثالقوقاز حيث كانت هيالنة ستعيش آخر 
.الصبا  
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بصرف النظر عن عمليات النزوح هذه، التي من المؤكد أنها 
غير مريحة للغاية في روسيا غوغول ودوستوفسكي، تمكنت 
الرحالت العظيمة أيضاً من تمييز الفتاة الصغيرة، مثل عبور 

أوروبا، بصحبة والدها، مع اإلقامة في إنجلترا، أو رحلة 
منغوليا، مع  طويلة في روسيا اآلسيوية عبر األورال إلى أقصى

عمها الذي يمتلك أراضي في منطقة سيميباالتينسك، في اتجاه 
.جبال ألتاي  

أول اتصال مع الغرب مشهور بإشعاعه وقوته، ولكن أيضاً  
اكتشاف أعمق لالمية1 المنغولية التي تم الكشف عنها بالفعل 

عندما كان  -لهيلينا أثناء إقامتها في أستراخان مع جدها 
ال الكالموك الرحل (السكان الذين يمارسون مسؤوالً عن أعم

.البوذية أقرب إلى الالمية)  

 

 تربية لسيدة كبيرة مستقبلية

 

لم يتم إهمال تعليم الفتاة: لقد وعدت  رغم كل هذه التنقالت
بالحفاظ على رتبتها في المجتمع الراقي، كان عليها أن تصبح 

مثالي امرأة بارزة ومتميزة ومثقفة، وتتحدث الروسية بشكل 
ولكن أيضاً عدة لغات أجنبية، وخاصة الفرنسية. كان عليها 

 تواجد مديرةأيضاً أن تعرض مواهبها الفنية. ومن هنا سبب 
ليحلوا محل المدرسة أو الجامعة  في اللغويةمنزل ومدرسين 

 التي ال تلتحق بها الفتيات من طبقة النبالء. 

                                                           
 نسبة إلى رتبة – الالما – البوذية. 1
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كانت هيلينا موهوبة جداً في العزف على البيانو وحصلت على 
دروس من مدرسين ماهرين جداً. اكتسبت أيضاً إتقاناً معيناً في 

مما ساعدها الحقاً، في نيويورك، على  -الرسم والرسم الزيتي
من اإلفالس. لم يتم بسهولة إعطاء هذا "التعليم  اجتياز فترة

الجيد" من قِبل األشخاص المسؤولين عن هذه المهمة: كانت 
المراس التلميذة مفعمة بالحيوية والذكاء، وكانت أيضاً صعبة 

.للغاية، ذي طابع متفجر وصعب للغاية التعامل معه  

 

يساء فهمه من قبل البالغين مزدوج،وجود   
 

طبيعية البطريقة باكورية، أظهرت هيلينا طاقات قوية ما فوق 
القلق عند الخدم  وأطهارلم تتوقف أبداً عن مفاجأة عائلتها 

 المؤمنين بالخرافات. 

المشي أثناء النوم، مستبصرة، ومسببة بوجودها للعديد من 
الظواهر البولتيرغست2، كانت تعيش في كثير من األحيان في 

حيث ال يمكن ألحد أن ينضم إليها، راسخة في عالم منفصل 
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 إال ببطء شديد 

.على اخضاعها إلرادتها  

                                                           
القدرة على تحريك األشياء الصلبة (طاولة، كرسي..) بدون لمسها  2

مشتقة من "عمل الضجة  باأللمانية،بولتيرغست  وذلك بقوة الفكر فقط.
.أو الضجيج" غست تعني "روح"، أي ظاهرة خارقة  
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، سعت هيلينا بفارغ الصبر في الوقت نفسه، وبصورة حتمية 
إلى قراءة كتب جميع األشخاص المعروفين بتعمقهم "بالفنون 

الغيبية" - السحرة أو المجبرين3 أو سحرة القرية. في أحد 
عاماً، اكتشفت في مكتبة جدها األكبر  15األيام، حتى قبل سن 

(األمير بول فاسيلييفيتش دولغوروكي)، الكثير من أعمال 
ر وغيرها من "شيطانيات القرون الوسطى" الخيمياء والسح

 (كما كتبت) والتهمتهم بشغٍف.

عما قريب، ستقرأ لباراسيلسوس، وكونراث، أو حتى  
".لكورنيليوس أغريبا، "لم يتبقى هناك شيء لتتعلمه  

هذا االهتمام بالجانب الخفي من األشياء سيطلقها في العالم 
بحثاً عن كل حقائق السحر، ولكن أيضاً عن التجربة الروحية 

األصيلة. تفاصيل مهمة: منذ طفولتها، بدا أن هناك حضور 
خفي يحميها ويرافقها باستمرار، وقد تجلى ذلك في صورة 

و مظهر دائماً نفس الصورة: صورة رجل طويل القامة، ذ
والذي أخرجها مراراً وتكراراً من خطٍر كبيٍر (سقوط  شرقي،

سقالة متزعزعة كانت لدى الطفلة وهي مصنوعة للوصول إلى 
شيء محظور، حادثة الحصان، وما إلى ذلك). في وقٍت الحٍق 

كان على هيلينا أن تقابل هذه الشخصية الغامضة، عندما 
.انفصلت عن القدر الذي ُخطط لها  

 

 

                                                           
 الخاضعين لقوى خفية بدون ارادتهم. 3
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تمَّ عقده على عجلزواج   

 

للزواج مع اقتراب السن للزواج، أظهرت هيلينا شغفاً قليالً 
األمر الذي يجب أن يسبب قلقاً لعائلتها. أخيراً، أصبحت  وهو

مخطوبة في عامها الثامن عشر، إلى مسؤول في بولتافا 
عاماً. 22من هيلينا بحوالي  أكبروهو  نيكيفور بالفاتسكي،  

تم إعطاء عدة إصدارات من هذه التسوية المتسرعة. بعد  
تمَّ اقناع هيلينا بقبول حل  هل هروبها، الذي كان فضيحة،

؟سريع يطمئن عائلتها  

هل كانت تأمل في هذا الزواج تحرير نفسها، أو لتحقيق خطة 
اته قد سرية؟ ومع ذلك، فإن هذا االتحاد، الذي رفضت كل واجب

. وبعد ثالثة أشهر، تركت 1849تم االحتفال به في صيف عام 
هيلينا زوجاً كانت ال تزال تصّده. أصبحت حرة فجأة، في سن 

.، ويمكنها اآلن الشروع في مغامرة الكتشاف العالم18  

إجماالً، خرجت من هذه السنوات المبكرة كأرستقراطية شابة، 
ولكن أيضاً، في جوانب تم تقديمها في دوائر النبالء الروس، 

ثانية، ذات طبيعة ال تُقهر، متجاهلة الخوف من الخطر وتركب 
الحصان نظير قوزاقي4 ذو إرادة غير مألوفة لمتابعة العمل. لم 
تكن أقل روسية، وستبقى هكذا طوال حياتها، وتحتفظ بتعلقها 

.ببلدها وبالقيصر  

 

                                                           
 خيال من سالح الفرسان الخفيف في الجيش الروسي. 4
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زمني سريع تسلسل (1849-1831)  

 

- السنوات األولى في يكاترينوسالف وهي  - 1834 -1831
(دنيبروبتروفسك)، ثم في رومانكوفو (في نفس المقاطعة) بعد 

). والدة أول صبي، 1832عودة والدها من بولندا (صيف 
.، الذي يبقى على قيد الحياة بضعة أشهر فقطألكسندر  

.األم وابنتها تقيمان في أوديسا، مع األجداد فاديايف - 1834  

أبريل). السفر في أوكرانيا وشمال  17والدة فيرا ( - 1835
.روسيا  

.اإلقامة مع األب في سان بطرسبرج -1837 -1836  

في بداية الصيف، ستقيم العائلة (ماعدا األب)، مع  - 1837
األجداد وابنتهما ناديجدا، في أستراخان. إقامة في القوقاز 

.للعالج بالمياه المعدنية والعودة إلى أوكرانيا في بولتافا  

.عالجات جديدة ألم هيالنة في أوديسا - 1838  

الرحيل مع األجداد إلى ساراتوف. -) (ديسمبر 1839  

.والدة ليونيد -ونيو) (ي 1840  

.األسرة تنضم إلى األب في أوكرانيا - 1841  

يوليو: وفاة األم.  6في الربيع: االنتقال إلى أوديسا.  - 1842
في فصل الخريف، يغادر األطفال أوديسا إلى ساراتوف، إلى 

.1847منزل األجداد في فادييف. سيبقون هناك حتى عام   
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أسفار هيالنة إلى أوروبا، ثم سيبيريا، في  - 1846 – 1844
.سيميباالتينسك  

السفر إلى أوكرانيا والعودة إلى ساراتوف ، حتى  - 1846
.1847 -1846نهاية الشتاء   

يقيم األطفال الثالثة فون هان في القوقاز في منزل  - 1847
، الذي يتم إرساله إلى مركز عمل في تيفليس. الجد فادييف

رحالت مختلفة في جورجيا حول تيفليس، إلى المنتجعات 
.الصحية  

نزوح جديد إلى القوقاز. في مايو، مع العمة كاثرين  - 1848
وزوجها يولي دي ويت، إقامة في المنتجعات الصحية. في 

 الصيف: رحالت إلى جنوب تيفليس. الشتاء يحدث في تيفليس.
وعد بالزواج بين هيلينا ونيكيفور فاسيليفيتش بالفاتسكي، 

.مسؤول في مستشارية حاكم جورجيا  

هل حاولت اتباع ماسوني (مشهور  -هربت هيلينا  - 1849
، أحد أقارب نائب الملك في بعلوم الغيبيات)، األمير غاليتزين

القوقاز، الذي كان يزور العائلة في تيفليس؟ على أي حال، عند 
.عودتها، يتم تأكيد الزواج مع ن. بالفاتسكي  

