A Land of Mystery
An article by H. P. Blavatsky

أرض اﻷسرار
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي

12

سلسلة بﻼفاتسكي رقم

H. P. BLAVATSKY SERIES • NO. 12
THEOSOPHY COMPANY (MYSORE) PRIVATE LTD
BANGALORE 560 004 INDIA



ﻣﻘﺪﻣﺔ
كان هناك موضوع تطور مستمر من قبل بﻼفاتسكي طوال ستة
عشر عاما ً من النشاط العام للحركة الثيوصوفية ،وهو عظمة
الحضارات القديمة ،وغالبا ً ما كانت تحجبها الوعي الحالي
لدرجة أنها كانت غير معروفة تماما ً تقريبا ً لﻺنسان الحديث.
كتاب "إيزيس مكشوفة النقاب" مليء بالمﻼحظات حول
الروعة الفلسفية للفكر القديم ،وفي مقدمته ،أول أعمال
ب"
بﻼفاتسكي التي قالت إنها ستعمل على استعادة
ٍ
"ماض نُ ِه َ
وهذا الفضل في إنجازاتها قد تأخر طويﻼً.
لذلك كان من الطبيعي بعد فترة وجيزة من تأسيس مجلة
الثيوصوفي في الهند – وهو العدد اﻷول المنشور في أكتوبر
 -1879أصبحت مهتمة بمجاﻻت البحث ال ُمهملة عن الماضي.
في حين كُرست الثيوصوفي في المقام اﻷول ﻻستكشاف معاني
الفلسفة الهندية القديمة وتعزيز أهداف الجمعية الثيوصوفية
في هذه الشروط ،فإن سلسلة من المقاﻻت بعنوان "أرض
اﻷسرار" كانت تهدف بوضوح لدعم الجدل  -الذي يقدم بشكل
منهجي بعد ذلك بسنوات قليلة في "العقيدة السرية" مدعية أن
الحضارات القديمة ذات اﻹنجازات العالية في مجال الفنون
والعلوم كانت موجودة في القارات المفقودة .هذا تم حفظه
بكونه التفسير الوحيد الممكن للثقافات التي بقيت في العالم
الجديد.
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تحتوي هذه السلسلة على أربع مقاﻻت نُشرت في الثيوصوفي
لشهر مارس وأبريل ويونيو وأغسطس .1880في الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول ،جعلت بﻼفاتسكي هدفها واضح.
هذا يدل على أن الغرور اﻷوروبي أدى إلى جهل شبه كامل
بعجائب الفن والعمارة ما قبل كولومبوس في أمريكا الجنوبية
والشمالية .ومع ذلك ،فإن المعابد والقصور ومدن بيرو
والمكسيك ،كما تقول ،تنافس اﻵثار المصرية القديمة.
وتكشف أيضاً ،عن أرضية مشتركة للرمزية واﻷهمية
الضخمة .مع مﻼحظة أن سكان هذه اﻷراضي وقت غزوات
كورتيز وبيزارو لم يكونوا هم أنفسهم المسؤولين عن معظم
الهياكل الرائعة التي ﻻ تزال قائمة ،فهذه هي أعمال أعراق
أقدم بكثير بعد العثور على تطابقات " -نقاط تشابه غير
عادية"  -بين ديانات أمريكا القديمة وديانات الشرق ،وقد
جمعت بﻼفاتسكي أدلة لتوحي وتؤكد على وجود آثار قديمة
لمثل هذه البقايا اﻷثرية.
في المقال اﻷول ،تذكر الحل اﻷفﻼطوني لقارة فُ ِقدت لتأخذ في
اﻻعتبار أوجه التشابه هذه .في بداية الثانية ،كتبت:
]نحن اﻷوروبيون نخرج للتو من قاع دورة جديدة ونحرز
تقدماً ،في حين أن اﻵسيويين  -الهندوس على وجه الخصوص
 هم آخر بقايا اﻷمم التي كانت مأهولة بالسكان في العالم فيالدورات الماضية المنتهية ..أن اﻵريين يأتون من اﻷمريكيين
العتيقين أو من هؤﻻء اﻵريين ما قبل التاريخ هو السؤال الذي
ﻻ يمكن ﻷحد أن يقرره .لكن حقيقة وجود عﻼقة حميمة في
لحظة معينة بين اﻵريين القدامى ،وسكان أمريكا ما قبل
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التاريخ  -أيا كان اسمهم  -والمصريون القدماء ،أسهل ﻹثبات
صحته من اثبات تناقضه .وربما إذا كان هناك رابط من هذا
القبيل ،فﻼ بد أنه حدث في وقت لم يكن فيه المحيط اﻷطلسي
منفصﻼً بين نصفي الكرة اﻷرضية كما هو اﻵن[.
هذه المقاﻻت اﻷربعة مليئة بالتفاصيل حول قصص المسافرين
والمستكشفين ،وكذلك آراء العلماء ،والتي تسمح للكاتب أن
يستنتج أن نظرية الدورات "هي النظرية المعقولة الوحيدة لحل
المشاكل الكبرى في العالم اﻹنساني ،صعود وسقوط عدد ﻻ
يُحصى من اﻷمم واﻷعراق واﻻختﻼفات العرقية بينهما".
تقترح بﻼفاتسكي في القسم اﻷخير "يجب أن يكون موجوداً"
"وتولد الدورات البيولوجية والفيزيائية وكذلك الدورات
الفكرية والروحية ،والكرات اﻷرضية والكواكب ،فضﻼً عن
اﻷجناس واﻷمم ،لتنمو وتتقدم وتتراجع وتموت" كما تقول
أيضاً ،أن اﻷمر يجب أن يكون كذلك صحيحا ً في القارات.
في ختام هذه المادة الرابعة ،بﻼفاتسكي طبعت خطاب تعليق من
قارئ هندي ،إلى جانب ردها .يعارض هذا القارئ "النظرية
اﻷفﻼطونية القديمة للتواصل اﻷرضي" بين القارات الحالية
مستشهداً "بنظرية الهجرات عن طريق البحر".
بﻼفاتسكي ،من خﻼل إجابات طويلة إلى حد ما ،تشير إلى أدلة
مختلفة على وجود كل من اﻷطلنتس و ليموريا ،من خﻼل
المعتقدات الدينية والعادات المشتركة.
هناك فائدة فلسفية عملية في هذه الوثيقة والتي كانت تهدف
إلى تخفيف الرضا الطائفي للحضارة الغربية الحديثة وتقويض
اﻻفتراض المقبول عالميا ً تقريبا ً بأنه لم يكن هناك دين سامي
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قبل المسيحية ،وليس هناك إنجاز علمي مهم حتى ظهور
الحداثة .الفيزياء والتكنولوجيا .كان تحدي هذه الفرضية خطوة
ضرورية للحصول على محاكمة عادلة للحكمة القديمة التي
سجلتها بوثائقها السيدة بﻼفاتسكي مرة أُخرى.
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I

إذا كان أحدهم يشاهد أنقاض ممفيس أو تدمر ،أو يقف عند
سفح هرم الجيزة الكبير ،أو يسير على ضفاف النيل ،أو في
وسط أبطال البتراء المهجورة ،المفقودة منذ فترة طويلة
والغامضة ،أيا كان أصل هذه اﻵثار من عصور ما قبل التاريخ
حتى إذا كانت غامضة ومشوشة ،فهناك على اﻷقل بعض
أجزاء من اﻷرض الصلبة التي تبني عليها الحدس بسماكة
الحجاب الموجود خلف تاريخ هذه اﻵثار ،وﻻ تزال هناك بقايا
هنا وهناك يمكننا من خﻼلها رؤية النور .نحن نعرف أحفاد
البنائين ،وحتى بشكل سطحي ،نعرف أيضا ً تاريخ اﻷمم التي
تنتشر رفاتها حولنا .ليس هذا هو الحال مع آثار العالم الجديد
لﻸمريكتين .هناك ،على طول ساحل البيرو ،في جميع أنحاء
البرزخ وأمريكا الشمالية ،في أودية كورديليرا ،في خوانق
جبال اﻷنديز المستحيلة ،وﻻ سيما خارج وادي المكسيك ،مئات
المرات دمر وتهدم .مدن قوية ،فُقدت من ذكرى البشر ،بعد أن
فقدت اسمها .دفنوا في غابات كثيفة ،ودفنوا في أودية يتعذر
الوصول إليها ،وأحيانا ً أكثر من ستين مترا ً تحت اﻷرض ،من
يوم اكتشافهم حتى اﻵن ،ظلوا دائما ً لغزا ً للعلم ،مما يخلط بين
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أي تحقيق ،كان مبهج أكثر من أبو الهول في مصر .ﻻ نعرف
شيئا ً عن أمريكا قبل الفتح  -ﻻ شيء إيجابي.
ﻻ توجد قصة تاريخية ،وﻻ حتى حديثة نسبياً ،ﻻ توجد تقاليد
حتى بين قبائل السكان اﻷصليين ،فيما يتعلق بأحداثها
الماضية .نحن جاهلون باﻷجناس البشرية التي بنت هذه
الهياكل السيكلوبية مثل الطائفة الغريبة التي ألهمت النحاتين ما
قبل الطوفان الذين نحتوا مئات اﻷميال من الجدران واﻵثار
والمليث والمذابح ،هذه الهيروغليفية الغريبة ،مجموعات من
الحيوانات والبشر ،صور لحياة غير معروفة وفن ضائع -
مشاهد رائعة للغاية وبرية في بعض اﻷحيان لدرجة أنها توحي
بشكل ﻻ إرادي بفكرة الحلم المحموم ،الذي يصور الخيال
الوهمي بالضوء منيد ساحر قوي تبلور فجأة في الجرانيت
لتسبب الحيرة ﻷجيال تأتي من اﻷبد وإلى اﻷبد .حتى وقت
متأخر من بداية القرن الحالي ،كان وجود مثل هذه الثروة من
اﻵثار غير معروف.
كانت الغيرة الصغيرة المشبوهة لﻺسبان قد خلقت منذ البداية
نوعا ً من الجدار الصيني بين ممتلكاتهم اﻷمريكية والمسافر
الغريب .وقد أدى الجهل والتعصب الذي حققه المنتصرون
فضﻼً عن إهمالهم تجاه الجميع ،باستثناء رضا الجشع الذي ﻻ
يشبع ،إلى منع البحث العلمي .حتى الروايات المتحمسة
لكورتيز وجيشه من اﻷلوية والكهنة ،وكذلك بيزارو ولصوصه
ورهبانه ،وكذلك روعة المعابد والقصور ومدن المكسيك
وبيرو ،كانت منذ فترة طويلة قد فقدت مصداقيتها .في كتابه
"تاريخ أمريكا" ،ذهب الدكتور روبرتسون إلى أبعد من ذلك
ﻹبﻼغ القارئ بأن منازل المكسيكيين القدماء كانت "مجرد
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أكواخ مبنية من الخش أو الطين أو أغصان اﻷشجار ،على
غرار منازل الهنود اﻷشد متانة".
وبنا ًء على شهادة بعض اﻹسبان ،فقد خاطر حتى بالتأكيد على
أنه "في كل نطاق هذه اﻹمبراطورية الشاسعة" لم يكن هناك
"نصب تذكاري واحد أو بقايا أي مبنى أقدم من الفتح!" كان
محجوزا ً ﻹكسندر هومبولت العظيم للدفاع عن الحقيقة .في عام
 ،1803غمر هذا المسافر البارز والعلمي عالم اﻵثار بفيض
جديد من النور .لحسن الحظ ،كان فقط أحد رواد المستقبل
المستكشفين .ثم وصف ميتﻼ ،أو وادي الموتى ال ُمسمى
إكسوكسيتشالكو ومعبد تشولوﻻ الهرمي الكبير .ولكن بعده
جاء ستيفنز ،1وكاتيروود وسكيير .وفي البيرو دوبيني
والدكتور تشودي.
منذ ذلك الحين ،زار العديد من المسافرين وقدموا لنا تفاصيل
دقيقة للعديد من اﻵثار .لكن ،كم من اﻵثار ﻻتزال غير
مستكشفة فحسب ،بل غير معروفة ،وﻻ أحد يستطيع أن يقول
شيئا ً عنها؟ فيما يتعلق بالمباني ما قبل التاريخ ،فإن كل من
البيرو والمكسيك كانت خصمان لمصر .بالتساوي مع اﻷخيرة
في ضخامة هياكلها السيكلوبيانية ،البيرو تفوقها في عددها في
حين يتجاوز تشولوﻻ هرم خوفو الكبير في اﻻتساع ،إن لم يكن
في اﻻرتفاع .أعمال المرافق العامة ،مثل الجدران والتحصينات
والمدرجات ودورات المياه وقنوات مائية ،جسور ،معابد
ومدافن مدن بأكملها ،طرق مرصوفة بشكل رائع بطول مئات

