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ﻣﻘﺪﻣﺔ

في مقدمة كتابها "إيزيس مكشوفة النقاب" تحدثت هيلينا
بتروفنا بﻼفاتسكي عن ضرورة "استعادة الجﻼبيب المقترضة
والدفاع ضد السمعة المشينة ولكن المجيدة" .مقالها ،المعنون
"السحر اﻷسود في العلوم" الذي نُشر في لوسيفر في يونيو
 ،1890هو جزء من هذه المهمة .لقد سعت إلى تحقيق العدالة
ﻷنطوان مسمر ،حيث طغت عليه مآثر المنومين المغناطيسيين
لفترة طويلة وحرمت مكانه في سجﻼت اﻻكتشافات النفسية
والجسدية .هذه المقالة ،مع ذلك ،هي أكثر من مجرد دفاع عن
مسمر ،والتي كانت ،كما توضح ،جزءا ً من سلسلة طويلة من
ممارسي فن الشفاء الغيبي الخفي القديم .يصبح من الواضح
أن الديناميكا النفسية ليست اختراعا ً للعﻼجات الحديثة ،بل
كانت مرتبطة في العصور القديمة بفهم أوسع لعلم الكونيات
واﻻنضباط النفسي )السحر( الذي ينطوي على استخدام القوى
الطبيعية .السؤال الذي يطرح نفسه في هذا النقاش هو مدى
قدرات اﻹنسان المتطور بالكامل.
سابقاً ،في مجلة الثيوصوفي في أكتوبر  ،1886وفي مواجهة
الشكوك الحديث ،اعادت بﻼفاتسكي استنساخ تحت عنوان
"السحر القديم في العلوم الحديثة" مقتطفات من محتوى
أوراق البردي ليبسيوس ،مما يدل على معرفة عميقة بالظواهر
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السحرية من قبل قدماء المصريين .كان هدفها إظهار أن ،كما
أشار جاكوليو ،الغرب الحديث لم يتعلم بعد لهذا ألف باء هذا
الفرع من علم النفس!
تعتبر المقالة "بعض اﻷسئلة العلمية التي تم حلها" على الرغم
من عدم تضمينها بقلم بﻼفاتسكي ،كما توضح المذكرة
التحريرية ،ذات أهمية واضحة في ربط القوى الغيبية لﻺنسان
بالمبادئ الكونية للطبيعة وفي استخدام الظواهر التي كانت
معروفة في العالم في القرن التاسع عشر من خﻼل علماء
اﻷرواحية كمفتاح لتفسير العمليات التطورية الخفية بالكامل
للعلوم الغربية .نُشر هذا المقال في مجلة الثيوصوفي لشهر
أكتوبر من عام .1883
مرة ثانية ،في "براﻻيا 1العلوم الحديثة" التي نُشرت في العدد
اﻷول من المجلد الثاني من مجلة الثيوصوفي )أكتوبر (1880
توضح السيدة بﻼفاتسكي كيف أن "الموت الحراري" لنظامنا
الشمسي ،بعيدا ً عن كونها نظرية حديثة لعلماء الفلك
المعاصرين ،كانت معروفة في العقائد القديمة حول اﻻنحﻼل
النهائي للكوكب .وفقا ً لها ،كانت هذه اﻷفكار مقامة "على
أساس اﻻستنتاجات العلمية والرياضية" و "ليست جديدة".
على الرغم من المظاهر ،فإن بﻼفاتسكي لم تكن تنوي التقليل
من إنجازات العلوم الحديثة ،وﻻ إنكار المهارات والقدرات
العالية التي كشفت عنها البحوث التجريبية .بدﻻً من ذلك أرادت
براﻻيا هو مصطلح يشير لفناء كوكب أو نظام شمسي أو حتى للكون
برمته ،وهو معاكس لمصطلح – مانفنتارا – الذي يعني انبثاق نظام
شمسي.
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أن تقارن بين علم العصور القديمة الفلسفي وثمرة البحث الذي
أجراه مزاج معاد للميتافيزياء من البشر الذين كانوا ضد عقائد
الدين المنظم بقدر ما كانوا يبحثون عن الحقيقة المحايدة .لقد
أرادت أن تُظهر أن العلم القديم كان حقيقة واقعة ،وأنه يرتكز
على روح أكثر نزاهة من أي شيء يمكن أن تسمح به الصيغة
الحالية المادية.
وأن العلم النفسي لدى القدماء ،الغريب مهما كانت درجة
المفردات واﻻفتراضات المتعالية غير المحتملة تبدو غامضة
للعلماء المعاصرين ،كان متقدما ً جدا ً على أي شيء أنتجه
الغرب .وفي الوقت نفسه ،في علم الفيزياء في عصرها ،كان
هناك العديد من التناقضات الواضحة بين الخبراء .أكثر من
تفكك فرضية "العصمة عن الخطأ" العلمية من أي سبب آخر.
بﻼفاتسكي قدمت نظرة عامة مختصرة على التأكيدات المختلفة
لدرجة حرارة الشمس في مقال بعنوان "عيوب العلم" نُشر في
مجلة الثيوصوفي عام .1881
على الرغم من أن بﻼفاتسكي لم توقع على جميع هذه
المقاﻻت ،إﻻ أن استخدامها كمحرر رئيسي يشير إلى موافقتها
باستثناء الحاﻻت التي أضافت فيها مﻼحظات تصحيحية أو
مؤهلة.
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السحر اﻷسود في العلوم

مجلة لوسيفر ،يونيو1890 ،

"ابدأ البحث حيث يغلق الظن الحديث أجنحته غير المخلصة
)بولور زانوني(.
"أصبح اﻹنكار المسطح لﻸمس ،البديهية العلمية اليوم".
)اﻷمثال من الحس السليم(.
منذ آﻻف السنين ،كان يُطلق على  -الداكتيل الفريجيان- 2
الكهنة المساررين ،اسم "السحرة وطاردي الشر" ،وكانوا
يعالجون اﻷمراض عن طريق العمليات المغناطيسية .اُدعي
أنهم قد حصلوا على قوى الشفاء هذه من النفس القوي من
سيبيل ،اﻹلهة ذات العديد من اﻷثداء ،ابنة تشيلس وتيرا .في
الواقع ،فإن علم اﻷنساب واﻷساطير المرتبطة به تُظهر سيبيل
كتجسيد ونوع للجوهر الحيوي ،الذي حدد مصدره القدماء بين
اﻷرض والسماء المرصعة بالنجوم ،والذي كان يعتبر حقيقة
جوهر كل ما يعيش ويتنفس .هواء الجبل الموصول بالقرب من
هذا المصدر يقوي الصحة ويطيل حياة اﻹنسان ،وهذا هو
السبب في أن اﻷسطورة تظهر أن حياة سيبيل كطفل قد تم

سكان أو لهجة فريجيا في اليونان القديمة.
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الحفاظ عليها على جبل .كان ذلك قبل أن تتحول ماجنا وبونا
ديا ،اﻷم الخالقة ،إلى سيريس ديميتر ،راعية أسرار إلوسيس.
كانت المغناطيسية الحيوانية )التي تُسمى اﻵن اﻹيحاء والتنويم
المغناطيسي( هي العامل الرئيسي في اﻷسرار الثيورجية
وكذلك في أسكﻼبيا  -معابد الشفاء في أيسكوﻻبيا ،حيث كان
يتم عﻼج المرضى الذين تم قبولهم ،مغنطيسيا ً أثناء فترة -
الحضانة - 3أثناء نومهم.
خر منها
نكر لها و ُ
س َ
هذه القوة الخﻼقة والحاملة للحياة  -التي ت ُ َ
عندما كان يُطلق عليها السحر الثيورجي ،والتي تُتهم منذ قرن
من الزمان بأنها تستند أساسا ً إلى الخرافات واﻻحتيال ،تُسمى
اﻵن التنويم المغناطيسي ،والشاركوتيزم ،4واﻹيحاء ،و "علم
النفس" وماذا ﻻ يُطلق عليها أيضا ً من أسماء؟
ولكن ،أيا ً كان التعبير الذي يتم اختياره ،فسيظل دائما ً فضفاضا ً
إذا تم استخدامه دون صفة مناسبة.
ﻷنه عندما يتم تلخيصها بكل علومها الثانوية  -والتي هي كل
العلوم في حضن العلم  -فإنها تكشف عن احتوائها على
إمكانيات لم يحلم بها أساتذة العلوم اﻷقدم واﻷكثر تعليما ً في
علم اﻷرثوذكس القويم في الفيزياء ..هذا اﻷخير ،ما يسمى
"السلطات أو النفوذ" ،في الواقع ليست أفضل من اﻷطفال

فترة من الزمن تبدأ بالتلوث بعام ٍل مع ٍد وظهور أعراض المرض الذي
يسببه.
نسبة للدكتور الفرنسي شاركو الذي كان يطبقها على مرضاه4 .
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الصلع اﻷبرياء ،الذين يواجهون أسرار "المسمرية" ما قبل
الطوفان .لقد ظهرت من قبل مرارا ً وتكراراً.
بريئة أو سحرية إلهية أو جهنمية ،كل شيء يأتي من نفس
الجذر" .نفس سيبل"  -أكاشا تاتوا ،في الهند  -هي الوكيل
والعامل الوحيد وهي في قاعدة وأساس الظواهر المسماة
"المعجزات" و "الخارقة للطبيعة" في جميع العصور وفي
جميع اﻷمكنة .وبما أن الجذر أو الجوهر اﻷساسي هو جوهر
كوني ،فإن نتائجه ﻻ حصر لها .حتى أن أكبر الحكماء بالكاد
يمكن أن يقولوا أين يجب أن تتوقف إمكانياتها.
لقد فُ ِق َد مفتاح اﻷبجدية ذاتها لهذه القوى الثيورجية بعد
المطاردة المميتة للغنوصية اﻷخيرة بسبب اﻻضطهاد الشرس
من الكنيسة ،وبما أن اﻷسرار ،والهيروفان )عاشق الحقيقة(
والثيوفاني )محب البشر( والثيورجي ،قد تم محوها من عقول
البشر حتى بقيت هناك كتقليد غامض ،وتم نسيان كل هذا.
لكن في عصر النهضة ،في ألمانيا ،تم اﻹشارة إلى عالم
ثيوصوفي فيلسوف ،قد وجد بعضا ً من اﻷسرار المفقودة لكهنة
فريجيان واسكليبيا .لقد كان الطبيب اﻷسطوري باراسيلسوس
المسكين واﻷعظم خيميائي في القرن.
كان هذا العبقري هو أول من أوصى علنا ً بعمل المغناطيس في
عﻼج أمراض معينة في العصور الوسطى .ثيو فراستوس
باراسيلوس " -المشعوذ" و "المحتال المخمور" ،وفقا ً لرأي
ما يسمى بعلماء "اﻷطفال الصلع" في عصره وخلفائهم في
عصرنا  -قد افتتح ،في جملة أمور ثانية ،في القرن السابع
عشر ،ما قد أصبح فرعا ً مربحا ً في التجارة في القرن لتاسع
8