 في ،أوغليوقد تمَّ في الجنوب من عاصمة جورجيا، في جالل 
يوليو. يمضي الزوجان "شهر عسل" في داراتشيت شانغ  7

ن اوريفان، عاصمة أرمينيا. في سهل آرارات، ليس بعيًدا ع
تحاول هيلينا (عبثاً) الهرب إلى الحدود  الطريق،على طول 

الفارسية. الجو كان متوتراً جداً في المنزل الجديد. تتمتع هيلينا 
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في  بيك،مع زعيم كردي، َسفر علي بالتنزه على الحصان 
.الوديان المحيطة بجبل أرارات  

تشرين األول، هربت هيلينا ، في أكتوبر / المطاف بنهاية .
الخيل وتمكنت من اللجوء إلى تيفليس، في منزل  على ظهر

أجدادها. أقسمت أنها ستقتل نفسها إذا أُجبرت على العودة. تم 
االتفاق على أن تنضم إلى والدها عبر أوديسا. برفقة الخدم 

وصلت إلى ميناء بوتي على البحر األسود. تأخرت قصداً عن 
لسفينة ألوديسا، وركبت في قارب إنكليزي متجه ميعاد انطالق ا

 .إلى شبه جزيرة القرم. في كيرتش (عند مدخل بحر آزوف)
تترك الخدم وتذهب إلى تاغونروغ (في قاع بحر آزوف)، لتجد 

.نفسها في القسطنطينية، بعيداً عن متناول اليد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

نوات السفر والتحضير لمهمة عامة كبرىس - 2  
 

سيكون قد مضى اآلن حوالي  ،1873إلى عام  1849من عام 
عاماً من التجول، ولن يظهر معنى وفائدة ذلك إال في وقت  23

الحق. جوابة آفاق ال تتعب، ، وهي ترتدي في بعض األحيان 
كرجل، وتسبق بنصف قرن امرأة ثانية مشهورة ، ألكسندرا 

مرات، مخترقة  ثالثديفيد نيل. هيلينا تجوب أنحاء العالم 
ق نائية جداً من هذا الكوكب، بما في ذلك التبت، عن مناط

طريق رأس الرجاء الصالح مرتين، عابرة الواليات 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 دائماً في حالة تأهب 
مستمرة، وغالباً ما يكون ذلك بشكل غير عادي، تريد هيلينا 

الهنود الحمر، وسحرة الفودو في نيو  -رؤية كل شيء 
أورليانز، وآخر ممثلين لقبائل اإلنكا في بيرو، وجميع 

يالً في المجهولين في الطرف اآلخر من العالم. هي ال تبقى طو
مكان واحد. في بعض األحيان، يبدو أنها تستقر بأموال من 

والدها أو من العرابة: فهي تشتري األراضي، وتبدأ في عمل 
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تجاري أو مزرعة، ولكنها ضحية للمحتالين، أو بسبب عدم 
.تغادر سرعان ماو –عندما ال تفقد أوراق الملكية  -أهليتها   

 

مها الروحيأوديسيا لها معنى بعد لقائها بمعل  
 

 

واجهت الرجل الحي الذي كان  ،1851أو  1850في عام 
الشخص الذي سيظل منذ ذلك الحين  -يطارد رؤى طفولتها 

مدربها الروحي ويوجه كل حياتها. معه، ترى قدراً يدعوها 
ويفرض عليها مرحلة طويلة من اإلعداد. سوف تساعده 

الظواهر  السنوات القادمة على اكتشاف الهوة التي تفصل بين
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، ألغراض إنسانية وكذلك أيضاً 

إلى العالم تصل  قت نفسه، سوفألهداف إجرامية. في الو
غلق من الصوفيون الساميين من الهند والتبت، واألخوية المُ 

السرية للدروز. وفي وقت الحق، ستعرض لنفسها عدة مرات 
ألكثر التجارب األولية شدة، والتي ستخرج منها مرهقة، ولكن 

.معلمهاثابتة في تصميمها، في خدمة قضية   
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 دور وكيل االتصال
 

مع مرور الوقت، كانت هيالنة على اتصال بالعديد من أعضاء 
األخوية العظيمة الروحية للمعلمين والتالميذ التي ينتمي إليها 

مرشدها. على هذا النحو، تم تكليفها ببعض المهام أثناء 
رحالتها (على سبيل المثال إلى انسالند). في الوقت نفسه، 

الحفاظ على على متن مستوى مختلف، كانت قادرة على 
العالقات مع أعضاء الحركات الوطنية، قريبة من مازيني أو 

.غاريبالدي، الذين كانوا يقاتلون من أجل توحيد إيطاليا  

 

اً التجول الطويل حيث الوطن ال يُنسى أبد  

 

لم تهرب هيلينا من روسيا بسبب كراهيتها ألهلها، بل لتكمل 
ألوفة، كان البعض بحرية اختيارها، لدربها. مع قدراتها غير الم

ولن تكون  -يعتقد أن الشيطان يمتلكها. لم تكن مثل اآلخرين 
، وأصدقاء أعزاءهاأبداً. ولكن في روسيا، تركت جميع 

طفولتها، ووالدها، وأختها فيرا، وعزيزتها ناديدجي، وجدتها 
التي أخذت مكانها كأم. عادت إذاً، مرحب بها بفرح من قبل 

نية، الذي يبدو أنه قد غفر لها. الجميع. رأت زوجها مرة ثا
وحتى أثناء اإلقامة الطويلة في التبت، تلقت األسرة أخباراً على 

.شكل رسالة من أحد األساتذة لطمأنتها  

إجماالً، كانت ال تزال شابة في بداية هذه الرحالت البحرية التي 
، مثل 1873عام  في 42ال نهاية لها، كانت هيلينا في سن 
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ناضجة، وقد تحولت بالكامل، وغنية بتجربة غير عادية. امرأة 
.كانت مستعدة لمهمتها  

 

)1873- 1849( تسلسل زمني سريع  
 

 

في القسطنطينية، تلتقي العروس  -(نهاية العام)  1849
الهاربة مع صديق قديم للعائلة. يسافرون معاً لبعض الوقت 

إلخ ...) أول لقاء مع قبطي، بولوس  مصر، اليونان،(
.موتامون، متبحر في الغيبيات، الذي يرشد هيلينا بنصائحه  

لقاء في لندن للرجل الشرقي الغامض، الذي  - 1851 – 1850
وهو هندي من راجبوت  -كانت هيلينا تعرفه فقط في الرؤى 

أو المعلم موريا. في ذلك الوقت  "،وستشير له بأنه "معلمها
) 1850كان هو عضو من سفارة رئيس وزراء نيبال في لندن (

). ويعطي الشابة لمحة عن مهمتها 1851أو مهام ثانية (
.المقبلة  

اكتشافها ألمريكا بدأ لها في كندا. هنود - 1852 – 1851
كيبيك الذين كانت تتردد لعندهم ليسوا أولئك الذين وصفهم 

فينيمور كوبر. ُسرق منها بعض البضائع، فأصيبت باإلحباط 
وذهبت إلى الواليات المتحدة (قبل الحرب األهلية األمريكية 

المكسيك من خالل بفترة طويلة). من نيو اورليانز، وصلت إلى 
والية تكساس. بقيت بعض الوقت في أمريكا الوسطى (في 

كوبان، هندوراس، حيث وجدت تلميذاً هندوسياً يتبع معلمها) 
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ومن ثم تذهب إلى البيرو، للقاء شهود الحضارات البعيدة ما 
 قبل الحقبة الكولومبية5.

محاولتان فاشلتان لدخول التبت تجريان في  - 1856 – 1854
هذا الوقت. األولى، من دارجيلنغ، توقفت عند عبور حدود 

الهند. الثانية، بمساعدة شامان سيبيري، يُسمح لهيلينا 
بالمرور عبر الداخ والوصول إلى هضبة التبت، ولكن ال يمكن 

.االستمرار للوصول التبت الوسطى  

ند من قبل معلمها عشية ثورة توقفت اإلقامة في اله - 1857
السيباي6. سوف تذهب إلى جافا، بورما، قبل أن تعود إلى 

.أوروبا  

السفر إلى أوروبا قبل العودة إلى روسيا في خريف  - 1858
.هذا العام  

يناير) كانت  6في يوم عيد الميالد الروسي ( - 1860 – 1859
يا) في مفاجأة لعائلتها المجتمعة في بسكوف (بالقرب من إستون
منزل زوج أختها فيرا بمناسبة حفل زفاف. لم الشمل مع 

والدها، الذي ترافقه إلى سان بطرسبرج. البقاء في منزل فيرا 
 في روغوديفو(مقاطعة بسكوف).

إلى منزل  ، ذهبت الشقيقتان إلى تيفليس1860في ربيع عام  
األجداد. أثناء توقفهم في مدينة زادونسك المقدسة (على 

الدون)، استقبلهم أحد معارف العائلة، مطران كييف: شاهداً 
على الظواهر الخارقة التي تنتجها هيالنة، فإنه يتنبأ بأن 

                                                           
 أي قبل كريستوف كولومبوس مكتشف البالد. 5

 ثورة في الهند ضد الحامية البريطانية في الهند الشرقية. 6
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مواهبها ستكون قادرة على خدمة أقرانها إذا استخدمتها بتمييز 
.وحكمة  

ي روسيا، يشهد مئات األشخاص ممارستها أثناء هذه اإلقامة ف
لهذه الطاقات التي يمكن أن تستخدمها الشابة اآلن في وعي 

.تام  

في ذلك الوقت، أثناء اقامتها مع جدها، كان على  - 1862
 هيلينا رؤية زوجها مرة ثانية.