انظر ستيفنز أمريكا الوسطى.
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اﻷميال ،تمتد في خط غير منقطع ،تغطي تقريبا ًاﻷرض كما هو
الحال مع شبكة متكاملة.
على الساحل ،يوجد أبنية مبنية من الطوب المجفف بالشمس.
في الجبال ،من الجير البورفيري ،والجرانيت والحجر الرملي
السيليكاتي .من بين اﻷجيال الطويلة من الشعوب التي بنتها ،ﻻ
يعرف التاريخ شيئا ً عنها ،وحتى التقليد صامت .بطبيعة الحال
فإن معظم هذه البقايا الحجرية مغطاة بنباتات كثيفة .نمت
الغابات بأكملها من قلوب المدن المكسورة ،ومع بعض
اﻻستثناءات ،كل شيء في حالة خراب .ولكن يمكن للمرء أن
يحكم على ما كان عليه من قبل والذي ﻻ يزال قائما ً.
مع اﻹهمال العرضي ،يشير المؤرخون اﻹسبان إلى جميع
أنقاض عصر اﻹنكا .ﻻ يمكن ارتكاب أخطاء أكبر .الكتابة
الهيروغليفية التي تغطي أحيانا ً صعودا ً وهبوطا ً كل الجدران
واﻷعمدة المتجانسة ،كما كانت من البداية ،بقيت حرفًا ً ميتا ً
بالنسبة إلى العلم الحديث .لكنها كانت أيضا ً رسالة ميتة
بالنسبة لشعب اﻹنكا .على الرغم من أن تاريخ اﻷخير يمكن
تتبعه في القرن الحادي عشر ،لم يكن لديهم أي فكرة عن معنى
هذه النقوش ،ولكن نسبوا كل هذا إلى أسﻼفهم غير
المعروفين ،وبالتالي استبعاد افتراض أن أحفادهم هم من أول
الحضاريين في بﻼدهم .باختصار ،تبدأ قصة اﻹنكا على النحو
التالي:
اﻹنكا هو لقب رئيس أو إمبراطور كيتشوا ،وكذلك اسم الجنس
البشري اﻷكثر أرستقراطية ،أو باﻷحرى طبقة أصحاب اﻷرض
التي حكمتهم لفترة غير معروفة ،قبل الفتح اﻷسباني حتى ظهر
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البعض ﻷول مرة في بيرو في مناطق غير معروفة عام
 ،1021والبعض اﻵخر ،أو بالتخمين ،بعد خمسة قرون من
"الطوفان" التوراتي والمفاهيم المتواضعة للﻼهوت المسيحي.
لكن هذه النظرية اﻷخيرة ربما تكون أقرب إلى الحقيقة من
اﻷولى.
اﻹنكا ،إذا حكمنا من خﻼل امتيازاتهم الحصرية وقوتهم و
"معصوميتهم" ،هم النظير المقابل لطبقة البراهمان في الهند.
مثل هؤﻻء ،ادعى اﻹنكا النسب المباشر من اﻹله ،الذي ،كما
هو الحال في سﻼلة "سوريافانسا" في الهند ،كان الشمس.
وفقا ً للتقاليد الفريدة والعامة ،كان هناك وقت تم فيه تقسيم
جميع سكان العالم الجديد الحالي إلى قبائل مستقلة وحربية
وبربرية .أخيراً ،اﻹله "اﻷعلى"  -الشمس  -أشفق عليهم ومن
أجل إنقاذ أشخاص جاهلون ،أرسل إلى اﻷرض لتعليمهم ،طفليه
مانكو كاباك ،وأخته وزوجته ،ماما أوكلو هواكو ،نظرائهم من
أوزوريس المصرية ،وأخته وزوجته ،إيزيس ،وكذلك آلهة
مختلفة من اﻵلهة الهندوسية ونصف آلهة وزوجاتهم.
ظهر هذان اﻻثنان في جزيرة جميلة من بحيرة تيتيكاكا -
ً
شماﻻ إلى كوزكو ،عاصمة اﻷنكا
سنناقشها ﻻحقا ً -ثم انتقﻼ
ﻻحقاً ،حيث بدأوا على الفور في نشر الحضارة .جمعوا كل
اﻷعراق المختلفة من جميع أنحاء البيرو ،ثم قسم الزوجين
اﻹلهية عملهم .مانكو كاباك علم الرجال الزراعة والتشريع
والعمارة والفنون ،بينما قامت ماما أوولو بتدريس النساء على
النسيج والغزل والتطريز واﻷعمال المنزلية.
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من هذان الزوجين السماويين ادعى اﻹنكا نسلهم .ومع ذلك
كانوا يجهلون تماما ً من هم الناس الذين بنوا المدن الضخمة
وال ُمدَمرة اﻵن والتي تغطي كامل المنطقة من إمبراطوريتهم
والتي امتدت بعد ذلك من خط اﻻستواء إلى أكثر من  37درجة
من خط العرض وشمل ليس فقط الجانب الغربي من جبال
اﻷنديز ،بل أيضا ً سلسلة جبال بأكملها مع التﻼل الشرقية التي
تصل إلى اﻷمازون وأورينوكو.
بوصفهم أحفادا ً مباشرين للشمس ،فقد كانوا حصريا ً كبار
الكهنة في دين الدولة ،وفي نفس الوقت ،هم اﻷباطرة وأعظم
رجال الدولة في البﻼد :بحكم كونهم ،مثلهم مثل البراهمان
الهندوس ،فقد كان ذلك فخر إلهي .فكرة التفوق على البشر
2
العاديين ،قد أدى بالتالي إلى تأسيس ،مثل "المولود مرتين "
طبقة حصرية وأرستقراطية  -عرق اﻹنكا.
يُعتبر ابن اﻹنكا ،ككيان الشمس ،كاهنا ً كبيراً ،ومتنبئ أو ناطق
بالوحي ،وكابتن الحرب الرئيسي ،والحاكم المطلق ،وبالتالي
تحقيق وظيفة مزدوجة كبابا وكملك وسبقوا في هذا حلم
اﻷحبار الرومانية من فترة طويلة .كانت أوامره تتطلب الطاعة
العمياء ،وكان شخصه مقدسا ،وكان موضع تبجيل إلهي.
ﻻ يمكن أن يظهر كبار الضباط في البﻼد في حضوره منتعلين
الحذاء ،كعﻼمة اﻻحترام التي تشير إلى اﻷصل الشرقي ،في
حين أن عادة ثقب آذان الشباب من الدم الملكي ،وإدراج
الحلقات الذهبية" ،تصبح أكبر وأكبر مع تقدمهم في المرتبة
حتى ينتفخ الغضروف ويصبح تشوها ً إيجابياً" ،يشير إلى
أي المولود روحيا ً من جديد ،أي تجدد روحي ونيل رتبة حكيم.
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وجود تشابه غريب بين الصور المنحوتة لكثير منها وجدت في
أنقاض أكثر حداثة ،وصور بوذا وبعض اﻵلهة ،ناهيك عن
الهند المعاصرة وسيام وبورما وجنوب الهند .في هذا ،مرة
أُخرى ،كما هو الحال في الهند ،في عهد سلطة البراهمان ،لم
يكن ﻷحد الحق في تلقي تعليم أو دراسة دينه ،باستثناء الطبقة
المميزة لﻺنكا.
وعند وفاة حاكم اﻹنكا أو ،كما يُطلق عليه" ،استُدعي إلى منزل
والده" يُحكم على عدد كبير جدا ً من مساعديه ونساءه بالموت
معه ،عند طقوس جنازته ،كما نجده في سجﻼت راجستان
القديمة وحتى في عادات سوتي ،التي ألغيت للتو .مع أخذ هذا
في اﻻعتبار ،ﻻ يمكن لعالم اﻵثار أن يظل راضيا ً عن المﻼحظة
الموجزة لبعض المؤرخين" :في هذا التقليد ،لن نعود إلى
تاريخ الحضارة المشترك بين جميع اﻷمم البدائية وهذه الدﻻلة
في العﻼقة السماوية التي سعى بها الكهنة الماكرون إلى
الصعود بين البشر".
لم يعد من الضروري التوضيح أن" مانكو كاباك هو النظير
شبه الدقيق لفوهي الصيني ،والبوذا الهندوسي ،وأوزوريس
اﻷرضي لمصر ومعطف كوتزال في المكسيك ،وفوتان أمريكا
الوسطى".
ﻷن كل هذا واضح للغاية .ما نريد أن نعرفه هو كيف قدمت
هذه الدول المعاصرة مثل الهند ومصر وأمريكا مثل هذه النقاط
اﻻستثنائية من التشابه ،ليس فقط في آرائهم الدينية والسياسية
واﻻجتماعية العامة ،بل في بعض اﻷحيان في أصغر التفاصيل.
المهمة التي تشتد الحاجة إليها هي معرفة أي منهم سبق
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اﻵخر ،وشرح كيف جاء هؤﻻء اﻷشخاص لزرع الهندسة
المعمارية والفنون المتطابقة تقريبا ً في جميع أنحاء العالم
باستثناء الوقت الذي ،كما يدعي أفﻼطون وأكثر من عالم آثار
حديث ،لم تكن هناك حاجة إلى سفينة لهذا العبور ،ﻷن العالمين
كانا يشكﻼن قارة واحدة فقط.
وفقًا ﻷحدث اﻷبحاث ،هناك خمسة أنماط معمارية مميزة في
جبال اﻷند فقط ،كان آخرها معبد الشمس في كوزكو .ولعل هذا
هو الهيكل الوحيد المهم الذي يمكن ،وفقا ً للمسافرين
المعاصرين ،أن يُعزى دون خطر الوقوع بالخطأ ،إلى اﻹنكا
الذين يُعتقد أن مجدهم اﻹمبراطوري هو آخر وميض لحضارة
ترجع إلى عصر قديم ﻻ يُحصى.
يعتقد ي.ر .هيث ،من كانساس )الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية(
أنه "قبل مانكو كاباك ،كانت جبال اﻷند مكان إقامة أجناس
بشرية ،وكانت بداية المعاصرين لمتوحشي أوروبا الغربية.
تذكرنا العمارة العمﻼقة ،عائلة السيكلوبيين ومؤسسي معبد
بابل واﻷهرامات المصرية .اﻷسطوانة اليونانية الموجودة في
العديد من اﻷماكن هي مستعارة )؟( من المصريين ،وطريقة
الدفن وتحنيط مواقعهم الميتة في مصر".
يكتشف هذا المسافر المتعلم أن الجماجم المأخوذة من مواقع
الدفن تمثل ،وفقا ً لعلماء القحف ،ثﻼثة أجناس بشرية متمايزة
والشينشا ،الذين احتلوا غرب بيرو ،من جبال اﻷند إلى المحيط
الهادئ ،واﻷيمار ،سكان السهول العالية في بيرو وبوليفيا على
الشاطئ الجنوبي لبحيرة تيتيكاكا وهوانكا ،الذين "احتلوا
الهضبة بين سﻼسل جبال اﻷند ،شمال بحيرة تيتيكاكا حتى
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الدرجة التاسعة من خط العرض الجنوبي" للتشويش على
المباني من عصر اﻹنكا في بيرو ومونتيزوما والكاسيك ،في
في المكسيك ،مع اﻵثار اﻷصلية ،حتمية قاتلة لعلم اﻵثار .بينما
كانت كل من شوﻻﻻ وكذلك اوكسمال و غيش وباشانكاماك و
شيشن ،محفوظة بالكامل وتم احتﻼلها في زمن غزو اللصوص
اﻹسبان ،فهناك المئات من المدن واﻷعمال التي ﻻ تزال في
حالة خراب ،التي كانت مجهولة من اﻷنكا و" الكاسيك" الذين
تم غزوهم مثلنا ،والتي هي بﻼ شك بقايا شعوب غير معروفة
وقد انقرضت اﻵن.
اﻷشكال الغريبة للرؤوس ومﻼمح الشخصيات البشرية على
متجانسة كوبان تضمن دقة الفرضية .يُعزى الفرق الواضح
بين جماجم هذه اﻷجناس والجماجم الهندية اﻷوروبية أوﻻً إلى
الوسائل الميكانيكية التي تستخدمها اﻷمهات ﻹعطاء شكل
محدد لرأس أطفالهن أثناء الطفولة ،كما يحدث غالبا ً عند
القبائل والشعوب الثانية.
ولكن ،كما يقول المؤلف نفسه ،فإن اﻻستنتاج الذي مفاده أن
"مومياء الجنين لمدة سبعة أو ثمانية أشهر لها نفس التشوه
في الجمجمة قد شككت في يقين هذه الحقيقة" ودليل ﻻ يمكن
دحضه على أنه كانت هناك حضارة موجودة في البيرو منذ
وقت طويل .إذا أردنا إعطاء عدد من آﻻف السنين التي مرت
على اﻷرجح منذ ذلك الحين ،دون إعطاء أسباب وجيهة أوﻻً
فقد يشعر القارئ كما لو كان يحبس أنفاسه .لذلك دعونا
نحاول.
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ذرق 3الطائر البيروي )هوانو( هذا السماد الثمين ،الذي يتألف
من براز الطيور البحرية ،ممزوج بأجسامها المتحللة والبيض
وبقايا الفقمة ،وما إلى ذلك ،التي تراكمت في جزر المحيط
الهادئ وسواحل أمريكا الجنوبية والتي أصبح تشكيلها معروفا ً
اﻵن .كان هومبولت هو الذي اكتشفها ولفت انتباه العالم إليه
في عام  .1804وبينما وصف الرواسب بأنها تغطي الصخور
الجرانيتية في تشينكا والجزر الثانية على عمق  50أو 60
قدماً ،يذكر أنه تراكم  300سنة منذ الفتح قد شكلت فقط بضعة
خطوط سميكة .كم من آﻻف السنين استغرق تشكيل هذا اﻹيداع
على عمق  60قدم ،هو حساب بسيط .في هذا الصدد ،دعونا
نقتبس اﻵن اكتشاف في اﻵثار البيروفية" 4تم دفنه على عمق
 62قدما ً تحت اﻷرض ،وفي جزر تشينكا ،حيث تم العثور على
اﻷصنام الحجرية وأواني الماء ،بينما كانت عبارة عن أصنام
خشبية .تم أخذ ذرق الطائر من جزر غونابي ،إلى الجنوب
مباشرة من تروكسيلو ،وماغابي في الشمال تحت ذرق الطائر
والمومياوات والطيور وبيض الطيور ،وكذلك الحلي الذهبية
والفضية.
على الماكابي ،وجد العمال مزهريات ذهبية كبيرة ذات قيمة
كبيرة ،قاموا بكسرها واقتسامها بينهم ،على الرغم من أن
وزنها من وزن العمﻼت الذهبية وأن هناك آثار من اﻻهتمام
اﻷكبر للعالم لم تضيع .هو  -الذي يمكنه تحديد القرون الﻼزمة
3

فضﻼت الطائر.
مقال نشرته ميث هيث في مجلة كانساس سيتي للعلوم والصناعة
نوفمبر .1878
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ﻹيداع  30قدما ً من ذرق الطائر على هذه الجزر ،مع تذكر أنه
منذ الفتح قبل ثﻼثمائة عام ،لم يتم العثور على أي زيادة
ملحوظة في العمق  -يمكنه أن يعطيك فكرة من العصور
القديمة عن هذه اﻵثار.
إذا قصرنا أنفسنا على حساب حسابي صارم ،وسمحنا ل 12
خطا ً بالبوصة و 12بوصة للقدم ،وترك خط لكل قرن ،فنحن
مجبرون على اﻻعتقاد بأن اﻷشخاص الذين صنعوا هذه
المزهريات الذهبية الثمينة عاشوا قبل  864000عام! اترك
مساحة كافية لﻸخطاء وإعطاء سطرين لقرن  -على سبيل
المثال ،بوصة واحدة كل  100عام  -وسنظل أمامنا 72000
سنة خلف حضارة  -إذا حكمنا من خﻼل أعمالها العامة،
واستدامة البناء وعظمة مبانيها ،المتطابقة ،وفي بعض
اﻷشياء بالتأكيد تجاوزت حضارتنا.
لدينا أفكار محددة فيما يتعلق بتواتر الدورات ،للعالم وكذلك
لﻸمم واﻹمبراطوريات والقبائل ،فنحن مقتنعون بأن حضارتنا
الحديثة ليست سوى فجر آخر من الفصول التي رأيناها بالفعل
مرات ﻻ تُحصى على هذا الكوكب .قد ﻻ يكون هذا علما ً دقيقاً،
لكنه استقرائي واستنباطي على حد سواء ،استنادا ً إلى نظريات
أقل افتراضية وملموسة من نظريات ثانية كثيرة تُعتبر علمية
بحتة .للتعبير عن ذلك بكلمات البروفيسور ت.ي .نيفر ،من
سان لويس "لسنا أصدقاء نظرية ،بل أصدقاء الحقيقة" ،وإلى
أن يتم العثور على الحقيقة ،نرحب بكل نظرية جديدة.
في البداية كانت ﻻ تحظى بشعبية ،خشية أن ترفض في جهلنا
للحجر الذي ،مع مرور الوقت ،يمكن أن يصبح حجر الزاوية
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للحقيقة .يقول العالم نفسه" :أخطاء الرجال العلميين ﻻ تُعد وﻻ
تُحصى ،ليس ﻷنهم رجال علوم ،بل ﻷنهم بشر" .ويستشهد
كذلك بكلمات نبيلة لفاراداي" :في بعض اﻷحيان ،ممارسة
الحكم يجب أن يؤدي إلى احتياطي مطلق .قد يكون من غير
المريح ومن اﻹرهاق الكبير تعليق استنتاج ،لكن بما أننا لسنا
معصومين ،يجب أن نكون حذرين") .البحوث التجريبية
سلسلة .(24
من المشكوك فيه أنه باستثناء بعض اﻵثار اﻷكثر أهمية ،لم
تتم محاولة سرد مفصل لما يسمى باﻵثار اﻷمريكية .ومع ذلك
ﻹبراز نقطة المقارنة بشكل أكثر وضوحاً ،سيكون هذا العمل
ضروريا ً للغاية .إذا كان يجب حل مسألة تاريخ الدين
واﻷساطير ،واﻷهم من ذلك بكثير ،أصل وتطور وإعادة
التجميع النهائي للجنس البشري ،عن طريق البحوث اﻷثرية
بدﻻً من اللجوء إلى الخصومات المفترضة في فقه اللغة ،فإنه
يجب أن نبدأ بجمع الصور الملموسة للفكر البدئي ،اﻷكثر
بﻼغة في شكله الثابت من التعبير اللفظي للفكر نفسه ،حيث
يكون اﻷخير معرضا ً بدرجة كبيرة ،في تفسيراته المتعددة ،إلى
التشويه بألف طريقة.
هذا من شأنه أن يعطينا مؤشر أسهل وأكثر موثوقية .يجب أن
يكون لدى المجتمعات اﻷثرية دورة كاملة لباقي العالم ،مع
تجميع ﻷهم المضاربات المتعلقة بكل منطقة محلية .من المؤكد
أن بعض هذه الفرضيات تبدو رائعة وبريئة ،لكن يبدو أن لكل
منها فرصة ﻹثبات فائدتها في لحظة معينة .غالبا ً ما يكون أكثر
من المفيد معرفة أن شيء ،ليس فقط معرفة ما هو ،كما يقول
ماكس مولر حقاً.
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ﻻ يمكن تحقيق هذا الهدف في حدود مقال في وثيقتنا .ومع
ذلك ،باستخدام تقارير من المساحين الحكوميين والمسافرين
ذوي السمعة الطيبة والعلماء وحتى تجربتنا المحدودة،
سنحاول في المستقبل تقديم لقرائنا الهندوس مواضيع ،قد ﻻ
يكون قد سمعوا عنها من قبل مثل التحف القديمة ،أو أن يكون
لديهم فكرة عامة عنها .أحدث المعلومات لدينا تأتي من كل
مصدر موثوق .يرجع السبب في بحث آثار بيرو إلى ورقة
السيد هيث المذكورة أعﻼه.