عشر .اخترع واستخدم اﻷصفاد المغناطيسية واﻷساور
واﻷحزمة والخواتم والقﻼئد لعﻼج مختلف اﻷمراض العضلية
والعصبية ،فقط أدواته المغناطيسية كانت تشفي بشكل أكثر
فعالية من اﻷحزمة الكهربائية في أيامنا هذه .قام كل من فان
هيلمونت ،خليفة باراسيلوس ،وروبرت فلود ،الخيميائي
والروزيكريشيان ،5بتطبيق المغناطيسات في عﻼج مرضاهم.
تﻼهما  -مسمر  -في القرن الثامن عشر وماركيز دي بويزيور
في القرن التاسع عشر.
في المؤسسة الكبيرة التي أسسها مسمر في فيينا ،كان
يستخدم ،إلى جانب المغناطيسية ،الكهرباء والمعادن والعديد
من اﻷخشاب .كانت عقيدته اﻷساسية هي عقيدة الخيميائيين.
لقد كان يعتقد أن المعادن ،وكذلك الغابات والنباتات ،جميعها
لها صلة بالكائن البشري وترتبط ارتباطا ً وثيقا ً به .لقد تطور
كل شيء في الكون من مادة أولية متجانسة متمايزة إلى أنواع
ﻻ تُحصى من المادة ،وكل شيء مقدر للعودة إليها .وقال إن
سر الشفاء يكمن في معرفة قانون المراسﻼت واﻻرتباطات
والتناغم بين الذرات ذات الصلة .ابحثوا عن المعدن أو الخشب
أو الحجر أو النبات الذي لديه أكبر تقارب بجسم المريض.
سواء كان ذلك عن طريق اﻻستخدام الداخلي أو الخارجي ،فإن
هذا العامل المحدد يمنح المريض قوة إضافية لمكافحة المرض
 )عادة ما يتم تطويرها عن طريق إدخال عنصر غريب فيالبنية(  -وطرده سيؤدي دائما ً إلى شفائه .كثيرة ورائعة كانت
هذه العﻼجات التي أدلى بها أنطوان مسمر .وكان لدى المرضى
تابع لجمعية الصليب الوردي.
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المصابين بمرض القلب استعدادا ً جيداً .تمت استعادة صحة
سيدة رفيعة المستوى اجتماعيا ً كان قد ُحك َم عليها بالموت
بالكامل من خﻼل تطبيق بعض اﻷخشاب المتعاطفة .لقد عالج
"مسمر" نفسه ،الذي يعاني من الروماتيزم الحاد ،وتم الشفاء
التام بفضل المغناطيس الذي تم إعداده خصيصا ً لذلك.
في عام  1774اكتشف أيضا ً السر الثيورجي لعملية اﻻنتقال
الحيوية المباشرة ،وكان مهتما ً جدا ً بالتخلي عن جميع أساليبه
القديمة لتكريس نفسه تماما ً لﻼكتشاف الجديد .من اﻵن
فصاعداً ،كان مفتونا ً بالنظرة وبتمرير اﻷيدي ،حيث يتم التخلي
عن المغناطيس الطبيعي .ودعا النتائج الغامضة لمثل هذه
التﻼعبات :المغناطيسية الحيوانية .جلب هذا لسمر كتلة من
المتابعين والتﻼميذ .تم اختبار القوة الجديدة في كل مدينة
وقرية في أوروبا كلها تقريبا ً ووجدت أنها حقيقة واقعية في كل
مكان.
حوالي  ،1780انتقل مسمر إلى باريس وقريبا ً كانت المدينة
كلها ،من العائلة المالكة إلى البرجوازية الهستيرية اﻷخيرة
أمام قدميه .رجال الدين كانوا خائفين وهتفوا "الشيطان"!
شعرت "العلق" المرخصة بوجود عجز متزايد في جيوبهم
وجدت اﻷرستقراطية والمحكمة نفسها على وشك الجنون
بمجرد اﻹثارة .ﻻ حاجة لتكرار الحقائق المعروفة جيداً ،لكن
يمكن أن يتم تحديث ذكريات الذاكرة ببعض التفاصيل التي ربما
يكون قد تم نسيانها.
اتضح أنه في هذا الوقت ،كان العلم اﻷكاديمي الرسمي فخورا ً
للغاية .بعد قرون من الركود العقلي في مجال الطب والجهل
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العام ،اتُخذت أخيرا ً عدة خطوات حاسمة نحو المعرفة
الحقيقية .حققت العلوم الطبيعية بعض النجاح ،والكيمياء
والفيزياء على وشك التقدم .في حين أن العلماء منذ قرن من
الزمان لم يصلوا بعد إلى مستوى الحياء الرفيع الذي تميز به
خلفاءهم المعاصرين ،شعروا باﻻنتفاخ الشديد في عظمتهم .إن
لحظة التواضع الجديرة بالثناء ،والتي أعقبت اﻻعتراف بعدم
اﻷهمية النسبية للمعرفة الحالية  -وحتى المعرفة المعاصرة في
هذا الصدد  -فيما يتعلق بما يعرفه القدماء ،لم تصل بعد.
كانت هذه اﻷيام ،عندما كانت الناس تباهج بسذاجة حول
طاووس العلوم التي تظهر الذيل في الجسم وتطالب باﻻعتراف
واﻹعجاب العالميين .لم تكن أعداد السيد  -أوراكل -
)المعجزات أو الوحي( بذات العدد كما هي اليوم ،ولكن مع ذلك
كان عددهم كبيراً .وبالفعل ،فإن  -دولكاماراس - 6المعارض
العامة لم تكن قد أصابها لعنة النفي؟ ألم تختفي العلق لتفسح
المجال أمام اﻷطباء المرخص لهم برخصة ملكية لقتل ودفن -
أبياسير آد ليبيتوم7؟
ونتيجة لذلك ،اعتبر الرئيس "الخالد" لهذا الكرسي بأنه
السلطة المختصة الوحيدة في قرار اﻷسئلة التي لم يدرسها
مطلقا ً وﻹصدار أحكام بشأن ما لم يسمع به من قبل .كان هذا
عهد العقل والعلم  -في فترة المراهقة .بداية المعركة القاتلة
العظيمة بين الﻼهوت والحقائق وبين الروحانية والمادية .في
الطبقات المتعلمة من المجتمع ،لم ينجح أي إيمان في الحلول
6.

وتعني كل اﻷمراض الناتجة عن البرد Dulcamaras
وتعني :لغاية امتﻼئي بالرضاApiacere ad libitum.
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مكان أي إيمان آخر .لقد بدأت لتوها دورة عبادة العلوم
بحجاتها إلى اﻷكاديمية ،إلى جبل اﻷليمبيا حيث ترسخ
"الخالدون اﻷربعون" وغاراته على كل أولئك الذين رفضوا
اﻹعجاب بصوت عا ٍل ،وهو نوع من العجل من عمر
اﻷحداث8المتحمسة ،عند باب معبد العلوم.
عند وصول مسمر ،كانت باريس منقسمة في وﻻءها بين
الكنيسة ،التي تنسب جميع أنواع الظواهر ،باستثناء معجزاتها
اﻹلهية ،للشيطان ،واﻷكاديمية التي ﻻ تؤمن با وﻻ بالشيطان
بل فقط بحكمتها المعصومة.
ولكن كانت هناك نفوس لم تكن راضية عن أي من هذه
المعتقدات .لذلك ،بعد أن أجبر مسمر كل باريس على التجمع
في قاعاته ،في انتظار ساعات للعثور على مكان حول الحوض
المعجزة ،اعتقد بعض الناس أن الوقت قد حان ﻻكتشاف
الحقيقة .لقد وضعوا رغباتهم المشروعة عند أقدام الملك وأمر
الملك على الفور أكاديميته المستفادة للنظر في هذه المسألة.
ثم ،بعد غفوتهم المزمنة ،عيّن "الخالدون" لجنة تحقيق مؤلفة
من بنجامين فرانكلين ،واختاروا بعضا ً من أقدمهم وأحكمهم
وأصلعهم من "أطفالهم" لمراقبة هذا اللجنة.
كان ذلك في عام  .1784يعرف الجميع ما كان تقريره والقرار
النهائي لﻸكاديمية .تبدو المعاملة بأكملها اﻵن وكأنها بروفة
من المسرحية ،أحداها قامت به الجمعية الديالكتيكية في لندن
وبعض العلماء البارزين في إنكلترا بعد حوالي ثمانين عاما ً.
اﻷحداث من الصبي الحدث ،المراهق.
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في الواقع ،على الرغم من التقرير المضاد الذي قدمه الدكتور
جوسيوه ،وهو أكاديمي كبير وطبيب المحكمة الفيزيائية ،الذي
أحضر شهود عيان على الظواهر اﻷكثر لفتا ً لﻸنظار ،طلب من
كلية الطب لقيادة تحقيق دقيق في اﻵثار العﻼجية للسائل
المغناطيسي  -ولكن قد ت ﱠم رفض طلبهم .لم تؤمن اﻷكاديمية
بأبرز علماءها .حتى السير ب .فرانكلين ،الخبير جدا ً بالكهرباء
الكونية ،لم يعرف برأس مصدره ومصدره البدئي ،ومع بايلي
وﻻفوازييه وماغيندي وغيرهم ،يعلنون الوهم بالمسمرية.
التحقيق الثاني الذي أعقب اﻷول ،أي في عام  ،1825لم يكن
أفضل .تم سحق التقرير مرة ثانية )انظر "ايزيس مكشوفة
النقاب" ،المجلد اﻷول ،الصفحات .(176-171
حتى اﻵن ،عندما أثبتت التجربة بجﻼء أن "المسمرية" أو
المغناطيسية الحيوانية ،والمعروفة اﻵن باسم التنويم
المغناطيسي )وهو تأثير مقفر لـ "نفس سيبل"( هي واقع ،فإن
غالبية العلماء ﻻ يزالون ينكرون وجوده الحقيقي .فرايز
صغيرة كما هي.
تبدو المجموعة الرائعة من الظواهر النفسية المغناطيسية
التجريبية ،أو حتى التنويم المغنطيسي ،مدهشة للغاية
وغامضة للغاية بالنسبة للداروينيين ولنا الهيغليين .كما ترون
أنتم بحاجة إلى الكثير من الشجاعة اﻷخﻼقية للتعامل مع
شكوك زمﻼئكم وشك الجمهور وضحك الحمقى" .السر
والشعوذة يسيران جنبا ً إلى جنب" ،كما يقولون ،و "احترام
الذات وكرامة المهنة" ،كما يشير ماجندي في "فسيولوجيا
اﻹنسان"] .يتطلب من الطبيب ،أن يكون على دراية جيدة ،أن
يتذكر السهولة التي ينزلق بها السر إلى الدجل[.
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ﻻ ينبغي أن ينسى "الطبيب المطلع" أن فسيولوجيا اﻷعضاء
الثانية مليئة بالسر  -سر عميق وغير مفهوم من اﻷلف إلى
الياء – وأن يتساءل عما إذا كان يجب عليه ،بدءا ً من
"الحقيقة البديهية" المذكورة أعﻼه ،أﻻ يصف البيولوجيا وعلم
وظائف اﻷعضاء بأنها حجر الزاوية في علم الدجل في العلوم
الحديثة .ومع ذلك ،شرعت بعض اﻷقلية ذات النية الحسنة من
أطبائنا في التحقيق في التنويم المغناطيسي.
ولكن حتى هؤﻻء ،الذين أُجبروا على اﻻعتراف بواقع
ظواهرها ،استمروا في رؤية هذه المظاهر بكونها أنها ﻻ تزيد
عن القوى المادية والبدنية البحتة ،وتحرمها من اسمها
الشرعي للمغناطيسية الحيوانية .ولكن كما قال السيد هاويس
)اﻷكثر تمثيﻼ ً لهم حالياً( للتو في الديلي جرافيك" . . .ظواهر
الدكتور شاركو متطابقة مع ذلك في كثير من النواحي للظاهرة
المغناطيسية ،ويجب اعتبار التنويم المغناطيسي بحق فرعا ً من
المسمرية ،وليس كشيء مميز .على أي حال ،فإن حقائق
مسمر ،المقبولة عموما ً اﻵن ،قد تم رفضها بشكل قاطع في
البداية".
لكن بينما ينكرون المسمرية ،فإنهم ينخرطون في التنويم
المغناطيسي ،على الرغم من اﻷخطار المعترف بها علميا ً اﻵن
لهذا العلم ،والتي يتفوق فيها الممارسون الطبيون في فرنسا
على نظرائهم اﻹنكليز .وما يقوله اﻷولون هو أنه بين حالتين
من المسمرية )أو المغناطيسية كما يسمونها ،فيما وراء
المحيط( والتنويم المغناطيسي "هناك هاوية".
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هذا مفيد ،اﻵخر هو شر ،كما يجب أن يكون حتماً ،يحدث
التنويم المغناطيسي ،وفقا ً لعلم الغيبيات وعلم النفس الحديث
من خﻼل سحب السائل العصبي من اﻷعصاب الشعرية ،والتي
هي ،إذا جاز التعبير ،الحراس الذين يحرسون أبواب حواسنا
المفتوحة ويختبئون تحت ظروف التنويم المغناطيسي ،وكل
هذه تغفو مغلقة.
يكشف أ.ه.سيمونين عن العديد من الحقائق المفيدة في عمله
الممتاز "حل مشكلة اﻹيحاء في التنويم المغناطيسي."9
يوضح أنه ،حتى لو كان ]في المغناطيسية -المسمرية( :
 -1يحدث في المادة تطوير كبير للقدرات اﻷخﻼقية .وأن أفكاره
ومشاعره "تصبح أعلى وأن الحواس تكتسب حدة غير
طبيعية" ،فإنه في التنويم المغناطيسي ،على العكس من ذلك
"يصبح الشخص مجرد مرآة" .هذا هو اﻹيحاء الذي يمثل
القوة الدافعة الحقيقية لكل فعل من أعمال التنويم المغناطيسي:
وإذا حدث ،في بعض اﻷحيان "حدوث أعمال رائعة ،فهي ناتجة
عن المنوم المغناطيسي وليس من الشخص[.
مرة ثانية… ]في التنويم المغناطيسي ،فإن الغريزة ،وهذا
يعني أن الحيوان ،يصل إلى أعظم تطوره ،لدرجة أن القول
المأثور "نهاية اثنان طرفان أقصى يلتقيان" ﻻ يمكن أبدا ً
تطبيقه بشكل أفضل من المغناطيسية والتنويم المغناطيسي[.
9