يبدو أنهم قد تولوا مسؤولية التلميذ، يوري (نجل ناتالي  
ر، وبارون نيكوالس من أقارب نيكيفو بالفاتسكي،
).مينيندورف  

فترة غير مؤكدة بدقة تامة. بعض كتاب  - 1865 – 1863
بهذه الفترة قد هنا ذهبت إلى التبت  إنهسيرة حياتها يقولون 

.مع المعلم موريا  

تغادر القوقاز وتذهب على األرجح إلى سوريا ولبنان.  - 1865
ثانية من وهناك اتصلت بالدروز، وربما بجمعيات صوفية 

.الشرق األوسط  

سفر إلى البندقية وبعد ذلك إلى البلقان. هي  - 1867 – 1866
أبريل  13في بلغراد عندما أخلت الحامية التركية الحصن (

1867  .(  

الطفل يوري الذي نقلته إلى إيطاليا لتلقي العالج قد توفي في 
.النهاية. تعيد جسده إلى روسيا ومن ثم تعود إلى إيطاليا  
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كانت في معركة مينتانا، إلى جانب  ،1867نوفمبر  3في 
 الغاريبالديين7. أُصيبت خمس مرات، وتُركت شبه ميتة.

عادت لها صحتها، إنها في فلورنسا ثم في صربيا.  - 1868
وأخيراً ذهبت إلى التبت مع معلمها، لتبقى هناك حتى نهاية 

 آخر. اإلقامة بالقرب من شيغاتزي في منزل معلم 1870عام 
.من كشمير، والمعروف باسم (ك.ه) كوت هومي هندي  

(حوالي ديسمبر). العودة إلى أوروبا عن طريق قناة  - 1870
تغادر إلى  اليونان،السويس (تم افتتاحها منذ عام واحد). ومن 

.مصر  

1871 (4 يوليو) - رحلت من بيرايوس8، ولكن سفينتها 
تحطمت عند مدخل خليج نافبليون (انفجار حمولة الذخيرة 
المتخذة لمحاربة القراصنة). بقيت في القاهرة حتى حوالي 

. 1872أبريل   

" ولمدة ثالثة أسابيع، حاولت عبثاً إطالق "جمعية أرواحية
في الظواهر المتعلقة بالوساطة األرواحية. تعود إلى  للبحث

.لبنان) وريا،سالشرق األوسط (  

)، عادت إلى 1872في أوديسا (يوليو  - 1873 – 1872
متوجهة إلى بوخارست  1873أسرتها، وغادرتها في أبريل 

وأخيرا باريس، حيث بقيت هناك مع قريب لها، نيكوالس فون 
  .شارع دي ليونيفيرسيتي ،11هان، 

                                                           
 نسبة إلى غاريبالدي. 7

 مرفأ في أثينا باليونان. 8
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، وصل أمر معلمها 1873بعد فترة وجيزة، في نهاية يونيو 
في اليوم التالي لتصل  بأن تذهب إلى الواليات المتحدة. تنطلق

.1873يوليو  7إلى نيويورك في   
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حياة عامة مكرسة بالكامل للثيوصوفياثانياً:   
 

 

)78-1873إيزيس مكشوفة النقاب ( -المحاوالت األولى  - 1   

 

بينما، دون أي إمكانيات، كانت هيلينا تسعى جاهدة لتعيش من 
يوليو  27والدها في خالل الحرف الصغيرة في نيويورك، توفي 

. لم تصل إليها الرسالة التي أرسلتها أختها غير الشقيقة 1873
روبل كدفعة من نصيبها من  1000إليزابيث إال بعد أشهر، مع 

الميراث. هذا سيسمح لهيلينا بالقيام باألعمال التجارية العقارية 
.(غير ناجحة) في والية نيويورك  

أ كل شيء: في يوليو، كان سيبد 1874في الواقع أنه في العام 
هنري ستيل أولكوت (الذي تم تعيينه كولونيل خالل الحرب 

األهلية األمريكية)، وهو خبير في التأمين، مهتماً للغاية 
بظواهر الروحانية. سافر إلى شيتندن (فيرمونت) إلى مزرعة 
"إدي"لمشاهدة الجلسات األرواحية المذهلة التي كانت تجري 

دم تقريراً عنها إلى صحيفة نيويورك هناك. في أغسطس، ق
صن. وقد عرضت عليه صحيفة ديلي جرافيك العودة إلى مكان 

الحدث إلجراء تحقيق كامل. باطالعها على عمله من قبل 
والذي  -لمقابلته  -الصحافة، تذهب هيلينا أيضاً إلى شيتندن 

أكتوبر، وهو تاريخ ال يُنسى يميز بداية التعاون  14يحدث في 
.والصداقة الذي سيستمر حتى على وفاة هيلينا األخوي  
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تلك التي تُعرف اآلن باسم هيلينا بيتروفنا بالفاتسكي، أو  
السيدة بالفاتسكي، ستبدأ في الكتابة في الصحف للفت االنتباه 

إلى األفكار المقدمة، ومقابلة الشخصيات، واالختالط بنشاط في 
عليها في هذا  عالم األرواحيين باستخدام تمكنها الذي حصلت

 المجال، الختبار وسائل حقيقية وفضح المحتالين.

 16في هذا الصدد، تكتب إلى البروفسور حيرام كورسون، في  
:1875 من عام فبراير  

أنا هنا، في هذا البلد، مرسلة من قبل محفلي، من أجل "
الحقيقة التي هي في الروحانية الحديثة، ومن واجبي األقدس 

الضوء على ما هو حقيقي، وأن أدين ما هو ليس أن أسلط 
".عام 100كذلك. ربما جئت إلى هنا مبكرة   

بعد بضعة أشهر، رجل قانون شاب، وليام كوان جودج، يلتقي 
وما وصفه الحقاً بأنه نوع من لم  -بدوره بالسيدة بالفاتسكي

:الشمل  

كانت نظرتها هي التي جذبتني، إنه شخص ما، توجب أن "
فته في الماضي البعيد، في حياة ثانية. رأيت من أكون قد عر

أنها تعرفت علّي  -التي لم تتغير أبداً بعدها  -خالل هذه النظرة 
".منذ اللحظات األولى  

وجدت بالفاتسكي في جودج الرفيق العامل  حال،على أي 
والتلميذ المؤمن الذي يفهم أعمق نواياها ويدعمها حتى 

.النهاية بمثابرته األيرلندية  
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في هذه األثناء، ها قد بدأت بعض الشخصيات تجتمع في شقة 
يُقترح االسم:  -السيدة بالفاتسكي. ولدت الفكرة لتشكيل جمعية 

 سيكون "الجمعية الثيوصوفية" (= ج.ث). 

، ناقشوا النظام األساسي 1875عام  من بين سبتمبر وأكتوبر
وأنشأوا مكتباً: سيكون أولكوت رئيساً، السيدة بالفاتسكي 

نوفمبر، عقد االجتماع االفتتاحي. 17سكرتيرة مراسلة. وفي   

ومنذ ذلك الحين، بدأت بالفاتسكي في كتابة كتابها األول:  
إيزيس مكشوفة النقاب، مع (من أجل تصحيح اللغة اإلنجليزية 

بادالت على مدار العمل) الدعم القوي من اولكوت، الذي والت
 يعيش في نفس المبنى معها، في مانهاتن.

)، سوف يأخذون شقة 1876في وقت الحق (أغسطس  
 مشتركة، والتي يسميها الزوار (كثيرون) باسم "الماسيري9".

، وهو تاريخ أول عملية حرق جثمان في 1876ديسمبر  6
 وهو عضو في الجمعية الثيوصوفيةالواليات المتحدة، وهو ل

البارون دي بالم. تولى أولكوت بناء محرقة: تسبب الحدث في 
بعد ذلك بنشر إيزيس مكشوفة  1877ضجة كبيرة. تميز عام 

 النقاب وتبادل نشط مع شخصيات مختلفة في إنكلترا والهند. 

 29صفحة، في  1300نُشر الكتاب، وهو ذو حجم كبير من 
سبتمبر. يتم انتزاعه10 بكثرة: يتم نفاذ الطبعة األولى (1000 

أيام. يجلب إيزيس للسيدة بالفاتسكي إلى مقدمة  10نسخة) في 
                                                           

نسبة إلى الالما، الراهب البوذي، الالماسيري هو المعبد للبوذيين في  9
 التيبت.

 شراؤه بشغف. 10
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األخبار الحديثة في مجال األفكار. يُعد هذا الكتاب اعالناً حقيقياً 
للحركة الثيوصوفية الناشئة، وسيساعد على نشر هذا األخير 

 ً .ونشر تأثيره دوليا  

 

مكشوفة النقاب) إيزيس 1877(  
 

 

تتقدم  الوقت،في هذا الكتاب الذي يتسم بأسلوب جديد في ذلك 
بشجاعة إلى جمهورها كشاهدة يجب أن  السيدة بالفاتسكي

تتقاسم الكم الهائل من المعرفة التي تم جمعها أثناء رحالتها 
حتى لو كان ما تقوله يبتعد عن األفكار  -بحثاً عن الحقيقة 

التقليدية. بالنسبة للعالم الغربي، الذي يفخر بمعرفته العلمية 
الدين  وتقدمه الفني، ويتخيل، على إيمان كهنته، أنه يمتلك

الحقيقي الوحيد، فإنها تكشف في صفحات طويلة عن كل 
األخطاء واألوهام التي ينحبس فيها نصف سكان الكرة 

.األرضية من خالل شعوره بالتفوق، أو جهله  

في مجال العلوم، الحظت، طوال سنوات، طوال عمل الخبراء 
في ممارسة السحر والشامانية، التي تتحكم هي نفسها في 

سية، ورأت معلميها الخاصين أثناء ممارسة قدراتهم قوتها النف
وتعرف من خالل التجربة أن هذه  االستثنائية،الروحية 

الظواهر ليست دجالً وال معجزات، ولكنها ناتجة عن ممارسة 
قوانين علمية مثل الجاذبية. ولهذا السبب فإنها تدين طائفية 