II
من الواضح أننا ،الثيوصوفيين ،لسنا اﻷيقونات الوحيدة في
عالم الخداع والنفاق المتبادلين .لسنا الوحيدين الذين يؤمنون
بالدورات ،وعلى عكس التسلسل الزمني التوراتي ،فإننا ننحني
لﻶراء التي يشاركها الكثير من الناس سراً ،ولكننا نعترف بها
علنا ً من ِقبل عدد قليل .نحن اﻷوروبيون في نهاية دورة جديدة
ونتقدم لﻸعلى ،في حين أن اﻵسيويين  -الهندوس على وجه
الخصوص  -هم آخر بقايا الدول التي مﻸت العالم في دورات
سابقة واختفت اﻵن .سواء أن اﻵريين يأتون من اﻷمريكيين
القدماء أو من هؤﻻء اﻵريين ما قبل التاريخ ،فإنه هو السؤال
الذي ﻻ يمكن ﻷحد أن يقرره .ولكن يجب أن يكون هناك في
وقت ما رابط حميم بين اﻵريين القدامى ،وسكان أمريكا ما قبل
التاريخ  -أيا كان اسمهم  -والمصريون القدماء ،فمن اﻷسهل
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إثباته من اثبات تناقضه .وإذا كان هناك رابط من هذا القبيل
فﻼبد أنه حدث في وقت لم يقسم فيه المحيط اﻷطلسي بعد
نصفي الكرة اﻷرضية كما هو اﻵن.
في آثاره البيروفية )انظر مجلة الثيوصوفي لشهر مارس( يقبل
الدكتور هيث من مدينة كانساس سيتي  -وهو عالم ﻻ يعرف
الخوف ،وباحث جريء ،يقول الحقيقة أينما وجدها وﻻ يخشى
أن يقولها لوجه العالم نفسه ،ولرجل المعارضة العقائدية  -أن
تُلخص انطباعاته عن اﻵثار البيروفية بالعبارات التالية:
"غرقت جبال اﻷند ثﻼث مرات مئات اﻷقدام تحت مستوى
سطح البحر وأعيدت ببطء إلى ذروتها الحالية .حياة اﻹنسان
ستكون قصيرة جداً لحساب عدد القرون المستهلكة في هذه
العملية .ارتفع ساحل بيرو ثمانين قدما ً منذ أن شعر بخطى
بيزارو .على افتراض أن جبال اﻷند قد رفعت بالتساوي وبشكل
مستمر ،ويجب أن يكون قد مر  70،000سنة قبل الوصول إلى
اﻻرتفاع الحالي".
من يدري ،إذناً ،لكن هذه الفكرة الهائلة لجول فيرن 5حول
القارة المفقودة أتﻼنتيك قد تكون قريبة من الحقيقة؟ من
يستطيع أن يقول ،أنه حيث يوجد المحيط اﻷطلسي ،لم يكن
موجودا ً من قبل ،قارة ذات كثافة سكانية عالية ،متطورة في
مجال الفنون والعلوم ،والذين يجدون أراضيهم تغرق تحت
الماء ،يتم إزالتها وتقسيمها جزئيا ً إلى الشرق والغرب ،وكذلك
نصفي الكرة اﻷرضية؟ هذا من شأنه أن يفسر التشابه بين
هذه "الفكرة" يُعبر عنها بوضوح ويؤكدها أفﻼطون كحقيقة في كتابه -
المأدبة ،وتابعها اللورد بيكون في مقالته  -أتﻼنتس الجديد.
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هياكلها وأعراقها اﻷثرية ،وكذلك اﻻختﻼفات ،وتعديلها
وتكييفها مع طابع المناخات وبلدانهم.
وهكذا ،يختلف الﻼما واﻹبل ،رغم أنهما ينتميان إلى نفس
النوع ،وهكذا أشجار "الغرابة" واﻹسبينو ،وهكذا ،أطلق
الهنود اﻹيروكوا في أمريكا الشمالية والعرب القدماء على
كوكبة "الدب الكبير" نفس اﻻسم ،وهكذا ،فإن العديد من
الدول ،المنعزلة عن كل عﻼقة بينهما أو معرفة متبادلة ،تقسم
اﻷبراج إلى اثني عشر برجاً ،وتطبق نفس اﻷسماء عليها
ويطبق الهندوس الشماليون اسم جبال اﻷند على جبالهم
الواقعة في جبال الهيماﻻيا ،كما يفعل اﻷمريكيون الجنوبيون
في السلسلة الرئيسية لبﻼدهم.6
هل يجب أن نقع في الطريق القديم وﻻ نفترض أي وسيلة ثانية
لتوطين نصف الكرة الغربي إﻻ "عبر مضيق بهرنغ"؟ هل ما
زال من الضروري وضع عدن جغرافي في الشرق وافتراض
أن أي دولة ،تكيفت بنفس القدر مع اﻹنسان وأيضا ً قديمة
متجولة بدون هدف ل
جيولوجياً ،يجب أن تنتظر حتى تصبح
ّ
"قبيلة إسرائيل الضائعة" لتصبح مأهولة؟
لنذهب حيث يمكننا ،ﻻستكشاف آثار أمريكا ،سواء كانت في
الشمال أو بالمركز أو بالجنوب ،فنحن معجبين أوﻻً وقبل كل
6

قلت في كتابي  -إيزيس مكشوفة النقاب )المجلد  ،2صفحة  (591قبل
ثﻼثة أعوام "إن اسم أمريكا قد يكون مرتبطا ً ذات يوم مع ميرو ،الجبل
المقدس الواقع في وسط القارات السبع" .تم اكتشافه ﻷول مرة ،وقد
اكتشف أن أمريكا قد تضمنت بين بعض القبائل اﻷصلية اسم أتﻼنتا .في
وﻻيات أمريكا الوسطى ،نجد اسم العامرية ،وهو ما يعني ،مثل ميرو جبﻼً
عظيماً .أصل الهنود كاماس اﻷمريكية غير معروف أيضا ً.
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شيء بعظمة هذه اﻵثار غير المعروفة بالعمر والعرق ،ثم
التشابه غير العادي الذي يظهرونه.
التﻼل والهياكل القديمة من الهند القديمة ومصر وحتى أجزاء
من أوروبا .كل من رأى إحدى هذه التﻼل ،فقد رأى كل شيء.
أي شخص يقف أمام الهياكل السيكلوبية لقارة واحدة قد يكون
لديه فكرة واضحة عن تلك الموجودة في الثانية .دعونا نقول
فقط :نحن نعرف حتى اﻷقل من عصر اﻵثار من أمريكا ،من
تلك التي في وادي النيل ،الذي ﻻ نعرف عنه شيئا ً تقريبا ً.
لكن من الواضح أن الرمزية الخاصة بها  -بصرف النظر عن
شكلها الخارجي  -هي نفسها كما في مصر والهند وأماكن
ثانية .كما كان الحال قبل هرم خوفو العظيم في القاهرة ،ينطبق
الشيء نفسه على التلة التي يبلغ ارتفاعها  100قدم في سهل
كاهوكيا بالقرب من سانت لويس بوﻻية ميزوري ،ويبلغ طولها
 700قدم وعرضها  800قدم .في القاعدة ،أكثر من ثمانية
فدادين من اﻷراضي ،تحتوي على  20،000،000قدم مكعب
من المحتوى ،وتلة على شواطئ بروش كيك ،في أوهايو ،التي
وصفها بدقة سكيير ودافي.
لم نعد نعرف ما إذا كنا نعجب بالدقة الهندسية الموصوفة من
ِقبل البنائين الرائعين والغامضين في صورة آثارهم ،أو
الرمزية الخفية التي سعوا بوضوح للتعبير عنها .يمثل تل
أوهايو ثعبان طوله أكثر من  1000قدم .ملفوفة بلطف في
منحنيات متقلبة ،وينتهي مع لفائف الثﻼثي في الذيل" .يبلغ
طول الكأس المكونة للعبة الدمية خمسة أقدام ،قاعدة من
ثﻼثين قدما ً في وسط الجسم ،تضيء قليﻼً نحو الذيل بشكل
22