انظر مراجعة أعماله في مجلة المغناطيسية ،مايو ،1890 ،التي
أسسها البارون دو بوتيت في عام  1845ويتم تحريرها اﻵن بواسطة هـ.
دورفيل ،باريس.
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"في أحدهما ،يتم دفع طبيعته المثالية ،ونفسه اﻷخﻼقية-
انعكاس لطبيعته اﻹلهية  -إلى أقصى الحدود ويصبح الشخص
كائنا ً سماويا ً تقريباً)مﻼك( .في الجانب اﻵخر ،فإن غرائزه هي
التي تتطور بأكثر الطرق إثارة للدهشة .التنويم المغناطيسي
ينحدر إلى مستوى الحيوان .من الناحية الفسيولوجية ،فإن
المغناطيسية )المسمرية( مريحة وتضمد الجراح ،والتنويم
المغناطيسي ،الذي هو فقط نتيجة لخلل التوازن ،أمر خطير
للغاية.
وهكذا ،فإن التقرير الضار الذي صاغه بايلي في نهاية القرن
الماضي كان له آثار ضارة في الوقت الحاضر ،ولكن تم تجنبه
أيضاً .بغية قتل جنون "المسمرية" ،فإن التقرير قد وجه
ضربة قاضية لثقة الجمهور في المراسيم العلمية .في الوقت
الحاضر ،يتم إدراج "غير جدير بثقة الكليات واﻷكاديميات
الملكية" في "البورصة العالمية للرأي" بسعر منخفض تقريبا ً
مثل "غير جدير بثقة" الفاتيكان .أيام السلطة والنفوذ ،سواء
كانت إنسانية أو إلهية ،تزول بسرعة ،ونحن نشهد بالفعل آفاق
المستقبل تتألق ،لكن المحكمة السامية والنهائية التي تنحني
البشرية أمامها  -هي محكمة الحقيقة والحق.
نعم ،في هذه المحكمة دون استئناف ،حتى رجال الدين
الليبراليين والخطباء المشهورون يشيدون بيومنا .لقد غيرت
اﻷحزاب يدها اﻵن وهي في كثير من الحاﻻت خلفاء لها.
الذين حاربوا باﻷسنان واﻷظافر من أجل حقيقة الشيطان
وتدخله المباشر في الظواهر النفسية ،لقرون طويلة ،فقد أدانوا
العلم عﻼنية .يوجد مثال رائع على ذلك في رسالة ممتازة )تم
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ذكرها للتو( من القس م.هاويس .إلى غرافيك .يبدو أن الداعية
العالم يشاركنا سخطنا في ظلم العلماء المعاصرين ،وقمعهم
للحقيقة وتجاههم لمعلميهم السابقين .إن رسالته مثيرة جدا ً
لدرجة أنه يجب تخليد أفضل نقاطه في مجلتنا .وهنا بعض
المقتطفات .وهكذا ،فهو يسأل:
]]لماذا ﻻ يمكن لعلمائنا أن يقولوا" :لقد أخطأنا بسخريتنا من
المسمرية .هل هذا صحيح عملياً؟ ليس ﻷنهم علماء ،ولكن
ببساطة ﻷنهم بشر .ﻻ شك أنه ،عندما تتعاطى باسم العلم ،من
المذل القول "لقد كنت مخطئاً" .لكن أليس من المذل أكثر أن
تنكشف؟ أليس من المهين للغاية ،بعد اﻻنجرار والمراوغة
اليائسة في شبكة من الحقائق المشدودة ،اﻻنهيار المفاجئ
ووصف الشبكة المكروهة بأنها "حاوية مناسبة" ،وفيها
بالحقيقة ،ﻻ يزعجك أن يتم حصرك بها؟ اﻵن ،يبدو لي أن هذا
هو بالضبط ما يفعله الدكتور شاركو والمنومين المغناطيسيين
الفرنسيين ومعجبيهم الطبيين في إنجلترا .منذ وفاة مسمر في
سن الثمانين ،في عام  ،1815سخرت "كليات" فرنسا
وإنجلترا ،مع بعض اﻻستثناءات القليلة ،من حقائق ونظريات
مسمر ونفتها .واليوم ،في عام  ،1890قَبِ َل العديد من العلماء
فجأة ،عن طريق محو أفضل ما يمكن تسميته بـ "مسمر"
لحرمانه من جميع ظواهره التي يطلقون عليها "التنويم
المغناطيسي"" ،اﻹيحاء"" ،المغناطيسية العﻼجية"" ،رسالة
مختل عقلياً" ،وكل ما تبقى .حسناً" ،ماذا يوجج في
اﻻسم"؟[[.
]]إنني أهتم باﻷشياء أكثر من اﻷسماء ،لكنني أقدس رواد
الفكر الذين ُ
طردوا من الكنيسة اﻷرثوذكسية وتم دعسهم
17

باﻷقدام وصلبهم من قبل جميع المتحجرين في جميع العصور
وأعتقد أن اﻷقل بين العلماء يمكنه أن يفعله لبشر مثل مسمر
بوي وجور ،أو ،مايو وإيليوستون ،اﻵن بعد رحيلهم ،هذا
بمثابة بناء قبورهم[[.
ولكن ربما كان السيد هاويس قد أضاف بدﻻ ً من ذلك أن
المنومين المغناطيسيين المحبين للعلم يحفرون بأيديهم قبور
الفكر اﻹنساني .إنهم يستعبدون ويشلون اﻹرادة الحرة لـ
"رعاياهم" ،ويحولون أنفسهم إلى خالدين ،بﻼ روح ،وغير
مسؤولين ،ويحيون أرواحهم بنفس الﻼمباﻻة كما لو كانوا
ينشطون جسد اﻷرانب والكﻼب .باختصار ،يزدهرون بسرعة
إلى "سحرة" ويحولون العلم إلى حقل واسع من السحر
المظلم .ومع ذلك ،القس ،الكاتب ،يترك المذنب بسهولة
ويﻼحظ أنه يقبل "الفرق" ]بين المسمرية والتنويم
المغناطيسي[ "دون التباهي بأي نظرية" ويضيف:
]]إنني قلق بشكل خاص حول الحقائق وما أريد معرفته هو
سبب اعتبار هذه العﻼجات والحاﻻت غير الطبيعية اكتشافات
حديثة بينما يواصل "المعلمون" السخرية أو تجاهل أسﻼفهم
العظماء دون أن يكون لديهم نظرية يمكن أن يتفقوا عليها ،أو
حقيقة فريدة من نوعها يمكن أن تُسمى جديدة .والحقيقة هي
أننا نضاعف جهودنا ﻹعادة صياغة اﻷلغام القديمة المهجورة
عند القدماء .إعادة اكتشاف هذه العلوم الغيبية يتوافق تماما ً
مع اﻻنتعاش البطيء للنحت والرسم في أوروبا الحديثة .هنا
هو تاريخ العلوم الغيبية باختصار (1) .مرة واحدة معروفة.
) (2ضاعت (3) .إعادة اكتشاف (4) .رفض (5) .إعادة
تأكيدها ،وبدرجات بطيئة ،تحت أسماء جديدة ،منتصرة.
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والدليل على كل هذا هو شامل ووفير .هنا ،قد يكفي أن نﻼحظ
أن ديودوروس سيكولوس يذكر كيف أن الكهنة المصريين ،في
العصور السابقة للمسيح ،ينسبون إلى إيزيس اﻻستبصار
المستحث لﻸغراض العﻼجية .يعزو ستاربون نفس الشيء إلى
سيرابيس ،بينما يذكر غالن ،معبدا ً بالقرب من ممفيس يشتهر
بهذه العﻼجات المغناطيسية المنومة .فيثاغورس ،الذي حصل
على ثقة الكهنة المصريين ،مليء بهم .يصف أريستوفان في
فيلم "بلوتوس" بالتفصيل عﻼجا ً بالمسمرية" :لقد بدأ
بالتﻼعب بالرأس أوﻻً" .يصف كيليوس اورليانوس )(1569
بشأن المرض "توجيه اليد من اﻷعلى إلى اﻷسفل" وكان هناك
مثال ﻻتيني قديم  -اوبي دولور ايبي ديجيتوس" ،حيث يكون
اﻷلم في اﻹصبع".
لكن يعوزني الوقت للحديث عن باراسيلسوس ) 10(1462و
"سره العميق للمغناطيسية" وعن فان هيلمونت ) 11(1644و
"إيمانه بقوة اليد في شفاء المرض" .لم يتم الكشف عن الكثير
من كتابات هذين الرجلين للناس المعاصرين إﻻ من خﻼل
تجارب مسمر فقط ،وفي ضوء المنومين المغناطيسيين
المعاصرين ،وبشكل واضح معه ومع أتباعه الذي لدينا حديث
عنهم بشكل أساسي ويجب القيام به .وأكد ،بﻼ شك ،بأنه يمكن
نقل السائل المغناطيسي الحيواني ،وهو ما ينكره المنومون
المغناطيسيون[[.