عمٍد  العلماء الواثقين من معصوميتهم، لكنهم يتجاهلون عن
وقائع تجربة الصوفيين وعلماء النفس، بمجرد أن هذه 
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 وتراكم بالفاتسكيالحقائق تهرب من النظريات المعمول بها. 
األمثلة التي يسيء فيها األكاديمي سلطته في رأيه الحازم 
غير المتحجر، حتى دون أن يكلف نفسه عناء مالحظة الحقائق 

 لاللتزامفي تعرضه  الجديدة المتاحة له، بسبب الخطر المعتادة
.رؤيته الكاملة لألشياء بإعادة النظر في  

فهي ال تهاجم  "،في الجزء الثاني، المعنون "الالهوت
القديسين الصوفيين  للشخصيات النقية التابعة للمسيح  أو

الكبار، بل المؤسسات الكنسية التي تعث بالفساد منذ قرون 
خاصة في الغرب، حيث يسجنون فكر البشر في أغالل النظم 

العقائدية التي ليس فيها مسيحيون أكثر من االسم. عالوة على 
ذلك، تتهم السيدة بالفاتسكي االحتكار الديني الذي تم تأسيسه 

لحكمة القديمة التي كانت المنافسة إلسكات كل أصوات ا
.تخشاها  

إنها فرصة لها لتأكيد الوجود الحقيقي لألسرار األولية التي 
كانت منتشرة في جميع أنحاء العالم والتي قد مكنت اإلنسان 

فعالً من االرتقاء إلى اتحاد داخلي بروحه اإللهية، وكذلك 
 لتشهد بما رأته عيناها.

ؤر المساررية، حية على الدوام الوجود الحالي من هذه الب 
(حتى لو كان الوصول لها اآلن 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 
رفتهم حشد من البشر الذين يتم، بتعمٍد، ابعاد حضورهم ومع

وشهادتهم من مجال الرؤية الغربية. يجب أال تنسى النغمة 
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الجدلية، التي ال مفر منها، إذا أخذنا بعين االعتبار كتلة 
النية العميقة التي كانت بال شك، بالفعل  -التحيزات للتصفية 

في ذلك الوقت، مصالحة حقيقية بين العلم والدين، ودعوة 
ي الهائل لإلنسان األول إلى للتعرف على الوجه الخف

واستكشافه، والثاني ليصبح عالمياً أصلياً، من خالل اكتشاف 
.تقارب جميع مسارات الوصول إلى اإللهية ولغتهم المشتركة  

لكن من المؤكد أن الهدف األكثر إلحاحاً يمكن أن يكون مواجهة 
المادية العلمية المهددة، من خالل إجبارها على إدراك أنها ال 

وتقويض الطائفية الدينية  شيء،تملك اإلجابة على كل 
المتحجرة بمعارضتها للثروة االستثنائية للعديد من التيارات 

.حتى اليونان المنسية -الروحية في الشرق والشرق األدنى   

 

 

امتداد الحركة إلى الشرق - 2  
 

كان المؤسسون الرئيسيون الثالثة للجمعية (السيدة بالفسكي  
أولكوت وجودج) من الغربيين، لكن مصدر اإللهام جاء من 

.الشرق  

التي حشدت انتباه جميع  -لقد استفدنا من موجة األرواحية 
لمسرح العام، ولكن للدخول إلى ا -المثقفين في ذلك الوقت 

أصبح من الواضح، مع إيزيس مكشوفة النقاب، أن الحركة 
لديها طموحات ثانية غير التحدث عن ظواهر الوساطة 

االرواحية . كنا نحاول التقريب بين الغرب والشرق: لنكشف 



28 
 

لألول ما يخفيه الثاني من الموارد الفلسفية والميتافيزيائية 
بالعمق التي واجهت اإلنسان لإلجابة على األسئلة الجوهرية 

المعاصر. بالنسبة إلى الشرق، كانت المسألة هي تجديد 
واستعادة المستوى الفكري واألخالقي الرفيع وروحانية 

 الماضي.

كان من المقرر أن يبدأ هذا التقارب، في الواقع، عن طريق  
ً  زرع الجمعية الثيوصوفية في جميع القارات، حتى الهند  أيضا

ونيوزيلندا. بالفعل، كان لدى هذه الجمعية أعضاء  وأستراليا
ومتعاطفون خارج الواليات المتحدة (بما في ذلك القائد كورمز 

.)1876مبر نوف 8وهو فرنسي تابع للجمعية منذ   

تلقت السيدة بالفاتسكي طلباً من المعلم  ،1878مايو  16في 
للذهاب إلى الهند. بحلول الوقت الذي حصلت فيه على الجنسية 

يوليو) وحسمت كل شيء لهذه البداية الجديدة،  8األمريكية (
هنري ستيل  مع الكولونيلديسمبر،  18غادرت نيويورك في 

س للقضية الثيوصوفية.أولكوت، الذي أصبح داعية متحم  

كان في جيبه جواز سفر دبلوماسي ورسالة توقيع من رئيس  
به إلى السلطات القنصلية األمريكية  توصيةالواليات المتحدة 

وهي عالمات على الثقة في أن خدماته قد  -في الخارج 
عليها الثناء. استحق  

) لتعزيز فرع، الذي تشكل 1879أتاح التوقف في لندن (يناير 
لفعل مع محام انكليزي: (س. س.ماسي) . كان الوصول إلى با

) بمثابة بداية لنشاط مدهش في 1879فبراير  16بومباي (
الهند وسيالن، حيث احتلتهما عمليات النزوح المستمرة 
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واتصاالت هامة مع العديد من الشخصيات المحلية (الباندا 
 بما الثيوصوفيةتشكيل فروع للجمعية  )،اليوغيون المهراجا،

) وكولومبو (يونيو 1880في ذلك فروع بومباي (يناير 
أكتوبر  1في ( -الثيوصوفي  -)، وإطالق مجلة دولية 1880
)، حيث يمكن للناس من جميع الطوائف من الشرق 1879

.والغرب، التعبير عن أنفسهم  

ا يدعوها في العدد األول، تقوم السيدة بالفاتسكي (ه.ب.ب.كم
أصدقائها) بتحديث رائع حول مصطلح الثيوصوفيا. عادة، كان 

يُستخدم هذا المصطلح بشكل كالسيكي (كما هو الحال في 
إيزيس مكشوفة النقاب) لتعيين نظام معين من الفلسفة 

مثل فلسفة المصريين، األفالطونيين المحدثين أو  -الصوفية 
 هو غنوص عالمي فالسفة النار. هنا، تصر المؤلفة على وجود

كانت قد انتشرت  -ثيوصوفيا، أو حكمة إلهية، قديمة للغاية 
منذ أقدم العصور القديمة، وتمَّ حفظها من قبل حكماء في جميع 
الحضارات عبر التاريخ. منذ ذلك الحين، تشير كلمة ثيوصوفيا 

ث) دائماً إلى تلك العقيدة السرية الباطنية  -(مع حرف كبير 
المغذي لشجرة األديان. واألخوية العظيمة  التي تشبه النسغ

 تقديمهم كأوصياءالتي ينتمي إليها معلمي بالفاتسكي سيتم 
.دائمين لهذه الحكمة عبر العصور  

بالفاتسكي (ديسمبر): زيارة  1879دث مهم يميز عام ح
) رئيس تحرير اولكوت لعند السيد ( أ.ب. سينيت والكولونيل

مجلة هللا أباد بيونير. وكان حاضراً أيضاً السيد (أ.و. هيوم) 
سيصبح  الثيوصوفية والذيبعد اتصاله الوثيق مع الجمعية 
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) وهو حزب من 1885مؤسس "المؤتمر الوطني الهندي" (
.شأنه أن يحفز الصحوة الوطنية للهند  

) كان من المقرر أن تبدأ 1880 أكتوبر،في العام التالي (
مراسالت طويلة بين سينيت ومعلمي مدام بالفاتسكي، والتي 

) 1883من خاللها يستطيع المؤلف اإلنجليزي يكتب (في عام 
كتاباً تاريخياً وهو (البوذية الباطنية)11 وهو عبارة عن ملخص 
أو توليف (غير مكتمل للغاية ومشوه في بعض األحيان) لعقائد 

مدربونه الشرقيون. من جانبه، نشر أولكوت طاقة  اقترحها
كبيرة إلحياء بوذية سيالن، والتي يهدد تنفيذها المبشرون 

، نشر (باللغة اإلنجليزية 1881يوليو  24المسيحيون. في 
والسنغالية) تعاليم بوذية، بسيطة ومقنعة، والتي ستكون فعالة 

.للغاية  

اء عقار كبير في بمعاملة عقارية ناجحة: شر 1882تتميز سنة 
الهند) حيث سيتم نقل مقر الجمعية  -أديار (مدراس 

) إلنشاء مقرها الرئيسي. 1883(أوائل عام  الثيوصوفية لهناك
طوال هذه الفترة، النشاط األدبي لبالفاتسكي لم يتوقف أبداً 

في  والمساهمات -الثيوصوفي  -(العديد من المقاالت في مجلة 
الصحف الهندية وحتى الروسية). لكن صحتها تتأثر بسبب 

عملها الشاق ومناخ الهند. فتقرر أن تعود إلى أوروبا لبعض 
نسخة  أيضاً مسألةالوقت، حيث تنتظرها مهام ثانية. إنها 

                                                           
الكتاب العالقة له بالبوذية وهو كتاب تعاليم ثيوصوفية بحتة. وقد  11

كان يجب أن  –سينيت  – السيد أشارت الحقاً بالفاتسكي بأن المؤلف
يكتب ( البودهية الباطنية) بدالً من ( البوذية الباطنية). ألن البودهية هي 

 مشتقة من بودهي، مبدأ الحدس واالستنارة.
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منقحة وموسعة من إيزيس مكشوفة النقاب، تم اإلعالن عنها 
.يةعنوان واعد: العقيدة السر ت) تح1884(يناير   
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: العديد من الرحالت85-1884سنوات  -3  
 