بيضاوي" .7يوضح اﻻخصائيون بعلم الهندسة" :يتكون هذا
الشكل البيضاوي من سد يصل ارتفاعه إلى أربعة أقدام ،وله
صورة ظلية منتظمة تماماً ،يبلغ قطره المتقاطع والمتزامن
 160و 8أقدام على التوالي" .الكل يمثل الفكرة الكونية
العالمية للثعبان والبيضة .من السهل تخمينه.
ولكن كيف يمكن تمثيل هذا الرمز الكبير للحكمة المحكم لمصر
القديمة في أمريكا الشمالية؟ كيف أن المباني المقدسة
الموجودة في وﻻية أوهايو وأماكن ثانية ،هذه المربعات
والدوائر ،والمثمن ،وغير ذلك من اﻷشكال الهندسية ،والتي
يتم فيها التعرف بسهولة على الفكرة السائدة لﻸشكال المقدسة
لفيثاغورس ،تم نسخها من كتاب اﻷرقام؟ إلى جانب الصمت
التام على أصلهم ،حتى بين القبائل الهندية ،الذين عرفوا كيف
يحافظون على تقاليدهم في جميع الحاﻻت ،فإن العصور
القديمة لهذه الشعوب قد أثبتت من خﻼل اﻷنقاض وجود أكبر
وأقدم الغابات التي تنمو في المدن المدفونة .وقد خصص
علماء اﻵثار في أمريكا بسخاء  2000سنة لهم .لكن من
بناهم ،والسؤال ما إذا كان مؤلفوهم هاجروا أو اختفوا تحت
أذرع منتصرة ،أو ُج ِرموا من وجودهم بسبب وباء فظيع ،أو
مجاعة عالمية ،فهي أسئلة تُطرح "ربما تتجاوز سلطة
التحقيق البشري للرد "يقولون ذلك.
اﻷوائل من سكان المكسيك ،الذي يعرفهم التاريخ  -أكثر
افتراضية من اثبات  -هم التولتيك .هؤﻻء جاؤوا من الشمال
ودخلوا "أناهواك" في القرن السابع الميﻼدي .يُعتقد أيضا ً أنهم
Smithsonian contributions to Knowledge, Vol. 1.
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بنوا في أمريكا الوسطى ،حيث انتشروا في القرن الحادي
عشر ،بعض المدن الكبرى التي ﻻ تزال آثارها قائمة .في هذه
الحالة ،يجب أن يكونوا قد حفروا الهيروغليفية التي تغطي
بعض اﻵثار .كيف ﻻ يُقدم نظام الكتابة المصورة في المكسيك
الذي استخدمه الغزاة والمتعلمون من قبل الغزاة المتعددين
والمبشرين ،مفاتيح الهيروغليفية في بالينكو وكوبان ،ناهيك
عن تلك الموجودة في البيرو؟ وأولئك التولتسيون
المتحضرون ،من هم ومن أين أتوا؟ ومن هم اﻷزتيك الذين
خلفوهم؟
حتى بين النظم الهيروغليفية في المكسيك ،تم استبعاد بعض
المترجمين الفوريين من إمكانية الدراسة .كانت هذه هي
مخططات التنجيم القضائي المزعومة "تقديم ولكن من غير
توضيح وشرح في مجموعة اللورد كينجسبورو المنشورة"
وتم تقديمها على أنها مجازية ورمزية بحتة "مخصصة فقط
ﻻستخدام الكهنة اﻹلهيين الذين عندهم تفسير باطني " .العديد
من الهيروغليفية المتجانسة من بالينك وكوبان ،لها نفس
الخصائص .لقد تم قتل "رجال الدين والكهنة" على يد
المتعصبين الكاثوليك ،ومات السر معهم.
"تقريبا" كل التﻼل في أمريكا الشمالية مدرجة ومركبة بنظام
كبير ،وأحيانا ً مربعة ،وغالبا ً ما تكون سداسية أو مثمنة أو
مقطوعة ،ولكن من جميع النواحي تشبه تلك التي بتﻼل
المكسيك وقمم الهند .نظرا ً ﻷن هذه اﻷسباب تُنسب إلى جميع
أنحاء البﻼد إلى عمل الباندوس الخمسة في الجنس البشري
القمري ،والمعالم اﻷثرية المتجانسة والموجودة على شواطئ
بحيرة تيتيكاكا ،في جمهورية بوليفيا ،تُنسب إلى العمالقة
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اﻷشقاء الخمسة المنفيين "من وراء الجبال" .لقد عبدوا القمر
كجد وعاشوا قبل زمن "أبناء وعذارى الشمس؟" هنا ،تشابه
اﻵرية مع تقاليد أمريكا الجنوبية مرة أُخرى واضح للغاية
واﻷجناس الشمسية والقمرية  -سوريا فانسا  -و -شاندرا
فانسا ،قد عادت إلى الظهور في أمريكا.
يبلغ طول بحيرة تيتيكاكا ،التي تشغل مركز واحد من أكثر
اﻷحواض اﻷرضية شهرة في العالم 160 ،كم وعرضها من 50
إلى  80مترا ً وتفرغ إلى وادي إل ديساجفاديرو ،في الجنوب
الشرقي .بحيرة ثانية تُسمى بحيرة أوﻻ  -كاس ،والتي يُحتمل
أن تبقى عند مستوى منخفض عن طريق التبخر أو الترشيح
ﻷنه ليس لديها عملية إجﻼء معروفة .يقع سطح البحيرة على
ارتفاع  24000متر فوق سطح البحر ،وهو أكبر مسطحات
مائية مماثلة في العالم .مستوى مياهه قد تقلص إلى حد كبير
خﻼل الفترة التاريخية ،ويعتقد جيدا ً أنهم أحاطوا مرة واحدة
بالمكان المرتفع حيث توجد أطﻼل تياهواناكو الرائعة.
هذه هي بﻼ شك آثار السكان اﻷصليين من الفترة التي سبقت
فترة اﻹنكا ،بعيدة بقدر ما شعب الدرافديان والشعوب اﻷصلية
اﻷُخرى قد سبقت اﻵريين في الهند .على الرغم من أن تقاليد
اﻹنكا تؤكد أن مانكو كاباك  -مانو أمريكا الجنوبية ،المشرع
الكبير ومعلم البيرو  -قد نشر معرفته وتأثيره من هذا المركز
فإن هذا البيان ﻻ تدعمه الحقائق .إذا كان المقر اﻷصلي
لﻸيماراس ،أو "ذرية اﻹنكا" ،هناك ،كما يزعم البعض ،كيف
أنةاﻷنكا واﻷيماراس ،الذين ما زالوا يعيشون حتى اﻵن على
شواطئ البحيرة ،والبيرويين القدماء ،ليس لديهم أي معرفة
عن تاريخهم؟
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إلى جانب التقليد الغامض الذي يخبرنا أن "العمالقة" قاموا
ببناء هذه الهياكل الضخمة في ليلة واحدة ،فإننا ﻻ نجد أي
دليل .ولدينا كل اﻷسباب للشك في أن اﻹنكا هم من سباق
أيمارا .يدعي اﻹنكا أنهم مانكو كاباك ،ابناء الشمس ،ويدعي
اﻷيمار أن هذا المشرع هو معلمهم ومؤسس عصر حضارتهم.
ومع ذلك ،ﻻ يمكن أن يثبت اﻹنكا في الفترة اﻹسبانية إحداها
وﻻ اﻷيمارا الثانية .لغة اﻷخيرة متميزة تماما ً عن اﻷنيشوا ،لغة
اﻹنكا ،وكانوا الجنس الوحيد الذي رفض التخلي عن لغته
عندما غزاها أحفاد الشمس ،كما أخبرنا الدكتور هيث.
اﻷنقاض تقدم كل اﻷدلة على أعلى العصور القديمة .بعضها
مبني على خطة هرمية ،مثل معظم التﻼل اﻷمريكية ،وتغطي
عدة فدادين ،في حين أن البوابات واﻷعمدة واﻷصنام الحجرية
المتجانسة ،المنحوتة بدقة" ،منقوشة بأسلوب مختلف تماما ً
عن أي آثار فنية ثانية موجودة في أمريكا" .يتحدث دي
أوربيني عن اﻷنقاض بأكثر اﻷساليب حماسة ،كما يقول لنا.
هذه اﻵثار تتكون من كومة مرتفعة طولها حوالي  30متراً
ومحاطة بأعمدة  -طولها من  600إلى  1200متر ،موجهة
على وجه التحديد إلى الشرق وتزينها اﻷعمدة الزاويّة الهائلة
بوابات من حجر واحد ،مغطاة بنقوش من التنفيذ الماهر
وعرض تمثيﻼت رمزية للشمس والكوندور ،رسوله  -تماثيل
بازلتية محملة بنقوش بارزة ،يكون فيها تصميم الرأس
المنحوت نصف مصري .وأخيراً ،من داخل قصر مكون من كتل
هائلة من الصخور ،مقطوعة تماماً ،أبعادها غالبا ً  21قدما ً
و 12عرضا ً و 6سمكاً .في المعابد والقصور ،البوابات ليست
مائلة ،مثل تلك الموجودة في اﻹنكا ،بل هي عمودية ،وأبعادها
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الشاسعة واحجامها الضخمة التي تتكون منها ،تتفوق في
.الجمال والعظمة على كل ما قام به ملوك كوزكو فيما بعد.
مثل بقية زمﻼئه المستكشفين ،يعتقد م .دوربينيي أن هذه
اﻵثار كانت بمثابة عمل جنس بشري سبق إلى حد كبير جنس
اﻹنكا.
يمكن العثور على نمطين معماريين متميزين في بقايا بحيرة
تيتيكاكا .لتلك الموجودة في جزيرة كواتي .على سبيل المثال
كل الخصائص المشتركة مع أنقاض تياهواناكو ،تنطبق بذاتها
على القطع الحجرية الضخمة والمنحوتة بشكل غني ،والتي
يبلغ بعضها ،وفقا ً للتقرير علماء الجيومتري الهندسي ،في عام
 3" 1846أقدام طولها ،وعرضها  18قدماً ،وسمكها  6أقدام"
بينما في بعض جزر بحيرة تيتيكاكا ،هناك آثار كبيرة "لكن من
النوع البيروفي الحقيقي ،والذي سيكون بقايا المعابد التي
دمرها اﻷسبان القدماء" .بابها  10أقدام ،بعرض  13قدم ،مع
فتحة  6أقدام و 4بوصات و 3أقدام و 2بوصات منحوتة من
حجر واحد" .جبهته هي إفريز ،في المنتصف شكل إنساني ذي
شكل غريب ،توج بأشعة ،تتخللها ثعابين على رأسها .على كل
جانب من هذا الشكل توجد ثﻼثة صفوف من المقصورات
المربعة المليئة بأشكال بشرية وغيرها ،على ما يبدو ذات
تصميم رمزي " ...لو كان هذا المعبد يقع في الهند ،فسيُعزى
بﻼ شك إلى شيفا ،لكن في الطرف النقيض ،لم يتوغل قدم
انسان يعبد شيفا أو أحد أفراد قبيلة الناجا في معرفة اﻹنسان
على الرغم من أن الهنود المكسيكيين لديهم ناجا خاصة بهم أو
ساحرهم الرئيسي وعابد اﻷفاعي ..ترتفع اﻷنقاض على مرتفع
يبدو أنها ،وفقا ً للعﻼمات المائية التي تحيط به ،كانت في
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السابق جزيرة لبحيرة تيتي  -كاكا ،و "مستوى البحيرة اﻵن
هو على ارتفاع  135قدماً ،وشواطئها بمسافة  12ميل .هذه
الحقيقة ،مع اﻵخرين ،تبرر اﻻعتقاد بأن هذه البقايا هي قبل
تلك المعروفة في أمريكا."8
وبالتالي ،فإن كل هذه اﻵثار تُنسب باﻹجماع إلى"اﻷشخاص
المجهولين والغامضين" الذين سبقوا البيروفيين ،مثل
التالوهواتيكاس ،أوالتولتيك اﻷزتيك .يبدو أنها كانت مقر ﻷقدم
وأقدم حضارة في أمريكا الجنوبية ولشعب ترك أكثر اﻵثار
الضخمة لقوتها ومهاراتها . . .وجميع هذه اﻵثار هي "درا
كونترياس" والمعابد المقدسة للثعبان أو المعابد المخصصة
ﻷشعة الشمس.
من هذه الشخصية نفسها هي أهرامات تيوتيهواكان ال ُمدمرة
ومتجانسة بالينك وكوبان .تقع اﻷولى على بعد حوالي ثماني
أماكن من مكسيكو سيتي في سهل أوتومﻼ وتعتبر من بين
اﻷقدم في البﻼد .يخصص اﻻثنان الرئيسيان للشمس والقمر
على التوالي .تم بناؤها من اﻷحجار المنحوتة ،مربعة ،مع
أربعة طوابق وسطح مستو في الجزء العلوي .أكبرها ،شمس
يبلغ ارتفاعها  221قدماً ،و 680قدما ً مربعا ً عند القاعدة
وتغطي مساحة  11فداناً ،أي ما يعادل مساحة هرم خوفو
الكبير .ومع ذلك ،فإن هرم تشولوﻻ ،أعلى من تيوتيهواكان 10
أقدام وفقا ً لهومبولت ،و 1400قدم مربع في القاعدة ،ويغطي
مساحة  45فدانا ً!

سيكلوبيديا اﻷمريكية الجديدة ،الفن" ،تيوتيهواكان.
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من المثير لﻼهتمام أن نسمع ما كتبه أوائل ال ُكتاب المؤرخون
الذين شاهدوها خﻼل الفتح اﻷول  -على سبيل المثال ،من بين
أحدث هذه المباني ،المعبد الكبير في المكسيك  -حيث يقول
أحدهم" :إنه يتكون من مساحة مربعة هائلة محاطة بسور من
الحجر والحجر الجيري يبلغ طوله ثمانية أقدام ،مع سور له
فتحات ،مزين بأشكال حجرية عديدة على شكل ثعابين" .يُظهر
كورتيز أنه يمكن بسهولة وضع  500منزل في داخله .كانت
مرصوفة بالحجارة المصقولة ،على نحو مالس بحيث ﻻ يمكن
لخيول اﻹسبان عبورها دون اﻻنزﻻق .كما كتب بيرنال دياز.
في هذا الصدد ،يجب أن نتذكر أنه لم يكن اﻹسبان هم الذين
ير
غزوا المكسيكيين ،بل خيلهم .هذا الشعب اﻷمريكي الذي لم َ
حصانا ً حتى هبط اﻷوروبيون على الساحل ،كانوا  -السكان
اﻷصليون  -رغم شجاعتهم المفرطة قد "أعجبوا بمشاهدة
الخيول وهدير المدفعية" بحيث أنهم اعتبروا اﻹسبان بأنهم من
أصل إلهي وأرسلوا إليهم البشر لﻸضاحي .هذا الذعر الخرافي
يكفي لشرح حقيقة أن حفنة من الرجال يمكنها بسهولة هزيمة
اﻵﻻف من المحاربين.
وفقًا لجوميرا ،تتوافق الجدران اﻷربعة لمعبد الهيكل مع
الجهات اﻷربعة .في وسط هذه المنطقة العمﻼقة ،يقف المعبد
الكبير ،وهو هيكل هرمي ضخم مكون من ثمانية طوابق
ومكسو بالحجر ،و 300قدم مربع في القاعدة وارتفاعه 120
قدماً ،مقطوعاً ،مع قمة أفقية تقع على برجين .معابد اﻵلهة
الذين كرسوا له هم  -تيزكاتليبوكا وهويتزليبوتشتلي.
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ومن هنا قدمت التضحيات وتم الحفاظ على النار اﻷبدية. .
يخبرنا كﻼفيجيرو أنه وراء هذا الهرم العظيم ،كان هناك
أربعين بنية ثانية مماثلة مخصصة لمختلف اﻵلهة .الشخص
الذي يُطلق عليه تيزكاكالي" ،منزل المرايا الﻼمعة ،ال ُمقَدس لـ
تيزكاتليبوكا ،إله النور ،وروح العالم ،والحيوية ،والشمس
الروحية" .كانت منازل الكهنة ،التي كان عدد سكانها يصل إلى
 ،8,000بالقرب من زارات ،إلى جانب المدارس الدينية
والمدارس.
اﻷحواض والنوافير والبساتين والحدائق ،التي كانت تُزرع فيها
الزهور واﻷعشاب العطرية لﻼستخدام في طقوس مقدسة معينة
ولزخرفة المذابح ،كانت بوفرة ،وكانت كبيرة جداً في الفناء
الداخلي ،حيث "كان لدى  8,000أو  10,000شخص مساحة
كافية للرقص في احتفاﻻتهم الرسمية"  -يقول سوليس.
أما توركيمادا فيقدر عدد هذه المعابد لﻺمبراطورية المكسيكية
أربعين ألف ،لكن كﻼفيجيرو ،متحدثا ً عن تيوكالي المهيبة
)حرفياً ،بيوت ﷲ( في المكسيك ،يُقَدر العدد أكثر.
خطوط التشابه بين المقدسات القديمة في العالم القديم والعالم
الجديد رائعة لدرجة أن هومبولت ﻻ يزال غير متوازن للتعبير
عن دهشته" .كم هي أوجه التشابه المذهلة الموجودة بين آثار
القارات القديمة وتلك التي امتدت للتولتيك الذين  ...بنوا هذه
الهياكل الضخمة واﻷهرامات المقطوعة ،المقسمة إلى طبقات
مثل معبد بيلوس في بابل!".
ربما سأل عالم الطبيعة البارز أيضا ً من أين يستمد المكسيكيون
جميع فضائلهم المسيحية ،كونهم مجرد وثنيين.
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يقول بريسكوت إن قانون اﻷزتك "يُظهر احتراما ً عميقا ً
للمبادئ اﻷخﻼقية العظيمة ومثل هذا التصور الواضح لهذه
المبادئ الموجودة في أكثر البلدان مثقفة" .البعض منهم
فضوليون للغاية ﻷنهم يبدون تشابها ً مع بعض أخﻼقيات
اﻹنجيل .وقال أحدهم "الشخص الذي ينظر بفضول إلى امرأة
يرتكب الزنا بعينيه"" .حافظ على السﻼم مع الجميع ،وتحمل
الجروح بتواضع ،ﻷن ﷲ الذي يرى سوف ينتقم لك " يقول
آخر.
وإدراكا ً منهم أن هناك قوة عليا واحدة في الطبيعة ،فقد تعاملوا
معها على أنها اﻷلوهية "التي نعيش بها ،وموجودة في كل
مكان ،وتعرف كل اﻷفكار وتمنح كل المواهب ،والتي بدونها ﻻ
يوجد شيء ،وهي غير مرئية ،كلية الحضور ،ذات الكمال
والنقاء ،تحت أجنحتها نجد الراحة والدفاع بالتأكيد".
يقول اللورد كينجزبورو" :عند تسمية أطفالهم لقد استخدموا
ورش
حفﻼً يشبه إلى حد كبير الطقوس المسيحية للمعمودية،
ّ
شفاه وثدي الرضيع بالماء ،ويناشدون الرب أن يغسل الخطيئة
التي لوثت الرضيع قبل تأسيس العالم ،بحيث يمكن أن يولد
الطفل من جديد".
قوانينهم كانت مثالية .سادت العدالة والرضا والسﻼم في مملكة
هؤﻻء الوثنيين الخائفين "عندما هبطت ألوية حربية
واليسوعيون في كورتيز في تاباسكو .لقد كان قرن من القتل
والسرقة واﻻهتداء القسري كافيا ً لتحويل هؤﻻء الناس
الحكيمين وغير المؤذيين والحكيمين إلى ما هو عليهم اليوم.
لقد استفادوا بالكامل من المسيحية العقائدية .وذاك ،الذي لم
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يذهب إلى المكسيك ،ﻻيعرف معنى ذلك .البﻼد اﻵن مليئة
بالمتعصبين المتعطشين للدماء واللصوص والسكارى والفساد
والقتلة وأكبر الكذابين الذين أنتجهم العالم على اﻹطﻼق!
السﻼم والمجد لرمادتك ،يا كورتيز وتوركويمادا! في هذه
الحالة على اﻷقل ،هل يمكنك أن تتباهى يوما ً باﻻنارة التي
سكبتها مسيحيتك على الفقراء الوثنيين المثاليين في أزمنة
سابق!