هذا التاريخ خطأ .ولد باراسيلس في زيوريخ عام .1493
هذا تاريخ وفاة فان هيلمونت .ولد عام 11 .1577
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يفعلون ،إنهم يفعلون .لكن العلماء فعلوا الشيء نفسه ﻷكثر
من حقيقة واحدة .إن إنكار وجود "سائل مغناطيسي حيواني"
ليس باﻷمر اﻷكثر سخافة سوى إنكار الدورة الدموية ،ﻷنها
حيوية للغاية.
قد تكون بعض التفاصيل اﻹضافية حول المسمرية التي قدمها
السيد هاويس مثيرة لﻼهتمام .وهكذا ،يذكرنا باﻹجابة التي
كتبها مسمر بشدة لﻸكاديميين بعد تقريرهم المعاكس ،ويشير
إليها على أنها "كلمات نبوية":
]]أنتم تقولون إن مسمر لن يرفع رأسه أبداً .إذا كان هذ ،فإن
مصير اﻹنسان ليس هو مصير الحقيقة ،وهو بطبيعته غير
محسوم ،وسوف يلمع عاجﻼً أم آجﻼً في نفس البلد أو في بلد
آخر بمزيد من التألق أكثر من أي وقت مضى ،وسيؤدي
انتصاره إلى القضاء على مصير النقاد البائسين .غادر مسمر
باريس وهو مشمئز وتقاعد في سويسرا ومات فيها ،ولكن تم
اهتداء الدكتور جوسيو الﻼمع .ﻻفاتير نقل نظام مسمر إلى
ألمانيا ،في حين أن بويسيغور وديلوز قد نشراها في جميع
أنحاء المقاطعة الفرنسية ،وشكلوا عدد ﻻ يُحصى من
"المجتمعات التوافقية" المكرسة لدراسة المغناطيسية العﻼجية
والظواهر المرتبطة بها مثل نقل الفكر ،التنويم المغناطيسي
واﻻستبصار.
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منذ عشرين عاماً ،قابلت أشهر تلميذ لمسمر ،البارون دو
بوتيت 12العجوز .احتدمت المآثر العﻼجية والتنويم المغناطيسي
لهذا الرجل ،بين عامي  1830و ،1846وأثارت جدل حيوي
في جميع أنحاء فرنسا .كان قاتل مطلوبا ً وأدين وأُعدم فقط بنا ًء
على اﻷدلة التي قدمها أحد بائعي دو بوتيه .وهكذا اعترف
قاضي الصلح بالكثير في المحكمة المفتوحة .كان اﻷمر أكثر
من الﻼزم بالنسبة لباريس ،حتى لو كانت متشككة ،وقررت
اﻷكاديمية أن تُعقد مرة ثانية ،وإذا أمكن لسحق الخرافات.
كانوا جالسون ،لكن ،شيء غريب يجب أن يُقال ،لقد اهتدوا
هذه المرة .أعلن ايتارد ،فوكيه ،غيرسان بوردوا دي ﻻ موت
رئيس هيئة التدريس الفرنسية ،أن ظاهرة المسمرية كانت
حقيقية :وكذلك العﻼجات ،اﻻستغراق والنشوة اﻻستبصار ،نقل
الفكر وحتى قراءة الكتب المغلقة .ومنذ تلك اللحظة تم اختراع
تسمية تفصيلية ،تمحو أكبر قدر ممكن من اﻷسماء المكروهة
للبشر الذين ﻻ يمكن تغييرهم والذين أجبروا على الموافقة
العلمية ،مع سرد الحقائق الرئيسية التي يشهدها مسمر ودي
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كان البارون بوتيت لعدة سنوات عضوا فخريا ً في الجمعية
الثيوصوفية .تم إرسال رسائل موقعة إليه واُحتفظ بها في أديار ،مقرنا
الرئيسي ،حيث يستنكر الطريقة غير الواضحة والمعارضة التي تمت بها
معاملة المسمرية )التي كانت على وشك أن تصبح "التنويم المغناطيسي"
للعلوم( من قبل مشعوذي اليوم " .إذا كان قد عاش لرؤية العلم السري
في محاكاة ساخرة حقيقية من التنويم المغناطيسي ،لكان صوته القوي قد
أوقف انتهاكاته الرهيبة الحالية وتدهوره إلى عرض تجاري لـ بنتش  -و-
جودي .لحسن حظه ،ولﻸسف على الحقيقة ،أعظم أتباع المسمرية في
أوروبا هذا القرن  -قد مات.
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بوتيت وبويسيغور بين الظواهر التي ﻻ جدال فيها .أن تكون
مقبولة ،مهما كانت النظرية ،من قبل العلوم الطبية[[.
ثم يأتي دور هذه الجزيرة الضبابية وعلمائها الحائرين" .وفي
الوقت نفسه " يواصل الكاتب قائﻼً:
]]كانت إنكلترا أكثر عناداً .في عام  ،1846ألقى الدكتور
إليوت-سون الشهير ،وهو ممارس شهير مع زبائن كبار
خطاب هارفي الشهير ،والذي اعترف فيه بإيمانه بالمسمرية.
لقد شجبه اﻷطباء بنتائج مضنية إلى درجة أنه فقد مكتبه
الطبي وتوفي تحت اﻷنقاض وبقلب مكسور وحزين .تم إنشاء
مستشفى المسمرية في شارع ماريليبون من قبله .تم إجراء
العمليات بنجاح في ظل المسمرية ،وجميع اﻷحداث اﻷخيرة في
ليدز وأماكن ثانية بما يرضي اﻷطباء ،قد حدثت في ماريليبون
قبل  56سنة .قبل  35سنة ،البروفسور  -ليستر  -عمل نفس
الشيء  -لكن إدخال الكلوروفورم كان أسرع وأكثر أمانا ً كعﻼج
منوم مخدر والتنويم المغناطيسي هو مضني للوقت .تﻼشى
اﻻهتمام العام بالتسامح وتم إغﻼق مستشفى المسمرية
ماريليبون رود ،والذي كان في سحابة منذ إزالة إليوتسون.
في اﻵونة اﻷخيرة ،نحن نعرف ما حدث لمسمر والمسمرية.
يتم التحدث عن مسمر في نفس الوقت مع الكونت
كاجليوسترو ،ونادرا ً ما يتم ذكر المسمرية نفسها ،ولكن بعد
ذلك سمعنا الكثير عن البيولوجيا الكهربائية والمغناطيسية
العﻼجية والتنويم المغناطيسي  -هذه هي الحالة .أوه ،ظﻼل من
مسمر ،بويسيغور ،دي بوتيت ،إيليوستون .ومع ذلك أقول
باﻻم الذي يستحق التنويه .عندما تعرف تي بارون على دو
بوتيه ،كان على حافة القبر وكان عمره حوالي ثمانين عاماً.
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وكان معجب بشدة بمسمر الذي كان قد كرس حياته كلها
للمغناطيسية العﻼجية وكان عقائديا ً تماما ً على أن الهالة
المغناطيسية الحقيقية انتقلت من المعالج المسمري إلى
المريض[[.
]]قال ذات يوم" :سأريكم هذا" ،حيث وقفنا على جانب مريض
في نشوة عميقة لدرجة أننا نقلنا اﻹبر إلى يديه وذراعيه دون
إثارة أدنى عﻼمة أو حركة .وأضاف البارون العجوز "على بُعد
بضع بوصات ،سوف أحدد بتشنجات طفيفة في أي جزء من
جسده بمجرد تحريك يدي على الجزء ،دون أي اتصال أو
احتكاك" بدأت بظهور رعشة .ثم يتم استعادة الهدوء ،ويحاول
على الكوع ،ثم الرسغ ،ثم الركبة ،والتشنجات تزداد شدة وفقا ً
للوقت ال ُمستخدم .قلت" :هل أنت راضي بما فيه الكفاية؟"
وتابع "أي مريض اختبرته والتزم بالعمل من خﻼل جدار من
الطوب في وقت ومكان لن يكون فيه على علم بوجودي أو
غرضي" .وأضاف دو بوتيت" :هذه واحدة من أكثر التجارب
كررت التجربة مرارا ً وتكرارا ً
إثارة لﻼهتمام ﻷكاديميي باريسّ .
لجميع اﻻختبارات وكل الظروف ،مع نجاح ﻻ يتغير ،حتى
اضطر معظم المتشككين إلى الخضوع[[.
]]لقد اتهمنا العلم بالتمرير إلى عمق السحر اﻷسود ،وممارسة
ما أعلنه علم النفس القديم  -الفرع اﻷكثر أهمية للعلوم الغيبية
 دائما ً بأنه السحر في تطبيقه على اﻹنسان الداخلي .نحن علىاستعداد للحفاظ على ما نقوله .نريد أن نثبت ذلك يوما ً ما ،في
مقاﻻت مستقبلية ،استنادا ً إلى الحقائق وردود الفعل المنشورة
التي ينتجها التنويم المغناطيسي ﻷطباء التشريح أنفسهم .حتى
لو كانوا كانوا سحرة ﻻواعيين ،فإنه ﻻيمكننا انكار حقيقة أنهم
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يمارسون الفن اﻷسود بشكل جيد وحقيقي .باختصار ،هذا
الوضع .غالبية اﻷطباء المؤهلين وغيرهم من العلماء يختبرون
التنويم المغناطيسي ﻷنهم قد وصلوا لرؤية شيء ما ،في حين
أن غالبية أعضاء "ج.ا .ن" 13بقوا مستمرين على انكار
حقيقة المغناطيسية الحيوانية في شكلها التنويمي ،حتى تحت
قناعها الحديث :التنويم المغناطيسي .اﻷول  -جاهل تماما ً
بالمبادئ اﻷساسية للمغناطيسية الحيوانية  -يجرب اﻷثاف
بشكل أعمى تقريباً .عودة متماسكة مع عباراتهم )أ( أن التنويم
المغناطيسي ليس المسمرية ،و )ب( أن هالة أو سائل يخرج
من المرسل )أو المنوم المغناطيسي( هي مضللة بحتة فقط ...
جيد سمعت ،ليس لديهم الحق في تطبيق قوانين اﻷقدمين على
أصغر العلوم .لذلك ،فإنهم يتدخلون في أخطر قوى الطبيعة
ويحرضونها على العمل ،دون أن يدركوا ذلك .بدﻻً من عﻼج
اﻷمراض  -اﻻستخدام الوحيد الذي يمكن من خﻼله تطبيق
المغناطيسية الحيوانية بطريقة مشروعة تحت اسمها الجديد -
غالبا ً ما يقومون بتطعيم اﻷشخاص بأفكارهم السيئة ،المادية
والعقلية .لهذا ،ولجهل زمﻼئهم اﻷقلية ،فإن الغالبية العظمى
من الصدوقيين هي المسؤولة إلى حد كبير .ﻷنهم بمعارضتهم
يعيقون العمل الحر ويستغلون يمين هيبوقراط الطبي لجعل
اﻵخرون عاجزون عن اﻻعتراف ويفعلون ما يمكن أن يفعله
المؤمنون ويكررونه بطريقة ثانية[[.
ولكن كما يقول الدكتور أ .تيست في عمله" :لﻸسف أن
بعض الحقائق تعرض للخطر أولئك الذين يؤمنون بها ،وخاصة
أولئك الذين يتمتعون بصراحة كافية لﻼعتراف بها عﻼنية".
جمعية اﻷبحاث النفسية.
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وبالتالي" ،فإن سبب التنويم المغناطيسي الذي لم يتم درس
خطوطه المناسبة هو أمر واضح".
منذ سنوات ،ﻻحظ]] :من واجب اﻷكاديمية والسلطات الطبية
دراسة المسمرية )أي علوم الغيبيات في روحها( وتقديمها إلى
التجربة ،وأخيراً ،سحب استخدامها وممارستها من اﻷشخاص
الغرباء تماما ً عن هذا الفن ،ومن الذين يسيئون استخدام هذا
اﻷمر ويجعلونه هدفا ً للربح والمضاربة[[.
الشخص الذي قال هذه الحقيقة العظيمة هو "الصوت الذي
يتحدث في البرية "14لكن أولئك الذين لديهم بعض الخبرة في
علم النفس الغيبي سوف يذهبون إلى أبعد من ذلك .سيقولون
إن مسؤولية جميع المنظمات العلمية ،بل جميع الحكومات ،هي
إنهاء المعارض العامة من هذا النوع .من خﻼل محاولة التأثير
السحري لﻺرادة البشرية على اﻷشخاص اﻷضعف ،ينتقص من
وجود قوى غيبية في الطبيعة  -قوى اسمها فيلق- 15
ويدعونها رغم ذلك بحجة أنها ليست على اﻹطﻼق قوى
مستقلة ،وﻻ حتى ذات طبيعة نفسية ،بل "مرتبطة" بالقوانين
الفيزيائية المعروفة )بينيت  -و  -فير( ويكون البشر في
السلطة مسؤولين فعليا ً عن جميع اﻵثار الكارثية التي تتكون
وسوف تتبع تجاربهم الخطرة العامة .في الحقيقة ،ستقوم
الكارما  -القانون الرهيب ولكن العادل  -بزيارة جميع أولئك
الذين يطورون أكثر نتائج المستقبل فظاعة ،والتي تم خلقها
عبارة قيلت في اﻹنجيل عن يوحنا المعمدان ،وهي هنا إشارة لمن
يحاول ايقاظ الناس للحقيقة.
أي عددها كبير15 .
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خﻼل هذه المعارض العامة للترفيه عن الشخص العادي.
ليفكروا فقط في اﻷخطار التي تولدها ،من أشكال جديدة من
اﻷمراض ،العقلية والجسدية الناجمة عن مثل هذا التﻼعب
المجنون باﻹرادة النفسية! إنها خطيرة أخﻼقيا ً مثل اﻹدخال
اﻻصطناعي للمادة الحيوانية في دم اﻹنسان ،من خﻼل طريقة -
براون سيكوارد  -المعروفة ،على المستوى المادي.
يسخرون من العلوم الغيبية ويسخرون من المسمرية؟ ومع
ذلك ،لن يمر هذا القرن حتى يكون لديهم دليل ﻻ يمكن إنكاره
على أن فكرة اﻷوجمات المقترحة ﻷسباب تجريبية ﻻ يتم قمعها
بواسطة تيار معكوس من اﻹرادة بالسهولة التي تم إلهامها.
يمكنهم أن يتعلموا أنه إذا أمكن محو التعبير الخارجي عن فكرة
اﻷذى "المقترح" بنا ًء على إرادة المشغل ،فإن البذرة الحية
النشطة المزروعة اصطناعيا ً ﻻ تختفي معها ،ما أن تسقط في
مقر عواطف اﻹنسان  -أو باﻷحرى الحيوان  -يمكن أن تظل
نائمة لسنوات ،في بعض اﻷحيان ،إلى أن تستيقظ فجأة من قبل
ظرف غير متوقع .أطفال في البكاء خائفون من الصمت بناء
على ايحاء من وحش ،وأصبح الشيطان يقف في زاوية ،أو من
قبل ممرضة غبية ،يصبحون مجانين بعد عشرين أو ثﻼثين
عاما ً على نفس الموضوع.
هناك أدراج سرية غامضة ،واستراحات مظلمة وأماكن
لﻼختباء في متاهة ذاكرتنا ،ﻻ تزال غير معروفة لعلماء
الفسيولوجيا ،والتي ﻻ تفتح إﻻ مرة واحدة فقط ،ونادرا ً مرتين
في حياة اﻹنسان ،وهذا في ظروف غير طبيعية للغاية وخاصة.
لكن عندما يفعلون ،يكون ذلك بشكل مستمر ،فإنه يكون عمﻼً
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بطوليا ً يرتكبه شخص يعرف القليل ،أو جريمة فظيعة ،يكون
سببها غامضا ً دائما ً.
وبالتالي ،فإن تجارب "اﻹيحاء" التي يقوم بها أشخاص
يجهلون القوانين الغيبية هي أخطر وسائل التسلية .لم تتم
دراسة الفعل وردود الفعل اﻷفكار على  -اﻹيغو  -السفلية
الداخلية حتى اﻵن ،ﻷن هذه اﻹيغو الشخصية هي عبارة عن
"أرض عذراء" )حتى عندما ﻻ يتم إنكارها( بالنسبة لرجال
العلوم .عﻼوة على ذلك ،فإن مثل هذه التصريحات أمام جمهور
مشوش في حد ذاتها خطيرة .الرجال ذوي المعرفة العلمية
التي ﻻ يمكن إنكارها والذين يختبرون التنويم المغنطيسي في
اﻷماكن العامة ،فإنهم بالتالي يشوهون أسمائهم في مثل هذه
العروض .وبعد ذلك كل متكهن غير مستحق بما فيه الكفاية
لفهم العملية يمكنه ،من خﻼل تطوير الممارسة والقوة ذاتها
بنفس القوة ،وتطبيقها على أهدافها اﻷنانية ،وغالبا ً ما تكون
إجرامية .النتيجة على الخطوط الكارمية :كل منوم مغناطيسي
كل رجل علم ،بحسن نية وشرف ،بمجرد أن يسمح لنفسه أن
يصبح معلما ً غير واعي للشخص الذي يتعلم العلم المقدس
ولكنه ينتهكه ،يصبح بالطبع أخﻼقيا ً متحد بجميع الجرائم التي
ارتكبت بهذه الوسيلة -الشخص.
هذه هي نتيجة لتجارب "التنويم المغناطيسي" العامة التي
أدت ،عملياً ،للسحر اﻷسود.
بﻼفاتسكي ،لوسيفر ،جوان .1890

Lucifer, June, 1890 H.P.Blavatsky
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السحر الﻘﺪيم في العلوم الحﺪيثﺔ

قد يكون باولثير ،الفرنسي المختص بالهندوسية ،متحمسا ً
حماسا ً شديدا ً ليقول إن الهند تبدو له كأنها بؤرة كبيرة وبدئية
للفكر اﻹنساني ،والتي التي انتهى بها المطاف لوصول شعلتها
في نهاية اﻷمر ﻹشعال كل العالم القديم - 16ومع ذلك فهو محق
في تصريحه .إنها الميتافيزياء اﻵرية 17التي قادت العقل إلى
المعرفة الغيبية  -اﻷقدم وأم كل العلوم ،ﻷنها تحتوي على
جميع العلوم الثانية فيها .وعلم الغيبيات  -توليفة كل اكتشافات
الطبيعة وباﻷخص القوة النفسية داخل وخارج كل ذرة فيزيائية
للمادة  -التي كانت الرابط البدئي الذي ترسخت في حجر
الزاوية أسس جميع أديان العصور القديمة.
الشرارة البدئية أشعلت النار في كل اﻷمم ،بالفعل ،والسحر
يغطي اﻵن جميع المذاهب والملل الوطنية ،سواء عجوز أو
شابة .تُعد كل من مصر وكلداليا من أوائل اﻷمم التي توفر لنا
أكثر اﻷدلة حول هذا الموضوع ،وهي عاجزة عن القيام بما
16