 

 وثالثة، هيلينا بتروفنا بالفاتسكي مع اولكوت 1884فبراير 
مارس) إلى  12 في(هندوس يغادرون بومباي للوصول 

والقائد العسكري  مرسيليا حيث يرحب بهم البارون سبيدالييري
كورم. بعد إقامة قصيرة مع الدوقة بومار، في نيس، استقر 

شارع نوتردام دي شامب. 46المسافرون في باريس،   

جودج، الذي غادر نيويورك في رحلة إلى الهند، سيبقى مع  
بالفاتسكي لمساعدتها على مراجعة نص إيزيس. العديد من 

ضاً لقضاء وقت االجتماعات مع شخصيات أوروبية، ولكن أي
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 
نفسية للسيدة المدهشة المتعلقة بقدرات التخاطر ما وراء ال

بالفاتسكي. إنها أيضاً اللحظة التي تبدأ فيها "جمعية البحث 
النفسي" بلندن (ج.ب.ن) في االهتمام بهذه الظواهر التي 

تنتجها بالفاتسكي، وتفتح تحقيقًا مع اولكوت وشهود عديدون 
.مثل سينيت  

أثناء غياب بالفاتسكي والكوت في أوروبا، يجري  الحظ،لسوء 
خمة في الهند. كان زوجان فرنسيان ساخطان إعداد فضيحة ض

وعدوانيان، وهما عائلة كولومب، اللذان وجدا مأوى في أديار 
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وكانا يعمالن في العمل المنزلي، يحاوالن وضع مخطط بغيض 
 لتدمير شهرة مدام بالفاتسكي وتدمير الجمعية الثيوصوفية.

أنهم يحظرون ذلك (بالفاتسكي. كانوا يمتلكون مفاتيح غرف  
على األعضاء اآلخرين)  فإنهم يتخذون جميع الترتيبات 

الالزمة هناك والتي ستسمح الحقاً باتهام السيدة بالفاتسكي 
تحت صفة الدجالة: وبالتالي، إظهار أن كل "ظواهرها" كانت 

من  فقط عبارة عن أدوار مخادعة ماهرة أنتجت مع مساعدة
... كولومب. عائلة  

ذلك، فإنهم يفبركون رسائل وهمية تطلب فيها  وعالوة على 
مساعدتهم للمناورات غير الشريفة. تم  بالفاتسكي بنفسها طلب

مايو، وقد وجدا كولومب حلفاء  25طرد الزوجين من أديار في 
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 اإلتهامية التي تم شراؤها من كولومب، في 

حيث يرد  -) 1884أكتوبر  -مجلة كريستيان كوليدج (سبتمبر 
ة.طالب من كلية كريستيان فوراً برسالة احتجاج شديد 300  

ومن  يوليو 15في هذه األثناء، وصل جودج إلى بومباي في 
أغسطس (حيث عاين أالعيب  10هناك، وصل أديار في 

.كولومب)، وأخيراً عاد إلى الواليات المتحدة في أكتوبر  

، تابعا لكوتوبعد بقاؤهم فترة طويلة في أوروبا، بالفاتسكي وا
جولتهما (بشكل أو بآخر بشكل مستقل)، مع زيارة طويلة 
أللمانيا، لعند أصدقاؤهم غيبهارد في منطقة البيرفيلد. تم 

تحذيرهم من مؤامرة كولومب، وقد كانوا األعضاء في أديار 
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لكوت على العودة، اتخذ أولكوت ويستعجلون بالفاتسكي وا
. لم تنضم إليه )1884الطريق األول إلى الشرق في (أكتوبر 

ديسمبر. في طريقها  17مدام بالفاتسكي في كولومبو إال في 
قضت وقتاً 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 

 21تبع وصولها إلى أديار في مفاجأة له سعة معارفها). 
في اليوم التالي لزيارة ريتشارد هودجسون  1884ديسمبر 

وهو محقق أرسلته في الحال جمعية البحوث النفسية 
(ج.ب.ن) التي حكمت على قضية بالفاتسكي وكان مثيراً 

لالهتمام بدرجة كافية أنها تريد إجراء تحقيقاً أكثر شموالً. 
يق في مناخ ثقيل من الفضيحة يجب أن يقال إنه فتح التحق

.والشك  

كانون األول (ديسمبر) ، نشرت السيدة كولومب وثيقة  23في 
تشهيرية (بمساعدة المالكين الملزمين لمجلة كريستيان 

كوليدج) حيث كشفت عن عالقتها المزعومة بالسيدة 
بالفاتسكي. تم استقبال المحقق الشاب علناً في أديار. لم يشهد 

قليالً  -ة غير عادية: ما وافقت عليه بالفاتسكي عملياً أي ظاهر
 -أو "موسيقى الراب"  -في طريقة اللعب (ضربة أو اثنتين 

تركته في حيرة، وانتهى به الشك. ولكن  -أصابت جمجمته) 
)، سرعان ما وقع 1885يناير  3باالنتقال إلى المعسكر اآلخر (

اً الذي كان يجب أن يكون حذر -في خطب معلمي االبتزاز 
وانقلب ضد بالفاتسكي وتخيل  "،منهم. لقد أبدى "رأي

من  نجحتقد سيناريو غير عادي حيث يقول فيه أن بالفاتسكي 
خداع العالم المحيط بها، بمساعدة المتواطئين األذكياء (بما في 
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ذلك دامودار ك. مافاالنكار المتفاني والمخلص، وهو تلميذ 
ل شيء فوق هندوسي مكرس للمعلم كوت هومي وهو قبل ك

).كل الشكوك  

مارس، بعد وداع أخير لسكان  26غادر هودجسون الهند في 
ل بإسهاب، في تقارير جمعية  أديار. نُشر تقريره الشهير، المطوَّ

صفحة  200. وثيقة من 1885األبحاث النفسية، في ديسمبر 
خالية من الموضوعية والدقة العلمية، وأهمل عمداً وضع 

، وهو لن يكون له أي قيمة إثباتية. أجزاء أساسية من الملف
 التي بالفاتسكي،وصمة عار على  ،بال مبرر ،وضعحاول لقد 

.نتقل إلى األجيال القادمة باعتبارها دجالة بارعةتس  

لم تتلق الضحية أي فرصة للدفاع عن نفسه ولم تتمكن مطلقاً 
من الوصول إلى الرسائل المشهورة التي قدمتها عائلة 

كولومب. هذه قد اختفت لألسف، ولكن الوثائق ذات القيمة 
الكبيرة ال تزال موجودة: رسائل المهاتما، التي اتهم هودجسون 

 بأن بالفاتسكي قد كتبتها بيدها.

ألجزاء اليوم في المتحف البريطاني كدليل على بقيت هذه ا 
براءتها، كما يتضح من دراستين منفصلتين، إحداهما لغوية 
والثانية بعلم الخطوط. لكن األمر استغرق قرناً لرؤية إعادة 

 1986االعتبار والتأهيل لبالفاتسكي في مقال نُشر في أبريل 
 في مجلة جمعية البحوث النفسية12 نفسها.

                                                           
أبحاث الجمعية كانت تمتد إلى البارابسيكولوجي، أي إلى ماوراء علم  12

 النفس المتعلقة بالظواهر فوق الطبيعية.
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: أصيبت بجروح نتيجة 1885بداية هذا العام للعودة في 
لهجوم كولومب (الذي تم منحه ضيافة في أديار). بالفاتسكي 

 حالتها الصحية ولكن ،بدأت التفكير في مهاجمتهم في المحكمة
مرة ثانية: في يناير كانت في حالة حرجة. تدهورتقد   

حتى معنوياً، أصبح جو أديار غير قابل للتنفس. دامودار ُدعي  
من قبل معلمه، فأخذ الطريق إلى التبت.  بالفاتسكي وجدت 

مارس) القرار كان  29نفسها وحيدة نسبياً. فقدمت استقالتها (
مؤقت، هذا صحيح. كانت ضعيفة للغاية، وِضعت على متن 

واحل أوروبا مارس). سوف يالمس س 31قارب يغادر الهند (
.1885أبريل  23في نابولي بتاريخ   

في ذلك الوقت، لم يكن المرء يعطي الحركة الثيوصوفية 
اهتماماً مثل بالفاتسكي التي كرست لها حياتها. ومع ذلك 

 سنشهد نوعاً من إعادة توزيع الكروت13.

وحتى غير مرغوب فيها  -كانت مدعومة برخوة في الهند  
سوف تذهب السيدة بالفاتسكي إلى  -بصراحة بالنسبة للبعض 

أوروبا بحثاً عن طاقات من شأنها أن تساعدها على إكمال 
عملها، بينما نرى صحوة كبيرة للجمعية الثيوصوفية في 

في ظل الدفق القوي لجودج الذي عاد لتغيير  المتحدة،الواليات 
شكل المراسالت المثمرة مع السيدة األكبر منه، ومن رحلته 

.إلى الشرق  

 

                                                           
 أي انقالب المواقف واألوضاع. 13
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جديدة انطالقة - 4  
 

 

مريضة، على شفا الموت في بعض األحيان، وبعيدة عن أي 
انت السيدة بالفاتسكي تعاني اآلن من مركز ثيوصوفي كبير، ك

نوع من االعتزال القسري، أو حتى المنفى، حيث ستتمتع مع 
ذلك بمودة عدد قليل من األصدقاء، ال سيما الدعم اليقظ 

) جاءت 1885(في ديسمبر للكونتيسة ويشتميستر، التي 
للعيش معها في فورتسبورغ. شرعت بالفاتسكي في كتابة 

لم تغرق في  إذا العقيدة السرية، طالما كانت لديها القوة، أو
.االكتئاب، أو الغضب، تحت غطاء األخبار المقلقة  

لفترة من الوقت، كان لقنبلة تقرير هودجسون آثار مدمرة على 
وم، كانت رسائل االستقالة أو صفوف الثيوصوفيين: في كل ي

.الشتائم تأتي من األصدقاء القدامى  

على الرغم من أنها احتجت رسمياً على براءتها، وحاولت 
إعادة توجيه "الثيوصوفيين ورجال الشرف" (في رسالة 

)، كان من الضروري أن نترك موجة 1886يناير  1كتبتها في 
حدث أن من خيبة األمل والضحك والسخط. ومع ذلك، فقد 

أنصاراً قد وقفوا إلى جانبها، واكتشفوا الظلم والنية السيئة 
 المقصودة في تقرير هودجسون.