III
أنقاض أمريكا الوسطى ليست أقل فرضاً .بنيت بشكل كبير ،مع
جدران سميكة ،وتتميز عادة بوجود طريق سﻼلم واسعة تؤدي
إلى المدخل الرئيسي .عندما تكون مؤلفة من عدة طبقات،
تكون كل طبقة متتالية عادة أصغر من الطبقة التي سبقتها مما
يعطي الهيكل مظهر هرم متعدد الطوابق .الجدران اﻷمامية ،من
الحجر أو من الجص ،مغطاة بأشكال رمزية منحوتة بغزارة
والداخلية تنقسم إلى ممرات وغرف مظلمة ،مع أسقف مقببة
وأسقف مدعومة بطبقات من اﻷحجار المتداخلة" ،تشكل قوسا ً
غامضاً ،مطابقا ً لنوع من أقدم اﻵثار في العالم القديم" في
العديد من الغرف في باﻻنك ،المغطاة بالمنحوتات
والهيروغليفية ذات التصميم الراقي والتنفيذ الفني ،التي
اكتشفها ستيفنس .في هندوراس ،في كوبان ،تم اكتشاف مدينة
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بأكملها  -معابد ومنازل ومآثرات كبيرة منحوتة بطريقة معقدة
في غابة قديمة بواسطة كاثيروود وستيفنس.
يُعد نحت كوبان وأسلوبه العام فريدين ،ولم يتم العثور على أي
نمط من هذا القبيل ،أو حتى أي شيء يقترب منه ،في أي مكان
آخر ،باستثناء كويريجوا وفي جزر بحيرة نيكاراغوا .ﻻ أحد
يستطيع أن يفك رموز النقوش الهيروغليفية الغريبة على
المذابح والمتجانسة .باستثناء بعض أعمال الحجر الخام" ،في
كوبان ،يمكننا أن نعيّن بتأكيد آثارا ً قديمة أعلى ﻷي من المعالم
اﻷثرية الثانية في أمريكا الوسطى التي نعرفها" وفقا ً لما
أوردته الموسوعة اﻷمريكية الجديدة .في وقت الغزو اﻷسباني
كانت كوبان بالفعل خرابا ً منسياً ،ولم يكن يوجد فيها سوى
التقاليد اﻷكثر غموضا ً.
ﻻ يقل عن روعتها هي بقايا أوقات مختلفة من بيرو .ﻻ تزال
أنقاض معبد الشمس في كوزكو مثيرة لﻺعجاب ،حتى لو كانت
اليد القديمة من تخريب اﻹسبان قد أثرت بشكل كبير على ذلك.
إذا صدق المرء قصص الغزاة أنفسهم ،فهم قد وجدوها عند
وصولهم كنوع من قلعة القصص الخيالية ،مع جدارها الحجري
الضخم الذي يحيط بالكامل بالمعبد الرئيسي والكنائس والمباني
التي تقع في قلب المدينة وبقاياها تثير إعجاب المسافر.
قنوات مفتوحة في محرابها المقدس ،وفي الداخل كانت هناك
حدائق ومسارات بين الشجيرات والزهور من الذهب والفضة
مقلدة من إنتاجات الطبيعة وفيها  4000كاهن.
يقول ﻻ فيغا" :تعتبر التربة مقدسة على بعد  200قدم حول
المعبد .ﻻ أحد يستطيع أن يذهب إلى هناك إﻻ حافي القدمين".
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إلى جانب هذا المعبد العظيم ،كان هناك  300معبد آخر في
كوزكو ..وبجانب هذا اﻷخير كان هناك المعبد الشهير
باشاكاماك.
ﻻ يزال هومبولت يذكر معبدا ً كبيرا ً آخر للشمس و "عند قاعدة
تلة كانار كانت ذات يوم مﻼذا ً مشهورا ً للشمس ،ويتألف من
الرمز العالمي لهذا النجم ،الذي تشكله الطبيعة على وجه
صخرة كبيرة" .يخبرنا رومان "أن معابد البيرو بنيت على
أرض مرتفعة أو في أعلى التﻼل ،وكانت محاطة بثﻼثة أو
أربعة سدود أرضية دائرية ،الواحدة في اﻷُخرى" .الحجارة
بالقرب من بلدة كايمبي ،في المكان الذي رأى فيه أولوا
ووصف معبد بيرو القديم " كان ذو شكل دائري ومفتوح إلى
اﻷعلى.
هناك العديد من هذه الكروملش .نقﻼً عن مقالة في مدراس
تايمز عام  ،1876يقدم م.ج.ه ريفيت  -كارناك ،في مذكراته
اﻷثرية المعلومات التالية عن التﻼل الغريبة حول بنغالور:9
"بالقرب من القرية ،هناك ما ﻻ يقل عن مائة كروملش.
بوضوح نرى أن هذه الحلقات محاطة بدوائر من الحجارة
بعضها بدوائر متحدة المركز من ثﻼثة إلى أربعة أعماق.
واحدة من اﻷبرز تتكون من أربع دوائر من الحجارة الكبيرة
وتُسمى من قبل السكان اﻷصليين باندافارا غودي أو معابد
المنحوتات القديمة على الصخور في كومون ،الهند ،على غرار
المنحوتات المتراصة والصخور في أوروبا .بقلم
J. H. Rivett-Carnac, Esquire, Bengal Civil
Service, C.I.E., F.S.A., M.R.A.S., F.G.S., etc.
[Calcutta, 1879].
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الباندا .. . .من المفترض أن تكون هذه هي الحالة اﻷولى التي
يتخيل فيها المواطنون عموما ً أن بنية من هذا النوع كان من
الممكن أن تكون معبدا ً للماضي إن لم يكن من سباق
أسطوري.
العديد من هذه الهياكل لها دائرة ثﻼثية ،بعضها دوائر مزدوجة
وأحجار من حولهم .عند خط عرض  35درجة ،وﻻ يزال هنود
أريزونا في أمريكا الشمالية يمتلكون هياكلهم الخام ،محاطة
بمثل هذه الدوائر .ومصدرها المقدس ،الذي اكتشفه الرائد
ألفريد ر .كالهون من لجنة هندسة المسح لجيش الوﻻيات
المتحدة ،محاط بنفس الجدار الحجري الرمزي الموجود في
ستونهنج وفي أماكن ثانية.
إلى حد بعيد ،الحساب اﻷكثر إثارة لﻼهتمام والكامل الذي قرأناه
لفترة طويلة عن آثار بيرو هو قصة السيد هيث من كانساس
الذي سبق ذكره .من خﻼل تكثيف الصورة العامة لهذه البقايا
10
في المساحة المحظورة لبضع صفحات من مجلة دورية
ومع ذلك ،فهو قادر على تقديم صورة بارعة وحيوية لثراء
هذه البقايا .تم إثراء أكثر من تكهن واحد في غضون أيام قليلة
بفضل إسائاته لمقدسات "الهواكا" .بقايا اﻷجيال التي ﻻ تُعد
وﻻ تُحصى من السﻼﻻت غير المعروفة ،الذين ينامون هناك
دون انزعاج  -من يعرف كم من الوقت؟  -اﻵن تترك وراءها
من قبل  -صيادي الكنز المقدس  -لتسقط في الغبار تحت
الشمس اﻻستوائية .استنتاجات السيد هيث ،واﻷكثر إثارة