بحث .مقدمة من كولبروك.
فقط من خﻼل السيد م .بارتيليمي سانت هيلير ،تعلم العالم أنه من
حيث الميتافيزياء ،ظلت العبقرية الهندوسية في نوع من التخلف
الطفولي.
28
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يجب على الهند القيام به لحماية آثارها الباليوجرافية 18من
التدنيس .تأخذ المياه المضطربة لقناة السويس أولئك الذين
يغسلون الشواطئ البريطانية ،سحر اﻷيام اﻷولى لمصر
الفرعونية ،لملء غبارها المتهاوي المتاحف البريطانية
والفرنسية واﻷلمانية والروسية .وهكذا ينعكس السحر القديم
والتاريخي في المحفوظات العلمية في قرننا ،والتي أنكرت
سابقا ً كل شيء .إنه يفرض يده ويتعب دماغ العالم ،ويضحك
من جهوده لتفسير المعنى بطريقته الخاصة ،بينما يساعد خبير
السحر على فهم السحر الحديث ،الحفيد الهش والضعيف للجدة
القوية القديمة.
بالكاد يتم استخراج بردية كهنوتية هيروغرافية مقدسة مع
مومياء الملك الكاهن -الهيروفان ،أو نقشا ً غير قابل للتفسير
أو لفك شفرته ،تعرض للضرب بسبب سوء اﻻحوال الجوية،
في المواقع المعذبة في بابل أو نينوى ،أو أسطوانة رقاقة
قديمة فإنها ﻻ توفر أي طعام جديد للتفكير أو أي إيحاء من
طالب العلوم الغيبية .بالعكس من ذلك ،يُنكَر السحر ويُسمى
"خرافة" من قبل الفيلسوف الجاهل.
وهكذا ،السحر موجود في كل بردية .السحر موجود في جميع
الصيغ الدينية ،السحر معبأ في قوارير كهنوتية مغلقة ،قديمة
من آﻻف السنين ،السحر في اﻷعمال الحديثة المتصلة بأناقة.
السحر في الروايات اﻷكثر شعبية .السحر في التجمعات
اﻻجتماعية.

ما يتعلق بعلم دراسة النصوص القديمة.
29
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السحر  -أسوأ من ذلك ،أعمال سحرية  -في الهواء الذي
نتنفس في أوروبا وأمريكا وأستراليا :أمة أكثر تنمية وتربية
أكثر وفيرة ،السحر الﻼواعي المنبعث والمخزن في الغﻼف
الجوي ويكون سحر هائل وفعال.
بالطبع ،لن يتم قبول سحر المحرمات ،السخرية ،تحت اسمه
الشرعي .ومع ذلك ،بدأ العلم يتعامل مع هذا العلم المنبوذ تحت
اﻷقنعة الحديثة ،وبشكل كبير جداً .ولكن ماذا في اﻻسم؟ نظرا ً
ﻷن الذئب يُع ّرف علميا ً بأنه حيوان من الجنس الكلبي ،فهل هذا
يجعله كلباً؟ ربما يفضل رجال العلم دعوة بروفير ويشرحون
أنفسهم بالتنويم المغنطيسي الهستيري الهائل ،لكن هذا ﻻ
يجعلهم أقل سحرية .أصبحت نتيجة ونتائج الوحي البدائي إلى
اﻷجناس السابقة من قبل "سﻼﻻتهم اﻹلهية" ،مدربي الملوك
معرفة فطرية في الجنس البشري الرابع ،جنس اﻷطلنطيين
وتُسمى هذه المعرفة اﻵن في حالتها النادرة من المظاهر
اﻷصيلة "غير الطبيعية" ،الوساطة اﻷرواحية.
إن التاريخ السري للعالم ،المحفوظ فقط في الخلوات النائية
واﻵمنة سيكون بمفرده ،إذا تمت روايته دون تحفظ ،من يبلغ
اﻷجيال الحالية بالطاقات الكامنة ،وعلى أقل تقدير ،بقوى
اﻹنسان والطبيعة غير المعروفة .إنها إساءة اﻻستخدام الفظيعة
للسحر من قبل اﻷطلنطيين ،هي التي أدت إلى توجه عرقهم
نحو الدمار والنسيان.
إن قصة سحرهم وتعويذاتهم الشريرة قد وصلت إلينا ،من
خﻼل كُتاب كﻼسيكيين ،ومقتطفات ،وأساطير وحكايات خرافية
طفولية ،وكأب لﻸمم الصغيرة .ومن هنا ازدراء استحضار
30

اﻷرواح والسحر القوطي؟ والثيورجي" .الساحرات" في
ثيساليا لم تكن أقل تُزدرى في الوقت الحاضر من الوساطة
اﻷرواحية الحديثة أو الثيوصوفي الموثوق.
هذا يعود سببه مرة أُخرى إلى السحر ،ويجب أﻻ تنقص أبدا ً
الشجاعة اﻷخﻼقية لتكرار المصطلح ،ﻷن السحر الذي أُسيء
معاملته هو الذي أجبر الحكماء "أبناء النور" على دفنه بعمق
بعد أن وجد الخطأة المخلصون بأنفسهم قبر مائي في قاع
المحيط ،ووضعوه هكذا بعيدا ً عن متناول العلمانيين في الجنس
البشري الذي خلف اﻷطلنطيين .لذلك فإنه للسحر أصبح العالم
مدين بجهله الحالي.
لكن من أو أي فئة في أوروبا أو أمريكا سوف يصدقون
التقرير؟ باستثناء فئة واحدة ،ﻻ يوجد .وهذا اﻻستثناء موجود
بين الروم الكاثوليك ورجال الدين .ولكن حتى هؤﻻء ،في حين
أنهم ملزمون بالعقائد الدينية التي تعزوهم إلى الفضل في
وجودها ،فإنهم يعزون إليها أصﻼً شيطانياً ،وهذه هي النظرية
التي منعت حتى اﻵن السحر من أن يتم معاملتها بطريقة
علمية.
ومع ذلك ،برضى أو بغير رضى ،يجب أن يأخذها العلم في
متناول اليد .علم اﻵثار في قسمه اﻷكثر إثارة لﻼهتمام  -علم
المصريات واﻵشوريات  -مرتبط بشكل حتمي به ،ويفعل ما في
وسعه .ﻷن السحر مختلط في تاريخ العالم لدرجة أنه إذا كان
يجب كتابته دائما ً بكامله ،مع إعطاء الحقيقة فقط وﻻ شيء
غير الحقيقة ،فيبدو أنه ﻻ يساعد بأي شكل من اﻷشكال .إذا
كان علم اﻵثار ﻻ يزال يعتمد على اﻻكتشافات والتقارير حول
31

الكتابات الكهنوتية الهيرغرافية التي سيتم إعفاؤها من هذا
الموضوع البغيض ،فإننا ﻻ نخشى أي شيء من أجل التاريخ.
نحن نتعاطف بشدة مع الموقف المحرج لمختلف العلماء
ومنظمة "ف.س.س" من اﻷكاديميين والمستشرقين ويمكن
للمرء أن يتخيل ذلك.
يلتزمون بفك تشفير ورق البردي القديم المتعفن وترجمته
وتفسير النقوش على اﻷبواب البابلية ،ويلتقون كل لحظة وجها ً
لوجه مع السحر!
اﻵراء النابضة ،والمنحوتات ،والهيروغليفية ،والتعويذات -
كل اﻷدوات من هذه "الخرافة" البغيضة  -تنظر إلى أعينهم
وتطلب انتباههم ،وتمﻸهم بالحيرة غير السارة .لنفكر فيما
ينبغي أن تكون مشاعرهم في الحالة التالية الموجودة بين
أيديهم .يتم استخراج بردية من الواضح أنها ثمينة .هذا هو
جواز سفر الوفاة الذي تم توفيره لروح 19اﻷمير اﻷوزوريسية
أو حتى بردية للفرعون المترجمة للتو ،مكتوبة في صيغ
حمراء وسوداء من قبل عالم وكاتب مشهور ،يقول عن اﻷسرة
الرابعة ،تحت إشراف هيروفان مصري  -فئة ُمعتبرة في جميع
العصور وتعتبرها اﻷجيال القادمة من العلماء ،ومن بين
الحكماء والفﻼسفة القدماء .كُتبت التصريحات الواردة فيه
خﻼل الساعات الرسمية لموت ودفن ملك هيروفان وفرعون
19

ليس من الضروري أن نخبر القارئ أن كل روح مولودة حديثا ً في
دورة عمرها  8000عام بعد وفاة الجسد الذي حركته ،أصبحت في مصر
"أوزوريس" ،مصابة بالعزلة ،أي  ،ليقول أنه تم تخفيض الشخصية إلى
أعلى مبادئها :روح.
32

وحاكم .الغرض من هذه الوثيقة هو ادخال "الروح" في منطقة
آمينتي ،أمام قضاتها ،حيث تسود الكذبة على جميع الجرائم
الثانية .يأخذ المستشرق ورق البردي ويكرس أيام لتفسيرها
وربما أسابيع من العمل ،للعثور على العبارة التالية]] :السنة
الثالثة عشرة والشهر الثاني لشومو ،اليوم الثامن والعشرون
من نفس اليوم اﻷول العظيم  -رئيس عمون ،ملك اﻵلهة ،بدأ
بنوتمان ،ابن المندوب )أو نائبه( 20من رئيس الكهنة بيون
كيمان ،وكاتب معبد سوسر سو خون ونيكروبوليس
بوتيجامونمو .اﻷمير الراحل اوزير ماري بيونوخا ،وما إلى
ذلك  ...وما إلى ذلك ،ﻹعداده إلى اﻷبدية.
عندما تكون جاهزة ،تكون المومياء سعيدة وتستيقظ لتشكر
عبيدها ،وكذلك لقبول بطانية عملت عليها "المغنية" نفروليت
نيموتا ،ومن ثم تدخل اﻷبدية في العام التالي  ...أو بعد بضع
مئات منذ سنوات![[ .الكل في اللغة الهيروغليفية.
هذا يمكن أن يكون قراءة خاطئة .ومع ذلك ،فهناك العشرات
من أوراق البردي ،التي تمت المصادقة عليها جيدا ً وتم تسجيل
قراءات وقصص فضولية أكثر من تلك المؤكدة من قِبل كل من
سانشونياثون ومانيثو ،وكذلك من قِبل هيرودوس وأفﻼطون
وسنسيلوس ،وعشرات الكتاب والفﻼسفة اﻵخرين ،الذين
يذكرون الموضوع.