ومع ذلك، فقد أعطيت اإلشارة: وسنرى ذلك في وضح النهار  
حيث أعداء كُثُر مستفيدين من الفرصة إلعطاء ركلة الحمار 

 لألسد الُمنهك واألعزل. 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 بال ضمير بأنها مجرد امرأة 

مغامرة، بدا من الضروري أنه يتوجب عليها أن تستخرج 
وال يمكن أن  -تنجب أبداً أطفاالً. شهادة طبية تثبت أنها لم 

.يكون. هكذا كان العالم منذ قرن مضى  

جعلتها تنتقل من  " التيومع ذلك، خالل هذه "المسيرة الطويلة
إيطاليا إلى سويسرا ثم ألمانيا، قبل الوصول إلى أوستند في 

 بلجيكا، كل شيء كان انتكاسات ومحنة أخالقية وجسدية.

طلق جودج المنبه بإطالقه في ، أ1886في أبريل من عام  
نيويورك مجلة ثيوصوفية بحتة، الدرب، وبعد ذلك بوقت 

قصير، بالفاتسكي التقت من جديد على بأصدقائها جبهارد في 
.إلبرفيلد، حيث كانت تزور أختها فيرا وعمتها ناديجدا  

، تم االنتهاء من مخطوطة المجلد األول من 1886في سبتمبر 
تسكي ارسلته إلى أديار ليراه صديق العقيدة السرية. بالفا

هندوسي (ت. سوبا روو) ، براهمان تلقن أسرار وطقوس 
طبقة السمارتا، التي تثق فيه تماماً. لكنه يشعر بالقلق من 

كشفتها بالفاتسكي لهذا العالم البائس  السرانية التيالكشوفات 
ويرفض المهمة. كان سوبا روو، تلميذ مقبول لنفس معلم 

أن يكون على علم بأن العمل  -وكان يتوجب عليه  بالفاتسكي،
، من قبل سلطة هامالءتم قد استلهم مباشرة، إن لم يكن قد 

ولكن ال شك  -أعلى بكثير من ذكاء زميلته التلميذة بالفاتسكي
.أنه ال يمكن فرضه عليه  
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، حث الزوار القادمين من لندن صديقتهم 1887في بداية عام  
على مغادرة أوستند، حيث كانت هناك لمدة ستة أشهر معزولة 

 عن كل شيء: دعوها إلى اإلقامة في إنجلترا.

ربما جاء العرض بعد فوات األوان؟ في مارس بالفاتسكي في  
ك قمة أزمتها. فهي تقع في نوع من الغيبوبة لساعات. ومع ذل

تستيقظ وترتب  حياتها،من خالل إحدى المعجزات التي ميزت 
 نفسها وتلف سيجارة للطبيب الذي يأتي إلى جانب سريرها.

خالل هذه الغيبوبة العميقة كانت  إنهافي وقت الحق، ستقول  
بحضور معلمها الذي أعطاها االختيار بين الخالص الذي هو 

مال كتابها العزيز الموت، أو االستمرار بمحنتها، من أجل استك
.كانت قد اتخذت الخيار الثاني السرية.العقيدة   

 

تحسنت صحتها لبعض الوقت، بعكس كل التوقعات، وسوف 
تستفيد من هذه الراحة لملء كل يوم من السنوات األربع 

مايو  1األخيرة من حياتها، وإعطاء معنى كامل لمهمتها. في 
هناك حتى ، وجدت نفسها أخيراً في لندن، لتبقى 1887

النهاية. بالكاد وصلت، حتى بدأت بالفعل في العمل، منغمسة 
.في مخطوطاتها  
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الحدث النهائي – 5  
 

: إنشاء 1887حدثان مهمان يميزان بالفعل بقية هذا العام 
مايو) وإطالق (في سبتمبر) مجلة  19"محفل بالفاتسكي" (

لوسيفر14، وهي مجلة تهدف (تمشيا مع عنوانها) إلى "تسليط 
. سيسمح هذان "الضوء على أشياء مخفية في الظالم

االبتكاران لبالفاتسكي، من جهة، بالتجمع حولها الثيوصوفيين 
الذين يتوقون إلى تلقي تعليمها الشفهي (واإلجابات على 

فراغها أسئلتهم الخاصة)، ومن ناحية ثانية، لتكريس كل وقت 
.رسالتها المكتوبة إلكمال  

وهي تسجيالت عامة مختزلة عن  -جيالت محفل بالفاتسكي تس
تلقي  -اجتماعات هذا المحفل التي نُشرت على فترات زمنية 

ضوء جديد في كثير من األحيان على مواضيع مثل األحالم، أو 
النقاط الحساسة لكتاب للعقيدة السرية، الذي نُشر في عام 

1888.  

يجب على  بالفاتسكي كانت مصممة بشكل خاص على أنه
الجمعية الثيوصوفية، التي تأسست لتكون بمثابة قناة لتعليم 

أن تتولى دورها بالكامل في هذا الوقت. الثيوصوفيا،  

في الواقع، ينص النظام األساسي للجمعية الثيوصوفية على  
:أقسام 3وجود   

                                                           
لوسيفر يعني حامل النور والكنيسة الكاثوليكية، بجهلها، حولته إلى  14

 شيطان.
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في العلوم والفلسفة  العارفين أو المساررين األعلى،ذلك،  - 1 
.الباطنية   

.لذي يشمل جميع الثيوصوفيين المخلصين والمتفانينا - 2  

لخاضعين لالختبار الذين يجب أن يثبتوا حسهم األخالقي ا - 3
.وفائدتهم للحركة الثيوصوفية  

هناك حاجة إلطعام الباحثين المخلصين بمزيد من  أيضا،
تي اقترحها جودج الدروس المتعمقة. ومن هنا جاءت الفكرة ال

لتشكيل قسم مقصور على فئة معينة في الجمعية الثيوصوفية: 
. 1887هذا هو السبب في رحلته إلى لندن في أواخر عام   

) إلى إنشاء هذا 1888أكتوبر  9سوف تنضج الفكرة في (
تحت توجيه ومسؤولية السيدة  رسمي،القسم بشكل 

.بالفاتسكي  

قدر كبير من الطاقة لكتابة يجب إنفاق كان في غضون ذلك، 
الصفحات األخيرة من العقيدة السرية، إلعادة ترتيب الموضوع 

الهائل، لتصحيح البراهين، وهلم جرا. يتم تعبئة العديد من 
.المتطوعين باستمرار ألسابيع  

أكتوبر، يليه المجلد الثاني  20أخيراً، يظهر المجلد األول في  
 1500على أكثر من  في ديسمبر. إجماالً، مستند يحتوي

صفحة من نص ضيق للغاية، تم تسليمه إلى الجمهور 
.سنوات) 4(كنا ننتظره منذ لقراءته المتشوق   

عمل بثراء مذهل تنسب إليه المؤلفة دائماً األصالة إلى 
طويٍل.  معلميها، لكن العمل كثيف جداً، وتتطلب دراسته صبرٍ 
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إال في القرن  وفقاً لبالفاتسكي نفسها، ال يمكن إدراك قيمته
.العشرين  

 

 

 

 

)1888العقيدة السرية (  
 

 

بالفاتسكي ومعلميها، أن لسيدة مع هذا الكتاب، حانت الفرصة ل
محتوى العقائدي لعن ا ،بالخطوط العريضة ،يكشفوا

اإللهي في أصوله، والذي كان هناك  الغنوص - للثيوصوفيا
الكثير من الكالم 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 

يقة سرية قدمت على أنها من أقدم العصور تستند إلى وث
القديمة في أصولها: كتاب دزين، الذي تمَّ التعليق على سوره 

 على التوالي، فيما يتعلق بنشوء العالم وتاريخ البشرية.