انظر مراجعة العلوم والصناعة في كانساس سيتي ،نوفمبر .1878
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للدهشة ،ربما ،من اكتشافاته ،تستحق أن تُسجل .سنكرر
باختصار أوصافها:
في وادي جيغواتيبيو في البيرو ،عند  70درجة مئوية ،على
بعد أربعة أميال إلى الشمال من ميناء باكاسمايو هو نهر
جيغواتيبيجو .يوجد بالقرب منه ،بالقرب من الضفة الجنوبية
منصة مساحتها  40قدماً ،وارتفاعها  45قدما ً مصنوع بالكامل
من الطوب اللبن أو الطوب المحروق من الشمس .جدار يبلغ
طوله خمسين قدما ً يربطه بجدار آخر .ارتفاع  150قدما ً ارتفاع
 200قدماً ،و 500قدما ً في القاعدة ،مربعة تقريباً .تم بناء هذا
اﻷخير في أقسام من الغرف ،وعشرة أقدام مربعة في القاعدة
وستة أقدام في القمة وحوالي ثمانية أقدام في اﻷعلى .جميع
التﻼل من نفس الفئة  -المعابد لعبادة الشمس أو القﻼع  -قد
يكون لها ميل شماﻻً.
لقد اخترق صيادي الكنوز منتصف الطريق له .تم اكتشاف
الحلي الذهبية والفضية بقيمة  15،000دوﻻر" .هنا ،تم دفن
عدة آﻻف من البشر وتم العثور على الهياكل العظمية مغطاة
بحلي وفيرة من الذهب والفضة والنحاس والشعاب المرجانية
إلى آخره"" .على الجانب الشمالي من النهر توجد أنقاض
شاسعة لمدينة محصنة بعرض ثﻼث كيلومترات وعرض ستة
كيلومترات ..اتبعوا النهر إلى الجبال ،فتمرون جميعا ً على
أنقاض خراب و"الهواكة بعد الهواكة" )أماكن الدفن( .في
طولون ،هناك مدينة ثانية في حالة خراب .على بعد خمسة
أميال أعلى النهر ،هناك كتلة معزولة من الجرانيت ،يبلغ
قطرها أربعة وستة أقدام ،مغطاة بالهيروغليفية ،على بعد
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أربعة عشر ميﻼً ،يتم تغطية نقطة جبلية عند تقاطع وادين
بارتفاع يزيد عن خمسة عشر مترا ً بنفس الفئة من
الهيروغليفية :الطيور واﻷسماك والثعابين والقطط والقرود
والرجال والشمس والقمر والعديد من اﻵخرين واﻵن اﻷشكال
غير مفهومة .الصخرة ،التي تم رسهم عليها ،هي عبارة عن
حجر رملي سيليكاتي ومعظم الخطوط يبلغ عمقها ثماني
بوصات.
في حجر كبير ،توجد ثﻼثة ثقوب بعمق يتراوح من  20إلى 30
بوصة ،يبلغ قطرها ست بوصات عند الفتحة واثنان في الجزء
العلوي  ...في أنشي ،على نهر ريماك ،على الوجه من جدار
عمودي على ارتفاع  200قدم فوق قاع النهر ،يوجد نوعان
من الحروف الهيروغليفية ،يمثﻼن "ب" غير كامل ،و )د(
كامل مثالي.
في شقوق أسفلها ،بالقرب من النهر ،تم العثور على 25000
دوﻻر من الذهب والفضة مدفونة .عندما علم اﻹنكا باغتيال
زعيمهم ،ماذا فعلوا بالذهب الذي جلبوه مقابل فدية؟ تقول
الشائعات أنهم دفنوه .. . .هل هذه العﻼمات التجارية في يونان
تقول شيئا" ،ﻷنها على الطريق وبالقرب من مدينة إنكال؟
تم نشر ما تقدم في نوفمبر  ،1878عندما ،في أكتوبر 1877
في كتابي "إيزيس مكشوفة النقاب" الجزء اﻷول صفحة 595
أعطيت أسطورة ،لظروف معينة كانت طويلة جداً في الشرح
وتستحق تماما ً الثقة ،فيما يتعلق بهذه الكنوز نفسها المدفونة
مقابل الفدية اﻷنكية ،فإن صحيفة أكثر ساخرة من مهذبة
صنفتها مع حكايات البارون منشوسن.
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تم الكشف عن السر لي من قبل بيروفي .في أريكا ،بدءا ً من
ليما ،هناك صخرة هائلة ،والتي تشير التقاليد بأنها قبر لﻸنكا.
بما أن أشعة الشمس اﻷخيرة تغرب سطح الصخرة ،يمكننا أن
نرى الهيروغليفية الغريبة المحفورة عليها .تشكل هذه
الشخصيات أحد المعالم التي توضح كيفية الوصول إلى الكنوز
الهائلة المدفونة في الممرات الموجودة تحت اﻷرض .ترد
التفاصيل في "إيزيس مكشوفة النقاب" ولن أكررها .اﻷدلة
المؤيدة القوية هي اﻵن في العديد من الشؤون اﻷخيرة
العمل العلمي وقد يكون البيان أقل سخافة اﻵن مما كان عليه
آنذاك .تقع أسوار مدينة ثانية على بعد بضع كيلومترات خلف
يونان ،على سلسلة من التﻼل على ارتفاع  300متر فوق
النهر .ستة واثني عشر ميﻼً هي جدران واسعة وشرفات.
ثمانية وسبعون كيلومترا ً من الساحل "أنتم ستمرون بطريق
متعرج على جانب الجبل ،ثم ينخفض مسافة  2000قدم"
للوصول إلى كوكسا  -مولكا ،المدينة التي ﻻ يزال فيها حتى
اليوم المنزل الذي كانت فيه عطا -هوالبا ،اﻻنكا التعيس ،الذي
س ِجن من قبل بيزارو الغدار" .هذا هو المنزل الذي وعد به
ُ
اﻹنكا أن يمﻸ بالذهب بأعلى مستوى ممكن ،مقابل حريته" في
 ،1532مﻸ بـ  17،500,000دوﻻر من الذهب ،وبذلك حافظ
على وعده .لكن بيزارو ،الخنزير اﻷسباني اﻷسبق والمﻼزم
الشهير للكاهن هيرناندو دي لوغيز ،قتله رغم تعهده باﻻحترام
لوعده.
على بعد ثﻼثة أميال من هذه المدينة "هناك جدار من مادة غير
معروفة .مثبت باﻻسمنت ،واﻷسمنت أصعب من الحجر نفسه
 ...تشيبن".
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"يوجد جبل به سور يبلغ ارتفاعه عشرين قدماً ،وتكون القمة
شبه مصطنعة تماماً .خمسون كيلومترا ً جنوب باكومايو ،بين
موانئ هوانتشاكو وتروكسيلو ،هي أطﻼل تشان تشان ،عاصمة
مملكة تشيموا  ...الطريق الذي يربط الميناء بالمدينة يمر عبر
هذه اﻷنقاض ويدخل طريقا ً حوالي أربعة أقدام من اﻷرض
ويقابله كتلة كبيرة من اﻷنقاض إلى كتلة ثانية ،وتحت هذا
النفق هناك نفق آخر" .سواء كانت حصون أو قﻼع أو قصور
أو أضرحة ،فهي كلها تُسمى "هواكا" .ساعات في ركوب
الخيل بين هذه اﻷنقاض تعطي فكرة مشوشة فقط ،وﻻ
مستكشف يدرك ما هي هذه القصور وما كانت سابقا ً ،وﻻ بد
أن أعلى المحتويات بباطنها قد كلفت قدراً كبيرا ً من العمل.
ﻹعطاء فكرة عن الثروة التي وجدها اﻹسبان في البﻼد ،نعيد
تكرار ما يلي ،وهو مأخوذ من أرشيف بلدية مدينة تروكسيلو
للسيد هيث .إنها نسخة من الحسابات الموجودة في كتاب
الخزانة الخامسة في عامي  1577و ،1578وهي كنوز عثر
عليها في "هواكا توليدو" من قبل رجل واحد:
أوﻻ ً -في تروكسيلو ،في البيرو 22 ،يوليو  ،1577قدم دون
جارسيا جوتيريز دي توليدو نفسه إلى الخزانة الملكية ﻹعطاء
الخمس للخزانة الملكية .أحضر سبيكة ذهبية عيار  19قيراطا
ًوتم إيداع  2,400دوﻻر ،و ُخمس منها  708دوﻻرات و 1في
المائة للمدير الرئيسي ،في المحفل الملكي.
ثانيا ً -في  12كانون اﻷول )ديسمبر( ،حضر ومعه خمسة
سبائك ذهبية 15 ،و 19قيراطاً ،تُقدر بحوالي  8918دوﻻراً.
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ثالثا ً -في  7يناير  ،1578وصل مع خامس صفائحه الكبيرة
وألواح الذهب ،التي يبلغ عددها مائة وخمسة عشر ،تزن من
 15إلى  20قيراطاً ،ويُقدر ثمنها حوالي  153،280دوﻻراً.
رابعا ً -في  8مارس ،أحضر ستة عشر سبيكة ذهبية ،عيارها
 21-21قيراطاً ،وثمنها  21،118دوﻻرا ً.
خامسا ً -في  5أبريل ،أحضر العديد من الحلي الذهبية :أحزمة
ذهبية صغيرة وأشكال من رؤوس الذرة وغيرها من اﻷشياء
التي يبلغ وزنها  14قيراطا ً ويبلغ وزنها  6227دوﻻراً.
سادسا ً -في  20أبريل ،أحضر ثﻼثة سبائك ذهبية صغيرة20 ،
قيراطا ،ثمنها  4170دوﻻرا ً.
سابعا ً -في  12يوليو ،جاء مع سبعة وأربعين قضيب ،من 14
إلى  21قيراطاً ،ثمنها  77,712دوﻻرا ً.
ثامنا ً -في نفس اليوم ،رجع مع جزء آخر من الذهب وزخارف
القرون وقطع من التماثيل الحيوانية ،ثمنها  4،704دوﻻراً.
وكان مجموع هذه التبرعات الثمانية  278,174دوﻻر من
الذهب أو أوقية اسبانية .مضروبة في ستة عشر ،وهذا يعطي
 4,450,784دوﻻر نقداً.
خصم الخمس الملكي 95,375 ,985 -دوﻻر  -وترك
 3,464,830,25دوﻻر لجزء توليدو! حتى بعد هذه الرحلة
العظيمة ،تم العثور على تماثيل من حيوانات ذهبية مختلفة من
وقت ﻵخر .تم اكتشاف المعاطف المزينة بقطع مربعة من
الذهب باﻹضافة إلى فساتين ذات ريش بألوان مختلفة .هناك
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تقليد بأن هناك كنوز في هواكا توليدو ،تُسمى اﻷسماك الكبيرة
والصغيرة ،اﻷصغر فقط تم العثور عليها.
بين هواتشو وسوب  -وتقع اﻷخيرة على بعد  200كيلومتر
إلى الشمال من كال ﻻو ،بالقرب من نقطة تسمى آتاهوانجري
يوجد هضبتان ضخمتان ،التي سوف تشبه عما قريب ،تلك
الموجودة في كامبانا وسان ميغيل ،في وادي هواتيك .حوالي
خمسة أميال من باتافيلكا )جنوب وبالقرب من سوب( هو مكان
يسمى "بارامونغا " أو القلعة.
أنقاض غابة إلى حد كبير هنا مرئية ،الجدران مصنوعة من
الصلصال ،يبلغ سمكها حوالي ستة أقدام .كان المبنى الرئيسي
في مكان بارز ،لكن الجدران كانت معلقة على اﻷقدام ،مثل
اﻷبراج العادية ،التسلق مثل متاهة حول التل ولديها العديد من
الزوايا التي ربما تكون بمثابة دعم للدفاع عن المكان .في هذه
المنطقة ،تم اكتشاف العديد من الكنوز ،جميعها خفية من قبل
الهنود ما قبل التاريخ ﻷنه ليس لدينا أي دليل على أن اﻹنكا قد
احتلت هذا الجزء من البيرو بعد اخضاعه.
ليس بعيدا ً عن أنكون ،على دارة من ستة إلى ثماني
كيلومترات »نرى من جميع الجوانب جماجم وأرجل وأذرع
وهياكل عظمية مبعثرة بالكامل في الرمال  ...في بارمايو أربعة
عشر كيلومترا ً شماﻻً" .شاطئ البحر ،هو مقبرة ثانية كبيرة.
اﻵﻻف من الهياكل العظمية مبعثرة ،ألقيت من قبل صيادي
الكنوز .يحتاج المرء أكثر من نصف كيلومتر مشيا ً لعبوره...
ويمتد من أعلى الهضبة إلى قمة البحر حوالي  800قدم  ...من
أين أتت هذه المئات واﻵﻻف من الناس المدفونين في انكون؟
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غالبا ً ما يواجه عالم اﻵثار مثل هذه اﻷسئلة ،التي ﻻ يستطيع
أن يجيب عنها سوى بهز كتفيه ويقول للمواطنين" :كين
ساب؟" )من يدري؟(.
كتب الدكتور هتشينسون ما يلي في صحيفة "ساوث باسيفيك
تايمز" بتاريخ  30أكتوبر  :1872توصلت إلى استنتاج مفاده
أن تشانكاي مدينة عظيمة لﻸموات أو كانت مستودعا ً ضخما ً
للعظام للبيرو .للذهاب إلى المكان الذي تريدونه ،إلى أعلى
الجبل ،إلى السهل أو إلى ضفاف البحر ،ستلتقون في كل
منعطف بجمجمة وعظام من جميع اﻷوصاف.
في هواتيكا يالي ،التي هي عبارة عن خراب شاسع ،هناك
سبعة عشر تلة ،تُسمى "هواكا" ،ومع ذلك ،يﻼحظ الكاتب
"إنها في شكل حصون أو قﻼع أكثر من مدافن" .هناك حائط
ثﻼثي يحيط بالمدينة غالبا ما يصل سمك هذه الجدران إلى
ثﻼثة أمتار وارتفاعها من خمسة عشر إلى عشرين قدماً .إلى
الشرق من هذا التل الضخم المسمى هواكا باندو ...توجد اﻵثار
العظيمة للقﻼع ،التي يسميها السكان اﻷصليون هواكا الجرس.
الكومبانا ،هواكا باندو ،التي تتكون من سلسلة من التﻼل
الكبيرة والصغيرة ،والتي تمتد على مساحة ﻻ تُحصى من
اﻷرض دون قياس ،تُشكل تراكما ً هائﻼً .التل "بيل" يبلغ من
العمر  110عاما ً وذي أقدام عالية .نحو كاﻻو ،توجد هضبة
مربعة )طولها  278متراً وعرضها  96متراً( مع درجات
انحدار من ثماني درجات ،ك ٍل منها أقصر من متر إلى مترين
من جارتها ،ويبلغ طوله  278مترا ً في العرض ،وفقا ً لحسابات
ج.ب .ستير ،من ميشيغان ،أستاذ التاريخ الطبيعي.
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تتكون الهضبة المربعة المذكورة ﻷول مرة في القاعدة من
قسمين  ...تبلغ مساحة كل منها مربعا ً مثاليا ً من  47إلى 48
متراً ،وانضمام اﻻثنين ،يُشكل مربع من  96متر.
عﻼوة على ذلك ،هناك مربع آخر من  47إلى  48متر .بالعودة
إلى ذلك نجد نفس التماثل في القياس في مضاعفات اﻻثني
عشر وتقريبا ً جميع أنقاض هذا الوادي متطابقة ،وهذه حقيقة