البديل" هو اﻻسم الذي يطلق على والد "اﻻبن" الذي اعتمده رئيس "
الكهنة الهيروفان ،فئة من أولئك الذين ﻻ يزالون غير متزوجين وتبني
"أبناء" ﻷغراض نقل السلطة والخﻼفة.
33
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غالبا ً ما تﻼحظ هذه البرديات ،ومأخوذة على محمل الجد ،بأن
شأنها شأن أي حقيقة تاريخية ﻻ تتطلب تأكيدا ً محدداً ،وجود
سﻼﻻت كاملة من الملوك  -البشر ،أي اﻷشباح واﻷشباح .نجد
نفس الشيء في تاريخ اﻷمم الثانية.
يدعي جميعهم بداية سﻼﻻتهم 21واﻷولى من الحكام والملوك
والتي أُطلق عليها اﻹغريق اسم مانيس والمصريون
اورفاغان" ،اﻵلهة" .حاول روسيليوس تفسير هذا التصريح
عبثا ً.
يقول "الكلمة  -مانيس -تعني أورفاغان" ،وهذا المصطلح
بالمعنى الحرفي ،يعني صورة خارجية ،يمكننا أن نفترض  -إذا
كان من الممكن تدمير هذه اﻷسرة الملكية خﻼل فترة تاريخية -
أن الكلمة المشار إليها إلى شكل من أشكال الحكومة
الثيوقراطية ،ممثلة بصور اﻵلهة والكهنة.22
إن سﻼلة ما تبدو في كل مظاهرها ،حية ،تتصرف وتتخذ قرار
في أي موقف  -والملوك الذين يبدون أنهم مجرد نماذج وصور
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تُعَلم العقيدة السرية أن هذه السﻼﻻت كانت تتألف من كائنات إلهية
"الصور اﻷثيرية للمخلوقات البشرية" ،في الواقع" ،اﻵلهة" في جسدها
النجمي المضيء ،شيشتا من المانفنتارا السابقة.
روسيليوس )المجلد اﻷول" - 8 "،" ،قصة اﻵثارات المصرية(22 .
ويضيف أن  -مانيتو  -الكاهن اﻷكبر ،وكرونيكل القديمة يوافقان على
ترجمة كلمة مانيس من قبل نيخيوس .في كرونيكل اوزيبيوس
بامفيليوس ،التي تم اكتشافها في ميﻼنو ووضع عليها الكاردينال ماي
تنويهات ومﻼحظات ،ت ُترجم كلمة نيخيوس أيضا ً باﻷورفاغان "الظل
الخارجي" أو "الصورة اﻷثيرية للبشر" ،باختصار الجسم النجمي.
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تتطلب ،لكي يتم قبولها ،مجموعة من المصداقية أوسع بكثير
من حتى أشباح "الملوك".
كل هؤﻻء الهيروفان والكتاب والفراعنة والملوك  -المساررين
هل كانوا جميعهم أغبياء أو محتالين ،وكاذبين ،ﻷنهم آمنوا
بأنفسهم أو حاولوا أن يجعلوا اﻵخرين يصدقون مثل هذه
الروايات ،إن لم يكن هناك حقيقة في اﻷساس؟ وهذا لسلسلة
طويلة من آﻻف السنين ،من أول إلى آخر سﻼلة؟
سيتعامل نص "العقيدة السرية" بمزيد من التفصيل مع سﻼلة
مانيس اﻹلهية ،ولكن قد يتم تسجيل بعض هذه المآثر من
البرديات الحقيقية واكتشافات علم اﻵثار .لقد وجد
المستشرقون لوحا ً للخﻼص :على الرغم من اضطرارهم على
نشر محتويات البرديات الشهيرة ،إﻻ أنهم يطلقون عليها اﻵن
اسم رومانسيات عصر فرعون .الجهاز مبتكر ،إن لم يكن
صادقا ً للغاية .يمكن أن يفرح الصدوقيين الحرفيين.
"بردية ليبسيوس" في متحف برلين هي واحدة من هذه ،التي
اشتراها المتحف من ورثة ريشارد ليبسيوس .إنها مكتوبة
بأحرف كهنوتية هيروغرافي في اللغة اﻷثرية المصرية
)القبطية القديمة( وتُعتبر أحد أهم اﻻكتشافات اﻷثرية في
عصرنا ،حيث توفر تواريخ للمقارنة وتُصحح العديد من
اﻷخطاء بترتيب الخﻼفة السﻼلية .لسوء الحظ ،أهم مقتطفاتها
مفقودة .وخلص علماء المصريات الذين واجهوا صعوبة أكبر
في فك رموزها إلى أنها "رواية تاريخية من القرن الخامس
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عشر قبل الميﻼد" ،23ويعود تاريخها إلى اﻷحداث التي وقعت
في عهد الفرعون خوفو ،وكان من المفترض أن يكون باني
هرم بهذا اﻻسم ،الذي ازدهر في القرن السادس والعشرين قبل
الميﻼد)؟( .حالة المجتمع في بﻼط هذا الفرعون العظيم ،أي
قبل حوالي  900عام من الخﻼف الصغير بين جوزيف والسيدة
بوتيفار.
يبدأ المشهد اﻷول خوفو على عرشه ،محاطا ً بأبنائه ،وهو
يأمرهم أن يجعلوه يستمتع بقصص عن العصور القديمة
البيضاء والقوى المعجزة التي مارسها الحكماء والسحرة
المشهورين في بﻼط سلفه .يخبر اﻷمير شيفرين مستمعيه كيف
صنع ساحر في وقت فرعون نبخة تمساحا ً من الشمع ووهبه
الحياة والطاعة .بعد أن وضعه زوج في غرفة زوجته غير
المخلصة ،هاجم التمساح المرأة وعشيقها واستولى عليهما
عن طريق البحر ،وروى أمير آخر قصة جده ،والدة خوفو
الفرعون سينيفرو الذي كان لديه شعور بائس ،أمر ساحر في
حضوره ،الذي نصحه كعﻼج بمشهد من  20سيدة جميلة من
البﻼط الملكي يتجولون بقارب على البحيرة القريبة .أطاعت
اﻵنسات الشابات وكان قلب الطاغية العجوز "منتعش" .لكن
فجأة صرخت إحدى السيدات وبكت بصوت عا ٍل .لقد أسقطت
في عمق  120قدما ً في هذا المكان ،قﻼدة ثمينة .ثم نطق
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افتراضياً ،خﻼل اﻷسرة الملكية الثامنة عشرة ،وفقا ً لجداول مانيثو
المتزامنة ،والتي تشوهت ولم يعد باﻹمكان معرفتها ،من قبل أوزيبيوس
الموهوب ،أسقف قيصرية الذكي جدا ً.
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الساحر بصيغة ،ودعا أرواح الهواء والماء لمساعدته ،وأغرق
يده في اﻷمواج وأعاد الطوق.
لقد تأثر الفرعون بشدة من هذا اﻻنجاز .لم يعد ينظر إلى
العشرينات الجميلة" ،جردوهم من مﻼبسهم ،المغطاة بالشباك
وعشرين قصبة من اﻷبنوس والذهب" لكنه أمر أن تضحيات
يجب أن تُقدم إلى عرائس هؤﻻء السحرة عندما يكونون قد
ماتوا .أشار اﻷمير غارداداثو إلى هذا اﻷمير أن أعظم هؤﻻء
السحرة لم يموتوا أبداً ،وأن أحدهم عاش حتى يومنا هذا ،منذ
أكثر من مائة عام ،في بلدة دييدس نيفرو ،وأن اسمه كان
ديدي ،وأنه كان لديه قوة خارقة ﻹعادة الرؤوس المقطوعة
ﻷجسادهم وتذكر كل شيء في الحياة ،وكذلك السلطة الكاملة
والسيطرة على أسود الصحراء.
هناك ،كان يعرف ديدي أيضا ً مكان الحصول على المعدات
الباهظة الثمن الﻼزمة في معبد اﻹله تحوت )إله الحكمة( ،الذي
أراد فرعون خوفو أن يقيمه بالقرب من هرمه العظيم .عند
سماعه هذا ،أعرب الملك خوفو العظيم عن رغبته في رؤية
الحكيم العجوز في بﻼطه! عندئذ ،انطلق اﻷمير غارداداثو
وجلب معه الساحر العظيم.
بعد التحيات الطويلة والثناء المتبادل والطاعة المتبادلة ،وفقا ً
للبردي ،تﻼ ذلك حديث طويل بين الفرعون والحكيم ،والذي
استمر لفترة وجيزة أيضا ً على النحو التالي:
"قيل لي أنه بإمكانك أن تعيد رأس مقطوع إلى جسده".
أجاب ديدي ":نعم يمكنني أن أفعل ذلك أيها الملك العظيم".
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قال الفرعون ":ليتم إحضار مجرم إلى هنا دون تأخير".
قال الحكيم" :أيها الملك العظيم ،قوتي ﻻ تمتد إلى البشر .ﻻ
يمكنني سوى إنعاش الحيوانات".
ثم تم إحضار أوزة ،وقطع الرأس وتم وضعه في الركن
الشرقي من القاعة والجسم على الجانب الغربي .م ﱠد ديدي
ذراعه في كﻼ اﻻتجاهين وغمغم صيغة سحرية .على الفور
ارتفعت جثة الطائر وذهبت إلى وسط الغرفة .ارتفع الرأس
لﻼنضمام إليه .ثم قفز الرأس على عنق النزيف .اﻻثنين كانا
معاً .وبدأت اﻷوزة بالمشي ،وكأنه لم يكن هناك على اﻹطﻼق
عملية قطع للرأس.
وكرر نفس اﻻنجاز الرائع من قبل ديدي على الكناري والثور.
بعد ذلك ،أراد الفرعون أن يكون على علم ببناء معبد تحوت.
عرف الساحر  -الحكيم جميع بقايا المعبد القديمة ،والمخبأة في
منزل معين في مصر الجديدة :ولكن لم يكن لديه الحق في
الكشف عنه للملك .كان الوحي يأتي من اﻷكبر الثﻼثة توائم
لراد ديدو .هذه اﻷخيرة هي زوجة كاهن الشمس ،في مدينة
"ساهيبو" .ستقوم بخلق الثﻼثة توائم ﻹله الشمس ،وسوف
يلعب هؤﻻء اﻷطفال دورا ً مهما ً في تاريخ خيمي )مصر( حيث
سيتم دعوتهم لقيادتها .اﻷكبر ،قبل أن يصبح فرعوناً ،سيكون
كاهن الشمس اﻷكبر في مدينة مصر الجديدة.
عند سماع ذلك ،مزق فرعون خوفو ثيابه" :سقطت سﻼلته
بواسطة ابن اﻷلوهة الذي كان يبني لها معبدا ً!" .وهنا يوجد
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الكثير من البرديات الممزقة ،وتم حرمان اﻷجيال القادمة من
فرصة معرفة ما قام به فرعون خوفو في هذه الحالة الطارئة.
الجزء التالي يُعلمنا بوضوح الموضوع الرئيسي للرواية
القديمة :وﻻدة أبناء إله الشمس الثﻼثة.
حالما شعرت راد  -ديدتو ،بألم الوﻻدة ،دعا إله الشمس العظيم
اﻵلهة إيزيس ونيفتيس وميسيهنتو و هيختو ،وأرسلهم
لمساعدة الكاهنة ،قائﻼً" :إنها تعمل مع أبنائي الثﻼثة الذين
سيكونون ،في يوم من اﻷيام ،قادة هذا البلد .ساعدوها وسوف
يبنون لكم معابد ،وسيصنعون عددا ً ﻻ يُحصى من النبيذ
واﻷضاحي .فعلت اﻵلهة ما ُ
طلب منهم القيام به ،واﻷوﻻد
الثﻼثة ،قد ولدوا وكل منهم طوله متر واحد وبأذرع طويلة
جدا ً .24أعطتهم إيزيس أسمائهم وباركهم نفتيس ،بينما أكدت
اﻹلهتان الباقيتان مستقبلهما المجيد .أصبح الشباب الثﻼثة
أخيرا ً ملوك اﻷسرة الخامسة ،وأسمائهم هي أوزركاث
وساجوري وكاكاي.
بعد عودة اﻵلهة إلى منازلهم السماوية ،حدثت معجزات
عظيمة .عادت الذرة الممنوحة لﻶلهة اﻷم إلى سلة في مكتب
رئيس الكهنة ،وذكر الموظفون أن أصوات خفية غنت التراتيل
عند وﻻدة اﻷمراء الورثة وأصوات موسيقية تغني النشيد
ودائما ً ما يُسمع رقصات تنتمي لهذا الشعب .هذه الظاهرة

الذراع الطويلة في مصر يعني ،كما في الهند ،عﻼمة على رتبة
المهاتما أو الحكماء.
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24

ع ََرضت للخطر ،في وقت ﻻحق ،حياة ملوك المستقبل  -التوائم
الثﻼثة.
كان هناك عبدة قد عوقبت مرة من قبل الكاهنة الكبيرة ،هذه قد
هربت من المنزل وتحدثت إلى الحشود المجتمعين" :كيف
تجرؤ على معاقبتي ،هذه المرأة التي أنجبت ثﻼثة ملوك؟ سأبلغ
اﻷمر لفرعون خوفو سيدنا" .في هذا المكان المثير لﻼهتمام
تمزقت أوراق البردي مرة ثانية .والقارئ ترك القصة من جديد
وهو غير مدرك لما نتج عن اﻹدانة وكيف تجنب الثﻼثة
اضطهاد الحاكم اﻷعلى.25
25