بشكل ال لبس فيه على أن "هذه  تشير بالفاتسكيفي مقدمته،  
أو  التعاليم ال تنتمي إلى الديانة الهندوسية أو الزرادشتية
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الكلدانية أو المصرية أو البوذية أو اإلسالم 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 إلعادة الذوبان في عنصرها األصلي. في المجلد األول 

لكون) تم تطوير مخطط لإلنبثاق (وليس خلق من (نشوء ا
، أو التطور التدريجي لألكوان، انطالقاً من مصدر وحيد العدم)

.الطاقة، يفلت من أي تصور عقلي -ومطلق من الوعي المادة   

تصر بالفاتسكي على وحدة العوالم، التي يتم الحفاظ عليها في 
ن التي ظل تعدد ظاهر، يخضع كل منها لمجموعة من القواني

تحافظ على التناغم الديناميكي. وتشدد أيضاً على فكرة 
جوهرية: دورية هذه المظاهر الملموسة، والتي تنبع بدورها 

من المصدر المطلق الذي ال يمكن إدراكه، والعودة لالستغراق 
به بعد دورة من النشاط والتجلي، في انتظار ظهور عالم جديد 

.يمتلك مكتسبات وخبرات سابقة  

هنا جاءت هذه الفرضية األساسية الثانية: ومن  

ال نهاية لها من  فيماهذه االستمرارية التعاقبية المستمرة،  
خالل المدة، لها معنى عميق: إنها تتقاطع مع مراحل عملية 

والتي تتضمن  -الجسدية والنفسية والروحية  -التطور الهائلة 
طويلة  صعوداً تدريجياً للوعي، بالتوازي مع تنمية مجموعة

من األشكال، من الدرجات األكثر بدائية إلى المرحلة البشرية 
.وما بعدها  
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يدعونا المجلد الثاني (األنثروبولوجيا) إلى عدم اعتبار اإلنسان 
كحيوان (قرد) وامتلك الحقاً الذكاء، وفقاً للمخطط الدارويني 

الجسدي  -خطوط مختلفة للتطور  3هو في الواقع نقطة التقاء 
والروحي.  والعقلي  

إن العقيدة، األصلية للغاية، التي تم تطويرها هنا، تطي معنى 
للتاريخ الرمزي لسفر التكوين في الكتاب المقدس، وكذلك 

إيقاظ الذكاء في النفوس التي تم  -ألسطورة بروميثيوس 
إعدادها لفترة طويلة لهذه الطفرة (كنتيجة رائعة تُعزى 

ال ثانية) وتُعزى إلى لمجموعة متنوعة من التجارب في أشك
قد تحررت منذ فترة طويلة، في  -العمل المحفز ألرواح ثانية 

بعيدة.دورات كونية ماضية   

حد ما مثل اآلباء واألمهات البشرية  األرواح إلىتتصرف هذه  
حيث تحفز القدرات العقلية لدى أطفالهم، الذين سيصبحون 

ية (التي وبدون هذه التضح -بشراً بدورهم دون هذا التدخل 
.يدعمها رمًزا بروميثيوس)  

في هذا التمثيل، تعترف العقيدة السرية لإلنسان بروح عميقة 
نواة دائمة، ال شخصية، الوعي، (تدعم البنية سريعة الزوال 

للذات الشخصية)، وشاهد باطني يشارك في عملية بطيئة 
لإليقاظ الروحي، والعودة الواعية للمصدر المطلق، بفضل 

تراكمة، والمتكاملة، من خالل العديد من التقمصات الجهود الم
 التي ينظمها قانون المسؤولية الفردية (الكارما).

إنه ال يدعو إلى البحث عن الخالص الشخصي للهروب من  
العالم، بل لإلسراع في حد ذاته بتحقيق المشروع التطوري 
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كما يساعد المجتمع، في تضامنه، بهذه  لإلنسانية،المخصص 
.الطريقة  

فإنه المتالك الوعي الكوكبي للمغامرة البشرية هو الذي  لذلك،
األفراد القادرون على التعبئة لالستيقاظ  -وال يزال يدعو  -دعا 

والعمل كموقظين، في حقبة انتقالية في تاريخنا تهدد أن تكون 
.مأساوية في امتداداتها  

يظهر هذا الكتاب كخالصة حقيقية للتعاليم  عند القراءة،
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 
ة بالتسكي ما اعتبرته األسس المنطقية النقاب، قدمت السيد

لألخالق العالمية، القادرة على أن تجد، بدون طوباوية، أخوة 
إنسانية حقيقية، في وقت لم يكن فيه البشر مستعدين لقبول 

:تأكيدات 3األسرار غير المنطقية باإليمان. يعتمد منهجه على    

نخبة تم الكشف عن تعاليم شفهية دون انقطاع أمام  - 1
الجنس البشري من قبل الرجال اإللهيين األحياء، في وقت 

.الطفولة اإلنسانية  

.ذا التعليم قد وصل إلينا دون أي تغييره - 2   

على  المقامة علمي الحكمة" على دراية كاملة بالعلوم"م – 3
.أساس هذا التعليم غير المتقطع  
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الفور بإعداد على  تقوم السيدة بالفاتسكي انطالقتها،متابعة ب
أعضاء الجمعية الثيوصوفية  -دليل وصول أسهل ألتباعها 

الذين ليسوا هنا بدافع الفضول، أو لمصلحتهم الشخصية، بل 
من أجل معرفة الحقيقة ويعملون بدورهم على تعليمها 

.لآلخرين  

وهذا الدليل هو كتاب "مفتاح الثيوصوفيا"، الذي سيظهر في  
.1889نهاية يوليو   

م الباطني اآلن في جمع النخبة من أعضاء الجمعية بدأ القس
الثيوصوفية الملتزمين بخدمة الحركة الثيوصوفية بفعالية. 

وهي تمتد إلى الواليات المتحدة حيث جودج هو اإلنسان 
الموثوق به من بالفاتسكي. سيعود هو نفسه (أواخر عام 

) إلى أوروبا ليكتب معها كتاب القواعد المطبق في هذا 1888
لقسم.ا  

ارلندي بالوالدة، سوف يستفيد من هذه اإلقامة إلضفاء  
الحيوية الكبيرة على محفل دبلن، والذي أصبح نقطة تجمع 

للجيل الجديد من الكتاب والشعراء األيرلنديين (أحد قادته هو 
.جورج راسل، صديق ومعجب بجودج)  

خالل هذه الفترة من الصحوة العظيمة، والنشاط المكثف، تتابع 
فاتسكي عن كثب امتداد الحركة في الواليات المتحدة: كل بال

) ترسل رسالة تشجيع ومشورة 1891إلى  1888عام (من 
 إلى الثيوصوفيين المجتمعين في المؤتمر السنوي.

جميع هذه الوثائق ("الرسائل الخمس") تلخص، مع الفصل  
األخير من مفتاح الثيوصوفيا، اإلرشادات األساسية التي تركتها 
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المؤسسة لطريقة توجه الجمعية بعد وفاتها. محتواها ال يزال 
.للغاية الساعةحداث أمن   

بصرف النظر عن إصدار مفتاح الثيوصوفيا، فإن األحداث 
.1889تصادف عام األخرى   

 4بدعوة من اليابان، قام اولكوت بجولة في محاضرة طويلة ( 
أشهر) لتعزيز البوذية وإنشاء روابط بين مدارس الجنوب 

.والشمال  

مايو، عثرت الجمعية الثيوصوفية في لندن على تعيين  10في 
مجند مهم في شخص آني بيزانت، وهي امرأة ذات موهبة 

الية بالفاتسكي حتى وفاتها. وسوف كبيرة، والتي ستساعد بفع
في منزلها. لرغم أنها كانت ال تزال  أيضاً لالقامةتدعوها 

 ً السيدة إال أن  )،مريضة، ومع ذلك (أصبحت عاجزة تقريبا
عندما  1889تعرف فترة راحة سعيدة في يوليو  بالفاتسكي

تأتي إلى فونتينبلو15 لتستريح. انتهزت الفرصة لكتابة جزء 
كبير من عملها األخير "صوت الصمت". سيظهر هذا الكتاب 
المخصص لـ "العدد الصغير" للمؤمنين الحقيقيين، في نهاية 

.1889سبتمبر   

من خالل تعلقها في المقام األول بـ "إنشاء نواة إلخوة عالمية 
تؤيد أي مقاربة فإنه يمكن للجمعية الثيوصوفية أن  "،لإلنسانية

 9إلى افتتاح في لندن،  المثال،خيرية (والتي أدت، على سبيل 
، نادي للعمال المحرومين)، ولكن الحاجة الملحة 1890يوليو 

                                                           
 منطقة في فرنسا. 15
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كانت في اتجاه إصالح عميق لألفكار التي تحكم العالم، مع 
.وضع كل الطاقات الممكنة هناك  

بالفتسكي كان من الضروري أيضاً االستفادة من وجود السيدة 
لمساعدتها طالما كانت على قيد الحياة. حصلت عليها أيضاً من 

) لممارسة المسؤولية الكاملة عن القسم 1890اولكوت (يوليو 
.األوروبي للجمعية الثيوصوفية  

هذا التوجه الجديد لم يكن يروق لذوق الجميع. حيث كان هناك 
ة احاسيس معاكسة في كل مكان. ناهيك عن الهجمات المفتوح

، كان هناك استياء 1890يوليو  20ضد بالفاتسكي. في 
طموح، حيث أن البروفيسور كوويه، قد نشر في أعمدة 

صحيفة نيويورك صن، وثيقة تشهيرية، تدعو إلى اجراء 
انتقامي فوري عن طريق العدالة. السيدة بالفاتسكي ال ترى 
نهاية سعيدة لهذه القصة البائسة: التراجع الكامل للنيويورك 

.صن، مع مقال شديد من قبل جودج  

، وقع وباء أنفلونزا خطير في لندن. 1891في أبريل 
بالفاتسكي لم تسلم منه. بعد بضعة أيام من األلم واالنزعاج 

مايو في الساعة  8الجسدي، توفيت محاطة بأصدقائها في 
.ظهراً  2:25  

.مايو في محرقة ووكينغ 11أحرقت جثتها في   

الهشيم. تدفقت العديد من الرسائل  انتشر الخبر كالنار في
والبرقيات في آن واحد، كما هو الحال مع وفاة رجل عظيم في 

 -هذا العالم. كما أشادت الصحافة باختفاء هذه المرأة الفريدة 
 ربما األكثر استثنائية في هذا القرن.
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، أعلنت صحيفة وماي 10في افتتاحية  المثال،على سبيل  
:وجه الخصوصنيويورك هيرالد على   

أحداً في الجيل الحالي لم يفعل الكثير إللقاء  القول إنيمكن " 
الضوء على كنوز الفكر الشرقي والحكمة والفلسفة الشرقية 

الحكمة  -المختومة. لم يفعل أحد الكثير إلبراز هذا الدين 
العميقة، ثمرة الفكر الشرقي الحي على الدوام، ولتعريف 

التي أدهش نطاقها ومداها الغرب األعمال األدبية القديمة 
 سوىنتج ي لم الشرقأن يعتبر المتعلم في ادراكه الضيق حيث 

.تكهنات فظة والنفاس في مجال الفكر  

كانت تمتلك معرفة واسعة بالفلسفة الباطنية الشرقية. ال أحد 
يستطيع أن يشك في ذلك بعد قراءة أعمالها األساسية. غالباً ما 

ال يمكن أن يتبعها سوى عدد قليل من تؤدي أعمالها إلى حيث 
األشخاص، لكن النغمة واالنطباع العام يتمتعان بصحة جيدة 

.وتنشيطاً وتحفيزا  

لقد أثمر عمل السيدة بالفاتسكي بالفعل، وهو يهدف على ما 
لقد أدرك بعض  يبدو إلعطاء نتائج أكثر وضوحاً في المستقبل.