غريبة .هل كان ذلك عن طريق الصدفة أو عن طريق
التصميم؟ التل هو شكل هرمي مقطوع ،ويُحسب أنه يحتوي
على كتلة من  146,412,020قدم مكعب من المواد ...
"القلعة" عبارة عن هيكل ضخم يبلغ طوله  80قدما ً وارتفاعه
 150مترا ً.
تُظهر الغرف المربعة الكبيرة معالمها في اﻷعلى ،ولكنها مليئة
باﻷرض .من أحضر هذه اﻷرض إلى هنا وﻷي غرض تم ملء
الحشوة؟ كان لعمل مسح اﻷرض الفضفاضة من كل مساحة
هذه الغرف بنفس أهمية المبنى نفسه .. . .على بعد ميلين إلى
الجنوب ،نجد بنية أُخرى مماثلة ،أكثر اتساعا ً مع عدد أكبر من
الشقق .. . .يبلغ طوله حوالي  170متراً ،ويبلغ عرضه 168
قدما ً و 98قدماً .كانت كل هذه اﻷنقاض ] [...محاطة بأسوار
من اﻵجر عالية الطوب  -طوب كبير ،يبلغ سمكه من متر إلى
مترين وطوله وعرضه يحتوي "هواكا" من "الجرس" على
حوالي  8,402,202قدما ً مك ّعبا ً من المواد ،في حين أن "سان
ميغيل" تحتوي على  .8,002,550وهذان المبنيان بهما
تراسات وشرفات وأروقة مع عدد كبير من الغرف واﻷماكن
تمتلئ اﻵن باﻷرض.
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بالقرب من ميرا فلور يوجد اوشيران ،وهو أكبر تل في وادي
هواتيكا .يبلغ ارتفاعه  95قدما ً وعرضه  55متراً في اﻷعلى
ويبلغ إجمالي طوله  428متراً ،أو  1،284قدماً ،ومضاعف
آخر يبلغ  12قدماً .يحيط به جدار مزدوج طوله  816مترا ً
وعرضه  700متر ،ويشمل  117فداناً.
بين اوكاراس والمحيط ،هناك  15إلى  20كتلة من اﻷنقاض
مثل تلك الموصوفة سابقا ً.
معبد إنكا الشمس ،مثل معبد تشولوﻻ على سهول المكسيك هو
نوع من هرم شاسع من اﻷراضي المدرجات .يصل ارتفاعه إلى
 200إلى  300قدم ويشكل شكل يشبه قمر يمتد أكثر من 800
متر .قمته حوالي  10فدان .معظم الجدران مغطاة بالطﻼء
اﻷحمر وهي منعشة ومشرقة كما كانت عندما وضعت ﻷول
مرة ... .في وادي كانيت ،أمام جزر تشينشا غوانو ،توجد
أطﻼل واسعة وصفها سكيير.
من التل الذي يُطلق عليه "تل الذهب" ،تم استخدام المسامير
النحاسية والفضية كتلك المستخدمة من قبل السيدات لتثبيت
شاﻻتهن أيضا ً كمﻼقط لسحب الشعر من الحواجب والجفون
والشوارب ،وكذلك القبعات الفضية.
وفقا ً للسيد هيث ،يمتد ساحل البيرو من تومبي إلى نهر لوا
لمسافة  1233ميﻼً .تنتشر في جميع أنحاء هذا اﻻمتداد اﻵﻻف
من اﻷنقاض باﻹضافة إلى تلك التي ذكرناها للتو ،في حين أن
كل تلة وثانية من الجبال تحمل عليها أو من حولها بقايا
الماضي وفي كل وا ٍد من الساحل إلى الهضبة الوسطى هناك
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أطﻼل من الجدران والبلدات والحصون والمدافن الجنائزية
وأميال من المدرجات والجداول .على الهضبة وعلى المنحدر
الشرقي لجبال اﻷند إلى منزل الهندي البدائي وفي الغابة غير
المعروفة التي ﻻ يمكن اختراقها ،ستجدها مرة أُخرى.
ومع ذلك ،في الجبال ،حيث يكون هطول اﻷمطار والثلوج
مصحوبة بالرعد والبرق ثابتا ً تقريباً ،بعدد من الشهور كل
عام ،تختلف اﻷنقاض .من الجرانيت والليمون البورفيري
والحجر الرملي السيليكاتي ،صمدت هذه الهياكل الضخمة
الهائلة والسيكلوبية من تفكك الزمن والتحوﻻت الجيولوجية
والزﻻزل واليد التدميرية المقدسة للمحارب وأمين الصندوق
السارق.
لم يتم تدعيم البناء الذي يتكون من هذه الجدران ،أو المعابد أو
المنازل ،أو اﻷبراج ،أو القﻼع ،أو القبور ،بل تم صيانته من
خﻼل ميل جدران العمودي وتكييف كل حجر مع المكان
المخصص له ،واﻷحجار بوجود ستة جوانب على عدة جوانب
مزركشة وملساء ليناسبوا واحدا ً أو أكثر بدقة عالية بحيث ﻻ
يمكن إدراج شفرة سكين صغير في أي من المفاصل التي
تشكلت ،سواء في اﻷجزاء المركزية المخفية تماما ً أو على
اﻷسطح الداخلية أو الخارجية .تختلف هذه اﻷحجار ،التي يتم
تحديدها دون الرجوع إلى توحيد الشكل أو الحجم ،بين نصف
قدم مكعبة و 1500قدم مكعبة من المحتوى الصلب ،وإذا كان
هناك العديد من المﻼيين من اﻷحجار ،فيمكنك العثور على
واحدة مناسبة في مكان آخر ،وسيكون عرضي بحت.
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في شارع تريومف ،في مدينة كوزكو ،في جزء من جدار
البيت القديم لعذارى الشمس ،هناك حجر كبير جداً ،يُعرف
باسم "حجر الزوايا اﻻثني عشر" ،ﻷنه متصل بأولئك من
حوله ،من خﻼل اثني عشر وجوه كل منها لها زاوية مختلفة.
باﻹضافة إلى هذه الوجوه اﻻثني عشر ،فإن له وجها ً داخليا ً وﻻ
أحد يعلم كم كان على ظهره مخفيا ً في البناء.
في الجدار الواقع في وسط قلعة كوزكو ،تم استخراج الحجارة
التي يبلغ ارتفاعها  13قدما ً وطولها  15قدما ً وسماكة  8أقدام
من المحاجر .بالقرب من هذه المدينة ،هناك صخرة ملساء
مستطيلة ،طولها  18قد ًما وطولها  12قدما ً.
من ناحية ،يتم قطع منافذ كبيرة يمكن لﻺنسان أن يقف فيها
ويهز الصخرة بينما يتأرجح جسده .تم إنشاء هذه المنافذ على
ما يبدو لهذا الغرض فقط .واحدة من أروع وأشمل هذه
اﻷعمال الحجرية هي تلك التي تُدعى أوﻻنتاي تابو ،وهو
خراب يقع على بعد  50كم شمال كوزكو ،في واد ضيق على
طول نهر أوروبامبا.
إنه قلعة مبنية على قمة تل حاد ومنحدر .يمتد من هناك إلى
السهل أدناه ،وهناك درج حجري .يوجد في الجزء العلوي من
الدرج ستة ألواح كبيرة بارتفاع  12قدما ً وعرض  5أقدام
سمك  3أقدام وجنبية اﻹطﻼلة ،وتطل على شرائح ضيقة من
و ُ
الحجر بعرض  6بوصات تقريبا ً مؤطرة بالنسبة لﻸلواح وكلها
أحجار منحوتة .في أسفل التل ،جزء منه مصنوع باليد ،وعند
سفح الدرج ،يمتد جدار حجري بعرض  10أقدام وارتفاعه 12
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قدما ً على مسافة من السهل .في هذه المنافذ العديدة ،كلها
تواجه الجنوب.
غالبا ً ما تم وصف آثار جزر بحيرة تيتيكاكا ،حيث تبدأ قصة
اﻹنكال.
في تياهواناكو ،على بعد بضع كيلومترات جنوب البحيرة،
توجد حجارة عمودية ،مملوءة جزئياً ،محاذية على مسافة
معينة من بعضها البعض والتي يتراوح ارتفاعها فوق سطح
اﻷرض بين  18و 20قدم.
في نفس الخط ،يوجد باب مترابط ،مكسور اﻵن ،ارتفاعه 10
أقدام و 13عرضاً .المساحة المصممة للباب  7أقدام و4
بوصات وعرض  3أقدام و 2بوصات .الوجه الكامل للحجر
فوق الباب محفور .وهناك آخر مماثل له ،ولكنه أصغر حجما ً
يقع على اﻷرض المجاور .هذه الحجارة من السماوات الصلبة
وتختلف جيولوجيا ً عن الصخور المحيطة بها ،لذلك ،نستنتج
أنهم قد احضروها من مكان آخر.
في شافين دي هوانتا ،وهي بلدة في مقاطعة هواري ،بعض
اﻵثار تستحق اﻹشارة لها .مدخلها عبر زقاق بعرض  6أقدام
وارتفاع  9أقدام ،مغطى جزئيا ً بالحجر الرملي ،ويبلغ طوله
أكثر من  12قدماً .يوجد على كﻼ الجانبين غرف بعرض 12
قدما ً ومغطاة بقطع كبيرة من الحجر الرملي وسمكها  1قدم
وعرضها  9-6قدم .تبلغ سماكة جدران الغرف  6أقدام
وتحتوي على بعض الفتحات ،ربما من أجل التهوية .يوجد في
الجزء السفلي من هذا الممر مدخل ضيق جدا ً للنفق الذي يمر
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تحت النهر على الجانب اﻵخر .وقد تم استخﻼص العديد من
الحواكة واﻷواني الحجرية والنحاس والفضة ،باﻹضافة إلى
هيكل عظمي هندي جالس ،وكانت معظم هذه اﻵثار تقع فوق
القنوات .يتكون الجسر المؤدي إلى هذه القﻼع من ثﻼثة أحجار
من الجرانيت المقطوع ،يبلغ طولها  24قدما ً وعرضها  2سم
وسماكة  .½1بعض أحجار الجرانيت مغطاة بالهيروغليفية.
في كورالونيس ،على بعد  24ميﻼً من أريكويبا ،يتم نقش
الكتابة الهيروغليفية على كتل من الجرانيت التي يبدو أنها
مطلية بالطباشير .هناك شخصيات من البشر وﻻمات ودوائر
ومتوازيات وأحرف مثل حرف "ر" وحرف "و" ،وحتى آثار
لنظام علم الفلك.
في هوايتار ،في مقاطعة كاسترو فيرينا ،يوجد مبنى بنفس
النقوش .في نازكا ،في مقاطعة إيكا ،هناك أطﻼل رائعة لقناة
المياه ،ارتفاعها من  4إلى  5أقدام وعرضها  3أقدام ،مستقيمة
للغاية ،مزدوجة الجدار ،لم تنته ،موضحة أعﻼه.
في كيﻼب ،ليست بعيدة عن شوشابايا ،تم مؤخراً فحص أعمال
واسعة النطاق .جدار حجري مقطوع بعرض  560قدم ،وطول
 3660وارتفاع  150قدم .الجزء السفلي صلب .يوجد جدار
آخر فوق اﻷول ،يبلغ ارتفاعه  600قدم وعرضه  500ونفس
ارتفاع اﻷول الذي يبلغ  150قدماً .توجد محاريب على
الجدارين ،طولها ثﻼثة أقدام ،كبيرة وسميكة ،تحتوي على بقايا
هؤﻻء السكان القدماء ،بعضهم عراة ،والبعض اﻵخر ملفوف
في شاﻻت قطنية بألوان مختلفة ومطرزة بشكل جيد.
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وفقا ً لمداخل الجدارين الثاني واﻷعلى ،توجد بعض اﻷعمدة
الثانية ،مثل قطع صغيرة يبلغ ارتفاعها ستة أقدام ومحيطها
أربعة وعشرون .في قاعدتهم توجد بعض الجثث.
على الجانب الشمالي ،يوجد جدار من الطوب على الجانب
العمودي من الجبل ،مع نوافذ صغيرة ،على بعد  200متر من
القاع .ﻻ يوجد اﻵن أي سبب أو طريقة لﻼقتراب .إن البناء
الذكي ﻷدوات الذهب والفضة الموجودة هنا ،واﻹبداع
والصﻼبة لهذا العمل الهائل من قطع الحجر ،ربما يجعله أيضا ً
يرجع لتاريخ ما قبل اﻹنكال ...ويُقدر بخمسمائة وا ٍد على بعد
 1200ميل من بيرو عشرة أميال من المدرجات من خمسين
خطوة في كل واد ،والتي من شأنها أن تجعل فقط خمسة أميال
من أصل خمسة وعشرين ،ولدينا  250،000ميل من الجدار
الحجري ،يبلغ متوسطها من ثﻼثة إلى أربعة أقدام ،وهو ما
يكفي لتطويق هذا العالم عشرة مرات
من ال ُمستَغرب أن هذه التقديرات قد تبدو شبه صحيحة ،وأنا
مقتنعة تماما ً أن القياسات الحقيقية ستزيد من ضعفها ،ﻷن هذه
الوديان يتراوح طولها بين  30و 100ميل ،الموجودة في سان
ماتيو ،وهي بلدة في وادي نهر ريماك ،حيث ترتفع الجبال
 1500أو  2000قدم فوق مجرى النهر ،أحصيت مائتي صف
منها ﻻ شيء كان أقل من أربعة أو أكثر بكثير من ستة أميال
بالطول.
"من إذاً؟" يتساءل السيد هيث عن كثب "هل كانوا يقطعون
ستين ميﻼً من الجرانيت ،يزرعون كتل من الحجر السماقي
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القاسي ،بأبعاد بعلبكية ،11على بعد أميال من مقلع المحجر؟
من خﻼل الوديان التي يبلغ عمقها عدة آﻻف من اﻷقدام ،عبر
الجبال ،وعلى طول السهول ،دون ترك أي أثر على وسائل
النقل أو مكان نقلهم ،ناس )المعروف أنهم( جهﻼء ،بعد أن
قاموا باستخدام الخشب الﻼما الضعيف ،وهو وحش العبء
الوحيد في عملهم ،عملوا على احضار هذه اﻷحجار وادخالها
مع اﻷحجار الثانية بدقة فسيفسائية ،مجتازين آﻻف
الكيلومترات من الجبال ،وبنوا التﻼل الطينية والترابية والمدن
الكبيرة وتركوا أعمال من الطين والحجر والنحاس والفضة
والذهب والتطريز ،وكثير منها ﻻ يمكن تكرارها في العصر
الحالي ،ويبدو أن الناس ينافسون الﻼعبين في الثروة ،وهرقل
في القوة والطاقة ،والنملة والنحلة في الصناعة؟".
غرقت كاﻻو في عام  1746ودُمرت تماماً .تم تدمير ليما عام
 ،1678وفي عام  ،1746وبقي  20منزﻻً فقط من بين 3000
منزل ،بينما ﻻ تزال المدن القديمة في وديان هواتيكا ولورين
في حالة جيدة نسبيا ً من الصون.
سان ميغيل دي بويرو ،التي أسسها بيزارو في  ،1531دُمرت
بالكامل في عام  ،1855في حين أن اﻵثار القديمة القريبة
عانت قليﻼً .عانت أريكويبا في أغسطس عام  ،1868لكن
اﻵثار القريبة لم تظهر أي تغيير .في الهندسة ،على اﻷقل يمكن
للحاضر أن يتعلم من الماضي .نأمل أن نظهر أن هذا هو الحال
في معظم الحاﻻت.