من المؤسف أكثر  -كما يقول مترجم البردي  -أن "التفاصيل
اﻷسطورية ،على الرغم من محتوى ورق بردي ليبسيوس ،تستند
بوضوح إلى أقدم التقاليد ،وفي الواقع ،تنبع من شهود العيان واﻷدلة
المباشرة .تتوافق البيانات الموجودة في ورق البردي تماما ً مع الحقائق
المعروفة وتتوافق مع اﻻكتشافات التي قام بها علم المصريات ومع
المعلومات التي ﻻ يمكن إنكارها والتي تم الحصول عليها حول التاريخ
واﻷحداث البعيدة .من هذه "أرض اﻷسرار واﻷلغاز" كما سماها هيغل.
لذلك ،ليس لدينا سبب للشك في صحة السرد العام الوارد في ورق
البردي .كما تكشف عن حقائق تاريخية جديدة تماماً .وهكذا ،تعلمنا أوﻻً
أن )كيفرين( أو شيفرين كان ابن خوفو .أن اﻷسرة الخامسة نشأت في
مدينة ساهيبو ،وأن أول ثﻼثة فراعنة كانوا ثﻼثة أشقاء ،وأن اﻷكبر من
بين التوائم الثﻼثة كان كاهنا ً شمسيا ً كبيراً في هليوبوليس قبل أن يصعد
إلى العرش .حتى لو ظهرت التفاصيل ،فإنها تصبح مهمة إلى حد ما في
تاريخ اﻷحداث التي تمت إزالتها منا على مدار أربعين قرناً .أخيراً ،ورق
بردي ليبسيوس هي عبارة عن وثيقة قديمة جدا ً مكتوبة باللغة المصرية
القديمة ،في حين أن اﻷحداث التي تم سردها هنا ،قد توضعت على قدم
المساواة مع أفضل القصص المصرية المترجمة والمنشورة ،وذلك بسبب
أصلها )السحر؟( .من عالم المصريات الشهير ،م ماسبيرو ،عالم اﻵثار،
في كتابه "حكايات مصر القديمة".
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المآثر السحري اﻵخر قدمه مارييت بك )دير .قدم ،9 .العصر
الفارسي( من لوحة من متحف بوﻻك ،تتعلق بالمملكة اﻹثيوبية
التي أسسها أحفاد كبار كهنة عمون ،والتي ازدهرت فيها
ثيوقراطية مطلقة .يبدو أن ﷲ هو نفسه الذي اختار الملوك كما
يحلو له ،و "ستيل  ،114وهو بيان رسمي عن انتخاب أسبا -
لوت ،يوضح كيف أن مثل هذه اﻷحداث ")جبل البركل( .تجمع
الجيش بالقرب من الجبل المقدس في نباتة ،واختار ستة ضباط
لﻼنضمام إلى مندوبي الدولة اﻵخرين ،واقترح المضي قدما ً في
انتخاب ملك.
تقول اﻷسطورة "تعال ،تعال ،دعنا نختار سيدا ً يشبه الثور
الشاب الذي ﻻ يقاوم" .والجيش يرثيه قائﻼً" :سيدنا معنا وﻻ
نعرفه! " علق آخرون" :نعم ،ولكن يمكننا أن نعرفه ،على
الرغم من أن أحدا ً لم يفعل ذلك حتى اﻵن .رع -اﻹله  -يفعل
ذلك :فليحميه ﷲ العظيم من الشر أينما كان".
صرخ الجيش كله" :ولكن هناك هذا اﻹله عمون رع ،على
الجبل المقدس ،وهو إله إثيوبيا ،اتركونا له ،ﻻ تتحدثوا في
جهلكم ﻷن الكلمة التي يتم قولها في الجهل ليست جيدة
فليختاروا هذا اﻹله ،الذي هو إله مملكة إثيوبيا ،منذ عهد
رع".
"سوف يرشدنا ،ﻷن الملوك اﻹثيوبيين هم جميع أعماله وهو
يعطي المملكة لﻼبن الذي يحب" .هذا ما يقوله الجيش كله:
"إنه خطاب ممتاز ،حقا ً  ...مليون مرة".
ظهر القصة المندوبين المطهرين حسب اﻷصول يدخلون
ثم ت ُ ِ
إلى المعبد ويسجدون أمام التمثال الضخم ﻷمون  -رع ،أثناء
41

تأطير طلبهم" .الكهنة اﻹثيوبيون أقوياء .إنهم يعرفون كيفية
صنع الصور والتماثيل المعجزة ،القادرة على الحركة والكﻼم
لتكون بمثابة أدوات لﻶلهة ،إنه فن يحملونه من أسﻼفهم
المصريين".
يمر جميع أفراد العائلة المالكة في موكب أمام تمثال عمون رع
 الذي ﻻ يزال ثابت وﻻ يتحرك .ولكن بمجرد اقتراب أسبالوتحتى يستولي عليه التمثال الهائل بذراعيين ويصرخ" :إنه
ملككم! إنه سيدكم الذي سيجعلكم تعيشون!" .ورؤساء الجيش
يحيون الفرعون الجديد .يدخل المحراب المقدس ويتوج من
قبل اﻹله ،شخصيا ً وبيديه الخاصة ،ثم ينضم لجيشه .ينتهي
المهرجان بتوزيع الخبز والبيرة)" .جيبل  -باركال(.
هناك عدد من البرديات والنقوش العريقة التي تثبت دون أدنى
شك أنه خﻼل اﻵﻻف من السنين ،أن الكهنة والسحرة
والفراعنة كانوا يؤمنون  -باﻹضافة إلى الجماهير  -بالسحر
إضافة إلى ممارسته ،فإن هذا اﻷخير يجري وصفه بأنها
شعوذة ذكية .التماثيل يجب أن تُصنع .ﻷنه ما لم تتكون من
عناصر معينة وأحجار معينة ويتم تحضيرها تحت مجموعات
كوكبية معينة ،وفقا ً للشروط المنصوص عليها في الفن
السحري ،أو القوى اﻹلهية )أو الجهنمية ،إن كان للبعض
اﻵخر( أو القوى الذين كان من المتوقع أن تحرك هذه التماثيل
والصور ،فإنه ﻻ يمكن القيام به ليستطيع التصرف .يجب
تحضير خلية كلفانية من معادن ومواد محددة ،وليس تصنيعها
بشكل عشوائي ،إذا كان يُرغب في إنتاج آثارها السحرية.
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يجب الحصول على صورة في ظل ظروف مظلمة معينة
وبعض المواد الكيميائية قبل أن يتمكن المرء من تحقيق هدف
معين.
قبل عشرين عاماً ،تم إثراء اﻵثار بوثيقة مصرية غريبة جدا ً
تعرض آراء هذا الدين القديم حول موضوع اﻷشباح )مانيس(
والسحر بشكل عام .يطلق عليها "بردية هاريس حول السحر"
)بردية سحرية( .إنه ﻷمر فضولي للغاية فيما يتعلق التعاليم
الباطنية للثيوصوفيا الغيبية وهو موحٍ للغاية .انها تُركت
لمقالنا القادم  -عن السحر.
H.P.Bkavatsky

هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي

Ostende, July, 1886

أوستيند ،يوليو1886 ،
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بعض اﻷسئلﺔ العلميﺔ التي أُجيب عليها