المراقبين الجادين منذ وقت طويل أن الفكر المعاصر، بغض 
 أكثرالنظر عن اتجاهاته العديدة، قد تأثر بها. إن انسانية 

معينة لدراسة الفلسفات ليبرالية، وأوضاع  أكثرانفتاحاً، وفكر 
القديمة من وجهة نظر عالية ال تخلو من أي عالقة بتعاليمها. 

".لذلك، ميزت السيدة بالفاتسكي عصرها  

يواجه الورثة الروحيين للسيدة بالفاتسكي اآلن مهمة شبه 
إنسانية: تقييم اإلرث الهائل الذي لم يكن ملكاً لهم ولكن كان 

حصى من أصحاب الحقوق: عليهم مشاركته مع مجموعة ال تُ 
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اإلنسانية ككل. إذاً، مع ذلك، إذا أرادت اإلنسانية قبول الحصة 
تعود لها.التي   

سنة منذ وفاة الرائدة العظيمة قصة النجاح الجزئي  100تحكي 
واإلخفاقات المريرة لهؤالء الورثة في إنجاز أعمالهم. البعض 

قبل أن  ظلوا مخلصين لمهامهم، لكن مرت عقود -قليل جداً  -
تتمكن األجيال الجديدة من العثور على معنى مهمتهم وإعادة 

.اكتشاف الشخصية الحقيقية لبالفاتسكي  

عالمة الزمن، مع انفتاح الدول الشرقية، تمت دعوة الرئيس 
، إلى 1990في يونيو  الحالي للجمعية الثيوصوفية في آديار

ذكرى الموسكو ولينينغراد، الستحضار، أمام مئات األشخاص، 
.روسية المرأةالعظيمة   

في موسكو لها وأدت حياتها وعملها أيضاً إلى إقامة معرض 
.يتيفي المبنى الواسع التحاد الكتاب السوف  

ذلك، ال يزال اإلرث موجوداً، حيث تم جمع شمله  في انتظار
تناول الجميع: آالف الصفحات من الكتب بالكامل في م

والمقاالت والرسائل والقراءة والتأمل. وكما هو الحال في 
العالمات الشفافة، فإن اإلرث غير مرئي، ولكن يمكن الوصول 

إليه دائماً، إنه الوجود القوي للذكاء العالمي والقلب السخي 
.نيةالذي تنبثق منه هذه الشهادات المذهلة عن الحكمة واإلنسا  
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تأثير العمل البالفاتسكيثالثاً:   
 

 

من الصعب اليوم تخيل مدى تأثير الحركة الثيوصوفية في ذلك 
حظها الوقت. بالتأكيد، لم تمر السيدة بالفاتسكي دون أن يال

أحد، وكان على كلمة "ثيوصوفيا" أن تكون، في وقٍت ما أو 
رفضها، فإن آخر، على شفاه الجميع. سواء يتم قبولها أو 

.األفكار قد سارت في طريقها  

قبل لقد أدرك التاريخ، الذي باستعماله الحانق للتفاصيل، قد 
الذي ال جدال فيه للحركة الثيوصوفية في اتجاه  الحافز التأثير

التقارب بين الشرق والغرب. لكن تأثيره كان يجب أن يتجاوز 
بعض  هذه الحدود. يمكن إقناع المرء باإلشارة إلى أسماء

الشخصيات التي كانت أعضاء في الجمعية، أو قد اعترفت بما 
.تدين به للسيدة بالفاتسكي  

:بعض األعضاء المشهورين بالجمعية الثيوصوفية   

ويليام كروكس (كيميائي وفيزيائي)  )،توماس إديسون (مخترع
 كاميل فالماريون (عالم فلك).

. ميد (عالم باللغة واألدب الدكتور ألكسندر ويلدر وج 
اليوناني)، تشارلز جونستون (المستشرق)، الكاهن 

سومانغاال(بوذي ورئيس الكهنة، سيالن). البارون دو بوتيه 
(أخصائي المغناطيسية)، ألكساندر أكساكوف (المستشار 

اإلمبراطوري لروسيا). السيد هوم (مؤسس المؤتمر الوطني 
ألنثروبولوجيا)، دبليو بي الهندي)، رودولف شتاينر (مؤسس ا
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 شورىييتس، وجورج راسل (مؤلفو كتب إيرلندية)، إدوارد 
(كاتب)، بيت موندريان (رسام)، بي بي واديا (مؤسس المعهد 

.الهندي للثقافة العالمية) وغيرهم الكثيرون  

عن السيدة بالفاتسكي (الذي كان يقرأ الكتب التي تسلط الضوء 
:لرعلى مسؤولية كل فرد)، كتب مي  

لقد فتنت بعينيها وكان لدي رؤية كاملة لها كما لو كانت في "
الغرفة. ال أعرف ما إذا كان هذا مرتبطاً 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 

وفي ذلك اليوم، اكتشفت ما أتهم عائلتي والشركة وزوجتي ... 
بوضوحٍ شديٍد أنني يجب أال أتهم أي شخص آخر غير نفسي. 

لقد تحملت المسؤولية الكاملة على كتفي وشعرت بارتياح غير 
عادي. اآلن أنا حر، وال أحد غير نفسي مسؤول عما يحدث 

".لي  

في مجال الفكر الشرقي، يجب أن نذكر أيضاً ثالثة أسماء تؤكد 
المستقلة أن السيدة بالفاتسكي استوعبت مساهمة شهادتها 

:الشرق في استخراج الجوهر  

في حديثه عن السيدة بالفتسكي، التي التقى بها في لندن حيث 
اطلعه الثيوصوفيين على البهاغافاد غيتا (الذي اعترف به أن 

ذّكر غاندي في سيرة حياته  )،عاره أنه لم يقرأه سابقاً أبداً 
) أنه في البداية كان قادة الكونغرس (المؤلف لويس فيشر
 ً :ثيوصوفيين، مضيفا  
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"إن الثيوصوفيا هي التعاليم التي قدمتها السيدة 
بالفاتسكي[...] إنها الهندوسية في أفضل حاالتها". وأصر 

"."إن الثيوصوفيا هي األخوية اإلنسانية على: مرتين  

في تعليقه على كتاب صوت الصمت، كتب كبير المتخصصين 
  سوزوكي: .تي .دي البوذية،زن في ال

شك أن السيدة بالفتسكي قد تلقنت األسرار، بطريقة أو  ال“
بغيرها، في أعمق مناحي.تعاليم الماهايانا ثم كشفت ما اعتبرت 
أنه من الحكمة إعطاءه للعالم الغربي تحت اسم الثيوصوفيا ... 

قد أوضحت لعامة الناس العقائد  ال شك أن الحركة الثيوصوفيا
األساسية للماهايانا البوذية، واالهتمام الذي يتطور اآلن 
...".للماهايانا في الغرب تم دعمه بالتأكيد بمعرفة الثيوصوفيا  

وفقًا لالما كازي داوا سامدوب، المترجم األول لكتاب الموتى 
:التبتي  

 " ينا بتروفنا على الرغم من االنتقادات المعادية ألعمال هيل"
بالفاتسكي، فإنها تحتوي على أدلة كافية على أن مؤلفها كان 
لديه معرفة حميمة بالتعليمات الالمية العليا، والتي ادعت أنها 

".قد تلقنت أسرارها بالمساررة  

في مجال مختلف تماماً، يبدو أن هناك شهادة أخيرة تشير إلى 
ن قبل العلماء أن العقيدة السرية قد تكون موضع اهتمام حتى م

.المعاصرين  

 قائلةأديار  الجمعية في في الستينيات، جاءت سيدة إلى مركز
إنها كانت تجهل الثيوصوفيا، والجمعية الثيوصوفية، لكنها 

كان يوجد  نهأرادت أن تعرف هذا المكان مهما كان الثمن، أل
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دائماً على مكتبة عمها نسخة من كتاب العقيدة السرية. هذا 
.يكن غريباً: إنه ألبرت أينشتاينالعم لم   

 

 الناشرين
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ائمة المراجعرابعاً: ق  
 

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي:

 
.1877نيويورك  - إيزيس مكشوفة النقاب  

.1888لندن  -العقيدة السرية   

. 1891-1888 - األمريكيينالخمسة للثيوصوفيين  الرسائل  

.1889 –مفتاح الثيوصوفيا   

.1889 –صوت الصمت   

.1892 –المعجم الثيوصوفي   

.1981 –مقاالت مجموعة  –الراجا يوغا أو العلوم الغيبية   

.انجلوسلوس  –بالفاتسكي، األعمال الكاملة   

 

:وجودجفاتسكي بال  

 
.1887 –ت مقاالمجموعة  –الباطنية  األحالم واليقظة  
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 وليام كوان جودج:

 
.1888 –موجز الثيوصوفيا   

.1890 –أصداء من الشرق   

.1889 –اليوغا لباتنجالي  ةحكمأمثال   

.1890 –البهاغافاد غيتا   

.1946جمعها عام تمَّ  –الرسائل التي ساعدتني   

.1982جمعها عامتمَّ  –ندوة أجوبة   

.1918 وكروسبي،ودج ج –مالحظات حول البهاغافاد غيتا   

.1996 –جودج، مالمح حول السيرة الذاتية   
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