مدينة بعلبك في لبنان حيث يوجد أحجار ضخمة.
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IV
لﻺشارة إلى كل هذه اﻹنشاءات السيكلوبية في وقت اﻹنكا ،كما
سبق أن أوضحنا ،فهي غير متماسكة ويبدو أنها خطأ أكبر من
الخطأ الشائع في إسناد كل معبد صخري في الهند إلى حفارون
بوذيون .كما تظهر العديد من السلطات  -دكتور هيث من بين
شخصيات ثانية  -أن قصة اﻹنكا تعود إلى القرن الحادي عشر
والفترة التي انقضت حتى الفتح غير مﻼئمة على اﻹطﻼق
لمراعاة هذه اﻷعمال العظمية والتي ﻻ حصر لها .المؤرخون
اﻷسبان ﻻ يعرفون المزيد عنها .وﻻ ينبغي أن ننسى أن معابد
الوثنية كانت بغيضة للتعصب الضيق للمتعصبين الكاثوليك في
ذلك الوقت ،وهذا كلما نشأت الفرصة ،حولوها إلى كنائس
مسيحية أو مسحوا أثارها بالكامل .يكمن اعتراض قوي آخر
على هذه الفكرة في حقيقة أن اﻹنكا كانت خالية من اللغة
المكتوبة وأن هذه البقايا القديمة من القرون الماضية مغطاة
بالهيروغليفية" .من المقبول أن يكون معبد الشمس في كوزكو
هو إنكال ،لكنه آخر اﻷنماط المعمارية الخمسة المرئية في
جبال اﻷند ،وربما يمثل كل منها عصر تقدم بشري".
كانت الهيروغليفية في بيرو وأمريكا الوسطى ،وستظل ،إلى
اﻷبد ،حبرا ً ميتا ً على مصممي التشفير لدينا كما كانوا لدى
شعب اﻹنكا .هذا اﻷخير ،مثل البرابرة الصينية والمكسيكية
القديمة ،احتفظ بسجﻼتهم عن طريق الكويبو )أو عقدة في
بيرو(  -حبل بطول عدة أقدام ،مؤلف من خيوط بألوان مختلفة
وعلقت عليها هامش متعدد اﻷلوان ،كل لون يعين غرضا ً
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حساسا ً وعقدا ً تعمل كأرقام .يقول بريست  -كوت" :إن العلم
الغامض لل  -للكيبوس  -قد زود سكان البيرو بالوسائل الكفيلة
بإيصال أفكارهم ونقلها إلى اﻷجيال القادمة  "...ومع ذلك ،كان
لكل منطقة طريقتها الخاصة لتفسير هذه الوثائق المعقدة ،كان
الكيبوس مفهوما ً فقط حيث كان موجودا ً".
كتب الدكتور هيث" :تمت إزالة العديد من الكيبوس من
المقابر ،في حالة ممتازة من الحفاظ على اللون والملمس".
"لكن الشفتين ،التي كانت وحدها تستطيع نطق المفتاح
اللفظي ،قد توقفت لﻸبد عن وظيفتها ،ولم يﻼحظ الباحث عن
اﻵثار المكان الدقيق الذي تم العثور على ك ٍل منها ،حتى أن
السجﻼت ،والتي يمكن أن تقول الكثير ،ونحن نعلم ذلك ،ستبقى
مختومة حتى يتم الكشف عن كل شيء في اليوم اﻷخير..." .
إذا تم الكشف عن شيء ما بعد ذلك.
ولكن ما هو بالتأكيد أمر جيد مثل الوحي اﻵن ،بينما تعمل
عقولنا ،وعقلنا يهتم للغاية ببعض الحقائق الموحية للغاية
فهذه هي اﻻكتشافات المتواصلة لعلم اﻵثار ،والجيولوجيا
واﻻثنولوجيا ،وغيرها من العلوم .إنه اﻻعتقاد الذي ﻻ رجعة
فيه تقريبا ً أن اﻹنسان موجود على اﻷرض منذ مﻼيين السنين
 حسب علمنا  -نظرية الدورات هي النظرية الوحيدة وهينظرية معقولة لحل المشاكل الكبرى لﻺنسانية ،وهي صعود
وسقوط عدد ﻻ يُحصى من اﻷمم واﻷعراق ،وسبب اﻻختﻼفات
اﻹثنية بينهما.
هذا اﻻختﻼف ،الذي يتم تمييزه على أنه موجود بين اﻷوروبي
الفكري والحفار الهندي ،يثير الجهل ويثير غضبا ً عارما ً من
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فكرة تدمير "الفجوة الكبيرة المتخيلة" التي تفصل اﻹنسان عن
الخلق الوحشي" - .يمكن بالتالي شرحه بشكل جيد .ينبغي
النظر إلى الحفار الهندي ،المصحوب بعدد من المتوحشين
اﻵخرين ،رغم أنه بالنسبة له أعلى ،من تلك الدول التي من
الواضح أنها تموت ﻹفساح المجال للبشر واﻷجناس من جنس
أعلى ،بنفس الطريقة التي يموت بها الكثيرون .عينات من
الحيوانات  -وليس أكثر.
من يستطيع القول إن كان أسﻼف هذا الرجل الوحشي  -اﻷجداد
الذين عاشوا وازدهروا في خضم أعلى حضارة قبل العصر
الجليدي  -كانوا جيدين في الفنون والعلوم إلى جانب الحضارة
الحالية  -على الرغم من أنها قد تبدو أنها تسير باتجاه آخر؟
هذا اﻹنسان الذي عاش في أمريكا ،قبل  50,000سنة على
اﻷقل ،قد ثبت صحة ذلك اﻵن علميا ً وﻻ يزال حقيقة ﻻ جدال
فيها .في مؤتمر ألقاه في مانشستر في يونيو الماضي ،عضو
فخري في الجمعية الملكية اﻷنثروبولوجية الفخري السيد
م.ه.آ .أولبوت ،قال المحاضر ما يلي:
]بالقرب من نيو أورليانز ،في جزء من الدلتا الحديثة ،أثناء
التنقيب عن منشآت الغاز ،تم حفر سلسلة من اﻷسرة ،تتكون
بالكامل تقريبا ً من مواد نباتية .في الحفريات ،على عمق 16
قدم من السطح العلوي وتحت أربع غابات مدفونة ،واحدة فوق
الثانية ،اكتشف عمال الفحم والهيكل العظمي لرجل ،جمجمته
من نوع الجنس الهندي اﻷحمر اﻷصلي .عزا الدكتور داولر
هذا الهيكل العظمي إلى العصور القديمة من حوالي 50,000
سنة[.
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"لقد تسببت الدورة التي ﻻ يمكن كبتها بمرور الوقت في
إسقاط أحفاد المعاصرين ﻵخر ساكن في هذا الهيكل العظمي
فكريا ً وجسديا ً على السواء ،فقد تدهورت ،وانحسر الفيل
الحالي عن سلفه الفخور والوحشي ،السيفاثريوم اﻷنتيلوفيلي
وﻻ تزال البقايا اﻷحفورية في جبال الهيماﻻيا ،أو ،بما أن
السحلية لديها بليسيوسور ،فلماذا يكون اﻹنسان هو العينة
الوحيدة على وجه اﻷرض التي لم يتغير شكلها منذ اليوم اﻷول
من ظهوره على هذا الكوكب؟ إن التفوق الوهمي لكل جيل من
كاف لمنعنا من أن
البشر على الجيل السابق لم يثبت بعد بشكل ٍ
نتعلم أكثر من أي وقت مضى ،كما هو الحال في بقية العالم".
أن النظرية هي سؤال ذو اتجاهين :التقدم متواصل على هذا
الجانب وانحطاط ﻻ يقاوم على الجانب اﻵخر من الدورة "حتى
فيما يتعلق بالمعرفة والقوة ،فإن التقدم ،الذي يزعم البعض أنه
سمة من سمات اﻹنسانية ،يتحقق من خﻼل أفراد استثنائيين
وﻻ ينتج إﻻ في أعراق معينة في ظروف مواتية ،وهم باتفاق
تام مع فترات طويلة من السكون وحتى بالزوال . 12يقول رجل
العلم الحديث.
هذه النقطة تؤكدها ما نراه بين اﻷحفاد المعاصرين المتدهورين
لﻸجناس العظيمة والقوية في أمريكا القديمة ،البيروفيين
والمكسيكيين" .كيف تغيرت! كما سقط اﻹنكا على اﻷرض
عندما تمكنت عصابة صغيرة مكونة من مائة وستين رجﻼً من
الدخول إلى منزلهم الجبلي دون التعرض لﻺصابة ،وقتل
مجلة العلوم لشهر فبراير ،مقالة "التمايز المزعوم بين اﻹنسان
والخام".
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ملوكهم المحبوبين وآﻻف من محاربيهم ،وحمل ثرواتهم ،إلخ.
أيضاً ،في بلد حيث يمكن لبعض الرجال بالحجارة مقاومة جيش
بنجاح! من يستطيع أن يتعرف على الهنود الحقيقيين ﻷينشوا
وأيمارا؟ ".
هكذا يكتب الدكتور هيث ،وإيمانه بأن أمريكا ،بمجرد توحيدها
مع أوروبا وآسيا وإفريقيا وأستراليا ،تبدو قوية مثلنا .يجب أن
تكون هناك دورات جيولوجية وفيزيائية ،فكرية وروحية ،إن
الكرات الفلكية والكواكب ،وكذلك اﻷجناس واﻷمم ،يولدون
للنمو والتقدم ومن ثم لﻼنحدار والموت.
الدول الكبرى منقسمة ،مشتتة في قبائل صغيرة ،يفقد كل
ذكرى سﻼمته ،ويسقط تدريجيا ً في حالته البدائية ويختفي
واحدا ً تلو اﻵخر من سطح اﻷرض .لذلك نتجت القارات الكبيرة.
كان على سيﻼن أن تشكل ،ذات مرة ،جزءا ً من القارة الهندية.
وهكذا ،على نمط جميع المظاهر ،كانت إسبانيا مرتبطة بالفعل
بأفريقيا ،وكانت القناة الضيقة بين جبل طارق والقارة اﻷخيرة
ذات يوم أرض جافة .جبل طارق مليء بالقرود العظيمة من
نفس النوع الموجودة في أعداد كبيرة على الساحل اﻹفريقي
بينما ﻻ يوجد في إسبانيا قرد أو غوريﻼ في أي مكان .كما أن
كهوف جبل طارق مليئة بالعظام البشرية العمﻼقة ،والتي تدعم
النظرية القائلة بأنهم ينتمون إلى جنس بشري من البشر ما
قبل الطوفان.
يذكر الدكتور هيث نفسه مدينة إيتن في  70درجة جنوب
أمريكا ،حيث يتحدث سكان قبيلة من البشر المجهولين لغة
أحادية اللغة مستوردة من قبل العمال الصينيين من اليوم اﻷول
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من وصولهم .لديهم قوانينهم وعاداتهم ومﻼبسهم الخاصة
دون سلطة أو تواصل مع العالم الخارجي .ﻻ أحد يستطيع
معرفة من أين أتوا أو متى ،سواء قبل أو بعد الفتح اﻹسباني.
إنه لغز حي لجميع أولئك الذين لديهم الفرصة لزيارتهم ).(...
هذه هي الحقائق التي تقودنا إلى خداع العلم الدقيق وإظهار
جهلنا التام بالماضي .في الحقيقة ،نحن ﻻ نعترف في أي حق
ﻹنسان بالجغرافيا أو اﻹثنولوجيا الصحيحة ،في العلوم الدقيقة
أو المجردة  -لنقول لجاره " -سوف تذهب لهنا ،ولن تذهب
أبعد من ذلك!".
ولكن ،إدراكا ً منا وامتناننا للدكتور هيث من كانساس ،الذي
وفر لنا من خﻼل وثيقته الذكية والمثيرة ،الكثير من الحقائق
ويقترح مثل هذه اﻻحتماﻻت ،ﻻ يمكننا أن نفعل أفضل من
اقتباس أفكاره النهائية" .منذ ثﻼثة عشر ألف عام" كتب "كان
"فيغا أوليروي" نجم القطب الشمالي ،ومنذ ذلك الحين ،كم
عدد التغييرات التي شاهدتها على كوكبنا! كم دولة جاءت
باﻷجناس البشرية إلى الحياة ،ووصلت إلى ذروتها من
الروعة ،ثم تحللت .وعندما نرحل ،ثﻼثة عشر ألف عام،
سيستأنف موقعه في الشمال ،وبذلك يكمل "عاما ً أفﻼطونيا ً أو
عظيماً".
هل تعتقدون أن أولئك الذين يحتلون أماكننا على اﻷرض في
هذا الوقت سيكونون أكثر وعيا ً مع تاريخنا أن نحن الذين قد
مروا؟ في الحقيقة ،يمكننا أن نصيح ،بعبارات شبه مزيفة "ﷲ
العظيم ،الخالق ومدبر الكون ،من هو اﻹنسان الذي تعرفه"!
آمين! يجب أن تكون إجابة أولئك الذين ما زالوا يؤمنون با
الذي هو "خالق ومدبر الكون".
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ﻣﻼحظﺔ حول أرض اﻷسرار
إلى محرر الثيوصوفي  -قرأت بسرور مقالك الممتاز عن
"أرض اﻷسرار" .أنت تُظهر روح التحقيق وحب الحقيقة التي
تستحق الثناء حقا ً وﻻ يمكن أن تفشل في الحصول على مدح
جميع القراء المحايدين .ولكن هناك بعض النقاط التي ﻻ
يمكنني اﻻنضمام لها حسب رأيك.
من أجل مراعاة أكثر أوجه التشابه المذهلة الموجودة في
العادات والتقاليد والعادات اﻻجتماعية والتقاليد الخاصة
بالشعوب البدائية في العالمين يمكنك اللجوء إلى النظرية
اﻷفﻼطونية القديمة لربط اﻷرض التي وحدتها .لكن اﻷبحاث
الحديثة في نوفيميرا قد فجرت هذه النظرية إلى اﻷبد .لقد
أثبتوا أنه ،باستثناء الفصل بين أستراليا وآسيا ،لم يكن هناك
فيضان في اﻷراضي العمﻼقة لدرجة أنه سبب بزوغ المحيط
اﻷطلسي أو المحيط الهادئ ،لذلك ،منذ تكوينها ،لم يغير البحر
أبدا ً اﻷحواض القديمة على نطاق واسع جدا ً.
في جغرافيته الفيزيائية ،يؤكد البروفيسور غايك أن القارات
احتلت دائما ً المواقع التي تشغلها حالياً ،باستثناء أنه على بعد
بضع كيلومترات ،كانت شواطئها تتقدم أحيانا ً إلى درجة
اﻻنسحاب من البحر لن تكون قد ارتكبت خطأ إذا كنت قد قبلت
نظرية السيد م .كاترفاج ،للهجرة البحرية .يتم قبول سهول
آسيا الوسطى من قبل جميع علماء وحدة السﻼلة كمراكز
لظهور الجنس البشري .من هذا المكان ،كانت اﻷمواج
المتتالية من المهاجرين تشع في أعماق العالم .ليس من
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المستغرب أن يظهر الصينيون والهندوس والمصريون والبيرو
والمكسيكيون القدماء  -البشر الذين عاشوا ذات يوم في نفس
المكان  -تشابهات قوية في أوقات معينة من حياتهم .سمح
قرب القارتين من مضيق بهرنغ للمهاجرين باﻻنتقال من آسيا
إلى أمريكا.
أبعد من ذلك بقليل لناحية الجنوب يجد مجرى تاسين ،أو كورو
سيفو ،أو التيار اﻷسود لليابانيين ،مما يفتح طريقا ً رائعا ً
للبحارة اﻵسيويين .الصينيون هم أمة بحرية من العصور
القديمة البعيدة ،وليس من المستحيل أن تشبه بوارجهم سفن
المﻼح البرتغالي كابرال ،التي دُفعت جراء حادث إلى الساحل
اﻷمريكي .ولكن ،مع ترك كل اﻷسئلة المتعلقة باﻹمكانات
والحوادث ،نعلم أن الصينيين اكتشفوا اﻹبرة المغناطيسية قبل
عصرنا بوقت طويل 2.000 .قبل الميﻼد .بمساعدة منها ومن
تيار تاسن ،لم يجدوا صعوبة كبيرة في الذهاب إلى أمريكا .لقد
أنشأوا ،يبلغنا باز سولدان ،في مستعمرة جغرافية في البيرو
مستعمرة صغيرة ،والمبشرين البوذيين "في نهاية القرن
الخامس  -أرسلوا بعثات دينية ﻹحضار عقائد بوذا إلى فو
سانغ )أمريكا(" .سيكون هذا على اﻷرجح غير سار لكثير من
القراء اﻷوروبيين.
إنهم يرفضون اﻻعتماد على بيان يمنحهم شرف اكتشاف
أمريكا ويعينهم لما يسعدون بلطف أن يسموه "أمة شبه
بربرية آسيوية" .ومع ذلك ،إنها حقيقة ﻻ جدال فيها .الفصل
الثامن عشر حيث اﻷجناس البشرية )للسيد كاترفاج( سيكون
بمثابة قراءة ممتعة ﻷي شخص قد يرغب في معرفة المزيد
عن اﻻكتشاف الصيني ﻷمريكا ،ولكن الخﻼصة العامة عنده
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صغيرة ،وهو يشرح ذلك .جعل كتابه رقيقا َ جداً .آمل مخلصا ً أن
تكمل مقالك المهم من خﻼل الرجوع إليها وتزويدنا بتفاصيل
كاملة حول كل ما هو معروف عنها .إن إضاءة النقطة التي
تورطت حتى اﻵن في دخولها الظﻼم الغامض لن تكون غير
مستحقة القلم ،فالهدف النهائي من حياته هو البحث عن
الحقيقة ،وما إن وجدت ،البقاء معها ،بغض النظر عن الثمن
كالكوتا 11 ،يوليو.
أمريتا ﻻل بيفاس.
الهوايات القليلة لهذا الشهر تمنعنا من إعطاء إجابة مفصلة
على اﻻعتراضات على فرضية أتﻼنتيس التي صيغت بذكاء من
قبل المشتركين لدينا .ولكن دعونا نرى ما إذا كانت هذه
النظرية  -حتى لو كانت تستند إلى "بحث حديث" " -قد فجرت
هذه النظرية إلى اﻷبد"  -فهي هائلة كما قد تبدو للوهلة
اﻷولى.
دون الخوض كثيرا ً بالعمق في الموضوع ،يمكننا أن نقتصر
على مﻼحظة قصيرة .أكثر من سؤال علمي ،والذي يبدو أنه قد
تم تسويته إلى اﻷبد في وقت محدد ،قد انفجر إلى سؤال آخر
على رؤوس المنظرين الذين نسوا خطر محاولة تحويل نظرية
بسيطة إلى عقيدة معصومة .لم نشكك في اﻻدعاء بأنه "لم يكن
هناك قط غمر عمﻼق في اﻷرض لدرجة أنه ينتج المحيط
ندع أبدا ً باقتراح نظريات
اﻷطلسي أو المحيط الهادئ" ﻷننا لم ِ
جديدة لتكوين المحيطات.
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قد تكون هذه هي اﻷماكن التي ظهرت فيها منذ ظهورها ﻷول
مرة ،ومع ذلك فقد تم تقسيم القارات بأكملها إلى شظايا غارقة
جزئيا ً وتركت جزر ﻻ تُعد وﻻ تُحصى ،كما يبدو الحال بالنسبة
إلى جزيرة أتﻼنتيس المغمورة .ما أردنا قوله هو أنه في
عصور ما قبل التاريخ ،وبعد فترة طويلة من احتﻼل العالم من
قبل الدول المتحضرة ،كانت آسيا وأمريكا ،وربما أوروبا جزءاً
من تكوين قاري واسع ،وكانت متحدة بمسافات من اﻷرض
ضيقة كما كان واضحاً ،حيث يقع مضيق بهرنغ )الذي يربط
بين المحيطين الهادي الشمالي والقطب الشمالي وبعمق يزيد
قليﻼً عن عشرين إلى  25قامة( أو عن طريق مساحات أكبر
من اﻷرض .ولن نحارب المونوجيين علماء وحدة اﻷصل الذين
يدعون أن آسيا الوسطى هي المهد الوحيد لﻺنسانية  -لكننا
نترك المهمة لتقدير أخصائيي تعدد اﻷصل القادرين على فعل
الكثير بنجاح أكثر مننا.
لكن ،في كل اﻷحوال ،قبل أن نقبل نظرية السﻼلة ،13يجب أن
يقدم لنا المدافعين عنها فرضية ﻻ يمكن دحضها لتفسير
اﻻختﻼفات التي لوحظت بين البشر بشكل أفضل من الفرضية
الناجمة عن "اﻻختﻼف في المناخ ،العادات والثقافة الدينية ".
يمكن للسيد كاترفاج ،أن يظل ،كما هو الحال دائماً ،بﻼ شك
عا ِلما ً طبيعيا ً اﻷكثر شهرة بكونه  -الطبيب والكيميائي وعالم
الحيوان  -لكننا ﻻ نفهم لماذا يجب أن نقبل نظرياته بتفضيلها
عن كل نظريات اﻵخرين .من الواضح أن السيد أمريتا ﻻي
بيسفاس أن يستحضر قصص الرحﻼت العلمية على طول
وحدة السﻼلة أو اﻷصل هي نظرية تقول بانحدار الكائنات من خلية
واحدة.
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سواحل المحيط اﻷطلسي والبحر اﻷبيض المتوسط ،التي كتبها
هذا الفرنسي البارز ،بعنوان "ذكريات ناتالي" .يبدو أنه ينظر
إلى م .كواترفاج بكونه نور صفحة معصوم عن الخطأ في
جميع المسائل العلمية :نحن ﻻ نفعل ذلك ،على الرغم من أنه
كان عضوا ً في اﻷكاديمية الفرنسية وأستاذ علم اﻷعراق .يمكن
تعديل ومعارضة نظريته عن الهجرات عن طريق البحر ،من
قبل مائة آخرين يعارضونها مباشرة .هذا فقط بسبب أننا قد
كرسنا حياتنا بأكملها للبحث عن الحقيقة  -نحن معجبون بلطف
بانتقادنا  -ونحن ندرك أننا ﻻ نقبل أبدا ً أي سلطة على أي
قضية على اﻹطﻼق ،ونحن نتابع ،كما نفعل دائماً ،الحقيقة
والتقدم من خﻼل تحقيق كامل دون خوف ،دون أي عائق ،وﻻ
ننصح أي من أصدقائنا بالقيام بغير ذلك.
ومع ذلك ،يمكننا اﻵن إعطاء سبب لﻼعتقاد بما يُسمى
"الخرافة" لقارة أطﻼنتيس المغمورة  -على الرغم من أننا
شرحناها منذ وقت طويل في كتاب  -إيزيس مكشوفة النقاب
)الجزء  ،1صفحة  ،59وغيرها(.
أوﻻً  -لدينا اثبات وهو أقدم تراث للشعوب المتنوعة والمنفصلة
على نطاق واسع  -اﻷساطير الهندية واليونان القديمة
ومدغشقر وسومطرة وجافا وجميع جزر بولينيزيا الرئيسية
وكذلك تلك من اﻷمريكتين .بين البدائيين ،كما في تقاليد أغنى
أدب في العالم  -أدب السنسكريتية في الهند  -نتفق على أنه
منذ زمن بعيد ،في المحيط الهادئ ،قارة شاسعة بسبب ثورة
جيولوجية غارقة في البحر ،ونحن مقتنعون تماما ً  -بتحفظ،
بالطبع ،بتصحيح ذلك  -أن معظم جزر أرخبيل المﻼيو إلى
بولينيزيا ،إن لم تكن كلها ،هي جزء من هذه القارة المغمورة
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الضخمة .ماﻻكا وبولينيزيا ،التي تقع على طرفي المحيط
والتي ،منذ ذكريات اﻹنسان ،لم يكن لها أي عﻼقة ،أو حتى
تعرف بعضها البعض ،ولكن لديها تقليد مشترك بين الجميع
الجزر والجزر الصغيرة التي تمتد بلدانها إلى البحر البعيد ،أنه
لم يكن هناك في العالم سوى قارتان كبيرتان ،إحداهما يسكنها
جنس بشري أصفر ،واﻵخر جنس بشري كاحل اللون )أسمر
غامق( ،وأن المحيط ،بأمر من اﻵلهة ومعاقبتهم بسبب
شجارهم المستمر ،قد ابتلعهم.
ثانيا ً  -على الرغم من الحقيقة الجغرافية المتمثلة في أن
نيوزيلندا وكذلك جزر ساندويتش وعيد الفصح ،توجد بين
 800و 1000بطول ومسافة بعيدة عن بعضها البعض ،وهذا
وفقا ً لكل شهادة ،ﻻ يمكن لهذه الجزر وﻻ أي جزيرة وسيطة
ثانية ،على سبيل المثال جزر ماركيزة ،والجمعية ،وفيجي
وتاهيتيان ،وساموان ،وغيرها ،أن تكون منذ أن أصبحت جزراً
كبوصلة للتواصل مع بعضهم البعض قبل وصول اﻷوروبيين.
ومع ذلك ،يجادلون جميعا ً بأن بلدانهم تمتد إلى أقصى الغرب
على الجانب اﻵسيوي .عﻼوة على ذلك ،مع وجود اختﻼفات
صغيرة جداً ،يتحدثون جميعهم باللهجة نفسها بالطبع ،وبنفس
اللغة ويفهمون بعضهم البعض دون صعوبة ولديهم نفس
المعتقدات الدينية والخرافات ،والى حد كبير نفس العادات.
وبما أنه تم اكتشاف عدد قليل من الجزر البولينيزية منذ أكثر
من قرن من الزمان ،ولم يكن المحيط اﻷوروبي نفسه معروفا ً
في أوروبا حتى وقت كريستوفر كولومبوس ،فإن هؤﻻء الجزر
لم يسبق لهم التوقف عن ترديد نفس التقاليد منذ أول وطأت
قدم اﻷوروبيين على شواطئهم .يبدو لنا استنتاج منطقي أن
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نظريتنا هي أقرب إلى الحقيقة من أي شيء آخر .يجب أن تغير
الصدفة اسمها ومعناها ،إذا كان كل ذلك مستحقاً ،إذا كان كل
ذلك هو ناتج فقط بالصدفة.
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