]تلقى رئيس التحرير مؤخراً خطابا ً من أحد أبرز رفاقنا
اﻷستراليين ،والذي كان يطرح أسئلة علمية ذات أهمية كبيرة
بحيث يتم نسخ اﻹجابات ،بإذنه ،لتنوير قرائنا .الكاتب هو -
شيﻼ  -ولديه بعض اﻹلمام بمصطلحات العلوم الغربية .إذا لم
نكن مخطئين ،فهذه هي المرة اﻷولى التي يتم فيها شرح سبب
السيطرة الذي يمارسه حكيم بالعلوم الغيبية على عﻼقات
الذرات وظواهر "مرور المادة عبر المادة" بإيجاز ووضوح -
منشورات مجلة الثيوصوفي  -ردود على أسئلة بروفيسور[.
) (1ظاهرة "التناضح" )مقتطفات .من المنشور( يجب اﻷخذ
في اﻻعتبار  -قبل شيء  -أن "مﻼحظتك الموجودة في المغلف
المختوم الذي تم فيه خياطته بخيط ،قد تمت اﻹجابة عليها دون
كسر أي ختم أو خيط .وهذا هو أحد تلك اﻷدلة الكاملة على
المعرفة والسيطرة الفائقة على العﻼقات الذرية بين حكماؤنا
الشرقيين مقارنة بالعلماء الغربيين المعاصرين ،الذين "تم نقل
هذه العادة لهم من الماضي".
كانت هي نفس القوة التي استُخدمت في تشكيل الرسالة في
الهواء من غرفتك إلى ،كما في حالة العديد من الرسائل الثانية
المنتجة في الهواء ،زخات من الورود ،والخاتم الذهبي الذي
قفز من قلب باقة الورود رغم أنه كان ممسوكا ً في اليد ،وحلقة
الياقوت المزدوجة لسيدة رفيعة المستوى هنا ،منذ وقت ليس
ببعيد ،وأمثلة ثانية.
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يكمن الحل في حقيقة أن "جاذبية التماسك" هو مظهر من
مظاهر القوة اﻹلهية الكونية ،ويمكن أن ينقطع ويعاد تأسيسه
ﻷي مجموعة معينة من الذرات في عﻼقة الجوهر  -المادة
بنفس القوة اﻹلهية مثل تلك الموجودة في الموناد اﻻنسانية.
تتمتع اﻵتما ،وهي المبدأ الروحي الكوني اﻷزلي لﻺنسان بنفس
جودة ونوعية القوة على القوة الخام مثل المبدأ الكوني الذي
هو جزء منها.
التماسك ليس سوى تاج التطور الروحي للذات وقوى الروح
تتطور على التوالي في نسبتها الطامحة للصعود إلى اﻷعلى
أخﻼقيا ً وروحياً .هذا ما تراه هو وضع نظريتنا الحديثة في
التطور على أساس نبيل حقا ً ومنحها طابع الفلسفة الروحانية
النبيلة ،بدﻻ ً من الفلسفة المادية المهينة .لقد تأكدت دائما ً من
الموافقة الحارة لعلمائك الغربيين اﻷكثر حدسا ً وبديهية ،عندما
يتعين عليهم أن يأخذوا هذه الرؤية لعلمنا اﻵري اﻷرهات.
يجب أﻻ تواجه صعوبة كبيرة في رسم خط فاصل بين "الشبح"
و "الحكيم" .هذا اﻷخير هو إنسان حي ،وغالبا ً ما يكون قادرا ً
على تقديم نفسه كنموذج مثالي للكمال البشري ،اﻷول هو
تجمعات الذرات التي لم يتم حلها والتي كانت مرتبطة مؤخرا ً
بشخص حي كأغلفة للجزء السفلي من جسمه  -أو بالقول
بطريقة أفضل ،اﻷغلفة اﻷكثر خشونة واﻷكثر مادية  -التي
خﻼل الحياة ،كانت محصورة في القشرة الخارجية ،الجسم ،ثم
ت ﱠم أطﻼقها لتتوقف لفترة طويلة في طبقات المستوى النجمي
)اﻷثيري أو اﻷكاشي( بالقرب من سطح اﻷرض .يفسر قانون
تقارب المغنطيسية جذب هذه "اﻷصداف" إلى اﻷماكن
واﻷشخاص ،وإذا استطعت أن تضع لنفسك مقياس جاذبية
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نفسية معين ،فقد تدرك أن الكثافة اﻷكبر لمشاعر النفس هي
مشحونة بالمادة اﻷساسية )أو حتى للمشاعر غير الروحية
ولكن ليس الحيوانية( تميل إلى منع صعودها إلى عالم واضح
من الوجود الروحي .على الرغم من أنني أدرك النقص في
التفسير العلمي الخاص بي ،إﻻ أنني أعتقد أن قدرتك الفائقة
على فهم قوانين الطبيعة ،عندما يتم إعطاءها دليل ،سوف تمﻸ
جميع الفجوات.
ﻻحظ أنه ﻻ يوجد حتى حكيم يمكنه تفكيك أو إصﻼح جهاز حي
خارج المرحلة النباتية :لقد بدأت ماناس الكونية وأتمت بشكل
كامل تمايزها في اﻹنسان إلى كيانات فردية :في المملكة
النباتية ،يكون هناك دائما ً روح كونية غير متمايزة ،تشكل كتلة
الذرات بأكملها التي تجاوزت المرحلة المعدنية الخاملة وتستعد
للتمييز .هناك حركة حتى في المعدن ،ولكن من التشويق غير
الملموس لهذه الحياة مدى الحياة أن تجسيدها النشط في إنتاج
الشكل  -فرع يصل إلى الحد اﻷقصى وليس كما قد يفترض في
مرحلة اﻹنسان المادي ،ولكن في أعلى الديان شوهان ،أو
اﻷرواح الكوكبية )البشر الذين عبروا سلم التطور ،لكنهم لم
يتحدوا بعد ،أو لم يندمجوا بعد مع بارابراما ،المبدأ الكوني(.
قبل الختام ،كلمة عن "مرور المادة من خﻼل المادة" .يمكن
تعريف المادة بأنها أكاشا مكثفة )اﻷثير( ﻻ ذرية ،متمايزة ،ﻷن
جزيئات الماء تختلف عن البخار المحموم عندما يتكثف.
استعيد المادة المتمايزة إلى مادة غير متمايزة في الحالة
السابقة وانظر دون صعوبة كيف يمكن أن تمر عبر تقاطعات
مادة في الحالة المتمايزة ،ﻷننا نتصور بسهولة نزوح الكهرباء
والطاقات الثانية من خﻼل من يقودها.
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الفن العميق قادر على مقاطعة نفسه حسب الرغبة واستعادة
العﻼقات الذرية في مادة معينة .حاول إزالة الذرات لجعلها غير
مرئية ،مع إبقائها في حالة تشويق قطبي أو في شعاع جاذب
بحيث تعود إلى الخواص المتماسكة السابقة وتعيد تكوين
المادة من جديد.
وبما أن لدينا ألف دليل على أن هذه المعرفة وهذه القوة
يمتلكها حكماؤنا الغيبيون ،فهل يستطيعون أن يوبخونا ﻷننا
نعتبر هؤﻻء الحكماء ،أسياد العلم المناسبين أكثر من علماؤنا
المعاصرين اﻷكثر ذكاءاً؟ وكما قلت أعﻼه ،فإن نتيجة فلسفة
اﻵريين الحكيمة هذه هي السماح للبشرية بتحديث اﻷخﻼق
وإيقاظ الطبيعة الروحية في اﻹنسان ،وإقامة معايير السعادة
اﻷسمى واﻷفضل من تلك التي نحكم أنفسنا بها اﻵن.
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي
H.P.Bavatsky
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براﻻيا العلوم الحﺪيثﺔ
إذا كان العلم على حق ،فإن مستقبل نظامنا الشمسي  -وبالتالي
ما نسميه الكون  -يقدم القليل من اﻷمل أو العزاء ﻷبنائنا.
السادة طومسون وكﻼنسيوس  ،اثنان من أتباعه ،قد توصلوا
في وقت واحد إلى رأي قاطع مفاده أن الكون محكوم عليه ،في
وقت ﻻحق ،ولن يكون ذلك بعيداً ،بالدمار والفناء .هذه هي
أيضا ً نظرية العديد من الفلكيين اﻵخرين ،الذين يصفون كل
التبريد التدريجي واﻻنحﻼل النهائي لكوكبنا بمصطلحات مطابقة
تقريبا ً لتلك المستخدمة من قبل أعظم الهندوس ،وحتى من قبل
بعض الحكماء اليونانيين .يمكن للمرء أن يعتقد أنه ﻻ يزال
يقرأ مانو وكانادا وكابيﻼ وآخرين .إليكم بعضا ً من أحدث
نظريات النقاد الغربيين.
"جميع الكتل الثقيلة التي اضطرت لﻼنفصال عند التطور أو
عند الظهور اﻷول فوق الكتلة البدئية للمادة سوف تجتمع مرة
ثانية في جسم سماوي ضخم ﻻ حدود له ،وسيتم إيقاف كل
حركة مرئية لهذه الكتلة وستبقى فقط الحركة الجزيئية التي
ستنتشر أيضا ً في هذا الجسم الثقيل في شكل حرارة.". . .
هكذا يقول علمائنا .قال كانادا ،عالم الذرة ،والحكيم الهندوسي
العجوز ،الشيء نفسه" . . .في الخلق" يﻼحظ كانادا" ،تبدأ
ذرتان في التحرك ،حتى ينفصﻼ عن اتحادهما القديم ،ثم
يتحدان ،ويشكﻼن مادة جديدة تمتلك صفات اﻷشياء التي
صدرت هي منها".
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لوهمشميدت ،أستاذ الرياضيات وعلم الفلك النمساوي ،وعالم
الفلك اﻹنكليزي بروكتور ،اللذان يعالجان نفس الموضوع ،قد
توصل كﻼهما إلى رؤية أخرى للقضية ،أصل انحﻼل العالم في
المستقبل .يعزونه إلى التبرد التدريجي والبطيء للشمس والتي
يجب أن تؤدي إلى الفناء النهائي لهذا الكوكب في يوم من
اﻷيام.
وفقا ً لقانون الجاذبية ،ستسقط جميع الكواكب بعد ذلك على
كوكب غير محيي وبارد وتندمج معه لتكوين جسم ضخم .يقول
الباحث اﻷلماني ،أنه إذا حدث هذا ،وتبدأ هذه الفترة ،فمن
المستحيل أن تستمر إلى اﻷبد ،ﻷن مثل هذه الحالة لن تكون
توازنا ً مطلقاً .خﻼل فترة مذهلة ،ستستمر الشمس ،التي
تصلبت تدريجياً ،في امتصاص الحرارة اﻹشعاعية للفضاء
الكوني وتركزها على نفسها.
ولكن دعونا نستمع إلى البروفيسور تاي حول هذه المسألة.
فوفقا ً له ،فإن التبرد الكامل لكوكبنا سيؤدي إلى موت ﻻ مفر
منه .الحياة الحيوانية والنباتية ،التي كانت قد نزحت بالفعل في
السابق من مناطقها الشمالية والمجمدة إلى خط اﻻستواء،
سوف تختفي نهائيا ً وإلى اﻷبد من على سطح الكرة اﻷرضية
دون أن تترك أي أثر لوجودها ..وسوف يلف اﻷرض البرد
والظﻼم .حركة الغﻼف الجوي المستمرة اﻵن ستتغير إلى راحة
كاملة وصمت ،آخر الغيوم قد سكبت على اﻷرض آخر اﻷمطار.
وسيتم إيقاف مجرى السيول واﻷنهار ،الخالية من محرك
محيي حيويتها  -الشمس  -والبحار المجمدة ستشكل في كتلة
واحدة.
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لن يكون لعالمنا أي نور آخر غير النجوم المتﻸلئة ،والتي لن
تتوقف عن اﻻختراق واﻻشتعال في جونا .ولعل الشمس أيضا ً
تحت تأثير كارثة الكتلة الشمسية ،ستظهر بعض عﻼمات
الحيوية ،وهكذا ستدخل الحرارة والضوء مرة ثانية لفترة
زمنية قصيرة ،لكن رد الفعل لن يتأخر في إعادة تأكيد نفسه:
ستصبح الشمس العاجزة والميتة مكانا ً متميزا ً لﻸبد .وقد لوحظ
هذا التغيير وحدث بالفعل في اﻷبراج المختفية اﻵن من كوكبة
البجعة والتاج وأفيوشوس في زمن التبرد.
وسوف يطال المصير نفسه جميع الكواكب الثانية التي ،في
غضون ذلك ،سوف تطيع قانون القصور الذاتي ،وستستمر في
الدوران حول الشمس المنقرضة  ....عﻼوة على ذلك ،يصور
عالم الفلك المتعلم السنة اﻷخيرة من الكرة اﻷرضية المنتهية
باستخدام نفس الكلمات لفيلسوف هندوسي الذي يصور
البراﻻيا :انتهت صﻼحيتها بالفعل .الحياة ،بالكاد محسوسة هي
كل شيء.
تتركز في قلبها  -خط اﻻستواء  -في المناطق القليلة المتبقية
التي ﻻ تزال مأهولة وحيث يوجد تشويش تام بين اللغات
والقوميات .وسرعان ما ينضم إلى ممثلو الجنس البشري
الباقين على قيد الحياة ،البعض من أكبر العينات من
الحيوانات ،والتي كانت مدفوعة أيضا ً بالبرد الشديد .كينونة ما
أو شيء ما ،أو طموح يجمع كل هذه الكتلة من الكائنات
المتنوعة  -الدواء مدى الحياة .تتجمع مجموعات الحيوانات
دون تمييز عيني ،على أمل العثور على حرارة في اﻷجسام
التي تتجمد بسرعة ،الثعابين لم تعد تهدد باﻷنياب المسمومة
وﻻ اﻷسود والنمور بمخالبها الحادة ،كل ما يطلبه الجميع هو
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الحياة ،ﻻ شيء سوى الحياة ،الحياة في اللحظة اﻷخيرة! أخيرا ً
يأتي هذا اليوم اﻷخير ،وتضيء مستويات وأشعة الشمس
المرتفعة المشهد المظلم الذي يليه ،الجثث المتجمدة ﻵخر فرد
من العائلة البشرية ،ميتة من البرد ونقص الهواء ،على
شواطئ بحر ﻻ يزال ،مجمد دائما ً!
قد ﻻ تكون الكلمات هي بالضبط كلمات أستاذ العلم ﻷنها
تُستخدم من المﻼحظات التي تدون بلغة أجنبية ،لكن اﻷفكار
هي حرفيا ً له .الصورة مظلمة حقاً ،لكن اﻷفكار ،المستندة إلى
اﻻستنتاجات العلمية والرياضية ،ليست جديدة ،وقد قرأنا في
مؤلف هندوسي من فترة ما قبل كولومبوس وصفا ً لنفس
الكارثة كتلك التي قدمها مانو بلغة تفوق بكثير هذه.
القارئ العام مدعو للمقارنة ،والقارئ الهندوسي مدعو أيضا ً
لرؤية أن هناك تأكيدا ً جديدا ً للحكمة العظيمة ولمعرفة أسﻼفه
الذين توقعوا البحوث الحديثة في كل شيء تقريباً.
تُسمع أصواتا غريبة من جميع الجهات .هذه هي اﻹنذارات
المسبقة لليلة براهما .الشفق الموجود في اﻷفق والشمس
يختفون ...وتدريجيا ً يتﻼشى النور ،وتنخفض الحرارة
وتتضاعف البقع غير الصالحة للسكن على اﻷرض ،ويصبح
الهواء نادراً ،وتجف مصادر المياه ،وترى اﻷنهار الكبيرة أن
أمواجها تنفد ،ويظهر المحيط قاعه الرملي وتموت النباتات.
الحياة والحركة تفقدان قوتها ،بالكاد تنجذب إلى الفضاء
وتنطفئ واحدا ً تلو اﻵخر  ...تومض سوريا )الشمس(
وتنطفئ ،المادة تقع في اﻻنحﻼل ،وبراهما )القوة الخالقة(
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تندمج مرة ثانية في ديوس ،غير المنظور ،وتاريخ انجاز قد
اكتمل ،فينام  ...لقد حان ليل الكون! ") .. .من فاماديفا(.

هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي
H.P.Bavatsky
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يوضح م .روبرت وارد ،الذي يناقش قضايا الحرارة والنور في
مجلة نوفمبر للعلوم ،مدى جهل العلم كليا ً بأحد أكثر حقائق
الطبيعة شيوعا ً -حرارة الشمس .يقول" - :مسألة درجة حرارة
الشمس كانت موضوع بحث من قبل العديد من العلماء .حاول
نيوتن ،أحد الباحثين اﻷوائل في المشكلة ،تحديدها ،وبعده اتبع
جميع العلماء المشاركين في قياس السعرات الحرارية مثاله.
كانوا جميعا ً مقتنعين بالنجاح وأعربوا عن نتائجهم بثقة كبيرة.
باللترتيب الزمني لنشر النتائج ،يتم حساب القيم التالية
)بالدرجات المئوية( بواسطة كل منها:
نيوتن  1 666 300درجة
وييى 1.461 ،درجة
زولنر 102،200درجة
سيكتشي 5،344،840 ،درجة
ريكسون 2.726.700 ،درجة ،فيزو 7.500 ،درجة
وترستون 9،000،000 ،درجة ،سبورين27000 ،
ديفيل 9.500 ،درجة ،سوريت 5،801،846 ،درجة
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فيكير 1.398 ،درجة ،فيول 1500 ،درجة ،روزيتي 20،000
درجة.
الفرق هو  1400درجة مقابل  9000.000درجة ،أو ما ﻻ يقل
عن  8998800درجة! ربما ﻻ يوجد تناقض أكثر إثارة للدهشة
في العلوم من تلك التي كشفت عنها هذه اﻷرقام" .وأيضاً ،منذ
أن ولد علم الجيولوجيا ،قبل العلماء النظرية القائلة بأن قلب
عالمنا هو دائما ً كتلة من المواد المنصهرة أو النار السائلة وأن
القشرة الرقيقة فقط هي طازجة وصلبة.
بافتراض أن قطر اﻷرض حوالي  9000ميل ،فإن هذه القشرة
قدرت بأنها نسبية بقدر سماكة فيلم فقاعة صابون ضخمة عبر
قطرها .وافترضوا أن الزيادة المزعومة في درجة الحرارة في
بعض المناجم العميقة ،التي تنطلق من السطح إلى اﻷسفل
تدعم هذه النظرية .لكن العلم ،بفم السيد وارد ،يدحض هذا
كنظرية خاطئة ،رغم أنه ﻻ يزال يقول بيقين أن الحالة الداخلية
لﻸرض هي في حالة ذوبان ،وأنها تنشر حرارتها في الفضاء
وتصبح أكثر فأكثر برودة.
إحدى نتائج تشالنجر وغيرها من اﻻستكشافات في أعماق
المحيطات هي تحديد أن المياه باتجاه قاعها جليدية .بالنظر إلى
أن المحيط يغطي ما يقرب من ثﻼثة أرباع الكرة اﻷرضية ،فإن
هذا بالتأكيد ﻻ يدعم نظرية الحرارة المركزية المصحوبة
باﻹشعاع .صحيح أن أبرد المياه عادة ما تغرق بوزنها اﻷكبر
لﻸسفل ،وهذا ما يفسر ،كما يقال ،برودتها ،ولكن ،على نظرية
اﻹشعاع ،كانت مياه المحيط مستدامة لفترة طويلة بسبب
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القشرة الرقيقة ،التي هربت من خﻼلها الحرارة المركزية
باستمرار ،ومع ذلك هو دائما ً بارد!
قد تخبرنا التجربة أن الحرارة ﻻ يمكن أن تفلت من الماء دون
تسخينه ،ﻷن سعة الماء للحرارة أكبر من أي مادة ثانية .لم
يعد بإمكاننا تخيل مثل هذا اﻹشعاع وتراكم الحرارة في المحيط.
بدون النتيجة الطبيعية لﻼرتفاع الحاد في درجة الحرارة قد
يُعتقد أن الوعاء يبقى في حالة استراحة لساعات دون النتيجة
المعتادة لغليان الماء .لذلك ليس لدينا أي سبب لﻼعتقاد ،كما
قيل ،أن اﻷرض تزداد برودة أو أننا ،مثل جميع الكائنات الحية
محكوم علينا أن نتجمد في هذا الوجود وأن اﻷرض نفسها
سينتهي بها اﻷمر إلى أن تغمرها وتبلعها الشمس.
واﻵن اسألوا خريجيننا الشباب الرائعين في بومباي وكالكوتا
ومدراس وﻻهور ،كيف يعجبون بهذه الرؤيا عن عصمة هذا
العلم الحديث الذي بسببه هم على استعداد للتخلي عن تعاليم
أجدادهم .هل هناك أي شيء غير علمي أكثر حول تكهناتهم
حتى أنهم أغبياء؟

هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي
H.P.Bavatsky
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